
Svinam zinības 

1. septembrī – Zinību dienā – 
Saulkrastu vidusskolas durvis 
vēra 377 skolēni. To vidū 
bija 37 pirmklasnieki, kā arī 
40 vidusskolēni. Šogad pirmo 
reizi svinīgajā pasākumā godā 
tika celts skolas karogs un 
atskaņota skolas himna.

Prieks un gandarījums par zinī

bām Saulkrastu vidusskolā sākās 
vēl pirms Zinību dienas. 23.  au
gustā Saulkrastu vidusskolas 
direktore Velta Kalnakārkle at
griezās no Pierīgas izglītības, kul
tūras un sporta pārvaldes rīkotās 
konferences ar trim nozīmīgiem 
diplomiem (vairāk informācijas 
4. lpp.). Skolotāju kolektīvs jauno 
mācību gadu sāka ar semināru 

par kompetenču izglītību, kura 
moto varētu būt sakāmvārds: 
„Stāsti man, es aizmirstu. Rādi 
man – es atceros. Iekļauj mani – 
es iemācos.”

Lai jaunajā mācību gadā visam 
plašajam skolas kolektīvam pie
tiktu vēlmes un spēka, enerģijas 
un gudrības apgūt ko jaunu – dzī
vē noderīgu!
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Dar’ man, tēvis, pastaliņas
Jaunais mācību gads 
Zvejniekciema vidusskolā kā 
ierasts sākās ar pirmklasnieku 
sagaidīšanu, bet svētku uzrunu 
teica Saulkrastu novada domes 
priekšsēdētājs Ervīns Grāvītis, 
aicinot skolēnus izmantot skolā 
piedāvātās iespējas un attīstīt 
savas spējas un talantus, kā 
arī vēlot visiem klātesošajiem 
saglabāt Zinību dienas priecīgo 
un možo noskaņojumu visu 
mācību gadu. 

Zvejniekciema vidusskolas direk
tors Andris Dulpiņš, uzrunājot 
svētku dalībniekus, rosināja pado
māt, cik svarīgi ir izvirzīt mērķi kat
ram darāmajam darbam, cik svarīgi 
ir gribēt un censties to sasniegt, 
savu teikto ilustrējot ar piemēru par 
kameni, kurai nepieciešama izturī
ba, lai pārvarētu lielus attālumus. 

2017./2018. m. g. Zvejniekciema 
vidusskolā mācības sāka 294 sko
lēni, no kuriem pirmsskolā mācī
sies 6 audzēkņi, bet 1.a un 1.b klasē 
zinības apgūs 34 skolēni, savukārt 
12. klasē mācības turpinās 18 jau
nieši.  Šajā mācību gadā 3. un 4. 
klase piedalīsies projektā „Sporto 
visa klase”, bet 10. klases skolnieks 
mācās ASV skolēnu apmaiņas 
programmas „FLEX” ietvaros, ap
gūstot svešvalodas un kultūru. 

Priecājamies, ka darbu Zvej
niekciema vidusskolā sāk jaunā 
vēstures skolotāja Liene Riek
stiņa, pagarinātās dienas grupā 
strādās Marita Linka, bet 1.b klasi 
audzinās mūsu skolas absolvente 
Linda Dinbire, kura turpina pe
dagoģijas studijas. 

Dar` man, tēvis, pastaliņas,
Pērc man staltu cepurīt`,
Šuj man svārkus, māmuliņa,
Skolā iet(i) man gribas!
Kurš gan nezina šīs Ausekļa 

dzejas rindas, bet, kad Zvejniek
ciema vidusskolā Zinību dienā šī 

dziesma 1.a, 1.b un 12. klases au
dzinātāju priekšnesumā izskanēja 
kā skaists apsveikums visai skolas 
saimei, tas bija īpašs mirklis. 

Zinību dienas pasākumā pirm
klasnieki, 12. klašu audzēkņu ie
drošināti, deva svinīgo zvērestu, 
ko apstiprināja, palaižot rudenī
gajās debesīs krāsainus balonus.  
Pēc tam skolas direktors skolē
nus, vecākus un skolotājus aici
nāja uz pirmo mācību stundu.

Lai gads būtu veiksmīgs un sep
tembra rītos sastapto skolasbiedru 
un skolotāju smaids priecētu, mā

cību gada pirmajā nedēļā katra kla
se no dabas materiāliem izveidoja 
kompozīciju „Smaids veiksmīgam 
mācību gadam”, kur katrs smaids 
ir kā saules stars, kurš ar neredza
miem pavedieniem saista mūs 
visus, jo vislielākā vērtība ir tam 
darbam, ko darām no sirds.  

Lai mums pietiek pacietības, 
iecietības, vēlmes un veiksmes 
labiem darbiem jaunajā mācību 
gadā!

Valda Tinkusa, 
Zvejniekciema vidusskola

Jaunais 
mācību gads 
VJMMS
Šogad Vidzemes jūrmalas 
Mūzikas un mākslas skolā 
(VJMMS) zinības apgūs 217 
audzēkņi: 109 – mūzikā, 108 – 
mākslā. 54 audzēkņiem šis 
būs pirmais mācību gads. 

Jauno mācību gadu skola sagai
da ar vairākām skaisti izremon
tētām telpām – mūzikas skolas 
ēkā jaunu veidolu ieguvušas otrā 
stāva pianistu un ģitāras klases, 
savukārt Zvejniekciema Māks
las nodaļā – zīmētava, gleznota
va. Labiekārtots skolas pagalms 
un taciņas Ostas ielā 15 – ieklāts 
bruģis 170 kvadrātmetru platībā, 
turpmāk tiks atjaunots žogs, stā
dījumi un cits labiekārtojums. 

Audzēkņu jauniem sasniegu
miem muzicēšanā būs pieejami 
ksilofons „Adamss”, soprāna sak
sofons, divas flautas. Par Valsts 
kultūrkapitāla fonda projekta lī
dzekļiem – piecas flautas pūšam
instrumentu klasei, trīs šujma
šīnas un overloks Saulkrastu 
Mākslas nodaļas audzēkņiem. 
Speciāli VJMMS tiek izgatavotas 
un septembrī tiks uzstādītas četras 
jaunas stelles tekstiliju darbiem.

Aicinām iesniegt 
priekšlikumus Atzinības 
rakstu piešķiršanai
Saulkrastu novada dome līdz 
š. g. 15. oktobrim aicina iesniegt 
priekšlikumus Atzinības rakstu 
piešķiršanai.

Atzinības raksts ir Saulkrastu paš
valdības apbalvojums, ko piešķir 
par nozīmīgiem ieguldījumiem vai 
sasniegumiem Saulkrastu pašvaldī
bas labā par konkrētu laika posmu 
(iepriekšējo gadu) šādās nomināci
jās – sabiedriskais darbs, izglītība, 
kultūra, sports, tautsaimniecība, 
sociālā aprūpe, drošība, uzņēmēj
darbība, medicīna, mecenātisms, 
starptautiskā sadarbība, arhitektū
ra, vides aizsardzība, apkalpojošā 
sfēra, kā arī par mūža ieguldījumu. 
Tāpat ir īpaša gada nominācija.

Atzinības raksta ieguvējam 
tiek izmaksāta vienreizēja naudas 
balva no vienas līdz divu valstī 
noteikto minimālo mēneša dar
ba algu apmērā. Nominācijā „Par 
mūža ieguldījumu” – trīs valstī 
noteikto minimālo mēneša darba 
algu apmērā.

Apbalvojumu var piešķirt fizis
kai personai, juridiskai personai, 
Saulkrastu pašvaldības iestādei vai 
institūcijai, pašdarbības kolektī
vam, sporta kolektīvam. Ierosinā
jumus izskata Saulkrastu novada 
domes Apbalvojumu komisija.

Ierosinājumu ir tiesīgi iesniegt 
fizisku personu grupa (ne mazāk 
kā 5 personas), juridiska persona, 
domes deputāts. 

Ierosinājumu par personas 
izvirzīšanu apbalvojumam jāie
sniedz domē rakstveidā vai elek
troniski.

Ierosinājumā par izvirzīšanu 
apbalvojumam jānorāda:

apbalvojamās personas (iestā
des, institūcijas, kolektīva) dati  – 
vārds, uzvārds (nosaukums), dzī
vesvieta (adrese), nopelnu apraksts, 
par kuriem ierosina apbalvošanai, 
apbalvojuma veids, kā arī dati par 
iesniedzēju – vārds, uzvārds (no
saukums), dzīvesvieta (adrese).

Fizisku personu grupas ierosi
nājumu par personas izvirzīšanu 
apbalvojumam paraksta visi gru
pas locekļi, norādot savu vārdu, 
uzvārdu un dzīvesvietu.

Juridiskas personas ierosināju
mam par personas izvirzīšanu ap
balvojumam jāpievieno lēmums 
no sanāksmes, kurā nolemts iz
virzīt apbalvojumam.

Ar Saulkrastu novada domes 
Apbalvojumu nolikumu var iepa
zīties interneta vietnes www.saul
krasti.lv sadaļas „Dome” apakš
sadaļā „Nolikumi”, kā arī novada 
domē Raiņa ielā 8.

1. septembra svinīgais pasākums Zvejniekciema vidusskolā. Foto: no Zvejniekciema vidusskolas arhīva

Šogad pirmo reizi svinīgajā pasākumā godā tika celts skolas karogs un atskaņota skolas himna.
Foto: no Saulkrastu vidusskolas arhīva
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Turpinās pieteikumu 
pieņemšana darbā 
Vēlēšanu komisijā
Tiesības izvirzīt un pieteikt savu 
pārstāvi novada Vēlēšanu komi
sijā ir reģistrētām politiskajām 
organizācijām (partijām) vai to 
apvienībām (pievienojams iz
raksts no tās vadības institūcijas 
lēmuma), ne mazāk par 10 balss
tiesīgiem Latvijas pilsoņiem (pie
teikumu paraksta katrs vēlētājs, 
norādot savu vārdu, uzvārdu, per
sonas kodu un dzīvesvietas adre

si) un katram Saulkrastu novada 
domes deputātam. Pieteikumu 
veidlapas var saņemt Klientu ap
kalpošanas centrā Saulkrastu no
vada domē Raiņa ielā 8 vai www.
saulkrasti.lv sadaļā „Pašvaldība→
Dokumenti→Nolikumi”. Pietei
kums jāiesniedz personīgi Klien
tu apkalpošanas centrā līdz 2017. 
gada 20. septembrim. Papildu in
formācija pa tālruni 67142521.

Noslēgušies plānotie 
ceļu remontdarbi
Augusta beigās noslēdzās 
plānotie ceļu remontdarbi, 
kuru laikā tika veikta 
kritiskā stāvoklī esošo 
ielu un ceļu atjaunošana – 
greiderēšana, tostarp 
iesēdumu, bedru un citu 
defektu novēršana, kā arī ceļu 
apaugumu noņemšana un 
novadgrāvju tīrīšana. 

Vairākos ceļu posmos tika pielie
tota dubultās virsmas apstrādes 
tehnoloģija, noklājot grants ceļu 
ar šķembu un bitumena emulsijas 
maisījumu. Ar šādu tehnoloģiju 
apstrādāts ceļš sausajā laikā no

vērš putēšanu un uzlabo braukša
nas apstākļus. 

Ceļu remontdarbus par 
71256,03 eiro (bez PVN) veica ie
pirkumā uzvarējušais uzņēmums 
SIA „Limbažu ceļi”. 

Kopumā pašvaldībai pieder 
ceļi 200 kilometru garumā. Ceļu 
un ielu uzturēšanā, apsaimnieko
šanā un neatliekamos remontos 
pašvaldība iegulda valsts snieg
to mērķdotāciju, kā arī savus lī
dzekļus. Šogad valsts dotācija ir 
134 376 eiro, savukārt pašvaldības 
ieguldījums – 294 546 eiro.

SIA „Saulkrastu komunālserviss”

Jauniešu mājai – 
jauna identitāte un 
„Next Step” programma

Ar vasaras noslēgumu 
Jauniešu māja ir ieguvusi 
jaunu logo un jaunu devīzi – 
„Doties uz priekšu!”.  Šī jaunā 
identitāte simbolizē nākamo 
soli, ko speram, iedvesmojoties 
no līdz šim sasniegtajiem 
mērķiem un nākotnes 
uzdevumiem.

Paralēli tam tiek izziņota „Next 
Step” programma, kuras ietvaros 
Jauniešu mājā tiks organizēti un 
veidoti jauni projekti un pasāku

mi, kuros uzsvars būs uz jauniešu 
radošumu un iniciatīvu.

Pasākumi, kuri norisināsies 
programmas „Next Step” ietva
ros, būs atzīmēti ar tam paredzē
tu logotipu uz pasākuma banera.

Programma startēs septembra 
sākumā un ilgs līdz 2018. gada 31. 
maijam.

Sīkāka informācija sekos un 
tiks izplatīta paralēli Jauniešu 
mājas Facebook lapai: Jauniešu 
māja – Saulkrasti https://www.fa
cebook.com/JMSaulkrasti/

Notikumiem bagātas dienas
Vasara strauji tuvojas izskaņai, un ir pienācis laiks, kad jaunieši pāriet 
mācību ritmā. Īpaši darbīgas vasaras dienas bija Jauniešu mājai. 

Jūlija beigās tika sākta sadarbība ar Itālijas jaunatnes NVO „Juvenes”, līdz ar to 
abas organizācijas kopīgi strādās pie jauniešu iespējām un sadarbības.

18. augustā Jauniešu māja un 
Saulkrastu Jauniešu iniciatīvu 
centrs (SJIC) tika uzaicināti pie
dalīties Limbažu novada jauniešu 
dienā „Rampa”. Starp daudzajām 
aktivitātēm un priekšnesumiem 
Saulkrastu novada jaunieši deva 
iespēju ikvienam interesentam 
veidot smilšu gleznas un pašiem 
atraktīvākajiem piedalīties ūdens 
balonu cīņās.

 
Jauniešu mājas un 
SJIC komanda.

„Projektu nakts 2017” 
norisinājās no 19. līdz 20. 
augustam viesu namā 
„Turbas”. Šogad piedalī
jās arī Jauniešu māja un 
to pārstāvēja Una Ozo
la, Laura Vina, Samanta 
Leimane un Marija Lau
ra Ķēniņa. Šajā pasāku
mā jauniešiem bija iespē
ja rakstīt savu projektu 
un satikt dažādu nozaru 
ekspertus, kuri palīdzē
ja ar savu pieredzi ideju 
īstenošanai. Jaunieši at
zinīgi vērtēja „Projektu 
nakti” un tajā iegūtās zi
nāšanas.

 
Augusta beigās 

Saul krastu Jaunie
šu māju apciemoja 
Rūjienas Jauniešu 
iniciatīvu centrs, kas 
kopā ar Saulkrastu 
jauniešiem apceļoja 
mūsu novadu  – no 
Zvejniekciema līdz 
Baltajai kāpai. Divas 
dienas abu novadu 
jaunieši kopīgi pava
dīja laiku interesantās 
nodarbēs un aktivitā
tēs. Jauniešiem pati 

interesantākā bija tikšanās ar Saulkras
tu glābējiem, kuri iepazīstināja ar savu 
darbu un izvizināja ar kvadraciklu. Nav 
šaubu, ka Jauniešu mājas un Rūjienas 
Jauniešu iniciatīvu centra draudzība un 
sadarbība ir tikai sākusies.

Pašvaldības policija veiks dežūras un 
reidus pie izglītības iestādēm
Arī jaunajā mācību gadā Saulkras
tu pašvaldības policija veiks jau 
iepriekš uzsāktās dežūras pie Saul
krastu vidusskolas sākumskolas 
gājēju pārejas Raiņa ielā no plkst. 

7.45 līdz 8.15 un Zvejniekciemā, 
pie Tallinas un Atpūtas ielas gājēju 
pārejas, no plkst. 8.00 līdz 8.30.

Tāpat, ņemot vērā, ka vairāk
kārt ir konstatēti gadījumi, kad 

nepilngadīgie pie izglītības ies
tādēm smēķē, pašvaldības poli
cija turpinās regulārus reidus, lai 
ierobežotu skolēnu smēķēšanas 
iespējas pie skolām vai to tuvumā.

Notiek darbs pie projektu izstrādes.

Abu novadu jaunieši iepazīstas.

Ciemos pie Saulkrastu 
glābšanas dienesta.
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NVA konsultācijas
Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) Siguldas filiāles darbi-

nieki pieņems klientus 2. un 5. oktobrī no plkst. 10.00 līdz 15.00 
Saulkrastu domes telpās, cokolstāvā. Aicinām sekot norādēm!

Bibliotēkā pieejamās datubāzes
Lai veicinātu pieeju 
elektroniskajiem resursiem 
un nodrošinātu universālo 
informācijas pakalpojumu, 
Saulkrastu novada bibliotēka 
iesaistās Kultūras informācijas 
sistēmas centra (KISC) 
programmā „Elektroniskās 
publikācijas Latvijas 
bibliotēkām”. 

Šogad bibliotēka piedāvā lasī
tājiem izmantot „Letonikas” un 
„Lursoft laikrakstu bibliotēkas” 
datubāzes. Sabiedrības „Tilde” 
radītā enciklopēdiskā datubāze 
„Letonika” ir informācijas, tul
košanas un meklēšanas sistēma. 
Tajā var iegūt populārzinātnis
ku informāciju par Latviju, tās 

vēsturi, dabu, ievērojamiem cil
vēkiem. 

„Lursoft laikrakstu bibliotēka” 
ir apjomīgs Latvijas laikrakstu 
publikāciju krājums internetā, 
kas ik dienas tiek papildināts ar 
tūkstošiem jaunu publikāciju no 
laikrakstu jaunākajiem numu
riem. Laikrakstu arhīvs pieejams 
no 1994. gada. Bibliotēka piedāvā 
ne tikai lasīt vairāk nekā 100 laik
rakstu publikācijas internetā, bet 
arī meklēt rakstus pēc vēlama
jiem kritērijiem un iespēju tos ko
mentēt. Tā ir savstarpēji saistīta 
ar citiem „Lursoft” piedāvātajiem 
reģistriem. Ja laikrakstu publi
kācijās sastopama kāda juridiska 
vai fiziska persona, turpat rakstā 
ir norāde uz pārējiem „Lursoft” 

reģistriem. Minētā datubāze pie
ejama www.news.lv.

Abonēšanas maksas bibliotē
kām sedz KISC Valsts vienotās 
bibliotēku informācijas sistēmas 
projektā „Gaismas tīkls”. Biblio
tēkas lasītāji abas datubāzes var 
izmantot bez maksas.

Programmas „Elektroniskās 
publikācijas Latvijas bibliotēkām” 
mērķis ir veicināt datubāzu iz
mantošanu bibliotēkā, pilnveidot 
lasītāju prasmi izmantot bibliotē
kas jaunās iespējas – elektroniskos 
uzziņu resursus un, protams, dot 
lasītājiem iespēju uzzināt daudz 
jauna un interesanta par Latviju.  

Ilze Dzintare, 
Saulkrastu novada bibliotēka

Jauno kamermūziķu koncerti kļūst par 
lielisku tradīciju
Kad pirms četriem gadiem 
jaunā vijolniece Magdalēna 
Geka ierosināja organizēt 
jauno kamermūziķu, kuri 
studē ārzemēs, vasaras 
koncertus Saulkrastos, tas likās 
riskanti un aizraujoši. Patlaban, 
pēc veiksmīgi aizvadītā 
koncertu cikla „Jaunie Latvijas 
kamermūziķi Saulkrastiem 
2017” jūlija beigās un augusta 
sākumā, tā jau ir brīnišķīga un 
turpmāk kopjama tradīcija, kas 
varētu kļūt par mūsu novadam 
raksturīgu ikgadēju notikumu. 

Pati idejas autore Magdalēna 
Geka ir optimiste – viņa atzīst, 
ka mērķis esot šo kamermūzikas 
notikumu padarīt par visas Latvi
jas mērogā atpazīstamu zīmolu.  
Jaunās vijolnieces optimismam ir 
pamats – šogad kopējais koncertu 
apmeklētāju skaits tuvojās tūk
stotim. Skatoties uz daudzajiem 
klausītājiem koncertā Baltajā 
kāpā, kas, spītējot vējam un vēt
rai, bija ieradušies dzirdēt L. van 
Bēthovena un J. Brāmsa serenā

des, ir pavisam skaidrs, ka arī nā
kamgad kamermūziķi Saulkras
tos viesosies un koncertēs. 

Šogad, pateicoties finansiāla
jam atbalstam, ko sniedza Valsts 
kultūrkapitāla fonds, notika devi
ņi koncerti, trīs no tiem – neieras
tās vietās (koncerti ciklā „Klasika 
citur” – klasisko mūziku varēja 
dzirdēt gan Skultes tirgū, gan pie 
kafejnīcas „Cietais rieksts”, gan 
Saulkrastu sociālās aprūpes mājā). 
Arī mākslinieciskā programma 
tika veidota daudzveidīga, un ka
mermūziķiem līdzās varēja dzirdēt 
gan džeza mūziķus (Jāņa Rubika 
oriģinālkompozīcijas), gan pūšam
instrumentālistus (obojistu Māri 
Kuģi, flautisti Laumu Ilsumu, klar
netisti Agnesi Skrastiņu). Īpašu 
muzikālu baudījumu sniedza trio 
„Sōra”, kurā muzicē pati Magda
lēna un divas jaunas perspektīvas 
mūziķes no Francijas – Anžela Le
gaza un Polīne Šenē. 

Vēl viena skaista tradīcija – kat
ru gadu koncertciklu laikā notiek 
viena skaņdarba pirmatskaņo
jums. Šoreiz tas bija Asijas Ahmet

žanovas stīgu kvarteta „Dabiski” 
pirmatskaņojums Skultes evanģē
liski luteriskajā baznīcā. 

Nākamgad pavisam noteikti 
kamermūzika skanēs Saulkras
tos, aptverot arvien plašāku klau

sītāju loku un liekot sadzirdēt tās 
burvību. 

Saulkrastu novada PA „Saul
krastu kultūras un sporta centrs” 
saka paldies par sadarbību kon
certcikla norisē kempingam „Jūras 

priedes”, kafejnīcai „Cietais rieksts” 
un personīgi Artūram Ancānam, 
un Saulkrastu Pēterupes evanģē
liski luteriskās baznīcas un Skultes 
evanģēliski luteriskās baznīcas mā
cītājam Ivo Pavlovičam! 

Trio „Sōra” koncerts kultūras namā „Zvejniekciems”. Foto: D. Gurtiņa

Mazais simtgades 
pilsonis bibliotēkā
Sākoties jaunajam mācību 
gadam, Saulkrastu novada 
bibliotēka aicinās skolēnus 
iesaistīties kampaņā „Mazais 
simtgades pilsonis”. Bibliotēkas 
organizētajā pasākumā skolēni 
izspēlēs interaktīvu spēli, kuras 
laikā bērniem vajadzēs aktīvi 
domāt, spriest un pierādīt savu 
viedokli.

Aktivitātes mērķis ir izglītot 
Saulkrastu novada skolu audzēk
ņus par pilsonisko sabiedrību un 
iesaistīšanās iespējām nevalstis
kajās organizācijās, kā arī infor
mēt par pilsoniskām aktivitātēm, 
kurās var iesaistīties ikviens, sa
gaidot Latvijas simtgadi.

Plānots, ka uz Latvijas 100 
gadu jubileju Saulkrastu novadā 
par pilsoniskām aktivitātēm būs 
izglītoti vismaz 130 jaunieši.

Latvijā ir vairāk nekā 20 000 
nevalstisko organizāciju (NVO), 
kas darbojas sabiedrības interešu 
labā. Pilsoniskā sabiedrība ir tā, 
kurā cilvēki sadarbojas gan savā 
starpā, gan ar valsts institūcijām, 
lai uzlabotu apkārtējo vidi un vei
dotu to labāku sev un citiem.

Kampaņas īstenošana norit sa
skaņā ar Latvijas Republikas Kul
tūras ministrijas konkursa „Par 
atsevišķu valsts pārvaldes uzde
vumu veikšanu pilsoniskās sa
biedrības attīstības un starpkul
tūru dialoga jomā” rezultātiem. 
Finansējuma avots ir Latvijas Re
publikas valsts budžets.

Plašāku informāciju lasiet 
biedrības „Latvijas Pilsoniskā ali
anse” tīmekļa vietnē www.nvo.lv.

Ilze Dzintare, 
Saulkrastu novada bibliotēka

Aicina uz „Mazo pūčulēnu skolu”
Lai iepazīstinātu ar grāmatām, 
izglītojošām spēlēm un 
radošām nodarbēm, 
Saulkrastu novada bibliotēka 
trīsgadniekus kopā ar vecākiem 
aicina uz nodarbību ciklu 
„Mazo pūčulēnu skola”, kas 
iekļauts lasīšanas veicināšanas 
programmā „Grāmatu starts”. 

Programmu radījis Latvijas Na
cionālās bibliotēkas (LNB) Bērnu 
literatūras centrs kā metodisku, 
visu Latviju aptverošu ilgtermiņa 
lasīšanas veicināšanas program
mu pirmsskolas vecuma bērniem. 
„Grāmatu startam” notikt palīdz 
LNB Atbalsta biedrība un zie
dotāji – cilvēki, kuriem rūp, lai 

Latvijā augtu zinātkāra, gudra un 
izglītota jaunā paaudze.  

Projekta laikā ģimenes, kurās 
aug 3–4 gadus veci bērni, tiek ai
cinātas uz tikšanos ar bibliotēku. 
Ģimeni kopā ar mazuli sagaidīs 
bibliotekārs un iepazīstinās ar 
bērnu stūrīti, bērnu literatūru un 
izglītojošām spēlēm. Nākamajās 
nodarbībās kopā skatīsimies ani
mācijas filmu, klausīsimies stāstus 
un iesim rotaļās. Pēdējā nodarbība 
būs svinību diena. Šajā nodarbībā 
vairs nebūs jāapgūst kāda jauna 
prasme vai javeic kāds darbiņš, 
bet jautri jāpavada laiks, skato
ties animācijas filmiņu, saņemot 
Saulkrastu novada bibliotēkas 
diplomus un dāvaniņas. Projekta 

ietvaros bērnos 
tiks veicināta 
interese par 
grāmatu, tās 
lasīšanas nepie
ciešamību. Aktivitātes laikā biblio
tēka tiks pozicionēta kā vieta, kur 
smelties gudrības, lietderīgi pava
dīt laiku, gūt jaunas zināšanas un 
izklaidēties, spēlējot spēles.  

Pateicoties ziedotāju un pašval
dību atbalstam, līdz šim „Grāmatu 
startā” iesaistījušās 28 Latvijas bib
liotēkas, kā arī divas latviešu sko
las ASV (Vašingtonā un Ņujorkā). 
Kopumā „Grāmatu starta” aktivi
tātēs piedalījušies vairāk nekā 1170 
bērni un viņu ģimenes. 

„Mazo pūčulēnu skolai” var 
pieteikties Saulkrastu novada bib
liotēkā vai zvanot pa tālruņiem 
67951502, 29625609 līdz 20. sep
tembrim. Vietu skaits ierobežots.

Ilze Dzintare, 
Saulkrastu novada bibliotēka

Pašvaldības policijas 
paveiktais augustā
Augustā Saulkrastu pašvaldības 
policijas darbinieki ir saņēmuši 
109 izsaukumus, par dažādiem 
pārkāpumiem aizturētas 7 perso
nas, četras nogādātas Rīgas reģio
na pārvaldes Saulkrastu policijas 
iecirknī tālāku darbību veikšanai, 
bet trīs – savā dzīvesvietā.

Noformēti 281 administratīvā 
pārkāpuma protokoli, 239 proto
koli par ceļu satiksmes noteiku
mu neievērošanu, 1 protokols par 
alkoholisko dzērienu lietošanu 
sabiedriskā vietā, 10 protokoli par 
teritorijas un piegulošās teritorijas 
nesakopšanu, 27 protokoli par ne
noslēgtu līgumu ar sadzīves atkri
tumu apsaimniekotāju, 2 protokoli 
par dzīvnieku nereģistrēšanu nor
matīvajos aktos noteiktajā kārtībā 

un divi protokoli par ēku numuru 
vai nosaukumu plākšņu neizvieto
šanu pie nekustamā īpašuma.

Uzsākta 101 administratīvā pār
kāpuma lietvedība – par līgumu 
nenoslēgšanu ar sadzīves atkritu
mu apsaimniekotāju, par mājas 
istabas dzīvnieku labturības notei
kumu neievērošanu, par teritorijas 
nesakopšanu un par ēku numuru 
vai nosaukumu plākšņu neizvieto
šanu pie nekustamā īpašuma. 

Septiņos gadījumos izsaukti 
dzīvnieku patversmes „Mežavai
rogi” darbinieki, lai sniegtu pa
līdzību cietušajiem un savāktu 
bojāgājušos dzīvniekus.

GuntisVinteris, 
pašvaldības policija
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Lasīšanas stafete, maratons – sacensība
Šajā gadā vasara ar patiesi 
vasarīgiem laikapstākļiem 
nelutināja pat Saulkrastu 
iedzīvotājus un viesus, bet 
bija iegansts pievērsties citai 
kvalitatīvai laika pavadīšanas 
formai – lasīšanai. 

1. augustā uz kuģa „Izabelle” noslē
guma pasākumā pulcējās „Lasīša
nas stafetes 2017” aizrautīgākie da
lībnieki.  200 lasīšanas entuziastu 
vidū bija arī Saulkrastu vidusskolas 
skolnieces Dārta un Elza Petruņko. 
Dārta Petruņko, izlasot 15 grāma
tas un publicējot recenzijas, sīvā 
konkurencē starp 45 vienaudžiem 
ieguva 3. vietu un noderīgas gan 
materiālās, gan iespēju balvas – 
viņa tikās ar latviešu rakstniecēm 
Lauru Dreiži, Ievu Melgalvi, Lindu 
Nemieru un rakstnieku Dzintaru 
Tilaku, kā arī saņēma uzaicināju

mu septembrī tikties ar rakstnieku 
un ilustratoru Jākobu Vegēliusu.  
Dārta izteikusies, ka, neskatoties 
uz to, ka bez grāmatām viņai ir vēl 
daudz citu interešu un nodarbju, 
viņa plānojot lasīšanas stafetē pie
dalīties arī nākamgad.

Sākoties jaunajam mācību ga
dam, tiek dots starts lasīšanas 
maratonam „Bērnu, jauniešu un 
vecāku žūrija 2017”, kas ilgs līdz 
2018. gada janvāra beigām. Pieda
līšanās lasīšanas maratonā nozīmē 
lasīt un vērtēt jeb kļūt par lasīša
nas ekspertu. Lai iesaistītos lasīša
nas sacensībās, jārīkojas šādi:

•	 jāiepazīstas	ar	jauno	grāmatu	
kolekciju, kuru skolai uzdāvināja 
LR Kultūras ministrija un LNB, un 
jāpieņem lēmums – piedalīties,

•	 jāizlasa	 vismaz	 5	 vecumgru
pai atbilstošas grāmatas un jāsa
ņem zīmodziņš ar apliecinājumu,

•	 elektroniski	 jāaizpilda	vērtē
šanas anketa,

•	 jāpiedalās	 lasīšanas	ekspertu	
aktivitātēs – lasīšanas semināros, 
tematiskās nodarbībās, krustvār
du mīklu minēšanā u. c., 

•	 jāparāda	 sava	 erudīcija	 ek
spertu sacensībās.

Ar 2017. gada septembri visā 
valstī tiek sākta „Skaļās lasīšanas 
sacensība” 5. un 6. klašu skolēniem, 
kurā būs iespēja sacensties par ce
ļojošo kausu un lasīšanas čempio
na titulu. Ikviens Saulkrastu vidus
skolas skolēns, vecāks, vecvecāks, 
skolotājs vai vienkārši atbalstītājs 
tiek aicināts pievienoties lasīšanas 
kustībai, lai pārliecinātos, ka lasītā
jam ir iespēja izdzīvot tūkstoš dzīv
ju, kamēr nelasītājam – tikai vienu. 

Ivonna Ungure, 
Saulkrastu vidusskola

1. tab. Skolēnu sasniegumi mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos 
1.–12. klasēs 2016./2017. māc. g.
Godalgo-
tā vieta

Dalībnieks Kla-
se 

Mācību priekšmeta olimpiāde/konkurss Pedagogs

1. vieta Irma Buldere 3. Angļu valodas alternatīvā olimpiāde 
„Edelweiss”

Inna Jenerte

1. vieta Ivo Klāvs Turkovs 10. Valsts ķīmijas 58. olimpiādes 2. posms Ruta Grabčika
1. vieta Rinalds Seržants 12. Valsts bioloģijas 39. olimpiādes 2. posms Ilona Trezune
1. vieta Veronika Solovjova 11. Valsts bioloģijas 39. olimpiādes 2. posms Ilona Trezune
1. vieta Rinalds Seržants 12. Bioloģijas alternatīvā 10.–12. klašu olim-

piāde „PSO”
Ilona Trezune

1. vieta Rinalds Seržants 12. Valsts vēstures olimpiādes 2. posms Anda Zirne
1. vieta Tomass Galvāns 5. Matemātikas 5.–8. klašu olimpiāde Oksana Vanaga
2. vieta Eduards Baltiņš

Irma Buldere
Marks Kantsons
Laura Galvāne 

2.
3.
3.
3.

Pierīgas novadu „Atjautības dienas” 
olimpiāde

Marija Andre-
jeva
Ināra Strapcāne
Daiga Bernaua

2. vieta Gatis Kalvišs 
Elza Petruņko
Tomass Galvāns
Klāvs Vanags

4.
5.
5.
4.

Pierīgas novadu „Atjautības dienas” 
olimpiāde

Irēna Kursīte
Inna Jenerte
Ivonna Ungure
Inese Petrošina

2. vieta Andrejs Ņekrasovs 4. Pierīgas novadu vizuālās mākslas alterna-
tīvā olimpiāde

Jana Plankāja

2. vieta Rinalds Seržants 12. Valsts ķīmijas 58. olimpiādes 2. posms Ruta Grabčika
3. vieta Madara Ķezbere 4. Matemātikas konkurss-olimpiāde 4.  klašu 

skolēniem „Tik vai... cik?”
Inese Petrošina

3. vieta Una Undīne 
Ungure

4. Matemātikas konkurss-olimpiāde 4. klašu 
skolēniem „Tik vai... cik?”

Inese Petrošina

3. vieta Kristiāns Edvards 
Drozdovs 

12. Valsts ģeogrāfijas 34.  olimpiādes 2. posms Jānis Bite

3. vieta Veronika Solovjova 11. Bioloģijas alternatīvā 10.–12. klašu olim-
piāde „PSO”

Ilona Trezune

3. vieta Ivo Klāvs Turkovs 10. Valsts bioloģijas 39. olimpiādes 2. posms Ilona Trezune
3. vieta Artis Puķīte 9. Mājturības 5.–9. klašu zēnu olimpiāde Juris Biuka
Atzinība Una Undīne 

Ungure
4. Pierīgas novadu apvienības latviešu valo-

das 4. klašu olimpiāde
Inese Petrošina

Atzinība Annija Ance 
Grabčika

4. Matemātikas konkurss-olimpiāde 4. klašu 
skolēniem „Tik vai... cik?”

Inese Petrošina

Atzinība Klāvs Vanags 4. Matemātikas konkurss-olimpiāde 4.  klašu 
skolēniem „Tik vai... cik?”

Inese Petrošina

Atzinība Rinalds Seržants 12. A. Valtnera Latvijas skolu konkurss „Pazīsti 
savu organismu”, 10.–12. klašu grupa

Ilona Trezune

Atzinība Ivo Klāvs Turkovs 10. Angļu valodas alternatīvā 10.–12. klašu 
olimpiāde

Inese Bajore

Atzinība Anete Luīze Zaļā 5. Matemātikas 5.–8. klašu olimpiāde Ināra Strapcāne
Atzinība  Ivo Klāvs Turkovs 10. Bioloģijas alternatīvā 10.–12. klašu olim-

piāde „PSO”
Ilona Trezune

Atzinība Paula Osmane 8. Latviešu valodas un literatūras 8.–9. klašu 
olimpiāde

Inese Ābola

Atzinība Ivo Klāvs Turkovs 10. Valsts fizikas 67. olimpiādes 2. posms Alisa Vedjaševa
Atzinība Saulkrastu vidus-

skola
uzdevumi.lv
Par aktīvu līdzdalību mūsdienīgu tehno-
loģiju izmantošanā un mācību procesa 
modernizēšanā 2016./2017. m. g.

 

2. tab. Skolēnu sasniegumi interešu izglītības skatēs un konkursos 
1.–12. klasēs 2016./2017. māc. g.
Godalgo-
tā vieta

Dalībnieks/kolektīvs Klase Konkurss /skate Pedagogs

Augstākā 
pakāpe

Skolēnu DK „Saulīte” 
6.–8. klašu grupa

Pierīgas skolu un kultūras iestāžu 
tautisko deju skate

Jānis Trezuns 
Agita Paula

I pakāpe Ksenija Lenija Gert-
mane

1. klase Latvijas izglītības iestāžu skatuves 
runas konkurss

Dagnija 
Gurtiņa

I pakāpe Ksenija Lenija Gert-
mane

1. klase Pierīgas skolēnu skatuves runas 
konkurss

Ginta Ur-
dziņa 

I pakāpe 5.–9. klašu koris Pierīgas izglītības iestāžu koru skate Līga Priede
I pakāpe Toms Reinis Liepiņš 8. klase Pierīgas skolēnu skatuves runas 

konkurss
Inese Ābola

I pakāpe Skolēnu DK „Saulīte” 
4.–5. klašu grupa

Pierīgas skolu un kultūras iestāžu 
tautisko deju skate

Jānis Trezuns 
Agita Paula

1. vieta Uldis Upītis 12. klase Pierīgas novadu skolu 2016./2017. 
m. g. skolēnu rudens kross 

Simona 
Rozīte

1. vieta Uldis Upītis 12. klase Latvijas skolu orientēšanās kauss 
(V1, vecākajā)

Dzintra Rēķe

II pakāpe Gleznošanas un 
dekoratīvās mākslas 
pulciņš

1.–4. 
klases

Pierīgas vizuālās un vizuāli plas-
tiskās mākslas konkurss „Latvijas 
novadu toņi un pustoņi” 

Jana Plan-
kāja

II pakāpe Jauniešu deju ko-
lektīva
„Saulīte” C grupa

XXVI Vispārējo latviešu dziesmu un 
XVI Deju svētku lieluzveduma „Mā-
ras zeme” repertuāra apguves skate

Jānis Trezuns
Agita Paula

II pakāpe Bērnu deju kolektīvs
„Saulīte”

XXVI Vispārējo latviešu dziesmu un 
XVI Deju svētku lieluzveduma „Mā-
ras zeme” repertuāra apguves skate

Jānis Trezuns
Agita Paula

II pakāpe Gabriela Gertmane 2. klase Pierīgas skolēnu skatuves runas 
konkurss

Erna Černi-
šova

II pakāpe Elīna Kulberga 4. klase Pierīgas skolēnu skatuves runas 
konkurss

Irēna Kursīte

II pakāpe Una Undīne Ungure 4. klase Pierīgas vizuālās un vizuāli plas-
tiskās mākslas konkurss „Latvijas 
novadu toņi un pustoņi”

Jana Plan-
kāja

II pakāpe Līga Grava 1. klase Pierīgas vizuālās un vizuāli plas-
tiskās mākslas konkurss „Latvijas 
novadu toņi un pustoņi”

Jana Plan-
kāja

3. vieta Luīze Krista Irbena 11. klase Rakstnieku savienības organizētais 
jaunrades konkurss „Krasta ļaudis”

Inese Ābola

3. vieta Irma Buldere 3. klase Jauno vides pētnieku foruma 
„Skolēni eksperimentē” Rīgas atklātā 
kārta

Ināra Strap-
cāne

Aprīļa uz-
varētājs

Kaspars Auseklis 3. klase Konkurss „ZAAO mēneša jautājums” Ināra Strap-
cāne

Atzinība Marks Kantsons 3. klase Par radošu lomas atveidošanu 
Pierīgas novadu skolu teātru saietā

Daiga 
Bernaua

Diploms Skatuves runas 
pulciņš

1.–4. 
klases
5.–12. 
klases

Par vērienīgu un veiksmīgu sniegu-
mu Pierīgas skolu teātru saietā 2017

Daiga 
Bernaua
Inese Ābola

Starptau-
tiskais 
sertifikāts 
2017

Saulkrastu vidusskola Starptautiskās vides izglītības 
programmas „Izzini mežu” (Learning 
about Forests)

Ināra Strap-
cāne

Iegūti augsti novērtējumi
 Saulkrastu vidusskola 
ieguvusi Pierīgas izglītības, 
kultūras un sporta pārvaldes 
diplomus par pagājušo mācību 
gadu šādās nominācijās:

•	 „Augstākie	 rezultāti	 VISC	
mācību priekšmetu olimpiādēs 
starp Pierīgas novadu nodibinā

juma skolām” – 2. vieta. Talantī
gāko skolēnu un viņu skolotāju 
ieguldījumi šīs nominācijas no
pelnīšanā atspoguļoti 1. tabulā.

•	 „Izcilākie	 sasniegumi	 intere
šu izglītības skatēs starp Pierīgas 
novadu nodibinājuma skolām”  – 
2. vieta. 2. tabulā uzskaitītie sasnie
gumi atspoguļo daudzveidīgo in

terešu izglītību, ko ar panākumiem 
var apgūt Saulkrastu vidusskolā.

•	 „Augstākie	 sasniegumi	 cen
tralizētajos eksāmenos starp Pie
rīgas novadu nodibinājuma sko
lām” – 3. vieta.

Jau trešo gadu Saulkrastu vi
dusskolas 12. klases audzēkņu sa
sniegumi centralizētajos eksāme

nos (CE) ir augstāki nekā vidējie 
rādītāji valstī. CE rezultāti liecina, 
ka vidējais rezultātu kopprocents 
Saulkrastu vidusskolā ir 61,31, ka
mēr valstī – 49,1. Saulkrastu vidus
skola IZM VISC reitingā par cen
tralizēto eksāmenu rezultātiem ir 
69. vietā starp 425 izglītības iestā
dēm, kurās kārtoja centralizētos 

eksāmenus vidējās izglītības iegū
šanai. Pēc skolas pabeigšanas 6 no 
9 absolventiem turpina studijas 
kādā no Latvijas augstskolām  – 
RTU, RSU, Vidzemes augstskolā, 
biznesa augstskolā „Turība”.  

Astrīda Dinēviča, Antra Tilnere,  
Ilona Trezune, Saulkrastu vidusskola

D. Petruņko saņem balvas. Foto: no D. Petruņko personīgā arhīva
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Mākslas plenēra vieta – 
brīnišķie Druskininki

Kā ik vasaru arī šogad 
Vidzemes jūrmalas Mūzikas 
un mākslas skolas Saulkrastu 
un Zvejniekciema Vizuāli 
plastiskās mākslas nodaļu 
vecāko kursu audzēkņi devās 
uz plenēra prakses nometni, 
šoreiz – tālākā ceļā uz brīnišķīgo 
Druskininku pilsētiņu Lietuvā, 
Nemunas krastos. 

Piecas dienas grandiozu iespaidu, 
piedzīvojumu un, protams, arī 
gana daudz plenēra darbu – zīmē
jumu, gleznojumu. Šogad daudz 
bija to audzēkņu, kuri izbrauku
ma praksē devās pirmoreiz, tāpēc 
jo interesantāki piedzīvotā iespai
di. Audzēkņus pavadīja un plenē
ra darbu zinībās vadīja skolotāji 
Rasa Grāmatiņa, Māra Alena, Ha
rijs Zemītis. 

Prakses vadītāja, Saulkrastu 
Mākslas nodaļas vadītāja Rasa 
Grāmatiņa:

„Dzīvojām zaļā parka rajonā 
pilsētas centrā, viesu namā „Parko 
Villa”. Jutāmies gaidīti un aprūpē
ti – gan ar labiekārtotām istabiņām, 
gan rūpīgi organizētām garšīgām 
maltītēm. Audzēkņi katru dienu 
zīmēja un gleznoja pilsētas arhitek
tūru, apkārtnes dabu un mākslas 
objektus. Apmeklējām N. Čurļo
ņa memoriālo muzeju, kur zinoša 
gida vadībā tikām ievesti māksli

nieka mūzikas un mākslas pasau
lē. Klausoties sonātes, gleznojām 
mākslinieka darbu kopijas. Gides 
„Pļāpīgā dāma” pavadībā iepazi
nāmies ar Druskininku kūrorta 
vēsturi. Ekskursija uz mākslinieka 
A. Česnuļa veidoto koka skulptūru 
parku noslēdzās ar skulptūru līni
ju un formu studijām zīmējumos. 
Mākslinieks iepazīstināja arī ar 
skulptūru tapšanas procesu, ma
teriāliem un instrumentiem. Arī 
prakses izklaides daļa neizpalika – 
apmeklējām populāro Druskinin
ku akvaparku, ar vagoniņu pacē
lāmies slēpošanas kalnā, vērojot 
pilsētas zaļo panorāmu. Siltais un 
vasarīgais laiks mūs vedināja bau
dīt ūdens peldes pilsētas peldvietā, 
iemēģinot arī spējas vadīt katama
rānus. Plenēra prakses noslēgumā, 
kā ierasts – vakars ar teatrāliem, 

radošiem priekšnesumiem, darbu 
skate–izstāde, darbu vērtējumi. 
Kopumā – ļoti koncentrēti, radoši 
pavadītas sešas dienas!” 

Daži no audzēkņu iespaidiem: 
„Vislabāk patika zīmēt, akva

parks, slēpošanas trases brau
ciens, katamarāni, makšķerēt vis
tas, peldēt, tēlot tūristu, gleznot, 
brīvais laiks.”

„Interesanti bija redzēt no 
koka izveidotus cilvēkus un dzī
vi, ezeru, strūklakas, senas mājas, 
baznīcas, skulptūru parku ar da
žādiem skaņu efektiem, muzejus, 
lielas un mazas vistas, māju, kura 
bija otrādāk.”

„Interesantākais atgadījums: 
peldēšanās strūklakā, peldēšanās 
naktī, salūzusī gulta, negulētā 
nakts, anekdotes, gulēšana gaite
nī ar filmu skatīšanos, uzstāšanās, 
ripināšanās pa zāli, par praksi lie
cībā – 10!”

Skaidrs, ka piedzīvojumu, jau
nu iespaidu un darbu ir gana. Pal
dies pedagogiem par uzņēmību 
un izturību, audzēkņiem par ra
došumu un vecākiem par uzticē
šanos! Plenēra prakses darbi būs 
apskatāmi izstādē kultūras nama 
„Zvejniekciems” 1. stāva izstāžu 
zālē, sākot no septembra beigām.

Ieva Lazdauska, 
VJMMS

Un atkal viens gads 
2017. gada 12. jūnijā Vidzemes 
jūrmalas Mūzikas un mākslas 
skolas izlaidums atkal pulcēja 
kuplu pulku – vecākus, drau gus 
un citus interesentus Zvej niek
ciema kultūras nama zālē. 

Šī gada absolventi: saksofona un 
klavieru specialitātes diplomu sa
ņēma Jonatāns Pavlovičs, klavieru 
specialitātes – Kristiana Vilemso
ne, Artūrs Bahmanis un Kristers 
Auseklis, Viktorija Graubiņa absol
vēja flautas klasi, Jānis Valters Gai
gals – sitaminstrumentu klasi, Jā
nis Mārtiņš – akordeona klasi, bet 
Ričards Sergejevs – kora klasi un 
Vizuāli plastiskās mākslas nodaļu. 

Mākslas nodaļas absolventiem 
diena izvērtās notikumiem ba
gāta, jo pirms izlaiduma – skolas 
Nobeiguma darba prezentācija un 
aizstāvēšana. Strādāts radoši, pat 
atraktīvi – Mākslas nodaļas ab

solventi atkal izveidojuši darbus, 
kas apbrīnā skatītājiem lika sekot 
līdzi visiem lielā notikuma mir
kļiem. Šogad – Lienes Bernhardes 
sienas gleznojums Zvejniekciema 
vidusskolā, Elīzas Samantas Pasta
res modes raksti tērpos un teto
vējumos, Megijas Sviles stilistiski 
transformējama glezna, Ričarda 
Sergejeva koka puzle ar Mūzikas 
un mākslas skolas atribūtiku, Toma 
Račinska četri gleznojumi uz koka, 
Justīnes Ābeles tērps van Goga sti
lā, Rūtas Esteres Liepnieces sešu 
gleznu cikls, Kristiānas Vanagas ro
tājumi eglītei, Agates Kraukles tēr
pu batikas, Līvas Bērtiņas inerjera 
iekārtojuma gleznojumi – kolāžas, 
Montas Ozoliņas stila pārvērtības 
seju apgleznojumos un fotogrāfi
jās, Rebekas Bārbales gleznojums, 
tērpa un aksesuāru apdruka, Elīzas 
Samantas Karlsones gleznas un 
tekstilijas duets, Agneses Skujas 

apgleznots tējas, kafijas galdiņš. Lai 
radošās ieceres turpinās nākotnē, 
un lai izdodas tikpat lieliski kā sko
las Nobeiguma darbi! 

Izlaidumā muzicēja Mūzikas 
nodaļu absolventi – savu talan
tīgo skolotāju brīnišķīgie jaunie 
mākslinieki, kuri lieliski prot gan 
uzstāties, gan mūzikas valodā 
skaisti vēstīt skaņdarbu stāstus. 
Katram muzikālajam stāstam, 
tāpat kā katram jaunajam māksli
niekam, mūziķim – savs raksturs 
un stils, savs šarms. Lai mūzikā 
skaisti iesāktais palīdz visā turp
mākajā dzīvē rast savu stilu, aug
sti turot radošuma līniju it visā! 
Paldies Mūzikas un Mākslas no
daļu absolventu skolotājiem un 
vecākiem par daudzu gadu laikā 
ieguldīto darbu un sadarbību!  

Ieva Lazdauska, 
VJMMS

Karjeras izglītība 
Zvejniekciema 
vidusskolā
Arī šajā mācību gadā 
Zvejniekciema vidusskolā 
skolēniem būs pieejama 
karjeras izglītība, kas tiek 
īstenota jau kopš 2017. gada 
marta. Skolā strādā pedagogs – 
karjeras konsultants. 
2016./2017. mācību gadā 
pakalpojumu dažādu 
profesiju izzināšanai 
meistarklašu, izglītojošo 
lekciju un nodarbību veidā 
saņēma katrs skolēns, kopā – 
277 izglītojamie. 

Projekta laikā skolēni ne tikai 
uzzināja pa konkrētās profesijas 
specifiku, bet apguva arī dažā
das sociālās un komunikācijas 
iemaņas, mācījās sadraudzēties 
un pieņemt situāciju, kuru nevar 
mainīt, piemēram, divi skolēni 
bija aizmirsuši mājās pasi, tāpēc 
nevarēja pilnībā iepazīt lidostas 
darbinieku profesijas, jo neti
ka ielaisti lidostas muitas zonā. 
Lai nokļūtu plkst. 8.00 lidostā, 
visa klase kopā ar skolotājiem no 
Zvejniekciema ar vilcienu izbrau
ca jau 4.30 – tas nebija skolotāju 
lēmums, paši skolēni to izdomāja, 
vienojās un realizēja. 

1.a klase iepazinās ar pārtikas 
tehnologa un uztura speciālis
ta profesiju, pabūdami ražotnē 
„Ādažu čipsi”, 1.b klase mēģināja 
izprast zvēru kopēja un veteri
nārārsta profesiju, apmeklējot 
Rīgas Zoodārzu, kā arī abas kla
ses uzzināja vairāk informācijas 
par automodelisma, autobūves 
un fiziķa profesijām, apmeklējot 
Rīgas Motormuzeju un profesijas 
darbnīcu.

3. klase izzināja saldumu un 
šokolādes izstrādājumu ražoša
nas tehniķa profesiju un gald
nieka profesiju, viesojoties SIA 
„Skrīveru saldumi”, kā arī izziņas 
un eksperimentu centrā „Liel
vārde”.

5. un 7. klase iepazinās ar gaisa 
satiksmes un lidostas darbinieku 
profesijām, apmeklējot starptau
tisko lidostu „Rīga” un Aviācijas 
muzeju. 

9. klase bija Liepājas Universi
tātē, tikās ar mācībspēkiem, devās 
ekskursijā pa augstskolu, klausī

jās docētāju stāstījumā par pie
dāvātajām studiju programmām, 
vienlaikus iepazīstot sociālo zinī
bu, vēstures pedagoga un tūrisma 
vadības speciālista profesiju. 

6. klase izzināja dzelzceļa 
transporta vadītāja/mašīnista 
profesiju, apmeklējot Latvijas 
Dzelzceļa vēstures muzeju un 
dodoties uz Rīgu ar vilcienu, līdz 
ar to atklājot minēto profesiju 
specifiku.

11. klase tuvāk uzzināja par 
ofseta iespiedēja, poligrāfijas 
ražošanas tehniķa un mediķa 
profesijām, apmeklējot Latvijas 
Universitāti, tipogrāfiju „Livonia 
Print” un Paula Stradiņa vēstures 
muzeju.

Savukārt 2., 4., 8., 9. un 12. 
klases iepazinās ar stilista un 
modes dizainera profesijām, 
tiekoties ar speciālistiem, pieda
loties praktiskās nodarbībās un 
lekcijās, kas notika Zvejniekcie
ma vidusskolā. 

Zvejniekciema vidusskola ir 
viena no 12 Pierīgas skolām, kas 
iesaistījās Eiropas Sociālā fon
da projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 
„Karjeras atbalsts vispārējās un 
profesionālās izglītības iestādēs” 
projektā, ko īsteno Valsts izglītī
bas attīstības aģentūra un koor
dinē Pierīgas izglītības, kultūras 
un sporta pārvalde. Visas izmak
sas par sabiedrisko transportu 
un profesijas iepazīšanas pasā
kumiem tiek segtas no minētā 
projekta, netērējot ne vecāku, ne 
skolas budžeta naudu.

Projekts turpināsies līdz 2020. 
gada 31. decembrim, dodot ie
spēju arvien lielākam skolēnu 
skaitam jau skolas laikā satikt 
dažādu profesiju pārstāvjus, ie
pazīt profesiju meistardarbnīcā, 
apmeklēt Atvērto durvju dienas 
vai citus kreatīvus profesiju iz
zināšanas pasākumus. Projekta 
mērķis ir uzlabot pieeju karjeras 
atbalstam izglītojamiem vispā
rējās un profesionālās izglītības 
iestādēs. 

Uz tikšanos Karjeras dienās vai 
citos karjeras pasākumos! 

Sigita Kliedere,  
Zvejniekciema vidusskola

Izziņas un eksperimentu centrā „Lielvārde”.

Foto: H. Zemītis
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Saulainā 31. augusta rītā 
Saulkrastos, Jūras parka 
kafejnīcas „Mare” terasē, 
jaundibinātā Saulkrastu 
uzņēmēju biedrība organizēja 
uzņēmēju brokastis, lai 
sabiedrību iepazīstinātu ar 
saviem mērķiem, piesaistītu 
jaunus biedrus un veicinātu 
Saulkrastu attīstību.

Pilnu pasākuma fotogaleriju 
un arī filmu par iespaidīgo no-
tikumu var apskatīt biedrības 
sociālo tīklu vietnē facebook.com 
kontā @saulkrastuuznemeji.

Uzņēmēju brokastis pulcēja 
daudz interesentu
To, ka pasākums izdevās, atzina 
gan Saulkrastu pašvaldības do-
mes priekšsēdētājs Ervīns Grā-
vītis, gan Latvijas Investīciju un 
attīstības aģentūras direktors 
Andris Ozols, Darba devēju kon-
federācijas ģenerāldirektore Līga 
Meņģelsone, Latvijas Tirdznie-
cības un rūpniecības kameras 
valdes priekšsēdētājs Jānis En-
dziņš un Ādažu novada domes 
priekšsēdētājs Māris Sprindžuks. 
„Saulkrastiem ir ļoti liels poten-

ciāls!” atzina visi klātesošie.
Uz uzņēmēju brokastīm pul-

cējās aptuveni 80 viesu, sākot ar 
pavisam maziem individuālajiem 
uzņēmējiem, beidzot ar Latvijā 
redzamus panākumus guvušiem 
uzņēmējdarbības pārstāvjiem. 
Viesu vidū bija vairāki Saulkrastu 
domes deputāti, kaimiņu novadu 
uzņēmēju biedrību pārstāvji, Sa-
eimas deputāti Jānis Dombrava 
un Jānis Ruks, tirdzniecības tīkla 
„Elvi” vadītājs Imants Rende-
nieks, ekonomists un uzņēmējs 
Andris Deniņš, Siguldas biznesa 
inkubatora vadītāja Gundega Va-
naga-Jaunberga, uzņēmēji Irēna 
Pulkinena un Oskars Barševskis, 
Agris Lapiņš, Kārlis Sausnītis un 
citi.

Saulkrastu uzņēmēju 
biedrības virsmērķis: 
Saulkrasti – iekārojamākais 
Baltijas kūrorts! 
„Mums jārada tādi apstākļi, ka 
jebkurš, kurš vēlas ieguldīt lī-
dzekļus Saulkrastos, jūt reālu at-
balstu gan no biedrības, gan paš-
valdības. Viņš saprot, ka viņu te 
gaida, ka pašvaldībai ir konkrēta 
vīzija par pilsētas attīstību, ka ir 

radīta pilnīgi visa infrastruktūra, 
lai uzņēmējs šeit varētu parādīt 
savas labākās prasmes konkrētā 
sfērā. Patlaban investori ar lielu 
kapitālu neizskata Saulkrastus kā 
vietu, kur investēt. Tas ir fakts, 
kurš jāpieņem, lai šeit radītu vidi, 
kur ir vērts investēt,” uzrunājot 
klātesošos, Saulkrastu uzņēmēju 
biedrības brokastīs teica biedrības 
valdes loceklis Gatis Zonbergs.

Pati biedrība ir radīta ar mēr-
ķi, lai jebkurš cilvēks, uzņēmējs 
vai domes pārstāvis varētu nākt 
ar savām domām, dalītos ar tām 
un meklētu risinājumus to reali-
zācijai. 

Saulkrasti ir pilsēta ar unikālu 
atrašanās vietu: tā ir tuvākā jū-
ras pludmale Ādažu, Valmieras, 
Cēsu, Siguldas iedzīvotājiem, kā 
arī ērti sasniedzama rīdzinie-
kiem, un iedzīvotāju skaits šajās 
pilsētās ir aptuveni 800 tūkstoši. 
Saulkrastos ir laba osta, dzelzceļš 
un „VIA Baltica” šoseja.

Tāpēc uzņēmēju biedrība kā 
galvenos Saulkrastu attīstības vir-
zienus uzskata tūrismu, kultūru 
un izklaides pasākumu rīkošanu. 
Tāpat tika aicināts attīstīt gājēju 
ceļu kāpu teritorijā cauri visiem 

Saulkrastiem, bērnu laukumus, 
āra vingrošanas laukumus kāpu 
zonās, kabatu veida stāvvietas gar 
galveno ceļu visā pilsētas garumā.

„Esmu pārliecināts, ka 
Saulkrastu uzņēmēju biedrība 
spēs aizstāvēt un lobēt labas un 
jēdzīgas lietas Saulkrastu uzplau-
kumam,” Saulkrastu uzņēmēju 
biedrības organizētajās brokastīs 
sacīja Latvijas Investīciju un attīs-
tības aģentūras direktors Andris 
Ozols.  

Savukārt Saulkrastu novada 
domes priekšsēdētājs Ervīns Grā-
vītis uzņēmējiem solīja atbalstu, 
vispirmām kārtām jau netraucē-
jot ar lieku administratīvo slogu.

Kaimiņu novada Ādažu mērs 
Māris Sprindžuks dalījās ar savu 

pieredzi sadarbībā ar novada 
uzņēmējiem un aicināja rīkot 
regulāras tikšanās, kas ļautu paš-
valdībai labāk saprast uzņēmēju 
vajadzības, kā arī stiprinātu sai-
tes starp uzņēmējiem. „Cilvēkre-
sursu trūkums un mobilitāte ir 
galvenās problēmas, kas mums 
jārisina un kas ir aktuālas gan 
Ādažos, gan kaimiņiem Saulkras-
tiem,” sacīja M. Sprindžuks.

Saulkrastu uzņēmēju biedrība 
par savu mērķi izvirzījusi izvei-
dot jaunām ģimenēm draudzīgu 
infrastruktūru, ietverot jaunu 
daudzdzīvokļu māju un vienģi-
meņu māju ciematu būvniecību. 
Tāpat uzņēmēji atbalsta visu lie-
lo degradēto teritoriju attīstību, 
ietverot zivju rūpnīcu, jauno 
kultūras namu, nepabeigtās pri-
vātmājas kompleksa būvniecī-
bu u. c. Par savu mērķi Saulkrastu 
uzņēmēju biedrība izvirzījusi arī 
vismaz vienas jaunas viesnīcas 
un SPA centra būvniecību, bērnu 
izklaides parka izveidi un jaunas, 
mūsdienīgas un jaudīgas katlu-
mājas celtniecību.

Iesaistīties biedrības darbā var 
jebkurš interesents, sīkāka infor-
mācija info@saulkrastuuznemeji.lv.

Nodibinājām 
biedrību, kuru visi 
jau sen gaidīja
„Ja jautātu saulkrastiešiem, vai 
novadā ir kāda organizācija, kas 
apvieno uzņēmējus, atbildētu ap-
stiprinoši. Paradokss, bet patiesī-
bā juridiski rīcībspējīga uzņēmēju 
organizācija nekad Saulkrastos 
nav bijusi. Citos novados tādas 
pastāv, par to liecina arī uzņēmē-
ju rezultāti. Organizācija, ko mēs 
nodibinājām, ir ikdienas nepie-
ciešamība, par kuras īstenošanu 
uzņēmēju vidē tika runāts jau 
gadiem ilgi. Vienā brīdī saņēmā-
mies, sakārtojām dokumentus un 
nodibinājām biedrību: „Kurš cits, 
ja ne mēs, kad tad, ja ne tagad!” 
Organizāciju dibinājām 20. jūni-
jā, kad aiz muguras jau bija kārtē-
jās pašvaldību vēlēšanas – negri-
bējās, lai mūsu aktivitātes saistītu 
ar vēlēšanu laiku. Esam apolitiski.

Pati ideja par biedrības dibi-
nāšanu domubiedru lokā ieņē-
ma konkrētas aprises jau martā,” 
brītiņu pēc uzņēmēju brokastīm, 
kad viesi jau devušies ikdienas 
gaitās, par Saulkrastu uzņēmēju 
biedrības dibināšanas pirmsāku-
miem stāsta organizācijas inicia-
tors un sekretārs Artūrs Ancāns.

Lai apkopot brokastu ieguvu-
mus, A. Ancānam piebiedrojušies 
arī Saulkrastu uzņēmēju biedrī-
bas valdes priekšsēdētājs Andris 
Birzulis (SIA „Helgas veļas māja”), 
valdes locekļi – Valdis Baltiņš 
(SIA „Saulkrastu meži”) un Gatis 
Zonbergs (SIA „Buildimpeks”). 
„Par biedrības valdi var sacīt, ka 
tajā darbojas cilvēki ar atšķirī-
gu pasaules redzējumu, pārstāv 
dažādas vecuma grupas un dzī-
ves pieredzi. Es, Gatis un Andris 
piederam trīsdesmitgadnieku 
paaudzei. Lielāka dzīves piere-
dze ir Valdim, kurš gan dzimis 

Saulkrastos, gan kopš 90. gadiem 
te darbojas kā viens no lielāka-
jiem uzņēmējiem,” savus kolēģus 
raksturo A. Ancāns, uzsverot, 
ka viņus visus apvieno prasme 
sadarboties un mīlestība pret 
Saulkrastiem.  

Vispirms noskaidrosim, 
ko mēs varam                                                                        
Saulkrastos pavisam ir reģistrē-
ti 780 uzņēmēji, atsaucoties uz 
„Lursoft” datiem, informē A. Bir-
zulis, bet atzīst, ka tieši Saulkras-
tos aktīvi darbojas tikai kādi 120.

„Viens no pirmajiem biedrības 
soļiem būs iespējamo biedrības 
dalībnieku darbības jomu apzi-
nāšana. Tikai tā mēs varēsim iz-
veidot kvalitatīvu piedāvājuma 
saturu patērētājiem, pašlaik bied-
rība apvieno nepilnus trīsdesmit 
uzņēmējus,” A. Birzulis piebilst.

Savukārt V. Baltiņš uzskata, ka 
ļoti svarīgs uzdevums ir piesaistīt 

investorus, lai Saulkrastos varētu 
īstenot lielākus projektus.

„Mums noteikti jāstrādā pie 
pilsētas infrastruktūras pilnvei-
došanas, lai cilvēkiem te patiktu 
iegriezties un pavadīt brīvo laiku, 
un varbūt pat ar laiku šeit apmes-
ties uz pastāvīgu dzīvi,” kolēģu 
sacīto papildina G. Zonbergs un 
turpina, sakot, ka jēdziens „infra-
struktūra” nenozīmē tikai ielas 

vai ceļus, bet tās ir arī jau esošo un 
topošo uzņēmēju iespējas attīstīt 
savu darbību un veidot sadarbību 
ar citiem ražotājiem vai pakal-
pojumu sniedzējiem. Biedrība ir 
kā tilts, kurš apvieno tos, kuri ie-
priekš nevarēja iepazīties, dalīties 
ar informāciju un sadarboties. 

„Līdz šim neviens individuāli 
vai kādas organizācijas ietva-
ros nebija mēģinājis apvienot 
Saulkrastu uzņēmējus, taču to, ka 
šāda biedrība jau sen bija vajadzī-
ga, apliecināja sarunas brokastu 
laikā. Mums apkārt ir daudz cil-
vēku ar interesantām idejām, kas 
ir gatavi tās īstenot, bet pietrūka 
atbalsta un vienojošās struktūras, 
kas palīdzētu mērķi sasniegt,” 
saka A. Ancāns. 

  
Aicina līdzdarboties 
arī pesimistus
G. Zonbergs uzsver, ka uzņēmēju 
biedrība nav noslēgts klubs, kurā 

šaurs ļaužu loks kārto savas darī-
šanas. Šeit tiek gaidīts katrs, ku-
ram ir pragmatiskas idejas, kas, 
viņaprāt, var kalpot Saulkrastu 
attīstībai. Šajā procesā ir vieta 
katram. Varbūt mazliet piesargā-
simies no galējiem pesimistiem, 
jo vēlamies, lai cilvēki būvētu sa-
vus argumentus uz konstruktīvas 
bāzes. 

Un vēl viņš pauž cerību, ka 
biedrībai veidosies laba sadarbība 
ar novada domi, jo deputāti nevar 
zināt visu, ko uzņēmēji domā, bet 
uzņēmējiem ne vienmēr ir zinā-
mi domes plāni. „Priecājamies, ka 
pašlaik domes vadošās amatper-
sonas ir ļoti atsaucīgas biedrības 
iniciatīvām. Tas ir ļoti labs priekš-
noteikums sadarbībai nākotnē.” 

Saulkrastiem 
ir daudz draugu 
„Biedrībā esam apvienojušies vie-
tējie – saulkrastieši –, kuriem ir 
skaidrs, ka novada nākotnes at-
slēga ir jau esošo lietu kvalitātes 
saglabāšana. Raudzīsimies, lai arī 
jaunie piedāvājumi šos standar-
tus nepazeminātu. Saulkrasti ne-
būs otra Jūrmala, jo Saulkrastiem 
ir sava identitāte un mums nav 
jākopē kāda cita pilsēta, bet gan 
jāizmanto viņu pieredze mūsu 
identitātes pilnveidošanai. Mūsu 
interešu lokā ir ģimenes ar bēr-
niem. Nedomāju, ka, piemēram, 
kvalitatīvi bērnu laukumi ir pret-
runā ar Saulkrastu tradicionālo 
mieru. Te bija, ir un būs vienīgie 
latviskie Saulkrasti,” saka A. An-
cāns. Apkopojot, kas iedzīvotā-
jiem ir svarīgi, biedrības pārstāvji 
ar jau argumentētākiem viedok-
ļiem varēs doties uz domi.

„Analizējot dažādus rakstus 
un informāciju par Saulkrastiem, 
konstatēju, ka Saulkrastos vai nu 
šobrīd dzīvo, vai ir dzīvojuši ļoti 
izglītoti un intelektuāli cilvēki. 
Daudzi no viņiem vai viņu radi-
nieki ir populāri Latvijā – mums 

ir jāizmanto šis potenciāls kopē-
jiem mērķiem”, tā G. Zonbergs. 

Pats dārgākais ir laiks
„Neaizmirsīsim, ka mēs dzīvo-
jam laikā, kad ikvienam ir jāprot 
pārdot savas idejas. Tas attiecas 
gan uz cilvēkiem, gan novadiem 
un pilsētām. Nekādas utopijas 
uzņēmēju biedrībā netiks uz-
burtas, piemēram, par jaunu 
molu būvi jūrā. Bet mēs varam 
panākt, ka jūrā katru sezonu tiek 
uzstādītas laipas uz pontoniem. 
Tāpat rūpīgi tiks vērtētas inves-
toru idejas, lai viņiem nenāktos 
no jauna izgudrot velosipēdu un 
nav jāpiedzīvo nevajadzīga vilša-
nās un lieki jātērē laiks, attīstot 
kādu ideju. 

Laiks ir pats dārgākais, kas 
mums ir, tāpēc darīsim visu, lai 
investoram nerastos vēlme pār-
domāt nevajadzīgi ilgu termiņu 
vai noraidošas attieksmes dēļ. 
Neviens mūsdienās nedomās 
pusgadu tikai par Saulkrastiem, 
ja nesapratīs, vai viņš te kaut ko 
varēs darīt,” bilst A. Birzulis.    

Jau tuvojoties sarunas noslē-
gumam, A. Ancāns piemin, ka 
ilgu laiku Saulkrastos ir valdījusi 
neticība jebkam – nevis konkrē-
tiem politiķiem vai iespējām, bet 
jebkam. Iedzīvotāji uz visu skatās 
ar aizdomām. Ja kāds kaut ko sāk 
darīt, pārējie nevis palīdz, bet kri-
tizē vai spriež – kāpēc viņš to dara 
un kam tas vajadzīgs.

Kā lielākos izaicinājumus bied-
rības darbībā dibinātāji uzskata 
citu uzņēmēju bailes un neticību, 
ka izdosies. Sāksim ar to, ka cen-
tīsimies pārliecināt gan pašvaldī-
bas darbiniekus, gan Saulkrastu 
uzņēmējus, ka Saulkrastos ir 
liels potenciāls gan ērtai un labai 
dzīvošanai, gan veiksmīgai uzņē-
mējdarbībai. Vienkārši jātic un 
jāstrādā!

Ģirts Kondrāts

Mums ir sapnis par Saulkrastiem

Saulkrastu uzņēmēju brokastis pulcēja lielu skaitu uzņēmēju, kas vēlas Saulkrastiem dot jaunu enerģiju. Foto: Einārs Binders   

 Jēdziens „infrastruktūra” 
nenozīmē tikai ielas 

vai ceļus, bet tās ir arī 
jau esošo un topošo 

uzņēmēju iespējas attīstīt 
savu darbību.

Mums jārada apstākļi, 
ka jebkurš, kurš vēlas 

ieguldīt līdzekļus 
Saulkrastos, jūt 

reālu atbalstu gan 
no biedrības, gan 

pašvaldības.

Saulkrastu uzņēmēju biedrības sekretārs Artūrs Ancāns (no kreisās), valdes priekšsēdētājs Andris Birzulis, valdes 
locekļi Gatis Zonbergs un Valdis Baltiņš tūdaļ pēc uzņēmēju brokastīm nofotografējās pie jūras. „No vienas 
puses, mums šobrīd jūra šķiet ir līdz ceļiem un vējš matos, bet, no otras, – mēs esam nodibinājuši biedrību, kas 
apvienos vietējos uzņēmējus, strādās Saulkrastu uzplaukuma labā. Ticam, ka mums tas izdosies,” viņi sacīja.

Gatis Zonbergs: Dibinot Saulkrastu uzņēmēju biedrību, gribam panākt, lai mūsu cilvēki sāktu domāt plašāk, lai 
smeltos idejas citu pilsētu un valstu pieredzē.
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Vasaras tūrisma sezona aizvadīta 

Saulkrastu tūrisma informācijas 
centra vasara aizvadīta godam. 
Kopsummā vasaras mēnešos, 
no 1. jūnija līdz 31. augustam, 
Saulkrastu TIC pakalpojumus 
izmantojuši 14659 apmeklētāji.  

Pirmajā vietā ierindojas pašmāju 
tūristi, otrajā – lai arī novērojams 
neliels apmeklētāju skaita sama
zinājums, ir tūristi no Krievijas. 
Šogad ievērojami pieaudzis tūris
tu skaits no Vācijas un viņi ieņem 
trešo vietu, bet ceturto – ar kriet
nu skaita sarukumu tūristi no 
Lietuvas. Piektajā vietā ar krietnu 
kritumu – mūsu kaimiņi no Igau
nijas, bet prieks par divkāršu tū
ristu pieaugumu no Somijas.

Analizējot sniegtās informāci
jas tematikas rādītājus, TIC ap
meklētāji joprojām visvairāk vēlas 
saņemt bezmaksas brošūras un 
kartes, interesē informācija par 
apskates objektiem, pasākumiem, 
naktsmītņu informācija un ziņas 
par sabiedriskā transporta kustību.

Liela interese izrādīta pēc in
formācijas par Vidzemes piekrasti 
kā vienotu galamērķi un Vidze
mes reģionu kopumā, par Rīgu 
un Kurzemes reģionu.  

Sezonas sākumā tika sagata
vota un izdota jauna drukāta tū
risma karte „Brīvdienu maršruts: 

Saulkrasti–Bīriņi–Limbaži–Tūja–
Saulkrasti”, jūnijā izdota papildi
nāta Saulkrastu noplēšamā karte, 
augustā – papildu tirāža diviem 
Saulkrastu novada ceļvežiem da
bas mīļiem un kultūras mantoju
ma izzinātājiem. 

Šogad darbu sāka kafejnīca 
„Salt water”, vasaras kafejnīcas 
„Sunset Bar”, „Green Way”. Kafej
nīca „Pie dod man!” cieta uguns
grēkā, un Saulkrastu estrādē šova
sar nedarbojās neviens ēdināšanas 
uzņēmums. Naktsmītņu skaitu 
šogad kuplināja apartamentu 
viesnīca „Strand”, brīvdienu mājas 
„Abi labi rabarberi”, „Saulkrasti 
summer con tai ner house”, viesu 
māja „Gāles” un brīvdienu dzīvok
lis „Pabažu stacija”.

Zilā karoga peldvietas „Centrs” 
atpūtas piedāvājumu šogad kup
lināja „EasySup.lv” elektrotrīsri
teņu noma un ūdens motocikla 
noma „Ūdensmocis Saulkrastos”.

Šovasar darbu atsāka Saulkras
tu tenisa korti un jauns korts tika 
izbūvēts viesu mājas „Aizvēji” teri
torijā. Viesu māja „Aizvēji” šogad 
paplašināja savu darbību par 36 
gultas vietām. Skaistumkopšanas 
salons „Klēra” atvēra vēl vienu lab
sajūtas salonu „Klēra lukss SPA”.

Šogad saņemti ļoti daudzi jau
tājumi par sabiedrisko transpor

tu  – vilcienu un autobusu kustī
bas sarakstiem, starppilsētu un 
vietējo nozīmju pieturām, takso
metra pārvadājumiem, kā arī – kā 
ar sabiedrisko transportu apceļot 
Saulkrastu novada tuvāko apkārt
ni un tādus tūrisma galamērķus kā 
Cēsis, Limbažus, Siguldu, Rīgu u. c.

Liela interese izrādīta par 
Saulkrastu novada pasākumiem. 
Saulkrastu viesi pozitīvi novēr
tē novada tradicionālos pasāku
mus – Saulkrastu svētkus, vasaras 
sezonas atklāšanas svētkus „Ieripo 
Saulkrastu vasarā!”, „Saulkrasti 
Jazz”, „Saulkrastu kokteilis”, „Jau
nie kamermūziķi Saulkrastiem”, 
„Saulkrastu ērģeļmūzikas dienas”, 
folkloras festivālu „Pa Saulei” u.c.

Rudens jaunumus www.visit
saulkrasti.lv, gan mūsu sociālo 
tīklu profiliem facebook.com/
Saulkrasti; draugiem.lv/Saulkras
tic; twitter.com/Saulkrastic sūtiet 
uz tic@saulkrasti.lv!

Informējam, ka no 1. sep
tembra līdz 31. maijam mainīti 
Saulkrastu tūrisma informācijas 
centra darba laiki. Atvērti katru 
dienu (tostarp sestdienās un svēt
dienās), izņemot valsts svētkus, 
no 8.45 līdz 17.15.

 
Gita Memmēna, 

Saulkrastu TIC

Iegūta noderīga pieredze
Sadarbībā ar profesionālās 
pilnveides un supervīzijas 
centru „Aisma” Saulkrastu 
sociālais dienests devās 
pieredzes apmaiņas braucienā 
uz Šauļiem Lietuvā, lai iepazītos 
ar sociālo pakalpojumu 
sniegšanu un gūtu pieredzi 
sabiedrībā balstīto sociālo 
pakalpojumu nodrošināšanā 
bērniem, kuri palikuši bez 
vecāku aprūpes, un personām 
ar garīga rakstura traucējumiem, 
kā arī lai paplašinātu redzesloku, 
gūtu jaunus iespaidus un 
idejas darbam, paaugstinātu 
profesionālo kvalifikāciju 
kopumā. 

Pieredzes brauciena laikā bija 
tikšanās ar aprūpes iestāžu va
dītājiem un darbiniekiem, kuru 
noslēdza informatīvs seminārs  – 
diskusija par sociālajiem pakal
pojumiem. Tika apmeklēts Šauļu 
pilsētas pašvaldības Sociālo pa
kalpojumu centrs un tā struk
tūrvienības – Ģimenes atbalsta 
pakalpojumu māja un patversme, 
kura nodrošina naktsmājas pie
augušajiem krīzes situācijās, kad 
pastāv draudi cilvēka veselībai 

vai dzīvībai, kā arī Šauļu pilsētas 
pašvaldības bērnu aprūpes nams, 
Sociālās aprūpes dienas centrs 
personām ar invaliditāti, kas nav 
spējīgas sevi aprūpēt, Neatkarīgas 
dzīves māja vecāka gadagājuma 
cilvēkiem un personām ar garīgās 
attīstības traucējumiem.

No katras tikšanās varēja gūt 
vērtīgas atziņas un secinājumus, 
kas devuši iedvesmu sociālo pa
kalpojumu attīstībai Saulkrastu 
novadā. 

Kristīne Mozga, 
sociālais dienests

Top pārgājienu 
maršruts 
gar Baltijas jūru
Izpētes posms Latvijā ir finišējis, 
turpinājums – Igaunijā
Jūras nevar būt par daudz – 
tāds ir dalībnieku secinājums, 
šogad augustā noslēdzot 
maršruta izpētes pārgājiena 
Latvijas posmu. Pārgājienu 
maršruts vairāk nekā 1100 km 
garumā gar Baltijas jūru no 
Latvijas–Lietuvas robežas 
līdz Tallinai top projektā 
„Pārgājienu maršruts gar 
Baltijas jūras piekrasti Latvijā 
un Igaunijā” ar Igaunijas–
Latvijas programmas atbalstu. 

Maršruta izpēti vada pieredzēju
šais vides un tūrisma eksperts Ju
ris Smaļinskis, pārstāvot projekta 
vadošo partneri „Lauku ceļotāju”. 
Visos pārgājiena posmos pievie
nojas iesaistīto pašvaldību teri
toriju pārstāvji, vietējie uzņēmēji 
un iedzīvotāji, tūrisma informā
cijas centru darbinieki, kā arī pār
gājienu entuziasti un interesenti. 

Pārgājiena statistika
Kopā pārgājienā šovasar pava
dītas 24 dienas un noieta visa 
Latvijas piekraste no Nidas līdz 
Ainažiem. Pieveikti vairāk nekā 
600 km, dienā vidēji noejot ap 
25 km, un tas izrādījies esam pa 
spēkam arī jaunākajam pārgājie
na dalībniekam, kuram ir 7 gadi. 
Gājienā piedalījušies aptuveni 
320 dalībnieki ne tikai no Latvi
jas, bet arī no Lietuvas, Šveices, 
Izraēlas un Nīderlandes. Piekras
tē apsekoti vairāk nekā 650 tūris
ma objekti. 

„Cik tālu vēl jāiet?”
“Cik tālu vēl jāiet?” tāds bija 
pārgājiena dalībnieku visbiežāk 
uzdotais jautājums vadītājam 
Jurim Smaļinskim. Viens no iz
pētes pārgājiena uzdevumiem 
ir noskaidrot, kādi pakalpojumi 
piekrastē nepieciešami gājēju 
labsajūtai. Redzams, ka infor
mācija par maršrutu ir viena no 
pamatvajadzībām, un tai ir jā
būt pieejamai visos veidos – gan 
kartēs un informācijas bukletos, 
gan norādēs un informācijas 
stendos, gan arī no vietējiem ie
dzīvotājiem, veikalos, kafejnīcās 
un citās sabiedriskās vietās. Par 
vietējo iedzīvotāju un uzņēmēju 
viesmīlību pārgājiena dalībnieki 
pārliecinājās vairākkārt, kad tika 
sagaidīti liedagā gan ar siltu zupu, 
gan atspirdzinošiem dzērieniem, 
gan aizraujošiem stāstiem. Varam 
secināt, ka pārgājiens gar jūru ir 
laba brīvdienu iespēja ne tikai ne
skartas dabas cienītājiem, bet arī 
tādiem ceļotājiem, kas vēlas pa 
ceļam ieturēt pusdienas mājīgā 
krodziņā vai nakšņot ar ērtībām 
viesu namā. Atliks tikai izvēlēties 
iešanai sev piemērotāko posmu 
ar attiecīgu infrastruktūru, jo, iz
mantojot pārgājienā pieredzēto, 
taps ceļvedis „Kājām gar Baltijas 
jūras piekrasti”. 

Spilgtākie iespaidi un vietas 
pārgājiena Latvijas posmā:

•	Visraitākais	solis:	Jūrmalā	un	
Vecāķos, kur izcilas un taisnas 
pludmales bez slīpuma.

•	Jābūt	acīgam,	lai	nepakluptu:	
Kaltenes (Kurzemē) un Vidzemes 
akmeņainā jūrmala.

•	Fiziski	 izaicinošākais	 posms:	
Staldzenes stāvkrasts vētras laikā.

•	Vientuļas	 pludmales:	 tādu	
bija daudz – no Lietuvas robe
žas līdz Liepājai atsevišķi posmi, 
starp Liepāju un Ventspili, Staļģe
nes un Irbes apkaimē.

•	Visskaļākā	 kaiju	 klaigāšana:	
pie ostu moliem. 

•	Vispiesārņotākais	 posms:	
pirmie pārdesmit kilometri no 
Lietuvas robežas.

•	Sacensībā	 par	 romantiskāko	
saulrieta vērošanas vietu ierindo
jas: Vidzemes piekraste no Saul
rieta takas, Saulkrasti, Svētciema 
pludmale un saulrieti no Kurze
mes stāvkrastiem.

•	Pārsteidzošākā	 leģenda,	 kas	
dzirdēta pa ceļam: Andra Mai
siņa stāsti par naftas urbumiem 
un jūrā ieskalotajām viensētām, 
armijas daļām u. c.

•	Posms,	kurā	kājas	grima	vis
dziļāk smiltīs: Papes, Saulkrastu 
apkaimē.

•	Posms,	 kurā	 oļi	 ir	 visgludā
kie: pie Nidas.

•	Visdraudzīgākā	 veikala	 pār
devēja tika satikta Mazirbē.

Gaidi mūs, Igaunija!
Cerot uz saulainu un siltu atva
saru, 2. septembrī Iklā, uz Latvi
jas–Igaunijas robežas, atsāksim 
izpētes pārgājienu nu jau Igauni
jas piekrastē, kur maršruta gaita 
krietni atšķirsies no Latvijas pos
ma – būs daudz meža ceļu, vietām 
būs jāiet arī pa veco Rīgas ceļu. 
Tallinu sasniegt plānots oktobra 
sākumā. 

Tāpat kā Latvijas posmā in
teresenti var pievienoties apse
kojuma pārgājienam, paši gan 
parūpējoties par transportu, 
ēdienu un naktsmītnēm. Igauni
jas apsekojuma grafiks ar pieturas 
punktiem, laikiem un dienā vei
camajiem attālumiem atrodams 
https://www.facebook.com/estlat
hiking/. Turpat arī sekojiet līdzi 
pārgājiena aktualitātēm.

„Lauku ceļotājs”, 
Latvijas Lauku tūrisma asociācija

Sociālā dienesta darbinieces pieredzes apmaiņā Šauļos.
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Noslēgusies pludmales volejbola sezona
Augustā tika aizvadīti 
trīs pludmales volejbola 
turnīri. 

Vispirms Saulkrastu čempioni 
tika noskaidroti jauniešu kon
kurencē. Meitenēm par uzvarē
tājām kļuva Katrīna Struka un 
Karmena Struka, otrajā vietā ie
rindojās Keita Krista Kišuro un 
Patrīcija Gražule. Bronzas me
daļas izcīnīja Lāsma Strupiša un 
Elza Strupiša. Zēniem visspēcī
gākie izrādījās Adreans Zaķis un 
Robins Zaščerinskis, sudrabs  – 
Aivim Voilakam un Rihardam 
Indaram, trešie – Aivis Blekte un 
Tomass Blekte.

Par Saulkrastu čempionāta 
godalgām Zvejniekciema stadio
nā sacentās arī pieaugušie. Uz
varu izcīnīja Arnis Zaščerinskis 
un Atis Linārs, finālā pārspējot 

Artūra Semjonova un Armīna 
Paupes duetu. Trešajā vietā – 
Gatis Liepiņš un Jānis Liepiņš. 

Dāmām nepārspētas bija Simo
na Rozīte un Alise Pētersone. 
Sudraba godalgas –Ievai Bērzi

ņai un Evijai Poļakovai, bron
za – Sintijai Trankalei un Elīnai 
Breidagai.

23. septembrī tika izcīnītas 
terases „Costa del Sol” balvas.  
11 komandu konkurencē labā
kie izrādījās Arnis Zaščerinskis 
pārī ar Andri Šarakovu. Finālā 
viņi pieveica Gati Liepiņu un 
Jāni Liepiņu. Cīņā par bronzas 
godalgām pārāki bija Kaspars 
Jermacāns un Artūrs Rišķis. 
Dāmu konkurencē diemžēl bija 
tikai divas komandas, un par uz
varētājām kļuva Ieva Bērziņa un 
Evija Poļakova. Paldies „Costa 
del Sol” ne tikai par vērtīgajām 
balvām, bet arī par atspirdzinā
jumu un našķiem, kā arī dīdže
jiem.

Signe Sinkeviča, 
PA „Saulkrastu kultūras un  

sporta centrs”

Šautriņu 
sacensībās 
uzvarēja 
spēcīgākie
Saulainajos Saulkrastos 
šogad uz Latvijas reitinga 
sacensībām bija ieradušies 
64 kungi un 24 dāmas.  
Karstā spēļu zāle izrādījās 
liels pārbaudījums. 
Taču, tā kā apstākļi 
visiem bija vienādi, 
uzvarēja spēcīgākie.

Dāmām pirmajā astotniekā – ti
kai Latvijas pārstāves. Par uzva
rētāju kļuva Sarmīte Lavrentjeva 
(„BAMS pool house”). Kungu 
sacensībās nepārspēts bija Gatis 
Lancers („BAMS pool house”). 
Finālā tika pieveikts lietuvietis 
Mindaugs Barausks. 

Diemžēl Saulkrastu šautriņu 
metējiem (5 individuāli un 3 pāri) 
neveicās tik labi kā iepriekšējos 
gados. Signe Sinkeviča piedzīvoja 
zaudējumu pirmajā izslēgšanas 
kārtā, bet pārējiem neizdevās 
izkļūt no apakšgrupām. Tomēr 
mūsu sportisti ieguva neatsvera
mu pieredzi šāda mēroga sacensī
bās. Dažiem tā bija debija.

Signe Sinkeviča, 
PA „Saulkrastu kultūras un  

sporta centrs”

MĀKSLINIECISKAIS KOLEKTĪVS NODARBĪBU VIETA NODARBĪBU LAIKS KOLEKTĪVA 
VADĪTĀJS

VADĪTĀJA 
TĀLR. NR.

PIEZĪMES

Koklētāju ansamblis „Saule” VJMMS telpas, Ostas iela 15 Svētdienās 10.00–13.30 Solveiga Ivanova 29985323
Gleznotāju studija k/n „Zvejniekciems” Katra mēneša 2. un 4. svētdienā Māra Alena 26747798 Lūgums pirms ierašanās 

sazināties ar vadītāju

Jauniešu deju kolektīvs „Krustu 
šķērsu”

k/n „Zvejniekciems” Pirmdienās, trešdienās 18.00–20.00,
piektdienās 20.00–22.00

Jānis Kalniņš 26485863

Vidējās paaudzes deju kolektīvs
„Jūrdancis”

k/n „Zvejniekciems” Pirmdienās, trešdienās 20.00–
22.00

Jānis Kalniņš 26485863

Senioru deju kolektīvs „Saulgrieži” k/n „Zvejniekciems” Otrdienās, ceturtdienās 19.00–21.30 Judīte Krūmiņa 29181986
Jauktais koris „Anima” Septembrī – k/n „Zvejniekciems” Otrdienās, ceturtdienās

19.00–21.30
Kārlis Rūtentāls 29332633 Lūgums pirms ierašanās 

sazināties ar vadītājiemLaura Leontjeva 26398719
Jauktais koris „Bangotne” Septembrī – k/n „Zvejniekciems” Pirmdienās, trešdienās 18.00–20.00 Ēriks Kravalis 26113482
Līnijdeju grupa „Sunbeach” Saulkrastu sporta centrs Otrdienās, piektdienās 18.30–20.00 Alta Bringina 20382811
Mūsdienu deju grupa „Fractus” k/n „Zvejniekciems” Pirmdienās, trešdienās, ceturtdie-

nās 16.00–18.00
Sandra Ozola-
Ozoliņa

67954179 
vai
20222927senioru grupa: otrdienās 

10.00–11.30
Senioru vokālais ansamblis „Dzīle” k/n „Zvejniekciems” Piektdienās 18.00–19.30 Jānis Lucāns 29262696
Amatierteātra studija 
„Vīri ģērbjas”

k/n „Zvejniekciems” Trešdienās 18.00–20.00 Vija Skudra 29719727 Lūgums pirms ierašanās 
sazināties ar vadītāju

Folkloras kopa „Dvīga” k/n „Zvejniekciems” Otrdienās 18.30–20.00 Antra Deniškāne 26323926
Rokdarbnieku pulciņš Saulkrastu domes telpas Ceturtdienās 

2 reizes mēnesī
Guna Lāčauniece 26357992 Lūgums pirms ierašanās 

sazināties ar vadītāju

Audēju kopa „Kodaļa”
Saulkrastu domes telpas, 
cokolstāvā

Individuālas nodarbības, saskaņo-
jot ar vadītāju

Rasma Krūkliņa 28228118 Lūgums pirms ierašanās 
sazināties ar vadītāju

Eiropas senioru deju kolektīvs 
„Draiskais solis”

k/n „Zvejniekciems” Piektdienās 18.00 Ināra Vonda 26499940 Lūgums pirms ierašanās 
sazināties ar vadītāju

Pirmsskolas bērnu vokālā studija k/n „Zvejniekciems” Otrdienās 18.00 – pirmsskolas 
grupa (no 3 g. v.); 19.00 – sākum-
skolas grupa

Dace Kalniņa 29428619 Lūgums pirms ierašanās 
sazināties ar vadītāju

Pirmsskolas bērnu deju kolektīvs k/n „Zvejniekciems” Piektdienās 17.30 Ināra Vonda 26499940
Pūtēju ansamblis „Neibāde” k/n „Zvejniekciems” Septembrī – individuālas nodarbī-

bas, saskaņojot ar vadītāju
Ingus Leontjevs 26757224 Lūgums pirms ierašanās 

sazināties ar vadītāju

Saulkrastu mākslinieciskie kolektīvi aicina
Tuvojas rudens, un savu darbu 
atsāk Saulkrastu māksliniecis
kie kolektīvi. Kolektīvu vadītāji 
aicina ikvienu saulkrastieti, tu
vojoties Latvijas simtgadei, nesē

dēt malā, bet justies līdzdalīgam 
svētku radīšanas procesā un pie
dalīties tajos gleznojot, muzicē
jot, spēlējot teātri, dziedot vai 
dejojot.

Aicinām ikvienu pievienoties 
mākslinieciskajiem kolektīviem, 
sazinoties ar kolektīvu vadītājiem 
un apmeklējot nodarbības!

Neskaidrību gadījumā lūgums 

zvanīt Saulkrastu novada PA 
„Saulkrastu kultūras un sporta 
centrs” administrācijai: 67954179 
(darbdienās 9.00–17.00) vai pa 
mob. tālr. 20222927.

„Costa del Sol” balvu ieguvēji. Foto: S. Sinkeviča Saulkrastu čempionāta godalgoto vietu ieguvēji kungiem.

Saulkrastu čempionāta godalgoto vietu ieguvējas dāmām. Saulkrastu jauniešu čempionāta godalgoto vietu ieguvēji.
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2017. gada 31. maijā SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. SN 9/2017 
Apstiprināti Saulkrastu novada domes 31. 05. 2017. sēdē (prot. Nr. 7/ 2017§14) 
Precizēti Saulkrastu novada domes 30.08. 2017. sēdē (prot. Nr.13/2017§ 14) 

Grozījumi 2011. gada 26. oktobra saistošajos 
noteikumos Nr. 12 „Par atkritumu apsaimniekošanu 
Saulkrastu novadā”
Izdoti saskaņā ar Atkritumu apsaim
niekošanas likuma 8. panta pirmās 
daļas 3. punktu

Izdarīt Saulkrastu novada domes 
2011. gada 26. oktobra saistošajos 
noteikumos Nr. 12 „Par atkritu
mu apsaimniekošanu Saulkrastu 
novadā” (turpmāk – Noteikumi) 
šādus grozījumus: 

1. Papildināt Noteikumu 13. 
punktā aiz vārda „regulāru” ar 
vārdiem „nešķirotu sadzīves”.

2. Izteikt Noteikumu 14. pun
ktu šādā redakcijā:

„14. Ikviena atkritumu radītāja 
un valdītāja pienākums ir iesaistī
ties dalītas atkritumu savākšanas 
sistēmā un veikt dalīti vācamo 
atkritumu šķirošanu, izmantojot:

14.1. vietas, kur ir izvietoti kon
teineri dalītiem atkritumiem (sa
dzīves atkritumu dalītās vākšanas 
punktus);

14.2. atkritumu radītāja nekus
tamā īpašumā izvietotos dalīto 
sadzīves atkritumu konteinerus;

14.3. speciāli ierīkotu šķiroto 
atkritumu savākšanas laukumu.”

3. Papildināt Noteikumus ar 
jaunu 19.1 punktu šādā redakcijā:

„19.1 Slēdzot līgumu ar atkri
tumu apsaimniekotāju par 14.2. 
apakšpunktā norādīto dalītas at
kritumu savākšanas veidu, atkri
tumu radītājam ir pienākums ie
vērot atkritumu apsaimniekotāja 
noteiktos dalīti vākto sadzīves at
kritumu kvalitātes nosacījumus, 
tajā skaitā nepieļaut, ka dalīto 
sadzīves atkritumu konteineros ir 
citu atkritumu piemaisījumi vai
rāk par 10%.”

4. Svītrot Noteikumu 21.2. un 
31.3. apakšpunktā vārdu „sadzī
ves”.

5. Papildināt Noteikumu 21.3.2 

apakšpunktu aiz vārda „teritorijā” 
ar vārdiem „ , kurā ir nodrošināta 
netraucēta atkritumu apsaim
niekotāja specializētā transport
līdzekļa piekļuve savākšanai pa
redzētajam sadzīves atkritumu 
savākšanas maisam”.

6. Papildināt Noteikumus ar 

jaunu 21.4.1.4. apakšpunktu šādā 
redakcijā:

„21.4.1.4. individuālās dzīvoja
mās mājās – 1 (vienu) reizi divos 
mēnešos, ja ir noslēgts noteiku
mu 19.1 punktā minētais līgums 
par individuālo dalīto sadzīves 
atkritumu šķirošanu savā īpašu
mā;”.

7. Papildināt Noteikumus ar 
jaunu 30.12.1 apakšpunktu šādā 
redakcijā:

„30.12.¹ saskaņā ar noslēgto 
līgumu nodrošināt individuāli 
dalīto sadzīves atkritumu bez
maksas izvešanu, ja ir ievēroti 39.1 

punkta noteikumi;”. 
8. Papildināt Noteikumus ar 

jaunu 39.1 punktu šādā redakcijā:
„39.1 Par individuālo dalīto sa

dzīves atkritumu savākšanu indi
viduālo dzīvojamo māju īpašnieki 
Saulkrastos un Zvejniekciemā var 
slēgt līgumu, papildus šo notei
kumu 13. punktā norādītajam lī
gumam ar atkritumu apsaimnie
kotāju, ja nekustamajā īpašumā 
ir iespējama dalīto sadzīves atkri
tumu konteineru novietošana un 
ja ir nodrošināta netraucēta at
kritumu apsaimniekotāja specia
lizētā transportlīdzekļa piekļuve 
dalīto sadzīves atkritumu kontei
neru iztukšošanai.”

9. Izteikt Noteikumu 40. punktu 
šādā redakcijā:

„40. Dalītie sadzīves atkritumi 
(papīrs, tai skaitā kartons, metāls, 
stikls, plastmasa) tiek savākti sa-
šķiroti. Šķirošana veicama atbilsto-
ši prasībām, ko dalīti vācamajiem 
atkritumiem noteicis apsaimnieko-
tājs. Šķirotajam papīram, ko savāc 
speciālās papīram paredzētās tvert-
nēs, jābūt tīram, stikla un plastma-
sas iepakojumam jābūt tīram, bez 
iepriekšējā pildījuma atliekām.”

10. Izteikt Noteikumu 42. pun-
ktu šādā redakcijā:

„42. Atkritumu apsaimnieko
tājs nodrošina publiski pieejamo 
sadzīves atkritumu dalītās savāk
šanas punktu un šķiroto atkritu
mu savākšanas laukumu sakop
šanu.”

Saistošo noteikumu „Grozījumi 
2011. gada 26. oktobra 
saistošajos noteikumos 
Nr. 12 „Par atkritumu 
apsaimniekošanu Saulkrastu 
novadā”” paskaidrojuma raksts

1. Projekta nepieciešamības 
pamatojums. Grozījumi veikti, 
lai Saulkrastu novadā ieviestu 
atkritumu apsaimniekošanas pa
kalpojumu – individuālo dalīto 
sadzīves atkritumu šķirošanu. 

2. Īss projekta satura izklāsts. 
Grozījumi paredz:

1) papildināt atkritumu apsaim
niekotāja piedāvāto pakalpojumu 
klāstu, nodrošinot individuālo 
māju īpašniekiem individuāli šķi
rot dalītos sadzīves atkritumus; 

2) noteikumu, ka atkritumu 
apsaimniekotājs nodrošina indi
viduāli šķiroto dalīto atkritumu 
bezmaksas izvešanu, ja ir noslēgts 
līgums par individuālo dalīto sa
dzīves atkritumu šķirošanu;

3) samazināt obligāto nešķiroto 
atkritumu izvešanas biežumu, ja ir 
noslēgts līgums par individuālo da
līto sadzīves atkritumu šķirošanu;

4) papildināt atkritumu ap
saimniekotāja pienākumus un 
atkritumu radītāja tiesības.

3. Informācija par plānoto pro-
jekta ietekmi uz pašvaldības bu-
džetu. Saistošo noteikumu īsteno
šanai netiek prognozēta finansiāla 
ietekme uz pašvaldības budžetu. 

4. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz sociāli eko-
nomisko stāvokli (uzņēmējdar-
bības vidi) pašvaldības teritorijā. 
Projektam nav tiešas ietekmes uz 
sociāli ekonomisko stāvokli.

5. Informācija par adminis-
tratīvajām procedūrām. Nav at
tiecināms.

6. Informācija par konsultāci-
jām ar privātpersonām. 2017. ga
da 20. aprīlī Saulkrastu novada 
domes zālē ir notikusi iedzīvotāju 
tikšanās ar atkritumu apsaimnie
kotāju SIA „ZAAO”.

Ervīns Grāvītis, Saulkrastu novada 
domes priekšsēdētājs

Valsts nodrošinātais atbalsts
Juridiskās palīdzības 
administrācija informē 
par pakalpojumiem un 
aicina būt zinošiem par to 
nodrošināšanas kārtību

Kādos gadījumos noziegumos 
cietušajiem ir tiesības uz valsts 
kompensāciju? 

Valsts kompensāciju izmaksā 
tīšos noziegumos cietušajiem, 
kuriem nodarīti smagi vai vidēja 
smaguma miesas bojājumi, iestā
jusies personas nāve, aizskarta 
cietušā tikumība vai dzimumne
aizskaramība, cietušais ir cilvēku 
tirdzniecības upuris vai inficēts ar 
HIV, B vai C hepatītu. Valsts kom
pensācijas pieprasījumu adminis
trācijā iesniedz viena gada laikā 
pēc dienas, kad persona atzīta par 
cietušo vai ir uzzinājusi par fak
tiem, kas šai personai dod tiesības 
to darīt (piemēram, veiktās ek
spertīzes rezultātiem, nozieguma 
kvalifikācija u. c.).

Kompensāciju var pieprasīt arī 
tad, ja vainīgais nav noskaidrots, 
kā arī negaidot krimināllietas iz
skatīšanu tiesā. 

Lai pieprasītu valsts kompen
sāciju, personai jāvēršas ar valsts 
kompensācijas pieprasījumu ad
ministrācijā. Pieprasījuma veid
lapa pieejama: http://jpa.gov.lv/
valstskompensacijaspieprasiju
maveidlapas.

Konsultāciju par valsts kom
pensācijas pieprasījuma veidlapas 
aizpildīšanu, kā arī pievienojama
jiem dokumentiem bez maksas 
var saņemt administrācijā, kā arī 
pie kriminālprocesa virzītāja – 
policijā, prokuratūrā vai tiesā. 

Informācija par atbalsta die
nestiem: atbalsta tālrunis no
ziegumos cietušajiem – 116006, 
www.cietusajiem.lv.

Kādos gadījumos kādu juri-
disko palīdzību nodrošina un 
apmaksā valsts? 

1. Ja juridiskā palīdzība ne
pieciešama civiltiesiska strīda 
risināšanai ārpus tiesas un tiesā, 
tad administrācija nodrošina ju
ridisko palīdzību maznodrošinā
tām, trūcīgām un tām personām, 
kuras pēkšņi nonākušas tādā si
tuācijā un materiālā stāvoklī, kas 
tām liedz nodrošināt savu tiesī
bu aizsardzību, vai atrodas pilnā 
valsts/pašvaldības apgādībā. 

Administratīvajās lietās tiesā 
juridiskā palīdzība tiek nodrošinā
ta patvēruma un izraidīšanas jomās 
(specifiska palīdzības saņemšanas 
kārtība) un bāriņtiesas lēmuma 
pārsūdzībai, ja lieta skar bērna tie
sības un likumīgās intereses. 

Lai saņemtu minēto juridisko 
palīdzību, personai jāvēršas ar ie
sniegumu administrācijā. Iesnie
guma veidlapa pieejama:   http://
jpa.gov.lv/valstsnodrosinatasjuri
diskaspalidzibasveidlapas.

Saņemot personas iesniegu
mu, administrācija lemj par kon
sultācijas, procesuālo dokumentu 
noformēšanas un pārstāvības tie
sā piešķiršanu un norīko juridis
kās palīdzības sniegšanai juridis
kās palīdzības sniedzēju. 

Administrācija nodrošina arī 
finansiālo atbalstu juridiskās palī
dzības apmaksai Latvijas valstspie
derīgajiem jautājuma par bērna 
aizgādības tiesību pārtraukšanu vai 
atņemšanu risināšanai ārvalstīs. 

2. Ja juridiskā palīdzība nepie
ciešama sarežģītās administra-
tīvās lietās tiesā, tad personai ar 
lūgumu jāvēršas administratīva
jā tiesā.   Pamatojoties uz tiesas 
(tiesneša) pieņemtu lēmumu, ad
ministrācija personai nodrošinās 
juridiskās palīdzības sniegšanu, 
norīkojot juridiskās palīdzības 
sniedzēju. 

3. Lai saņemtu valsts nodroši
nāto palīdzību kriminālprocesā, 
personai jāvēršas ar lūgumu pie 
kriminālprocesa virzītāja nodro
šināt tai aizstāvi vai pārstāvi. Ju
ridiskās palīdzības sniegšanai uz
aicina advokātu nepilngadīgajam 
cietušajam un viņa pārstāvjiem 
kriminālprocesā, ja noziegums 
saistīts ar vardarbību un to no
darījusi persona, no kura nepiln
gadīgais cietušais ir atkarīgs, vai 
noziegums vērsts pret tikumību 
vai dzimumneaizskaramību. 

Vairāk informācijas: http://jpa.
gov.lv/pakalpojumi 

Juridiskās palīdzības adminis
trācijas adrese: Pils laukums  4, 
Rīga, LV1050, bezmaksas in
formatīvais tālrunis: 80001801 
(taustiņš 1 – valsts nodrošinā
tā juridiskā palīdzība, taustiņš 
2  – valsts kompensācija cie
tušajiem), tālrunis: 67514208, 
epasts: jpa@jpa.gov.lv, interneta 
vietne: www.jpa.gov.lv.

Veikta nārsta vietu atjaunošana Inčupē
Ar Zivju fonda 
atbalstu arī šogad no 
kritušajiem kokiem, 
bebru veidotajiem 
aizsprostiem un 
atkritumiem iztīrīta 
Saulkrastu novada 
upe – Inčupe. 

Upes tīrīšanas darbi veikti projekta 
„Dabisko nārsta vietu atjaunošana 
Inčupes upē Saulkrastu novada te
ritorijā” ietvaros, kā rezultātā upe 
atbrīvota no 55 m3 koku sagāzumu 
un bebru veidotu krāvumu, un 
10 m3 atkritumu. Tāpat projekta 
ietvaros nojaukti mākslīgie krāvu
mi un veikta nārsta vietu rekulti
vācija.  Šie darbi nepieciešami, lai 

atbrīvotu ceļu lašveidīgajām zivīm 
nārsta laikā un nodrošinātu strau
ju ūdens tecējumu. 

Projekta „Dabisko nārsta 
vietu atjaunošana Inčupes upē 
Saulkrastu novada teritorijā” ko
pējā summa ir 9390,00 eiro, no 
kuriem Zivju fonda finansējums 
8990,00 eiro, bet pašvaldības 
līdzfinansējums 400,00 eiro.

Ik gadu pašvaldība, īstenojot 
Zivju fonda atbalstītus projektus, 
veic Saulkrastu upju tīrīšanu, pa
kāpeniski radinot arī Saulkrastu 
iedzīvotājus patvaļīgi neveidot 
akmeņu krāvumus un neizman
tot upi atkritumu izmešanai. 

Papildus upju tīrīšanas pasāku
miem pašvaldība turpina lašveidī

go zivju – taimiņu – atražošanu, 
ik gadu Saulkrastu novada upēs 
ielaižot 5000 taimiņu mazuļu. Arī 
šogad tiks nozvejoti taimiņu vaisli
nieki, lai iegūtu tieši mūsu novada 
upēm piemērotos mazuļus, kurus 
pēc diviem gadiem paredzēts ielaist 
atpakaļ upēs. Zivju resursu atražo
šanas pasākumi tiek veikti projekta 
„Zivju resursu pavairošana un atra
žošana Saulkrastu novada ūdens
tilpēs 2017. gadā” ietvaros. Projekta 
kopējās izmaksas ir 2926,35 eiro, 
no kuriem Zivju fonda atbalsts ir 
2526,35 eiro, bet pašvaldības līdzfi
nansējums 400,00 eiro.

Anita Līce, 
Attīstības un projektu nodaļa
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Saulkrastu novada domes 30. augusta sēdes Nr. 13 lēmumi
Sēdē piedalās deputāti: E. Grā
vītis, B. Veide, A. Dulpiņš, I. Vei
de, A. Deniškāne, G. Lāčauniece, 
O.  Vanaga, N. Līcis, L. Vaidere, 
M.  Kišuro, S. Ancāne, A. Horsts, 
A. Aparjode.

Par zemes vienību apvienošanu, 
lietošanas mērķa noteikšanu, 
adreses piešķiršanu un 
likvidēšanu
Atļaut apvienot īpašumus Laivu 
iela 1, Zvejniekciems, Saulkras
tu pagasts, Saulkrastu novads 
un Laivu iela 2, Zvejniekciems, 
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu 
novads, izveidojot vienu īpašumu 
0,2506 ha platībā.
Atļaut apvienot īpašumus Raiņa 
iela 4A, Saulkrasti, Saulkrastu no
vads un Raiņa iela 4B, Saulkrasti, 
Saulkrastu novads, izveidojot vie
nu īpašumu 0,0915 ha platībā.

Par īpašuma zemes ierīcības 
projekta izstrādi
Atļaut izstrādāt nekustamā īpa
šuma Rīgas iela 55, Saulkrasti, 
Saulkrastu novads, zemes ierīcī
bas projektu.
Atļaut izstrādāt nekustamā īpa
šuma Pļavas iela 15, Saulkrasti, 
Saulkrastu novads, zemes ierīcī
bas projektu.
Atļaut izstrādāt nekustamo īpa
šumu Murjāņu iela 1B, Saulkrasti, 
Saulkrastu novads un Murjāņu 
iela 1C, Saulkrasti, Saulkrastu no
vads, zemes ierīcības projektu.
 
Par zemes ierīcības projekta 
apstiprināšanu, adreses 
piešķiršanu un lietošanas mērķa 
noteikšanu
Apstiprināt zvērināta mērnieka 
Andra Viļņa izstrādāto nekusta
mo īpašumu Lilaste 28B un Li
laste 28A, Lilaste, Saulkrastu pa
gasts, Saulkrastu novads, zemes 
ierīcības projektu.
Piešķirt adresi zemesgabalam ze
mes ierīcības projektā liters ,,1” un 
uz zemesgabala esošajām ēkām 
un būvēm – „Lilaste 28B”, Lilas
te, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu 
novads, noteikt lietošanas mēr
ķi – individuālo dzīvojamo māju 
apbūves zeme. Piešķirt adresi ze
mesgabalam zemes ierīcības pro
jektā liters „2’’ un uz zemesgabala 
esošajām ēkām un būvēm –„Li
laste 28C’’, Lilaste, Saulkrastu pa
gasts, Saulkrastu novads, noteikt 
lietošanas mērķi – individuālo 
dzīvojamo māju apbūves zeme.

•••
Apstiprināt SIA „BaltSurvey’’ 
izstrādāto nekustamā īpašuma 
„Zaļāmuiža’’, Saulkrastu pagasts, 

Saulkrastu novads, zemes ierī
cības projektu. Piešķirt adresi 
zemesgabalam zemes ierīcības 
projektā liters „1’’ un ēkām un 
būvēm – „Zaļāmuiža’’, Saulkras
tu pagasts, Saulkrastu novads, 
noteikt dalīto lietošanas mēr
ķi  – individuālo dzīvojamo māju 
apbūves zeme. Piešķirt nosau
kumu zemesgabalam, zemes ie
rīcības projektā liters „2” – „Vecā 
Zaļāmuiža’’, Saulkrastu pagasts, 
Saulkrastu novads, noteikt lie
tošanas mērķi – zeme, uz kuras 
galvenā saimnieciskā darbība ir 
mežsaimniecība.

•••
Apstiprināt SIA „ABC Construc
tion” izstrādāto nekustamā īpašu
ma „Smiltnieki”, Zvejniekciems, 
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu 
novads, zemes ierīcības projek
tu. Piešķirt adresi zemesgabalam 
zemes ierīcības projektā liters „1” 
un ēkām un būvēm – „Smiltnie
ki”, Zvejniekciems, Saulkrastu pa
gasts, Saulkrastu novads, noteikt 
lietošanas mērķi – individuālo 
dzīvojamo māju apbūves zeme. 
Piešķirt adresi zemesgabalam, 
zemes ierīcības projektā liters „2” 
un ēkām un būvēm – Ozolu iela 3, 
Zvejniekciems, Saulkrastu pa
gasts, Saulkrastu novads, noteikt 
lietošanas mērķi – individuālo 
dzīvojamo māju apbūves zeme.

Par zemes vienības daļas 
izveidošanu un lietošanas 
mērķa noteikšanu
Izveidot nekustamajā īpašumā 
Rīgas iela 36, Saulkrasti, Saulkras
tu novads, zemes vienībā ar ka
dastra apzīmējumu 8013 003 
0092, zemes vienības daļu 0,0615 
ha platībā. Noteikt nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķi: indi
viduālo dzīvojamo māju apbūves 
zeme.Pārējai zemes vienības daļai 
0,0632 ha platībā, noteikt nekus
tamā īpašuma lietošanas mērķi: 
individuālo dzīvojamo māju ap
būves zeme. 

Par noteikumu „Saistošie 
noteikumi par dzīvojamai 
mājai funkcionāli nepieciešamā 
zemesgabala pārskatīšanu” 
apstiprināšanu
Apstiprināt Saulkrastu novada 
domes saistošos noteikumus 
„Saistošie noteikumi par dzīvo
jamai mājai funkcionāli nepiecie
šamā zemesgabala pārskatīšanu”.

Par saistošo noteikumu 
precizēšanu
Precizēt Saulkrastu novada do
mes 2017. gada 31. maija saisto

šos noteikumus Nr. SN 9/2017 
„Grozījumi 2011. gada 26. oktob
ra saistošajos noteikumos Nr. 12 
„Par atkritumu apsaimniekošanu 
Saulkrastu novadā””.

Par teritorijas attīstības 
priekšlikumu
Izstrādājot jaunu Saulkrastu no
vada teritorijas plānojumu, zemes 
vienībā ar kadastra apzīmējumu 
80330021729 un zemes vienībā ar 
kadastra apzīmējumu 80130040234 
rezervēt vietu 110/20 kV apakš
stacijai „Saulkrasti”. Izstrādājot 
110/20 kV apakšstacijas „Saulkrasti” 
būvprojektu, paredzēt Bīriņu ielas 
brauktuves sakārtošanu posmā 
no dzelzceļa līdz autoceļam V39. 
Plānojot 110/20 kV apakšstacijas 
„Saulkrasti” būvniecību, izstrādāt 
teritorijas labiekārtojuma projektu, 
īpašu uzmanību pievērst teritorijai, 
kas vērsta pret autoceļu V39.

Par līguma noslēgšanu 
Noslēgt līgumu ar saimnieciskās 
darbības veicēju, pirmsskolas vecu
ma bērnu uzraudzības pakalpoju
ma sniedzēju, par pašvaldības kom
pensāciju izmaksu. Noslēgt līgumu 
ar SIA „Mazā pupa”, reģistrācijas 
numurs 40103176141, par pašvaldī
bas kompensāciju izmaksu.

Par pašvaldības kompensācijas 
piešķiršanu 
Piešķirt un aprēķināt pašvaldības 
kompensāciju astoņiem vecākiem, 
ka viņu bērni saņem privātās 
pirmsskolas izglītības iestādes vai 
sertificētas aukles pakalpojumus.

Par Saulkrastu novada 
domes saistošo noteikumu 
apstiprināšanu
Apstiprināt Saulkrastu novada 
domes saistošos noteikumus „Par 
nekustamā īpašuma nodokli un 
nekustamā īpašuma nodokļa at
vieglojumu piemērošanu Saul
kras tu novadā”.

Par projekta finansēšanu
Piešķirt finansējumu Saulkrastu 
novada pašvaldības 2017. gada iz
devumos 732,00 eiro, lai atmaksā
tu dāvanu komplektu iegādi 2018. 
gadā jaundzimušajiem bērniem. 
Dāvanu komplekts sastāv no 925o 
sudraba monētas tipa medaļas 
ozolkoka kastītē ar pievienotu 
vēstuli.

Par papildu līdzekļu piešķiršanu 
ūdensvada avārijas likvidēšanai
Piešķirt papildu finansējumu no 
līdzekļiem neparedzētajiem ga
dījumiem 366,00 eiro, lai nomak

sātu izdevumus par 2017. gada 
7. jūlija avārijas seku novēršanu 
Saulkrastu vidusskolas ēkā.

Par papildu finansējuma 
piešķiršanu 
Piešķirt finansējumu no līdzek
ļiem neparedzētajiem gadīju
miem 20 000,00 eiro, lai nodro
šinātu ekspluatāciju pašvaldības 
ēkai Smilšu ielā 7, Saulkrastos. 

Par līdzekļu piešķiršanu 
prēmiju izmaksai
Piešķirt finansējumu no līdzek
ļiem neparedzētajiem gadīju
miem 450,00 eiro, lai veiktu prē
miju izmaksu par drošsirdīgu un 
pašaizliedzīgu rīcību bīstama no
ziedznieka aizturēšanā Saulkras
tos 2017. gada 26. jūlijā. 

Par izmaiņām Dzīvokļu 
komisijas sastāvā*
1. Veikt šādas izmaiņas Dzīvokļu 
komisijas sastāvā:
1.1. atbrīvot no Dzīvokļu komisi
jas sastāva domes deputāti Selgu 
Osīti;
1.2. iecelt Dzīvokļu komisijas sa
stāvā Saulkrastu sociālā dienesta 
vadītāju Kristīni Mozgu;
1.3. iecelt Dzīvokļu komisijas 
sastāvā domes deputātu Alenu 
Horstu.
2. Iecelt par Dzīvokļu komisijas 
priekšsēdētāja vietnieku deputā
tu Alenu Horstu.

Par grozījumu** 
Apstiprināt iekšējos noteikumus 
„Grozījums Saulkrastu novada 
domes 2012. gada 31. oktobra 
„Saulkrastu novada pašvaldības 
Dzīvokļu komisijas nolikumā””.

Par sociālā dzīvokļa īres līguma 
pagarināšanu
Pagarināt uz 6 mēnešiem 2013. ga
da 24. jūlija sociālā dzīvokļa īres 
līgumu ar personu par Saulkrastu 
novada pašvaldības sociālā dzī
vokļa īri.
Pagarināt uz 6 mēnešiem 2013. 
gada 24. jūlija sociālā dzīvokļa īres 
līgumu ar personu par Saulkrastu 
novada pašvaldības sociālā dzī
vokļa īri.
Pagarināt uz 6 mēnešiem 2017. 
gada 27. februāra sociālā dzī
vokļa īres līgumu ar personu par 
Saulkrastu novada pašvaldības 
sociālā dzīvokļa īri. 

Par līguma noslēgšanu 
Noslēgt līgumu ar SIA „Patnis un 
partneri”, reģistrācijas numurs 
50003976021, par pašvaldības 
kompensāciju izmaksu.

Par Saulkrastu novada Vēlēšanu 
komisijas apstiprināšanu
1. Izveidot Saulkrastu novada Vē
lēšanu komisiju šādā sastāvā:
1.1. Sanita Tīberga;
1.2. Kristīne Felkere;
1.3. Maija Arāja;
1.4. Sanita Ozolniece;
1.5. Sanita Krauze;
1.6. Santa Kliedere;
1.7. Sigita Kliedere;
1.8. Ilze Rupeika.
2. Uzdot Saulkrastu novada do
mes priekšsēdētājam Ervīnam 
Grāvītim līdz 2017. gada 22. sep
tembrim sasaukt Vēlēšanu komi
sijas pirmo sēdi.
3. Pagarināt Saulkrastu novada 
Vēlēšanu komisijas kandidātu pie
teikšanas termiņu līdz 2017. ga da 
20. septembrim.

Par grozījumiem 30.12.2015. 
domes lēmumā 
Izdarīt šādus grozījumus Saul
kras tu novada domes 2015. gada 
30. decembra sēdes lēmumā „Par 
deinstitucionalizācijas vadības 
grupas izveidi pašvaldībā”: Ap
stiprināt deinstitucionalizācijas 
vadības grupas sastāvā Saulkrastu 
sociālā dienesta vadītāju Kristīni 
Mozgu; apstiprināt deinstitucio
nalizācijas vadības grupas sastāvā 
Saulkrastu sociālā dienesta soci
ālo darbinieci Signi Balodi; ap
stiprināt deinstitucionalizācijas 
vadības grupas sastāvā Saulkrastu 
novada domes Attīstības un plā
nošanas nodaļas vadītāju Paulu 
Lielmani.

* Par – 10 (E. Grāvītis, B. Veide, 
A.  Dulpiņš, I. Veide, A. Deniškāne, 
G.  Lāčauniece, M. Kišuro, S. Ancāne, 
A. Horsts, A. Aparjode), pret – 1 (L. Vai
dere), atturas – 2 (N. Līcis, O. Vanaga).
** Par – 10 (E. Grāvītis, B. Veide, 
A. Dulpiņš, I. Veide, A. Deniškāne, 
G.  Lāčauniece, M. Kišuro, S. Ancāne, 
A. Horsts, A. Aparjode), pret – nav, attu
ras – 3 (N. Līcis, O. Vanaga, L. Vaidere).
Visos pārējos minētajos lēmumos – 
vienbalsīgs balsojums.
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 sē
des”.
Nākamā domes ikmēneša sēde 
notiks trešdien, 27. septembrī, 
plkst.15.00 Saulkrastu novada 
domē, Raiņa ielā 8.

Domes priekšsēdētājs  
Ervīns Grāvītis

Notiek balsošana par Latvijas ainavu dārgumiem
Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministrija, 
Kultūras ministrija un Latvijas 
Nacionālā bibliotēka aicina 
ikvienu Latvijas iedzīvotāju 
piedalīties kopīgas dāvanas 
gatavošanā Latvijai. 

Kopdarba rezultātā 2018. gadā tiks 
izveidota elektroniskā Latvijas ai
navu dārgumu krātuve „Latvijas 
ainavu dārgumi vakar, šodien, 
rīt”, kurā tiks iekļautas sabiedrī

bas vērtējumā nozīmīgas ainavas 
ar īpašu vēstījumu par Latvijas un 
tās reģionu dabu un vēsturi, kas 
jāsaglabā nākamajām paaudzēm.

Visas Latvijas ainavu dārgu
miem pieteiktās ainavas ir izvērtē
tas, ņemot vērā to vizuālo vērtību 
un nozīmi Latvijas vēsturē. Infor
mācija par 243 ainavām, kas tiek 
izvirzītas turpmākam sabiedrības 
vērtējumam, ir ievietota tīmekļ
vietnē www.ainavudargumi.lv. 

Turpmāko mēnešu laikā no tām 

ir jāatlasa 50 nozīmīgākās Latvijas 
ainavas, par kurām Latvijas Nacio
nālās bibliotēkas ainavu dārgumu 
krātuvē tiks apkopota papildu in
formācija un gatavota izstāde. 

Lai atlasītu 50 nozīmīgākās 
ainavas, ikviens ir aicināts paust 
savu viedokli tīmekļvietnē www.
ainavudargumi.lv līdz 15. oktob
rim. Izvēloties sev nozīmīgākās 
ainavas, jāņem vērā:

•	 katra	 persona	 viedokli	 var	
paust vienu reizi;

•	sev	nozīmīgās	ainavas	var	iz
vēlēties gan no viena reģiona, gan 
no visiem pieciem;

•	no	katra	reģiona	jāizvēlas	ne	
vairāk kā 10 ainavu (gadījumos, 
kad kādā plānošanas reģionā tiks 
izvēlēts vairāk nekā 10 ainavu, par 
to tiks parādīts paziņojums).

Konsultācijas par balsošanu ir 
pieejamas publiskajās bibliotēkās 
un pie vietnē www.ainavudargu
mi.lv norādītajām kontaktperso
nām. 

Vienlaikus ar balsošanu visus 
243 ainavu dārgumus atbilstoši 
savas nozares specifikai vērtēs 
Ainavu ekspertu padomē pār
stāvētās institūcijas un orga
nizācijas. Savukārt plānošanas 
reģioni apkopos sabiedrības un 
Ainavu ekspertu padomes vēr
tējumus. Paredzams, ka kopī
gais vērtējums par katra reģiona 
nozīmīgākajiem 10 ainavu dār
gumiem būs zināms novembra 
vidū.
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Organizē konstruēšanas 
un programmēšanas 
nodarbības bērniem

 

Jauniešu māja sadarbībā ar „Robo Hub” 
organizē konstruēšanas un programmēšanas 

nodarbības bērniem no 1. līdz 5. klasei.

Vecāki!
Iepazīstieties ar „Robo Hub” piedāvātajām nodarbībām un 
izsakiet savus priekšlikumus un vēlmes šīm nodarbībām! 

Noteikti apskatiet nodarbību kalendāru, lai kopīgi 
varētu nodarbības izplānot. 

Plašāka informācija www.saulkrasti.lv; 
www.facebook.com/JMSaulkrasti.

Sazināties aicinām ar Jauniešu mājas vadītāja p. i. 
Ingūnu Feldmani, e-pasts inguna.feldmane@saulkrasti.lv 

vai pa tālr. 29445270.

Pasākumu kalendārs

“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: 3500 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”.

Augustā Saulkrastu novada 
Dzimtsarakstu nodaļā 
reģistrēti
Laura Turlaja
Roberts Ozols
Tifānija Astašenko
Hugo Ābols
Miķelis Babrāns
Kristiāna Ruduša
Matīss Strupišs
Nikita Isupovs
Raivis Briedis
Sveicam mazuļus un viņu vecākus!

Sirsnīgi sveicam 
nozīmīgajā jubilejā
Mariju Kareli
Viloldu Sarkanu
Valdu Gusāri
Intu Skaidrīti Sīpolu
Sofiju Kurpinoviču
Gunti Skujiņu
Astrīdu Bērtuli
Ziedoni Bērziņu
Imantu Blūmu
Annu Ilzīti
Mariannu Kauguri
Modri Svārupu
Kārli Bušu
Vladimiru Jevdokimovu
Larisu KovalasuKovaļevsku
Vladimiru Zacepinu
Mihailu Belousu
Birutu Leimanti
Regīnu Namnieci

Saulkrastu novada dome 
izsaka līdzjūtību aizsaulē 
aizgājušo tuviniekiem
Ilze Mirsepa
18.11.1969.–14.08.2017.

Astra Ramza
01.05.1934.–18.08.2017.

Edmunds Kārkliņš
15.06.1949.–17.08.2017.

Ārija Rumpe
08.07.1934.–25.08.2017.

Gundars Gido Āboliņš
26.09.1937.–29.08.2017.

Milda Niedoliņa
30.06.1923.–31.08.2017.

17. septembrī 16.00 kultūras 
namā „Zvejniekciems” sadarbī
bā ar Kinopunktu – animācijas 
filma ģimenei „Misija rieksti  2. 
Trakā daba”. Filma stāsta par 
jautrajiem un asprātīgajiem as
taiņu piedzīvojumiem – šoreiz 
varoņiem ir jāapvienojas jaunā 
misijā, lai glābtu savas mājas. Pil
sētas mērs nolēmis likvidēt lielo 
zaļo atpūtas zonu un tās vietā 
uzcelt atrakciju parku. Par laimi, 
riekstu mīļotājiem ir gatavs plāns 
un atliek ķerties klāt pie tā izpil
des. Ieeja – 2 eiro, biļetes – stundu 
pirms seansa. 

18. septembrī 16.00 kultūras 
namā „Zvejniekciems” – Latvijas 
Nacionālās operas solista Kriš-
jāņa Norveļa (bass) koncerts 
„Skaistākās latviešu vokālās 
kamermūzikas pērles”. Prog
rammā: Alfrēda Kalniņa, Lūcijas 
Garūtas, Jāņa Kalniņa un citu lat
viešu komponistu solodziesmas 
balsij un klavierēm. Pie klavie
rēm – Dzintra Erliha.

6. oktobrī 14.00 kultūras namā 
„Zvejniekciems” – izrāde bēr-
niem „Rotaļlietu stāsts”. Ieejas 
biļetes iepriekšpārdošanā  3 eiro, 
izrādes dienā – 5 eiro. Biļešu ie
priekšpārdošana kultūras namā 
„Zvejniekciems” un Saulkrastu 
Sporta centrā pie administrato

riem, sākot no 15. septembra. 
Valmieras kinostudija sāk bērnu 
izrāžu 6. sezonu, katru gadu ap
braukājot lielāko daļu Latvijas 
kultūras namu. Šoruden maza
jiem skatītājiem piedāvājam mīļu 
un jauku bērnu izrādi „Rotaļlietu 
stāsts”. Mūsu vērtības joprojām 
paliek nemainīgas, un arī šajā iz
rādē runāsim par draudzību, palī
dzību vājākajam, cīņu par taisnī
bu un labestību. 
Izrādes stāsts raisās ap mazā 
Toma rotaļlietām, kuras atdzīvo
jas, cilvēkiem izejot no istabas. 
Kad dzimšanas dienā tiek dāvi
nātas jaunas rotaļlietas, sākas uz
traukums par savu vietu Tomiņa 
rotaļlietu topā. Pārpratumi, joki, 
dziesmas, dažādas satraucošas 
situācijas un, protams, laimīgas 
beigas – tas viss jaunajā Valmieras 
kinostudijas bērnu izrādē „Rotaļ
lietu stāsts”. 
Lomās gan jaunie, gan pieredzē
jušie profesionālie aktieri no da
žādiem Latvijas teātriem. 
Izrādes režisors Imants Strads 
stāsta: „Man šī rotaļlietu tēma ir 
ļoti tuva, jo bērnībā mēs nespēlē
jām spēlītes datoros vai telefonos, 
bet paši piešķīrām lietām iden
titātes, tas ievērojami attīstīja 
mūsu fantāziju, un mans sapnis 
ir nodot šo prasmi fantazēt nāka
majām paaudzēm.”
Iedomāties, kā jebkura lieta rī

kotos, ja tā būtu dzīva...Tas rada 
daudz prieka, smieklu un pārdo
mu pēc izrādes noskatīšanās. Tā
pēc no 1. oktobra gaidām mazos 
skatītājus visā Latvijā. 

SP ORTA A F I ŠA
13. septembrī plkst. 16.00–
18.30 – orientēšanās seriāls 
„SĀC 2017”, 2. posms: Kadaga/
pagrieziens uz Apzaļiem.
16. septembrī plkst. 10.00 
Sporta centrā – Pierīgas sporta 
spēles basketbolā ar Saulkrastu 
komandas piedalīšanos.
20. septembrī plkst. 16.00–
18.30 – orientēšanās seriāls 
„SĀC 2017”, 3. posms: Bīriņu–Tir
gus iela.
22. septembrī plkst. 9.00  – 
Olimpiskā diena Saulkrastu 
Sporta centrā, Zvejniekciema vi
dusskolā un PI „Rūķītis”.
25.–29. septembrī Eiropas 
sporta nedēļas ietvaros – pasā
kums „Vieglatlētika vieno visus” 
Saulkrastu un Zvejniekciema 
skolās.
27. septembrī plkst. 16.0–
18.30 – orientēšanās seriāls 

„SĀC 2017”, 4. kārta: Zvejniekcie
ma stadiona apkārtne.
30. septembrī plkst. 11.00–
17.00 Zvejniekciema stadionā 
Eiropas sporta nedēļas ietvaros – 
pasākums „Vieglatlētika vieno 
visus”.
4. oktobrī plkst. 16.00–
18.30 – orientēšanās seriāls „SĀC 
2017”, 5. kārta: Briljanti, marķē
jums no Ainažu–Carnikavas ceļa.
7. oktobrī plkst. 19.00 Sporta 
centrā – Saulkrastu čempionāts 
šautriņu mešanā, 9. posms.
7. oktobrī plkst. 19.00 Sporta 
centrā – Latvijas florbola čempio
nāta 1. līgas spēle ar FBK „SĀC” 
komandas piedalīšanos.
8. oktobrī plkst. 11.00 Sporta 
centrā – Saulkrastu čempionāts 
novusā, 5. posms.

SENIORU AKTIVITĀTES
3. OKTOBRĪ PLKST. 13.00 
Jauniešu mājā Raiņa ielā 7 – Jura 
Podnieka filma „Krustceļš”. 
23. OKTOBRĪ – kolektīvs izrā
des „Meitene kafejnīcā” apmeklē
jums Krievu teātrī. 
Tālr. 26437766.

Saulkrastu novada bibliotēkā
IZSTĀDES 

•	Saulkrastu	novada	bibliotēkai	–	70.
•	Dzejniecei	un	rakstniecei	Lijai	Brīdakai	–	85.
•	No	22.	augusta	–	Vidzemes	jūrmalas	Mūzikas	un	mākslas	skolas	
Mākslas nodaļas audzēkņu 2016. gada darbu izstāde „Cēsis plenē
ra darbos”.
•	Saulkrastu	novada	bibliotēkas	jauno	grāmatu	izstāde.	
•	Bērnu,	jauniešu	un	vecāku	žūrijas	grāmatu	kolekcija.

PASĀKUMI UN AKTIVITĀTES 
•	„Mazo	pūčulēnu	skola”	3–4	gadus	veciem	bērniem	un	viņu	ve
cākiem.
•	Bibliotekārā	stunda	„Iepazīsim	bibliotēku!”.	
•	Kampaņa	„Mazais	simtgades	pilsonis”.	
•	Apmācības	„Mana	drošība	internetā”.	
•	Viktorīna	„Ko	Tu	zini	par	Saulkrastu	novada	bibliotēku?”.

Aktivitātēm pieteikšanās, zvanot pa tālruni 67951502, 29625609 
vai rakstot uz epastu: saulkrastu.biblioteka@saulkrasti.lv
Piesakoties, lūdzu, informējiet par nodarbību tēmu, vēlamo laiku 
un nodarbību skaitu!




