
Arhitektu plenērā 
tapušas jaunas idejas
6. un 7. aprīlī viesnīcā 
„Minhauzena Unda” 
norisinājās arhitektu plenērs, 
kura mērķis bija radīt 
priekšlikumus Saulkrastu 
publiskās ārtelpas attīstībai, 
iesaistot Latvijā populārus 
arhitektus, transporta un 
pilsētu infrastruktūras 
plānotājus, kā arī citus 
speciālistus. 

Pasākumu rīkoja „Saulkrastu uz-
ņēmēju biedrība” sadarbībā ar 
arhitektu biroju „Nams”, finan-
siāli atbalstīja Saulkrastu novada 
dome, uzņēmumi „Buildimpeks”, 
„Saulkrastu meži”, „Gludi LM”, 
„Uno Group” un „Varita”, infor-
matīvi atbalstīja avīze „zobrati.lv” 
un „Saulkrastu Domes Ziņas”.

Plenērs izdevās – tajā pieda-
lījās 27 arhitekti, kas ir aptuveni 

divas reizes vairāk nekā sākumā 
cerēja organizētāji. Pasākuma 
laikā Saulkrastu pašvaldības va-
došās amatpersonas, „Saulkrastu 
uzņēmēju biedrības” pārstāvji un 
saulkrastieši klātesošos iepazīsti-
nāja ar pilsētas vēsturi, esošo si-
tuāciju, vajadzībām un sapņiem.

Arhitektiem tika organizēta 
Saulkrastu apskate, kas turpinā-
jās grupu darbā un diskusijās, lai 
ieskicētu Saulkrastu ārtelpas at-

tīstības nākotnes virzienus, cen-
šoties apvienot attīstības modeļus 
„Saulkrasti – galvaspilsētas gu-
ļamrajons” ar modeli „Saulkras-
ti – iekārojamākais kūrorts Balti-
jā, teritoriālie risinājumi”.

Plenēra kulminācija notika 
7.  aprīlī, kad piecas arhitektu 
darba grupas prezentēja vīziju 
gan par vienoto novada attīs-
tības modeli, gan sniedza kon-
krētus priekšlikumus dažādām 

pilsētas daļām. Pasākuma orga-
nizētāji ir apkopojuši idejas un 
tās izmantos savos turpmākajos 
ierosinājumos pilsētas attīstības 
veidošanā.

Detalizēta informācija par ple-
nēru pieejama „Saulkrastu uzņē-
mēju biedrības” vietnē facebook.
com/saulkrastuuznemeji.

Artūrs Ancāns,  
Saulkrastu uzņēmēju biedrība
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Tiekamies Lielajā talkā
28. aprīlī, Lielās talkas dienā, 
aicinām piedalīties visus 
iedzīvotājus, lai kopīgi uzkoptu 
savu apkārtni, pilsētu un 
novadu. Pieteikt dalību var 
talkas oficiālajā mājaslapā 
www.talkas.lv vai sazinoties pa 
tālr. 29218153.

Talcinieki tiek aicināti pulcē-
ties plkst. 10.00 divās vietās: pie 

Saulkrastu novada do-
mes ēkas Raiņa ielā 8 
un Melnsila ielas galā 
Zvejniekciemā. Talkas da-
lībniekiem tiks nodrošināti 
cimdi, maisi un iedalīta sakopja-
mā teritorija. Aicinām apģērbties 
talkošanai atbilstoši un līdzi ņemt 
savus darbarīkus – grābekļus.

Sākot no plkst. 13.30, stāvlau-
kumā Raiņa ielas galā pie jūras 

un viesu nama „Aizvēji” 
teritorijā visi talcinieki tiek 
gaidīti uz tradicionālo Lie-

lās talkas zupu.
Sīkāka informācija par Lie-

lās talkas organizēšanu un norisi 
Saulkrastu novadā pieejama, zva-
not pa iepriekš norādīto tālruni.

Saulkrastu novada dome aici-
na zemesgabalu un ēku īpašnie-
kus un nomniekus rast iespēju 

sakopt savu zemesgabalu un tam 
piegulošo teritoriju atbilstoši 
saistošajiem noteikumiem Nr. 14 
„Par nekustamo īpašumu uztu-
rēšanu Saulkrastu novada terito-
rijā”. Aicinām veikalu īpašniekus 
atjaunot informatīvās norādes, 
atkritumu urnas un soliņus.

Atgādinām, ka Saulkrastu no-
vada teritorijā, tāpat kā visā Latvi-
jā, ir aizliegta kūlas dedzināšana.

Nestandarta 
atkritumu 
savākšanas 
akcija
Saulkrastu novada dome 
sadarbībā ar SIA „ZAAO” 
rīko nestandarta atkritumu 
savākšanas akciju. 

No 27. līdz 29. aprīlim eko lau-
kumā Rīgas ielā 96a, Saulkras-
tos, laikā no plkst. 9.00 līdz 
17.00 iedzīvotāji var nodot visa 
veida nestandarta atkritumus 
(mēbeles, elektrotehnikas iekār-
tas, metāllūžņus u.c.), taču ne 
vairāk kā 2  m3 no mājsaimnie-
cības. 

Uzmanību – nestandarta at-
kritumu akcija neattiecas uz sa-
dzīves atkritumiem, būvgružiem 
un celtniecības atkritumiem, 
bīstamiem sadzīves atkritumiem, 
spuldzēm, baterijām, automašīnu 
akumulatoriem!

Sīkāka informācija pa tālr. 
25631587 un 64281250.

Parakstīts sadarbības līgums ar LIAA
6. aprīlī Saulkrastu novada domes 
priekšsēdētājs Ervīns Grāvītis un 
Latvijas Investīciju un attīstības 
aģentūras (LIAA) direktors And-
ris Ozols parakstīja sadarbības 
līgumu, kura mērķis ir sekmēt 
komercdarbības attīstību pašval-
dības administratīvajā teritorijā, 
veicinot investīciju, t. sk. ārvalstu, 
apjoma pieaugumu, palielināt 
pašvaldības konkurētspēju vietējā 
un starptautiskajos tirgos, kā arī 
paplašināt pašvaldības sadarbību 
ar esošajiem un potenciālajiem 
investīciju projektu īstenotājiem.

LIAA, realizējot investīci-
ju piesaistes metodiku „Polaris 
process”, organizē informācijas 
apmaiņu starp pašvaldībām, zi-
nātniskās pētniecības iestādēm, 
investīciju projektu turētājiem 
un investoriem ar mērķi veicināt 
ārvalstu tiešo investīciju piesaisti.

Atsaucoties uz Saulkrastu uz-
ņēmēju biedrības priekšlikumu, 
Saulkrastu novada domes deputā-
ti janvāra domes sēdē vienbalsīgi 
atbalstīja lēmumu noslēgt sadar-
bības līgumu ar Latvijas Investī-
ciju un attīstības aģentūru (LIAA).

Plenērā piedalījās ne vien arhitekti un pilsētplānotāji, bet arī vides un 
attīstības speciālisti. Foto: S. Skripa

Plenēra organizatori un dalībnieki, tajā skaitā arī Saulkrastu vidusskolas 6. klašu skolēni, kuri lieliski prezentēja 
savas idejas un izveidotos maketus Saulkrastu vides attīstībai.

Saulkrastu domes priekšsēdētājs Ervīns Grāvītis un 
LIAA direktors Andris Ozols.
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NVA konsultācijas 
Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) Siguldas filiāles darbinieki pieņems klientus 

10. maijā no plkst. 10.00 līdz 16.00 Saulkrastu domes telpās, cokolstāvā. 

Ielu un ceļu 
remontdarbi sezonā 
Iestājoties labvēlīgiem 
klimatiskajiem apstākļiem, 
tiks turpināti ielu un ceļu 
uzturēšanas darbi, kā arī 
uzsākti remontdarbi. Plānots, 
ka jau aprīlī notiks grants 
ceļu profilēšana, asfaltētu 
brauktuvju seguma plaisu 
aizliešana ar bitumenu un 
bedrīšu aizpildīšana ar karsto 
asfaltbetonu, izmantojot pilno 
tehnoloģiju, kā arī notiks ceļu 
horizontālo apzīmējumu 
marķēšana. 

Šogad vairākās vietās paredzēti 
grants ceļu virskārtas atjaunoša-
nas darbi. To laikā pirms materiā-
la iestrādes tiks profilēts esošais 
segums, tādējādi izveidojot parei-
zo šķērskritumu un nodrošinot 
ūdens atvadi no ceļa virsmas un 
materiāla sasaisti ar virsmu. Savu-
kārt dziļākās bedres tiks piebērtas 
ar grants šķembu maisījumu. 

Plānots, ka darbi norisināsies 
jūnijā un tie notiks ciematos: 
Ārēs – 1. līnijā; Gaismā – 15., 10., 2., 
11., 16. līnijā; Ķīšupē 2 – Ziedu, Lef-
koju, Astru ielā un Rožu prospektā; 
Priedēs – Ziedu, Priežu, Cīruļa un 
Upes ielā; Rozē – 12., 17., 2. un 11. lī-
nijā; Saulītē – Saules un Meža ielā; 
Selgā – Upes ielā; Silmalā – Skuju 
un Gaujas ielā; VEF Biķerniekos – 

5., 10., 9. ielā un 10. ielas 4. līnijā; 
VEF Pabažos – 2. un 4. līnijā; Vēs-
mā – Ķiršu ielā; Zemē – Loka ielā.

Tāpat jūnijā paredzēts uzsākt 
nobrauktuvju, gājēju ietvju un 
brauktuves seguma atjaunošanu 
Bērzu alejā Zvejniekciemā. Plā-
nots izlabot bruģakmens gājēju 
ietves iesēdumus gar Bērzu aleju, 
bērnu rotaļu laukumā gar Aģes upi 
un laukumā pie Zvejniekciema vi-
dusskolas. Brauktuves segumu pa-
redzēts atjaunot no gājēju tilta pār 
Aģes upi līdz stadiona stāvlauku-
mam, kā arī brauktuves, kas ved uz 
Bērzu aleju 6, Tallinas ielu 1 un 3. 

Tāpat kā pagājušajā gadā, arī 
šogad tiks turpināta ceļu apstrā-
de ar dubulto virsmu. Pielietojot 
šo tehnoloģiju, autoceļam tiek 
uzklāta jauna nesošā kārta, kas 
tiek pārklāta ar bitumenu un sīk-
šķembām, – tās galvenie ieguvu-
mi ir ne vien kvalitatīva braucamā 
daļa un komfortablāki braukša-
nas apstākļi, bet arī novērsta ceļa 
putēšana un tas nav jāgreiderē, kā 
arī pagarināta autoceļa ilgtspēja.

Seguma apstrādi ar dubulto 
virsmu šogad plānots uzsākt jū-
lijā. Darbi tiks veikti šādās vietās: 
ciematā Silmala – Silciema ielā, 
ciematā Mežvidi – Dārziņu ielā, 
Vītiņu ielā, Pabažu ielā un Jūras 
prospektā.

Izmaiņas ES atbalsta 
paku saņemšanā
Sociālais dienests informē par 
izmaiņām Eiropas Savienības 
(ES) atbalsta paku saņemšanā: 
no 2018. gada 1. aprīļa ES 
atbalsta pakas turpmāk būs 
iespēja saņemt arī personām, 
kurām sociālajā dienestā 
piešķirts maznodrošinātas 
personas/ģimenes statuss 
un kuru ienākumi uz vienu 
personu ģimenē nepārsniedz 
188,00 eiro. 

Maznodrošinātas personas/ģime-
nes, kurām izziņa par statusu iz-

sniegta pirms 01.04.2018. un kuru 
ienākumi uz vienu personu ģime-
nē nepārsniedz 188,00 eiro, arī 
ir tiesīgas saņemt atbalsta pakas, 
uzrādot esošo izziņu par statusu 
ar spēkā esošu statusa piešķirša-
nas periodu. 

Pārtikas pakas var saņemt so-
ciālā dienesta attālinātajā klientu 
pieņemšanas punktā Zvejniekcie-
mā, Atpūtas ielā 1B, pirmdienās 
un ceturtdienās no plkst. 10.00 
līdz 17.30, sīkāka informācija pa 
tālruni 22009886 – sociālā darbi-
niece Ilga Osīte.

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

Sludinājums par projektu iesniegumu pieņemšanu 
sabiedrības virzītās vietējās attīstības stratēģijas 
2014.–2020. gadam īstenošanai
Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2018. gada 16. aprīļa līdz 2018. gada 16. maijam. 
Kārtā pieejamais kopējais publiskais finansējums: 301 896,57 EUR.
Konkurss izsludināts šādām Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda finansētām rīcībām: 
Rīcības Nr. EJZF1
Rīcības nosaukums Zivsaimniecības nozares uzņēmumu attīstība, it īpaši atbalsts sezonalitātes 

ietekmes mazināšanai
Mērķis Stiprināt zivsaimniecības nozari, it īpaši atbalsts sezonalitātes ietekmes mazināšanai
Kārtai un stratēģijas mērķim 
piešķirtais finansējums

125 000,00 EUR

Maksimālā attiecināmo izmaksu 
summa vienam projektam

50 000 EUR

Maksimālā atbalsta intensitāte 50%
Inovatīvs projekts – 70%
Projekts, kas ir saistīts ar piekrastes zvejniecību, – 80%
Kopprojekts – 80%

Rīcības Nr. EJZF2
Rīcības nosaukums Zivsaimniecības un dabas, kultūras resursu integrēšana tūrisma pakalpojumu 

sniegšanā
Mērķis Integrēt zivsaimniecības nozares un dabas resursus tūrisma pakalpojumu 

sniegšanā, kā arī saglabāt kultūrvēsturisko mantojumu
Kārtai un stratēģijas mērķim 
piešķirtais finansējums

176 896,57 EUR

Maksimālā attiecināmo izmaksu 
summa vienam projektam

50 000 EUR aprīkojuma projektiem
100 000 EUR būvniecības projektiem

Maksimālā atbalsta intensitāte 50%
Inovatīvs projekts – 70%
Projekts, kas ir saistīts ar piekrastes zvejniecību, – 80%
Kopprojekts – 80%
Kultūras pieminekļu objektu atjaunošanas gadījumā (projektam nav peļņas 
gūšanas nolūka) – 90%
Komersantam, kas nav sīkais (mikro), mazais vai vidējais uzņēmums, – 30%

Noslēdzies iepirkums par 
inženiertehnisko būvuzraudzību
Šī gada janvāra beigās sabiedrība 
ar ierobežotu atbildību „Saulkras-
tu komunālserviss” izsludinā-
ja konkursu „Inženiertehniskā 
būvuzraudzība projekta „Ūdens-
pakalpojumu attīstība Saulkras-
tos, II kārta” ietvaros”. 

Izvērtējot pretendentu pietei-
kumus, atbilstoši Sabiedrisko pa-
kalpojumu sniedzēju iepirkumu 

likumā noteiktajam tiesības slēgt 
līgumu ieguva SIA „Geo Consul-
tants”. Plānotā līguma summa  – 
67 574 eiro bez pievienotās vērtī-
bas nodokļa.

SIA „Geo Consultants” veiks 
kanalizācijas tīklu, kanalizācijas 
spiedvadu, kanalizācijas sūkņu 
staciju un ūdensapgādes tīklu in-
ženiertehnisko būvuzraudzību. 

Plānots uzsākt darbus 
Zvejniekciema katlumājas pārbūvei
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 
„Saulkrastu komunālserviss” aprīlī 
plāno noslēgt līgumu ar Centrā-
lo finanšu un līgumu aģentūru 
(CFLA) par Eiropas Savienības 
fondu līdzfinansējuma saņemša-
nu 113 640 eiro apmērā Zvejniek-
ciema katlumājas pārbūves īste-
nošanai, kas tiks veikts projekta 
„Siltumavota efektivitātes paaug-

stināšana Zvejniekciemā” ietvaros.
Tāpat aprīlī tiks uzsākti pro-

jekta realizācijas darbi, izstrādā-
jot nepieciešamo dokumentāciju 
projektēšanai un būvniecībai.

Plānots, ka Zvejniekciema 
katlumājas pārbūves darbi tiks 
pabeigti līdz nākamās apkures 
sezonas sākumam, t.i., šī gada ru-
denim.

Projektu īstenošanas termiņi:
a) ja tiek veikta būvniecība, teritorijas labiekārtoša-

na – divi gadi no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pie-
ņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu;

b) pārējiem projektiem īstenošanas termiņš ir 
viens gads no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pie-
ņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

Kontaktinformācija:
Publisko un privāto partnerattiecību biedrība 

„Sernikon”, Atpūtas iela 1 (2. stāvs), Carnikava, Car-
nikavas novads, LV-2163. Kontaktpersona: admi-

nistratīvā vadītāja Sanita Pundiņa, tālr. 28356344, 
e-pasts sanita.pundina@carnikava.lv.

Stratēģija un vērtēšanas vadlīnijas atrodamas 
mājaslapā www.sernikon.lv. Papildu informācija 
ir pieejama Lauku atbalsta dienesta tīmekļvietnē 
www.lad.gov.lv.

Projektu iesniegumu iespējams iesniegt papīra 
formātā iepriekš norādītajā biedrības adresē, kā arī 
Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās 
sistēmā www.eps.lad.gov.lv un Elektronisko doku-
mentu likuma noteiktajā kārtībā nosūtot uz dienes-
ta elektroniskā pasta adresi lad@lad.gov.lv.

Aicinājums Saulkrastu 
novada iedzīvotājiem kļūt par 
audžuģimenēm vai aizbildņiem
Bērnam, lai viņš pilnvērtīgi 
attīstītos, ir nepieciešama 
ģimeniska vide, kurā dominē 
mīlestība, sapratne un cieņa 
citam pret citu. 

Diemžēl ir situācijas, kad bērns 
dažādu iemeslu dēļ savā bioloģis-
kajā ģimenē ir palicis neaizsargāts, 
viņam netiek sniegta nepieciešamā 
aprūpe ikdienā un vecāku mīlestī-
ba. Bērns paliek bez vecāku gādības, 
un ir nepieciešams viņam sniegt 
aprūpi ārpus bioloģiskās ģimenes. 
Audžuģimene ir viena no ārpusģi-
menes aprūpes formām, kurā bēr-
nam, kam nav vecāku vai par kuru 
dažādu iemeslu dēļ nerūpējas viņa 
īstie vecāki, ir iespēja dzīvot citā ģi-
menē vai ģimenes aprūpei iespēja-
mi pietuvinātos apstākļos.

Saulkrastu novada bāriņtiesa 
aicina iedzīvotājus būt atsaucī-
giem un kļūt par audžuģimenēm 
vai aizbildņiem, būt gataviem 
dalīties mīlestībā, uzņemoties 
rūpes par bērniem, kuri palikuši 
bez savu bioloģisko vecāku gādī-
bas un alkst pēc ģimeniskas vides, 
mīlestības un uzmanības.            

Vajadzība pēc bērnu ievieto-
šanas audžuģimenē ir arī krīzes 
situācijās.

Ģimenes vai personas, kuras 
jūt sevī aicinājumu kļūt par au-
džuģimenēm, aizbildņiem vai 
adoptētājiem, laipni tiek gaidīti 
plašākas informācijas saņemšanai 
Saulkrastu novada bāriņtiesā Rai-
ņa ielā 8, Saulkrastos, Saulkrastu 
novadā, tālrunis saziņai 67142509 
vai 25708981.
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5. Lūdzu, novērtējiet, kāda ir šo pakalpojumu un jomu PIEEJAMĪBA 
Saulkrastu novadā:

Pakalpojums/joma Apmie
rina

Drīzāk 
apmie

rina

Drīzāk 
neap

mierina

Neap
mierina

Nav 
viedokļa/ 
neizman

toju

Centralizētas ūdensapgādes pakalpojums

Centralizētas kanalizācijas pakalpojums

Centralizētas siltumapgādes pakalpojums

Vides pieejamības nodrošināšana pie pub-
liskām ēkām un publiskajā ārtelpā

Pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes 
pakalpojumi

Pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu 
pakalpojumi

Izglītības pieejamība izglītības iestādēs 
bērniem ar īpašām vajadzībām

Skolēnu pārvadājumu pakalpojumi

Interešu izglītības pakalpojumi

Jauniešu iespējas līdzdalībai sabiedriskos 
procesos

Pieaugušo izglītības iespējas

Kultūras pasākumu pieejamība

Sporta aktivitātes bērniem

Sporta aktivitātes pieaugušajiem

Aktīvās atpūtas iespējas

Veselības aprūpes pakalpojumi

Sociālā palīdzība un pakalpojumi

Atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumi

Sabiedriskās kārtības nodrošināšana 
(pašvaldības policija)

Bibliotēkas pakalpojumi

Saulkrastu novada domes pakalpojumi
 

6. Lūdzu, novērtējiet, kāda ir šo pakalpojumu un jomu KVALITĀTE 
Saulkrastu novadā:
Pakalpojums/joma Apmie

rina
Drīzāk 
apmie

rina

Drīzāk 
neap

mierina

Neap
mierina

Nav vie
dokļa/neiz

mantoju
Centralizētas ūdensapgādes pakalpojums
Centralizētas kanalizācijas pakalpojums
Centralizētas siltumapgādes pakalpojums
Vides pieejamības nodrošināšana pie publiskām 
ēkām un publiskajā ārtelpā
Pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes 
pakalpojumi
Pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu pakalpojumi
Interešu izglītības pakalpojumi
Pieaugušo izglītības pakalpojumi
Jauniešu iespējas līdzdalībai sabiedriskos procesos
Kultūras pasākumi 
Bibliotēkas pakalpojumi
Sporta pakalpojumi bērniem
Sporta pakalpojumi pieaugušajiem
Veselības aprūpes pakalpojumi
Sociālā palīdzība un pakalpojumi
Sabiedriskās kārtības nodrošināšana (pašvaldības 
policija)
Skolēnu pārvadājumu pakalpojumi
Ielu un ceļu tehniskais stāvoklis
Veloceļi, maršruti
Gājēju ietves, celiņi, gājēju pārejas u.tml.
Ielu apgaismojums 
Vides sakoptība
Atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumi 
Aktīvās atpūtas un tūrisma pakalpojumi
Namu apsaimniekošanas pakalpojumi
Saulkrastu novada domes pakalpojumi 

 
7. Kādi infrastruktūras uzlabojumi jāveic?
 jāizkopj apstādījumi. Minēt vietu ___________________________________________

 jāremontē ielas un laukumi. Minēt vietu _____________________________________

 jāiekārto bērnu rotaļu laukumi. Minēt vietu __________________________________

 jāuzlabo ielu apgaismojums. Minēt vietu ____________________________________

 jāierīko soliņi, atkritumu urnas, velonovietnes. Minēt vietu ______________________

 cits variants. Kāds? Minēt vietu ____________________________________________

8. Kādi ir steidzamākie darbi, kas pašvaldībai jārisina pirmkārt?
1)

2)

3)

9. Ieteikumi pašvaldības darba uzlabošanai:
1)

2)

3)

10. Kā Jūs sazināties ar domi:
 iesniedzu iesniegumu domē
 rakstu oficiālas vēstules
 izmantoju www.saulkrasti.lv sadaļu „Jautā pašvaldībai”
 vēršos personīgi pie vadības
 vēršos personīgi pie speciālista
 ar domi nesazinos

11. Kur Jūs visvairāk iegūstat informāciju par Saulkrastu pašvaldības darbu?
 informatīvajā izdevumā „Saulkrastu Domes Ziņas”
 vietnē www.saulkrasti.lv
 vietnē www.visit.saulkrasti.lv 
 sociālajos medijos „Facebook”/„Twitter”
 draugi, kolēģi, paziņas
 citur (minēt, kur) ______________________________________________________

12. Lūdzu, norādiet, ar ko lepojaties, dzīvojot un/vai strādājot Saulkrastu novadā 

Saulkrastu novada iedzīvotāju aptauja
Lai noskaidrotu viedokli un veicinātu iedzīvotāju līdzdalību dažādu norišu 
plānošanā, Saulkrastu novada dome aicina Jūs piedalīties aptaujā.
Aptauja tiek veikta laika periodā no 2018. gada 10. aprīļa līdz 24. aprīlim. 
Anketa elektroniskā formātā ir pieejama Saulkrastu novada mājaslapā 
www.saulkrasti.lv, savukārt drukātā formātā Saulkrastu novada domē, 
Saulkrastu bibliotēkā, Tūrisma informācijas centrā, Saulkrastu poliklīnikas 
reģistratūrā, Saulkrastu vidusskolā, PII „Rūķītis”, Zvejniekciema vidusskolā, 
k/n „Zvejniekciems”. Norādītajās vietās var nodot aizpildītu „Saulkrastu 
Domes Ziņās” ievietoto anketu.
Aptauja ir anonīma, un rezultāti tiks izmantoti tikai apkopotā veidā. Ar tiem 
varēsit iepazīties pašvaldības informatīvajā izdevumā „Saulkrastu Domes 
Ziņas” un www.saulkrasti.lv.

1. Jūsu dzimums
 Sieviete
 Vīrietis

3. Jūsu dzīvesvieta
 Inčupe
 Pabaži
 Saulkrasti
 Zvejniekciems
 Ciemats (bijušais dārzkopības kooperatīvs). Kāds?
_____________________________________________________________________

4. Vai esat apmierināts ar dzīvi novadā?
 Jā
 Nē
 Cits________________________________________________________________

PALDIES JUMS PAR IZRĀDĪTO 
INTERESI UN ATVĒLĒTO LAIKU 

APTAUJAS ANKETAS AIZPILDĪŠANAI!

2. Vecums
 Līdz 18
 18–25
 26–40
 41–55
 56–70
 71 un vairāk
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Mākslas detektīvi arī Saulkrastos
Saulkrastu novada bibliotēkā, 
īstenojot Valsts kultūrkapitāla 
fonda un Saulkrastu novada 
domes atbalstīto projektu, 
9. martā viesojās bērnu grāmatu 
rakstniece Luīze Pastore. 

Uz tikšanos ar viņu ieradās 
Saulkrastu un Zvejniekciema vi-
dusskolas četrklasnieki un piekt-
klasnieki. Autore ļāva ielūkoties 
savas grāmatu sērijas „Mākslas de-
tektīvi” spraigajos notikumos. Tās ir 
piecas grāmatas, kas aizved lasītāju 

pagātnes mākslas pasaulē. Katra 
ļauj iepazīt citu mākslinieku, kādu 
viņa gleznu un kopā ar detektīviem 
Pogu, Teo un suni Komatu ieskatī-
ties tā laika radošo personu ikdienā.

Rakstniece ne tikai iepazīsti-
nāja ar sevi un pastāstīja, ar ko 
nodarbojas, bet bija sagatavojusi 
māksliniecisku detektīvuzdevu-
mu. Skolēni ar interesi veica vi-
ņas sagatavoto uzdevumu, un tie, 
kuri atminēja, saņēma L. Pastores 
sniegtos „ordeņus”. Pasākuma 
laiks aizskrēja nemanot.

Noslēgumā uzzinājām, ka pēc 
L. Pastores grāmatas „Maskač-
kas stāsts” motīviem top piln-
metrāžas animācijas filma „Jē-
kabs, Mimmi un runājošie suņi” 
(pirmizrāde 2018. gada oktobrī, 
producē studija „Atom Art”) un 
autores nākamā grāmata būs par 
krāsu lauku gleznošanas aizsācē-
ju, mākslas ģēniju Marku Rotko 
un viņa gleznām.

Ilze Dzintare, 
Saulkrastu novada bibliotēka

Mācāmies pilsonisko līdzdalību
Kas ir pilsoniskā līdzdalība 
un kā tā būtu jāmācās skolā? 
Pilsoniskā līdzdalība ir 
iesaistīšanās sabiedrībai 
nozīmīgu jautājumu 
apspriešanā un īstenošanā, tā ir 
nozīmīga lēmumu pieņemšanā 
un demokrātijas stiprināšanā. 

Daudzi Saulkrastu vidusskolā 
realizētie projekti, kampaņas un 
pasākumi dažādu vecumu sko-
lēniem māca nepalikt vienaldzī-
giem pret skolā, pilsētā un valstī 
notiekošo, kā arī stiprina apziņu, 
ka katrs pats ir atbildīgs un var ie-
tekmēt savas dzīves kvalitāti. 

Skolas ikdienā pilsonisko līdzat-
bildību apgūstam saistībā ar vides 
projektiem, karjeras pasākumiem 
un gaidāmajām Latvijas simtga-
des svinībām. Kopš gada sākuma 
Saulkrastu vidusskolas skolēni ir 
iesaistījušies „Zaļās jostas” organi-
zētajā makulatūras vākšanas kon-
kursā „Tīrai Latvijai!”. Gan indivi-
duāli, gan ar Saulkrastu iedzīvotāju 
atbalstu savākti gandrīz 4000 kg 
makulatūras, kas tiks nodoti pār-

strādei. Kādi ir otrreizējai pārstrā-
dei derīgi materiāli un kā notiek 
atkritumu apsaimniekošana, ap-
guva 4. klašu skolēni vides mācībās 
poligonā „Daibe”. Māksliniecis-
kāk noskaņotie skolēni piedalījās 
zīmējumu konkursā „Gada būve 
novadā”, zīmējot savas dzīvesvietas 
jaunos vai atjaunotos ceļus, tiltus, 
mājas un laukumus – simtgades 
skvēru „Karoga masts”, kafijas na-
miņu „Kā pasakā” un Balto kāpu. 
2.  vietu visas Latvijas mērogā ie-
guva darbs „Tilts pār Aģes upi”, ko 
radīja autoru kolektīvs – Lote Las-
mane, Emīlija Kalniņa, Rita Lank-
mane un Sofija Ustimenko. Kon-
kursā „100 darbi Latvijai” 1. vietu 
ieguva 4. klašu iecere „Zaļā klase” – 
skolas teritorijā izveidot mācību 
vidi. Savukārt 6.  klases iesaistījās 
pārmaiņu projektā „Saulkrasti 
jauniešu acīm”. Tā ietvaros skolēni 
apsekoja un pētīja Saulkrastu teri-
torijas sakoptību un izmantošanu 
atbilstīgi konkrētām funkcijām, 
kā arī izveidoja savu ideju make-
tus, kas 21. martā tika prezentēti 
Jauniešu mājā, bet 6. un 7. aprīlī 

bija apskatāmi arhitektu plenērā 
„Minhauzena Undā”. Atzinīgi tika 
novērtētas idejas sakārtot un dot 
jaunu elpu skeitparkam, Saulkras-
tu estrādei, demonstrējot brīvda-
bas kino un atjaunojot kafejnīcu, 
un atpūtas kompleksam „Krasts”.

Izvēlētajai profesijai un karjerai 
ir liela nozīme katra cilvēka dzīves 
kvalitātes celšanā, tādēļ to iepazī-
šana mūsdienās sākas agrā vecu-
mā. Tā 4.b klase tikās ar Saulkrastu 
uzņēmēju biedrības pārstāvi Artū-
ru Ancānu. Tikšanās laikā ar sko-
lēniem tika pārrunāti uzņēmumu 
dibināšanas soļi, veidošanas iespē-
jas un virzieni Saulkrastos. Šogad 
ļoti aktīvi „Ēnu dienās” iesaistī-
jās 9.–12. klašu skolēni. Aptuveni 
40 izglītojamo bija izvēlējušies da-
žādas profesijas, kuras dienas garu-
mā iepazina tuvāk. Karjeras dienās 
Saulkrastu vidusskolā skolēniem 
ir bijusi iespēja tikties ar „Exigen” 
valdes priekšsēdētāja vietnieku 
U. Smilti, „Prakse.lv” dibinātāju un 
īpašnieku J. Loginu, plānotas tik-
šanās ar personālvadības uzņēmu-
ma „Talentor” pārstāvi L. Leimani 

un „Jelgavas tipogrāfijas” pārstāvi 
J. Silu. No 9. līdz 13. aprīlim noris 
atvērto durvju nedēļa uzņēmumos. 

Šis gads ir īpašu jubileju gads. 
Janvārī tika svinēta Saulkrastu 
vidusskolas 105 gadu jubileja, bet 
visa gada garumā notiek gatavo-
šanās Latvijas simtgadei. Skolas 
jubilejas īpašo svētku atmosfēru 
palīdzēja radīt skolēnu pētījumi 
„Manas saknes Saulkrastos”, kuri 
svētku gaitā ļāva izsekot raibu rai-
bajiem dzimtu rakstiem, kas mā-
cījušies Saulkrastu skolā un veido-
juši Saulkrastu sabiedrību. Tikpat 
līdzdarbīga skola ir arī valsts svēt-
ku gaidīšanā. Akcijas „100 darbi 

Latvijai” ietvaros sākumskolas 
skolēni auž grāmatzīmes ar latvju 
spēka zīmēm un rakstiem, ko vē-
lāk izmantos skolas noformēšanā 
Latvijas 100. dzimšanas dienā. 
Atbalstot jaunu tradīciju – Bal-
tā galdauta svētkus –, 3.b klases 
skolēni piedalījās baltā galdauta 
aušanā Carnikavas novadā. Mēs 
katrs pats un visi kopā aužam un 
veidojam šo galdautu ar savām iz-
vēlēm un rakstu zīmēm, pie kura 
pulcēties īpašos brīžos un svētkos! 
Mēs mācāmies līdzdalību!

Ivonna Ungure, 
Saulkrastu vidusskola

Saulkrastu vidusskolas 4. klases – 
laureāti vides ideju konkursā
Vides iniciatīvā „100 darbi 
Latvijai”, ko par godu 
Latvijas valsts pastāvēšanas 
simtgadei īsteno atkritumu 
apsaimniekošanas uzņēmums 
„ZAAO”, skolu konkursa 
1. posmā 1.–4. klašu grupā 
par laureātiem tika atzīta 
Saulkrastu vidusskolas 4.a 
un 4.b klase par ieceri skolas 
teritorijā izveidot „Zaļās klases”.

Tās ir mācību klases āra vidē, 
kurās labos laikapstākļos varēs 
zīmēt, gleznot, veikt dažādus ek-
sperimentus, stādīt un kopt au-
gus. Zaļo klašu ierīkošanai tiks iz-
gatavoti galdi un soli, dekoratīvā 
siena no koka stumbriem, kā arī, 
izmantojot paletes, tiks izveido-
ta oriģināla ziedu stādīšanas un 
kopšanas vieta. Taps galda spēles, 
mākslas stūrītis, pie kokiem tiks 
izvietoti putnu būrīši un barota-
vas, kā arī bērni uzstādīs lielo āra 
termometru, saules pulksteni un 
trīs atkritumu šķirošanas kontei-
nerus. Tāpat skolēni apņēmušies 
ierīkot ugunskura vietu un dārzu 
pēc senajām latviešu metodēm – 
augstajā komposta dobē.

Vides darbu idejas tika iesnieg-

tas iniciatīvas „100 darbi Latvijai” 
skolu konkursa 1. posmā, kurā pie-
dalās vairāk nekā 700 1.–12. klašu 
audzēkņu. Šogad konkursam pie-
teicās izglītības iestādes no Valmie-
ras, Kocēnu, Limbažu, Smiltenes, 
Saulkrastu, Cēsu, Valkas, Salacgrī-
vas, Vecpiebalgas, Krimuldas, Be-
verīnas, Amatas, Rugāju, Pārgaujas, 
Jaunpiebalgas, Burtnieku, Apes, 
Rūjienas un Naukšēnu novada. 
Kopā konkursā saņemti 38 izstrā-

dāti vides darbu projekti ar apraks-
tiem, vizualizācijām un telpiskiem 
maketiem. Izvērtējot darbu idejas 
un skiču kvalitāti, konkursa žūrija 
ir noteikusi trīs 1. posma laureātus, 
kas saņems gardumu grozu no vei-
kalu tīkla „Rimi”.

• 5.–9. klašu grupā uzvar Valkas 
Jāņa Cimzes ģimnāzijas 6.b klase 
par ieceri izgatavot un Valkas 
pilsētas dīķī uzstādīt „Gulbju 
māju”. Gadu no gada Valkā iero-

das gulbju pāris, kas priecē gan 
pieaugušos, gan bērnus. Šie cēlie 
putni ir kļuvuši par visas pilsētas 
mīluļiem, un skolēni apņēmušies 
tiem radīt jauku mājvietu. Kopā 
ar pašvaldības speciālistiem un 
ornitologu veikts rūpīgs izpētes 
darbs un izstrādāts profesionāls 
gulbju mājas – ligzdas – makets.

• 10.–12. klašu grupā par uzvarē-
tājiem tiek noteikti Rugāju novada 
vidusskolas 10.–12. klases skolēni 

par ieceri Rugāju pagasta centrā 
labiekārtot apģērbu maiņas vietu 
„Atver skapi!”. Ēkā, kur šobrīd at-
rodas apģērbu maiņas punkts, tiks 
veikts telpu kosmētiskais remonts, 
kā arī jaunieši apņēmušies izgata-
vot un pagastā izvietot plakātus ar 
skanīgu saukli, aicinot iedzīvotā-
jus sakārtot savus drēbju skapjus 
un nevajadzīgo nest uz apģērbu 
maiņas vietu „Atver skapi!”. Tāpat 
ieplānots ciemos uzaicināt ekolo-
ģiskās modes mākslinieci Velgu 
Krukovsku, lai kopīgi rīkotu mo-
des skati no lietoto apģērbu kolek-
cijas, kā arī organizēt bezmaksas 
„Andeli mandeli”.

Līdz 2. maijam norisinās kon-
kursa 2. posms – skolēni veic sa-
gatavošanos un pavasarī īstenos 
izstrādātās idejas, darbos iesaistot 
arī savus vecākus un vecvecākus, 
skolotājus, pašvaldības un vietējos 
uzņēmējus. Konkursa noslēgumā 
žūrija vērtēs paveikto darbu re-
zultātu – izcilību, vērienīgumu un 
radošumu. Galvenajā balvā mazā-
kie (1.–4. klašu grupas laureāti) sa-
ņems aizraujošas ekskursijas Rīgā, 
bet lielākie (5.–9. un 10.–12. klašu 
grupu laureāti) dosies „Tallink” 
jūras ceļojumā uz Stokholmu.

Ar mazajiem lasītājiem tiekas bērnu stāstu autore Luīze Pastore.

6. klašu pārmaiņu projekta „Saulkrasti jauniešu acīm” prezentācija 
Jauniešu mājā. Foto: R. Peksis

4. klašu skolēni ar savām iecerēm. Foto: S. Galgāne
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„Sporto visa klase” 
sacensību vicečempioni

Zvejniekciema vidusskolas 
4. klase arī šajā mācību gadā 
turpina piedalīties projektā 
„Sporto visa klase”. 

Iesaistoties tajā, skolēni ne ti-
kai pilnveido savu fizisko sa-
gatavotību, uzlabo veselību un 
regulāri, piecas reizes nedēļā, 
nodarbojas ar sportu, bet arī 
kļūst disciplinētāki, spēj ātrāk 
pieņemt lēmumus, ir atsaucīgā-
ki, nebaidās no grūtībām, attīsta 
patstāvīgā darba un dažādas ra-
došas prasmes. 

Projektā „Sporto visa klase” ie-
saistītie Zvejniekciema vidussko-
las skolēni reizi nedēļā apmeklē 
baseinu, kur pieredzējušu treneru 
vadībā apgūst peldēšanas prasmi. 

Par šo iespēju paldies Saulkrastu 
novada pašvaldībai! 

Papildu nodarbības sporta sko-
lotāji organizē, ievērojot Latvijas 
Sporta pedagoģijas akadēmijas 
mācībspēku izstrādātos metodis-
kos ieteikumus. 

„Sporto visa klase” ietvaros 
skolēni tiek testēti dažādos fizis-
kās sagatavotības vingrinājumos, 
tiek ņemti vērā sasniegumi mā-
cību darbā, kā arī visiem kopā ir 
jāveic labais darbs un jāpiedalās 
stafetēs. 

8. martā Zvejniekciema vi-
dusskolas 4. klases skolēni devās 
uz Valmieru, lai piedalītos pie-
cās stafešu sacensībās, kurās bija 
iekļauti dažādi sporta spēļu un 
vingrošanas elementi. Rezultā-

tā šajās sacensībās tika izcīnīta 
2. vieta. Veicot stafetes, bērni pār-
baudīja savu izturību, veiklību, 
precizitāti, pacietību un meistarī-
bu. Skolēni atzīst, ka iepriekš nav 
tik daudz sportojuši, bet šogad, 
otrajā projekta gadā, viņi izjūt 
gandarījumu, ko sagādā fiziskās 
aktivitātes.

Lepojamies ar 4. klases sa-
sniegumiem un pateicamies 
vecākiem par atbalstu. Paldies 
skolēniem par centīgu sagatavo-
šanos sacensībām un veiksmī-
go startu! Tāpat šogad projektā 
„Sporto visa klase” piedalās arī 
3. klase. 

Dzidra Dulpiņa, 
Zvejniekciema vidusskola

Ceļojums fantāzijas pasaulē
20. martā Saulkrastu novada 
bibliotēkā un Zvejniekciema 
vidusskolas bibliotēkā 
8.–10. klašu skolēniem 
bija tikšanās ar tulkotāju, 
rakstnieci, zinātniskās 
fantastikas un fantāzijas 
grāmatu autori Lauru Dreiži. 
Saruna notika par 
fantastikas un fantāzijas 
žanru tēmām. 

Viņa sarakstījusi vairākus romā-
nus dažādos fantastikas žanros, 
tulko grāmatas, trīs reizes bijusi 
apgāda „Zvaigzne ABC” konkursa 
„Latviešu oriģinālliteratūra bēr-
niem un jauniešiem” uzvarētāja. 
Viņas grāmatu lasītāju auditorija 
ir daudzveidīga – pamatā tie ir 
pusaudži, bet darbus lasa arī jau-
nāki, tāpat seniori.

Klātesošajiem viešņa atklāja, 
ka viņas ģimenē lasīšana priekšā 
iedarbojās kā brīnumzāles – abi 
ar brāli bijuši gatavi darīt daudz 
ko, lai tikai tā notiktu. Bērnībā 
viena no Lauras mīļākajām grā-
matām bija Džona Rolanda Rūela 
Tolkīna „Gredzenu pavēlnieks”. 
Rakstniece atceras, ka pirmo ro-
mānu sākusi rakstīt jau 8 gadu 
vecumā. Romāns „Pūķa dziesma” 
iznāca, kad autore vēl mācījās vi-
dusskolā. Tas notika 2010.  gadā 

pēc veiksmīga starta apgāda 
„Zvaigzne ABC” rīkotajā kon-
kursā. To turpina „Nepabeigtais 
skūpsts”, „Laimes monitorings” 
un „Naktstauriņš”. Rakstniecei 
visi darbi tiek rakstīti ar pildspal-
vu kladēs. Laura pati saka: „Es 
piederu pie izmirstošas sugas, pie 
rokrakstītājiem.” Taču, kad viss ir 
uzrakstīts, viņa tos pārraksta da-
torrakstā.

Skatoties uz literāti un klauso-
ties viņas stāstījumā, jauniešiem 
radās jautājumi: pa kuru laiku to 
visu var paspēt, vai Laurai ir citi 
hobiji, vai ar rakstīšanu var no-
pelnīt, vai tiešām rakstīt par vam-
pīriem un citām pārdabiskām 
būtnēm ir interesantāk nekā par 
reāliem cilvēkiem, vai viņai ir vēl 
kādas intereses bez literatūras un 
daudzi citi. 

Noslēgumā rakstniece vēlēja 
jauniešiem: „Nekas nav neiespē-
jams, vajag tikai darīt, tad arī viss 
izdosies. Nekad nezaudējiet arī 
ticību brīnumiem!”

Šis bija kārtējais pasākums 
projekta „Lasītava krustojumā” 
ietvaros. To atbalsta Valsts kul-
tūrkapitāla fonds un Saulkrastu 
novada dome.

Ilze Dzintare, 
Saulkrastu novada bibliotēka

„TOP kausa 2018”  
pirmajā posmā iegūti 
augsti rezultāti
Kausa izcīņai skolu 
komandām volejbolā, 
kas iepriekš bija zināms 
kā „Lāses kauss”, šogad 
ir mainīts nosaukums 
un skolu jaunieši piedalās 
„TOP kausa 2018” 
sacensībās. 

Pasākuma mērķis ir veicināt vo-
lejbola attīstību Latvijas nova-
du un pilsētu mācību iestādēs, 
sekmējot skolēnu iesaistīšanos 
sporta aktivitātēs un veselīgā 
brīvā laika pavadīšanā, kā arī 
noskaidrot labākās zēnu un mei-
teņu komandas dažādās vecuma 
grupās. 

27. februārī Siguldā Pierī-
gas novadu skolu komandas 
piedalījās 1. posma sacensībās 

pamatskolu grupā. Zvejniek-
ciema vidusskolas 4. grupas 
(2002.–2005.  dz.  g.) meitenes – 
E. K. Avramuka, U. Tirule, L. Ne-
imane, S.  Pastare, U.  T.  Viļķele, 
E. D. Virse un E. Sabule – piecu 
komandu konkurencē pārlieci-
noši ieguva 1. vietu un turpināja 
startēt finālsacensībās, kas noti-
ka 7. aprīlī Olimpiskajā Skonto 
hallē Rīgā. 

4. grupas zēnu komanda 
1.  posma sacensībās ierindo-
jās 2. vietā. Komandā spēlēja 
A.  Jansens, J. Jurkevics, M. Kur-
sišs, A.  T. Turkupols, R. Ceka-
revs, R. Sergejevs, E. Rumpis un 
E. A. Puhards. 

Dzidra Dulpiņa, 
Zvejniekciema vidusskola

Tikšanās reizē ar rakstnieci un tulkotāju Lauru Dreiži tiek lūgts viņas autogrāfs bibliotēkas grāmatā.
Foto: D. Dulpiņa

„TOP kausa 2018” izcīņas 1. posma dalībnieki: zēnu un meiteņu 
komanda.

4. klases komanda sacensībās Valmierā. Foto no Zvejniekciema vidusskolas arhīva
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Tikai mazliet laika vairs atlicis līdz otrajai aprīļa svētdienai – 
15. aprīlim –, kad Saulkrastos atkal skanēs pavisam jauno 
novada dziedātāju balsis. 
Pats mazo vokālistu konkurss „Saulkrastu cīrulītis 2018” notiks 
jau trīsdesmito reizi. Konkursam tuvumā pēdējos desmit 
gadus ir bijusi pašvaldības aģentūras „Saulkrastu kultūras un 
sporta centrs” direktores vietniece pamatdarbības jautājumos 
Vija Skudra, bet Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas 
skolas Pianistu nodaļas vadītāja, klavierspēles skolotāja 
un koncertmeistare Beata Geka jau četrus gadus vadījusi 
„Saulkrastu cīrulīša” žūriju.  

– Ja kaut kas dzīvē notiek jau 
desmitiem reižu, kā šogad jauno 
vokālistu konkurss „Saulkras
tu cīrulītis”, tad tā jau ir rūpīgi 
kopta tradīcija, ko droši var sa
līdzināt ar slaveno pludmales 
volejbola turnīru „Saulkrastu 
kokteilis” vai džeza festivālu 
„Saulkrastu Jazz”.

V. Skudra: Mazo vokālistu 
konkursam „Saulkrastu cīrulītis” 
šogad tiešām aprit zīmīga jubi-
leja. Ja ielūkojamies novada kul-
tūras dzīves arhīvā, redzams, ka 
pirmās ziņas par Saulkrastu mazo 
dziedātāju konkursu atrodamas 
jau 1988. gadā. Tolaik dzimusi 
ideja, ka šāds „Saulkrastu cīrulī-
tis” ir vajadzīgs. Un jau nākamajā 
gadā mazo vokālistu konkurss ir 
noticis. Varam izsekot arī tam, kā 
radies konkursa nosaukums. 

Tātad tolaik, kad vēl nebija 
Saulkrastu novada, darbojās di-
vas atsevišķas kultūras iestādes – 
Zvejniekciemā zvejnieku kolhoza 
„Zvejnieks” klubs, ko vadīja Ma-
ruta Muste, savukārt Saulkrastos 
blakus estrādei atradās Saulkras-
tu kultūras nams, kurā strādāja 
Judīte Krūmiņa. Konkursa no-
saukumu – „Cīrulītis” –, domā-
jot par pirmo pavasara dziedā-
tājputniņu, izdomāja M. Muste; 
iespējams tāpēc, ka visapkārt, arī 
televīzijā, dziedāja mazie „cāļi”, 
bet saulkrastiešiem gribējās kaut 
ko savu. 

Pats mazo vokālistu kon-
kurss, kuru tagad pazīstam kā 
„Saulkrastu cīrulīti” un kurā aiz-
vien dzied gan Saulkrastu, gan 
Zvejniekciema un pa kādam Skul-
tes pagasta bērnam, tapa M. Mus-
tes un J. Krūmiņas sadarbībā. 

Jaunajiem vokālistiem, kuri 
toreiz piedalījās konkursā, pie-
mēram, Mārai Poikānei, tagad 
jau ir pāri  30. Dažus gadus vēlāk 
konkursā spoži startēja talantīgā 
vijolniece Magdalēna Geka.

B. Geka: Magdalēnai toreiz 
bija divi ar pusi gadu, kad viņu 
uzcēla uz skatuves. Savā pirmajā 
konkursā viņa ieguva „Saulkrastu 
cīrulīša” 1995. gada „Grand prix”. 

V. Skudra: Kopš 2008. gadā 
tika nodibināta pašvaldības aģen-
tūra „Saulkrastu kultūras un 
sporta centrs”, konkurss notiek 
mūsu paspārnē, un tas ir nemitīgi 
audzis. Sākumā uz skatuves kāpa 
tikai daži bērni, bet jau drīz to 
skaits pārsniedza desmit. Pēdējos 
gados konkursā piedalās no četr-
desmit līdz pat nepilniem piec-
desmit jaunajiem dziedātājiem. 
Mainījusies attieksme ne tikai 
pret dziedāšanu, bet arī konkur-
sa dalībnieku vērtēšanu. To dara 

kompetenta žūrija, kuru jau čet-
rus gadus ir vadījusi B. Geka, un 
turpinās arī šogad. 

Parasti konkurss notiek uz 
Saulkrastu kultūras nama „Zvej-
niekciems” skatuves. Izņēmums 
gan būs šis gads, kad „Saulkrastu 
cīrulītis” tiks rīkots sporta centrā. 

– Visapkārt skan strīdi par to, 
vai bērnus drīkst sūtīt skolā no 
sešu gadu vecuma, bet Saulkras
tu vokālistu konkursā piedalās 
bērni no trīs gadu vecuma un 
visi kāpj uz vienas skatuves. Kas 
jādara, lai viss ritētu gludi? 

V. Skudra: Mūsu konkursā, kā 
tas gadiem bijis, piedalās bērni no 
trīs līdz sešu gadu vecumam. Viņi 
ir sadalīti trīs grupās, jo ir liela 
starpība starp bērnu, kuram tikko 
palikuši trīs gadiņi, un piecgadīgu 
vai sešgadīgu dziedātāju. Tātad – 
ir trīsgadīgo bērnu grupa, tad 
seko četrus un piecus gadus veco 
vokālistu grupa un visbeidzot 
sešgadnieki, kuri jau ir salīdzinoši 
lieli cilvēki. 

Katram dziedātājam, uzstājo-
ties konkursā, jāiekļaujas septi-
ņās minūtēs. Protams, konkurss 
mazliet ievelkas, īpaši tad, kad 
uzstājas paši jaunākie dziedātāji; 
kādam kaut kas sajūk, tad jādod 
otra iespēja kāpt uz skatuves. 
Līdztekus dziedāšanai bērniem 
tiek rīkotas arī radošās darbnīcas. 

– Kas tiek vērtēts pirmkārt – 
jaunā dziedātāja balss vai priekš
nesums? 

V. Skudra: Skaidrs, ka vispirms 
tas ir vokālistu konkurss, kurā 
galvenais ir dziedāšana. Katram 
tā dalībniekam ir jāizpilda divas 
brīvi izvēlētas dziesmas. 

Bet te nu ir tā reize, kad jā-
piemin pedagogi, kas ar konkur-
santiem strādā vai ir strādājuši. 

Saulkrastu bērnudārzā tās ir Laila 
Bāliņa, Solveiga Boka, Līga Prie-
de, savulaik arī Indra Veismane 
un Zeltīte Osmane. Arī mums 
pašvaldības aģentūrā „Saulkras-
tu kultūras un sporta centrs” ir 
pirmsskolas vokālā studija, kurā 
darbojas pedagoģe Dace Kalniņa. 

Cita starpā, „Saulkrastu cīru-

lītī” ir startējusi arī D. Kalniņas 
meita Zane, kura pašlaik papildi-
nās vijoles spēlē Vakareiropā un 
muzicē turienes orķestros. 

B. Geka: Arī es vispirms teikšu 
paldies brīnišķīgajiem pedago-
giem, kas bērniem profesionāli 
izvēlas konkursa programmu. 
Repertuārā ir gan tautasdzies-
mas, gan dažādu – gan latviešu, 
gan ārzemju – komponistu dzies-
mas, kurās bērni sevi vislabāk 
var parādīt. Ir arī bērni, kurus 
konkursam piesaka vecāki, bet 
gatavojas mājās. Tad gan reizēm 
gadās, ka bērnam nodziedāt ve-
cāku izvēlēto dziesmu nav īsti pa 
spēkam. Pedagogi savus audzēk-
ņus no šādām situācijām prot 
pasargāt.

– Konkursa rīkotājiem un žū
rijai ir vajadzīga smalka situāci
jas izjūta, lai iepriecinātu uzva
rētājus un nesarūgtinātus tos, 
kurus uzveicis „lampu drudzis”.

B. Geka: Mūsu konkursā zau-
dētāju nav. Jāsaprot, ka noteicošā 
ir vecāku vēlme, lai bērns dzie-
dātu. Tikmēr pats vērtīgākais, ko 
jaunie vokālisti iegūst, piedaloties 
„Saulkrastu cīrulītī”, ir skatuves 
pieredze. Viņi apgūst prasmi uz-

stāties publikas priekšā. Un šīs ie-
maņas noderēs visu mūžu un jeb-
kurā profesijā. Turklāt publiska 
uzstāšanās ir liels pārbaudījums 
jebkuram cilvēkam un jebkurā 
vecumā. 

V. Skudra: Vispirms jau visi 
dziedātāji saņem diplomu, ka 
piedalījušies konkursā „Saulkras-
tu cīrulītis”. Tad vēl ir jēgpilnas 
balvas katram dalībniekam. Tās 
var būt krāsojamās grāmatas 
jaunākajiem konkursantiem vai 
lasāmās grāmatas vecākā posma 
dziedātājiem. 

Skaidrs, ka ir nekorekti salīdzi-
nāt bērnus savā starpā, bet vecā-
kiem ir noderīgi redzēt, ko viņu 
bērns var izdarīt un ko nevar. 
Tātad – konkurss piešķir jaunu 
skatpunktu uz šīm lietām. 

Konkursa rezultātus parasti 
neviens neapstrīd, taču mammas 
un tēti reizēm žūrijai vaicā, kur 
būtu jāpiestrādā, lai rezultāti nā-
kamreiz būtu labāki. Tieši tāpēc 
mums ir svarīgi, lai žūrijā strā-
dātu mūzikas jomas speciālisti, 
kas, vērtējot dalībniekus, raksta 
protokolus, kuros atzīmē katra 
dalībnieka stiprās un ne tik stip-
rās puses. 

– Kuri ir tie speciālisti, kas 
vērtē jaunos talantus? 

V. Skudra: Jau vairākus gadus 
nemainīgā žūrijas priekšsēdētāja 
ir Beata Geka. Tad pieaicinām pā-
rējos – vispirms jau cilvēkus, kas 
ir saistīti ar vokālo mākslu dzie-
dāšanu, – un, protams, izmanto-
jam arī pašvaldības aģentūras iek-
šējos resursus. Žūrijā ir pabijuši 
gandrīz visi Saulkrastu muzikālo 
kolektīvu vadītāji. 

Viens no tiem ir jauktā kora 
„Bangotne” vadītājs Ēriks Kra-
valis. Kā žūrijas locekle darbojas 
arī Sanita Krauze, kura pašlaik 
ir sākumskolas pedagoģe Ādažu 
vidusskolā. Viņa ir beigusi Vidze-
mes jūrmalas Mūzikas skolu un 
spēlē kokli. Vienu gadu mums pa-
līdzēja pūtēju orķestra diriģents 
Ingus Leontjevs, kādu citu  – vo-
kālā ansambļa „Dzīle” vadītājs 
Jānis Lucāns. Mūsu „cīrulīšus” 
ir vērtējis arī Jānis Veismanis – 
cilvēks, kurš atstājis paliekošas 
pēdas Saulkrastu mūzikas dzīvē. 
Viņa dēls, tagadējais Vidzemes ka-
merorķestra vadītājs Andris Veis-
manis, gan piedzima par agru, lai 
startētu „Saulkrastu cīrulītī”, bet 
Andra meita Aija, kura ir brīniš-

ķīga baroka dziedātāja, gan, iespē-
jams, konkursā ir piedalījusies. 

Visus konkursa žūrijas locek-
ļus pat grūti atcerēties, taču viņu 
devums ir tāds, ka varam paska-
tīties uz jaunajiem vokālistiem 
ar plašāku skatījumu. Turklāt šo 
cilvēku profesionālā saistība ar 
mūziku izslēdz vērtēšanu tikai no 
simpātiju viedokļa, kas būtu tad, 
ja jaunos dziedātājus vērtētu cil-
vēki, kuri ikdienā dara citus dar-
bus. Vienkārši ir kritēriji, par ku-
riem vērtētāji ir vienojušies, un, ja 
bērnam ir spējas mūzikas laukā, 
kuras acīmredzami ir lietderīgi 
attīstīt, tas arī tiek novērtēts. 

– Pieminējām talantīgo vi
jolnieci Magdalēnu Geku, ku
ras mūziķes karjera, kā izrā
dās, sākas „Saulkrastu cīrulītī”. 
Vai konkurss šādā ziņā ir bijis 
tramplīns vairākiem jaunajiem 
māksliniekiem no Saulkras
tiem?

V. Skudra: Vēl 90. gadu beigās 
„Saulkrastu cīrulītis” nosacīti bija 
tolaik tik populārā pirmsskolas 
vecuma bērnu vokālā konkursa 
„Cālis” reģionālā konkursa pirmā 
kārta. Tas bija ļoti nopietni, lai 
gan nebija uzstādījuma, ka uzva-
rētājam obligāti jādodas uz „Cāli”. 
Drīzāk tā bija konkursa lielākā 
intriga „Cīrulīša” dalībnieku ve-
cākiem. 

Šobrīd ir daudz un dažādu 
konkursu, bet kādreiz tā nebija 
un tad bija ļoti prestiži, ja kāds 
tika uz „Cāli”, kura fināls notika 
televīzijā. Tā, pats par sevi sa-
protams, bija augstākā pilotāža. 
Protams, arī bērniem tas bija liels 
pārbaudījums, un žūrija reizēm 
pat lēma, ka ne katrs no mazāka-
jiem konkursantiem spēs izturēt 
tādu slodzi. 

Bet laiki mainās. Pirms dažiem 
gadiem „Saulkrastu cīrulītī” pie-
dalījās Pauls un Elza Zālīši: Elza 
bija uzvarētāja starp trīsgadīga-
jiem, Pauls – mazliet vecāku bēr-
nu grupā. Nesen televīzijā rādīja 
bērnu vokālā ansambļa „Dzeguzī-
te” uzstāšanos. Redzu, starp „dze-
guzēniem” dzied arī abi mūsu 
konkursa dalībnieki. 

Taču, ja paskatāmies pāri 
„Saulkrastu cīrulīša” robežām, re-
dzam, ka viena no mūsu nacionā-
lajām pamatvērtībām ir latviešu 
Dziesmusvētki. Tāpēc labi sapro-
tams, ka, ja nebūs šādu mazo „cī-
rulīšu”, ar laiku pietrūks arī lielo 
dziedātāju gan mūsu koros, gan 
Dziesmusvētkos. Vecākās paau-
dzes dziedātāji pamazām aizies, 
bet viņi būs tie, kas nāks vietā. Ja 
mazais cilvēks dzied jau no bēr-
nības, tad arī pieaugušam tas būs 
viens no viņa kā personības paš-
apliecināšanās veidiem.

– Un nu tīri praktisks jau
tājums: kā „savākt kopā” jaunos 
māksliniekus, lai priekšnesums 
izdotos? 

B. Geka: Mazie solisti piera-
duši pie sava skolotāja. Priekšne-
sums notiek kopā ar pedagogu; 
attālums starp abiem ir tik liels, 
lai pedagogs savam audzēknim 
vienmēr varētu palīdzēt: pateikt 
priekšā kādu vārdu, ja tas aiz-
mirsies, ja nepieciešams, padzie-
dāt līdzi. Patiesībā jau skolotājs 
ar bērnu ir saaudzis vienā vese-
lumā.

Vēl es piebilstu, ka konkurss 
var notikt, tikai pateicoties pe-
dagogiem, jo viņu ieguldījums, 
strādājot ar katru bērnu, kuru 
pie viņa atved vecāki, ir milzīgs. 
Ne jau visi trīsgadīgie no dabas 
labi dzied, taču, attīstot dziedāt-
prasmi un asinot dzirdi, ar laiku 
bērni atveras un var gadīties, ka 
pēc gadiem izaug jauns, talantīgs 
dziedātājs. Absolūtā dzirde ir re-
tums, bet dzirdi var trenēt tāpat 

kā muskuļus. To arī vēlāk dara 
mūzikas skolā. Piemēram, lai spē-
lētu vijoli, jābūt izcilai dzirdei, 
bet daudziem bērniem pamati 
šajā ziņā tiek ielikti, gatavojoties 
„Cīrulītim”. Ne jau velti mūzikas 
skolotāji saka: „Dziedi ar ausīm!” 

– Bet kā labāk atkausēt 
„Saulkrastu cīrulīša” žūrijas lo
cekļu sirdis? 

B. Geka: Protams, konkur-
sā, ja nu ar dziedāšanu kā ir, tā 
ir, tad uzstāšanos var papildināt 
ar krāšņiem tērpiem, kustībām. 
Priekšnesums taču ir gan muzi-
kāls, gan vizuāls baudījums. Tā-
pēc vecāki, pirms bērns uzstājas, 
ļoti piedomā, kā jauno dziedātā-
ju ietērpt. Tātad – tie ir dziesmai 
piemēroti tērpi, aksesuāri, cepu-
res, frizūras meitenēm. Savā vei-
dā „Cīrulītis” ir arī modes skate, 
jo eleganti tērpušies uz skatuves 
kāpj arī puiši. 

Ir labi, ja bērns dziedot var kus-
tēties. Tā ir papildu vērtība. Taču 
„Cīrulītis” tomēr ir vokālais kon-
kurss, kur vispirms tiek vērtēta 
balss un kustības nedrīkst ņemt 
virsroku pār dziedāšanu. 

Kādreiz mums žūrijā ir dom-
starpības. Kāds saka: redz, cik 
brīvi bērns kustējās un atraisīts 
bija uz skatuves, cik skaists ir viņa 
tērps. Tas, neapšaubāmi, ir pluss, 
taču lielāka vērtība tomēr ir tā, 
cik bērns labi dzied. Tas arī vēr-
tējumā ņem pārsvaru pār visu pā-
rējo. Protams, svarīgs arī aizrautī-
gums; citreiz viss ir lieliski – laba 
balss, skaists tērps, ir arī kustības, 
bet pietrūkst mirdzuma acīs. 

– Lai novadā izaugtu tāds as
niņš kā „Saulkrastu cīrulītis”, 
vajadzīga piemērota augsne – 
bagāta kultūrvide un cilvēku 
ieinteresētība. Kā tas izdodas 
Saulkrastos, kur iedzīvotāju 
skaits ne tuvu nav lielākais starp 
citiem novadiem? 

V. Skudra: Mēs esam viens no 
tiem novadiem, kurā iedzīvotāju 
skaits palielinās un tieši uz jaun-
dzimušo rēķina. Tāpēc arī mēs 
domājam par saviem jaunajiem 
iedzīvotājiem. Un kāpēc gan lai 
viņiem nebūtu sava dziedāšanas 
konkursa?

Iespējams, ka nozīme ir tam, 
ka mūsu cilvēki vienmēr ir vēlē-
jušies izpausties arī mūzikā un 
mākslā. Mēs, protams, neesam 
Liepāja, bet daudz ko varam iz-

darīt tieši kultūras jomā. Liels ir 
pašdarbnieku īpatsvars pret ko-
pējo novada iedzīvotāju skaitu. 
Mums ir divi kori – „Bangotne” 
un „Anima” –, trīs tautas deju ko-
lektīvi, vairāki pirmsskolas bērnu 
tautas deju kolektīvi, bērnu vo-
kālā studija, līnijdeju grupa, divi 
senioru deju kolektīvi un senioru 
vokālais ansamblis, gleznotāju 
studija, audēju studija „Kodaļa” 
un aktīvas rokdarbnieces. Aģen-
tūras „Saulkrastu kultūras un 
sporta centrs” reģistros ir 21 paš-
darbnieku kolektīvs.

– Ja jau runājam par jauna
jiem talantiem, tad jāpiemin arī 
Vidzemes jūrmalas Mūzikas un 
mākslas skolas Pūšamo instru
mentu nodaļas audzēknis Kirils 
Turovs, kurš ieguva visaugstāko 
atzinību konkursā „Talants Lat
vijai”. 

B. Geka: Es kā Kirila kon-
certmeistare gribu uzsvērt izcilā 
pūšamo instrumentu pedagoga 
Miervalda Lejas nopelnus. Patei-
coties viņam, Kirila sasniegumi ir 
ļoti augsti – vairākas pirmās vie-
tas starptautiskos konkursos, bet 
izcils veikums ir 1. vieta konkursā 
„Talants Latvijai”. 

Konkurēt ar specializētām Rī-
gas mūzikas skolām ir grūti, taču 
Vidzemes jūrmalas Mūzikas sko-
las audzēkņi allaž ir ieguvuši aug-
stas vietas dažādos konkursos. 
Tāpat mūsu skolas beidzēji regu-
lāri iestājas Rīgas Doma kora sko-
lā, Emīla Dārziņa un Jāzepa Me-
diņa mūzikas skolās. Viņi visi kā 
viens ir personības, un muzikālās 
prasmes, ko viņi ir apguvuši, dzīvē 
noteikti palīdz. Ne jau velti senos 
laikos mūzika bija viena no septi-
ņām zinātnēm. Un man ir prieks, 
ka daļa no tiem, kas dziedāju-
ši „Saulkrastu cīrulītī”, noteikti 
vēlāk ir redzami gan starp mūsu 
mūzikas skolas audzēkņiem, gan 
dziedam Saulkrastu koros. 

Ģirts Kondrāts

Pašvaldības aģentūras „Saulkrastu kultūras un sporta centrs” direktores 
vietniece pamatdarbības jautājumos Vija Skudra „Saulkrastu cīrulītī” 
līdzdarbojas jau 10 gadus. Foto: D. Gurtiņa

No „Saulkrastu cīrulīša” līdz Dziesmusvētkiem

Beata Geka jau četrus gadus ir bijusi „Saulkrastu cīrulīša” žūrijas priekšsēdētāja. „Ja labākie priekšnesumi 
konkursā ir izcili, tad tas ir pedagogu nopelns. Lai gan sākotnēji, šķiet, konkursa ideja ir bijusi, ka māmiņa 
bērnam mājās iemāca dziesmiņu, ko nodziedāt uz skatuves, bet laiki ir mainījušies. Redzams, ka pedagoga 
darba klātbūtne vairojusi priekšnesumu kvalitāti,” viņa uzsver. 

Kirils Turovs (no labās) ar pedagogu Miervaldi Leju un koncertmeistari 
Beatu Geku.

Dažādu gadu konkursa „Saulkrastu cīrulītis” dalībnieki.

Sākumā uz skatuves 
kāpa tikai daži bērni, 
bet jau drīz to skaits 
pārsniedza desmit. 

Pēdējos gados konkursā 
piedalās no četrdesmit 

līdz pat nepilniem 
piecdesmit jaunajiem 

dziedātājiem.

Viena no mūsu 
nacionālajām 

pamatvērtībām ir 
latviešu Dziesmusvētki. 
Tāpēc labi saprotams, 

ka, ja nebūs šādu 
mazo „cīrulīšu”, ar 
laiku pietrūks arī 

lielo dziedātāju gan 
mūsu koros, gan 
Dziesmusvētkos.
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„Jauniešu māja” pārstāv 
Latviju un Saulkrastus 
starptautiskās apmācībās

Jaunatnes starptautisko 
programmu aģentūra 
organizēja ikgadējās 
starptautiskās apmācības 
„Appetiser”, kuras šogad 
norisinājās Latvijā, Siguldā.

Apmācību mērķis bija dot spēcī-
gu pieredzi starptautiskajā jau-
natnes darbā un motivēt darbā 
ar jaunatni iesaistītos izmantot 

programmu „Erasmus+: jaunat-
ne darbībā”. „Appetiser” laikā 
tika iepazīstināts ar starpkultūru 
sadarbību „Erasmus+” projektos 
un labās prakses piemēriem no 
nevalstiskajām Latvijas jaunatnes 
organizācijām.

Papildus starptautiskajam jau-
natnes darbam tika izpētīts un 
izzināts „Youthpass” sertifikāts 
un kādas priekšrocības tas dod 

jauniešiem un tiem, kas iesaistīti 
darbā ar jaunatni.

Saulkrastu novadu un „Jau-
niešu māju” apmācībās pār-
stāvēja jaunatnes darbinieks 
Renārs Peksis. Apmācību laikā 
ārvalstu kolēģi tika iepazīstinā-
ti ar Saulkrastu „Jauniešu mā-
jas” pieredzi darbā ar jaunatni 
nacionālā un arī starptautiskā 
līmenī.

Lielās dienas rotaļu vija

24. martā Saulkrastu folkloras 
kopa „Dvīga” aicināja visus 
interesentus izzināt latviskuma 
pamatus, iepazīstot rotaļas 
un spēles, kuras, tuvojoties 
saulgriežiem, spēlējuši un 
izdziedājuši mūsu senči. Visi 
sanākušie tika cienāti ar senu 
Lielās dienas ēdienu – saules un 
atdzimšanas simbolu olu.

Kad visi bija iestiprinājušies, bija 
laiks rotaļām. Tās, lielākoties, bija 
saistītas ar saules un mēness, dienas 
un nakts miju, ar gadalaiku maiņu, 
un šķiet, ka, tik vienkāršos tēlos 
izspēlētas, rotaļas sagādāja prieku 
gan lieliem, gan maziem. Raitākas 
rotaļas radīja arvien gaišāku noska-
ņu, un saulīte aiz loga apliecināja, 
ka rotaļnieki ir īsti pavasara vedēji. 
Neliela atelpa, un tad atkal dzied-
rotaļas ritēja cita aiz citas. Kāda no 
apmeklētājām izteicās, ka neesot 
pat nojautusi, ka folklora var būt tik 
aizraujoša un interesanta. 

Pēc apļa rotaļām visus aicināja 
zāļu tēju pazinēja Inta Brinkmane, 
kura interesantā veidā ļāva ikvie-

nam izvēlēties trīs zāles un tās ie-
siet audeklā, veidojot savu unikālo 
amuletu. Kad amulets jau bija izvei-
dots, atlika vien noskaidrot, kādas 
tējas katrs izvēlējies, un itin bieži iz-
rādījās, ka izvēle nebūt nav nejauša! 

Pēcpusdienas noslēgumā visi 
devās uz Aģes upes krastu, lai pēc 
senas lībiešu tradīcijas sauktu put-
nus un mestu šautras. Folkloras 
materiāli stāsta par šo īpatno lī-
biešu pavasara gaidīšanas tradīci-
ju – putnu saukšanu. Visos „putnu 
modināšanas” ieražas aprakstos 
minēts, ka Lielās dienas rītā vēl 
pirms saules lēkta puiši un meitas 
gājuši uz jūras malu vai kāpu, lai 
modinātu sīkos putniņus. Lībiski 
šos putniņus sauca „čičorlinki”, 
un lībieši ticēja, ka ziemā tie nekur 
neaizlaižas, bet guļ, paslēpušies 
jūrā, no kurienes viņi jāizvilina, 
dziedot putnu saucamās dziesmas 
un metot izrotātas šautras. 

Cerēsim, ka sarīkojuma dalīb-
niekiem būs izdevies atmodināt 
pavasari arī Saulkrastos! 

Vija Skudra

Zemessardzes 27. kājnieku bataljons 
aicina pievienoties savām rindām
Tuvojoties Latvijas 
100. dzimšanas dienai, 
Zemessardzes 27. kājnieku 
bataljons aicina Saulkrastu 
novada iedzīvotājus 
pievienoties Zemessardzei, 
dodot ieguldījumu mūsu valsts 
aizsardzībā. 

Zemessardze kā lielākā Nacionā-
lo bruņoto spēku struktūra un 
valsts teritoriālās aizsardzības 
pamats dod iespēju pilsoņiem 
brīvprātīgi kalpot savai valstij, 
rūpējoties par tās drošību un aiz-
sardzību. Zemessardzē iesaistās 
aizvien vairāk jaunu aktīvu cil-
vēku, kuri ir gatavi aizstāvēt savu 
zemi, savu novadu. Tie ir dažādu 
profesiju pārstāvji – studenti, uz-
ņēmēji, celtnieki, ārsti, politiķi 
un citi.

Dienests Zemessardzē ir izai-
cinājums ikvienam pilnveidoties, 
iegūstot prasmes aizstāvēt sevi 
un savu ģimeni, aktīvi un saturī-
gi pavadot brīvo laiku, iepazīstot 
jaunus draugus un domubiedrus, 
veicinot savas pašapziņas izaugs-
mi, kopīgi darbojoties vienotā 
komandā Latvijā un ārpus tās ro-
bežām. Dienesta laikā ir iespēja 
uzlabot fizisko sagatavotību un 
apgūt dažādas specialitātes, pie-
mēram, sakarnieka, snaipera, iz-
lūka, prettanku ieroča operatora, 
sanitāra, ložmetējnieka, militārā 
transporta autovadītāja, spridzi-
nātāja, radiostaciju operatora 
un citas. Turklāt par dienesta 
pienākumu izpildi un piedalīša-
nos mācībās zemessargs saņem 

kompensāciju (sākot no 26 eiro 
dienā) un apmaksātu ēdināšanu 
vai tās kompensāciju 9,96 eiro 
apmērā.

Dienests Zemessardzē ļauj 
izmantot civilajā dzīvē gūto pro-
fesionālo pieredzi, tāpēc līdzdar-
boties valsts aizsardzības spēju 
stiprināšanā aicinām visdažādāko 
profesiju pārstāvjus: IT speciālis-
tus, pavārus, autovadītājus, me-
diķus, pedagogus, sistēmu analī-
tiķus, komunikācijas speciālistus 
un citus. 

Zemessardzē uzņem 18–55 ga-
dus vecus Latvijas Republikas 
pilsoņus bez sodāmības vai ap-
sūdzībām par nozieguma izda-
rīšanu. Uz kandidātiem attiecas 
vairāki citi ierobežojumi, ar ku-
riem var iepazīties Zemessardzes 

mājaslapā sadaļā „Prasības uz-
ņemšanai”. 

Lai pievienotos Zemessardzes 
27. kājnieku bataljonam, jāsazi-
nās ar Juri Dārziņu, zvanot pa 
tālruni 29453599 vai rakstot uz 
e-pastu juris.darzins@mil.lv.

Vairāk par dienestu Zemessar-
dzē un citu bataljonu kontaktin-
formāciju iespējams noskaidrot 
Zemessardzes mājaslapā. Video 
par dienestu Zemessardzē: htt-
ps://youtu.be/jMcnpL8Fskk.

Valsts aizsardzība ir mūsu ko-
pējā atbildība. Kopā mēs varam 
aizsargāt Latviju! 

Ieva Karlsberga, 
Zemessardzes 2. Vidzemes  

brigāde 

Saulkrastu slimnīcā 
jaunas funkcionālās gultas 
Marta nogalē, sadarbojoties 
ar Limbažu slimnīcu un 
Dortmundes „Altenzentrum” 
kolēģi Elizabeti Holsteiju 
(Elisabeth Holstei), Saulkrastu 
slimnīcai tika piegādātas 
funkcionālās gultas, kas 
uzlabos pacientu ērtības, 
atrodoties slimnīcā, kā arī 
atvieglos personāla darbu.

Sakām lielu paldies par atbalstu 
lielās un smagās kravas izkrauša-

nā un nogādāšanā palātās visiem 
palīgiem, bet īpaši katoļu baznī-
cas priesterim Ilmāram Kravalim, 
kurš piesaistīja savu kolēģi poļu 
priesteri un poļu karavīrus, kuri 
šobrīd uzturas Ādažu militārajā 
bāzē.

Izsakām lielu pateicību Limba-
žu slimnīcai un Aigaram Andžam 
par aktīvu atbalstu šajā sadarbībā.

Santa Ancāne, 
Saulkrastu slimnīcas vadītāja

Rotaļas sagādāja prieku gan lieliem, gan maziem. Foto: D. Gurtiņa

Apmācībās piedalījās 25 dalībnieki no 15 dažādām Eiropas valstīm.

Poļu karavīri palīdzēja nogādāt jaunās gultas palātās.
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Kā samazināt izmaksas par elektroenerģiju? 
1. Izvērtēt un samazināt 
nepieciešamo elektrotīkla 
pieslēguma jaudu
Nepieciešamā elektrotīkla pieslē-
guma jauda ir atkarīga no tā, cik 
un kādas jaudas elektroiekārtas 
tiek darbinātas vienlaicīgi un kādas 
elektroiekārtas plānots iegādāties 
un lietot nākotnē. Jo vairāk un jau-
dīgākas elektroiekārtas tiek lietotas 
vienlaicīgi, jo lielāka elektrotīkla 
jauda ir nepieciešama. Visbiežāk 
klienti, aprēķinot nepieciešamo 
pieslēguma jaudu savam īpašu-
mam, kļūdās, skaitot visu darbi-
nāmo elektroierīču jaudu kopā, 
tomēr jāņem vērā, ka elektrotīkla 
pieslēguma jauda ir tā jauda, kuru 
jūs varat darbināt vienlaicīgi, un 
visbiežāk tie ir tikai 20% no visām 
elektroierīcēm. Tas jāņem vērā 
gan mājsaimniecībām, gan uzņē-
mumiem. Kā papildrīku nepiecie-
šamās jaudas aprēķināšanai var 
izmantot AS „Sadales tīkls” mājas-
lapā www.sadalestikls.lv pieejamo 
slodzes aprēķināšanas kalkulatoru, 
kas palīdzēs veikt aprēķinus. 

Nereti jau vēsturiski pieslē-
gumam ir pieprasīts elektrotīkla 
pieslēgums ar jaudas rezervi, bet 
faktiski tā netiek izmantota, jo ik-
mēneša maksājums agrāk nebija 
saistīts ar pieprasītās jaudas apjo-
mu, bet gan norēķini notika pēc 
faktiski patērētā elektrības dau-
dzuma. Mainot sadales pakalpoju-
mu tarifu struktūru, kā arī ieviešot 
obligātā iepirkuma jaudas kom-
ponenti, situācija ir mainījusies. 
Klienti, kuriem savos pieslēgumos 
ir lielas jaudas rezerves, tiek mudi-
nāti pārskatīt to nepieciešamību. 
Lai aprēķinātu elektrotīkla pieslē-
guma jaudu saviem uzņēmumiem, 
AS „Sadales tīkls” aicina piesaistīt 
sertificētu energospeciālistu, kura 
kontaktinformāciju var iegūt AS 
„Sadales tīkls” mājaslapā vai uz-
ziņu dienestos, un, ja elektrotīkla 
pieslēguma jauda ir par lielu, to 
samazināt, tādējādi samazinot ko-
pējās izmaksas par elektroenerģiju. 
Jaudas samazināšana ir bezmaksas 
pakalpojums, tomēr lēmums par 
elektrotīkla jaudas izmaiņām savā 
īpašumā vai uzņēmumā katram 
klientam jāpieņem pašam. 

2. Pārskatīt elektroiekārtu 
lietošanas paradumus vai 
uzņēmuma tehnoloģiskos 
un ražošanas procesus
Ņemot vērā, ka nepieciešamā 
elektrotīkla pieslēguma jauda ir 
atkarīga no tā, kādas elektroie-
rīces tiek darbinātas vienlaicīgi, 
klienti var būtiski samazināt elek-
trotīkla pieslēguma jaudu, pār-
skatot savus elektroenerģijas un 
elektroiekārtu lietošanas para-
dumus: elektroiekārtu izmanto-
šanas biežumu un ilgumu, kā arī 
elektroiekārtu stāvokli – vai tās ir 
energoefektīvas un nav bojātas. 

Ja nav iespēju būtiski samazi-
nāt pieprasītā pieslēguma jaudu, 
pastāv dažādi risinājumi, kā uz-
ņēmumi var pārkārtot ražošanas 
ciklus, piemēram, elektroenerģiju 
patērējošās darbības veikt secīgi, 
nevis vienlaicīgi. Daudziem uzņē-
mumiem darba laiks ir tikai asto-
ņas stundas un darbības procesi 

vien dažu brīdi prasa lielu jaudu, 
piemēram, iekārtu ieslēgšanās 
brīdī, līdz ar to uzņēmumi var iz-
vērtēt iespējas pārkārtot esošo sis-
tēmu, jo ne jau visām iekārtām ir 
jāieslēdzas vienlaikus – to var darīt 
pakāpeniski. Pat birojiem, ja visus 
datorus ieslēgtu vienā laikā, būtu 
nepieciešama daudz lielāka pie-
slēguma jauda. Ar mūsdienu teh-
noloģijām var izmērīt pīķa slodzes 
un, vadoties pēc tām, uzzināt, kāda 
būs optimālā vajadzīgā pieslēguma 
jauda. Ir uzņēmumi, kas savā darbā 
izmanto inovatīvas tehnoloģijas, 
veic iekārtu nomaiņu un moderni-
zāciju, bet aizmirst par pieslēguma 
jaudas optimizēšanu. Izmantojot 
energoefektīvas iekārtas un ino-
vatīvas tehnoloģijas, mainās arī 
faktiski nepieciešamās elektrotīkla 
pieslēguma jaudas apjoms. 

AS „Sadales tīkls” iesaka klien-
tiem rekonstrukcijas, moder-
nizācijas vai cita veida izmaiņu 
gadījumā padomāt arī par elek-
troenerģijas pieslēguma jaudas ie-
spējamajām izmaiņām. Katrs gadī-
jums ir individuāls, taču, izvērtējot 
savu elektrotīkla pieslēguma jaudu 
un reālo elektrības patēriņu, ir ie-
spējas ietaupīt un nepārmaksāt. 
Savukārt mājsaimniecību klienti 
var vienlaicīgi ieslēgt elektrisko 
plīti, trauku vai veļas mazgājamo 
mašīnu un putekļu sūcēju, bet var 
to darīt arī pakāpeniski – vispirms 
pagatavot ēst, tad nomazgāt trau-
kus un vakarā ieslēgt veļasmašīnu. 
Tas būtiski samazinās nepiecieša-
mo elektroenerģijas jaudu. Dažādi 
ieteikumi efektīvai elektrības lieto-
šanai ir pieejami AS „Sadales tīkls” 
mājaslapā www.sadalestikls.lv. 

3. Apvienot mazas 
jaudas pieslēgumus
Vēsturiski daudzviet klientu īpa-
šumos ir izbūvēti vairāki pieslē-
gumi un uzstādīti vairāki elek-

troenerģijas skaitītāji un katrā 
no šiem pieslēgumiem klients ir 
pieprasījis noteiktu elektrotīk-
la pieslēguma jaudu. Piemēram, 
lauku īpašumos, kur ir atsevišķs 
elektrības pieslēgums mājai, 
saimniecības ēkai, pagrabam vai 
garāžai. Par katru no šiem elek-
trotīkla pieslēgumiem klientiem 
jāmaksā fiksētā maksa par pie-
slēguma nodrošināšanu, tādēļ AS 
„Sadales tīkls” piedāvā klientiem 
iespēju apvienot šos vēsturiski iz-
būvētos mazas jaudas elektrotīkla 
pieslēgumus un elektroenerģijas 
skaitītājus, līdz ar to samazināt 
kopējās izmaksas par elektro-
enerģiju. Bet, ja klienti savos ob-
jektos elektroenerģiju nelieto vai 
lieto ļoti maz, klienti var izvērtēt, 
vai šajos īpašumos elektroenerģi-
jas piegāde nākotnē viņiem būs 
nepieciešama.

4. Sadalīt lielas jaudas 
elektrotīkla pieslēgumu
Savukārt, ja klientiem īpašumā ir 
lielas jaudas elektrotīkla pieslē-
gums, AS „Sadales tīkls” piedāvā 
iespēju to sadalīt, piemēram, ja 
viens lielas jaudas pieslēgums no-
drošina elektroapgādi gan mājai, 
gan kaltei, bet faktiski visa lielā 
pieslēguma jauda ir nepiecieša-
ma tikai kaltei un dažus mēnešus 
gadā. Šādos gadījumos AS „Sa-
dales tīkls” iesaka klientiem pie-
slēguma jaudu sadalīt, izveidojot 
mājai atsevišķu elektrotīkla pie-
slēgumu. Atsevišķa pieslēguma 
izbūve mājai nodrošinās, ka viens 
mazas jaudas elektrotīkla pieslē-
gums tiek izmantots efektīvi, sa-
vukārt otrs lielas jaudas elektro-
tīkla pieslēgums tiek izmantots 
tad, kad tas ir nepieciešams. Un, 
ja šis lielas jaudas elektrotīkla pie-
slēgums tiek lietots tikai sezonāli, 
klientiem ir iespēja šim objektam 
pārtraukt elektroenerģijas piegā-

di (uz laiku līdz 6 mēnešiem) un 
šajā laikā nemaksāt fiksēto maksu 
par pieslēguma nodrošināšanu. 

5. Pārtraukt elektroenerģijas 
piegādi objektam 
Kā līdz šim, AS „Sadales tīkls” 
turpina piedāvāt klientiem, tajā 
skaitā sezonāla rakstura elek-
troenerģijas lietotājiem, iespē-
ju sezonālā darba laikā lietot 
elektrības pieslēgumus ar visu 
nepieciešamo jaudu un, kad tā 
nav vajadzīga, pārtraukt pieslē-
gumam elektroenerģijas piegādi 
uz laiku līdz 6 mēnešiem, un šajā 
laikā nemaksāt fiksēto maksu par 
pieslēguma nodrošināšanu. Šāda 
iespēja ir visiem elektroenerģijas 
lietotājiem neatkarīgi no nozares 
vai darbības specifikas. 

Bet, ja elektroenerģijas piegā-
des pārtraukums pieslēgumam 
ir ilgāks par 6 mēnešiem, lai to 
atjaunotu, klientam jāsedz ar 
pieslēguma atjaunošanu vai ierī-
košanu saistītās izmaksas. Šādos 
gadījumos AS „Sadales tīkls” in-
dividuāli izvērtē pieslēguma at-
jaunošanas iespēju, pārbauda, vai 
ir saglabājies pieslēguma nodro-
šināšanai nepieciešamais elek-
trotīkls uz attiecīgo pieslēguma 
vietu, piemēram, vai AS „Sadales 
tīkls” piederībā esošās elektrolīni-
jas ir darba kārtībā, un pārbauda, 
vai AS „Sadales tīkls” var nodroši-

nāt klientam nepieciešamo elek-
trotīkla jaudu, no kā arī būs at-
karīgas pieslēguma atjaunošanas 
izmaksas un laiks. 

Šādu iespēju pārtraukt elek-
troenerģijas piegādi objektam uz 
laiku līdz 6 mēnešiem nodrošina 
spēkā esošie Sabiedrisko pakal-
pojumu regulēšanas komisijas 
noteikumi „Sistēmas pieslēguma 
noteikumi elektroenerģijas sistē-
mas dalībniekiem”.

 
6. Izvēlēties izdevīgāko 
elektroenerģijas 
tirgotāja piedāvājumu 
un piemērotāko sadales 
sistēmas pakalpojumu 
tarifu plānu
Samazināt kopējās izmaksas par 
elektroenerģiju klienti var, ne 
tikai optimizējot elektrotīkla 
pieslēguma jaudu, bet arī izvēlo-
ties izdevīgākos elektroenerģijas 
tirgotāju piedāvājumus, turklāt 
juridiskās personas papildus var 
izvēlēties atbilstošāko sadales sis-
tēmas pakalpojumu tarifu plānu. 
Jautājumos par elektroenerģijas 
piedāvājumiem klienti var vēr-
sties pie sava tirgotāja, bet, lai ap-
rēķinātu piemērotāko sadales sis-
tēmas pakalpojumu tarifu, klienti 
var izmantot AS „Sadales tīkls” 
mājaslapā www.sadalestikls. lv pie-
ejamo tarifu aprēķināšanas kal-
kulatoru.

Kopš šā gada 1. janvāra ir stāju-
šās spēkā izmaiņas Sabiedrisko 
pakalpojumu regulēšanas 
komisijas apstiprinātās obligātā 
iepirkuma komponentes (OIK) 
galalietotājiem, un arī tās 
apmērs lielā mērā ir atkarīgs no 
klientu objektos esošās elektro-
tīkla pieslēguma jaudas. 

Līdzīgi kā maksājumu par sistē-
mas pakalpojumiem, arī kopējo 
maksājumu par OIK veido divas 
daļas: mainīgā daļa (OIK), kura ir 
atkarīga no patērētās elektro-
enerģijas, un fiksētā daļa (jaudas 
komponente), kas atkarīga no 
sprieguma pakāpes un pieslēgu-
ma tehniskajiem parametriem. 

Arī pēc OIK finansēšanas 
modeļa izmaiņām ieguvēji 
ir tie klienti, kuri ir efektīvi 
elektroenerģijas lietotāji, kā 
arī rūpīgi izvērtējuši saviem 
elektrotīkla pieslēgumiem 
pieprasīto jaudu. Šiem klien-
tiem rēķini ir samazinājušies 
vai nav mainījušies, tomēr 
arī šobrīd, izvēloties sev 
izdevīgāko un piemērotāko 
risinājumu, klienti var sama-
zināt kopējās izmaksas par 
elektroenerģiju.

 Kopš šā gada 1. janvāra ir stājušās spēkā izmaiņas Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 
apstiprinātās obligātā iepirkuma komponentes (OIK) galalietotājiem, un arī tās apmērs lielā mērā ir atkarīgs no klientu 
objektos esošās elektrotīkla pieslēguma jaudas. Līdzīgi kā maksājumu par sistēmas pakalpojumiem, arī kopējo maksājumu 
par OIK veido divas daļas: mainīgā daļa (OIK), kura ir atkarīga no patērētās elektroenerģijas, un fiksētā daļa (jaudas 
komponente), kas atkarīga no sprieguma pakāpes un pieslēguma tehniskajiem parametriem. Arī pēc OIK finansēšanas 
modeļa izmaiņām ieguvēji ir tie klienti, kuri ir efektīvi elektroenerģijas lietotāji, kā arī rūpīgi izvērtējuši saviem 
elektrotīkla pieslēgumiem pieprasīto jaudu. Šiem klientiem rēķini ir samazinājušies vai nav mainījušies, tomēr arī 
šobrīd, izvēloties sev izdevīgāko un piemērotāko risinājumu, klienti var samazināt kopējās izmaksas par 
elektroenerģiju.  

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

Savā objektā esošo elektrotīkla pieslēguma jaudu mājsaimniecību klienti var uzzināt, 
sazinoties ar savu elektroenerģijas tirgotāju, apskatot savstarpējo līgumu ar tirgotāju 
vai sazinoties ar AS „Sadales tīkls” klientu servisu, bet juridiskajiem klientiem tā ir 
norādīta līgumā ar AS „Sadales tīkls”. Esošā pieslēguma fāžu skaits ir norādīts arī uz 
elektroenerģijas skaitītāja. Turklāt visi klienti tehniskos datus var redzēt sava 
elektroenerģijas tirgotāja vai AS „Sadales tīkls” klientu portālā www.e-st.lv. 

Ja rodas papildu jautājumi vai neskaidrības, AS „Sadales tīkls” aicina sazināties ar 
savu elektroenerģijas tirgotāju vai zvanīt uz AS „Sadales tīkls” bezmaksas informatīvo 
tālruni 8403.  

Ikvienu pakalpojuma pieteikumu, tajā skaitā pieteikumu pieslēguma jaudas 
samazināšanai, klienti var iesniegt savam elektroenerģijas tirgotājam vai elektroniski AS 
„Sadales tīkls” klientu portālā www.e-st.lv. 

www.sadalestikls.lv    st@sadalestikls.lv   www.e-st.lv 

KĀ PAREIZI IZVĒLĒTIES ELEKTROENERĢIJAS PIESLĒGUMA JAUDU?

Fāžu 
skaits

1

3

16A
20A
25A

16A
20A
25A
32A
40A
50A

3kW
4kW
5kW

10kW
13kW
16kW
20kW
26kW
32kW

Elektriskā 
apkure 

(100W/m2)

Kondicionieris, Kondicionieris, 
elektriskā 

sauna, 
metināmais 

aparāts, 
elektriskais 
caurplūdes 

ūdens sildītājs ūdens sildītājs 

Elektriskā 
baseina 
apkure

Ievada 
drošinātāja 

nominālā 
strāva

Vienlaicīgā 
maksimālā 

jauda

Vienlaicīgi darbināmās elektroierīces

Apgaismojums, 
ledusskapis,

sadzīves tehnika 
ar īslaicīgu 

darbības laiku

  (veļas mazgājamā 
mašīna, TV, dators, 
gludeklis, putekļu 
sūcējs, elektriskā 

tējkanna u.c.)

Elektriskā 
plīts 

(ar vai bez 
cepeškrāsns)

Elektriski 
apsildāmās 

grīdas

Elektriskais 
ūdens sildītājs 

(boilers)

Trauku 
mazgājamā 

mašīna

Elektriskie 
sildītāji telpu 

papildus 
apsildei
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Saulkrastu čempionāts šahā, 
veltīts Latvijas meistaram 
Jānim Kļaviņam
13. Saulkrastu šaha čempionāts pul-
cēja dalībnieku rekordskaitu – 58. 
Turnīrā piedalījās spēlētāji no da-
žādām Latvijas vietām, kā arī viešņa 
no Krievijas – Anastasija Travkina, 
kura bija labākā dāmu konkurencē. 

Kungiem pirmo vietu izcīnī-
ja rīdzinieks Kristaps Kreitāns. 
Labākā saulkrastieša balvu šo-
gad ieguva Jānis Lelis, bet labākā 
Saulkrastu dāma izrādījās Dana 
Vambute.

Saulkrastu skrējienam 
25 gadu jubileja
1994. gadā, atzīmējot 
Saulkrastu vārda jubileju, 
notika pirmais skrējiens – 
simboliski no Saules ielas līdz 
Krasta ielai. Ar laiku distance 
nostiprinājās robežās Baltā 
kāpa–stāvlaukums Vidrižu 
ielas galā. 

Kopš pirmās reizes sadalījums pa 
vecuma grupām bijis nemainīgs, 
un katrā no 16 grupām ir fiksēts 
sacensību rekords. Gandrīz kat-
ru gadu kāds no šiem rekordiem 
tiek uzlabots. Šobrīd visu laiku 
labākais rezultāts pieder Aināram 
Lupiķim – 17:19, kas uzstādīts 
2011. gadā. Sieviešu konkurencē 
nekad neviena nav skrējusi ātrāk 
par Iritu Puķīti – 19:49 (2014). Ne-
mainīgi visus šos gadus sacensību 
galvenie tiesneši ir bijuši Mirdza 
un Juris Dzirnieki. 

Ainārs Lupiķis 2011. gadā pēc 
Saulkrastu skrējiena rekorda 
uzstādīšanas.

Sporta kluba „Super Nova” 
meitenēm – bronzas medaļas

Latvijas Meiteņu telpu 
futbola čempionātā U12 
vecuma grupā, kurā spēkojas 
2006.–2007. gadā dzimušās 
futbolistes, pēc viena apļa 
spēlēm divās apakšgrupās 
11. martā katras grupas četras 
spēcīgākās vienības – to 
starpā arī SK „Super Nova” 
komanda – Jaunolaines Sporta 
namā dalīja 1.–8. vietu, pārējām 
cīnoties par 9.–14. pozīciju.

Ceturtdaļfināla spēlē SK „Super 
Nova” ar rezultātu 6:1 apspēlēja 
FK „Iecava” meitenes. Pusfinālā 
SK „Super Nova” garā un emoci-
jām bagātā pēcspēles sitienu sē-

rijā piedzīvoja sāpīgu zaudējumu 
„Talsu NSS”/FK „Brocēni” futbo-
listēm, pamatlaikam noslēdzoties 
neizšķirti 2:2. Spēlē par 3. vietu 
tika izcīnīta pārliecinoša uzvara, 
kad ar 5:2 tika uzvarētas FS „Met-
ta”/„OSC” futbolistes.

Treneris Jānis Engelis: „Šie 
trīs posmi, kuros izspēlējām 
kopā 9 spēles un zaudējām tikai 
vienu spēli pamatlaikā 1:2 pret 
„RFS” (pati pirmā spēle pirmajā 
posmā), bija ļoti noderīgi nākot-
nes spēlēm, jo šis bija pirmais 
oficiālais čempionāts ar rezultā-
tu fiksēšanu. Nedaudz pietrūka 
veiksmes pusfinālā pret „Talsu 
NSS”/FK „Brocēni”, kur spēles 

laikā bija izteikts mūsu koman-
das pārsvars. Kopā šajā Latvijas 
čempionātā piedalījās 14 koman-
das, starp kurām izcīnījām 3. vie-
tu. Iepriecinošs ir fakts, ka mūsu 
komanda bija visjaunākā un vi-
sas pamatsastāva spēlētājas bija 
2007. gadā dzimušas, t.i., gadu 
jaunākas par pretiniecēm. Pal-
dies meitenēm un vecākiem par 
atbalstu! Šai komandai ir liela ie-
spēja sevi pierādīt augstā līmenī 
arī nākotnē.”

SK „Super Nova” komandā spē-
lē piecas meitenes no Saulkras-
tiem: Keitija Čipinska, Natālija 
Renāte Dedjuško, Laura Galvāne, 
Agrita Magone un Petra Postaža. 

Rentgena 
kabineta 

darba laiks  
aprīlī

Pirmdiena
16. aprīlis 9.00–14.00
23. aprīlis 9.00–16.00
30. aprīlis 9.00–13.30

Otrdiena
10. aprīlis 12.00–17.00
17. aprīlis 12.00–17.00
24. aprīlis 12.00–17.00

Trešdiena
11. aprīlis 9.00–14.00
18. aprīlis 9.00–16.00
25. aprīlis 9.00–16.00

Ceturtdiena
12. aprīlis 9.00–16.00
19. aprīlis 9.00–16.00
26. aprīlis 9.00–16.00

Piektdiena
13. aprīlis 9.00–13.30
20. aprīlis 9.00–13.30
27. aprīlis 9.00–14.00

Interesanta tikšanās 
Pēc Lieldienām, 3. aprīlī, 
„Jauniešu mājā” kārtējā kopā 
sanākšanas reizē aktīvākās 
un mundrākās pensionāres ar 
interesi noklausījās rakstnieces 
Birutas Eglītes stāstu par to, kā 
tapa viņas jaunākā grāmata 
„Ceturtais bauslis”, kas veltīta 
Latvijas simtgadei. 

Tajā ir stāsti par vienu no kuplā-
kajām dzimtām Latvijā – par Spri-
dzānu ļaužu likteņiem 100 gados, 
kuros rit notikumi, kas veidojuši 
un mainījuši mūsu dzīvi, mūsu 
valsti. Valsts aug kopā ar saviem 
iedzīvotājiem, to dzimtām, kas 
turas kopā, cits citu balstot. Ne 
velti ceturtais bauslis skan: „Tev 
būs savu tēvu un māti godāt, lai 
Tev labi klājas un Tu ilgi dzīvo 
savā zemē.” 

Biruta uz ekrāna rādīja foto-
grāfijas, kurās varēja izsekot tam, 
kā 100 gados mainījies cilvēku iz-

skats, apģērbs, matu sakārtojums, 
nodarbošanās, kāzu svinēšana, 
puišu pavadīšana dienestā, sēru 
gājiens uz kapu kalniņu utt.

Grāmatā tik dzīvi un patiesi at-
stāstīti notikumi, ka liekas – tas ir 
mans, tavs, ikviena septiņdesmit 
astoņdesmit gadu sasniegušā lik-
teņstāsts. Saistošs ir arī vēstījums 
par kādu jaunu puisi, kam netica-
mi skaista un fantastiska šķitusi 
iespēja doties peļņā uz ASV un 
kam dzīves ceļi tur nebūt nebija 
„rozēm kaisīti”.

Rakstniece saredz vislielāko 
cerību nākotnes Latvijā mūsu jau-
niešos: „Tieši jauniešos ir mūsu 
spēks un izdošanās.” Ticēsim!

Klausītājas viešņu sveica ar ap-
lausiem, iedāvāja puķes un šķīrās 
labā noskaņojumā. Kas zina  – 
varbūt kāda uzrakstīs savu likteņ-
stāstu.

Laima Dzene

Labākie Saulkrastu šahisti: Emili Lele, Jānis Lelis un Dana Vambute.

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.

PIEŅEMŠANAS DIENAS,  
DATUMS

PIEŅEMŠANAS 
LAIKS

REĢISTRATŪRA pirmdiena, trešdiena, 
piektdiena
otrdiena, ceturtdiena

8.00–16.00

9.00–17.00
STEIDZAMĀS MEDICĪNISKĀS 
PALĪDZĪBAS PUNKTS

katru dienu 00.00–24.00

ĀRSTU KONSULTĀCIJAS: PIEŅEMŠANA PĒC IEPRIEKŠĒJA 
PIERAKSTA PA TĀLR. 67952700

Endokrinoloģe
Brigita VIZIŅA      

24. aprīlis 14.00–17.00

Kardiologs 18. aprīlis 9.00–13.00
Dermatoloģe Ruta BARLO 20. aprīlis 9.00–13.00
Otolaringoloģe
Ilona KRONBERGA

ceturtdiena 13.30–16.00

Acu ārste Ausma SPROĢE 16., 23. aprīlis 10.00–15.00
Acu ārste Sandra AUSEKLE pēc pieraksta
Neiroloģe Dace DZIRKALE 27. aprīlis 9.00–16.00
Neirologs Ainārs VECVAGARS 20. aprīlis 11.30–16.00
Interniste
Tatjana GRUZDOVA

pēc iepriekšēja pieraksta

Ķirurgs
Aleksandrs KUZŅECOVS

otrdiena
piektdiena

14.00–17.00
9.00–13.00

Ķirurgs 
Andris ZEMĪTIS

trešdiena, 
pēc grafika

9.00–12.00

Ķirurgs
Nikolajs DUPLIŠČEVS

pirmdiena 9.00–12.00

USG A. MICKEVIČA darbdiena 8.15–9.00
Ginekoloģe A. Mickeviča 
(iepriekšējs pieraksts pa tālr. 
26539333)

pirmdiena, otrdiena, 
trešdiena, ceturtdiena
piektdiena

9.00–13.00

9.00–17.00

„Super Nova” meitenes ar treneri.
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2018. gada 28. februārī  SAISTOŠIE NOTEIKUMI  Saulkrastos Nr. SN 4/2018
Apstiprināti ar Saulkrastu novada domes 2018. gada 28. februāra lēmumu (prot. Nr. 2/2018 §28)

Grozījumi Saulkrastu novada domes 2017. gada 30. augusta saistošajos 
noteikumos Nr. SN 14 /2017 „Par nekustamā īpašuma nodokli un nekustamā 
īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Saulkrastu novadā”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par nekus-
tamā īpašuma nodokli”
1. panta otrās daļas 9.1punktu, 3. pan-
ta pirmo daļu,
1.4, 1.6 daļu, 5. panta trešo daļu, 9. pan-
ta otro daļu

Izdarīt Saulkrastu novada domes 
2017. gada 30. augusta saistošajos 
noteikumos Nr. SN 14/2017 „Par ne-
kustamā īpašuma nodokli un nekus-
tamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 
piemērošanu Saulkrastu novadā” 
(turpmāk – Noteikumi) šādus gro-
zījumus: 

1. Papildināt Noteikumus ar jau-
nu 3.1 punktu šādā redakcijā:

„3.1 Ja taksācijas periodā nekus-
tamajā īpašumā dzīvesvieta tiek 
deklarēta vismaz vienai personai, 
kas ir rezidents, ar nākamo mēnesi 

tiek piemērota nodokļa likme 0,2% 
no kadastrālās vērtības, kas nepār-
sniedz 56 915 EUR, 0,4% no kadas-
trālās vērtības, kas pārsniedz 56 915 
EUR, bet nepārsniedz 106 715 EUR 
un 0,6% no kadastrālās vērtības 
daļas, kas pārsniedz 106 715 EUR. 
Pašvaldība veic nekustamā īpašuma 
pārrēķinu ar nākamo mēnesi.”.

2. Papildināt Noteikumus ar jau-
nu 3.2 punktu šādā redakcijā:

„3.2 Ja persona, kas ir rezidents, 
taksācijas gada laikā tiek izdeklarē-
ta no objekta un objektā dzīvesvieta 
nav deklarēta vismaz vienai fiziskai 
personai, kas ir rezidents, ar nāka-
mo mēnesi tiek piemērota nodokļa 
likme 1,5% no objekta kadastrālās 
vērtības. Pašvaldība veic nekustamā 
īpašuma pārrēķinu ar nākamo mē-
nesi.”.

PASKAIDROJUMA RAKSTS
1. Projekta nepieciešamības pa-

matojums. Saistošie noteikumi 
„Grozījumi Saulkrastu novada domes 
2017.  gada 30. augusta saistošajos 
noteikumos Nr. SN 14 /2017 „Par ne-
kustamā īpašuma nodokli un nekus-
tamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 
piemērošanu Saulkrastu novadā”” 
(turpmāk  – Noteikumi) izstrādāti, lai 
nodrošinātu nekustamā īpašuma no-
dokļa likmes pārrēķinu, gadījumā ja 
īpašumā (pēc 1. janvāra pulksten 0.00) 
tiek deklarēta vismaz viena persona. 
Pie esošā regulējuma, šāds nekusta-
mā īpašuma nodokļa pārrēķins nav 
paredzēts, līdz ar to personām, kuras 
sev piederošā nekustamajā īpašumā 
deklarē dzīvesvietu vismaz vienai per-
sonai, nav iespējams likmes pārrēķins 
no likmes 1,5% uz likmi 0,2%. 

Tāpat grozījumi paredz arī lik-
mes pārrēķināšanas tiesību pretējā 
gadījumā, ja īpašumā nav nevienas 
deklarētās personas, likme tiek pār-
rēķināta uz 1,5%.

2. Īss projekta satura izklāsts. Lai 
nodrošinātu, ka nekustamā īpašu-
ma nodokļa likme tiek pārrēķināta, 
gadījumā ja īpašumā (pēc 1. janvāra 
pulksten 0.00) tiek deklarēta vismaz 
viena persona, ir iestrādāta norma, 
kas noteic pārrēķinu no likmes 1,5% 
uz likmi 0,2%. Pie esošā regulējuma, 
šāds nekustamā īpašuma nodokļa 
pārrēķins nav paredzēts. 

Tāpat grozījumi paredz arī lik-
mes pārrēķināšanas tiesību pretējā 
gadījumā, ja īpašumā nav nevienas 
deklarētās personas, likme tiek pār-
rēķināta uz 1,5%. 

3. Informācija par plānoto pro-

jekta ietekmi uz pašvaldības bu-
džetu. Noteikumu īstenošanai tiek 
prognozēta neitrāla finansiāla ietek-
me uz pašvaldības budžetu. 

4. Informācija par plānoto pro-
jekta ietekmi uz sociāli ekonomis-
ko stāvokli (uzņēmējdarbības vidi) 
pašvaldības teritorijā. Projekts 
labvēlīgi ietekmē personas, kuras 
deklarē savā nekustamajā īpašumā 
Saulkrastu novadā vismaz vienu per-
sonu, kas ir rezidents. 

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

6. Informācija par konsultācijām 
ar privātpersonām. Nav notikušas 
konsultācijas ar privātpersonām.

Ervīns Grāvītis, 
domes priekšsēdētājs

Saulkrastu novada domes 28. marta sēdes Nr. 3 lēmumi
Sēdē piedalās deputāti: E.  Grāvītis, 
B. Veide, I. Veide, A. Dulpiņš, A. De-
niškāne, G. Lāčauniece, S.  Ozola-
Ozoliņa, O. Vanaga, S. Osīte, N. Lī-
cis, L. Vaidere, M. Kišuro, S. Ancāne, 
A. Horsts, A. Aparjode.

Par nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķa maiņu
Mainīt zemes vienībai Skolas iela 
10 lietošanas mērķi, nosakot dalīto 
lietošanas mērķi: sportam un atpū-
tai aprīkotas dabas teritorijas, pla-
tība 4250 kv. m, pārējo sabiedriskās 
nozīmes objektu apbūve, platība 
800  kv.  m, dabas pamatnes, parki, 
zaļās zonas un citas rekreācijas no-
zīmes objektu teritorijas, ja tajās at-
ļautā saimnieciskā darbība nav pie-
skaitāma pie kāda cita klasifikācijā 
norādītā lietošanas mērķa, platība 
4648 kv. m.

Par zemes ierīcības projekta 
apstiprināšanu, adreses 
piešķiršanu un lietošanas mērķa 
noteikšanu
Apstiprināt SIA „ABC Construction’’ 
izstrādāto nekustamo īpašumu Rī-
gas iela 32B un Saules iela 20 zemes 
ierīcības projektu. Piešķirt adresi ze-
mes gabalam Rīgas iela 32B, noteikt 
dalīto lietošanas mērķi – individu-
ālo dzīvojamo māju apbūves zeme, 
platība 2212 kv.  m, zeme dzelzceļa 
infrastruktūras zemes nodalījuma 
joslā un ceļu zemes nodalījuma jos-
lā, platība 207 kv. m. Piešķirt adresi 
zemes gabalam Saules iela 20, no-
teikt lietošanas mērķi – individuālo 
dzīvojamo māju apbūves zeme, pla-
tība 0,1516 kv. m.

Par apsaimniekošanas līguma 
slēgšanu 
Noslēgt uz 1 (vienu) gadu apsaimnie-
košanas līgumu ar SIA „Saulkrastu 
komunālserviss” par pašvaldības 
maksas autostāvvietas, kas ir ierīko-
tas Saulkrastu novada ielu sarkano 
līniju robežās pie Baltās kāpas, Kāpu 
ielā, Saulkrastos, uzturēšanu, ierī-
košanu, apkalpošanu un Saulkrastu 
novada domes saistošo noteikumu 
Nr.  7 „Par maksas autostāvvietām, 
kas atrodas Saulkrastu novada ielu 
sarkano līniju robežās” lietošanas un 
apkalpošanas kārtības izpildi. 

Par zemes nomas līguma 
noslēgšanu
Noslēgt ar personu zemes nomas lī-
gumu uz laika periodu no 2018. gada 
15. maija līdz 2018. gada 15. septem-
brim par Saulkrastu novada pašval-

dībai piekritīgas zemes vienības daļas 
nomu 50 m2 platībā pludmalē, Vidri-
žu ielas galā, Saulkrastos, ūdensmo-
tociklu iznomāšanai. Noteikt nomas 
maksu 15,00 eiro (piecpadsmit eiro 
00 eiro centu) un 3,15  eiro (trīs eiro 
15 centu) 21% PVN, kopā mēnesī 18,15 
eiro (astoņpadsmit eiro 15 centu).

Par dzīvokļa īres līguma 
izbeigšanu1

Ar 2018. gada 1. maiju izbeigt 
2017. ga da 6. janvārī noslēgto dzīvok-
ļa īres līgumu, kas noslēgts ar perso-
nu par Saulkrastu novada pašval-
dības dzīvokļa īpašuma īri, izliekot 
īrnieku kopā ar citām personām bez 
citas dzīvojamās telpas ierādīšanas.

Par zemes nomas līguma 
noslēgšanu
Noslēgt ar personu zemes nomas lī-
gumu uz laika periodu no 2018. ga da 
1.  jūnija līdz 2018. gada 31. augustam 
par Saulkrastu novada pašvaldībai 
piekritīgas zemes vienības daļas nomu 
50 m2 platībā peldvietā „Centrs” plud-
males zviļņu un citu pludmales pie-
derumu iznomāšanai. Noteikt nomas 
maksu 15,00 eiro (piecpadsmit eiro 00 
centu) un 3,15 eiro (trīs eiro 15 centu) 
21% PVN, kopā mēnesī 18,15 eiro (as-
toņpadsmit eiro 15 centu).

Par nekustamo īpašumu2 
Neatbalstīt ēkas Tirgus ielā 3, 
Saulkrastos, iegādi Saulkrastu So-
ciālā dienesta un Dienas aprūpes 
centra izbūves vajadzībām. Neat-
balstīt ēkas Raiņa ielā 5, Saulkrastos, 
iegādi Saulkrastu Sociālā dienesta 
un Dienas aprūpes centra izbūves 
vajadzībām. Uzdot Saulkrastu no-
vada domes Pašvaldības īpašumu 
apsaimniekošanas nodaļai apkopot 
informāciju par ēkas Stirnu ielā 23A, 
Saulkrastos, nojaukšanas un jaunas 
ēkas – Saulkrastu Sociālais dienests 
un Dienas aprūpes centrs – būvnie-
cības izmaksām.

Par līguma slēgšanu par 
pašvaldības līdzfinansēta bērnu 
uzraudzības pakalpojuma 
nodrošināšanu 
Noslēgt līgumu ar termiņu līdz 
2018.  ga da 30. aprīlim ar saimnie-
ciskās darbības veicēju, pirmsskolas 
vecuma bērnu uzraudzības pakal-
pojuma sniedzēju par pašvaldības 
kompensāciju izmaksu.

Par pašvaldības kompensācijas 
piešķiršanu 
Piešķirt un aprēķināt pašvaldības 

kompensāciju 3 personām par to, ka 
viņu bērni saņem sertificētas aukles 
vai privātas izglītības iestādes pakal-
pojumus. 

Par sadarbības līguma 
noslēgšanu 
Noslēgt ar Aizsardzības ministri-
jas padotībā esošo Jaunsardzes un 
informācijas centru sadarbības lī-
gumu.

Par aizņēmuma ņemšanu3 
Ņemt aizņēmumu Valsts kasē 2018. ga-
dā uz 10 gadiem 85 100,00 EUR apmē-
rā ar Valsts kases noteikto procentu 
likmi un atlikto pamatsummas mak-
sājumu līdz 2019. gada 1.  janvārim 
projekta „Labierīcību infrastruktūras 
izveide Baltās kāpas teritorijā” reali-
zācijai, aizdevuma atmaksu garantējot 
ar pašvaldības budžetu.

Par aizņēmuma ņemšanu 
Ņemt aizņēmumu Valsts kasē 
2018. gadā uz 10 gadiem 75 050,00 
EUR apmērā ar Valsts kases no-
teikto procentu likmi un atlikto 
pamatsummas maksājumu līdz 
01.01.2019. projekta „Publiskās 
infrastruktūras nodrošināšana uz-
ņēmējdarbības atbalstam pie Bal-
tās kāpas teritorijas” realizācijai, 
aizdevuma atmaksu garantējot ar 
pašvaldības budžetu.

Par aizņēmuma ņemšanu4 
Ņemt aizņēmumu Valsts 
kasē 2018.  ga dā uz 10 gadiem 
143  990,0  EUR apmērā ar Valsts 
kases noteikto procentu likmi un 
atlikto pamatsummas maksājumu 
līdz 01.01.2019. projekta moduļa tipa 
ēdamzāles izbūvei Saulkrastu vidus-
skolai, aizdevuma atmaksu garantē-
jot ar pašvaldības budžetu.

Par aizņēmuma ņemšanu5

Ņemt aizņēmumu Valsts ka-
sē 2018.  gadā uz 20 gadiem 
580  376,50  EUR apmērā ar Valsts 
kases noteikto procentu likmi un 
atlikto pamatsummas maksājumu 
līdz 01.01.2019. projekta moduļa tipa 
piebūves izbūvei pirmsskolas izglī-
tības iestādei „Rūķītis”, aizdevuma 
atmaksu garantējot ar pašvaldības 
budžetu.

Par dotācijas piešķiršanu SIA 
„Saulkrastu komunālserviss” 
Piešķirt dotāciju SIA „Saulkrastu ko-
munālserviss” no Speciālā budžeta 
līdzekļiem „Valsts nodeva par spe-
ciālo atļauju (licenču) izsniegšanu” 

17 987,80 eiro apmērā, lai apmaksā-
tu Zvejniekciema attīrīšanas iekārtu 
sistēmu renovācijas darbus un no-
drošinātu aerācijas sistēmas nepār-
trauktu un efektīvu darbību.

Par aizņēmuma ņemšanu 
Ņemt aizņēmumu Valsts 
kasē 2018.  ga dā uz 20 gadiem 
629  814,00  eiro apmērā ar Valsts 
kases noteikto procentu likmi un 
atlikto pamatsummas maksāju-
mu līdz 01.01.2019. projekta Nr. 
5.3.1.0/17/I/019 „Ūdenssaimniecības 
pakalpojumu attīstība Saulkrastos, II 
kārta” realizācijai, aizdevuma atmak-
su garantējot ar pašvaldības budžetu. 

Par aizņēmuma ņemšanu 
Ņemt aizņēmumu Valsts 
kasē 2018.  ga dā uz 20 gadiem 
220  000,00  EUR apmērā ar Valsts 
kases noteikto procentu likmi un at-
likto pamatsummas maksājumu līdz 
01.01.2019. projekta „Uzņēmējdarbī-
bas izaugsmei nepieciešamās infra-
struktūras attīstība Saulkrastu nova-
dā” realizācijai, aizdevuma atmaksu 
garantējot ar pašvaldības budžetu.

Par Saulkrastu novada domes 
lēmējvaras struktūrshēmas 
apstiprināšanu6

Apstiprināt Saulkrastu novada paš-
valdības lēmējvaras struktūrshēmu. 

Par darba koplīguma noslēgšanu 
Noslēgt darba koplīgumu ar Saulkras-
tu novada izglītības iestāžu darbinie-
ku arodbiedrībām un Saulkrastu no-
vada izglītības iestādēm.

Par bērnu un jauniešu vecumā no 
13 līdz 19 gadiem nodarbināšanu 
vasaras periodā
Noteikt bērnu un jauniešu vecumā 
no 13 līdz 19 gadiem, kuri iegūst iz-
glītību vispārējās pamatizglītības un 
vidējās izglītības iestādēs un ir dek-
larēti Saulkrastu novada adminis-
tratīvajā teritorijā, nodarbinātības 
periodu no 2018. gada 4. jūnija līdz 
25. augustam. 

Par zemes nomas līguma 
noslēgšanu
Noslēgt uz 10 (desmit) gadiem ze-
mes nomas līgumu ar personu par 
Saulkrastu pašvaldībai piederoša 
zemes īpašuma, kopplatība 589 m2, 
nomu.

Par Jauniešu mājas vadītāja 
iecelšanu amatā7

Iecelt Jauniešu mājas vadītāja ama-

tā Ingūnu Feldmani ar 2018. gada 
3. aprīli.

1) PAR – 13 (E. Grāvītis, B. Veide, I. Vei-
de, A. Dulpiņš, A. Deniškāne, G.  Lā-
čauniece, S. Ozola-Ozoliņa, O.  Va-
naga, S. Osīte, M. Kišuro, S. Ancāne, 
A. Horsts, A. Aparjode), PRET – nav, 
ATTURAS – 2 (N. Līcis, L. Vaidere).
2) PAR – 14 (E. Grāvītis, B. Veide, 
I.  Veide, A. Dulpiņš, A. Deniškā-
ne, G. Lāčauniece, S. Ozola-Ozo-
liņa, O.  Vanaga, S. Osīte, N. Līcis, 
L. Vaidere, M. Kišuro, A. Horsts, 
A.  Aparjode), PRET – nav, ATTU-
RAS – 1 (S. Ancāne).
3) PAR – 14 (E. Grāvītis, B. Veide, 
I.  Veide, A. Dulpiņš, A. Deniškā-
ne, G. Lāčauniece, S. Ozola-Ozo-
liņa, S.  Osīte, N. Līcis, L. Vaidere, 
M. Kišuro, S. Ancāne, A. Horsts, 
A.  Aparjode), PRET – nav, ATTU-
RAS – 1 (O. Vanaga).
4) PAR – 11 (E. Grāvītis, B. Veide, 
I.  Veide, A. Dulpiņš, A. Deniškāne, 
G.  Lāčauniece, S. Osīte, M. Kišuro, 
S. Ancāne, A. Horsts, A. Aparjode), 
PRET – nav, ATTURAS – 4 (S. Ozo-
la-Ozoliņa, O.  Vanaga, L. Vaidere, 
N. Līcis).
5) PAR – 10 (E. Grāvītis, B. Veide, 
I.  Veide, A. Dulpiņš, A. Deniškāne, 
G.  Lāčauniece, M. Kišuro, S. Ancā-
ne, A. Horsts, A. Aparjode), PRET – 
nav, ATTURAS – 5 (S. Ozola-Ozoli-
ņa, S.  Osīte, O. Vanaga, L. Vaidere, 
N. Līcis).
6) PAR – 14 (E. Grāvītis, B. Veide, I. Vei-
de, A. Dulpiņš, A. Deniškāne, G.  Lā-
čauniece, S. Ozola-Ozoliņa, O.  Va-
naga, S. Osīte, L. Vaidere, M. Kišuro, 
S. Ancāne, A. Horsts, A.  Aparjode), 
PRET – nav, ATTURAS – 1 (N. Līcis).
7) PAR – 14 (E. Grāvītis, B. Veide, 
I.  Veide, A. Dulpiņš, A. Deniškā-
ne, G. Lāčauniece, S. Ozola-Ozoli-
ņa, O.  Vanaga, S. Osīte, L. Vaidere, 
M.  Kišuro, S. Ancāne, A. Horsts, 
A.  Aparjode), PRET – nav, ATTU-
RAS – 1 (N. Līcis).
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 no-
tiks trešdien, 25. aprīlī, plkst. 15.00 
Saulkrastu novada domē Raiņa ielā 8.

Ervīns Grāvītis, 
domes priekšsēdētājs
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2018. gada aprīlis

Pasākumu kalendārs

“Saulkrastu Domes Ziņas”
Saulkrastu novada dome. Raiņa iela 8, 
Saulkrasti, Saulkrastu novads, LV–2160
www.saulkrasti.lv

Sabiedrisko attiecību speciāliste
Marika Grasmane 67142514, 28634639,
marika.grasmane@saulkrasti.lv

Reģistrācijas apliecība nr. 1633.
Izdevējs: SIA “Rīgas Apriņķa Avīze”
Lāčplēša iela 24, Rīga, LV–1011.
PVN reģ.nr. LV40103037514

Tirāža: 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 novada 
Dzimtsarakstu nodaļā 
martā reģistrēti
trīs jaundzimušie – Elizabete, 
Teodors un Roberts.
Sveicam vecākus un tuviniekus!

Saulkrastu novada dome 
sveic visus seniorus, kuriem 
aprīlī ir nozīmīga jubileja!

Saulkrastu novada dome 
izsaka līdzjūtību aizsaulē 
aizgājušo tuviniekiem.
Ļubova Hramcova
25.05.1934.–09.03.2018.
Anna Bērziņa
20.10.1929.–12.03.2018.
Marija Savicka
13.05.1944.–13.03.2018.
Zaiga Dzene
29.05.1933.–16.03.2018.
Andrejs Grūbe
13.04.1945.–19.03.2018.
Inesa Ruta Cvetkova
19.10.1940.–20.03.2018.
Viktorija Ince
07.04.1937.–21.03.2018.
Astrīda Briede
25.01.1936.–22.03.2018.
Andrejs Robežnieks
27.06.1942.–01.04.2018.

14. aprīlī 19.00 kultūras namā 
„Zvejniekciems” tiks demonstrē-
ta jaunā komēdija „Kriminālās 
ekselences fonds”. Ieejas maksa 
3  EUR, biļetes – stundu pirms 
seansa. Atgādinām, ka filmai ir 
vecuma ierobežojums 16+ (filmā 
tiek izmantota necenzēta leksika).
Filma latviešu valodā, 2 h 1 min.
15. aprīlī no 11.00 Saulkrastu 
Sporta centrā notiks gadskārtē-
jais mazo vokālistu konkurss 
„Saulkrastu cīrulītis 2018”, kurā 
aicināti piedalīties dziedātāji no 
3 līdz 6 gadu vecumam. Katrs 
konkursants sagatavo divas brīvi 
izvēlētas dziesmas. Konkursa no-
likums: www.saulkrasti.lv.
3. maijā, sagaidot LR neatkarī-
bas atjaunošanas gadadienu un 
ieskandinot Latvijas simtgades 
svinības Saulkrastos, aicinām 
piedalīties Patriotiskajā nakts 
braucienā pa Saulkrastu novada 
teritoriju! Īpaši gaidīsim visus ie-
priekšējo gadu orientēšanās spēļu 
dalībniekus! 
No 21.00 brauciena dalībnieku 
reģistrācija Saules laukumā. 
22.00 Patriotiskā nakts braucie-
na starts Saules laukumā.
23.00 brauciena dalībnieku go-
dināšana un muzikāls svētku 
sveiciens Saulkrastiem Saulkras-
tu estrādē! 
Lūdzam auto brauciena laikā ro-
tāt ar mūsu valsts nacionālo sim-
boliku! 

SPORTA AFIŠA
14. aprīlī 10.00 kafejnīcā „Cie-
tais rieksts” Saulkrastu zolītes 
čempionāta 4. posms.
Līdz 15. aprīlim pieteikšanās 
Saulkrastu futbola čempionā-
tam, rakstot uz e-pastu sports@
saulkrasti.lv. Spēles notiks darba 
dienu vakaros.
18. aprīlī 17.00–19.00 orien-
tēšanās seriāls „Saulkrastu pa-
vasaris”. Bādciema karte, DUS 
„Lukoil”.
22. aprīlī 10.00 pārgājiens „Visi 
ceļi ved uz mājām”. 1. posms 
maršrutā Vārzas–Zvejniekciems. 
Sīkāka informācija www.saulkras-
ti.lv.
25. aprīlī 17.00–19.00 orientē-
šanās seriāls „Saulkrastu pavasa-
ris”. Lilastes ezera ziemeļi, mar-
ķējums no Lilastes kanāla.
28. aprīlī 11.00 sporta centrā 
starptautisks džudo turnīrs zē-
niem un meitenēm.
30. aprīlī 10.00 sporta centrā 
Latvijas jaunatnes florbola čem-
pionāta spēles U9 vecuma grupā. 
Piedalīsies 23 komandas.
2. maijā 17.00–19.00 orientēša-
nās seriāls „Saulkrastu pavasaris”. 
Dūņezers, marķējums no Tallinas 
šosejas.
5. maijā 11.00 sporta centrā un 
Zvejniekciema vidusskolas zālē 
starptautisks volejbola veterānu 
turnīrs.
9. maijā 17.00–19.00 orientēša-
nās seriāls „Saulkrastu pavasaris”. 
DUS „Circle K”, Saulkrastu ap-
vedceļš jūras pusē.
11. maijā 20.00 sporta centrā 
Saulkrastu šautriņu mešanas 
čempionāts, 5. posms.
12. maijā 11.00 Saulkrastu skrē-
jiens maršrutā Baltā kāpa–Vidri-
žu ielas gals.
13. maijā 9.00 makšķerēša-
nas sacensības „Aģes sudrabs”, 
1. posms.

SENIORU AKTIVITĀTES
8. maijā 13.00 „Jauniešu mājā” 
muzikāla tikšanās.
Vasara – ekskursiju laiks. Infor-
mācija pa tālr. 26437766.

Kultūras īsziņas
Marts Saulkrastu novada māks-
linieciskajiem kolektīviem ir bijis 
gana rosīgs, jo vairāki mūsu kolektī-
vi devušies viesos, lai priecētu ļaudis 
un paši nostiprinātu savu varēšanu. 
3. martā folkloras kopa „Dvīga” 
devās uz Carnikavu, kur piedalījās 
Carnikavas folkloras kopas „Cēlā-
ji” 5 gadu jubilejas sarīkojumā. 
8. martā deju grupas „Fractus” se-
niores devās uz Krimuldas Tautas 
namu, kur piedalījās Starptautis-
kajai sieviešu dienai veltītajā kon-
certā „Sievietes kā vīns un zieds”.
9. martā koklētāju ansamblis 
„Saule” piedalījās koncertā „Pa-
stāsti man, vecmāmiņ”, kas vien-
laikus bija Vidzemes zonas koklē-
tāju ansambļu kopmēģinājums.
11. un 24. martā Saulkrastu rok-
darbnieces un audēju kopa „Ko-
daļa” devās uz rokdarbnieku sa-
ietiem Ropažos un Krimuldā, lai 
satiktos ar Ropažu, Siguldas, Sid-
gundas, Suntažu un Krimuldas 
rokdarbniekiem.

17. martā Saulkrastu mūsdienu 
deju grupa „Desperado” piedalī-
jās starptautiskā deju konkursā 
Lietuvas pilsētā Kedaiņi – „In-
ternational dance competition 
„Shock 2018””, kur ieguva god-
algotās 1. vietas atbilstoši savām 
kategorijām.
23. martā Saulkrastu mūsdie-
nu deju grupas „Desperado” 8.–
12. klašu grupa devās uz Ogri, kur 
Mūsdienu deju radošajā konkur-
sā Vidzemē otrajā kārtā ieguva 
3. pakāpes diplomu.
24. martā senioru vokālais an-
samblis „Dzīle” piedalījās vokālo 
ansambļu skates 2. kārtā Zaļenie-
ku Kultūras namā Jelgavas nova-
dā, kur ieguva II pakāpes diplo-
mu. Šajā pašā dienā senioru deju 
kolektīvs „Saulgrieži” un Zvej-
niekciema vidusskolas jauniešu 
deju kolektīvs „Murdiņš” Lēdurgā 
sadejoja ar tuvējās apkārtnes deju 
kolektīviem koncertā „Mēs dejo-
sim no visas sirds”.

Mākslas un veselības 
dienas 

Saulkrastu slimnīcā
19. maijā Mākslas un 

veselības dienu ietvaros 
Saulkrastu slimnīcas 

pagalmā (Ainažu ielā 34) tiks 
rīkota ikgadējā 

pavasara gleznu izstāde. Visi 
laipni gaidīti!

B/a „Vidzemes jūrmalas 
mākslinieki”,

„JD Art klubs”,
Saulkrastu slimnīca

Paldies par atbalstu Lieldie-
nu labdarības pasākumā 
maznodrošinātām ģimenēm 
ar bērniem Vidzemes jūrmalas 
Mūzikas un mākslas skolai, SIA 
„Bemberi maiznīca”, zemnie-
ku saimniecībai „Linsters” un 
Saulkrastu Sociālā dienesta 
vadītājai Kristīnei Mozgai.

Zaķu mamma Melita

Saulkrastu novada bibliotēkā
IZSTĀDES 

• Mākslinieču Sandras Delgalves un Elīnas Birzkalnes gleznu iz-
stāde „Es. Tu. Mēs... Sievietes”.
• „Folianti nodzeltē, pilsētu spožums nobāl, bet dabas grāmata 
ik gadu iznāk jaunā izdevumā.” Literāri tematiskā izstāde veltīta 
dāņu rakstniekam Hansam Kristianam Andersenam.
• Literāri tematiska izstāde „Čehu humoristam un rakstniekam 
Jaroslavam Hašekam – 135”.
• Grāmatu sēriju izstāde „Sāc ar pirmo!”.
• Tematiska izstāde „Lai dīgst, zaļo un zied!”.
• Saulkrastu novada bibliotēkas jauno grāmatu izstāde.

PASĀKUMI
• 24. aprīlī un 8. maijā plkst. 10.00 „Mazo pūčulēnu skola”, 4. un 
5. nodarbība 3–4 gadus veciem bērniem un viņu vecākiem. 
• Aprīlī (lūdzam sekot līdzi reklāmai, datums un laiks tiks precizēts) 
Saulkrastu novada bibliotēkā viesosies rakstnieks Juris Zvirgzdiņš 
(VKKF atbalstīts projekts „Lasītava krustojumā”).
• 11. maijā plkst. 10.00 radošā darbnīca „Apsveikums manai māmi-
ņai”. Mātes dienas apsveikuma kartīšu izgatavošana kvilinga (papīra 
strēmelīšu tehnika) stilā. Bibliotēkā viesosies kvilinga meistare Līga 
Jelniece.
• 15. maijā plkst. 15.00 bibliotēkā Mātes un ģimenes dienai veltīts 
koncerts. Muzicēs Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolas 
audzēkņi.

JAUNUMI
Ienāc ar „Letonika.lv” paroli! Jauns pakalpojums klientiem, kuri 
vēlas attālināti lietot datubāzes „Letonika.lv” saturu. Saulkrastu 
novada bibliotēkas lasītāja piekļuvei – savs lietotājvārds un parole. 
Interesēties bibliotēkā.
Bibliotēkas spēļu kolekcija ir papildināta ar jaunām un interesantām 
galda spēlēm pirmsskolas vecuma bērniem, kuras var lietot biblio-
tēkas telpās kā alternatīvu grāmatu lasīšanai un datora lietošanai. 
Aicinām ģimenes ar bērniem tās izmantot!

Aicinām uzņēmējus 
pieteikties dalībai 
orientēšanās pasākumā
„Saulkrastu uzņēmēju biedrība” 
šī gada 26. maijā organizē 
ikgadējo Saulkrastu uzņēmējus 
popularizējošo orientēšanās 
pasākumu „Iepazīsti Saulkrastu 
uzņēmēju!” (iepriekš – 
„Saulkrasti ierauj!”).

Aicinām uzņēmējus pieteikt da-
lību ne vēlāk kā līdz 2018. gada 
7.  maijam, norādot, kāda akti-
vitāte tiks veikta, dalības maksa 
40  EUR, kā arī katram uzņēmu-
mam jānodrošina sava uzņēmu-
ma dāvanu karte kopējam balvu 
fondam 25 EUR vērtībā.

26. maijā uzņēmējam jānodroši-
na iespēja uzņemt pasākuma dalīb-

niekus laikaposmā no plkst. 10.00 
līdz 18.00 un jāorganizē atraktīva 
aktivitāte dalībniekiem, kas visla-
bāk reklamētu uzņēmuma darbību.

Šis pasākums ir izcila iespēja 
Saulkrastu uzņēmējiem rekla-
mēt savu darbību, informācija par 
pasākumu pirms un pēc tā tiks 
publicēta informatīvajā izdevumā 
„Saul krastu Domes Ziņas” un avīzē 
„zobrati. lv”, kā arī visu saulkrastiešu 
pastkastītēs tiks izplatīta orientēša-
nās pasākuma karte ar dalībuzņē-
mumu reklāmu. Sīkāka informāci-
ja: facebook.com/saulkrastuuznemeji.

Artūrs Ancāns, 
Saulkrastu uzņēmēju biedrība

Pašvaldības policijas 
paveiktais martā
Martā Saulkrastu pašvaldības 
policijas darbinieki ir saņēmu-
ši 45  izsaukumus, par dažādiem 
pārkāpumiem aizturētas 3 perso-
nas, kuras nogādātas Rīgas reģio-
na pārvaldes Saulkrastu policijas 
iecirknī tālāku darbību veikšanai.

Sastādīti 35 administratīvā pār-
kāpuma protokoli, 15 protokoli par 
ceļu satiksmes noteikumu neievē-
rošanu, 15 protokoli par mājas nu-
merācijas plāksnes neatbilstību vai 
neesamību atbilstoši saistošo no-
teikumu prasībām, 4 protokoli par 
atrašanos sabiedriskā vietā alkoho-
la reibumā un 1 protokols par mājas 
dzīvnieku labturības pārkāpumu.

Uzsāktas 32 administratīvā 
pārkāpuma lietvedības – par lī-
gumu nenoslēgšanu ar sadzīves 
atkritumu apsaimniekotāju, par 

mājas (istabas) dzīvnieku labturī-
bas noteikumu neievērošanu, par 
teritorijas nesakopšanu, par ēku 
numuru vai nosaukumu plākšņu 
neizvietošanu pie nekustamā īpa-
šuma un īpašuma nekopšanu, kā 
rezultātā izveidojusies kūla.

Pašvaldības policija informē: pa-
matojoties uz Saulkrastu novada 
domes saistošajiem noteikumiem 
Nr. 12 (26.10.2011.) „Par atkritumu 
apsaimniekošanu Saul krastu nova-
dā”, nekustamo īpašumu īpašnie-
kiem vai tiesiskajiem valdītājiem 
jānoslēdz līgums par katrā nekus-
tamajā īpašumā radīto sadzīves at-
kritumu apsaimniekošanu, nodro-
šinot regulāru atkritumu izvešanu.

Guntis Vinteris, 
pašvaldības policija


