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Starptautiskās izstādēs
popularizēts Saulkrastu novads
Janvārī un februārī
„Saviļņojošās Vidzemes”
„flote” darbīgi aizvadījusi
četras starptautiskās tūrisma
izstādes – „Matka 2018”
Helsinkos, „Adventur 2018”
Viļņā, „Balttour 2018” Rīgā
un „Tourest 2018” Tallinā –,
piedāvājot Vidzemes
piekrastes jaunumus
ceļotājiem.

Saulkrastu novads bija pārstāvēts
kopā ar Vidzemes piekrastes paš
valdībām – Carnikavas, Limbažu,
Salacgrīvas un Alojas novadu. Iz
stāde „Balttour 2018” šogad pul
cēja teju 30 000 interesentu, „Ad
ventur 2018” – 33 630, „Tourest
2018” – 30 109, savukārt „Matka
2018” – 50 000.
Par tūrisma piedāvājumu un
jaunumiem izstādes apmeklētāji
varēja uzzināt no novadu tūris
ma profesionāļiem, kā arī jauna
jām tūrisma kartēm „Vidzemes
piekraste”, kuras šogad izdotas
septiņās valodās (LV, EE, LT, RU,
ENG, DE, FIN), pārgājienu marš
ruta kartēm (LV/ENG), piekrastes
TOP pasākumu kalendāriem (LV,

ENG, RU) un citiem materiāliem.
Izstādē „Balttour 2018” intere
senti tika aicināti turpat uz vietas
savās viedierīcēs lejupielādēt un
izmēģināt Vidzemes piekrastes
aplikāciju „Vidzeme Coast”, kurā
apkopota ceļotājiem saistoša in
formācija latviešu, krievu un an
gļu valodā.
Kopīgajā stendā Vidzemes
piekrasti varēja arī izgaršot, no
baudot gardos Carnikavas nēģus,
Saulkrastu „Bemberu” gardumus,
kaltētas šitaki sēnes, medu un
marmelādes no Alojas novada,
Limbažu „dzīvā sudraba ūdeni”
un gardo maizīti, kā arī barona
Minhauzena veselības dziru.
Somijā, Lietuvā un Igaunijā
Vid
zemes piekrastes pārstāvji
piedalījās LIAA organizētajā Lat
vijas stendā, kurā tika pārstāvēti
visi Latvijas reģioni. Šogad Lat
vijas stends piesaistīja apmek
lētājus ar savu jauno izskatu un
saukli „Magnetic Latvia”.
Izstādes bija plaši apmeklētas,
un visbiežāk stenda viesi uzde
va jautājumus: kur atpūsties ar
bērniem, ko piedāvājat pašiem
mazākajiem, kas jauns atpūtas un

izklaides piedāvājumā, kādas ir
aktīvā tūrisma iespējas piekrastē
un kuri ir interesantākie apska
tes objekti Vidzemes piekrastē?
Savukārt tūrisma firmas intere
sējās par kvalitatīvu produktu un
pakalpojumu, kā arī pašvaldību
teritorijā esošo saimniecību pie
dāvājumiem ceļotāju grupām.
Apmeklētāji atzinīgi novērtēja
gan Vidzemes piekrastes kartes
un pasākumu piedāvājumu, gan
arī piekrastes stenda vienoto
koptēlu.
Tā kā Somija, Lietuva un Igau
nija atrodas mums kaimiņos, tad
liela daļa uzrunāto izstādes ap
meklētāju ir bijuši Latvijā un arī
Vidzemes piekrastē un atceras sa
vus ceļojumus ar prieku, un vēlas
atgriezties.
Piedalīšanās tūrisma izstādēs
ir lieliska iespēja reklamēt Vidze
mes piekrasti un piesaistīt jaunus
viesus, kā arī satikties ar tūrisma
profesionāļiem un žurnālistiem
no citām valstīm, lai veicinātu
turpmāko sadarbību.
Gita Memmēna,
Saulkrastu TIC

„Ēnu diena” novada domē
14. februārī – „Ēnu dienā” –
Saulkrastu novada domē
viesojas novada jaunieši,
kuri iepazinās ar
Saulkrastu novada domes
struktūrvienību, iestāžu un
institūciju darbu.
Apmeklējot domi, jaunieši tikās
ar domes vadības pārstāvjiem, kā
arī piedalījās Izglītības, kultūras,
sporta un jaunatnes lietu komi
tejas sēdē.
„Ēnu diena” ir pasaulē atpa
zīstama un atzīta „Junior Achie
vement” karjeras izglītības pro
gramma 1.–12. klašu audzēkņiem,
kuras laikā skolēni apmeklē kādu
darbavietu un iepazīstas ar tās
darbinieku darba ikdienu. Šī ir
programma, kas daudzus gadus

Notiks arhitektu plenērs
novada attīstības vīzijas
aktualizēšanai
2010. gadā Saulkrastu novada
pašvaldība organizēja
arhitektu plenēru, pateicoties
kuram Saulkrastos radušies
daudzi iemīļoti objekti,
piemēram, Saules laukums un
Jūras parks. Taču virkne labu
ideju dažādu iemeslu dēļ nav
realizēta.

Jaunieši ar komitejas deputātiem. Foto no domes arhīva
sekmīgi iekļauj izglītības procesā
karjeras jautājumus, rosinot jau
niešus plānot savu nākotni jau
skolas laikā. Veidojot sadarbību

starp skolu, sabiedrību un darba
vidi, „Ēnu diena” sekmē jauniešu
integrāciju sabiedrībā un darba
tirgū.

Deputāti atbalsta priekšlikumu par
sadarbības līguma noslēgšanu ar LIAA
Atsaucoties uz Saulkrastu
uzņēmēju biedrības
priekšlikumu, Saulkrastu
novada domes deputāti
janvāra sēdē vienbalsīgi
pieņēma lēmumu
noslēgt sadarbības
līgumu ar Latvijas
Investīciju un attīstības
aģentūru (LIAA).

No kreisās – Limbažu novada TIC vadītāja Ilze Millere un Saulkrastu
TIC vadītāja Gita Memmēna.

LIAA, īstenojot investīciju pie
saistes metodiku „POLARIS
process”, organizē informācijas
apmaiņu starp pašvaldībām, zi
nātniskās pētniecības iestādēm,
investīciju projektu turētājiem
un investoriem ar mērķi veicināt
ārvalstu tiešo investīciju piesaisti.
Saulkrastu novada domes un
LIAA plānotā līguma mērķis ir

sekmēt komercdarbības attīstību
pašvaldības administratīvajā te
ritorijā, veicinot investīciju, t.sk.
ārvalstu, apjoma pieaugumu,
palielināt pašvaldības konkurēt
spēju vietējā un starptautiskajos
tirgos, kā arī paplašināt pašvaldī
bas sadarbību ar esošajiem un po
tenciālajiem investīciju projektu
īstenotājiem.

2018. gada 6. un 7. aprīlī viesnīcā
„Minhauzena Unda” Saulkrastu
uzņēmēju biedrība ar Saulkrastu
novada pašvaldības finansiālu at
balstu organizēs arhitektu plenē
ru ar mērķi aktualizēt Saulkrastu
novada attīstības mērķus un vir
zienus.
Projekta nepieciešamības
pamatojums
Saulkrasti ir pilsēta ar izcilu
ģeogrāfisko atrašanās vietu –
galvaspilsēta ir 30 km attālumā,
visas pilsētas garumā tieša pie
eja pludmalei, pilsētā ir viena
no lielākajām un darbīgākajām
Latvijas mazajām ostām, pilsētu
visā tās garumā šķērso dzelzceļš
ar četrām dzelzceļa stacijām,
paralēli pilsētai novada lauku
teritorijas robežās atrodas gal
venā valsts maģistrāle – „VIA

Baltica”.
Saulkrasti vēsturiski ir bijis
viens no senākajiem un populārā
kajiem Latvijas kūrortiem.
Tomēr, neskatoties uz iz
cilajiem attīstības priekšno
teikumiem, Saulkrasti šodien
vērtējami kā mazattīstīta, uzņē
mējdarbību nepiesaistoša pilsēta,
novadā atrodas virkne degradēju
šu objektu.
Saulkrastu uzņēmēju biedrība
dibināta 2017. gada jūnijā, šajā
laikā sadarbībā ar Saulkrastu no
vada domi veikusi virkni priekš
noteikumu, lai pilsēta attīstītos
straujāk. Tomēr esam saskārušies
ar apstākli, ka ne pilsētas iedzīvo
tājiem, ne tās vadībai nav vieno
tas pilsētas attīstības vīzijas – kas
ir Saulkrasti, kāda ir to nākotne,
kā plānot Saulkrastu attīstību.
Uzskatām, ka arhitektu plenē
ram 2018. gadā jāmeklē atbildes
par kopējo Saulkrastu vīziju, at
tīstības jēgu un modeli Latvijā un
Ziemeļeiropā – jāsniedz atbilde,
vai Saulkrastus ir iespējams vei
dot kā konkurētspējīgu kūrortpil
sētu, kā arī jādod impulss attie
cīgu novada teritoriālplānojuma
grozījumu veikšanai.
3. lpp. 
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Tikšanās ar senioriem

Par labām pārmaiņām!

No kreisās: A. Horsts, B. Veide un E. Grāvītis.
6. martā notika domes vadības
un speciālistu tikšanās ar
senioriem, lai informētu par
aktualitātēm pašvaldības
darbā, kā arī lai sniegtu
atbildes uz jautājumiem.
Tajā piedalījās Saulkrastu nova
da domes priekšsēdētājs Ervīns
Grāvītis, priekšsēdētāja vietnieks
Bruno Veide, Iepirkumu komisi
jas loceklis, domes deputāts Alens

Horsts, Attīstības un plānošanas
nodaļas vadītājs Pauls Lielmanis,
Sociālā dienesta vadītāja Kristīne
Mozga un sabiedrisko attiecību
speciāliste Marika Grasmane.
Vislielākā interese bija par ielu
un ceļu stāvokli, māju numerāci
ju un ielu norādēm, adrešu pie
šķiršanas kārtību ciematos, atkri
tumu dedzināšanu vasarā, ostas
teritorijas attīstību, pensionāru
brīvbiļetēm autobusos, sociālā

dienesta piedāvātiem pakalpoju
miem, plānotajiem projektiem un
pensionāru iespējām piedalīties
un īstenot dažādas aktivitātes, kā
arī citiem jautājumiem. Tikšanās
laikā izskanēja ne vien kritika un
norādījumi par nepadarīto, bet
arī atzinības vārdi par paveik
tajiem darbiem – iztīrītajiem
grāvjiem, salabotajiem tiltiņiem,
sakārtotajiem celiņiem, glītajiem
apstādījumiem un puķu dobēm.

„Jauniešu māja” iegūst „Erasmus+”
akreditāciju EBD projektu realizēšanai
Saulkrastu pašvaldības iestādē
„Jauniešu māja” viesojās pār
stāvji no Jaunatnes starptautisko
programmu aģentūras (JSPA),
lai iepazītos ar tās darbību un
uzdevumiem. Šīs vizītes mērķis
bija akreditācijas iziešana, lai
„Jauniešu māja” varētu pieda
līties „Erasmus+” programmas
atbalstītajā Eiropas brīvprātīgajā
darbā (EBD).
Akreditācija tika iegūta, un
„Jauniešu māja” ir atrodama arī

Eiropas brīvprātīgā darba or
ganizāciju datubāzē. „Jauniešu
māja” ir tiesīga uzņemt, nosūtīt
un koordinēt EBD projektus un
tā dalībniekus divu brīvprātīgo
sastāvā. Akreditācija ir spēkā līdz

2020. gada 31. decembrim. Akre
ditācijas numurs: 2018-1-LV02KA110-001975.
Renārs Peksis,
„Jauniešu māja”

Par lietus notekūdeņu novadīšanu
centralizētajā kanalizācijā
Tā kā daļai nekustamo īpašumu,
no kuriem lietusūdeņi tiek nova
dīti centrālajā kanalizācijas sistē
mā, nav sakārtota lietusūdeņu no
vadīšanas sistēma, tad sabiedrība
ar ierobežotu atbildību „Saulkras
tu komunālserviss” aicina iedzī
votājus un uzņēmējus apzināt si
tuāciju savā īpašumā un, ja tas nav
izdarīts, sakārtot šo jautājumu.
„Saulkrastu komunālserviss”
plāno identificēt ūdenssaimniecī
bas pakalpojuma lietotājus, kuri
novada no sava īpašuma lietus no
tekūdeņus kopējā sadzīves kana

lizācijas tīklā. Pēc identificēšanas
tiks sastādīts akts un nekustamā
īpašuma īpašnieku informēs par
nepieciešamību noslēgt līgumu
par lietus notekūdeņu novadīša
nu sadzīves kanalizācijas tīklos un
norēķiniem par šo pakalpojumu.
Maksa par 1 kubikmetru būs tāda
pati kā sadzīves kanalizācijai –
1,69 eiro par m3 (bez PVN).
Centralizētajā
kanalizācijas
sistēmā novadāmo lietus notek
ūdeņu daudzums tiek aprēķināts
saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu
LBN 223-15 „Kanalizācijas būves”

29. punktu, izmantojot speciālu
formulu.
Ja ūdenssaimniecības pakalpoju
ma lietotājs centralizētajā kanalizā
cijas sistēmā novada lietus notek
ūdeņus no sava nekustamā īpašuma
teritorijas, to daudzums tiek ie
kļauts novadītajā kopējā notek
ūdeņu daudzumā un notekūdeņu
apjomu nosaka atbilstoši MK no
teikumiem Nr. 174 „Noteikumi par
sabiedrisko ūdenssaimniecības pa
kalpojumu sniegšanu un lietošanu”.
SIA „Saulkrastu komunālserviss”

Atgādina par kanalizācijas tīklu ekspluatāciju
Sabiedrība ar ierobežotu atbildī
bu „Saulkrastu komunālserviss”
vērš uzmanību uz to, ka iedzīvotā
ji var radīt problēmas gan savam,
gan kaimiņu īpašumam, ja mājās
kanalizācijā novadīs priekšmetus
un sadzīves atkritumus, kas var
radīt aizsērējumu, piemēram, ne
sadalītus kartupeļus.
Atgādinām, ka Saulkrastu no
vada domes 28.03.2012. saistošo

noteikumu Nr. 8 „Par centralizētā
ūdensvada un kanalizācijas tīklu
un būvju būvniecību, ekspluatāciju
un aizsardzību Saulkrastu novadā”
8. sadaļas „Ūdensvada un kanalizā
cijas tīklu un būvju ekspluatācija
un aizsardzība” 8.8. punkts nosaka,
ka pilsētas kanalizācijas tīklā ir aizliegts novadīt:
• notekūdeņus, kas satur cie
tus priekšmetus, tekstilizstrā

dājumus, smiltis, eļļas, taukus
un citas vielas, kas var veicināt
pilsētas kanalizācijas tīkla aizsē
rēšanu;
• nesasmalcinātus pārtikas un
ražošanas atkritumus.
Atkritumu utilizācijai aicinām
izmantot atkritumu apsaimnie
kotāja sniegtos pakalpojumus.
SIA „Saulkrastu komunālserviss”

Pirms gada, kad Saulkrasti sāka
gatavoties pašvaldību vēlēšanām,
viena no būtiskākajām iedzīvotā
ju prasībām bija pārmaiņas. „La
bas pārmaiņas” un „jaunu ener
ģiju” solīja teju vai visi deputātu
kandidāti.
Šobrīd notiek konkurss uz paš
valdības aģentūras „Saulkrastu
Kultūras un sporta centrs” (turp
māk – aģentūra) direktora ama
tu. Tas tiek organizēts, jo šādu
kārtību paredz Publisko aģentūru
likums, proti, pašvaldība ar direk
toru darba līgumu drīkst slēgt ne
vairāk kā uz 5 gadiem.
Mēs, Saulkrastu deputāti, pē
dējās nedēļās esam saņēmuši
vairākas vēstules, kurās pausts at
balsts līdzšinējai ilggadējai aģen
tūras vadītājai J. Krūmiņas kun
dzei. Es ārkārtīgi augstu vērtēju
pašdarbības kolektīvu dalībnieku
ieguldījumu un darbu. Cienu
pašdarbnieku viedokli, arī to, kuri
parakstījušies vairāku kolektīvu
vārdā – dubults neplīst. Tomēr
šāda atbalsta vēstuļu rakstīšana
man nav saprotama un nedaudz
atgādina padomju laikus, kad in
divīda kritisko domāšanu nomā
ca kolektīvais viedoklis.
Pirmkārt, atbalsts tiek izteikts
vienam kandidātam laikā, kad citi
kandidāti nemaz nav zināmi, tā
tad vēstuļu parakstītāji pauž aklu
atbalstu, neveicot citu potenciālo
kandidātu objektīvu vērtēšanu
un analīzi. Vai tādējādi tiek izda
rīts spiediens uz deputātiem – kas
to organizē?
Otrkārt, no atbalsta vēstu
lēm var noprast, ka J. Krūmiņas
kundze „atbalstījusi pašvaldī
bas kolektīvus”. Vēlos paskaid
rot, ka aģentūras direktoram ir
pienākums organizēt pašvaldī
bas kolektīvu darbu – to paredz
Dziesmu un deju svētku likums,
Saulkrastu pašvaldības normatīvi
un amata apraksts. Pašvaldības
kolektīvus atbalsta nodokļu mak
sātāji ar savu naudu, nevis viens
cilvēks, kas lemj par naudas sada
lījumu. Ar to gribu pateikt, ka at
balstīt, apčubināt un nodrošināt
veiksmīgu sadarbību ar pašdarb

niekiem būs pienākums arī nā
kamajam aģentūras direktoram –
tāds ir šī amata darba minimums.
Treškārt, mani vienmēr mul
sina kolektīvie paraksti – kā lai
neparaksta, ja citi paraksta? Bet
vai katrs parakstītājs vērtē aģen
tūras vadītāja iepriekšējo gadu
saimniecisko darbu, kā tas būtu
jādara, lemjot par nākamo sa
darbības periodu? Vai sabiedrība
patiešām vēlas, lai ieceļam nevis
profesionālāko vadītāju, bet tādu,
kas „man patīk”?
Kā īpašumu apsaimniekotājam
man ir svarīgi, lai pienācīgi tiek
apsaimniekoti aģentūras valdīju
mā nodotie īpašumi – te pārme
tumu daudz: kādēļ sporta hallē
vairāk nekā 10 gadus nestrādāja
ventilācija, dušas telpu maisītāji,
netika nodrošināti apstākļi sporta
zālē, kas aizturētu saules starus;
kādēļ līdz katastrofālam līmenim
novests Saulkrastu skeitparks;
kādēļ nav piesaistīti Eiropas Sa
vienības līdzekļi tādā apjomā,
lai radītu jaunu infrastruktūru,
piemēram, izveidotu akreditētu
Saulkrastu muzeju. Pietiek vainot
„kādu citu” – iespējas desmit ga
dos ir bijušas ļoti daudzas.
Kā nodokļu maksātājam man ir
svarīgi, lai līdzekļu piešķiršana paš
darbības kolektīviem un sportis
tiem būtu pēc vienotas loģikas un
sistēmas, kura visiem būtu skaidra.
Man arī būtu svarīgi, lai jaunais
direktors rastu iespējas palielināt
budžeta ieņēmumus no sponso
riem, sadarbības partneriem un
dažādiem struktūrfondiem.
Kā saulkrastietim man ir svarī
gi, lai direktors ne tikai veiktu ru
tinēto darbu, ķekša pēc organizē
tu vienādus pasākumus un teiktu
saldus vārdus, bet rīkotu arī jau
nus, unikālus un izcilus kultūras
un sporta pasākumus, kas būtu
ievērojami vismaz Latvijas mēro
gā. Mums, deputātiem, jāmeklē
nevis ērtākais un paklausīgākais,
bet spējīgākais direktors. Par la
bām pārmaiņām!
Alens Horsts,
Saulkrastu novada domes deputāts

Notiks iedzīvotāju aptauja par
apmierinātību ar Saulkrastu
uzņēmējdarbības vidi
Saulkrastu uzņēmēju
biedrība organizē iedzīvotāju
aptauju ar mērķi noskaidrot
sabiedrības viedokli
par uzņēmējdarbības
pakalpojumu kvalitāti,
pieejamību novadā
un nepieciešamajiem
uzlabojumiem turpmāk.
Plānojam šādas aptaujas organizēt
vienu reizi gadā. Aptaujas rezultāti
tiks izmantoti biedrības darbības
un uzņēmējdarbības vides uzlabo
šanā, kā arī statistikas veidošanā.
Iegūtos datus izmantosim tikai
apkopotā veidā, ievērojot personu
datu konfidencialitāti – aptaujas
ir anonīmas. Tās iespējams aiz
pildīt arī internetā: facebook.com/
saulkrastuuznemeji.

Aptaujas lapas ar avīzes „Zob
rati.lv” palīdzību tiks piegādātas
katra saulkrastieša pastkastē, bet
papildu eksemplāri pieejami, kā
arī aizpildītas anketas ir jānodod
anketu pieņemšanas punktos:
veikalos „Mego”, „Elvi” un „Top”,
kafejnīcās „Cietais rieksts”, „Bem
beri” un „SaltWater”, Tūrisma
informācijas centrā, Saulkrastu
domē, kultūras namā „Zvejniek
ciems” un Saulkrastu Sporta cen
trā. Aizpildītas anketas jāiesniedz
līdz 2018. gada 31. martam.
Palīdziet mums Saulkrastu uz
ņēmējdarbības vidi attīstīt jums
vēlamā virzienā!
Saulkrastu uzņēmēju
biedrības vārdā
Artūrs Ancāns
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„Koko un Riko” autore
iepriecina bērnus

Notiks arhitektu plenērs
 1. lpp.

Rakstniece Evija Gulbe kopā ar Zvejniekciema vidusskolas 1.–2. klašu audzēkņiem un pašu veidotajām
krāsainajām ūsām. Foto: D. Dulpiņa
Saulkrastu novada bibliotēkas
organizētajā tikšanās reizē ar
pirmsskolas izglītības iestādes
„Rūķītis” un Zvejniekciema
vidusskolas 1.–2. klašu
audzēkņiem ieradās grāmatas
„Koko un Riko” autore Evija
Gulbe, kas mazo lasītāju vidū
pazīstama ar stāstiem par
žurkulēniem.
Viņa pārsteidza ne tikai ar koša
jām apģērba krāsām, bet arī ar
iespēju bērniem pašiem veidot
krāsainas ūsas, saņemt skaistas
kartītes ar žurkulēna pēdiņas no
spiedumu un autores autogrāfu.
Viešņa par Koko un Riko piedzī
vojumiem rakstījusi stāstiņus.
Viņas draudzene Linda Lošina
tos papildinājusi ar jaukām ilus
trācijām.
Pirmā grāmata par Koko un
Riko 2011. gadā ieguva galveno

balvu konkursā „Zvaigznes grā
mata. Latviešu oriģinālliteratū
ra bērniem un jauniešiem” un
2012. gadā tikusi godalgota lasī
šanas veicināšanas programmā
„Bērnu žūrija”.
Ideja par Koko un Riko radu
sies, kad kādas pastaigas laikā
Evijas ģimenei pazudis žurkulēns
Koko un viņa savu bērnu mierinā
jusi, ka dzīvnieciņš saticis draugu
un abiem kopā garlaicīgi nav. Vē
lāk tapis stāsts par žurku puiku
Riko. Rakstniece nolasīja dzejoli
par simtkāji no pirmās lasāmgrā
matas bērniem „Dzejolēni”. Tāpat
bērniem bija interesanti pēc taus
tes mēģināt noteikt, kas atrodas
maisiņā. Lai mazliet izkustētos,
visi kopīgi izspēlēja dažādas spē
les. Noslēgumā rakstniece aici
nāja bērnus uzrakstīt ieteikumus
nākamajiem stāstiem par mazo
žurkulēnu piedzīvojumiem. Sarī

kojums izvērtās ļoti atraktīvs un
sirsnīgs.
Tikšanās ar rakstnieci notika
Saulkrastu novada bibliotēkas
projekta „Lasītava krustojumā”
ietvaros ar Valsts kultūrkapitā
la fonda un Saulkrastu novada
domes atbalstu. Pateicoties šim
finansējumam, arī turpmāk pie
mums, bibliotēkā, viesosies ra
doši un interesanti cilvēki. Martā
un aprīlī aicināsim uz tikšanos ar
populārās bērnu grāmatu sērijas
„Mākslas detektīvi” autori Luīzi
Pastori, latviešu rakstnieci un
tulkotāju, zinātniskās fantasti
kas un fantāzijas grāmatu autori
Lauru Dreiži, kā arī rakstnieci,
kas visplašāk raksta Latvijas ur
bānās fantāzijas žanrā, – Lindu
Nemieru.
Ilze Dzintare,
Saulkrastu novada bibliotēka

Kopā ar rakstnieci ielecām pasakā
2018. gadā Saulkrastu novada
bibliotēkā tiek īstenots pērn
aizsāktais Valsts kultūrkapitāla
fonda un Saulkrastu novada
domes atbalstītais projekts
„Lasītava krustojumā”.
Bibliotēkā šogad viesosies
septiņi literāti.
Februārī uz tikšanos Saulkrastos
bija atbraukusi bērnu literatū
ras rakstniece un humanitāro
zinātņu doktore Lilija Berzins
ka, kuras pūrā ir vairākas bērnu
grāmatas. Turklāt viņa ne tikai
tās raksta, bet arī ilustrē. Tāpat
autore nodarbojas ar tulkoša
nu. Tikšanās reizē L. Berzinska
mazos lasītājus iepazīstināja ar
savām grāmatām, pastāstīja par
rakstīšanas procesu un atbildēja
uz jautājumiem.
Viņas pirmais darbs ar nosau
kumu „Nezināmais zvērs” nāca
klajā 2009. gadā apgādā „Zvaig
zne ABC”. Līdzās daudziem tul
kojumiem no angļu un krievu
valodas līdz šim izdots gaišs,
sirsnīgs un aizraujošs garstāsts
„Ziloņu dārzs” ar izteiksmīgām
autores ilustrācijām. Savukārt
krājums „Pļavas pasakas” uzbur
gaišu un līksmu pasauli, kurā cits

Saulkrastu vidusskolas 2.a un 2.b klases skolēni ieklausās rakstnieces
stāstījumā. Foto: I. Dzintare
citam palīdz un cits par citu prie
cājas.
Grāmata „Lamzaks meklē
Lamzaku” ir rakstnieces sirdij
tuva, un autore iesaka to izlasīt
arī visiem bērniem un viņu vecā
kiem. Tā tikusi nominēta Latvijas
literatūras gada balvai kategori
jā „Labākais oriģināldarbs bēr
niem”.
Pasākuma laikā Saulkrastu
vidusskolas 2.a un 2.b klases un
Zvejniekciema vidusskolas 3. kla
ses skolēni aktīvi uzdeva jautā
jumus un dalījās pārdomās par
grāmatām, kuras nepatīk lasīt.
Tie ir iespieddarbi, kuros nav aiz
raujošu piedzīvojumu stāstu un

kuri nav smieklīgi, vai arī tādas
grāmatas, kurās ir mazi burti un
pārāk daudz zīmējumu.
Pavisam drīz iznāks rakst
nieces bilžu grāmata „Lielākais
gardums pasaulē”. Tas ir piedzī
vojums ar vienu radījumu, kas
ceļo cauri mežam un mēģina iz
dibināt, kas ir lielākais gardums
pasaulē.
Pasākuma noslēgumā skolē
ni ieklausījās rakstnieces lasītajā
pasakā un paši kopā ar autori uz
būra savu stāstu. Saruna raisījās
dzīva un spraiga.
Ilze Dzintare,
Saulkrastu novada bibliotēka

Plenēra mērķis ir radīt priekš
likumus Saulkrastu pilsētas pub
liskās ārtelpas attīstībai, iesaistot
praktizējošus plānotājus, trans
porta infrastruktūras plānotājus,
arhitektus un citus speciālistus.
Plenēra ietvaros risināmās
problēmas:
• Saulkrastu attīstības virzieni,
eksistenciālu jautājumu risināju
mu meklēšana, cenšoties apvie
not attīstības modeļus „Saulkras
ti – galvaspilsētas guļamrajons”
ar modeli „Saulkrasti – iekāroja
mākais kūrorts Baltijā, teritoriālie
risinājumi”;
• Saulkrastu kopējās attīstības
vīzijas jauns virziens;
• piesaistoša enkurobjekta vai
objektu kopuma nepieciešamība
(tūristu piesaiste);
• Saulkrastu piejūras zonas
(14 km) 1. līnijas (starp jūru un
Rīgas/Ainažu/Tallinas ielu) attīs
tības scenāriji;
• maģistrālās šosejas ietekme
uz pilsētas attīstību, dažādu attīs
tības scenāriju ietekmes modelē
šana;
• iespējamo ražošanas zonu
nepieciešamības izvērtējums.
Plenērā aicināti piedalīties
praktizējoši speciālisti. Vēlamais
dalībnieku skaits ir 15–20 perso
nas jeb 3 līdz 5 grupas ar 4–5 per
sonām katrā.
Darba uzdevums – iegūt un
apkopot plenēra darba materiālus

un rekomendācijas par šādiem
jautājumiem:
1. Saulkrastu infrastruktūras
neatbilstība kūrortpilsētas statu
sa iegūšanai;
2. Saulkrastu infrastruktūras
neatbilstība galvaspilsētas guļam
rajona statusam;
3. vairāku atpūtas centru ne
pieciešamība (stāvlaukumi, kāpu
zonas attīstība, gājēju un velosi
pēdistu plūsmas, bērnu atpūtas
laukumi, mazās uzņēmējdarbības
savstarpēji loģisks un saskaņots
izvietojums,
uzņēmējdarbība
pludmalē).
Projekta uzdevums ir iegūt
pieredzējušu nozares profesionā
ļu viedokli par iespējamiem attīs
tības virzieniem, izvērtēt dažādu
attīstības scenāriju pozitīvās un
negatīvās ietekmes, kā arī noteikt
prioritāri un sekundāri risināmos
jautājumus.
Aicinām interesentus piedalīties arhitektu plenēra atklāšanas
pasākumā 2018. gada 6. aprīlī
plkst. 10.00 un noslēguma pasākumā 2018. gada 7. aprīlī plkst.
14.00 („Minhauzena Unda”, Ainažu iela 74, Saulkrasti).
Pieteikšanās: info@saulkrastu
uznemeji.lv; www.facebook.com/
saulkrastuuznemeji;
tālrunis
22079570.
Saulkrastu uzņēmēju
biedrības vārdā
Artūrs Ancāns

Pašvaldības policijas
paveiktais februārī
Februārī Saulkrastu pašvaldības
policijas darbinieki ir saņēmuši
31 izsaukumu, par dažādiem pār
kāpumiem aizturētas 9 personas,
4 personas nogādātas Rīgas reģiona
pārvaldes Saulkrastu policijas iecir
knī tālāku darbību veikšanai, 3 per
sonas savā dzīvesvietā, 1 persona
nodota Valsts policijas Ceļu polici
jas darbiniekiem un 1 persona no
gādāta sociālajā centrā „Gaiziņš”.
Sastādīti 36 administratīvā pār
kāpuma protokoli, 21 protokols
par ceļu satiksmes noteikumu ne
ievērošanu, 8 protokoli par mājas
numerācijas plāksnes neatbilstību
vai neesamību atbilstoši saistošo
noteikumu prasībām, 3 protoko

li par atrašanos sabiedriskā vietā
alkohola reibumā, 3 protokoli par
smēķēšanas ierobežojumu pār
kāpšanu un 1 protokols par mājas
dzīvnieku labturības pārkāpumu.
Uzsāktas 67 administratīvā
pārkāpuma lietvedības – par lī
gumu nenoslēgšanu ar sadzīves
atkritumu apsaimniekotāju, par
mājas (istabas) dzīvnieku labtu
rības noteikumu neievērošanu,
par teritorijas nesakopšanu un
par ēku numuru vai nosaukumu
plākšņu neizvietošanu pie nekus
tamā īpašuma.
Guntis Vinteris,
pašvaldības policija

Saulkrastu novada dome pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu
soli pašvaldībai piederošus nekustamos īpašumus:

1) neapbūvētu zemesgabalu Pļavas iela 19, Saulkrasti, Saulkrastu nov.,
kadastra Nr. 8013 003 3067, ar platību 2641 m2, nosacītā cena – EUR
12 000,00, nodrošinājuma nauda – EUR 1200,00;
2) neapbūvētu zemesgabalu Pļavas iela 21, Saulkrasti, Saulkrastu nov.,
kadastra Nr. 8013 003 3068, ar platību 2415 m2, nosacītā cena – EUR
12 200,00, nodrošinājuma nauda – EUR 1220,00;
3) neapbūvētu zemesgabalu Pļavas iela 23, Saulkrasti, Saulkrastu nov.,
kadastra Nr. 8013 003 3069, ar platību 2455 m2, nosacītā cena – EUR
12 000,00, nodrošinājuma nauda – EUR 1200,00.
Objektu izsoles notiks 2018. gada 13. aprīlī plkst. 10.00, 10.30, 11.00
Saulkrastu novada domes otrā stāva zālē Raiņa ielā 8, Saulkrastos, Saulkrastu novadā.
Dalībnieku reģistrācija Saulkrastu novada domē 107. kabinetā domes
darba laikā, sākot ar nākamo darba dienu no paziņojuma publicēšanas
„Latvijas Vēstnesī”, līdz 2018. gada 13. aprīlim plkst. 9.50.
Nodrošinājuma naudu iemaksāt Saulkrastu novada domes, reģ. Nr.
90000068680, bankas kontā Nr. LV 78UNLA0050008528948, AS „SEB banka”, līdz reģistrācijai izsolei.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties www.saulkrasti.lv un Saulkrastu
novada domē 102. kabinetā Raiņa ielā 8, Saulkrastos, Saulkrastu novadā,
darba laikā.
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Lasīšanas un slidošanas seriāls noslēdzies
Kopš mācību gada sākuma
Saulkrastu vidusskolas skolēni
bija iesaistīti dažāda veida
aktivitātēs, kuras noslēdzās
sveču mēnesī – februārī.
Februāra vidū finišēja lasīšanas
maratons „Bērnu, jauniešu un
vecāku žūrija 2017”, kurā šajā
mācību gadā iesaistījās 127 sko
lēni, vecāki un Saulkrastu vidus
skolas atbalstītāji. Aktīvākie kopš
septembra izlasīja piecas sešas
vērtēšanai nodotās grāmatas,
elektroniski nobalsoja par mīļā
kajiem darbiem un ieguva stilīgu
aproci. Īpašs paldies sākumskolas
skolotājām – lasīšanas vēstne
sēm – Inesei Petrošinai, Daigai
Bernauai un Inārai Strapcānei,
kuras attapīgā un radošā veidā ie
interesēja un aizrāva lielu skaitu
lasītāju, atklājot, ka lasīšana var
būt gan individuāls, gan kolek
tīvs, kā arī ģimenisks jaunatklās
mes process.
Lasīšanas maratona laikā ak
tīvākajiem skolēniem bija iespēja
tikties ar grāmatu autoriem – Di
niju Deģi, Ievu Samausku, Liliju
Berzinsku un Ievu Melngalvi.
Īpašs prieks par tikšanos ar Ievu
Samausku, kuras grāmata „Skaļā
klase” šogad bija iekļauta vērtē
jamo grāmatu kolekcijā. Pēc šī
darba motīviem skolotāja Inese
Ābola izveidojusi iestudējumu,
kas drīzumā tiks nodots skatītāju
vērtējumam.

Sportiskāk noskaņotās Saul
kras
tu vidusskolas klases – 5.a
un 6. klases – šajā mācību gadā
iesaistījās slidošanas apmācības
programmā „Ledus gladiatori”,
kas paredzēja trīs slidošanas tre
niņus Valmieras Olimpiskajā cen
trā un noslēguma sacensības, kur
spēkiem mērojās 120 Vidzemes
reģiona komandu. Katrreiz, aiz
braucot uz Valmieru, skolēni ap
guva ne tikai slidošanas prasmes,
sportisku uzvedību un komandu

Sacensību „Ledus gladiatori” dalībnieki. Foto no I. Ungures personīgā arhīva

I. Samauskas vēlējums.
saliedētību, bet arī tuvāk iepazina
Vidzemes reģionu. Skolēni Val
mieru atklāja, uzkāpjot Sīmaņa

Bērnu žūrijas
noslēguma pasākums
„Rīta stunda mākoņos”
Pēc čakli padarīta darba
Zvejniekciema vidusskolas
bibliotēkā 22. februārī notika
Bērnu žūrijas noslēguma
pasākums „Rīta stunda
mākoņos”.

Uz šo pasākumu aicinājām 1.–
12. klašu Bērnu žūrijas dalībnie
kus, lai nosvinētu lasīšanas svēt
kus mūsu skolā.
Lasītāju žūrijas darbs ilga pie
cus mēnešus, jo no septembra
līdz pat janvāra beigām skolēni
lasīja un vērtēja grāmatas. Centī
gākie 47 Bērnu žūrijas dalībnieki
un trīs ieinteresētie Vecāku žū
rijas dalībnieki izturēja lasīšanas
maratonu, izlasot sešas grāmatas
un aizpildot elektronisko grāma
tu novērtēšanas anketu.
Lasītprieka veicināšanai Bērnu

žūrijas dalībnieki izveidoja īpašus
mākoņus, kuros attēloja grāmatu
nosaukumus spoguļrakstā, ilustrē
ja grāmatu tēlus un labprāt izteica
savu viedokli par izlasītajām grā
matām. Bērnu žūrijas dalībnieki at
zina, ka ir iemīļojuši tādus grāmatu
varoņus kā kaķēnu margrietiņās,
balto lāci, pūcīti ar zeltainajām
acīm, Flata kungu, Marēsi, meiteni
tīmeklī, varoņus no Māra Runguļa
spoku stāstiem u.c. grāmatu tēlus.
Rīta stundā Bērnu žūrijas da
lībnieki saņēma atzinības balvas
un cienājās ar Bērnu žūrijai par
godu pagatavoto kūku.
Priecājos, ka varam bērnos rosi
nāt interesi par lasīšanu! Tiekamies
nākamajā lasīšanas maratonā!

Bērnu žūrijas noslēguma pasākuma dalībnieki.

Dace Dulpiņa,
Zvejniekciema vidusskola

baznīcas tornī, un
labāk iepazina, ap
meklējot Vidzemes
reģionālo televīziju.
Mājupceļā
skolēni
viesojās arī Straupes
baznīcā un izmēģi
nāja tās skanīgās ēr
ģeles.
Neskatoties uz to, ka skolu
slidošanas sacensībās „Ledus gla
diatori” godalgotas vietas netika

iegūtas, slidošanas prasme, ko
mandas saliedētība un sportiskā
disciplīna tika ievērojami uzla
bota. Sacensību dienā „gladiato
riem” bija iespēja sevi parādīt ne
tikai uz ledus, bet arī erudīcijas
spēlē „Esi līderis”, lāzerpeintbolā
„Poligons”, piepūšamajā atrakci
jā „Cunami”, veiklības stafetē un
milzu hokejā. Izsakām pateicību
skolēnu vecākiem par atbalstu
jaunu prasmju apgūšanā.

Kamēr vienas aktivitā
tes noslēgušās, citas tikai uzņem
apgriezienus jaunajā gadā – mācī
bu priekšmetu olimpiādes, maku
latūras vākšanas konkurss u.c. Ai
cinām visus interesēties un aktīvi
iesaistīties Saulkrastu vidusskolas
ikdienas dzīvē! Detalizētāka in
formācija: www.saulkrastuvsk.lv.
Ivonna Ungure,
Saulkrastu vidusskola

„Ekselences balva 2017” –
Zvejniekciema vidusskolas
matemātikas skolotājai
Lai sabiedrībā
popularizētu izcilāko
dabaszinātņu un
matemātikas skolotāju
pieredzi un profesionālo
meistarību, katru gadu
tiek piešķirta īpaša
„Ekselences balva”
pašiem progresīvākajiem
pedagogiem.

Tā tiek piešķirta bioloģijas,
fizikas, ķīmijas, matemātikas
un ekonomikas skolotājiem,
kuri vada mūsdienīgas un
aizraujošas mācību stundas
un ir gatavi aizvien jauniem
izaicinājumiem. „Ekselences
balvas” konkursu jau septīto
gadu organizē Latvijas Uni
versitātes Starpnozaru izglī
tības inovāciju centrs.
Tehniskie prāti ir mūsu
sabiedrības nākotne, tādēļ
dabaszinātņu un matemāti Skolotāja Aleksandra Ivanova.
kas mācīšana skolās jāveici
na, bet ieinteresēt, motivēt, rādīt piesakot savu skolotāju „Ekse
zināšanu saikni ar reālo situāciju lences balvai 2017”. Lai iekļūtu
dzīvē, līdz ar to iedvesmojot sko konkursa finālā, kur tika izvirzīti
lēnus iesaistīties mācību procesā, pieci labākie katra mācību priekš
ir izcila pedagoga profesionālais meta pasniedzēji, bija jāiztur sīva
konkurence.
izaicinājums.
Skolotāja Aleksandra Ivanova,
Zvejniekciema vidusskolā vie
na no šādām pedagoģēm ir ma kura šajā mācību gadā matemā
temātikas skolotāja Aleksandra tiku māca 7.–12. klases skolē
Ivanova, kuras darba meistarību niem, pēc „Ekselences balvas”
novērtēja viņas bijušās skolnieces iegūšanas atzīst, ka augstais no
Līga Vilcāne un Katrīna Mārtiņa, vērtējums bija gan pārsteigums,

gan arī apliecinājums tam,
ka ikdienā veiktais darbs ir
profesionāls. Pedagoģe dalās
savā pieredzē par konkursa
noslēgumu: „Finālā Rīgas
Valsts vācu ģimnāzijas asto
tās klases skolēniem vadīju
20 minūšu garu mācību stun
das fragmentu, kurā izglītoja
majiem bija jāiemācās izprast
trapeču īpašības. Nodarbī
bā uzmanība tika pievērsta
skolēnu darbībai un tās re
zultātam. Lai to sasniegtu,
izmantoju mūsdienīgas mā
cību metodes. Pēc nodar
bības analizējām arī žūrijas
piedāvātās mācību situācijas,
modelējām stundu, kurā jāat
tīsta konkrētas prasmes.
Man grūti pateikt, kas pār
liecināja žūriju piešķirt augsto
apbalvojumu, jo visi finālisti
bija radoši profesionāļi. Var
būt tā ir vairāk nekā 25 gados
gūtā pieredze, mācot mate
mātiku, arī šaubas par to, vai savu
darbu daru pareizi, kas liek būt
nemitīgā meklējumdarbībā.”
Apsveicam kolēģi Aleksandru
Ivanovu ar iegūto „Ekselences
balvu 2017” matemātikā, jo tā bija
gan pārsteigums, gan atzinīgs no
vērtējums profesionāli veiktam
darbam.
Valda Tinkusa,
Zvejniekciema vidusskola
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Radošā ziema mūzikas un mākslas skolā,
apceres un idejas realizējot
Varētu domāt, ka ziema –
visaukstākais laiks – vairāk
piemērots laiskai atpūtai
pie kamīna un filozofiskām
apcerēm, taču Vidzemes
jūrmalas Mūzikas un mākslas
skolā (VJMMS) decembris,
janvāris un februāris atkal
pagājis radoši, apceres un
idejas realizējot darbībā.
Turpinot decembrī iesākto, da
lāmies ar informāciju, kā paralēli
ikdienas mācību darbam vadīts
šis periods – no decembra līdz
martam.
Ziemassvētku gaidīšanas lai
kā Pianistu nodaļas, skolotājas
Tamāras Āriņas audzēknis Ga
tis Kalvišs veiksmīgi uzstājās
IV starptautiskajā pianistu zēnu
konkursā klavierspēlē „Spēlē
zēni!” Rīgā.
Mūzikas nodaļu vecāko klašu
audzēkņi apmeklēja P. Čaikovska
baletu „Gulbju ezers” Latvijas Na
cionālajā operā un baletā.
Visdažādākie gada nogales kon
certi un sarīkojumi, kopskaitā des
mit, notika VJMMS mazajā zālītē
Ostas ielā 15, Saulkrastos, Zvej
niekciemā un Ādažos. Koncertēja

teju visi Beatas Gekas, Tamāras
Āiņas, Ievas Bahmanes, Anda
Bahmaņa, Solveigas Bokas, Regī
nas Harčukas, Aivas Zaubergas,
Solveigas Ivanovas, Zanes ŠvēdesGrīnbergas, Raimonda Kalniņa
un Justa Liepiņa audzēkņi. Vijoles
klases koncertā ceļu uz mūzikas
skolu bija atradis pat Ziemassvēt
ku vecītis ar dāvanu maisiem, uz
manīgi noklausoties arī audzēkņu
muzicēšanu. Savukārt skolotāja
Miervalda Lejas audzēkņi kon
certā „Priecīgus Ziemassvētkus!”
Ādažos uzstājās ar Ādažu Mākslas
un mūzikas skolas skolēniem.
Mākslas nodaļu audzēkņi kopā
ar pedagogiem gatavoja sarīko
jumus savās darbības vietās –
Saulkrastu novada domes cokol
stāvā muzikālu, vizuālu un literāru
priekšnesumu, spēļu un rotaļu sin
tēzē satikās visi Saulkrastu Māks
las nodaļas audzēkņi sarīkojumā
„Krāsainie Ziemassvētki”, bet zvej
niekciemieši speciāli gatavotos tēr
pos un lakoniskās dekorācijās, ņe
mot talkā arī pašizgatavotus spēles
atribūtus, vecākus iepazīstināja ar
iestudētiem pasaku fragmentiem,
aicinot skatītājus uzminēt attēlo
tās pasakas un stāstus.

Pasaku tēli Zvejniekciemā.

Vijoles klases koncerts Ziemassvētkos.

A. Butnora personālizstādes atklāšanā.

Kora klases audzēkņi Ziemassvētkos.
Janvārī mākslas nodaļu au
dzēkņi skolotāju Rasas Grāma
tiņas, Māras Alenas un Lilitas
Rihteres vadībā gatavoja darbus
starptautiskajam vizuālās māks
las konkursam „Es dzīvoju pie
jūras”. Saulkrastu Mākslas noda
ļas audzēkņi gatavoja arī filcētus,
šūtus un zīda gleznojuma dar
bus šķiedras mākslas konkursam
„Skaņu plate” Siguldā.
Zvejniekciema Mākslas no
daļas audzēkņi muzeju prakses
ietvaros skolotājas Māras Ale
nas vadībā iepazinās ar Somijas
mākslas izstādi muzejā „Rīgas
birža”, piedaloties arī „Popārta”
meistarklasē, un Dizaina un lie
tišķās mākslas muzejā skatīja me
tāla mākslas darbu izstādi.
Skolotājas Regīnas Harčukas
vijoļspēles klases audzēkne Asnā
te Pavloviča tika izvirzīta un veik
smīgi pārstāvēja skolu Valsts kon
kursa vijoļspēlē 2. kārtā, iegūstot
žūrijas atzinības rakstu.
12. janvārī atkal jauns noti
kums mākslas pedagogu radošajā
dzīvē – Rīgā Mākslinieku savienī
bas izstāžu zālē tika atklāta glez
notāja un grafiķa Anša Butnora
kārtējā personālizstāde. Kolektīvi
braucām sveikt kolēģi!
13. janvārī draudzības koncer
tā „Ar pūtējiem nav joki” Ādažu
Mākslas un mūzikas skolas Ceri
ņu zālē satikās VJMMS un Ādažu
MMS Pūšaminstrumentu noda
ļas Miervalda Lejas audzēkņi ar
Rīgas Skolēnu pils pūtēju orķes
tri.
Izmantojot iespēju, mūzikas
nodaļu vecāko klašu audzēk
ņi Latvijas Mūzikas akadēmijā
(LMA) noklausījās arī LMA stu
dentu un Horeogrāfijas vidus
skolas audzēkņu veidotu mācību
darbu – D. Čimarozas operas
uzvedumu „Slepenās kāzas”. Tur
pat LMA notika arī XXIII Latvijas
mūzikas skolu pūšaminstrumen
tu izpildītāju konkurss, kurā veik
smīgi piedalījās skolotāja Mier
valda Lejas un koncertmeistares
Beatas Gekas audzēknis Kirils
Turovs ar eifonija spēli.

Janvāra izskaņā VJMMS kora
klases audzēkņi skolotājas Ināras
Freimanes un koncertmeistares
Beatas Gekas vadībā devās uz Rī
gas A. Dombrovska Mūzikas sko
lu, kur kopīgi uzstājās draudzības
koncertā.
Februāra sākumā ar prieku iz
mantojām Latvijas mūzikas sko
lām sniegto iespēju – bez maksas
noklausīties Latvijas Nacionālā
simfoniskā orķestra un Šveices
džeza trio koncerta ģenerālmēģi
nājumu Rīgā Lielajā ģildē.
Mākslas nodaļu audzēkņi de
vās uz mūsu kolēģa, mākslinieka
A. Butnora meistarklasēm viņa
personālizstādē Rīgā, kur strādāja
ar akrila krāsām, veidojot gleznu
kopijas brīvā formā.
Februāra vidū vokālās klases
audzēkņi Anete Grabčika, Aman
da Farnaste un Roberts Biuka
kopā ar skolotāju Ināru Freimani
un koncertmeistari Beatu Geku
devās uz VI starptautisko jauno
vokālistu konkursu Jēkabpilī. Uz
stāšanās ar pārtraukumiem ilga
visu dienu, bet audzēkņi radošo
saspringumu un augsto prasību
latiņu izturēja godam, R. Biukam
iegūstot 3. vietu, bet Amandai
Farnastei – atzinību.
Februārī saņemti rezultāti no
starptautiskā vizuālās mākslas
konkursa „Trejdeksnis 2017”. Čet
ri VJMMS audzēkņi – Līva Alsber
ga, Andrejs Ņekrasovs, Ieva Ābele
un Anna Marija Lastovecka – ie
guvuši 3. vietu, bet Elīna Kulber
ga, Kate Eglīte, Leo Mednis, Gus
tavs Drozdovs, Rēzija Ruža un
Aleksandrs Geks – atzinību.
Jaunāko klašu mūzikas noda
ļu audzēkņi devās arī uz kārtējo
koncertlekciju „Lenesons” Rīgā.
Gatavojoties Latvijas Vispā
rējiem dziesmu svētkiem, ap
vienotā formātā – kopīgā pūtēju
orķestrī – satiekas VJMMS un
Ādažu MMS skolotāja Miervalda
Lejas audzēkņi, skolas absolventi.
Ne bez uztraukumiem veicot šī
gada tiešsaistes reģistrēšanās pro
cedūras, sapratām, ka viss tomēr
notiks! Pirmais pārbaudījums bija

10. martā, kad godam bija jārāda
mūsu varēšana orķestru skatē
Ogrē.
Saulkrastu Mākslas nodaļas
audzēkņi muzeju prakses ietvaros
skolotājas Rasas Grāmatiņas vadī
bā devās uz muzeju „Rīgas birža”,
kur gides pavadībā iepazinās ar Po
lijas tēlniecības simtgadei veltītu
izstādi un piedalījās masku veido
šanas meistarklasēs. Izcili intere
santa izstāde „Cilme” bija apska
tāma Rīgas Mākslas telpas izstāžu
zālē, kur pavadītā stunda aizritēja
kā mirklis. Izstādes organizatori
paredzējuši skatītājiem iespēju pa
šiem aktīvi iesaistīties ekspozīcijas
objektu pārveidē, līdz ar to krietni
vairojot audzēkņu interesi.
Februāra beigās noslēdzās arī
Valsts konkursa mākslā pirmā
kārta. Konkursa uzdevumi šogad
saistīti ar dzejoļu ilustrācijām un
grāmatiņu izveidi. Uzdevumā ie
kļaujot ne tikai radošo izdomu –
kompozīcijas ar tekstiem, bet
arī grāmatu dizainu, ar darbiem
negāja viegli. Tomēr 1. konkur
sa kārtā paveiktais pedagogus
iepriecināja. Uz Valsts konkursa
otro – noslēdzošo – kārtu izvirzīti
Karlīna Ruduša, Aleksandrs Geks,
Ģirts Nolle, Andrejs Ņekrasovs,
Elza Ābele un Lauma Mihailova.
Ikgadējais festivāla „Koklē vēju
vanadziņš” koklētāju konkurss
šoreiz notika VJMMS telpās Os
tas ielā 15. Harmoniskā lietu kār
tībā ar enerģētiski bagātiem skaņ
darbiem nelielajā skolas zālītē
uzstājās konkursanti no dažādu
Latvijas reģionu skolām un Lie
tuvas – muzikāli iejūtīgi audzēkņi
ar ļoti augstu izpildījumu kultū
ru. Mūsu skolas jaunais koklētājs
Tomass Blekte konkursā ieguva
1. vietu savā vecuma grupā. Svei
cam! Vissirsnīgākos apsveikumus
šajā dienā saņēma mūsu kolēģe,
kokles skolotāja un ilggadējā fes
tivāla idejas autore Solveiga Iva
nova, kuru tieši konkursa dienā
suminājām ļoti skaistā un nozī
mīgā dzīves jubilejā!
VJMMS
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Valdis Baltiņš: Ko darīt Saulkrastos pietiek
Valda Baltiņa vadītais uzņēmums SIA „Saulkrastu meži” ir viens
no tiem, kas Saulkrastos dod darbu nozīmīgam skaitam novada
iedzīvotāju. Pats Valdis Baltiņš – SIA „Saulkrastu meži” valdes
priekšsēdētājs un Saulkrastu uzņēmēju biedrības valdes loceklis –
gadiem organizējis vietējos uzņēmējus saliedējošus pasākumus
un apmācības. Tāpat viņš allaž atbalstījis Saulkrastu kultūras un
sporta pasākumus un vietējos pašdarbības kolektīvus.
Uzņēmējam Jēzus Kristus vecums jau ir aiz muguras, bet līdz
apaļām jubilejām arī vēl jāpagaida. Runājot par savu darbošanos
Saulkrastu uzņēmēju biedrības valdē, Valdis teic, ka esot gan
izaicinājums turēt līdzi jaunajiem, kuriem ideju netrūkst, bet labi
palīdzot uzkrātā dzīves pieredze.
– Vai esat no tiem, kuri pieder
pie senajām saulkrastiešu dzimtām?
– Es pats sevi noteikti saucu
par Saulkrastu iedzimto. Esmu
šeit dzimis, audzis, gājis skolā un
joprojām tepat vien rosos. Mani
senči gan Saulkrastos ir ienācēji –
mamma no Limbažiem, tētis no
Gulbenes puses – Litenes. Ja ru
nājam par manu pašreizējo dar
bošanos mežsaimniecības nozarē,
tad tās ir spējas un intereses, kas
mantotas no tēvatēva puses. Vi
ņam Litenē pirms kara piederēja
zāģētava. Dēļi, kas bija nepiecie
šami vēsturisko Latvijas armijas
nometņu iekārtošanai, tika zāģēti
tieši viņa gaterī.
Tiesa gan, uzreiz par mežu iz
strādātāju nekļuvu. Pirms tam
biju autokrāna vadītājs, tātad –
stāvēju tuvāk celtniecībai. Tomēr
ar mežu gan esmu bijis draugos
vienmēr, jo nodarbojos ar orien
tēšanās sportu. Taču tad nāca
pārmaiņu laiki. Kad 90. gadu pašā
sākumā Latvija atguva neatkarī
bu, es no celtniecības aizgāju un
atradu sev pielietojumu mežu
nozarē. Man Saulkrastos pieder
arī savi pieci hektāri lauksaimnie
cības zemes, kas mūsu novadā ir
diezgan daudz.
– Kā kļuvāt par meža izstrādātāju un zāģmateriālu ražotāju?
– Tas bija tā. Kad laikmeta grie
žos darbs celtniecībā beidzās, de
vos palīgā māsasvīram uz Smilte
nes mežiem. Tad vēl viens zīmīgs
pieturas punkts – lielie meža
ugunsgrēki Pierīgā 1992. ga
da
sausajā vasarā. Toreiz mežs dega
ne tikai Ādažu poligonā, arī vai
rāki kvartāli Inčupes stacijas tu
vumā. Kādus desmit hektārus
uguns postīja arī starp Sējas un
Bīriņu ceļu un citur. Bija brīži,
kad dega pat desmiti vietu. To
visu izdevās nodzēst, tikai patei
coties brīvprātīgajiem. Arī es kā
brīvprātīgais braucu palīgā dzēst
šos ugunsgrēkus, bet jau 1993. ga
dā kļuvu par mežu ugunsdzēsēju
depo vadītāju un 15 vasaras pava
dīju šajā specialitātē.
Pirmo uzņēmumu, kurā dar
bojos kā direktors, nodibinājām
domubiedru grupā 1994. gadā.
Kopā nostrādājām piecus gadus.
Tad nolēmu, ka jādibina pašam
sava firma. To 1999. gadā arī izda
rīju. Nākamgad SIA „Saulkrastu
meži” būs jau divdesmit gadu.
– Vai bija viegli izveidot savu
uzņēmumu? Daudz rosīgu cilvēku atsakās to darīt, jo baidās no
visādiem šķēršļiem ceļā.
– Ar manu pieredzi un tajā

laikā, kad es to darīju, man tas
nešķita nepaveicams uzdevums.
Pamatkapitālu sava uzņēmuma
izveidošanai jau biju iekrājis; zi
nāju arī, ko gribu sasniegt, un viss
paredzētais notika.
Saulkrastos gan ir grūtāk dar
boties nekā, piemēram, iekšze
mē, jo Saulkrastu novada mežu
platības no vienas puses ieskauj
jūras krasts. Taču ir gandrīz neie
robežotas iespējas izvērsties pre
tējā – tātad iekšzemes virzienā.
Piedalāmies VAS „Latvijas Valsts
meži” konkursos par mežistrādi
sanitārajās un kopšanas cirtēs.
Tagad gan vairāk tās ir saudzīgās
kopšanas cirsmas. Tāpat tehnika,
kas pašlaik ir mūsu rīcībā, ir attīs
tījusies, un mežos varam izstrādāt
arī mitrās vietas. Skatāmies uz to,
lai mūsu darbiniekiem no mājām
līdz cirsmai nebūtu jāpārvar lie
lāks attālums par 70–80 kilomet
riem.
– Droši vien sekojāt arī debatēm, kas bija aizgājušas pat līdz
Saeimai, par piejūras mežu ciršanu?
– Ar šādu priekšlikumu par
mežistrādi piejūras zonā ne
kas neiznāca. Visbeidzot mežu
apsaimniekotāji padevās dabas
draugu spiedienam. Problēma
gan paliek. Par to atgādināja
pērnā gada augusta spēcīgie vēji,
kas lika atcerēties, piemēram,
1967. un 1969. gada rudens vētras
un līdzīgas stihijas pēc tam.
Turpat 90% pāraugušo priežu
piejūras mežos ir satrupējušas.
Labi, ka pagaidām esam iztiku
ši bez cilvēku upuriem, kad koki
vējā tiek nolauzti.

Cilvēki, kuri ikdienā
redz, kas notiek
piekrastē, saprot, ka
vienā dienā var uznākt
vētra un pāraugušo
mežu vējš nolauzīs.
Tad gan erozija būs
nenovēršama un lielās
platībās. Turklāt tās ar
jaunu mežu apstādīt
acumirklī nevarēs.
Patiesībā debatēs par iespējām
cirst vai necirst kokus piekrastes
zonā sadūrās divas tendences.
„Zaļie” vēlas, lai piejūras mežos
nekas netiktu aiztikts, jo citādi,
viņuprāt, sāksies krasta erozija.
Cilvēki, kuri ikdienā redz, kas
notiek piekrastē, saprot, ka vienā
dienā var uznākt vētra un pārau

SIA „Saulkrastu meži” bija pirmā jaunā forvardera „Logbear F4000” īpašniece Latvijā.

Palīdzot vietējiem
pašdarbniekiem, es
redzu, kā Saulkrastu
vārds tiek aiznests
pasaulē. Reizēm tā nav
liela nauda, varbūt
pat tikai 100, dažreiz
500 eiro, bet cilvēkiem,
pie kuriem tā nonāk,
ir iespējams sasniegt
iecerēto.

Valdis Baltiņš Baltajā kāpā kādā no tām reizēm, kad iznāk aiziet līdz jūrai. Foto no V. Baltiņa ģimenes arhīva
gušo mežu vējš nolauzīs. Tad gan
erozija būs nenovēršama un lie
lās platībās. Turklāt tās ar jaunu
mežu apstādīt acumirklī nevarēs.
Tāpēc saprātīgākais vecajos me
žos būtu veidot atvērumus, kuros
nocirst vecos kokus un vietā stā
dīt jaunus.
Es pats jau pēc 1992. gada va
saras mežu ugunsgrēkiem vei
doju brigādes, un kopā ar sko
lēniem sējām nodegušo mežu
platību vietā jaunus mežus. Lai
arī priedes aug ļoti lēni, sējumos
ir atjaunojušās ļoti skaistas priežu
audzes. Tikai, kā jau es teicu, tas
nenotiek uzreiz.
– Uzņēmēji mēdz sūdzēties,
ka trūkstot darba roku. Vai
„Saulkrastu mežos” to pietiek?
– Saulkrastos ir iespēja strādāt
ceļu būves uzņēmumā vai ostā,
bet viena no iespējām ir arī SIA
„Saulkrastu meži”. Tāpat algas
mūsu nozarē pašlaik ir konkurēt
spējīgas, tuvu vidējam Latvijas lī
menim, ja darbinieks strādā mežā.
Cita lieta – zāģētavā. Te diemžēl
mēs jau gadiem esam iespiesti
šaurā nišā starp baļķu un zāģma
teriālu tirgus cenu. Tas nozīmē,

ka reizēm, bez pārspīlējuma, iz
nāk strādāt idejas vārdā, jo pacelt
algas līdz Rīgas rūpnīcu strādnie
ku vai vidēja ranga ierēdņa algas
līmenim cilvēkiem, kuri strādā
pie gatera, nav iespējams. Turklāt
darbs te ir grūts, darbinieki pa
kļauti ārējiem laika apstākļiem. Ja
mežā kadru mainība ir nebūtiska,
par zāģētavu to nevar sacīt. Tiesa
gan, jauni cilvēki ne vienmēr var
izturēt meža darbu slodzi, ja, pie
mēram, jāstrādā ar motorzāģi.
– Taču pamazām aug prasības
pret mežu izstrādātājiem.
– Šobrīd darbs meža izstrā
dāšanā nenozīmē kaut ko ātri
nocirst, sagrāb naudu un svei
ki, pēc manis kaut ūdensplūdi.
Tāpat kontrolējošās institūcijas
seko tam, lai mežā pēc ciršanas
darbiem nepaliktu neizbraucami
ceļi, vietās, kur pāri gājusi lielā
tehnika, tiktu nolīdzinātas iz
brauktās risas. Mums jau ir mežu
zāģēšanas mašīna ar kāpurķē
dēm, kas mežā var pārvarēt mit
rās vietas un neveido zemsedzē
dziļas risas, un, strādājot ar to,
nav jāveido plati koku treilēšanas
ceļi. Tātad tā ir mašīna, ar kuru

iespējams saudzīgi izturēties pret
vidi. Rietumvidzemē mums tāda
ir vienīgajiem, un aprīlī būs vēl
viena. Turklāt, ja ar lielo tehniku
droši mežā var strādāt sešus mē
nešus, ar savējo varam visus div
padsmit.
Tam, protams, ir vajadzīgi
attiecīgi apmācīti cilvēki. Tā
pēc mūsu uzņēmumā attīstībai
domātā nauda nozīmē cilvēku
apmācīšanu. Par saviem līdzek
ļiem arī mācāmies, kā saudzīgāk
izstrādāt krājas kopšanas cirtes.
Protams, gadās, ka cilvēki tiek
līdz augstākam profesionālās va
rēšanas līmenim un tad dodas
projām. Ko lai dara, tāda ir dzīve.
– Un tomēr cik saudzīgi pret
mežu jūs varat būt, cauru gadu
strādājot cirsmās?
– Protams, jau pieminētie „za
ļie” vēlētos, lai vismaz putnu ligz
došanas laikā mežā valdītu miers.
Ir vietas, kur to tiešām vajadzētu
darīt, taču no ražotāja – un tāds
šobrīd ir arī meža izstrādātājs –
viedokļa tas īsti pieņemams nav.
Turklāt daudzi putni ligzdo jaun
audzēs, kuras meža izstrādātāji
neaiztiek.

Bet kādreiz intereses pēc pa
brauciet uz Latgales pusi, kad je
notsuņiem ir riesta laiks. Redzē
siet, cik daudzi ir nobraukti uz
ceļiem, bet cik vēl viņu ir mežā.
Un tad padomājiet, cik uz zemes
ligzdojošo putnu ligzdu viņi iz
posta un cik mazo zaķēnu apēd.
Mežinieki ar šiem dzīvniekiem
sacensties nevar. Bet ir arī citi plē
sēji. Tepat netālu no Saulkrastiem
ir manīts lācis, un piecus kilomet
rus no Saulkrastiem dzīvoja pieci
vilki. Nevienas stirnas un zaķa tur
vairs nebija, līdz viņi tika nome
dīti. To es saku kā mednieks, kas
pārzina Saulkrastu un Sējas nova
da mežus. Mums blakus ir Ādažu
poligons ar plašām teritorijām
„Natura 2000”, un, kad gājputni
pavasarī migrē uz ziemeļiem, tur
parasti notiek karavīru mācības.
Tad gan neviens par putniem ne
domā.
– Kā tiekat galā ar startēšanu dažādos pašvaldību un VAS
„Latvijas Valsts meži” iepirkumu
konkursos?
– Īstenībā Latvijā konkurence
nav liela un meža nozarē, man
šķiet, tā pat sarūk. Piemēram,
malkas piegādes konkursos paš

Valdis Baltiņš daudz darījis sava novada labā. Tāpēc pērn 18. novembrī
novads nominācijā „Uzņēmējdarbība” viņam pateica paldies par ilggadēju un veiksmīgu uzņēmējdarbību. Foto no Saulkrastu domes arhīva
valdībām par īstu konkurenci
vispār runāt nevar. Reizēm visu
izšķir burtiski daži centi. Daž
kārt cena paceļas uz augšu, citreiz
nokrīt. Cita lieta, ja tavs uzņē
mums vairākus gadus ir piegā
dājis novadam malku, bet tad
iepirkumu konkursā zaudē. Man
kā uzņēmuma vadītājam jādomā,
kā nodarbināt cilvēkus, kuri no
drošināja līguma izpildi. Taču nav
zināms, vai viņi pēc gada gribēs
nodarboties ar to, ko nodarboju
šies tad, kad novadam piegādāja
malku. Darbs nav viegls, turklāt
mainās tirgus konjunktūra. Pie
mēram, šogad trīs metrus garu
malku var pārdot par augstāku
cenu nekā saskaldītu malku. Pa

tiesībā uzņēmējam šādā situācijā,
lai neciestu zaudējumus, izdevī
gāk būtu līgumu lauzt. Protams,
mums visiem ir arī goda prāts un
iespēja padomāt, kas notiks pēc
kāda laika.
Nesen VAS „Latvijas Valsts
meži” izsludināja konkursu pa
pildu apjomu zāģēšanai, jo radās
tāda vajadzība. Taču nebija, kas
piesakās. Vienkārši nozarē sāk
pietrūkt darba roku.
Tad kāds mums zvana un pra
sa, vai nav iespējams no mūsu
uzņēmuma dabūt traktoru baļķu
pievešanai, jo ir iestājušies piemē
roti laikapstākļi mežu darbiem.
Tas atspoguļo situāciju, kurā re
dzams, ka daļa mežistrādes tehni

kas ir nolietota. Ja valstī vajadzētu
notirgot apmēram 70 jaunu teh
nikas vienību gadā, tad pēdējos
piecus gadus visi valsts mežistrā
des uzņēmumi iegādājas tikai no
20 līdz 30 meža tehnikas vienī
bām kopā.
Te gan atklājas vēl kāda pa
tiesība – ja mežu izstrādātājiem
pārmet, ka viņi Latviju „pārvērš
par tuksnesi”, tad mums nemaz
nav tādu jaudu, lai to izdarītu
gan aizbraukušā darbaspēka, gan
meža mašīnu skaita un tehnisko
iespēju dēļ. Arī daļu veco meža
mašīnu ir grūti piemērot jaunāku
mežu izstrādei. Turklāt tehnika
ir ļoti dārga un ne katram pēc
2008. gada finanšu krīzes ir iespē
jams dabūt līzingus vai kredītus.
No otras puses, mums, mežu
izstrādātājiem, ir pieejami Eiro
pas finanšu resursi jaunaudžu
kopšanai, ko arī aktīvi izmanto
jam. Tagad ir jaunaudzes, kas tiek
koptas jau otru reizi, un redzu,
ka tur atkal ir atgriezušās sēnes,
aug baravikas, zied naktsvijoles.
Ir pieticis tikai ar desmit gadiem,
lai tiktu apgāzts uzskats, ka aiz
meža izstrādātājiem paliek tikai
„tuksnesis”. Turklāt katru gadu
„Saulkrastu meži” atjauno no
10 līdz 20 ha meža ar sertificētiem
stādiem.
– Daudzi Saulkrastos saka
paldies jūsu uzņēmumam par
dažādu sporta un kultūras pasākumu atbalstīšanu.
– Pats dziedājis un dejojis ne

esmu, ar sportu gan esmu no
darbojies. Taču starp maniem
draugiem ir dziedātāji un dejo
tāji. Tie, kas pie manis ir nākuši
prasīt palīdzību, ir cilvēki, kurus
es pazīstu un kuri pazīst mani,
un man nav nekādu šaubu, ka
nauda tiks izmantota tur, kur tas
paredzēts.
Un labi, ka man ir bijusi iespēja
viņiem palīdzēt, saņemot zināmas
nodokļu atlaides no valsts puses.
Reizēm tā nav liela nauda, varbūt
pat tikai 100, dažreiz 500 eiro, bet
cilvēkiem, pie kuriem tā nonāk, ir
iespējams sasniegt iecerēto. Man
ir bijis prieks palīdzēt Saulkrastu
korim „Anima” nokļūt Austrālijā.
Esmu palīdzējis arī autobraucē
jam Jānim Horelikam, jo tur nau
da ir nepieciešama gan benzīnam,
gan auto riepām.
Patiesībā jau ar to ziedošanu
ir tā: svarīga ir ideja, ka patiešām
vari kādam palīdzēt. Mūsu uzņē
mums ir audzis pamazām, galve
nokārt esam iztikuši tikai ar pašu
nopelnīto, ko ieguldījām attīstī
bā, tāpēc mūsu labdarībai ziedo
tās summas arī Latvijas mērogam
nav tās lielākās, bet tās palīdz aiz
nest Saulkrastu vārdu pasaulē.
– Kā sokas darbs vietējā uzņēmēju biedrībā, kur, kā teicāt,
ideju, ko darīt, ir diezgan?
– Vietējās uzņēmēju biedrības
biedru aktivitāte, manuprāt, va
rētu būt lielāka. Ir cilvēki, kuri,
ja mēs viņus uzrunājam, kaut ko
dara, bet citi ne. Izskatās, ka viens
otrs vēl kaut ko gaida.
Pašlaik domājam par arhitektu
plenēra organizēšanu aprīļa sā
kumā. Tas notiks no 7. līdz 8. ap
rīlim. Reiz jau tāds Saulkrastos
ir bijis. Plenērā dzima idejas, kas
tagad redzamas iemiesotas pil
sētā. Taču tas bija pirms desmit
gadiem un skaidrs – tādi plenēri
jārīko biežāk, jo mainās laiks un
skatījums uz pilsētas attīstību.
– Vai pats galvenais nav
pašiem saprast, kādus tad
Saulkrastus gribas redzēt nākotnē, piemēram, ar spa kompleksiem vai bez tiem?
– Te nu mums tiešām ir jātiek
skaidrībā, ko mēs īsti gribam. Ja
runājam par spa kompleksiem,
tad jāizšķiras, vai tā būs neliela,
desmit cilvēkiem domāta zona,
kas ietilps vienā privātmājā, vai
tas būs tāds komplekss kā, piemē
ram, Pērnavā, kur vietas pietiek
vairākiem simtiem apmeklētāju.
Bet vispirms jāatrisina daži prak
tiski jautājumi – jāizdomā, kur
ņemt enerģiju šādu lielu vai mazu
spa darbības nodrošināšanai.
Taču šim nolūkam vēl nav uzcelta
nedz koģenerācijas stacija, nedz
gāzes termināls jūrā.
Savukārt kas mani pašu notur
Saulkrastos? Man ir divas mei
tas un viens dēls; visi gluži kā es
dzīvo tepat, Latvijā – Saulkrastos.
Nu jau man ir arī divi mazbērni. Ir
pietiekams pamats būt šeit un rū
pēties, lai dzīve te būtu labāka un
viņi dzīvotu arvien labākā vidē.
Ģirts Kondrāts
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Mūsu novadnieki

Arhitekts Kārlis Reisons
Šā gada 20. februārī Rīgas
Tehniskās universitātes (RTU)
Inženierzinātņu vēstures
pētniecības centra ekspozīcijas
zālē tika atklāta izstāde „Trīs
valstis. Trīs simtgades. Trīs
arhitekti”, kas veltīta Baltijas
valstu – Igaunijas, Latvijas un
Lietuvas – simtgadei.

Izstāde „Trīs valstis. Trīs
simtgades. Trīs arhitekti”
Izstādē aplūkojamas triju laika
biedru – igauņu arhitekta Edga
ra Johana Kūsika (Edgar Johan
Kuusik, 1888–1974), latviešu ar
hitekta Indriķa Blankenburga
(1887–1944) un latviešu izcelsmes
lietuviešu arhitekta Karoļa (arī
Kārļa) Reisona (1894–1981) – dar
bu fotogrāfijas, skices un plāni.
Šie arhitekti strādāja jaunizvei
dotajās valstīs Igaunijā, Latvijā un
Lietuvā, veicinot to attīstību un
radot daudzas nozīmīgas celtnes,
un ir cieši saistīti ar Baltijas val
stu izveidošanas un pastāvēšanas
vēsturi, piedzīvojot gan uzplau
kumu un atzīšanu, gan divus pa
saules karus un to sekas.
Interesi piesaista viens no šiem
arhitektiem, jo latviešu izcel
smes lietuviešu arhitekts Karolis
(latviski Kārlis) Reisons ir mūsu
novadnieks, dzimis tālbraucēju
burinieku „Kaupo” un „Peterska
pelle” kapteiņa Sīmaņa Reisona
ģimenē Pabažos. Šī ģimene mums
jau ir zināma saistībā ar Saulkras
tu vidusskolas pirmsākumiem,
kad kapteinis S. Reisons savai
meitai no Rīgas 1912. gadā uzai
cina privātskolotāju Olgu Cīruli
(dz. Veicmani), kura māca arī ap
kārtējos bērnus un aizsāk skolas
attīstību. Tādēļ šoreiz par Sīmaņa
Reisona dēlu Kārli Reisonu.
Lietuvas neatkarības
simbolu autors – latvietis
Izstādes atklāšanā Šauļos dzīvo
jošais inženiergrafikas speciālists,
arhitekta K. Reisona biogrāfijas
un daiļrades pētnieks Sigits Sa
ladžinsks (Sigitas Saladžinskas)
skaidro, ka lietuviešu brīvības
piemineklis atrodas uz latviešu
pamatnes. Jā!?
Šauļu pakalnes rietumu daļā
atrodas obelisks, kas veltīts kritu
šajiem brīvības cīnītājiem par Lie
tuvas neatkarību. Šo sakrālo vietu
pilsētnieki sauc par Sacelšanās
dalībnieku kalniņu. Uz šī pakalna
cara valdība no 1863. gada 16. jū
nija līdz 1864. gada 6. martam
soda 11 nemierniekus no Žemaiti
jas. Tiek veiktas septiņas eksekū
cijas. Pie soda izpildīšanas vietas
sapulcina pilsētniekus un apkār
tējo ciematu iedzīvotājus. Lai vai
rotu bailes par nepakļaušanos
pastāvošai cara valdībai, uz nāvi
notiesātos ved pa Lielo cietuma
ielu (tagad Viļņas ielu) apsargu un
orķestra pavadībā. Upuru ķerme
ņi vairākas dienas karājas cilpās,
tad tos noņem un sakapā ar zobe
niem. Viņu atliekas tiek samīdītas
zem zirgu pakaviem. Vēlāk soda
vietā pilsētnieki un apkārtējo cie
matu iedzīvotāji sāk likt krustus.
Žandarmi krustus iznīcina, seko

Mācību grāmatas „Lauksaimniecības
ēku celtniecība” vāks.

K. Reisons – otrais no labās.
to licējiem, soda, aizliedz pat tu
voties pakalniņam. Cilvēki, kuri
dodas tam garām, met krustus,
vīrieši noņem cepures.
Neatkarīgās Lietuvas otra
jā gadā tiek izveidota komiteja
piemiņas vietas izveidošanai ne
miernieku soda vietā. Pakalna te
ritorijā izveido Neatkarības dār
zu, iestāda egles, kļavas, liepas un
ceriņus. Pieminekļa projekta vei
došanai uzaicina arhitektu Jozu
Zikāru. Tiek izveidots makets.
Honorāra un citu iemeslu dēļ sa
runas ar skulptoru ir bez rezultā
ta. Tad komiteja vēršas pie Šauļu
pilsētas galvenā inženiera Kārļa
Reisona. Viņš ne tikai saprot šī
monumenta svarīgumu, bet pie
krīt darbu veikt bez maksas.
Pilsētas Celtniecības komisija
1930. gada 20. decembrī apstiprina
Reisona projektu bez aizrādīju
miem un vēršas pie Lietuvas Iekš
lietu ministrijas Celtniecības in
spekcijas ar lūgumu atļaut Šauļos
celt Lietuvas neatkarības piemi
nekli-obelisku pēc K. Reisona pro
jekta. Projektu apstiprina 1931. ga
da 17. janvārī. Pats piemineklis tiek
atklāts 1935. gada 30. maijā.
Arī Kauņā skulptora I. Zikara
veidotais neatkarības piemineklis
atrodas uz arhitekta K. Reisona
projektētā postamenta. Kauņas
Kristus augšāmcelšanās baznīca
arī ir lietuviešu neatkarības sim
bols, kuru projektē un celtniecī
bas darbus vada Kārlis Reisons.
Īsa Kārļa Reisona biogrāfija
Nākamais arhitekts Kārlis Rei
sons dzimis latviešu jūras kap
teiņa Sīmaņa Reisona un Minnas
(dz. Zvaigzne) Reisones ģimenē
1894. gada 26. aprīlī Pabažos. Kris
tīts Pēterupes Evaņģēliski luteris
kajā baznīcā. 1905. gada augustā
Kārlis Reisons pabeidz Pēterupes
draudzes skolu un iestājas vienā
no Pētera I Centrālās reālskolas
vecākajām sagatavošanas klasēm.
1913. gada jūnijā viņš pabeidz
septīto papildu klasi, veiksmīgi
startē konkursā un iestājas Pēter
burgā Nikolaja I vārdā nosauktajā
Civilinženieru institūtā (tagad –
Sanktpēterburgas
arhitektūras

Neatkarības piemineklis – obelisks Šauļos.
un celtniecības institūts). 1917.
gadā pabeidz tā speciālo noda
ļu un no 1919. līdz 1920. gadam
turpina mācības arhitektūras fa
kultātē. To pabeidzot, viņš tiek
uzaicināts strādāt Arhitektūras
katedrā, kuras vadītājs ir profe
sors Pāvels Dmitrijevs. Profesoru
padomē Reisons lasa referātu par
tēmu „Vispārējs apskats par dzelz
sbetona pāļiem”. Reisons gluži kā
prognozētājs spēj ieskatīties nā
kotnē, jo Kauņas Kristus augšām
celšanās baznīcas celšanai vēlāk
tiek izmantoti šie dzelzsbetona
pāļi. Baznīca tiek celta vietā, kur
ir plūstošās smiltis. Viņš kopā ar
profesoru izstrādā arī monumen
tālo ēku konstrukcijas.
1921. gada beigās jaunais arhi
tekts K. Reisons atgriežas Latvijā.
1922. gada 19. janvārī saņem Lat
vijas pilsoņa pasi. Taču atrast dar
bu Latvijā viņš nespēj un 1922. ga
da aprīlī dodas uz Šauļiem, un
tiek pieņemts par Šauļu pilsētas
Celtniecības nodaļas vadītāju,

kur strādā līdz 1930. gada aprī
lim. Darbs ir grūts, 80% pilsētas ir
drupās. Ir jāgatavo dažādi doku
menti, ne tikai rasējumi, ir jāpilda
daudzi citi darbi. Taču viņš prot
ar tiem veiksmīgi tikt galā.
1930. gada 22. maijā Kārlis Rei
sons sāk strādāt par Kauņas pilsē
tas Celtniecības nodaļas vadītāju
un galveno inženieri. Šis laiks
viņa darbībā ir pats ražīgākais.
1930. gadā Reisons apprecas ar
Vitauta Dižā universitātes absol
venti Elenu Butnevičūti, viņiem
piedzimst meita Renāta un dēls
Irvis. 1932. gadā Kārlis Reisons
kļūst par naturalizēto Lietuvas
pilsoni un kopā ar sievu saņem
Lietuvas Republikas pilsoņa pasi.
K. Reisons ir viens no pazīsta
mākajiem neatkarīgās Lietuvas
arhitektiem, kura darbiem piemīt
neoklasicisma un modernisma
stilu iezīmes.
No 1938. līdz 1940. gadam vada
vienu no saviem slavenākajiem
darbiem Kauņā – Kristus aug

šāmcelšanās baznīcas (bazilikas)
celtniecību, nodarbojas ar privāto
uzņēmējdarbību.
Viņš ir arī Kauņas Reformātu
baznīcas, Vitauta Dižā muzeja,
Zemes bankas un citu adminis
tratīvo ēku un privāto māju pro
jektu autors vai līdzautors. Viņš
projektē arī tuberkulozes slim
nīcu Jurbarkā, slimnīcu Tauraģē,
komercskolu Pasvalē, konfekšu
fabriku „Birute”, kinoteātri, mu
zeju, skolu un citas ēkas Šauļos.
Pēc viņa projektiem Kauņā un
Šauļos tiek uzcelti Lietuvas neat
karības pieminekļi. Par ēku celt
niecību K. Reisons saraksta divas
mācību grāmatas, viena no tām –
„Lauksaimniecības ēku celtniecī
ba” („Žemės ūkio statyba”, 1926),
kas 1990. gadā tika izdota atkār
toti, un „Māla ēku celtniecība”.
K. Reisons kopā ar laikabied
ru – latviešu arhitektu I. Blanken
burgu – 20. gadsimta 30. gados
projektē Kristus Karaļa baznīcu
Sarkandaugavā, Rīgā. Strādādams
par arhitektu Kauņā, K. Reisons
sadarbojas ar bijušo RPI arhi
tektūras studentu (1913–1915 un
1918–1919), lietuviešu arhitektu
Vitautu
Landsberģi-Žemkalni
(1893–1993).
Otrā pasaules kara laikā Rei
sona ģimenei kā „buržuāziskās
Lietuvas darbiniekam”, lielas ze
mes (105 ha) un skaista īpašuma
īpašniekam, kļūst bīstami dzīvot
Kauņā. Reisoni pārceļas uz Pane
vēžu, kur Kārlis Reisons atkal sāk
vadīt vietējo Celtniecības nodaļu.
Bet vēlāk, vācu okupācijas laikā
no 1941. līdz 1944. gadam, tiek ie
celts par Panevēžas birģermeista
ru. Šis periods viņam ir ļoti grūts,
jo jāveic pilnīgi visi vācu valdības
pieprasītie darbi.
Tādēļ 1944. gada 7. jūlijā Rei
soni pamet Lietuvu un vairākus
gadus dzīvo kā bēgļi Vācijas dien
vidrietumos. 1949. gadā emigrē
uz Austrāliju. Arī šeit Kārlis Rei
sons strādā Adelaides pilsētas
arhitektūras nodaļā un pēc viņa
projektiem pilsētā tiek uzcel
ta lietuviešu diasporas ēka un
Sv. Nikolaja pareizticīgo baznīca.
Dzīvojot Adelaidē, abi ar sievu
piedalās Adelaides Lietuviešu
biedrības darbībā.
Par nopelniem Lietuvai arhi
tekts tiek apbalvots ar IV šķiras
Ģedimina ordeni un III šķiras Vi
tauta Dižā ordeni.
Kārlis Reisons mirst 1981. gada
17. jūlijā un tiek apglabāts Adelai
des kapos.
Dagnija Gurtiņa
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Saulkrastu hokeja
čempionāts noslēdzies

V21 grupas labāko trijnieks. Centrā – Jānis Peilāns.

Norisinājies
Saulkrastu slēpojums
4. martā kāpās pēc četru gadu
pārtraukuma atkal norisinājās
Saulkrastu slēpojums.
Šogad sacensībās piedalījās
54 sportisti no Saulkrastiem un
citām Latvijas vietām.
Slēpotāji veica dažāda garuma
distances. Garākajā un prestižā
Saulkrastu čempioni hokejā.
Noslēdzies Saulkrastu hokeja
čempionāts, kurā šogad
piedalījās deviņas komandas –
septiņas pieaugušo un divas
jauniešu.
Komandas vispirms sacentās kat
ra ar katru. Spēļu bija daudz, un
lielākā daļa no tām tika aizvadīta
stipri vēsos apstākļos, kas neno

biedēja hokejistus no Saulkras
tiem un tuvākās apkārtnes.
Priekšsacīkšu turnīrā labākā
komanda bija saulkrastiešu „Žuks
precas”, un arī finālā komandas
biedri uzdāvināja lielisku kāzu
dāvanu savam biedram Artim
Žukam, ar rezultātu 7:5 pievei
cot kaimiņu novada komandu
„Carnikavas nafta”. Tāpat 3. vietas

godalgas aizceļoja uz Carnika
vu pie kaimiņu jaunajām hokeja
zvaigznēm – komandas „Šņebu
reks”.
Jauniešu turnīrā līdz divām uz
varām sacentās divas Saulkrastu
komandas. Pārliecinošu uzvaru
izcīnīja „Baznīcas zēni”, kuri nū
jas pārvaldīšanas mākslu apgūst
mūsu florbola komandā.

kajā 12 kilometru distancē par
uzvarētāju kļuva saulkrastietis
Jānis Peilāns. Vēl no mūsu no
vada savās grupās par uzvarētā
jiem kļuva Tomass Blekte, Sin
dija Ozolniece, Deivids Kursītis,
Madara Aldiņa un Gunda Ķigu
re. Visus rezultātus var apskatīt
www.saulkrasti.lv.

Saulkrastiešiem augstas vietas
turnīrā „Tallin Bulldog 2018”

Jauno futbolistu panākumi

2. vieta saulkrastietim E. Dūcim.
Šī gada 3. martā Vidzemes
Karatē kluba sportisti
piedalījās vienā no Baltijas
prestižākajiem olimpiskā
karatē WKF turnīriem – „Tallin
Bulldog 2018”, kas tradicionāli
norisinājās Tallinā.
Šajā turnīrā piedalījās ap 500 spor
tistu no 46 Latvijas, Igaunijas, Lie
tuvas, Krievijas, Somijas un Balt
krievijas karatē klubiem. Kopā ar
treneri Kasparu Riekstiņu cīnīties
par medaļām devās trīs saulkras
tieši – Mārtiņš Druva, Edvards

Zēnu komanda ar treneri Daini Tašinu.
2005. gadā dzimušo zēnu
futbola komanda „Super
Nova Saulkrasti” ar ļoti labiem
panākumiem ir noslēgusi
dalību Vidzemes Jaunatnes
čempionātā futbolā telpās.
Čempionāts norisinājās vairākos
posmos sporta centros Ogrē un
Koknesē, piedaloties komandām
no Ogres, Priekuļiem, Ķeguma,
Ikšķiles un citām vietām. U13 ve
cuma grupā B finālā Saulkrastu
komanda izcīnīja 3. vietu.
„Super Nova” U12 meiteņu ko
manda, kuras pamatu veido pie
cas meitenes no Saulkrastiem, ir
aizvadījusi meiteņu telpu futbola
čempionāta priekšsacīkstes un ie
guvusi 2. vietu grupā, kas ļauj tā
lāk cīnīties par 1.–8. vietu Latvijā.
Divos sabraukumos komanda iz

Dūcis un VKK treneris un sportists
Maksims Halatins. Visi trīs sportis
ti parādīja ļoti labu sniegumu.
Edvards mājās atgriezās ar
sudraba medaļu, to izcīnot grupā
„Male, U12, +42 kg”, savukārt Mak
sims mājās pārveda divas godal
gas – sudraba medaļu savā svara un
vecuma grupā „Male, 18+ y., +84 kg”
un sudraba medaļu prestižajā grupā
„Male Open”. Gribētos atzīmēt, ka
ļoti labi cīnījās arī Mārtiņš Druva,
kurš savā vecuma un svara grupā
godam izcīnīja 5. vietu. Apsveicam
ar gūtajiem panākumiem!

Nodarbinātības valsts aģentūras Siguldas filiāle organizē

bezmaksas semināru

„Nodarbinātības valsts aģentūras pakalpojumi darba devējiem”
2018. gada 20. martā plkst. 10.00
Seminārā sniegsim informāciju par:
• bezmaksas vakanču reģistrāciju un darbinieku atlases iespējām;
• e-pakalpojumu efektīvu izmantošanu;
• uzņēmumu iespējām saņemt līdzfinansējumu apmācībai pie darba devēja.
Norises laiks un vieta: 2018. gada 20. marts plkst. 10.00 NVA Siguldas
filiāles telpās Dārza ielā 2a, Siguldā.
Gaidīts ir ikviens uzņēmējs! Papildu informācija pie Guntas Jumiķes vai
Ainas Kuzmanes pa tālruni 67870973, 28380075 vai rakstot uz e-pastu:
gunta.jumike@nva.gov.lv, aina.kuzmane@nva.gov.lv.

Meiteņu komanda ar „Super Nova” prezidentu un treneri Jāni Engeli.
cīnīja 5 uzvaras 6 spēlēs. Nākamie
meiteņu komandas starti notiks
martā.

Par bērnu sasniegumiem vecā
ki īpaši lielu paldies saka trenerim
Dainim Tašinam.

NVA konsultācijas
Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) Siguldas filiāles
darbinieki pieņems klientus 5. aprīlī no plkst. 10.00 līdz 16.00
Saulkrastu domes telpās, cokolstāvā.
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Saulkrastu novada domes 28. februāra sēdes Nr. 2 lēmumi
Sēdē piedalās deputāti: E. Grāvī
tis, B. Veide, I. Veide, A. Dulpiņš,
A. Deniškāne, G. Lāčauniece,
O. Vanaga, S. Osīte, S. Ozola-Ozo
liņa, N. Līcis, L. Vaidere, A. Horsts,
A. Aparjode, S. Ancāne, M. Kišuro.
Par īpašuma zemes ierīcības
projekta izstrādi
Atļaut izstrādāt nekustamā īpa
šuma Saules iela 3A, Saulkrasti,
Saulkrastu novads, zemes ierīcības
projektu.
Par zemes ierīcības projekta
apstiprināšanu, adreses
piešķiršanu un lietošanas mērķa
noteikšanu
1. Apstiprināt SIA „ABC Cons
truction” izstrādāto nekustamo
īpašumu Murjāņu iela 1B un Mur
jāņu iela 1C, Saulkrasti, Saulkrastu
novads, zemes ierīcības projektu.
2. Piešķirt adresi zemes gabalam
zemes ierīcības projektā „liters 1”–
Murjāņu iela 1B, Saulkrasti,
Saulkrastu novads, noteikt lieto
šanas mērķi – „individuālo dzīvo
jamo māju apbūves zeme”, platība
0,1286 ha.
3. Piešķirt adresi zemes ga
balam zemes ierīcības projek
tā „liters 2” – Murjāņu iela 1C,
Saulkrasti, Saul
krastu novads,
noteikt lietošanas mērķi – „indi
viduālo dzīvojamo māju apbūves
zeme”, platība 0,1206 ha.
Par pašvaldības kompensācijas
piešķiršanu
Piešķirt un aprēķināt pašvaldības
kompensāciju 4 personām par to,
ka viņu bērni saņem sertificētas
aukles vai privātas pirmsskolas iz
glītības iestādes pakalpojumus.
Par dalību Valsts kultūrkapitāla
fonda izsludinātajā projektu
konkursā
Pieteikt projektu „Flīģeļa iegāde
Saulkrastu novada Vidzemes jūr
malas Mūzikas un mākslas sko
lai” Valsts kultūrkapitāla fonda
izsludinātajā projektu konkursā
pro
grammā „Mūzikas un dejas
mākslas izglītības iestāžu materiā
li tehniskās bāzes uzlabošana” par
kopējo summu 6000,00 EUR.
Par Saulkrastu novada
domes saistošo noteikumu
apstiprināšanu
Apstiprināt Saulkrastu novada do
mes saistošos noteikumus „Sais
tošie noteikumi par kārtību, kādā
Saulkrastu novada pašvaldība
sniedz atbalstu energoefektivitā
tes pasākumu veikšanai daudzdzī
vokļu dzīvojamās mājās”.
Par Saulkrastu novada
domes saistošo noteikumu
apstiprināšanu
Apstiprināt Saulkrastu novada do
mes saistošos noteikumus „Gro
zījumi Saulkrastu novada domes
2017. ga
da 30. augusta saistošajos
noteikumos Nr. SN 14 /2017 „Par ne
kustamā īpašuma nodokli un nekus
tamā īpašuma nodokļa atvieglojumu
piemērošanu Saulkrastu novadā””.
Par līdzfinansējuma piešķiršanu
Piešķirt finansējumu no līdzek
ļiem neparedzētajiem gadījumiem
187,00 eiro, lai nodrošinātu līdz
finansējuma daļu projekta „Latvi
jas skolu jaunatnes fotokonkurss
„Mana zeme skaistā”” realizācijai.

Par Saulkrastu novada PA
„Saulkrastu kultūras un sporta
centrs” direktores mēnešalgas
apstiprināšanu
Apstiprināt ar 2018. gada 1. febru
āri amata vietu Saulkrastu novada
pašvaldības aģentūrā „Saulkrastu
kultūras un sporta centrs” direk
tores mēnešalgu 1 396,00 eiro ap
mērā.
Par izmaksu tāmes
apstiprināšanu
Apstiprināt Saulkrastu novada
pašvaldības izglītības iestāžu izde
vumu tāmi savstarpējiem norēķi
niem uz 01.09.2017.
Par aizņēmuma ņemšanu
Valsts kasē autonomo funkciju
veikšanai nepieciešamā
transporta iegādei1
Ņemt aizņēmumu Valsts kasē
2018. gadā uz 5 gadiem 116 300,00
EUR apmērā ar Valsts kases no
teikto procentu likmi un atlikto
pamatsummas maksājumu līdz
01.01.2019. autonomo funkciju
veikšanai nepieciešamā transpor
ta iegādei, aizdevuma atmaksu
garantējot ar pašvaldības budžetu.
Par Saulkrastu TIC suvenīru
klāsta papildināšanu
Papildināt Saulkrastu novada do
mes 2016. gada 29. jūnija lēmuma
„Par suvenīru izgatavošanu un at
savināšanu” (prot. Nr. 8/2016 §22)
pielikumu ar jaunu suvenīru.
Par grozījumiem pašvaldības
amatu un mēnešalgu sarakstā
2018. gadam2
Ar 2018. gada 1. martu: izveidot
jaunu amata vietu „Bibliotēku in
formācijas speciālists” Saulkrastu
novada bibliotēkā; likvidēt vie
nu amata vietu „Grāmatvedis”
Saulkrastu novada domes Fi
nanšu un grāmatvedības nodaļā;
izveidot jaunu amata vietu „Ve
cākais grāmatvedis” Saulkrastu
novada domes Finanšu un grā
matvedības nodaļā; izveidot jau
nu amata vietu „Lietvedis” Soci
ālās aprūpes mājā; likvidēt vienu
amata vietu „Nekustamā īpašuma
speciālists” Saulkrastu novada
domes Pašvaldības īpašumu ap
saimniekošanas nodaļā; izveidot
vienu jaunu amata vietu „Pašval
dības īpašumu apsaimniekošanas
galvenais speciālists” Saulkrastu
novada domes Pašvaldības īpa
šumu apsaimniekošanas nodaļā;
likvidēt amata vietu „Kurinātājs
(4 mēneši)” Saulkrastu vidussko
lā; likvidēt amata vietu „Tehnis
kais strādnieks” Zvejniekciema
vidusskolā; veikt grozījumus
Zvejniekciema vidusskolas amatu
sarakstā, nosakot mēnešalgu in
formācijas tīkla pārzinim 800,00
eiro.
Ar 2018. gada 1. augustu izveidot
sešas jaunas amata vietas „Pirms
skolas izglītības skolotājs”, trīs
jaunas amata vietas „Pedagoga
palīgs” un vienu jaunu amata vie
tu „Pirmsskolas izglītības mūzikas
skolotājs” pirmsskolas izglītības
iestādē „Rūķītis”.
Precizēt mēnešalgas apmēru
Saulkrastu novada domes Pašval
dības īpašumu apsaimniekošanas
nodaļas amatiem „Nekustamā
īpašuma speciālists” 990 eiro un
amatam „Kapsētas pārziņa palīgs”
650 eiro no 2018. gada 1. februāra.

Par zemes īpašuma izsoles
organizēšanu, nosacītās
cenas noteikšanu un izsoles
noteikumu apstiprināšanu3
Organizēt Saulkrastu novada
pašvaldības nekustamā īpašuma –
neapbūvēta zemesgabala Pļavas
iela 19, Saulkrasti, Saulkrastu no
vads, platība 2641 kv. m, – mutisku
izsoli ar augšupejošu soli. Noteikt
Saulkrastu novada pašvaldības
neapbūvēta zemesgabala Pļavas
iela 19 nosacīto cenu, kas vienāda
ar tirgus vērtību 12 000 eiro. Uz
dot izsoles komisijas priekšsēdētā
jam 13.04.2018. plkst. 10.00 rīkot
nekustamā īpašuma izsoli ar aug
šupejošu soli.
Par zemes īpašuma izsoles
organizēšanu, nosacītās
cenas noteikšanu un izsoles
noteikumu apstiprināšanu4
Organizēt Saulkrastu novada
pašvaldības nekustamā īpašuma –
neapbūvēta zemesgabala Pļavas
iela 21, Saulkrasti, Saulkrastu no
vads, platība 2415 kv. m, – mutisku
izsoli ar augšupejošu soli. Noteikt
Saulkrastu novada pašvaldības
neapbūvēta zemesgabala Pļavas
iela 21 nosacīto cenu, kas vienāda
ar tirgus vērtību 12 200 eiro. Uz
dot izsoles komisijas priekšsēdē
tājam 13.04.2018. plkst. 10.30 rīkot
nekustamā īpašuma otro izsoli ar
augšupejošu soli.
Par zemes īpašuma izsoles
organizēšanu, nosacītās
cenas noteikšanu un izsoles
noteikumu apstiprināšanu
Organizēt Saulkrastu novada
pašvaldības nekustamā īpašuma –
neapbūvēta zemesgabala Pļavas
iela 23, Saulkrasti, Saulkrastu no
vads, platība 2455 kv. m, – mutisku
izsoli ar augšupejošu soli. Noteikt
Saulkrastu novada pašvaldības
neapbūvēta zemesgabala Pļavas
iela 23 nosacīto cenu, kas vienāda
ar tirgus vērtību 12 000 eiro. Uz
dot izsoles komisijas priekšsēdē
tājam 13.04.2018. plkst. 11.00 rīkot
nekustamā īpašuma otro izsoli ar
augšupejošu soli.
Par grozījumiem domes
25.05.2016. lēmumā Nr. 21
„Par amatu saraksta, kuriem
noteikts amatpersonas statuss,
apstiprināšanu”
1. Izdarīt
šādu
grozījumu
Saulkrastu
novada
domes
25.05.2016. lēmumā Nr. 21 „Par
amatu saraksta, kuriem noteikts
amatpersonas statuss, apstiprinā
šanu”:
1.1. papildināt lēmuma 1. pieliku
mu ar 45. punktu šādā redakcijā
„Arhitekts”.
Par pašvaldības aģentūras
„Saulkrastu kultūras un sporta
centrs” direktora pienākuma
izpildītāja iecelšanu5
Iecelt Judīti Krūmiņu par pašval
dības aģentūras „Saulkrastu kul
tūras un sporta centrs” direktora
amata pienākumu izpildītāju uz
amata vakances laiku no 2018. ga
da 4. marta.
Par projekta iesniegšanu
Jaunatnes starptautisko
programmu aģentūrā
Uzdot Saulkrastu novada domes
iestādei „Jauniešu māja” sagatavot
un Attīstības un plānošanas noda

ļai iesniegt projekta pieteikumu
Jaunatnes starptautisko program
mu aģentūrā līdz 19.03.2018.
Par dotācijas piešķiršanu PSIA
„Saulkrastu slimnīca”
1. Piešķirt
dotāciju
PSIA
„Saulkrastu slimnīca” no līdzek
ļiem neparedzētiem gadījumiem
5 200,00 eiro apmērā, lai apmak
sātu dīzeļdegvielas iegādi.
2. Palielināt Saulkrastu novada
pašvaldības budžeta izdevumu
pozīciju „Saulkrastu slimnīca”
5 200,00 eiro apmērā (struktūrvie
nība 18, ekonomiskās klasifikācijas
kods 3261 (valsts un pašvaldības
budžeta dotācijas valsts un pašval
dību komersantiem)).
3. Finanšu un grāmatvedības
nodaļai pārskaitīt dotāciju PSIA
„Saulkrastu slimnīca” 5 200,00
eiro apmērā.
4. PSIA „Saulkrastu slimnīca”
10 darba dienu laikā pēc dīzeļ
degvielas izlietošanas jāiesniedz
Finanšu un grāmatvedības nodaļai
atskaite par dotācijas izlietojumu.
5. Veikt atbilstošus grozījumus
2018. gada 31. janvāra saistošajos
noteikumos Nr. SN2/2018 „Sais
tošie noteikumi par Saulkrastu
novada pašvaldības 2018. gada bu
džetu”, iekļaujot tajā skaitā 2. pun
ktā minētos grozījumus.
Ervīns Grāvītis,
domes priekšsēdētājs
1) PAR – 10 (E. Grāvītis, B. Veide,
I. Veide, A. Dulpiņš, A. Deniš
kāne, G. Lāčauniece, A. Horsts,
A. Aparjode, S. Ancāne, M. Kišuro);
PRET – 1 (N. Līcis); ATTURAS – 4

(L. Vaidere, O. Vanaga, S. Osīte,
S. Ozola-Ozoliņa).
2) PAR – 14 (E. Grāvītis, B. Veide,
I. Veide, A. Dulpiņš, A. Deniškāne,
G. Lāčauniece, O. Vanaga, S. Osī
te, S. Ozola-Ozoliņa, L. Vaidere,
A. Horsts, A. Aparjode, S. Ancāne,
M. Kišuro); PRET – nav; ATTU
RAS – 1 (N. Līcis).
3) PAR – 14 (E. Grāvītis, B. Veide,
I. Veide, A. Dulpiņš, A. Deniškāne,
G. Lāčauniece, O. Vanaga, S. Osī
te, S. Ozola-Ozoliņa, L. Vaidere,
A. Horsts, A. Aparjode, S. Ancāne,
M. Kišuro); PRET – nav; ATTU
RAS – 1 (N. Līcis).
4) PAR – 14 (E. Grāvītis, B. Veide,
I. Veide, A. Dulpiņš, A. Deniškāne,
G. Lāčauniece, O. Vanaga, S. Osī
te, S. Ozola-Ozoliņa, L. Vaidere,
A. Horsts, A. Aparjode, S. Ancāne,
M. Kišuro); PRET – nav; ATTU
RAS – 1 (N. Līcis).
5) PAR – 12 (E. Grāvītis, B. Veide,
I. Veide, A. Dulpiņš, A. Deniškāne,
G. Lāčauniece, O. Vanaga, S. Osī
te, S. Ozola-Ozoliņa, N. Līcis,
L. Vaidere, M. Kišuro); PRET – 1
(A. Horsts); ATTURAS – 2 (S. An
cāne, A. Aparjode).
Pārējos minētajos lēmumos balso
jums vienbalsīgs.
Ar pilnu domes sēdes protokola
tekstu (ievērojot Fizisko personu
datu aizsardzības likumā noteikto)
un sēdes audioierakstu var iepazī
ties Saulkrastu novada pašvaldības
interneta vietnē www.saulkrasti.lv,
sadaļā „Domes sēdes”.
Nākamā domes ikmēneša sēde
notiks trešdien, 28. martā, plkst.
15.00 Saulkrastu novada domē
Raiņa ielā 8.

Saulkrastu poliklīnikas informācija
Saulkrastu poliklīnikas reģistratūras darba laiks
p., t., pk. 8.00–16.00, o., c. 9.00–17.00.
Steidzamās medicīniskās palīdzības punkts darbojas visu diennakti.
Ārstu pieņemšana pēc iepriekšēja pieraksta pa tālr. 67952700.

REĢISTRATŪRA
STEIDZAMĀS MEDICĪNISKĀS
PALĪDZĪBAS PUNKTS
ĀRSTU KONSULTĀCIJAS :
Endokrinoloģe Brigita VIZIŅA
Kardiologs
Dermatoloģe Ruta BARLO
Otolaringoloģe Ilona KRONBERGA
Acu ārste Ausma SPROĢE
Acu ārste Sandra AUSEKLE
Neirologs Ainārs VECVAGARS
Interniste Tatjana GRUZDOVA
Ķirurgs
Aleksandrs KUZŅECOVS
Ķirurgs Andris ZEMĪTIS
Ķirurgs Nikolajs DUPLIŠČEVS
USG A. MICKEVIČA
Ginekoloģe A. Mickeviča
(iepriekšējs pieraksts pa tālr.
26539333)

PIEŅEMŠANAS DIENAS,
DATUMS
pirmdiena, trešdiena,
piektdiena
otrdiena, ceturtdiena
katru dienu

PIEŅEMŠANAS LAIKS
8.00–16.00
9.00–17.00
00.00–24.00

PIEŅEMŠANA PĒC IEPRIEKŠĒJA
PIERAKSTA PA TĀLR. 67952700
27. marts
14.00–17.00
28. marts
9.00–13.00
16. marts
9.00–13.00
ceturtdiena
13.30–16.00
pirmdiena
pēc iepriekšēja pieraksta
23. marts
pēc iepriekšēja pieraksta
otrdiena
piektdiena
trešdiena
pirmdiena
darbdiena
pirmdiena, otrdiena,
trešdiena, ceturtdiena
piektdiena

10.00–15.00
11.30–16.00
14.00–17.00
9.00–13.00
9.00–12.00
9.00–12.00
8.15–9.00
9.00–13.00
9.00–17.00

Rentgena kabineta darba laiks martā
Pirmdiena
19. marts 10.00–15.00
26. marts 9.00–16.00
Otrdiena
13. marts 12.00–17.00
27. marts 12.00–17.00

Trešdiena
21. marts 10.00–15.00
28. marts 9.00–16.00
Ceturtdiena
15. marts 12.00–17.00
22. marts 12.00–17.00
29. marts 9.00–16.00
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2018. gada 31. janvārī SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. SN 1/2018
Apstiprināti Saulkrastu novada domes 2018. gada 31. janvāra sēdē (prot. Nr. 1 /2018 §16)

Par materiālo palīdzību Saulkrastu novadā
Izdoti saskaņā ar likuma „Par paš
valdībām”43. panta trešo daļu,
MK 2006. gada 19. decembra notei
kumu Nr. 1036 „Audžuģimenes no
teikumi” 43. punktu

I. Vispārīgie noteikumi
1. Saistošie noteikumi „Par ma
teriālo palīdzību Saulkrastu novadā”
nosaka Saulkrastu novada pašvaldī
bas sniegtās materiālās palīdzības
veidus, materiālās palīdzības apmē
ru, materiālās palīdzības sniegšanas
un saņemšanas kārtību, kā arī lēmu
mu apstrīdēšanas un pārsūdzības
kārtību (turpmāk – Noteikumi).
2. Materiālā palīdzība tiek snieg
ta ar mērķi veicināt demogrāfiskā
stāvokļa uzlabošanos Saulkrastu
novadā, veicināt personu motivāciju
deklarēt savu dzīvesvietu Saulkrastu
novada pašvaldības administratīva
jā teritorijā un šajos noteikumos pa
redzētajos gadījumos sniegt materi
ālo atbalstu, neatkarīgi no personas
materiālā stāvokļa.
3. Tiesības saņemt šajos noteiku
mos paredzēto materiālo palīdzību
ir personai, kura savu dzīvesvietu ir
deklarējusi Saulkrastu novada paš
valdības administratīvajā teritorijā.
4. Saulkrastu sociālais dienests
(turpmāk – Dienests) lēmumu par
materiālās palīdzības piešķiršanu vai
atteikumu piešķirt materiālo palīdzī
bu pieņem 10 darbdienu laikā. Mate
riālo palīdzību izmaksā viena mēne
ša laikā no lēmuma par materiālās
palīdzības piešķiršanu pieņemšanas
dienas, izņemot Noteikumu III no
daļā noteikto materiālo palīdzību.
II. Materiālā palīdzība hroniski
slimam bērnam
5. Materiālās palīdzības ap
mērs hroniski slimam bērnam vai
bērnam ar invaliditāti par ārsta
nozīmētu medicīnisko izdevumu
atmaksu nepārsniedz 30,00 euro
mēnesī.
6. Lai saņemtu materiālo pa
līdzību hroniski slimam bērnam
vai bērnam ar invaliditāti par ārsta
nozīmētu medicīnisko izdevumu
atmaksu, bērna likumiskais pārstā
vis vēršas Dienestā ar iesniegumu,
kurā ir norādīts kredītiestādes kon
ta numurs, uz kuru pārskaitīt mate
riālo palīdzību. Pieprasītājs, iesnie
dzot iesniegumu, tam pievieno:
6.1. ģimenes ārsta vai ārstējošā
ārsta izsniegtu izrakstu no bērna
medicīnas kartes;
6.2. pēdējo sešu mēnešu laikā iz
sniegtu izdevumus apliecinošu do
kumentu, kurā norādīts personas
vārds, uzvārds un personas kods.
7. Materiālo palīdzību piešķir ar
Dienesta lēmumu, pamatojoties uz
Noteikumu 6. punktā minēto ie
sniegumu.
III. Ēdināšanas maksas atvieglojumi
8. Daudzbērnu ģimeņu vecā
kiem, kuru bērns/-i mācās Saulkras
tu novada vidusskolās 6.–12. klasē,
ir tiesības pieprasīt brīvpusdienas
uz vienu mācību gadu. Ja bērna in
tereses pārstāv bērna likumiskais
pārstāvis, tiesības pieprasīt šajā
punktā noteiktās brīvpusdienas ir
bērna likumiskajam pārstāvim.
9. Lai saņemtu 8. punktā noteik
tās brīvpusdienas, viens no daudz
bērnu ģimenes vecākiem vai bērna
likumiskais pārstāvis iesniedz ie
sniegumu Dienestā. Brīvpusdienas
piešķir ar Dienesta lēmumu. Lē
mums stājas spēkā ar nākamo die
nu pēc Dienesta sēdes.
10. Daudzbērnu ģimeņu vecā
kiem, kuru bērna/-u deklarētā dzī
vesvieta ir Saulkrastu novadā un
kurš/-i apmeklē pirmsskolas izglītī

bas iestādi, ir tiesības pieprasīt ēdi
nāšanas izdevumu segšanu 100%
apmērā. Ja bērna intereses pārstāv
bērna likumiskais pārstāvis, tiesī
bas pieprasīt šajā punktā noteiktās
brīvpusdienas ir bērna likumiska
jam pārstāvim.
11. Lai saņemtu 10. punktā no
teikto materiālo palīdzību, viens
no daudzbērnu ģimenes vecākiem
vai bērna likumiskais pārstāvis ie
sniedz iesniegumu Dienestā. Ma
teriālo palīdzību piešķir uz periodu
līdz kalendārā gada beigām. Ēdinā
šanas izdevumus piešķir ar Dienes
ta lēmumu. Lēmums stājas spēkā
ar mēneša, kurā pieņemts lēmums,
pirmo datumu.
12. Pašvaldība piešķir brīvpus
dienas Saulkrastu un Zvejniekcie
ma vidusskolu pirmsskolas vecuma
bērniem un 5. klašu skolēniem ne
atkarīgi no skolēna un vecāku vai
bērna likumiskā pārstāvja deklarē
tās dzīvesvietas.
13. Brīvpusdienas un ēdināšanas
izdevumus pašvaldība apmaksā,
pamatojoties uz ēdināšanas pa
kalpojuma sniedzēja iesniegtiem
rēķiniem un skolas sagatavotajiem
skolēnu sarakstiem.
IV. Vienreizējā materiālā palīdzība politiski represētai personai
14. Vienreizēja materiālā palī
dzība politiski represētām perso
nām Latvijas Republikas Proklamē
šanas dienā 18. novembrī ir 100,00
euro apmērā.
15. Materiālo palīdzību politiski
represētām personām piešķir ar
Dienesta lēmumu, pamatoties uz
Noteikumu 16. punktā norādīto ie
sniegumu.
16. Lai saņemtu materiālo palī
dzību, politiski represētā persona
vēršas Dienestā ar iesniegumu, kurā
ir norādīts kredītiestādes konta nu
murs, uz kuru pārskaitīt materiālo
palīdzību. Iesniedzot iesniegumu,
politiski represētā persona uzrāda
politiski represētās personas aplie
cību vai pievieno iesniegumam tās
kopiju.
17. Atkārtoti 16. punktā noteik
tajā kārtībā iesniegumu iesniegt
nav nepieciešams, ja netiek mainīts
kredītiestādes konta numurs.

V. Vienreizējā materiālā palīdzība vecākiem saistībā ar bērna
piedzimšanu
18. Vienreizēja materiālā palīdzī
ba saistībā ar bērna piedzimšanu:
18.1. par katru jaundzimušo
145,00 euro apmērā, ja viens no ve
cākiem ne mazāk kā divpadsmit
mēnešus pirms bērna reģistrācijas ir
deklarējis savu dzīvesvietu Saulkras
tu novadā un jaundzimušā dzīves
vieta ir deklarēta Saulkrastu novadā;
18.2. par katru jaundzimušo
290,00 euro apmērā, ja abi jaundzi
mušā vecāki ne mazāk kā divpad
smit mēnešus pirms bērna reģistrā
cijas ir deklarējuši savu dzīvesvietu
Saulkrastu novadā un jaundzimušā
dzīvesvieta ir deklarēta Saulkrastu
novadā.
19. Materiālo palīdzību saistī
bā ar bērna piedzimšanu piešķir ar
Dienesta lēmumu, pamatoties uz
Noteikumu 20. punktā norādīto ie
sniegumu.
20. Lai saņemtu materiālo palī
dzību saistībā ar bērna piedzimša
nu, pieprasītājs vēršas Dienestā ar
iesniegumu, kurā ir norādīts kre
dītiestādes konta numurs, uz kuru
pārskaitīt materiālo palīdzību.
21. Materiālo palīdzību var pie
prasīt 6 (sešu) mēnešu laikā no bēr
na piedzimšanas dienas.
22. Materiālo palīdzību nepie
šķir, ja Dienests konstatē, ka vecāki

materiālo palīdzību saistībā ar bēr
na piedzimšanu saņēmuši citā Lat
vijas Republikas pašvaldībā.

VI. Pabalsts audžuģimenēm
23. Pabalstu
audžuģimenēm
piešķir ar Dienesta lēmumu, pa
matojoties uz Saulkrastu novada
bāriņtiesas lēmumu un Ministru
kabineta noteikumiem, pašvaldī
bas un audžuģimenes savstarpēji
noslēgtajiem līgumiem par bērna
ievietošanu audžuģimenē. Pabalstu
aprēķina, sākot ar dienu, kad bērns
ievietots audžuģimenē, līdz dienai,
kad bērnam ar Saulkrastu novada
bāriņtiesas lēmumu tiek pārtraukta
uzturēšanās audžuģimenē vai bērns
sasniedz pilngadību. Par nepilnu
mēnesi (uzsākot pabalsta bērna
uzturam izmaksu) pabalsta apmērs
tiek aprēķināts proporcionāli dienu
skaitam, par pamatu ņemot pabal
sta bērna uzturam apmēru mēnesī.
24. Pabalsts audžuģimenēm:
24.1. viena bērna uzturam mē
nesī – 75% apmērā no minimālās
darba algas valstī;
24.2. apģērba un mīkstā inven
tāra iegādei ir vienreizējs un pie
šķirams vienam bērnam 145,00 euro
apmērā.
25. Lai saņemtu pabalstu au
džuģimenēm, pieprasītājs vēršas
Dienestā ar iesniegumu, kurā ir
norādīts kredītiestādes konta nu
murs, uz kuru pārskaitīt materiālo
palīdzību.
26. Dienests pieņem lēmumu
par pabalsta izmaksas pārtraukša
nu, ja beidzas līgumā par bērna ie
vietošanu audžuģimenē noteiktais
termiņš vai ar dienu, kad bērnam
ar Saulkrastu novada bāriņtiesas lē
mumu tiek pārtraukta uzturēšanās
audžuģimenē. Par nepilnu mēnesi
(pārtraucot pabalsta bērna uzturam
izmaksu) pabalsta apmērs tiek ap
rēķināts proporcionāli dienu skai
tam, par pamatu ņemot pabalsta
bērna uzturam apmēru mēnesī.
VII.Pabalsts aizbildnim par bērna uzturēšanu
27. Pabalstu aizbildnim par bēr
na uzturēšanu piešķir ar Dienesta
lēmumu, pamatojoties uz Saulkras
tu novada bāriņtiesas lēmumu. Šajā
punktā noteikto pabalstu izmaksā
aizbildnim papildus valsts noteik
tajam pabalstam par bērna uztu
rēšanu. Pabalstu aprēķina, sākot
ar dienu, kad bērnam ar Saulkras
tu novada bāriņtiesas lēmumu ir
iecelts aizbildnis, līdz dienai, kad
aizbildnis tiek atcelts vai atlaists
no aizbildņa pienākumu pildīšanas.
Par nepilnu mēnesi (uzsākot pabal
sta bērna uzturam izmaksu) pabal
sta apmērs tiek aprēķināts propor
cionāli dienu skaitam, par pamatu
ņemot pabalsta bērna uzturam ap
mēru mēnesī.
28. Ikmēneša pabalsts aizbild
nim par viena bērna uzturēšanu ir
15% apmērā no minimālās darba al
gas valstī.
29. Lai saņemtu pabalstu aiz
bildnim par bērna uzturēšanu,
pieprasītājs vēršas Dienestā ar
iesniegumu, kurā ir norādīts kre
dītiestādes konta numurs, uz kuru
pārskaitīt materiālo palīdzību.
30. Dienests pieņem lēmumu
par pabalsta izmaksas pārtraukša
nu, pamatojoties uz Saulkrastu no
vada bāriņtiesas pieņemtu lēmumu
par aizbildņa atcelšanu vai atlaiša
nu no aizbildņa pienākumu pildīša
nas. Par nepilnu mēnesi (pārtraucot
pabalsta bērna uzturam izmaksu)
pabalsta apmērs tiek aprēķināts
proporcionāli dienu skaitam, par
pamatu ņemot pabalsta bērna uz
turam apmēru mēnesī.

VIII. Materiālā palīdzība vasaras nometņu izdevumu samaksai
31. Bērnam bārenim, aizbildnībā
vai audžuģimenē esošam bērnam,
bērnam invalīdam piešķir materiālo
palīdzību vasaras nometņu izdevu
mu samaksai, nepārsniedzot 120,00
euro apmēru vienu reizi gadā.
32. Lai saņemtu 31. punktā mi
nēto materiālo palīdzību, piepra
sītājs vēršas Dienestā ar iesniegu
mu, kurā ir norādīts kredītiestādes
konta numurs, uz kuru pārskaitīt
materiālo palīdzību. Iesniegumam
pievieno rēķinu vai maksājumu ap
liecinoša dokumenta kopiju.
33. Materiālo palīdzību var pie
prasīt 6 (sešu) mēnešu laikā no iz
devumu rašanās brīža.

IX. Vienreizējā materiālā palīdzība no brīvības atņemšanas iestādes atbrīvotai personai
34. Vienreizēja materiālā palī
dzība personai, kura ir atbrīvota no
brīvības atņemšanas iestādes, tiek
piešķirta personas atbrīvošanas die
nā valstī noteiktajā garantētā mini
mālā ienākumu līmeņa apmērā.
35.Tiesības saņemt Noteikumu
34. punktā paredzēto materiālo pa
līdzību ir personai, kura ir atbrīvota
no brīvības atņemšanas iestādes, ja
tās pēdējā dzīvesvieta pirms perso
nas ievietošanas brīvības atņemša
nas iestādē ir deklarēta Saulkrastu
novada administratīvajā teritorijā.
36. Materiālo palīdzību var pie
prasīt 6 (sešu) mēnešu laikā no at
brīvošanas dienas.
37. Lai saņemtu materiālo pa
līdzību personas pamatvajadzību
nodrošināšanai, saistībā ar personas
atbrīvošanu no brīvības atņemšanas
iestādes, pieprasītājs vēršas Dienes
tā ar iesniegumu, kurā ir norādīts
kredītiestādes konta numurs, uz
kuru pārskaitīt materiālo palīdzī
bu. Pieprasītājs, iesniedzot iesnie
gumu, uzrāda personu apliecinošu
dokumentu un iesniedz izziņas par
personas atbrīvošanu no brīvības
atņemšanas iestādes kopiju.
38. Materiālā palīdzība perso
nai, kura ir atbrīvota no brīvības
atņemšanas iestādes, tiek piešķirta
ar Dienesta lēmumu, pamatoties uz
Noteikumu 37. punktā norādīto ie
sniegumu.
X. Vienreizēja materiālā palīdzība apbedīšanas izdevumu apmaksai
39. Ja ir mirusi persona, kuras
dzīvesvieta ir deklarēta Saulkrastu
novada administratīvajā teritorijā
un tai nav apgādnieku vai perso
nas, kas organizē mirušās personas
apbedīšanu, Dienests slēdz līgumu
ar fizisku (juridisku) personu, kura
organizē mirušās personas apbedī
šanu, sedzot ar apbedīšanu saistītos
izdevumus.
40. Mirušās personas piederī
gajam vai personai, kura uzņēmu
sies nodrošināt mirušās personas
apbedīšanu, piešķir vienreizēju
pabalstu valstī noteiktās minimā
lās algas apmērā, bet ne vairāk par
faktiskajiem izdevumiem mirušās
personas apbedīšanai. Pabalsta ap
mēru samazina par Valsts sociālās
apdrošināšanas aģentūras izmak
sātā apbedīšanas pabalsta apmēru.
Izdevumus apliecinoši dokumenti
Saulkrastu sociālajā dienestā ie
sniedzami ne vēlāk kā sešu mēnešu
laikā no izdevumu rašanās brīža.
XI. Lēmuma apstrīdēšanas un
pārsūdzības kārtība
41. Par Dienesta lēmumu pie
šķirt materiālo palīdzību persona
tiek informēta normatīvajos aktos
noteiktajā kārtībā.

42. Dienesta pieņemto lēmumu
var apstrīdēt Saulkrastu novada
domē.
43. Saulkrastu novada domes
pieņemto lēmumu var pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā Admi
nistratīvā procesa likumā noteikta
jā kārtībā.
XII.Pārejas noteikumi
44. Ar Noteikumu spēkā stāša
nās brīdi spēku zaudē Saulkrastu
novada domes 2013. gada 25. sep
tembra saistošie noteikumi Nr. 15
„Par materiālo palīdzību Saulkrastu
novadā”.

Paskaidrojuma raksts

1. Projekta nepieciešamības
pamatojums. Saistošie noteiku
mi izdoti saskaņā ar likuma „Par
pašvaldībām” 43. panta trešo daļu,
nodrošinot pašvaldības autonomo
funkciju un brīvprātīgo iniciatī
vu izpildi, un Ministru kabineta
2006. gada 19. decembra noteiku
mu Nr. 1036 „Audžuģimenes no
teikumi” 43. punktu, kas noteic, ka
pabalstu bērna uzturam un pabalstu
apģērba un mīkstā inventāra iegādei
audžuģimenei izmaksā no tās paš
valdības budžeta līdzekļiem, kura
noslēgusi līgumu ar audžuģimeni.
Saistošo noteikumu mērķi ir vei
cināt demogrāfiskā stāvokļa uzla
bošanos Saulkrastu novadā, vairot
motivāciju savu pamata dzīvesvietu
deklarēt Saulkrastu novadā un ma
teriāli atbalstīt Saulkrastu novada
pašvaldībā deklarējušās personas
(tajā skaitā politiskajās represijās
cietušās personas), neizvērtējot to
materiālo stāvokli.
2. Īss projekta satura izklāsts.
Saistošie noteikumi nosaka mate
riālās palīdzības veidus, materiālās
palīdzības apmēru, materiālās pa
līdzības sniegšanas un saņemšanas
kārtību, kā arī lēmumu apstrīdēša
nas un pārsūdzības kārtību.
Saistošie noteikumi paredz šā
dus materiālās palīdzības veidus:
-	materiālā palīdzība hroniski
slimam bērnam;
-	 vienreizējā materiālā palīdzība
politiski represētai personai;
-	 vienreizējā materiālā palīdzība
vecākiem saistībā ar bērna piedzim
šanu;
-	 pabalsts audžuģimenēm;
-	pabalsts aizbildnim par bērna
uzturēšanu;
-	 materiālā palīdzība vasaras no
metņu izdevumu samaksai;
-	 vienreizējā materiālā palīdzība
no brīvības atņemšanas iestādes at
brīvotai personai;
-	 vienreizēja materiālā palīdzība
apbedīšanas izdevumu apmaksai;
-	 ēdināšanas maksas atvieglojumi.
Ēdināšanas maksas atvieglojumi
piemērojami Saulkrastu novada
izglītības iestādēs neatkarīgi no
bērnu un viņu vecāku deklarētās
dzīvesvietas.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu. Saistošie noteikumi nepa
redz papildu finanšu līdzekļus.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības
vidi pašvaldības teritorijā. Nav at
tiecināms.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām. Saistošo no
teikumu izpildi nodrošinās pašval
dības iestāde „Saulkrastu sociālais
dienests”.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām. Nav attie
cināms.
Ervīns Grāvītis,
Saulkrastu novada domes
priekšsēdētājs
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Maznodrošinātās
ģimenes
ar bērniem,

sagaidot Lieldienas,
tiek aicinātas
uz labdarības pasākumu
27. martā plkst. 14.00
Zvejniekciema „Urdziņās”,
kur viesus sagaidīs
zaķu māte Melita.
SDK „Saulgrieži”
sirsnīgi sveic savus bijušos
dejotājus Ivaru Grāvīti un
Mārīti Bērziņu
nozīmīgajā jubilejā!
Saulkrastu novada
Dzimtsarakstu nodaļā
februārī reģistrēti
divi jaundzimušie – Kristiāns un
Marta.
Sveicam vecākus un tuviniekus!
Saulkrastu novada dome
sveic visus seniorus, kuriem
martā ir nozīmīga jubileja!
Saulkrastu novada dome
izsaka līdzjūtību aizsaulē
aizgājušo tuviniekiem.
Juris Čakāns
03.01.1946.–02.02.2018.
Vilnis Otzulis
23.01.1960.–03.02.2018.
Jeļena Pudņika
17.10.1923.–07.02.2018.
Vitolds Kudiņš
27.01.1944.–08.02.2018.
Sergejs Guļbinovs
29.11.1955.–13.02.2018.
Staņislavs Samovičs
16.04.1930.–14.02.2018.
Gunārs Druviņš
07.08.1936.–16.02.2018.
Aija Lāce
05.11.1936.–22.02.2018.
Harijs Raudiņš
28.08.1941.–23.02.2018.
Dzidra Loce
17.11.1930.–26.02.2018.
Aina Alvīne Bērziņa
06.04.1925.–28.02.2018.
Izsaku sirsnīgu pateicību
Selgai Osītei un Aivaram Osītim
par palīdzību pulkveža
Ausekļa Pļaviņa bērēs.
Sieva Katrīna Pļaviņa

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

Saulkrastu Domes Ziņas
2018. gada marts

Pasākumu kalendārs
24. martā 12.00 kultūras namā
„Zvejniekciems” Lielās dienas
rotaļu vija – Lieldienu rotaļu un
dziedrotaļu mācīšanās, putnu
dzīšanas tradīcija un dažas ma
zāk zināmas Lielās dienas tra
dīcijas, kopā būšana ar folkloras
kopu „Dvīga”. Ņemsim līdzi ērtas
zeķes vai čības!
25. martā 10.00, godinot ko
munistiskā genocīda upuru
piemiņu, Saulkrastu Pēterupes
Evaņģēliski luteriskajā baznīcā
dievkalpojums. Pēc dievkalpoju
ma – atceres mirklis pie piemiņas
akmens baznīcas dārzā.
1. aprīlī 12.00 jautrās Lieldienas
lieliem un maziem ar olu ripinā
šanu, tradicionālo saldo boulingu

un citām nenopietnām spēlēm
un atrakcijām.
8. aprīlī 12.00 kultūras namā
„Zvejniekciems” „Ceļojošā līvu
diena” Saulkrastos. Lekcijas,
meistarklases – viss par un ap
līvu un it īpaši Vidzemes līvu
vēsturi un tradīcijām. Būs ie
spēja apgūt arī līvu dančus. Ieeja
brīva.
Uzmanību vecākiem!
15. aprīlī Saulkrastu Sporta cen
trā notiks gadskārtējais mazo
vokālistu konkurss „Saulkrastu
cīrulītis 2017”. Pieteikšanās for
ma, noteikumi un precīzs norises
laiks – no 12. marta skatāmi www.
saulkrasti.lv un www.facebbok.

Kultūras īsziņas februārī
3. februārī deju kolektīvs „Saul
grieži” (vad. Judīte Krūmiņa) cie
mojās Limbažos deju kopas „Sag
ša” 20 gadu jubilejas koncertā.
10. februārī folkloras kopa „Dvīga”
(vad. Antra Deniškāne) devās uz
Salacgrīvu, kur piedalījās 8. masku
tradīciju festivālā un sveica jubile
jā folkloras kopu „Cielava”.
16. februārī Mālpilī notika mūs
dienu deju atklātais konkurss „Pie
rīgas kauss 2018” (tā ietvaros – arī
„Mūsdienu deju radošā konkursa”
I kārta). Šajā notikumā piedalījās
Saulkrastu mūsdienu deju grupa
„Fractus” (vad. Sandra Ozola-Ozo
liņa), kas jauktajā vecuma grupā
ieguva II pakāpes diplomu. Šajā
konkursā piedalījās arī Saulkrastu
mūsdienu deju grupa „Desperado”
(vad. Inga Burkova), kas 5.–7. klašu
grupā ieguva I pakāpes diplomu,
bet 8.–12. klašu grupā – laureātu
diplomu un tiesības piedalīties
konkursa 2. kārtā.
17. februārī Ādažos notika Pierī
gas kultūras centru/namu vokālo
ansambļu skate (I atlases kārta),
kurā veiksmīgi startēja senioru
vokālais ansamblis „Dzīle” (vad.
Jānis Lucāns), iegūstot I pakāpes
diplomu un iespēju startēt skates
2. kārtā, kas notiks 17. martā Rīgā.
17. februārī uz Bausku devās

Eiropas senioru deju kolektīvs
„Draiskais solis” (vad. Ināra Von
da). Bauskas sporta hallē noritēja
draudzības sacensības starp senio
ru deju kolektīviem „Olimpiskie
Meteņi”, un pēc sacensībām – deju
koncerts Bauskas Kultūras centrā.
24. februārī Skultes integrācijas
centrā notika tautas deju kolek
tīvu sadancošanās „Iz senās pūra
lādes”, kurā piedalījās arī vidējās
paaudzes deju kolektīvs „Jūrdan
cis” (vad. Jānis Kalniņš).
Savukārt amatierteātris „Vīri ģēr
bjas” 24. februārī (vad. Vija Skud
ra) piedalījās Liepupes pagasta
organizētajā teātra vakarā – skeču
konkursā „Pie bagātās kundzes”.
25. februārī „Fractus” senioru
grupa devās uz VEF kultūras pili,
lai piedalītos Latvijas Senioru
kopienu apvienības rīkotajā pa
sākumā „Kopā būt!” ar vairākiem
priekšnesumiem.
27. februārī visi interesenti te
levīzijā vai arī klātienē vēroja
ikgadējo mūzikas balvu pasnieg
šanas ceremoniju „Zelta mikro
fons 2018”, kurā piedalījās arī JK
„Anima” (dir. Laura Leontjeva),
kas kopā ar TDA „Līgo” veidoja
krāšņu priekšnesumu Viktora
Lapčenoka izpildītajai R. Paula
dziesmai „Manai dzimtenei”.

com. Atgādinām, ka konkur
sā piedalās 3 līdz 6 gadus veci
dziedātāji, kuri sagatavo divas
dziesmas, ko izpildīs konkursā.
Lūdzam sekot līdzi aktuālajai in
formācijai!
SPORTA AFIŠA
16. martā 20.00 sporta centrā
LBL3 spēle: „Saulkrasti” – „Rīdze
ne”.
17. martā 10.00 kafejnīcā „Cie
tais rieksts” Saulkrastu zolītes
čempionāta 3. posms.
20. martā 20.00 sporta centrā
LBL3 spēle: „Saulkrasti” – „Sigul
da”.
24. martā 12.00 sporta centrā
Saulkrastu čempionāts šahā, kas
veltīts Latvijas meistaram Jānim
Kļaviņam.

24. martā 14.00 sporta centrā
Saulkrastu volejbola čempionāta
priekšsacīkšu spēles.
25. martā 10.30 sporta centrā
Saulkrastu volejbola čempionāta
priekšsacīkšu spēles.
6. aprīlī 20.00 sporta centrā
Saulkrastu šautriņu mešanas
čempionāta 4. posms.
8. aprīlī 11.00 sporta centrā
Saulkrastu novusa čempionāta
4. posms.
SENIORU AKTIVITĀTES
3. aprīlī 13.00 „Jauniešu mājā”
tikšanās ar publicisti un rakstnie
ci Birutu Eglīti.
Vasarā plānotas ekskursijas uz
Igauniju un Latgali. Ir iespēja pie
dalīties ekskursijā uz Islandi. In
formācija pa tālr. 26437766.

DIEVKALPOJUMI
2018. gada Klusajā nedēļā un Lieldienās
Pēterupes (Saulkrastu) un Skultes
luterāņu dievnamos
Pūpolsvētdienas dievkalpojumi
(svētdiena, 26. marts)
Pēterupes (Saulkrastu) baznīcā plkst. 10.00,
Skultes baznīcā plkst. 13.00.
Zaļās Ceturtdienas dievkalpojumi
(ceturtdiena, 29. marts)
Skultes baznīcā plkst. 16.00,
Pēterupes (Saulkrastu) baznīcā plkst. 18.00.
Lielās Piektdienas dievkalpojumi
(piektdiena, 30. marts)
Pēterupes (Saulkrastu) baznīcā plkst. 10.00,
Skultes baznīcā plkst. 12.00.
Lieldienu nakts vigīlija (dievkalpojums)
(sestdiena, 31. marts)
Skultes baznīcā plkst. 23.00.
Lieldienu dievkalpojumi
(svētdiena, 1. aprīlis)
Pēterupes (Saulkrastu) baznīcā plkst. 10.00,
Skultes baznīcā plkst. 13.00.
Otro Lieldienu dievkalpojums
(pirmdiena, 2. aprīlis)
Pēterupes (Saulkrastu) baznīcā plkst. 10.00.
Sīkāka informācija:
māc. Ivo Pavlovičs, tālr. 29449558
www.saulkrastubaznica.lv
www.skultesbaznica.lv

Saulkrastu novada bibliotēkā
IZSTĀDES
• Mākslinieču Sandras Delgalves un Elīnas Birzkalnes gleznu iz
stāde „Es. Tu. Mēs... Sievietes”.
• Grāmatu izstāde „Visu mīlētajai aktrisei Olgai Dreģei – 80”.
• Grāmatu izstāde „Dramaturgam Gunāram Priedem – 90”.
• Tematiskā izstāde „Pavasara svētki – Lieldienas”.
• Saulkrastu novada bibliotēkas jauno grāmatu izstāde.
PASĀKUMI
• 20. martā plkst. 10.00 Saulkrastu novada bibliotēkā viesosies tul
kotāja, zinātniskās fantastikas un fantāzijas grāmatu autore Laura
Dreiže (VKKF atbalstīts projekts „Lasītava krustojumā”).
• 27. martā un 10. aprīlī plkst. 10.00 „Mazo pūčulēnu skolas” 2. un
3. nodarbība 3–4 gadus veciem bērniem un viņu vecākiem. Aicinām
pieteikties!
• 4. aprīlī plkst. 10.30 Saulkrastu novada bibliotēkā viesosies rakst
niece, kas visplašāk raksta Latvijas urbānās fantāzijas žanrā, – Linda
Nemiera (VKKF atbalstīts projekts „Lasītava krustojumā”).
AKTIVITĀTES
Bibliotekārā stunda „Pasaku māmuļai Margaritai Stārastei – 104”.
Bibliotekārā stunda „Iepazīsim bibliotēku!”.
Bibliotekārā stunda „Mana drošība internetā”.
Aktivitātēm var pieteikties, zvanot pa tālruni 67951502, 29625609
vai rakstot uz e-pastu: saulkrastu.biblioteka@saulkrasti.lv.

Lielā gavēņa laika un Lieldienu
DIEVKALPOJUMI
Saulkrastu katoļu baznīcā
Lieldienu dievkalpojumi:
Lielajā Ceturtdienā, 29. martā, plkst. 18.00 – Kristus pēdējo vakariņu
piemiņas Svētā Mise.
Lielajā Piektdienā, 30. martā, plkst. 15.00 – krustaceļa un Kristus ciešanu
piemiņas dievkalpojums.
Lielajā Sestdienā, 31. martā, plkst. 19.00 – Lieldienu vigīlijas Sv. Mise,
uguns un ūdens svētīšana.
Pirmajās Lieldienās, 1. aprīlī, plkst. 8.00 – Kristus Augšāmcelšanās
svētku svinīgā Svētā Mise.
Otrajās Lieldienās, 2. aprīlī, plkst. 9.00 – Svētā Mise.
***
Svētdien, 8. aprīlī, Dieva Žēlsirdības svētkos, mūsu – Dieva Žēlsirdības
katoļu draudzes – baznīca svinēs 20 gadu jubileju. Svēto Misi plkst. 12.00
svinēs V. E. arhibīskaps Zbigņevs Stankevičs.
Visus mīļi gaidām!
Ilmārs Kravalis,
priesteris,
tālr. 25909060;
www.dievazelsirdibasdraudze.lv

