
Lai zinātkāre un atklājumu prieks !
Pēc aizvadītās siltās 
un saulainās vasaras 
Zvejniekciema vidusskolā 
iesācies jaunais darba cēliens 
Latvijas simtgades zīmē. 

Zinību dienā visu skolas saimi uz-
runāja Zvejniekciema vidusskolas 
direktors Andris Dulpiņš, uzsverot, 
ka viens no galvenajiem izglītības 
procesa laba rezultāta priekšnotei-
kumiem ir veiksmīga visu tajā ie-
saistīto pušu – skolēnu, pedagogu 
un vecāku – sadarbība. Skolas di-
rektors jaunajā mācību gadā vēlēja 
visiem izvirzīt lielāku vai mazāku 
mērķi, kā arī neatlaidību un ap-
ņēmību to īstenot. Saulkrastu no-
vada domes priekšsēdētājs Ervīns 
Grāvītis savā runā aicināja jaunie-
šus būt mērķtiecīgiem, aktīviem 
un iesaistīties novada sabiedriskajā 
dzīvē. Muzikālu sveicienu visiem 
pasākuma dalībniekiem pirmajā 
skolas dienā sniedza dziedātāja 
Laima Dimanta! Paldies! 

Jauno mācību gadu uzsākot, 
svinīgi tika sagaidīti un sveikti 
24  pirmklasnieki un viņu audzi-

nātāja Jolanta Liniņa, bet mācī-
bas 1.–11. klasē uzsāka 278 skolēni. 
Pirms skolas izglītības programmu 
Zvej niekciema vidusskolā apgūs 9 
bērni. Priecājamies, ka 20 jaunieši 
no Saulkrastiem un apkārtējiem no-
vadiem izvēlējās mācības turpināt 
Zvejniekciema vidusskolas 10. klasē. 

Uzskatām, ka tas ir mūsu skolas 
kolektīva kvalitatīvā darba atzinīgs 
novērtējums, tādēļ šajā mācību 

gadā sāksim ieviest kompetenču 
pieeju mācību saturā, cenšoties to 
strukturēt tā, lai skolēni mācītos, 
iedziļinoties un izvirzot konkrē-
tu stundā sasniedzamo rezultātu, 
kā arī izvērtējot, vai tas sasniegts. 
Šāda akcentu maiņa pedagoģiska-
jā procesā palīdzēs apgūt zināša-
nas dažādos kontekstos, tādējādi 
stiprinot jaunu zināšanu sasaisti 
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Aicinām iesniegt priekšlikumus Atzinības rakstu piešķiršanai
Saulkrastu novada dome 
līdz šā gada 15. oktobrim 
aicina iesniegt priekšlikumus 
Atzinības rakstu piešķiršanai.

Atzinības raksts ir Saulkrastu paš-
valdības apbalvojums, ko piešķir 
par nozīmīgiem ieguldījumiem vai 
sasniegumiem Saulkrastu pašvaldī-
bas labā par konkrētu laika posmu 
(iepriekšējo gadu) šādās nominā-
cijās: sabiedriskais darbs, izglītība, 
kultūra, sports, tautsaimniecība, 
sociālā aprūpe, drošība, uzņēmēj-

darbība, medicīna, mecenātisms, 
starptautiskā sadarbība, arhitektū-
ra, vides aizsardzība, apkalpojošā 
sfēra, kā arī par mūža ieguldījumu. 

Apbalvojumu var piešķirt fizis-
kai personai, juridiskai personai, 
pašvaldības iestādei vai institūci-
jai, pašdarbības kolektīvam, sporta 
kolektīvam. 

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

Ierosinājums par personas izvir-

zīšanu apbalvojumam jāiesniedz 
domē rakstveidā vai elektroniski.

Ierosinājumā par izvirzīšanu 
apbalvojumam jānorāda: apbal-
vojamās personas (iestādes, in-
stitūcijas, kolektīva) dati – vārds, 
uzvārds (nosaukums), dzīvesvieta 
(adrese), nopelnu apraksts, par 
kuriem ierosina apbalvošanai, 
apbalvojuma veids, kā arī dati par 
iesniedzēju – vārds, uzvārds (no-
saukums), dzīvesvieta (adrese).

Fizisku personu grupas ierosi-
nājumu par personas izvirzīšanu 

apbalvojumam paraksta visi gru-
pas locekļi, norādot savu vārdu, 
uzvārdu un dzīvesvietu.

Juridiskas personas ierosināju-
mam par personas izvirzīšanu ap-
balvojumam jāpievieno lēmums 

no sanāksmes, kurā nolemts iz-
virzīt apbalvojumam.

Apbalvojumu nolikums pie-
ejams interneta vietnes www.
saulkrasti.lv sadaļas „Pašvaldība” 
apakšsadaļā „Dokumenti”.

Jaunais mācību gads sācies
2018./2019. mācību gadā divās Saulkrastu novada 
vispārizglītojošās skolās mācības sāka gandrīz 600 skolēni, 
kurus izglītos 76 pedagogi. Savu pirmo skolas gadu uzsāka 
62 pirmklasnieki, savukārt pirmsskolas izglītības iestādē (PII) 
„Rūķītis” šogad būs 253 bērni, par kuriem rūpēsies  61 darbinieks.  
Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolā radošo izglītību 
iegūs 215 audzēkņi un ar viņiem strādās 28 pedagogi.

Lai nodrošinātu mācību proce-
sam atbilstošu un mūsdienīgu 
vidi, izglītības iestādēs ir veikti 
remontdarbi un iegādāti jauni 
mācību līdzekļi. Šogad pašval-
dība izglītības infrastruktūras 
attīstībā ir investējusi 966 429 
eiro.

Saulkrastu vidusskola ir ie-
guvusi jaunu piebūvi, kas tiks 
izmantota ēdnīcas vajadzībām. 
 Tagad vienā plūsmā būs iespē-
jams paēdināt 180 skolēnus. 

Zvejniekciema vidusskolā ir 
izremontēts ģeogrāfijas kabinets 
un angļu valodas klase, un sep-
tembra sākumā remontdarbus 

pabeigs zēnu mājturības un teh-
noloģiju darbnīcā. 

Vidzemes jūrmalas Mūzikas un 
mākslas skolas Mākslas nodaļā, kas 
atrodas kultūras namā „Zvejniek-
ciems”, ir izremontēta kompozī-
cijas klase, Mūzikas nodaļā Ostas 
ielā – koridori un malkas nojume, 
savukārt pie ēkas tiks uzstādīts jau-
ns žogs un atjaunots pievedceliņš. 

Visapjomīgākie darbi ir veikti 
PII „Rūķītis”. Tur ir uzstādīta mo-
duļu tipa būve, kurā atrodas trīs 
jaunas grupiņas pašiem mazāka-
jiem, un iegādātas jaunas mēbe-
les. Pašreizējā ēkā ir izremontēta 
zāle, gaitenis un personāla telpas.

Saulkrastu vidusskola iekuģo 
jaunajā mācību gadā

Jaunais mācību gads 
Saulkrastu vidusskolā sākās 
jūras zīmē – tā vienmēr ir 
mainīga, spēj būt gluda kā 
spogulis, bet vajag tikai iepūst 
vējam, kā rodas viļņi un īsā 
brīdī var sacelties vētra.

Neskatoties uz to, ka šogad 
Saulkrastu vidusskolā netika atvēr-
ta 10. klase, skolēnu skaits pieaudzis 
līdz 383 skolēniem. Savas skolas gai-
tas Saulkrastos sāka 37  pirmklas-

nieki un 22 jauni skolēni. Lai jau-
nais mācību gads būtu interesants 
un piedzīvojumiem bagāts, arī 
vasaras mēneši tika pavadīti rosīgi. 
Vasarā tika veikti nozīmīgi darbi, 
lai uzlabotu skolas vidi  – skolas 
ēdnīca turpmāk darbosies jaunās 
telpās. Skolas pedagogi apmeklēja 
tālākizglītības kursus, lai smeltos 
idejas un pieredzi kompetenču 
izglītībā; tika veikta arī kvalitātes 
izvērtēšana atbilstoši jaunām prasī-

Uzmanību! 
Saulkrastu novada dome aicina iedzīvotājus uz tikšanos 

par paveiktajiem darbiem un nākotnes iecerēm. 
Tikšanās notiks ceturtdien, 11. oktobrī, plkst. 18.30 

Raiņa ielā 8, domes zālē – 2. stāvā.

Bērnudārzā ir atvērtas trīs jaunas grupiņas – „Zīļuks”, „Kastanītis” un „Čiekuriņš”. Bērnudārza vadītājas 
vietniece Jana Bukovska (no kreisās) un vadītāja Alta Bringina atklāja jauno piebūvi. Foto: no domes arhīva

Īpaši gaidīts un priecīgs skolas sākums ir mazākajiem skolēniem. Zvejniek-
ciema vidusskolas direktors Andris Dulpiņš kopā ar pirmklasniekiem.

Zinību diena Saulkrastu vidusskolā tradicionāli notika sporta hallē, kur 
klātesošos uzrunāja pašvaldības izpilddirektora p.i. Aivars Gavars.



2    Saulkrastu Domes Ziņas
2018. gada septembris

 1. lpp.

 1. lpp.

Atbildība
„Demokrātija ir vissliktākā 
valdības forma, ja neņem 
vērā visas pārējās,” aptuveni 
šādi varētu tulkot slavenā 
Lielbritānijas premjerministra 
Vinstona Čērčila citātu 
(Democracy is the worst form of 
government, except for all the 
others. Winston Churchill).

Mēs, latvieši, kaut gan šogad svi-
nam Latvijas simtgadi, šķiet, tā 
īsti joprojām neesam iemācījušies 
uzņemties atbildību, ko piešķir 
mums mūsu pašu izvēlētā valsts 
un pašvaldību demokrātiskā pār-
valdes sistēma. Mēs vēlamies reizi 
četros gados Saeimas vai pašvaldī-
bu vēlēšanās atrast „glābēju”, par 
kuru nobalsot un aizmirst. Mēs ce-
ram, ka eksistē ideālais cilvēks, kas 
izturēs slavas,varas un naudas pār-
baudi, kurš realizēs mūsu intereses 
un mūsu vietā izdomās, kas mums 
ir nepieciešams. Bet mēs nedarām 
neko, lai šiem mūsu pašu ievēlē-
tajiem pārstāvjiem darītu skaidri 
zināmu, ko tieši mēs vēlamies, mēs 
nedarām gandrīz neko, lai piepra-
sītu atbildību no mūsu pārstāv-
jiem. Esam kūtri un politiski neiz-
glītoti, neiesaistāmies nevalstiskās 
organizācijās, kas varētu spēcīgi 
ietekmēt politiskos lēmumus. Mēs 
baidāmies kritizēt tautas kalpus, jo 
baidāmies izskatīties pēc muļķiem 
vai izlēcējiem.

Manuprāt, mūsu kā vēlētāju uz-
devums ir būt politiski aktīviem, 
tādiem, kas iedziļinās, nevis akli 
uzticas. Iespējas sekot līdzi poli-
tiskajiem procesiem Saulkrastos 
ir lieliskas, sākot ar privāto inicia-
tīvu noskatīties visu domes sēžu 
video ierakstus, ar domes lēmumu 
publikācijām „Saulkrastu Domes 
Ziņās” un beidzot ar pieejamo in-
formāciju vietnē saulkrasti.lv līdz 
pat sēžu audio ierakstiem.

Jo kritiskāk, izglītotāk un aktī-
vāk politiskajam procesam sekos 
vēlētājs, jo mazāk iespējas slinkot 
būs ievēlētajiem deputātiem.

Ir pagājis vairāk nekā gads kopš 

pašvaldību vēlēšanām. Toreiz 
saulkrastieši sadalījās aptuveni 
piecās daļās, no tām četras vēlēja 
„par savējiem”, bet piektā un lie-
lākā daļa uz to visu noskatījās no 
malas, vēlēšanās nepiedaloties.

Minētās piektās daļas argu-
menti, kādēļ tā nepiedalījās vē-
lēšanās, ir visdažādākie, tomēr, 
atļaujos minēt, galvenais iemesls 
ir neticēšana iespējai ar savu balsi 
kaut ko mainīt vai ietekmēt. 

Atgriežoties pie V. Čērčila teik-
tā  – patiesi, šobrīd nav labākas 
valdības formas par demokrātiju. 
Manuprāt, vēlētājam ir divas pa-
matatbildības, kā ietekmēt politisko 
procesu gan pašvaldībā, gan valstī. 
Pirmkārt, piedaloties vēlēšanās; otr-
kārt, uzmanot ievēlētos deputātus.

Teiksiet, jums nav laika un vē-
lēšanās to darīt? Tādā gadījumā 
esam tur, kur esam. Kamēr vēlētā-
ji nekļūs aktīvi arī ārpus vēlēšanu 
procesa, nevajadzētu cerēt, ka ie-
vēlēto domāšanas veids mainīsies.

Piemērs. Kā zināms, Saulkras-
tu domē ir 15 deputāti, no tiem 
ļoti aktīvi ir tikai pieci. Saulkrasti 
ir mazi, un visi domes deputāti ir 
ikdienā sastopami savās darbavie-
tās, veikalā, uz ielas vai citur. 

Izdariet vērtīgu eksperimentu – 
izlasiet domes lēmumus, piemē-
ram, šajā avīzes numurā, un īpaši 
izpētiet, kā katrs deputāts balsojis. 
Ja ir balsojumi, par kuriem jums 
rodas jautājumi, uzmeklējiet kon-
krēto deputātu un uzdodiet jautā-
jumu: „Kādēļ Tu tā balsoji?” vai arī 
„Kādēļ Tu atturējies? Vai tad Tev 
nav sava viedokļa?” Ticiet, varbūt 
šāda pieeja nedos tūlītēju efektu, 
bet pēc kāda laika, ja virkne vēlētā-
ju šādi sāks sekot deputātu gaitām, 
viņu darbs kļūs aktīvāks, profesio-
nālāks un atbildīgāks. Ja mainīsim 
deputātu attieksmi pašvaldībā, 
spēsim to mainīt arī valstī. 

Uzmanīt deputātus ir vēlētāju 
atbildība! 

Alens Horsts, 
Saulkrastu novada domes deputāts

Noslēgusies sabiedriskās 
tualetes pārbūve 
pie Baltās kāpas

SIA „BK Māja” (darbu veicējs) ir 
pabeigusi sabiedriskās tualetes 
pārbūves darbus pie Baltās 
kāpas, Saulkrastos. 

Būvniecības darbi tika veikti pro-
jektā „Labierīcību infrastruktūras 
izveide Baltās kāpas teritorijā” 
ar mērķi izveidot mūsdienīgas 
labierīcības Baltās kāpas terito-
rijā, nodrošinot apmeklētājiem 
kvalitatīvu un pilnvērtīgu dabas 
un kultūrvēstures mantojuma 
objekta apskati, tādējādi turpi-
not uzlabot tūrisma pakalpojumu 
kvalitāti pie iecienītā tūrisma ob-
jekta – Baltās kāpas.

Projektā veikto būvdarbu iz-
maksas ir 100 574,12 eiro, no ku-
riem 49 500 eiro veido Eiropas 
Jūrlietu un zivsaimniecības fonda 
finansējums, bet 51 074,12 eiro – 
Saulkrastu novada pašvaldības 
līdzfinansējums.

Realizējot projektu, ir veik-
ta mūsdienu prasībām atbilsto-
ša sa biedriskās tualetes pārbūve. 
Izman tojot kvalitatīvus materiālus, 
vecā morāli un fiziski nokalpojusī 
ēka ir ieguvusi vizuāli pievilcīgu 
izskatu. Vislielākās izmaksas veido 
ēkas apšuvums – apdare ar ter-
modēļiem, ventilācija un apsilde. 
Kā arī ir uzstādīta kvalitatīva pret-

trieciena santehnika, LED lampas, 
kustību sensori, kas ļauj taupīt 
elektrību. Vienu trešdaļu izmaksu 
veido vecās ēkas demontāža.

Eiropas Jūrlietu un zivsaimnie-
cības fonda Rīcības programmas 
zivsaimniecības attīstībai 2014.–
2020. gadam pasākuma „Sabied-
rības virzītas vietējās attīstības 
stratēģiju īstenošana” projekts Nr. 
17-04-FL02-F043.0204-000001 
„Labierīcību infrastruktūras iz-
veide Baltās kāpas teritorijā”.

Sabiedriskā tualete darbu sāka 1. septembrī, un tās apmeklējums ir bez maksas. Līdz oktobra vidum tualetes darba 
laiks būs no plkst. 10.00 līdz 20.00. Par darba laiku ziemas periodā informācija sekos. Foto: no domes arhīva

Notiek grants seguma 
atjaunošanas darbi
Septembra sākumā pašvaldības 
administratīvajā teritorijā 
uzsākti ielu un ceļu grants 
seguma atjaunošanas darbi. 

Darbus veic iepirkumā uzvarējušais 
uzņēmums VAS „Latvijas autoceļu 
uzturētājs”. Būvdarbu izmaksas ir 
85 008,00 eiro, un tos ir plānots 
pabeigt līdz šā gada 31. oktobrim. 

Grants seguma atjaunošana sastāv 
no pamatnes profila izveidošanas, 
jaunas grants kārtas izbūves un tās 
noveltņošanas. Pavisam tiks atjau-
noti 6,28 km seguma.

Segumu atjaunos dārzkopības 
saimniecību teritoriju viskritiskā-
kajos posmos, kuros ir salīdzinoši 
liela satiksmes intensitāte. Darbi 
notiek šādos posmos: „Āres” 1. lī-

nijā līdz tiltam; „Gaisma” 2., 10., 11. 
un 15. līnijā; „Ķīšupe-2” Lefkoju un 
Astru ielā, Rožu prospektā; „Prie-
des” Ziedu, Priežu, Cīruļu un Upes 
ielā; „Roze” 11. un 17. līnijā; „Sau-
līte” Saules un Meža ielā; „Selga” 
Upes ielā, „Silmala” Skuju un Gau-
jas ielā; „VEF Biķernieki” 5. ielā, 
10. ielā un tās 4. līnijā, „VEF Pabaži” 
2. un 4. līnijā; „Vēsma” Ķiršu ielā.

Saulkrastu Sociālais dienests aicina daudzbērnu ģimenes saņemt 
ēdināšanas izdevumu apmaksu 100% apmērā bērniem, kuri apmeklē 
Saulkrastu pirmsskolas un izglītības iestādi (PII) „Rūķītis”, un brīvpusdienas 
bērniem, kuri mācās Saulkrastu novada vidusskolās 6.–12. klasē.
Lai daudzbērnu ģimene saņemtu ēdināšanas izdevumu apmaksu PII 
„Rūķītis” un/vai brīvpusdienas skolā, likumiskajam pārstāvim Sociālajā 
dienestā jāiesniedz iesniegums.
Apmeklētāju pieņemšana Sociālajā dienestā
Raiņa iela 8, Saulkrasti, 108. kabinets:
Pirmdienās 11.00–12.00/13.00–18.00
Ceturtdienās 9.00–12.00/13.00–18.00
Sīkāka informācija pa tālruni 67142511.

Pašvaldības policija turpinās dežūras pie 
mācību iestādēm un veiks preventīvo darbu         
Iesākoties jaunam mācību gadam, 
Saulkrastu pašvaldības policija 
turpinās veikt jau iepriekš uzsāk-
tās dežūras pie Saulkrastu vidus-
skolas sākumskolas gājēju pārejas 
Raiņa ielā no plkst. 7.45 līdz 8.15 
un Zvejniekciemā, pie Tallinas 

un Atpūtas ielas gājēju pārejas no 
plkst. 8.00 līdz 8.30. Ņemot vērā 
vairākkārt konstatētos gadīju-
mus, kad nepilngadīgie pie izglī-
tības iestādēm smēķē, pašvaldības 
policija turpinās regulāri apsekot 
mācību iestādes, lai ierobežotu 

skolēnu smēķēšanu pie skolām 
vai to tuvumā.

Jaunajā mācību gadā pašvaldības 
policijas darbinieki ir ieplānojuši 
apmeklēt vidusskolas un veikt pre-
ventīvo darbu mācību iestādēs, va-
dot skolēniem izglītojošas lekcijas.

NVA konsultācijas

Nodarbinātības valsts 
aģentūras (NVA) 

Siguldas filiāles darbinieki 
pieņems klientus 

4. oktobrī 
no plkst. 10.00 līdz 16.00 
Saulkrastu domes telpās, 

cokolstāvā.

ar personisko pieredzi un veicinot 
vēlmi mācīties visa mūža garumā. 

Uzsākot 2018./2019. mācību 
gadu, Zvejniekciema vidusskolā vai-
rākās mācību telpās veikts remonts. 
Papildus jau skolā izmantotajām 
interaktīvajām tāfelēm, ģeogrāfijas 
kabinetā ir uzstādīts interaktīvais 
ekrāns, kas nodrošina multivides 
izmantošanu mācību stundu laikā. 

Šis mācību gads aizritēs Latvi-
jas simtgades zīmē, kas nozīmē 
papildu iesaistīšanos dažādos 
projektos un pasākumos. 

Lai mums visiem kopā izdodas 
saglabāt zinātkāri,  izziņas, mek-
lējumu un atklājumu prieku visa 
mācību gada garumā! 

Valda Tinkusa, 
Zvejniekciema vidusskola

bām. Neskatoties uz pedagogu trū-
kumu valstī, Saulkrastu vidusskolā 
ir visi nepieciešamie pedagogi, lai 
realizētu 5 izglītības programmas. 
70 skolas skolēni pēdējo vasaras 
mēnesi pavadīja intensīvos deju 
mēģinājumos, jo piedalījās deju 
uzvedumā „No zobena saule lēca”. 
Tika saņemta zaļā gaisma starp-
tautiskam projektam sadarbībā ar 

Somijas skolu, kā arī piešķirta Vī-
tola stipendija īpaši talantīgam un 
aktīvam Saulkrastu vidusskolas 12. 
klases skolēnam. 

Jaunajā mācību gadā gan skolē-
niem, gan vecākiem, gan pedago-
giem vēlam ceļavēju burās uz mūs-
dienīgu un kvalitatīvu izglītību!

Ivonna Ungure, 
Saulkrastu vidusskola

Saulkrastu vidusskola iekuģo 
jaunajā mācību gadā

Lai zinātkāre un atklājumu prieks 
visa mācību gada garumā!
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Saulkrastu vidusskolas deju kolektīva „Saulīte” dejotāji un viņu 
vecāki izsaka vislielāko pateicību deju kolektīva vadītājam 
Jānim Trezunam, skolotājām Marijai Andrejevai un Gintai 

Urdziņai, kā arī pārējām skolotājām, sagatavojot bērnus deju 
lieluzvedumam „No zobena saule lēca” Vecāķu pludmalē, 

organizējot uzstāšanos mēģinājumos un koncertos, ar 
fantastisku aizrautību, cilvēcību, radot bērnos prieku, lepnumu 

par savu varēšanu, iespēju dejot kopā ar pieaugušajiem 
dejotājiem un izturību, neskatoties uz garajām vakara un nakts 

stundām!
Pateicamies arī Saulkrastu vidusskolai, Saulkrastu novada 

domei, AS „CATA” un tās šoferīšiem par atbalstu – iespēju 
dejotājiem piedalīties šī grandiozā lieluzveduma koncertos un 

mēģinājumos!
Paldies jums visiem!

Bibliotekāri Igaunijā
Pierīgas reģiona pašvaldību 
bibliotēku darbinieki 
sadarbībā ar Salaspils novada 
bibliotēku augusta izskaņā 
devās profesionālās pilnveides 
un pieredzes apmaiņas 
braucienā uz Igauniju. 

Šoreiz pirmā pietura bija Pērnavas 
Centrālā bibliotēka, kur kolēģus 
sagaidīja bibliotēkas vadība un 
bibliotekāri. Bibliotēka ir iespai-
dīga ar savu arhitektonisko vei-
dolu vien. Tā ir viena no moder-
nākajām un lielākajām Igaunijas 
publiskajām bibliotēkām – „Arhi-
tektūras Gada balvas” kandidāte 
(2008). Visus priecēja skaistā ēka, 
kas celta par pašvaldības budžeta 
līdzekļiem, gandrīz 5 miljoniem 
eiro. Tajā strādā 35 bibliotekāri un 
10 tehniskie darbinieki. Lai arī ēka 
nodota ekspluatācijā pirms vai-
rākiem gadiem, tā joprojām tiek 
papildināta ar jauniem resursiem. 
Bibliotēka ir ļoti funkcionāla, 
daudz domāts par lasītāju ērtībām. 

Tālākais ceļš mūs veda uz 
 Tartu publisko bibliotēku. Klā-
tienē notika iepazīšanās ar turie-
nes kolēģiem. Sarunas laikā mēs 
tikām iepazīstināti ar darbinie-
kiem, apmeklējām plašās telpas, 
kas izvietotas četros stāvos, arī 
konferenču zāli, kur pulcēties da-
žādu pasākumu un semināru in-
teresentiem. Izzinājām arī biblio-
tēku automatizācijas procesus un 
informācijas sistēmas attīstību, 
kā arī lietotāju apkalpošanu un 
netradicionālās darba metodes. 

Ēka pielāgota mūsdienu vajadzī-
bām. Tādējādi piekļūšana, auto 
novietošana, invalīdu uzbrauk-
tuves un lifts ērtākai nokļūšanai 
augšējos stāvos ir ļoti parocīgi.

Dodoties atpakaļceļā, bibliote-
kāri viesojās Igaunijas Nacionālajā 
muzejā Tartu, kas ir ne tikai igau-
ņu vēstures un kultūras mantoju-
ma glabātājs, bet saņēmis arī Eiro-
pas Muzeja gada balvu. Iespaidīgs 
un pārāks par visu bija šī muzeja 
apmeklējums. Tajā varēja aplūkot 
ne tikai Igaunijas grāmatniecības 
vēstures ekspozīciju, bet arī inter-
aktīvi digitālā veidā līdzdarboties 
vēstures izzināšanā, kurā izman-
toti dažādi gaismas un skaņas 
efekti. Muzejā iespējams aplūkot 
divas pastāvīgas ekspozīcijas – 
„Tikšanās”, kas stāsta par vienkār-
šiem Igaunijas cilvēkiem un viņu 
dzīvi dažādos laikmetos, un „Urā-
lu atskaņas”, kas parāda somugru 
tautu un samojedu tradicionālo 
kultūru. Iepazināmies arī ar mai-
nīgo ekspozīciju par Igaunijas na-
cionālo tautastērpu vēsturi. 

Paldies visu aplūkoto bibliotēku 
kolēģiem par viesmīlīgo uzņemša-
nu savās bibliotēkās. Paldies arī 
Saulkrastu novada pašvaldībai par 
finansiālu atbalstu un Salaspils 
novada bibliotēkas kolektīvam par 
kopā būšanas prieku un saturīgu 
augusta izskaņu! Lai mums visiem 
kopā darbīgs, jaunu mērķu un sa-
sniegumu pilns laiks! 

Ilze Dzintare, 
Saulkrastu novada bibliotēka

Saulkrastu vidusskolas dejotāji 
uzvedumā „No zobena saule lēca”

Pirms simts gadiem un 
vienmēr pie Auļu koka 
pulcējas mūsu cilts. Strādā, 
mīl, audzina bērnus, sargā 
tēvu zemi, godā senču paražas. 
Saulkrastu vidusskolas 
jaunieši kā stalti karavīri stāv 
brīvības sardzē, izdejo laimīgas 
bērnības un jaunības ainas. 

Šogad uzvedums ir īpašs, mītisku, 
senu, pirmatnīgu noskaņu rada 
pati daba  – gan saule, gan jūra, 
gan lietus un pērkons. 

Dalībnieki izdzīvoja dažādas 
emocijas, organiski iekļaujoties 
šajā neparastajā vidē. Mūsu skolas 
dejotāji jau trešo reizi piedalījās 
Agra Daņiļeviča un Uģa Brikmaņa 
veidotajā deju uzvedumā „No zo-
bena saule lēca”; iepriekšējās izrā-
des notika izstāžu centrā Ķīpsalā, 
šogad 24. un 25.  augusta izrādēs 
vide bija īpaša  – Vecāķu pludma-
le. Deju izrādē pavisam piedalījās 
1500 dalībnieki, mums ir lepnums, 

ka 70 no tiem ir mūsējie – deju ko-
lektīva „Saulīte” dejotāji. Paldies 
pašiem dejotājiem par ieguldīto 
darbu, laiku un aizrautību, māco-
ties dejas. Pateicība par iespēju pie-
dalīties atbalstītājiem: bērnu vecā-
kiem, pedagogiem, īpaši –  Marijai 
Andrejevai un Gintai Urdziņai, 

skolas direktorei Veltai Kalnakār-
klei, Saulkrastu novada domei.

Novēlu dejotājiem saglabāt ie-
gūtās dzīvesziņas vērtības! Tieka-
mies jaunajā sezonā!

                                                           
Jānis Trezuns, 

deju kolektīva „Saulīte” vadītājs

Tūrisma informācijas centra aizvadītā vasaras sezona 
Saulkrastu Tūrisma 
informācijas centram (TIC) 
bijusi gara un ražīga 
vasaras sezona.

Pavisam vasaras mēnešos, no 1. jū-
nija līdz 31. augustam, Saulkrastu 
TIC pakalpojumus izmantojuši 
14  100 apmeklētāji (2017. gadā – 
14 659).

Apmeklētāju TOP 6: Latvija, 
Krievija, Vācija, Lietuva, Igaunija, 
Čehija.

Analizējot sniegtās informāci-
jas tematikas rādītājus, TIC ap-
meklētāji visvairāk vēlas saņemt: 
bezmaksas brošūras un kartes, 
informāciju par apskates objek-
tiem, pasākumiem, iegādāties 
suvenīrus, saņemt informāciju 
par aktīvo atpūtu, naktsmītnēm, 
ēdināšanas uzņēmumiem un sa-
biedriskā transporta kustību.

Liela interese izrādīta pēc in-

formācijas par Vidzemes piekras-
ti kā vienotu galamērķi un visu 
 Vid ze mes reģionu, kā arī par Rīgu 
un Kurzemes reģionu.

Saulkrastu TIC sezonas sākumā 

tūrisma pakalpojumu sniedzējiem 
piedāvāja uzņēmumos izvietot 
trīspakāpju informācijas stendus 
ar informāciju par Saulkrastiem 
un Vidzemes piekrasti. Daudzi uz-

ņēmumi šo piedāvājumu izman-
toja, tādēļ tūrisma informācija vai-
rākās valodās bija vēl pieejamāka 
novada viesiem.

Sezonai sākoties, tika sagata-
vota Saulkrastu karte latviešu/
angļu, krievu/vācu valodā, izdots 
jauns drukātais materiāls „Kāzas 
Saulkrastos”.

Šogad Saulkrastu novadā vies-
nīcas „Sunny Dune” ēkā darbu 
uzsāka viesnīca „Pine Resort” un 
restorāns „Pino”. Zvejniekciemā 
darbu uzsāka viesu nams „Stiebri” 
un „Dainas”. 

Piedāvājumu atpūtai uz ūdens 
šogad kuplināja Skultes jahtklu-
ba izbraucieni ar jahtu no Skul-
tes ostas un izbraucieni ar buru 
kuģi „Spīdola-R” līdzās peldvietai 
„Centrs”. Saulkrastu centrā dar-
bību uzsāka labklājības centrs 
„AMIL SPA”. 

Liela interese izrādīta par 

Saulkrastu novada pasākumiem, 
tādēļ liels darbs ieguldīts, lai in-
formācija par Saulkrastu novada 
pašvaldības un uzņēmēju rīkota-
jiem pasākumiem atspoguļotos 
Saulkrastu TIC administrētajos 
sociālajos tīklos un mājaslapā. 

Informējam, ka no 1. sep-
tembra līdz 31. maijam mainīti 
Saulkrastu Tūrisma informācijas 
centra darba laiki. TIC strādā kat-
ru dienu (arī sestdienās un svēt-
dienās), izņemot valsts svētkus, 
no plkst. 8.45 līdz 17.15, ar pusdie-
nu pārtraukumu no plkst. 13.00 
līdz 13.30.

Saulkrastu novada uzņēmēji 
aicināti iesūtīt rudens jaunu-
mus un piedāvājumus, rakstot 
uz tic@saulkrasti.lv! Saulkrastu 
TIC joprojām iespējams saņemt 
Saulkrastu novada ceļvežus un 
Vidzemes piekrastes kartes izvie-
tošanai informācijas stendos. 

„Saulītes” dejotāji. Foto: I. Kursīte

Saulkrastu novada bibliotēkas vadītājas Ilzes Dzintares (no kreisās), 
bibliotekāres Ineses Einikas un Ainas Gribneres viesošanās Pērnavas 
Centrālajā bibliotēkā.
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Vasara 2018 „Jauniešu mājā”
JAUNIEŠIEM
Izaugsmes pārgājiens
Šī gada vasara aizsākās ar „Jau-
niešu mājas” 1 gada jubilejas pa-
sākumu – Izaugsmes pārgājienu 
31. maijā, kurā atraktīvā veidā ar 
neformālām izglītības metodēm 
atskatījāmies uz gada laikā pa-
veikto un izvirzījām sev jaunus 
izaicinājumus. 

Pārgājiena laikā neformālās iz-
glītības trenera vadībā apguvām 
komandas saliedēšanās un stipri-
nāšanas prasmes, kuras izmanto-
jam darbā ar jauniešiem. 

Pieredzes apmaiņas 
brauciens 
Jūnija sākumā devāmies ciemos 
uz Jūrmalas Bērnu un jauniešu 
interešu centru, kur tikāmies 
ar jauniešu domes pārstāvjiem, 
attīstības nodaļas speciālisti un 
jaunatnes lietu speciālisti, smēlā-
mies pieredzi un idejas, lai kvali-
tatīvāk attīstītu darbu ar jaunatni 
mūsu pašvaldībā.

Viesi no „Baltijas Reģionālā 
fonda” un 4 valstīm
Jūnija vidū pie mums viesojās 
pārstāvji no Spānijas, Igauni-
jas, Ungārijas un Latvijas –  no 
„Baltijas Reģionālā fonda”, kuri 
īsteno programmas „Erasmus+” 
stratēģiskās partnerības projek-
tu: „High Quality Youth centers 
in Europe”. Projekta mērķis ir 
apkopot labās prakses par jaunie-
šu centriem Eiropā, lai projekta 
noslēgumā tās apvienotu kopīgā 
materiālā.

Dalījāmies ar savu līdzšinējo 
pieredzi, pastāstījām par jaunatnes 
darba uzsākšanu un organizēšanu 
Saulkrastu novadā, par „Jauniešu 
mājas” paveikto un sasniegumiem 
līdz šim, kā arī par iecerēm un plā-
niem turpmākajai „Jauniešu mā-
jas” darbības attīstībai.

Saulkrastu 
Saulrieta skrējiens
Jūlijā tika aizvadīts otrais Saulkras-
tu Saulrieta skrējiens, kuru orga-
nizējām kopā ar biedrību „Augam 
Latvijai”. Pat stiprais lietus un pēr-
kona negaiss nespēja apturēt visus 
skrietmīļotājus, kas pierādīja, ka 
šis skrējiens ir jāorganizē arī turp-
māk un tam jākļūst par „Jauniešu 
mājas” tradīciju. Īpaši aktīvi šogad 
bija arī bērni no 7 gadu vecuma. 
Lepojamies, ka skrējējus iesildī-

ja arhitekts un maratonists Dins 
Vecāns, kurš pagājušajā vasarā ap-
skrēja apkārt Latvijai. 

Īsfilmu un 
aktiermeistarības festivāls
Jūliju noslēdzām ar interesantu 
un radošu dienu, kurā, pateico-
ties Latvijas Pieaugušo izglītī-
bas apvienībai un kino režisorei 
Indrai Vaļeniecei, guvām ieskatu 
kreatīvajā domāšanā un audio-
vizuālajā komunikācijā – kā no-
nākt no idejas līdz kvalitatīva un 
baudāma video izveidei. Pasāku-
ma laikā pie mums viesojās arī 
Latvijas Pieaugušo izglītības ap-

vienības sadarbības partneri no 
Gruzijas. 

Ciemiņi no Balviem 
„Jauniešu mājā”
Augusta sākumā uzņēmām viesus 
no Balvu Bērnu un jauniešu centra. 
Bijām parūpējušies par saturīgu, 
izzinošu un aktīvu programmu. 
Viesi tika iepazīstināti ar mūsu no-
vada ievērojamākām vietām. 

Jauniešiem īpaši patika ekskur-
sija uz Skultes ostu, Balto kāpu 
un viesošanās pie mūsu pludma-
les glābējiem. 

Jauniešu mājas 
futbola komanda
Šovasar Saulkrastu jaunie futbo-
listi pirmo reizi izmēģināja savus 
spēkus Saulkrastu atklātajā fut-
bola čempionātā, kurā ar savu 
neatlaidību un cīņas sparu ierin-
dojās 4. vietā. Tuvojoties vasaras 
noslēgumam, futbolisti ieguva 
arī savas pirmās bronzas medaļas 
Liepupes sporta spēlēs. 

Dalība „Projektu 
naktī 2018”
Gatavojoties vienam no mūsu 
izvirzītajiem mērķiem – Eiropas 
brīvprātīgo uzņemšanai „Jau-
niešu mājā”, kopā ar jauniešiem 
piedalījāmies Jaunatnes starptau-
tisko programmu aģentūras or-
ganizētajā „Projektu naktī 2018”, 

kurā attīstījām savas idejas un 
guvām vērtīgu pieredzi un node-
rīgus ieteikumus veiksmīga pro-
jekta pieteikuma izstrādei. 

Dalība Limbažu 
Jauniešu dienā „Rampa”
Jau otro gadu tikām uzaicināti 
piedalīties Limbažu Jauniešu die-
nā „Rampa”. 

Pasākuma apmeklētājiem pie-
dāvājām pašu izveidotas, jautras 
un atraktīvas spēles.

Guvām pieredzi Jauniešu die-
nas organizēšanā, jo arī pašiem ir 
mērķis nākamajā gadā organizēt 
šādu dienu jauniešiem Saulkrastu 
novadā. 

BĒRNIEM
Bērniem no 7 gadu vecuma visas 
vasaras garumā bija iespēja pava-
dīt brīvo laiku „Jauniešu mājā”. 

Bērni sportoja, attīstīja savas 
radošās un muzikālās prasmes, 
ieguva jaunus draugus, kā arī ap-
guva patstāvīgas dzīves ikdienas 
iemaņas. 

Saulgrieži „Jauniešu mājā”
Gada vismaģiskākajā laikā – Va-
saras Saulgriežos, sadarbībā ar 
Saulkrastu novada bibliotēku 
iepazīstinājām bērnus ar senlat-
viešu tradīcijām un ticējumiem. 
Kopīgi cepām pīrāgus, izgatavo-
jām vainadziņus un izgatavojām 
mājas gariņus, kas aizsargā no 
nelaimēm. Noslēgumā visi kopī-
gi mielojāmies pie pašu sarūpēta 
svētku galda par godu tradīcijām 
bagātākajiem latviešu svētkiem. 

Vasaras nometne
Jau 14. gadu notika tradicionālā 
vasaras nometne pašvaldībā dek-
larētajiem bērniem. Šogad mūsu 
organizētā vasaras dienas nomet-
ne mazajiem saulkrastiešiem bija 
īpaša – tā pagāja LV100 zīmē – 
par godu mūsu mīļajai Latvijai un 
tās apaļajai jubilejai.

Sporta diena 
Pateicoties veiksmīgai sadarbībai 
ar Saulkrastu kultūras un spor-
ta centru un, personīgi, ar Aivu 
Aparjodi, bērniem bija iespēja 
pavadīt aktīvu un sportisku die-
nu, izmēģinot spēkus dažādās 
sporta disciplīnās: kamaniņu 
sporta starta rāvienā, basketbolā, 
futbolā, improvizētā boulingā un 
precizitātes stafetē, kā arī dažādās 
veiklības stafetēs. 

Pasākuma mērķis bija aktīvi 
pavadīt dienu, kas arī izdevās!

Bungu meistarklase
Lai attīstītu bērnu muzikālās 
prasmes un ieinteresētu sākt spē-
lēt kādu mūzikas instrumentu, 
kopā ar aktīvu jaunieti – Reini 
Baltiņu – noorganizējām bungu 
meistarklasi. Bērni varēja klau-
sīties Reiņa sniegumu, uzzināt 
vairāk par bungu spēli, kā arī paši 
sēsties pie bungām. 

Ekskursija uz Tīklu parku
Vasaru noslēdzām ar jauku kopā 
būšanu jautrās un sportiskās akti-
vitātēs Līgatnes Tīklu parkā. 

Atsākoties skolas sezonai, gai-
dām savus apmeklētājus „Jaunie-
šu mājā”!

Sekojiet jaunākai informācijai 
un aktualitātēm mūsu profilā: 
www.facebook.com – Jauniešu 
māja – Saulkrasti lapā.

„Jauniešu mājas” komanda

Jauniešu forums 
„Solis augšup”
28. septembrī aicinām visus 
Saulkrastu novada jauniešus 
vecumā no 13 gadiem uz pirmo 
Saulkrastu novada jauniešu 
forumu „Solis augšup”, lai 
apzinātu jauniešu intereses, 
vēlmes un vajadzības, kas 
pozitīvi ietekmētu jauniešu 
dzīves kvalitāti mūsu novadā 
un veicinātu jauniešu 
piederības apziņu Saulkrastu 
novadam.

Būs iespēja izteikt savu viedokli, 
ģenerēt idejas darba grupās, in-

teresanti un radoši pavadīt lai-
ku, piedalīties kopīgā diskusijā 
„Solis nākotnē – Saulkrasti pēc 
10 gadiem”, kurā noskaidrosim, 
ko jaunieši paši vēlas, ko dara 
jau pašlaik un ko būtu gatavi da-
rīt Saulkrastu attīstības labā, lai 
savu turpmāko dzīvi saistītu ar 
Saulkrastu novadu.

Foruma atklāšana plkst. 10.00 
Saulkrastu novada domes zālē, 
Raiņa ielā 8.

Aktualitātēm seko līdzi – „Jau-
niešu mājas” Facebook lapā: www.
facebook.com/JMSaulkrasti.

Īsfilmu festivāla viesi un dalībnieki. Foto: no „Jauniešu mājas” arhīva

Nometnes „LV100” dalībnieki.

Tīklu parkā.
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Ekskursija uz Latgali
Pirmās dienas rīts sākās agri. Pēc 
četru stundu brauciena mēs sa-
sniedzām Zilupi. Zilupes vietējā 
gide mums pastāstīja par pilsētu. 
Kā nākamo mēs apskatījām Drau-
dzības kurgānu – Latvijas, Balt-
krievijas un Krievijas robežu krust-
punktu. Tatjanas knipelēšanas 
darbnīcā mēs redzējām, kā ar pa-
rastiem koka instrumentiem rada 
interesantus rokdarbus. Pasienes 
baznīca gan ir skaista! Iekšā baznī-
cā viss ir restaurēts. Tāšu meistars 
mums parādīja, kā no tāsīm top 
dažādas lietas. Kad gardas pusdie-
nas bija paēstas, mēs devāmies uz 
viesu namu „Zirga smaids”. Pie 
viesu mājas ir Nirzas ezers. Viesu 
nama saimniece ar savu suni Tofi-
ku mums pasniedza brokastis. Kad 
brokastis bija ieturētas, mēs devā-
mies uz Ludzu. Ludzā mūs sagai-
dīja vietējā gide – ar viņu kopā mēs 
apskatījām pilsētu. Ludzas amat-

nieku centrā mums pastāstīja par 
seno Latgali. Lūznavas muiža ir 
Latgales jūgendstila pērle – arī šeit 
mums bija interesanta ekskursija. 
Arendoles pilī mēs ēdām pusdie-
nas. Pēc pusdienām muižas saim-
nieks mūs izvadāja pa visu pili. Pēc 
ekskursijas mums bija palicis tikai 

ceļš mājup, vērojot skaistās dabas 
ainavas. Saulkrastu senioru eks-
kursijās kopā ar vecmāmiņu pieda-
los jau trešo gadu. Saku paldies ko-
lektīva vadītājai Marutai Mustei! 

Ar pateicību 
4. klases skolniece Patrīcija Grava

Pašvaldības policijas paveiktais augustā
Augustā Saulkrastu Pašvaldības 
policijas darbinieki ir saņēmuši 102 
izsaukumus, par dažādiem pārkā-
pumiem aizturētas 10 personas, 
9  personas nogādātas Rīgas reģio-
na pārvaldes Saulkrastu policijas 
iecirknī tālāku darbību veikšanai, 
1 persona – savā dzīvesvietā.

Uzrakstīti 244 administratīvā 
pārkāpuma protokoli, 216 proto-
koli par ceļu satiksmes noteiku-
mu neievērošanu, 5 protokoli par 
teritorijas vai piegulošās teritori-
jas nesakopšanu, 4 protokoli par 
mājas dzīvnieku labturības notei-
kumu neievērošanu, 4 protokoli 
par alkoholisko dzērienu lietošanu 

sabiedriskā vietā, 14 protokoli par 
nenoslēgtu līgumu ar sadzīves at-
kritumu apsaimniekotāju un 1 pro-
tokols par sīko huligānismu.

Uzsāktas 8 administratīvā pār-
kāpuma lietvedības – par līgumu 
nenoslēgšanu ar sadzīves atkritu-
mu apsaimniekotāju, par mājas 
istabas dzīvnieku labturības notei-
kumu neievērošanu, par teritorijas 
nesakopšanu, par ēku numuru vai 
nosaukumu plākšņu neizvietošanu 
pie nekustamā īpašuma un īpašuma 
nekopšanu, kā dēļ izveidojusies kūla.

Guntis Vinteris, 
Saulkrastu Pašvaldības policija

Ekskursijas dalībnieki.

Detālplānojuma izstrādes robeža
(teritorija no Saules tiltiņa līdz Ķīšupei)

Paziņojums par 
detālplānojuma 
teritorijai no Pēterupes 
Saules tiltiņa līdz 
Ķīsupei uzsākšanu 
Pamatojoties uz Saulkrastu novada 
domes 2018. gada 29. augusta 
lēmumu Nr. 746  (sēdes protokols 
Nr. 14/2018§42), ir uzsākta detāl-
plānojuma izstrāde teritorijai no 
Pēterupes Saules tiltiņa līdz Ķīšupei, 
Saulkrastos.  Saskaņā ar Saulkrastu 
novada teritorijas plānojumu terito-
rijai, kurā tiks izstrādāts detālplāno-
jums, plānotā (atļautā) izmantošana 
noteikta „Dabas un apstādījumu teri-
torija” (DA; DA3; DA6) un „Publiskās 
apbūves teritorija” (P3; P4).
Rakstiskus priekšlikumus un ietei-
kumus detālplānojuma izstrādei 
var iesniegt Saulkrastu novada 
domē, Raiņa ielā 8, Saulkrastos, 
darba dienās domes darba laikā 
no 2018. gada 20. septembra līdz 
20. novembrim. Detālplānojuma iz-
strādes vadītāja – Saulkrastu novada 
būvvaldes vadītāja Līga Pilsētniece 
(tālr. 67142519).

Notika pasākums 
„Iepazīsti Saulkrastu uzņēmēju!”
Šī gada 25. augustā notika 
„Saulkrastu uzņēmēju 
biedrības” rīkotais pasākums 
„Iepazīsti Saulkrastu 
uzņēmēju 2018”. Pasākumā 
piedalījās 15 Saulkrastu 
uzņēmēji, kuru uzņēmumus 
apmeklēja 24 dalībnieku 
komandas. 

Publicējam orientēšanās spēles 
rezultātus:

1. „Hotel, Restaurant, SPA 
Pine Resort” balvu saņēma ko-
manda „No Madarām”!

2. Kafejnīcas „Cietais Rieksts” 
balvu saņēma Elva Grauda & Jānis 
Vītoliņš!

3. Būvmateriālu veikala „BN 
Kurši” balvu saņēma komanda 
„No Madarām”!

4. Apsardzes uzņēmuma „TAI-
PANS Apsardze” balvu saņēma 
komanda „M3”!

5. Saimniecības preču veikala 

„Lasso” balvu saņēma komanda 
„Brāļi Baloži”!

6. Vīna bodītes „Wine boutique 
„Mama Ija”” balvu saņēma koman-
da „Strīpainie” (Stivriņu ģimene)!

7. Labklājības centra „AMIL 
SPA Self & Home Wellness” bal-
vu saņēma komanda „Strīpainie” 
(Grēves ģimene)!

8. Terases „Costa del Sol” bal-
vu saņēma komanda „Strīpainie” 
(Stivriņu ģimene)!

9. Velosipēdu veikala, servisa 
un nomas „Velodžeks” balvu sa-
ņēma komanda „Jawa”!

10. Kafejnīcas-ceptuves „Bem-
beri maiznīca” balvu saņēma ko-
manda „Alise un mamma”!

11. Būvniecības uzņēmuma 
„BUILDIMPEKS” balvu saņēma 
komanda „Singa”!

12. Aptiekas „A.Apotheka” balvu 
saņēma komanda „No Madarām”!

13. „Helgas veļas mājas” bal-
vu saņēma komanda „Super 

komanda”! Taču „Helgas veļas 
māja” piešķīra veicināšanas balvu 
– dāvanu karti 15 EUR arī koman-
dai „No Madarām”.

14. Atpūtas centra „Koklītes” 
balvu saņēma komanda „ Hen rijs”!

15. Izjāžu organizētāju „Jūras 
zirgi” balvu saņēma komanda 
„3K”!

Lielo balvu – dāvanu karti 100 
EUR  – saņēma komanda „Brāļi 
Baloži”!

Apsveicam!
Īpaši liels paldies pasākuma 

atbalstītājam Ervīnam Lasmanim 
un uzņēmumam „Zemgus”!

Uz tikšanos „Iepazīsti Saul-
kras tu uzņēmēju 2019”!

Informācija par Saulkrastu 
uzņēmēju biedrības aktivitātēm 
pieejama vietnē www.facebook.
com/saulkrastuuznemeji.

Artūrs Ancāns, 
„Saulkrastu uzņēmēju biedrība”

Piedalieties konkursā 
„Es mīlu Saulkrastus!”
Konkursā var piedalīties 
jebkurš cilvēks – nav noteikti 
vecuma, dzīvesvietas, 
dzimuma, nodarbošanās vai 
citi ierobežojumi – piedalīties 
variet arī jūs!

Kas jādara: jāizveido īsfilma par 
tēmu „Es mīlu Saulkrastus!”. Filmai 
jābūt vismaz vienu minūti garai, 
bet ne garākai par piecām minū-
tēm. Filmas saturs ir absolūti brīva 
dalībnieku izvēle, ceram uz skais-
tām, atraktīvām un asprātīgām, 
Saulkrastiem aktuālām filmām, kas 
cels saulkrastiešu pašapziņu, liks 
domāt un vairos novada prestižu! 
Filmu variet filmēt ar jebkādiem 
jums pieejamiem līdzekļiem, ie-
saistot jebkuru cilvēku vai resursus.

Termiņi: komanda jāpiesaka 
līdz 30.09.2018., norādot koman-
das nosaukumu, visu dalībnieku 
vārdus, uzvārdus, nodarbošanos 
un īsu paredzētās filmas scenārija 
aprakstu. Filma jāiesniedz ne vē-
lāk kā līdz 16.10.2018; gan pietei-
kums, gan filma jāiesniedz, sūtot 
e-pastā uz info@saulkrastuuzne-
meji.lv vai iesniedzot „Saulkrastu 
uzņēmēju biedrības” pārstāvjiem 
(tālrunis uzziņām 22079570).

Balvas: 500 EUR komandai, 
kura iegūs simpātiju balvu – vis-

vairāk atzīmes „dalīties” (share) 
vietnē facebook.com/saulkrastu-
uznemeji. Balsošana notiks no 
17.10.2018. līdz 17.11.2018. Katra 
atzīme „dalīties” (share) tiek pie-
skaitīta kā viena balss. Viens cil-
vēks var balsot vienu reizi.

500 EUR komandai, kuru no 
visiem pretendentiem kā labāko 
izvēlēsies žūrija, kurā piedalīsies 
Saulkrastu vidusskolas, Zvejniek-
ciema vidusskolas, Saulkrastu 
Tūrisma informācijas centra, 
„Jauniešu mājas” un „Saulkrastu 
uzņēmēju biedrības” pārstāvji!

Lūdzu, droši uzdodiet jautāju-
mus komentāru sadaļā facebook.
com/saulkrastuuznemeji.

Galvenais un vienīgais notei-
kums: dalībnieku komandā jābūt 
vismaz vienam Saulkrastu vidus-
skolas skolēnam un vismaz vienam 
Zvejniekciema vidusskolas skolē-
nam bez vecuma ierobežojuma.

Ar šo paziņojumu ir pagari-
nāts pavasarī izsludinātais kon-
kurss. Konkurss izsludināts kā 
„Saulkrastu uzņēmēju biedrības” 
dāvana Saulkrastu vidusskolai 
105 gadu jubilejā, kopējais balvu 
fonds 1000 EUR.

Artūrs Ancāns, 
„Saulkrastu uzņēmēju biedrība”

Ūdenssaimniecības darbi 
norit vairākos posmos
Kā jau iepriekš ziņots, 
pašvaldībā notiek ūdens 
saimniecības pakalpojumu 
attīstības projekta „Ūdens
saimniecības pakalpojumu 
attīstība Saulkrastos, II kārta” 
(projekta Nr. 5.3.1.0/17/I/019) 
ūdensvada un kanalizācijas 
sistēmas izbūves darbi, kas 
ietver 7 posmus.

Pašlaik darbi turpinās 2. un 4. 
posmā. 2. posmā tie notiek Upes, 
Pērļu, Duntes ielā, kā arī Jūras 
un Meža prospektā. Tuvākajā 
laikā darbi tiks uzsākti Melnsila, 
Irbenāju, Rītupes un Bebru ielā. 
Savukārt 4. posmā darbi turpinās 
Lašu, Pabažu, Tīklu, kā arī Kāpu, 
Kadiķu, Kaiju un Inčupes ielā.

Tuvākajā laikā darbi tiks uzsāk-
ti 1. posmā – Amatnieku, Jomas, 
Zvaigžņu, Jaunā un Liepu ielā. 
Darbu laikā tiek veikta ūdensap-
gādes un kanalizācijas centralizēto 
tīklu un atzaru izbūve, aku izvie-

tošana, kanalizācijas sūkņu staciju 
uzstādīšana. Viens no svarīgāka-
jiem darbiem ir pieslēgumu atzaru 
izbūve līdz īpašumiem. Lai pieslēg-
tu īpašumu vienotam ūdenssaim-
niecības tīklam, tehniskos doku-
mentus varēs iesniegt no nākamā 
gada pavasara – par to iedzīvotāji 
tiks informēti atsevišķi.

Vēršam uzmanību: pieslēdzo-
ties esošajiem ūdensapgādes un 
kanalizācijas tīkliem, darbus drīkst 
veikt pats īpašnieks vai īpašnieka 
izvēlēts darbu veicējs! Būvdarbu 
izmaksas ir atkarīgas no tā, kur 
īpašumam jāierīko pieslēgums, kur 
uz ielas atrodas centralizēto tīklu 
atrašanās vieta un kāds ir apkārt-
nes reljefs, savukārt kanalizācijas 
gadījumā – vai darbosies pašteces, 
vai būs jāizbūvē spiedvads.

SIA „Saulkrastu komunālserviss”
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Sapnis, kas turpina dzīvot
Pirms 50 gadiem – 1968. gada 23. septembrī durvis vēra 
Zvejniekciema bērnu mūzikas skola. Vēlāk – 1986. gadā tā tika 
pārsaukta par Vidzemes jūrmalas Mūzikas skolu, jo darbojās arī 
filiāles Ādažos un Carnikavā, bet kopš 1997. gada skola dzīvo ar 
tagadējo saturu un nosaukumu – Vidzemes jūrmalas Mūzikas un 
mākslas skola. 

Augusta pēdējās dienās Vidze-
mes jūrmalas Mūzikas un māks-
las skolā (VJMMS) Ostas ielā 15 
vēl valda nosacīts klusums. Tikai 
laiku pa laikam skolā ienāk kāda 
audzēkņa vecāki, lai nokārtotu 
atlikušās formalitātes, piemēram, 
nomainītu kāda instrumenta 
apguvi pret dziedāšanu vai ot-
rādi. Dzirdamas pūšamo instru-
mentu skaņas, skolotājiem un 
audzēkņiem gatavojot mācību 
gada atklāšanas koncertu. Citādi 
viss nesteidzīgi rit savu gaitu, un 
VJMMS direktorei Ievai Lazdaus-
kai, direktores vietniecei mācību 
darbā Līgai Ķesterei un skolas 
pirmajai direktorei Solveigai Iva-
novai ir nedaudz laika aprunāties, 
kas tad šajā pusgadsimtā ir bijis 
un kas notiek pašlaik. 

Par pašu sākumu
Patiesībā viss tā arī ir noticis, kā 
raksta Inga Zemīte grāmatā par 
Saulkrastiem. Pirms 50 gadiem 
Saulkrastos ieradusies Solveiga 
Ivanova, kā pati saka, no plašu-
ma – Tallinas, kur pēc Mūzikas 
akadēmijas mācījusi klavierspēli 
un bijusi koncertmeistare, un kā 
ārštata autore veidojusi mūzikas 
raidījumus Latvijas Radiofonā. 

„Tolaik – 60. gadu vidū – ar 
sapni, ka Saulkrastos ir vajadzī-
ga sava mūzikas skola, dzīvoja 
Saulkrastu skolas mūzikas skolo-
tājs un kora „Bangotne” diriģents 
Jānis Veismanis. Uz dzīvi pie jūras 
bija pārcēlies arī pazīstamais vi-
jolnieks Georgs Rubenis, un viņš 
domāja tāpat. Turklāt šeit ritēja 
ļoti aktīva kultūras dzīve – nu-
pat kā 1963. gadā Zvejniekciemā 
bija uzcelts jauns kultūras nams 
un skola. Kultūras namu vadīja 
Aina Kļaviņa – gudra sieviete, kas 
dabūja gatavu visu, ko vajadzēja. 
Bija arī kultūras dzīves attīstībā 
ieinteresēti kolhoza „Zvejnieks” 
vadītāji Alfrēds Biezais, bet pirms 
tam Almārs Grīnbergs, kura mei-
tas nāca mācīties uz jaundibinā-
to mūzikas skolu. Zvejnieki bija 
bagāti, braukāja pa jūrām, pirka 
mašīnas. Taču naudas pelnītāji 
redzēja, ka ar to vien nepietiek, 
un gribēja, lai viņu bērni uz pa-
sauli skatītos plašāk. 

Tātad veidojās tik daudz aps-
tākļi, lai mūzikas skola būtu. Un, 
ja man, atceroties pašu sākumu, 
par kaut ko sirdsapziņa nav mie-
rīga, tad par to, ka mūzikas skolā 
vajadzēja uzņemt visus, kuri to 
vēlējās. Taču mēs drīkstējām uz-
ņemt tikai pusi gribētāju,” to lai-
ku atceras S. Ivanova. 

„Es pati gribēju dzīvot pie jūras 
un mācīt klavieres un kokli. Un, 
tā kā mūzikas skolas direktoram 
te bija iespējams dabūt dzīvokli, 
es nešaubījos par savu izvēli,” viņa 
teic, bet jau smaidot piebilst, ka 
domājusi – te varēs dabūt zivis, bet 

par velti skolotājai neviens tās nav 
devis un par naudu dot nav gribē-
juši, tādēļ zivis bijis jāpērk Rīgā. 

„No otras puses – mūzikas 
skolai savu namu Zvejniekciemā 
uzcelt nevarējām. Mums pēcpus-
dienās atvēlēja tikai dažas klašu 
telpas Zvejniekciema vidusskolā, 
kuras direktors tolaik bija Jānis 
Vilcāns. Saulkrastos mūzikas sko-
la pie savām telpām nevarēja tikt, 
jo priekšroka lielajos vissavienī-
bas plānos bija Siguldai, Salaspilij, 
Baldonei un Olainei; tur vietējā 
vara neko nevarēja izdarīt. 

Tad uzklausīju padomu stāties 
partijā. Iestājos, nodibināju labas 
attiecības ar Rīgas rajona Kultū-
ras pārvaldes vadību, iesniedzu 
projektu, un 1986. gadā Saulkras-
tu vadība mums piešķīra zemes 
gabalu mūzikas skolas būvei. 
Taču togad beidzās mans direkto-
res laiks. Manā vietā atnāca Dzin-
tars Baiža, tad 1994. gadā – Rai-
monds Kalniņš, kurš šajā amatā 
nostrādāja līdz 2005. gadam, bet, 
laikiem mainoties, mūzikas skolai 
paredzētajā vietā Saulkrastos tika 
uzcelts tā sauktais kalna „Mego”. 
Tomēr pie savas ēkas tikām – 
kopš 1995. gada par savu saucam 
ēku Ostas ielā 15, Zvejniekciemā,” 
stāsta S. Ivanova.

Sākumā Zvejniekciema mūzi-
kas skolā varēja apgūt divus ins-
trumentus – klavieres un akor-
deonu. Salīdzinājumam – šajā 
mācību gadā – flautu, saksofonu, 
eifoniju, klarneti, vijoli, kokli, ģi-
tāru, klavieres, akordeonu, sita-
mos instrumentus un kora klasi, 
kopā pavisam 11 mūzikas specia-
litātes. Mākslas nodaļā ir viena 
programma – „Vizuāli plastiskā 
māksla”, kas ietver zīmēšanu, 
gleznošanu, kompozīciju, veido-
šanu un citas disciplīnas.

Vajadzīgi visu 
paaudžu pedagogi
Pašlaik VJMMS strādā 19 mūzikas 
un deviņi mākslas pedagogi. Daži 
mūzikas pedagogi strādā kopš 
70. gadiem. 

„Pedagoga dzīves pieredzi ne-
var uzskatīt par mīnusu. Tieši 
pretēji – tas ir ieguvums. Jauna-
jiem pedagogiem ir savi priekš-
stati par vērtībām un metodes, kā 
aizraut audzēkņus, bet no „sena-
jiem” pedagogiem bērni iemācās 
vērtības, kuras mūsu audzēkņiem 
vēl gadiem ies līdzi,” saka I. Laz-
dauska. Viņa pati – diplomēta 
interjeriste un dizainere – ir pēc 
kārtas ceturtā skolas direktore, 
amatā kopš 2005. gada, bet pirmā, 
kas pārstāv mākslas pasauli. 

„Reiz kāda mūzikas skolas au-
dzēkne vaicāja, vai es protu spēlēt 
visus instrumentus, kurus te var 
apgūt, jo viņa sprieda, ka direk-
toram tas pienāktos. Taču tā tas 
nav. Lai tuvotos mūzikas pasau-

lei, esmu papildinājusi savas zinā-
šanas Mūzikas akadēmijas peda-
goģijas programmā un ļoti daudz 
mācījusies no mūzikas kolēģiem,” 
teic direktore.

„Ir skolas, kurām pašvaldības 
iesaka atjaunot pedagogu kolek-
tīvu. Uzskatu, ka skolā jāstrādā 
dažādu paaudžu pedagogiem: 
gan pieredzes bagātiem, gan tiem, 
kuri vēl studē. Tādi mums ir divi. 
Darbs līdztekus studijām dod 
praktisko pieredzi, ko tikai no grā-
matām vai lekcijām iegūt nevar. 

Bērni mūsdienās zināšanas 

var iegūt no dažādiem avotiem, 
ieskaitot internetu, bet šādā iz-
glītošanās ceļā pietrūkst tādas 
būtiskas cilvēciskas vērtības kā 
kontakts ar pedagogu, personības 
klātbūtne. Protams, laika gaitā 
bērnu uztveres ātrums un asums 
mainās, un tas ir jārespektē,” teic 
I. Lazdauska.

Savukārt L. Ķestere piebilst, ka 
skolā strādā pedagogi, kas paši sa-
vulaik absolvējuši VJMMS – Beata 
Geka, Solveiga Boka, Andis Bah-

manis, Maija Kluša, arī Saulkras-
tos, Zvejniekciemā, Limbažos un 
Skultē strādā mūzikas skolotā-
jas – čelliste Danuta Ločmele, Lai-
la Bāliņa, Lūcija Sičevska un Antra 
Deniškāne. Arī Līga pati šeit gu-
vusi savu pirmo muzikālo izglītī-
bu, muzicējusi S. Ivanovas jaundi-
binātajā koklētāju ansamblī.

Interese par mūziku 
un mākslu ir līdzsvarā 
„Audzēkņu, kas VJMMS mācās 
mūziku un mākslu, proporcija ir 
aptuveni 50:50. Tas nācis ar laiku, 
jo 1995. gadā, kad tika iedibināts 
mākslas virziens, 1. kursā pietei-
cās 17 audzēkņi. Kopā mūziku 
un mākslu ik gadu VJMMS mā-
cās aptuveni 220 bērni – kādu 
gadu par dažiem bērniem vairāk, 
kādu – nedaudz mazāk,” skaidro 
I. Lazdauska. 

„Dodam iespēju mācīties vi-
siem, kuri to vēlas, un tad jau 
laika gaitā izkristalizējas, kuram 
ir gan talants, gan darbaspējas to 
attīstīt. Pedagogu uzdevums ir 
gādāt, lai bērnam interesētu, ko 
viņš dara. 

Protams, ne visi kļūs par 
profesionāliem mūziķiem vai 
māksliniekiem. Taču daudzus 
savus audzēkņus vēlāk redzam, 
dziedot koros, muzicējot pūtēju 
orķestros, piedaloties Dziesmu 
svētkos. Mēs audzinām cilvēkus, 
kuri apmeklē koncertus, māks-
las izstādes, piedalās, pārzina un 

virza kultūras procesus. Vien korī 
„Anima” pašlaik dzied 13 mūsu 
skolas absolventi un pedagogi,” 
teic L. Ķestere. 

„Skola vienmēr ir audzinājusi 
cilvēkus, kas sniedz savu ieguldī-
jumu Dziesmu svētku tradīciju 
turpināšanā un notur atzīstamā 
augstumā valsts kultūras dzīves 
latiņu,” viņai piebilst I. Lazdauska. 

Protams, ir arī profesionāli 
mūziķi un mākslinieki: solis-
ti Ingus Pētersons un Grizelda 
Kulberga, komponistes Anna 
Veismane un Santa Bušs, kordi-
riģentes Arta Zunde un Lāsma 
Pommere, vijolnieki Magdalēna 
Geka, Zane Kalniņa un Rūdolfs 
Bahmanis, pianistes Ilva Ļevčo-
noka un Marika Šaripo, multi-
mākslinieks Kaspars Bindema-
nis, arhitekti Unda Verbicka un 
Andris Rubenis, fotomāksliniece 
Liene Šteinberga-Cezar, māks-
las zinātnieces Indra Antoneviča 
un Una Uzkalna, grafiķes Vidaga 
Grīnberga un Baiba Kalniņa, kul-
tūras darbinieces Baiba Kranāte 
un Liene Vecvagare, aktrise Ligita 
Skujiņa, Kultūras akadēmijas pro-
rektore Zane Šiliņa. Plašs kultū-
ras lauka redzējums piemīt ikvie-
nam mūsu absolventam. Mūsējie 
ir uzņēmējas Helga Odiņa, Līga 
Vaidere, mediķi Dace Kreicberga, 
Agnese Uzkalna, Santa Ancāne, 
Anita Šēnberga, Aivars Pētersons 
un daudzi, daudzi citi. Latvijas 
Mākslas akadēmijā pašreiz studē 

Lauma Turkova, Justīne Plankāja, 
Kristīne Dūce. Kopā ar 2018. gada 
jūnija izlaidumu skolu ir absolvē-
juši 677 jaunieši.

Personību valdzinājums
Runājot par pedagogu nozīmi, 
I.  Lazdauska uzsver, ir būtiski, 
lai pedagogs ne tikai vadītu savas 
mūzikas un mākslas kontaktstun-
das, bet pats aktīvi muzicētu un 
darbotos profesionālās mākslas 
dzīvē. „Mūzikas un mākslas mī-
lestība kā dzīvesveids nāk tikai 
ar labiem piemēriem. Te VJMMS 
visi ir mūziķi un mākslinieki, un 
skolas sienās rit koncentrēta mū-
zikas un mākslas dzīve, kādas nav 
nekur citur,” viņa uzsver. 

To, ka aizrautība ar savu darbu 
ir skolas pedagogu tradīcija, ap-
stiprina S. Ivanovas teiktais: 

„Jau pirmajos mūzikas skolas 
pastāvēšanas gados katru mēne-
si bērnus vedu uz simfoniskās 
mūzikas koncertu filharmonijā. 
Savu kārt ikdienā ar viņiem strā-
dāja radoši pedagogi – vijolnieki 
Lilita Romka un Zigurds Elsbergs, 
režisore Brigita Vīnšteina mācīja 
sitamos instrumentus, klaviersko-
lotāja Ērika Barkāne, kādu laiku 
70. gados arī komponists Pēteris 
Vasks un citi. Tas viss piešķīra mā-
cībām plašumu, kāda nebija Zvej-
niekciema ikdienas dzīvē. Iesaistīt 
skolas darbā republikā pazīstamus 
cilvēkus nebija nemaz tik vienkār-
ši – vienam sieva disidente, citam 
bijusi izsūtīta, kādam ir nevis Lat-
vijā, bet Lietuvā iegūts diploms. 

Turklāt gandrīz viss, ko mēs 
darījām, balstījās uz entuziasmu. 
Kā lai citādi to sauc, ja direktoram 
alga bija 100 rubļi, apkopējai – 95, 
bet pedagogiem – 75 rubļi. Daudz 
darījām savā brīvā laikā, nesaņe-
mot samaksu. Tāda toreiz bija dzī-
ve. Tādēļ es saprotu, ka tagad mēs 
dzīvojam tik labi, kā nekad agrāk, 
un patiesībā nav iemesla čīkstēt. 

Un vēl – ja tu gribi būt pro-
fesionālis, jābūt gatavam ziedot 
visu šim mērķim. Sākuma gados 
zvejnieku bērni gāja mācīties par 
ekonomistiem un advokātiem, 
vēlāk nāca psiholoģija un sabied-
riskās attiecības. Bet skolotājam 
par to nevajadzētu apvainoties, jo 
cilvēkam jābūt laimīgam, ka viņš 
var darīt to, kas patīk. Savukārt 
kosmoss piespēlē to, ko katram 
no mums vajag.” 

No Saulkrastiem pasaulē
Sākotnēji skola tika dibināta kā 
Zvejniekciema mūzikas skola. 
Tad pievienojās Ādaži, Carnikava 
un skolu sāka saukt par Vidzemes 
jūrmalas Mūzikas skolu. Tagad 
Ādažu un Carnikavas novados ir 
pašiem savas mūzikas un mākslas 
skolas ar saknēm Zvejniekciemā. 
Par sadarbības gadiem atgādina 
tikai VJMMS nosaukums un labi 
kontakti ar kolēģiem šajās skolās. 

„Atgriezties pie Zvejniekciema 
mūzikas skolas vārda vairs neva-
ram, jo esam visa Saulkrastu no-
vada skola, bet joprojām mācām 

arī bērnus no Skultes, Duntes, Sē-
jas, Liepupes,” uzsver direktore. 

VJMMS uzņem visus, kas grib 
šeit mācīties, un dod izglītību, 
kas vēlāk ļauj iestāties profesio-
nālās vidējās izglītības mūzikas un 
mākslas skolās. Lielajās pilsētās 
mūzikas skolās ir iestāšanās kon-
kursi un iespēja izvēlēties spējīgā-
kos audzēkņus. Tādēļ muzicēša-
nas prasmju latiņa mūzikas skolu 
valsts obligātajos konkursos ir pa-
celta ļoti augstu un jebkurš kon-
kurss ir nopietns pārbaudījums. 

„Lai labs mūzikas skolas au-
dzēknis būtu arī izcils konkur-
sants, bērnam vajadzīgs gan ve-
cāku atbalsts, gan, gatavojoties 
konkursam papildus, pedagoga 
laiks, un, protams, daudz jāstrādā 
arī patstāvīgi. Ja tas viss izdodas, 
tad rezultāts ir. 

Viss ir tāpat kā sportā, labu 
sportistu daudz, bet uzvarētājs 
tikai viens. Kāds paliek otrais, 
kāds – pēdējais,” atzīst L. Ķestere.

„Skolā pie sienas ir garš sa-

raksts ar mūsu uzvarētājiem gan 
mūzikas, gan mākslas konkursos. 
Iepriekšējā mācību gadā – 14 lau-
reāti, neskaitot atzinības. Jo bie-
žāk audzēkņi piedalās konkursos, 
jo rezultāti ir labāki. 

Laiku pa laikam piedalāmies 
mūzikas konkursos gan Latvijā, 
gan Baltijas valstīs, Anglijā, Vācijā, 
Itālijā, Spānijā, vairākkārt bijām arī 
jauno pianistu konkursā Parīzē. 
Savukārt mākslas konkursu darbi 
ceļojuši uz visiem kontinentiem. 
No visiem kontinentiem atceļo-
juši arī diplomi un atzinības. Īpašs 
pārdzīvojums bija divas uzvaras 
pasaules bērnu mākslas konkursos 
ASV. Abas reizes audzēknes kopā 
ar skolotājām devās pāri okeānam 
pēc balvām, pārstāvot Latviju un 
izbaudot mākslas festivāla gran-
diozās norises Vašingtonā. Tas, 
protams, prasa īpašu saņemšanos 
gan bērniem, vecākiem un peda-
gogam, gan pašvaldībai, ieguldot 
darbu un finanses. 

2018. gada maijā jau pieminē-
tajā konkursā Parīzē, kur satikās 
bērni no visas pasaules, panāku-
mus guva divi Tamāras Āriņas 
audzēkņi Gatis Kalvišs un Lāsma 
Mikilpa-Mikgelba, pārvedot mā-
jās pirmās vietas un „Grand Prix” 
diplomus. Tas ir stāsts par lielpil-
sētām un provinci,” uzsver I. Laz-
dauska, atgādinot, ka ir arī daudzi 
citi labi piemēri gan mūzikas, gan 
mākslas audzēkņu vidū  – Kirils 
Turovs, Kaspars Stepe, Agnese 

Geka, Dita Kantore, Paula Dalbi-
ņa. Konkursu laureātu saraksts 
būtu vairāku lappušu garš. Tomēr 
dalība konkursos nav pašmērķis – 
tā ir izglītības procesa sastāvdaļa.

Koklētāju ansamblis „Saule”
Viena no Saulkrastu kultūras 
dzīves virsotnēm 70. un 80. gadu 
mijā, kas tagad liek aizdomāties 
par vēl neapjaustu Atmodas tuvo-
šanos, bija koncerts „Senā daina, 
kļūsti spīva!”, kas piecus gadus 
nodzīvoja uz dažādām skatuvēm, 
ieskaitot tagadējo Latvijas Nacio-
nālās operas un baleta teātra ska-
tuvi. Tas bija zvejniekciemietes, 
diriģentes Māras Skrides projekts, 
kurā kopā ar vīru vokālo ansambli 
„Arājs”, Skultes sieviešu vokālo 
ansambli un aktrisi Elzu Radziņu 
piedalījās arī mūzikas skolas kok-
lētāju ansamblis „Saule”.

„Kad ierados Saulkrastos, man 
bagāžā bija zināšanas par tautas 
instrumentu spēli un divas kokles, 
kā arī vēlme mācīt bērniem spēlēt 
šo instrumentu,” saka S. Ivanova. 
Ar laiku kokļu skaits izaudzis līdz 
septiņām. „Daudz koncertējām, 
cilvēkiem liekot aizdomāties par 
savām saknēm un vērtībām.”

Ar kokles spēli saistās arī festi-
vāla „Koklē vēju vanadziņš” tradī-
cijas. Uz festivālu 2016. gada pa-
vasarī Zvejniekciemā sapulcējās 
132 jaunie un pieaugušie koklētāji 
no visiem Latvijas novadiem. 

Mums nesaka „Nē!” 
Runājot par skolas pastāvēšanas 
materiālo pusi, I. Lazdauska skaid-
ro, ka skolai ik gadu tiek piešķirta 
valsts mērķdotācija kā akreditētai 
izglītības iestādei un tiek veidots 
izsvērts VJMMS budžets, ko pašval-
dība rūpīgi izvērtē. „Taču nav bijis 
tā, ka jāsaņem atbilde: „Nē!” vai „Šo 
aizmirstiet…” Tagad gan ļoti tiek 
gaidītas jaunās telpas Saulkrastos, 
lai ne tikai zvejniekciemiešiem, bet 
arī saulkrastiešiem mūzikas izglītī-
ba būtu ērti sasniedzama. Arī peda-
gogu algas, līdzīgi kā citur Latvijā, ir 
svarīgs jautājums. Vajadzību visiem 
ir daudz, un mums uz savējām nā-
kas pagaidīt, bet tas nav iemesls, lai 
sūdzētos par dzīvi.”

Cienījamā pedagoģe S. Ivano-
va joprojām savai skolai novēl: 
„Lai skola dzīvo un dara to radoši. 
Naudu, protams, vajag, bet, ja iz-
dodas lietas līdzsvarot, darot labi 
savu darbu, tā atnāk pati. Tie, kas 
strādā tikai naudas dēļ, nav laimī-
gi cilvēki.” 

Ģirts Kondrāts

Zvejnieki bija bagāti, 
braukāja pa jūrām, pirka 

mašīnas. Taču naudas 
pelnītāji redzēja, ka ar 
to vien nepietiek, un 

gribēja, lai viņu bērni uz 
pasauli skatītos plašāk. 

Skola vienmēr ir 
audzinājusi cilvēkus, kas 
sniedz savu ieguldījumu 
Dziesmu svētku tradīciju 

turpināšanā un notur 
atzīstamā augstumā 
valsts kultūras dzīves 

latiņu.

VJMMS pedagogu un darbinieku kolektīvs, savu 50. mācību gadu sākot pie mūzikas skolas. Priekšplānā ar ziediem 
rokās skolas pirmā direktore, bet vēl joprojām kokles skolotāja Solveiga Ivanova. Foto: no VJMMS arhīva Mākslas nodaļas audzēkņi izbraukuma plenēra praksē Nidā, Kuršu kāpās, Lietuvā.

VJMMS, Zvejniekciema vidusskola un Saulkrastu kultūras un sporta 
aģentūra Minhauzena muzejā sveic kopīgo kolēģi Miervaldi Leju vienā 
no skaistajām jubilejām.

Vairāku starptautisko un nacionālo konkursu laureāts Kirils Turovs 
muzicē kopā ar koncertmeistari, pianistu nodaļas vadītāju Beatu Geku.
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Latvijas iedzīvotāji 
tiek aicināti sēt un 
dēstīt „laimes kokus”
Šī gada 15. septembrī 
norisināsies Vispasaules 
tīrības diena – „World Clean 
Up Day”, un arī „Lielās Talkas” 
organizatori gatavojas šai 
dienai. Ar katru gadu Talkas 
ideja attīstās, tādēļ, domājot par 
„LV200”, Latvijas iedzīvotāji 
tiek aicināti sēt un dēstīt 
„laimes kokus”, atzīmējot šo 
notikumu īpaši izveidotā kartē.

Akcijas „Stādām Latvijas nākotni – 
katram savu Laimes koku!” rezultā-
ti tiks parādīti apvienības „Let’s Do 
It! World” rīkotajā Pasaules talkā, 

kas notiks 15. septembrī. Tā sāksies 
Jaunzēlandē plkst.10.00 pēc vietējā 
laika un sekos Saulei visas dienas 
garumā, pārklājot visas 24 laika 
joslas. Talka noslēgsies  Havaju sa-
lās. Plānots, ka tajā iesaistīsies brīv-
prātīgie no vairāk nekā 150 valstīm. 
Pasaules talka būs lielākā kopīgā 
dabas sakopšanas talka pasaules 
vēsturē. Vairāk par Pasaules talku 
www.letsdoitworld.org.

Organizatori aicina piedalīties 
šajā akcijā, iestādīt koku un aici-
nāt citus to darīt par godu zaļā-
kai Latvijai, un atzīmēt to kartē 
http://talkas.lv/laimes-koki/.

Norisinās trešā pieteikšanās ES fondu 
mācībām pieaugušajiem 11 nozarēs
Valsts izglītības attīstības 
aģentūra (VIAA) ir izsludinājusi 
trešo pieteikšanās kārtu 
Eiropas Savienības (ES) fondu 
pieaugušo izglītības projektā 
„Nodarbināto personu 
profesionālās kompetences 
pilnveide”. 

Tajā ikviens strādājošais un paš-
nodarbinātais no 25 gadu vecuma 
var pieteikties mācībām 11 taut-
saimniecības nozarēs, līdz 17. sep-
tembrim iesniedzot pieteikumu 
kādā no 70 izglītības iestādēm 
visā Latvijā.

Iespējas izmanto 
jau vairāk nekā 
8000 nodarbināto
„Kopš pirmās pieteikšanās kārtas 
izsludināšanas pērn rudenī šajā 
projektā iesaistījušies jau vairāk 
nekā 8000 strādājošo. Līdz šim 
pieprasītākās tautsaimniecības 
nozares, kurās arī ir visvairāk 
mācību dalībnieku, ir elektro-
nisko un optisko iekārtu ražo-
šana un IKT, kā arī būvniecība. 
Trešā pieprasītākā ir transporta 
un loģistikas nozare, kas strauji 
attīstās. Šīs ir Latvijas ekono-
mikai prioritāras nozares, kurās 
kvalificēta darbaspēka trūkums 
ir visaktuālākais. Strādājošo ie-
dzīvotāju iesaistīšanās, kā arī iz-
glītības nozares un darba devēju 
sadarbība šī projekta īstenošanā 
ir pozitīvs signāls darba tirgum, 
kas apliecina, ka iecere ir attais-
nojusies,” stāsta VIAA direktore 
Dita Traidās.

Mācību dalībnieku vidū 66% 
ir vecumā no 25 līdz 44 gadiem, 
savukārt vairāk nekā trešā daļa 
ir vecumā no 45 gadiem, kas ir 
prioritārā projekta mērķauditori-
ja. 10% visu izglītības ieguvēju ir 
vecumā no 56 gadiem, kas aplie-
cina Latvijas darbaspēka gatavību 
mācīties mūža garumā. 

Šajā kārtā vairāk nekā 100 
dažādu prasmju 11 nozarēs
Šajā kārtā iedzīvotāji var izvēlē-
ties apgūt aptuveni 100 dažādas 
prasmes un kvalifikācijas, ko iz-
glītības iestādes piedāvā mācīties 
vairāk nekā 400 dažāda garuma 
un satura izglītības programmās. 
Visvairāk mācību iespēju šajā 
kārtā ir elektronisko un optisko 
iekārtu ražošanas un IKT noza-
rē, metālapstrādē, mašīnbūvē un 
mašīnzinībās, kā arī transporta 
un loģistikas nozarē. 

Piedāvāto mācību nozaru klās-
tā ir arī ēdināšanas pakalpojumi 
un tūrisms, kokrūpniecība, ener-
ģētika, būvniecība, tekstilizstrā-
dājumu, apģērbu, ādas un ādas 
izstrādājumu ražošana, drukas 
un mediju tehnoloģijas, ķīmiskā 
rūpniecība, pārtikas rūpniecība 
un lauksaimniecība. 

Strādājošajiem, 
pašnodarbinātajiem 
un jaunajiem vecākiem 
darba attiecībās
Lai pieteiktos mācībām, iedzīvo-
tājiem jābūt sasniegušiem 25 gadu 
vecumu, strādājošiem vai pašno-
darbinātiem. Pieteikties var arī 
jaunie vecāki, kuri atrodas bērna 
kopšanas atvaļinājumā, saglabājot 
darba attiecības. 

Ja uz vienu vietu būs vairāki 
pieteikumi, īpašas priekšrocības 
uzņemšanā būs strādājošajiem 
vecumā no 45 gadiem, kuri strādā 
konkrētās Profesiju klasifikatora 
pamatgrupu profesijās, personām 
vecumā no 50 gadiem, kuras No-
dar bi nā tī bas valsts aģentūras (NVA) 
projektā „Atbalsts ilgākam darba 
mūžam” saņēmušas rekomendāci-
ju mācībām, kā arī bēgļiem un per-
sonām ar alternatīvo statusu. 

Mācību dalībniekiem jānodro-
šina 10% līdzmaksājums, ko var 
finansēt arī darba devējs. Strādājo-
šajiem ar maznodrošinātā vai trū-
cīgā statusu mācību maksu pilnā 
apmērā sedz ES fondi un valsts, kā 
arī ir iespēja saņemt transporta iz-
maksu kompensāciju, ja šādas iz-
maksas rodas mācību laikā. Savu-
kārt nodarbinātie ar invaliditāti 
var saņemt kompensāciju asisten-
ta vai surdotulka pakalpojumiem, 
kas radušies mācību laikā. 

Mācīties var vienu reizi
Tā kā projekta laikā jaunu profe-
siju vai zināšanas strādājošie var 
apgūt tikai vienu reizi, NVA 28 fi-
liālēs ir iespēja saņemt karjeras 
konsultāciju, savukārt 81 projekta 
sadarbības pašvaldībā ir pieaugu-
šo izglītības koordinatori, kuri var 
sniegt informatīvu atbalstu.

Pieteikšanās notiek izglītības 
iestādēs, iesniedzot mācību pie-
teikumu klātienē vai elektroniski, 
nosūtot to e-pastā. Plašāku infor-
māciju par mācību programmām, 
izglītības iestādēm, pieteikšanās 
kārtību un citiem praktiskiem jau-
tājumiem iespējams atrast vietnē 
www.macibaspieaugusajiem.lv.

ES fondu pieaugušo izglītības 
projekta „Nodarbināto personu 
profesionālās kompetences piln-
veide” mērķis ir pilnveidot no-
darbināto personu profesionālo 
kompetenci, lai novērstu darba-
spēka kvalifikācijas neatbilstību 
darba tirgus pieprasījumam un 
veicinātu gan strādājošo konku-
rētspēju, gan darba produktivitā-
tes pieaugumu. Projektu finansē 
Eiropas Sociālais fonds un Latvi-
jas valsts. Līdz 2022. gada 31. de-
cembrim tajā tiks ieguldīti vairāk 
nekā 25 miljoni eiro. 

Lietotu apavu vākšanas 
akcija „Pazole”
Līdz 30. septembrim notiks 
SIA „ZAAO” (ZAAO) organizēta 
lietotu apavu vākšanas 
akcija „Pazole”, kuras laikā, 
nogādājot uz EKO laukumiem 
vismaz 1 apavu pāri, ir iespēja 
piedalīties balvu izlozē. 

Pazole – otrā zole, ko piestiprina 
zem pamatzoles. Par pazoli ir ak-
cijas stāsts – tiek vākti apavi, kuri 
ir lietoti, kuriem ir nelieli sala-
bojami defekti – jāmaina papēži, 
zole, rāvējslēdzējs, jāiever jaunas 
šņores. Apaviem jābūt sausiem, 
tīriem un pa pāriem, neder gumi-
jas zābaki. Apavi, kuri tiks salabo-

ti, iegūs otru dzīvi pie valkātājiem 
jaunattīstības valstīs.

EKO laukumu darba lai-
ki pieejami vietnē www.zaao.lv 
vai pa tālruni 64281250. Akcijas 
nolikums pieejams uzņēmuma 
mājaslapā un pie EKO laukumu 
pārziņiem. Lietotus apavus EKO 
laukumos kopš šā gada pavasara 
iespējams bez maksas nodot arī 
ārpus akcijas darbības laika.

Akcija ir spēkā tikai pašvaldību 
atkritumu apsaimniekošanas uz-
ņēmuma „ZAAO” darbības reģionā.

Zane Leimane, 

SIA „ZAAO” 

        

 
  Aicina piedalīties „Piekrastes Tīrradē”

Vides izglītības fonds un 
kampaņa „Mana jūra”  ikvienu 
aicina pievienoties „Piekrastes 
Tīrradei” – iniciatīvai, kas 
notiks septembrī un kuras 
laikā kopīgiem spēkiem tiks 
sakopta visa 500 km garā 
Latvijas piekraste. 

Iniciatīvas nosaukums „Piekras-
tes Tīrrade” ietver vārdu, kas ticis 
radīts īpaši šim pasākumam. „Tīr-
rade” ir saliktenis, ko veido divi 
vārdi – „tīrs” un „radīt”. Tādējādi 
iniciatīvas autori vēlas uzsvērt, ka 
tos vieno un iedvesmo ideja par 
tīras vides radīšanu, vīzija par tīru 
un sakoptu piekrasti.

„Piekrastes Tīrrade” notiks 
katru sestdienu sadarbībā ar vie-
tējām pašvaldībām, Latvijas Eko-
skolām un ikvienu, kam rūp tīra 
vide. 1.  septembrī tiks sakopta 
Liepājas, kā arī Rucavas, Nīcas, 
Grobiņas un Pāvilostas novada 
jūrmala, 8. septembrī – Ventspils 
un Ventspils novada piekraste. 15. 
septembrī Tīrrade norisināsies 
Dundagas, Rojas, Mērsraga un 

Salacgrīvas novadā, 22. septembrī 
– Engures, Carnikavas, Saulkrastu 
un Limbažu novadā, savukārt pē-
dējā mēneša sestdienā – 29. sep-
tembrī – Latvijai tiks uzdāvināta 
tīra Jūrmalas un Rīgas piekraste.

Lai pēc iespējas labāk sakoptu 
pludmali, Saulkrastu novada jūras 
piekraste ir sadalīta divos posmos. 
Katram dalībniekam ir iespēja pie-
teikties uz sev patīkamāko posmu, 
reģistrējoties vietnē www.tirrade. lv 
vai arī zvanot Aigai pa tālruni 
26722484. Reģistrēties laikus ir 
svarīgi, jo tas organizatoriem ļauj 
maksimāli labi jau šobrīd saplānot 
cilvēku iespējamo darbības noslo-
dzi gar visu piekrasti.

Visos novados sakopšanas darbi 
ritēs pēc vienota plāna, tie sāksies 
plkst. 10.00 un noslēgsies plkst. 
14.00. Noteiktajā datumā plkst. 
10.00 „Tīrrades” dalībniekam jāie-
rodas izvēlētajā vietā, kur viņu sa-
gaidīs kāds no „Piekrastes Tīrrades” 
posmu koordinatoriem, kurš ikvie-
nam izsniegs maisus un cimdus, 
instruēs par drošību un sakopšanas 
darbu plānu. Katram „Piekrastes 

Tīrrades” dalībniekam tiks piešķirti 
divi dažādi maisi: viens būs plast-
masas atkritumiem, otrs  – visiem 
pārējiem. Sadarbībā ar AS „BAO” 
būs iespēja bīstamos atkritumus 
nodalīt no pārējiem, novietojot tos 
atsevišķos konteineros.

Posmi:
1. Bazūnurga–Lilastes upes ie-

teka jūrā (3,52 km);
2. Bazūnurga–Baltā kāpa, In-

čupes ieteka jūrā (3,08 km);
3. Baltā kāpa, Inčupes ieteka 

jūrā–Pēterupes ieteka jūrā (1,8 km);
4. Saulkrastu pludmale, ka-

fejnīca „Mare”–Pēterupes ieteka 
jūrā (1,83 km);

5. Saulkrastu pludmale, kafej-
nīca „Mare”–Ķīšupes ieteka jūrā 
(1,14 km);

6. Skultes kokosta, „SIA Ter-
mināls”–Ķīšupes ieteka jūrā 
(4,19 km);

7. Skultes kokosta, Upes iela–
Limbažu novada robeža (3,6 km).

Lai uzzinātu vairāk un reģistrē-
tos dalībai „Piekrastes Tīrradē”, 
informācija vietnē www.tirrade.lv 
vai pa tālruni 26722484 (Aiga).
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Saulkrasti 
Pierīgas pašvaldību 
sporta spēlēs 2018

Augusta beigās Saulkrastu 
novads piedalījās Pierīgas 
pašvaldību darbinieku sporta 
spēlēs Ropažos. Spēles notika 
kartingu trasē „333”. 

Organizatori bija pacentušies sa-
rīkot lieliskas sacensības, kurās 

varēja mēroties veiklībā, izturībā, 
atraktivitātē un, protams, galve-
najā šo spēļu uzdevumā – kolektī-
va saliedēšanā. Saulkrastu novadu 
pārstāvēja 20 cilvēki, un koman-
da guva lieliskus rezultātus – in-
dividuālajās disciplīnās izcīnot 
divas trešās vietas un vienu otro 

vietu. Kopvērtējumā Saulkrastu 
novads ieguva dalītu 5./6. vietu, 
kas ir pēdējo gadu labākais sa-
sniegums. Saskaņā ar nolikumu 
nākamā gada Pierīgas pašvaldību 
sporta spēles tiek uzticēts rīkot 
Saulkrastu novadam. Tiekamies 
2019. gadā Saulkrastos!

Saulkrastu komandas dalībnieki. Foto: no domes arhīva

Saulkrastu sporta 
centrs informē!
Ar septembri sporta centrs 
atsāk visus ierastos sporta 
pulciņus un nodarbības!

Sporta centrs piedāvā bezmaksas 
nodarbības džudo, orientēšanās 
sportā, kamaniņu sportā, bas-
ketbolā, florbolā, sporta spēles 
pašiem mazākajiem (no 3 gadu 
vecuma).

Maksas grupas ir karatē un fut-
bola treniņiem, kā arī deju grupas 
„DESPERADO” un „Zumba Kids” 
nodarbībām.

Pieaugušajiem (novada iedzī-
votājiem) ir iespēja bez maksas 
apmeklēt trenažieru zāli darba-
dienās no plkst. 8.00 līdz 11.00.

Svētdienās  ir iespēja bez 
maksas izmantot sporta centra 
lielo zāli dažādām sporta spē-
lēm: basketbolam, futbolam, vo-
lejbolam.

Sporta centrs turpmāk aktīvi 
darbosies, lai izstrādātu un pie-
dāvātu vairāk sporta iespējas tieši 
pieaugušajiem, kā arī papildinās 
un dažādos bērnu pulciņu piedā-
vājumu! 

Informācija par laikiem pie-
ejama vietnē www.saulkrasti.lv 
(septembra laikā informācija, ie-
spējams, mainīsies, kamēr skola 
sakārtos savus grafikus).

Sporta centra darba laiks: dar-
badienās no plkst. 8.00 līdz 21.30, 
brīvdienās no plkst. 10.00 līdz 
20.30. 

Ņemot vērā iedzīvotāju ietei-
kumus, sporta centra darbalaiks 
varētu tikt pagarināts! 

Uz tikšanos sporta centrā! 
Jaunumiem sekojiet līdzi www.
facebook.com/saulkrastisports/ un 
vietnē www.saulkrasti.lv. 

Jauni sporta 
pasākumi Saulkrastos
Lai dažādotu Saulkrastu sporta 
dzīvi, vietējais sporta centrs 
piedāvā divus jaunus sporta 
pasākumus, kuri varētu kļūt 
par tradicionāliem sporta 
pasākumiem novadā. Tie ir 
Saulkrastu skriešanas seriāls 
„No kāpām līdz jūrai” un 
„Saulkrastu rudens velokross”.

Skriešanas seriāls notiek visu sep-
tembri otrdienās pie Baltās kā-
pas. Nolikums un afiša pieejami 
vietnē www.saulkrasti.lv, savukārt 
velokross notiks 15. septembrī.  
Abi sporta pasākumi tiek rīkoti 
sadarbībā ar SIA „HEINOLA”, kas 
organizē sporta pasākumus. 

Tā kā šie sporta pasākumi ir 
jaunums un pirmreizēji būs kā 
izmēģinājuma aktivitāte, tieši 
iedzīvotāji būs tie, kuri izlems 
sporta pasākumu nākotni. Sporta 
centra turpmākais mērķis būs rī-
kot kvalitatīvus pasākumus visai 
ģimenei, tādēļ ir ļoti svarīgi, lai tie 
ir apmeklēti un lai varam kopīgi 
izvērtēt, kādas sportiskās aktivi-
tātes turpmāk rīkot un no kādiem 
pasākumiem atteikties! 

Veidosim Saulkrastu sporta 
dzīvi kopā!

Aiva Aparjode, 
PA „Saulkrastu kultūras  

un sporta centrs”

No 23. līdz 30. septembrim 
Saulkrastos būs 
Eiropas sporta nedēļa 
Jūnijā Saulkrastu sporta 
centrs piedalījās projektu 
konkursā „Fizisko aktivitāšu 
un veselīga uztura 
popularizēšana – aicinājums 
veselīgam dzīvesveidam” 
(„Tartu call for a healthy 
lifestyle”) un ieguva līdzekļus, 
lai realizētu šo projektu arī 
Saulkrastos. 

Projekta mērķis ir aicināt iedzī-
votājus pievērsties veselīgam 
dzīvesveidam! Lai šis sauklis dar-
botos ilgstoši, nedēļas laikā Saul-
krastu iedzīvotājiem būs iespēja 
iepazīt pilnīgi visas Saulkrastos 
pieejamās sporta un veselības ak-
tivitātes. 

Katru dienu Saulkrastu tre-
neri prezentēs savas nodarbības 
gan bērniem, gan pieaugušajiem. 
Iedzīvotāji ir aicināti visur pieda-
līties! Kā arī visu nedēļu sporta 
centrā strādās uztura speciālists, 
kurš sniegs konsultācijas. Būs 
iespēja noteikt savu veselības 

stāvokli ar ķermeņa masas ana-
lizatoru, noklausīties lekcijas par 
veselīgu uzturu, izmērīt asins-
spiedienu, cukura līmeni asinīs 
un noklausīties ģimenes ārsta 
lekciju. 

Projektā piedalās arī visas trīs 
izglītības iestādes, kurās katru 
darba dienas rītu notiks kopējas 
rīta rosmes, būs iespēja apgūt 
orientēšanās pamatus labirintā, 
kā  arī skolās būs veselīga uztura 
lekcijas un meistarklases. 

Šī sporta nedēļa ir lielisks 
atspēriens ceļā uz veselīgu dzī-
vesveidu un sportu! Visi no-
vada iedzīvotāji aicināti nākt 
un izmēģināt sporta iespējas 
Saulkrastos! 

Sīkāka informācija un prog-
ramma pieejama vietnē www.
saul krasti.lv, portālā Facebook. lv, 
bukletos un skrejlapās, kā arī 
Saulkrastu sporta centrā vai raks-
tot uz sports@saulkrasti.lv.

Visi pasākumi pieejami bez 
maksas!
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Saulkrastu novada domes 29. augusta sēdes Nr. 14 lēmumi
Sēdē piedalās deputāti E. Grāvītis, 
B.  Veide, A.  Horsts, A.  Aparjode, 
S. Ancāne, L.  Vaidere, S.  Osīte, 
N.  Līcis, M.  Kišuro, O.  Vanaga, 
S.  Ozola-Ozoliņa, G.  Lāčauniece, 
A. Dulpiņš, A. Deniškāne, I. Veide.

Par zemes vienības atdalīšanu, 
jauna īpašuma izveidošanu, 
adreses piešķiršanu un lietoša-
nas mērķa noteikšanu
Atļaut sadalīt nekustamo īpa-
šumu, Palejas iela 3, Saulkras-
ti, Saulkrastu novads, kadastra 
Nr. 80130030219, izveidojot sešus 
jaunus nekustamos īpašumus.

Par zemes vienību apvienošanu,
lietošanas mērķa noteikšanu un 
adreses piešķiršanu
Atļaut apvienot īpašuma, Inčupī-
tes iela 47, Saulkrasti, Saulkrastu 
novads, zemes vienības, izveido-
jot vienu īpašumu 0,1116 ha pla-
tībā. Apvienotajai zemes vienībai 
piešķirt adresi: Inčupītes iela 47, 
Saulkrasti, Saulkrastu novads, no-
teikt zemes lietošanas mērķi – in-
dividuālo dzīvojamo māju apbūve.

Par īpašuma zemes ierīcības 
projekta izstrādi
Atļaut izstrādāt nekustamo īpa-
šumu, Upes iela 23A un Upes 
iela 19, Zvejniekciems, Saulkrastu 
novads, Saulkrastu pagasts, ze-
mes ierīcības projektu.
Atļaut izstrādāt nekustamo 
īpašumu, Priežkalnu iela 7 un 
Priežkalnu iela 5, Zvejniekciems, 
Saulkrastu novads, Saulkrastu 
pagasts, zemes ierīcības projektu.
Atļaut izstrādāt nekustamā īpašu-
ma ,,Jaunsaules”, Zvejniekciems, 
Saulkrastu novads, Saulkrastu 
pagasts, zemes ierīcības projektu 
atbilstoši iesniegtajai sadalījuma 
skicei.

Par sociālā dzīvokļa īres līguma 
pagarināšanu
Sākot ar 2018.  gada 1.  septem-
bri, pagarināt uz 6 (sešiem) mē-
nešiem 2017.  gada 27.  februāra 
sociālā dzīvokļa īres līgumu par 
Saulkrastu novada pašvaldībai 
piederošā sociālā dzīvokļa īri.

Par daudzdzīvokļu dzīvojamai 
mājai funkcionāli nepieciešamā 
zemesgabala pārskatīšanas uz-
sākšanu1

Uzsākt pārskatīt daudzdzīvokļu 
dzīvojamai mājai, Alfrēda Kalniņa 
iela 1, Saulkrasti, Saulkrastu no-
vads, funkcionāli nepieciešamā 
zemesgabala robežas attiecībā uz 
zemes gabalu ar kadastra apzīmē-
jumu 8013 002 0177.
Uzsākt pārskatīt daudzdzīvokļu 
dzīvojamai mājai, Alfrēda Kalniņa 
iela 1A, Saulkrasti, Saulkrastu no-
vads, funkcionāli nepieciešamā 
zemesgabala robežas attiecībā uz 
zemes gabalu ar kadastra apzīmē-
jumu 8013 002 0177.

Par līguma slēgšanu par 
pašvaldības līdzfinansēta bērnu 
uzraudzības pakalpojuma 
nodrošināšanu 
Noslēgt līgumu ar termiņu līdz 
2018. gada 31. augustam ar saim-
nieciskās darbības veicēju, pirms-
skolas vecuma bērnu uzraudzības 
pakalpojuma sniedzēju par paš-
valdības kompensāciju izmaksu.

Par pašvaldības kompensācijas 
piešķiršanu 
Piešķirt un aprēķināt pašvaldības 
kompensāciju personai 150,61 
euro (viens simts piecdesmit euro, 
61 cents) mēnesī par to, ka viņa 
dēls saņem sertificētas aukles 
pakalpojumu, kas Izglītības kva-
litātes valsts dienesta Bērnu uz-
raudzības pakalpojuma sniedzē-
ju reģistrā reģistrēta ar numuru 
443103104.
Piešķirt un aprēķināt pašvaldības 
kompensāciju personai 193,64 
euro (viens simts deviņdesmit 
trīs euro, 64 centi) mēnesī par 
to, ka viņa meita saņem SIA „Pū-
ces skola”, reģistrācijas numurs 
40103489806, bērnu attīstības 
centra „Pūces skola” pakalpoju-
mu. 

Par saistošo noteikumu  
apstiprināšanu
Apstiprināt saistošos noteikumus 
„Saistošie noteikumi par pašval-
dības līdzfinansējumu ēdināšanas 

pakalpojuma apmaksai pirmssko-
las izglītības iestādē „Rūķītis””.

Par papildu finansējuma 
piešķiršanu Saulkrastu 
vidusskolas budžetā
Piešķirt finansējumu no līdzek-
ļiem neparedzētajiem gadīju-
miem, 1  416,00 EUR, Saulkrastu 
vidusskolas jaunajai ēdamzālei 
Smilšu ielā 3, Saulkrastos, 13 vir-
tuves galdu un 26 solu iegādei.

Par projekta iesniegšanu Valsts 
kultūrkapitāla fondā
Saulkrastu novada bibliotēkai sa-
gatavot un iesniegt projektu „La-
sītava krustojumā” 2. kārta Valsts 
kultūrkapitāla fonda izsludināta-
jā 3.  kultūras projektu konkursā 
Literatūras nozarē. Projekta iz-
maksas paredzēt 2199 EUR apmē-
rā, no tā 1229 EUR paredzot Valsts 
kultūrkapitāla fonda finansēju-
mu, bet 970 EUR  – Saulkrastu 
novada pašvaldības finansējumu.

Par finansējuma paredzēšanu 
2019. gada budžetā izglītojamo 
pārvadājumiem
Paredzēt finansējumu 2019. gada 
Saulkrastu novada pašvaldī-
bas izdevumu pozīcijā „Skolēnu 
transports uz skolu” 30  000,00 
EUR (tai skaitā PVN) apmērā, lai 
atmaksātu Zvejniekciema vidus-
skolas izglītojamo pārvadājumus 
mācību procesa norises dienās 
laika periodā no 2019. gada 1. jan-
vāra līdz 31.  decembrim un veikt 
iepirkuma procedūru pārvadāju-
mu nodrošināšanai.

Par papildu finansējuma 
piešķiršanu pirmsskolas izglītības 
iestādes „Rūķītis” budžetā
Piešķirt finansējumu no līdzek-
ļiem neparedzētajiem gadīju-
miem, 1625,00 EUR, iestādes 
PII „Rūķītis” apsardzes sistēmas 
izbūvei jaunajā piebūvē Stirnu 
ielā 23, Saulkrastos.

Par finansējuma piešķiršanu 
Vidzemes jūrmalas Mūzikas un 
mākslas skolas budžetā
Piešķirt finansējumu no 2018. gada 

Speciālā budžeta ostu maksas ie-
ņēmumiem 8  750,00  EUR, Ostas 
ielā 15, Zvejniekciemā, žoga un 
pievadceliņa atjaunošanai.

Par piekrišanas sniegšanu 
Skultes ostas pārvaldei saņemt 
aizdevumu
Atļaut Skultes ostas pārvaldei 
Saulkrastu novada domes vārdā 
slēgt kredīta līgumu ar AS „SEB 
banka” par summu 2 700 000,00 
EUR ar termiņu 5 gadi, ar tiesī-
bām rakstiski noslēdzot grozī-
jumus kredīta līgumā, pagarināt 
termiņu līdz 10 gadiem un ar ko-
pējo kredīta procentu likmi 1,5 % 
+ EURIBOR 12 mēneši. 

Par pamatlīdzekļa nodošanu 
bezatlīdzības lietošanā biedrībai 
„Vidzemes zvejnieku biedrība”
Nodot bezatlīdzības lietošanā 
biedrībai „Vidzemes zvejnieku 
biedrība”, reģ. Nr. 40008171197, 
nelietotu transportlīdzekli – 
kvadraciklu 2FJD CanAm Out-
lander MAX DPS 570 OC 18 INT 
ar bilances vērtību 9400,00 euro, 
ar izmantošanas termiņu  – 10 
gadi. Pamatlīdzeklis tiek nodots 
biedrībai „Vidzemes zvejnieku 
biedrība”, kamēr tai ir sabiedriskā 
labuma organizācijas statuss, bet 
ne ilgāk par 10 gadiem. 

Par Saulkrastu novada 
pašvaldības finansēto nevalstisko 
organizāciju projektu konkursu
Apstiprināt Saulkrastu novada 
pašvaldības finansētā nevalstisko 
organizāciju projektu konkursa 
nolikumu. Izveidot vērtēšanas 
komisiju trīs locekļu sastāvā. 

Par papildu finansējuma 
piešķiršanu Saulkrastu 
vidusskolas budžetā
Piešķirt finansējumu no līdzek-
ļiem neparedzētajiem gadīju-
miem 5 506,00 EUR avārijas no-
vēršanai Smilšu ielā 3, nomainot 
kanalizācijas akas.

Par detālplānojuma izstrādes 
uzsākšanu 
Uzsākt detālplānojuma izstrādi 

teritorijai no „Saules tiltiņa” līdz 
Ķīšupei. Apstiprināt detālplāno-
juma darba uzdevumu. Par de-
tālplānojuma izstrādes vadītāju 
apstiprināt būvvaldes vadītāju. 
2019.  gada budžetā paredzēt lī-
dzekļus 50  000 euro detālplāno-
juma izstrādes finansēšanai. 

Par aizņēmuma ņemšanu 
projekta realizācijai
Ņemt aizņēmumu Valsts kasē 
2018. gadā uz 10 gadiem par ko-
pējo summu 145  000,00 EUR 
apmērā, ar Valsts kases noteikto 
procentu likmi un atlikto pa-
matsummas maksājumu līdz 
01.01.2019., aizdevuma atmaksu 
garantējot ar pašvaldības budže-
tu, nosakot projektu „Siltum-
trases izbūvei no Smilšu ielas 3 
uz Smilšu ielu 7, Saulkrastos” kā 
prioritāro investīciju projektu. 

Par dalību konkursā 
Atcelt 25.07.2018. lēmumu Nr. 701 
(prot. Nr.11/2018§32) „Par dalību 
konkursā „Siltumnīcefekta gāzu 
emisiju samazināšana ar vieda-
jām pilsētvides tehnoloģijām””.
Piedalīties un iesniegt projekta 
pieteikumu EKII finansēto pro-
jektu konkursā „Siltumnīcefekta 
gāzu emisiju samazināšana ar vie-
dajām pilsētvides tehnoloģijām”.

Ervīns Grāvītis,  
domes priekšsēdētājs

1 – „PAR”– 11 (E. Grāvītis, B. Veide, 
A. Horsts, A.  Aparjode, S.  Ancā-
ne, L.  Vaidere, M.  Kišuro, G.  Lā-
čauniece, A.  Dulpiņš, A. Deniš-
kāne, I.  Veide), „PRET”  – nav, 
„ATTURAS” – 4 (S. Osīte, N. Līcis, 
O. Vanaga, S. Ozola-Ozoliņa).

Pilns domes sēdes protokola 
teksts (ievērojot Vispārīgajā datu 
aizsardzības regulā noteikto) un 
sēdes audioieraksts pieejams 
Saulkrastu novada pašvaldības in-
terneta vietnē www.saulkrasti. lv, 
sadaļā „Domes sēdes”. 
Par nākamās domes sēdes datu-
mu un laiku lūgums sekot infor-
mācijai vietnē www.saulkrasti.lv.
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Saistošie noteikumi par pašvaldības līdzfinansējumu ēdināšanas 
pakalpojuma apmaksai pirmsskolas izglītības iestādē „Rūķītis”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par paš-
valdībām” 43. panta trešo daļu, 
Izglītības likuma 17. panta trešās 
daļas 11. punktu

I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi nosa-

ka kārtību, kādā tiek piešķirts 
pašvaldības līdzfinansējums ēdi-
nāšanas pakalpojuma apmaksai 
(turpmāk – Līdzfinansējums) iz-
glītojamajiem Saulkrastu novada 
pašvaldības pirmsskolas izglītības 
iestādē „Rūķītis”. 

2. Saistošie noteikumi neattie-
cas uz personām, kurām, pamato-
joties uz Saulkrastu novada domes 
(turpmāk – Dome) saistošajiem 
noteikumiem par materiālo palī-
dzību, ir piešķirti ēdināšanas mak-

sas atvieglojumi, vai personām, 
kuru ēdināšanas izmaksas tiek seg-
tas no valsts budžeta līdzekļiem.

3. Līdzfinansējumu 1,00 EUR/
dienā piešķir pirmsskolas izglī-
tojamajiem par ēdināšanas pa-
kalpojumu izglītības iestādē, kur 
ēdināšanas pakalpojums tiek no-
drošināts, pamatojoties uz Do-
mes un ēdināšanas pakalpojuma 
sniedzēja noslēgtu līgumu.

4. Līdzfinansējuma apmēru 
nosaka uz pakalpojuma līguma 
darbības laiku.

5. Norēķini par Līdzfinansē-
jumu notiek starp pakalpojuma 
sniedzēju un Domi.

Paskaidrojuma raksts
1. Projekta nepieciešamības 

pamatojums. Likuma „Par paš-
valdībām” 43. panta trešā daļa 
noteic, ka dome var pieņemt 
saistošos noteikumus, lai no-
drošinātu pašvaldības autono-
mo funkciju un brīvprātīgo ini-
ciatīvu izpildi. Izglītības likuma 
17.  panta trešās daļas 11. punktā 
ietverta pašvaldības kompetence 
noteikt tos izglītojamos, kuru 
ēdināšanas izmaksas sedz paš-
valdība. 

2. Īss projekta satura izklāsts. 
Projekts paredz nodrošināt pašval-
dības līdzfinansējumu ēdināšanas 
pakalpojuma apmaksas atviegloju-
miem pirmsskolas izglītības iestā-
des „Rūķītis” audzēkņiem. 

3. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz pašvaldī-

bas budžetu. Izdodot saistošos 
noteikumus, 2018. gadā pašval-
dības papildu finansējums nav 
nepieciešams, jo izdevumi lielā-
koties tiks kompensēti no ietau-
pījuma no personāla atalgojuma 
un saimnieciskiem izdevumiem, 
kas saistīti ar ēdiena gatavošanu. 
Nepieciešamības gadījumā izde-
vumi daļēji tiks kompensēti no 
līdzekļiem neparedzētiem gadī-
jumiem. 

Saistošo noteikumu izpildei 
nav nepieciešama jaunu institū-
ciju izveide vai esošo institūciju 
paplašināšana.

4. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz uzņēmēj-
darbības vidi pašvaldības teri-
torijā. Ņemot vērā, ka par ēdi-

nāšanas pakalpojumu tiek rīkota 
iepirkumu procedūra atbilstoši 
Publisko iepirkumu likumam, uz-
ņēmējiem ir tiesības un iespējas 
piedalīties iepirkuma procedū-
rā par ēdināšanas pakalpojuma 
sniegšanu.

5. Informācija par adminis-
tratīvajām procedūrām. No tei-
kumu izpildi nodrošinās Saul-
kras tu novada pašvaldība.

6. Informācija par konsultā-
cijām ar privātpersonām. Sais-
tošo noteikumu izstrādes procesā 
konsultācijas ar privātpersonām 
nav notikušas.

7. Cita informācija. Nav.

Ervīns Grāvītis,  
domes priekšsēdētājs
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Nevalstiskās organizācijas 
var pieteikties projektu konkursā
Saulkrastu novada dome aicina 
iesniegt pieteikumus nevalstisko 
organizāciju projektu konkursā. 
Projektu pieteikumus var 
iesniegt reģistrētas biedrības un 
nodibinājumi. Projekta pieteicējs 
drīkst iesniegt vienu pieteikumu.

Projektu konkursa mērķi:
•	 Stiprināt un veidot pilsonisko 

sabiedrību;

•	 Veicināt vides aizsardzību un 
labiekārtošanu;

•	 Atbalstīt mūžizglītību;
•	 Veicināt Saulkrastu novada 

atpazīstamību;
•	 Atbalstīt NVO rīkotus kultūras 

un sporta pasākumus.
Projektu aktivitāšu īstenošanas 

termiņš ir līdz 2018. gada 30.  no-
vembrim.

Projekta aktivitātēm jānotiek 

Saulkrastu novada teritorijā un/vai 
ieguvējiem no projekta rezultātiem 
galvenokārt jābūt Saulkrastu nova-
da iedzīvotājiem.

No pašvaldības budžeta at-
vēlētais finansējums šai konkursa 
kārtai ir 3000 EUR. Viena projek-
ta īstenošanai piešķir ne vairāk kā 
1500 EUR. Organizācijai jānodroši-
na līdzfinansējums vismaz 10% no 
projekta kopējās summas.

Projektu konkursa noli-
kums un pieteikuma veidlapa  ir 
pieejama pašvaldības mājaslapā 
www.saulkrasti.lv, sadaļā Pašvaldība/
Dokumenti/Nolikumi.

Projekta pieteikuma oriģināli 
līdz  2018.  gada 18. septembrim 
plkst. 17.00  vienā eksemplārā 
jāiesniedz personiski vai jānosūta 
pa pastu ierakstītā vēstulē uz 
adresi: Saulkrastu novada dome, 

Raiņa iela 8, Saulkrasti, LV-2160 
ar norādi „Saulkrastu novada ne-
valstisko organizāciju projektu 
konkursam”.

Ja ir jautājumi, lūdzam sazi-
nāties ar Saulkrastu novada domes 
Attīstības un plānošanas nodaļas 
vadītāju Paulu Lielmani (tālr. 
28322033, e-pasts pauls.lielmanis@
saulkrasti.lv).

Konkursa nolikums
Izdots pamatojoties uz 
likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu 

1. Vispārīgie noteikumi
1.1. Šis nolikums nosaka kārtību, 

kādā Saulkrastu novada pašvaldība 
(turpmāk – pašvaldība) piešķir līdz-
finansējumu nevalstisko organizāci-
ju – biedrību un nodibinājumu (turp-
māk – pretendents) projektiem.

1.2. Pašvaldība līdzekļus pro-
jektiem piešķir konkursa kārtībā. 
Līdzek ļi projektu līdzfinansēšanai 
tiek plānoti pašvaldības kārtējā gada 
budžetā.

1.3. Projektu konkurss tiek izsludi-
nāts vienu reizi gadā. Ja finansējums 
netiek iztērēts, vērtēšanas komisija 
lemj par nākamo kārtu izsludināšanu.

1.4. Projektu īstenošana jāpabeidz 
un atskaite jāiesniedz līdz konkursa 
izsludināšanas gada 30.novembrim, ja 
līgumā nav noteikts īsāks termiņš.

1.5. Paziņojumu par konkur-
su publicē informatīvajā izdevumā 
„Saulkrastu Domes Ziņas” un pašval-
dības mājaslapā  www.saulkrasti.lv. 

1.6. Pretendents, piesakoties dalī-
bai konkursā, saskaņā ar Fizisko per-
sonu datu aizsardzības likumu, dod 
piekrišanu, ka viņa dati tiek izman-
toti konkursa publicitātei, tajā skaitā 
pašvaldības informatīvajā izdevumā 
„Saulkrastu Domes Ziņas”, pašvaldī-
bas mājaslapā un pašvaldības veidota-
jos profilos sociālajos tīklos. 

2. Konkursa mērķi
2.1. Stiprināt un veidot pilsonisko 

sabiedrību.
2.2. Veicināt vides aizsardzību un 

labiekārtošanu.
2.3. Atbalstīt mūžizglītību.
2.4. Veicināt Saulkrastu novada at-

pazīstamību.
2.5. Atbalstīt NVO rīkotus kultū-

ras un sporta pasākumus.

3. Līdzfinansējuma piešķiršanas 
nosacījumi

3.1. Nevalstiskā organizācija var 
iesniegt vienu projekta pieteikumu, 
kas paredz konkursa mērķiem atbil-
stošu aktivitāšu īstenošanu. Iesnieg-
tais projekts var būt iepriekš atbalstīta 
projekta turpinājums. 

3.2. Projektā pieprasītā līdzfinan-
sējuma apmērs nedrīkst būt mazāks 
par 100 EUR un lielāks par 1500 EUR, 
nepārsniedzot 90% no projekta kopē-
jām izmaksām. Pretendentam ir tiesī-
bas pieprasīt avansu projekta īsteno-
šanai līdz 90% no piešķirtā Saulkrastu 
novada domes līdzfinansējuma.

3.3. Projekta aktivitātēm jānotiek 
Saulkrastu novadā un/vai ieguvējiem 
no projekta rezultātiem pamatā jābūt 
Saulkrastu novada iedzīvotājiem.

3.4. Pašvaldības līdzfinansējumu 
nepiešķir:

3.4.1. nekustamā īpašuma iegādei;
3.4.2. ārvalstu braucieniem;
3.4.3. pabalstiem un citiem līdzī-

giem maksājumiem privātpersonām;
3.4.4. peļņas pasākumiem;
3.4.5. iepriekš īstenotiem projek-

tiem;
3.4.6. pasākumiem, kurus saskaņā 

ar nolikumiem finansiāli atbalsta paš-
valdības citas programmas;

3.4.7. politiskiem, militāriem vai 
reliģiskiem pasākumiem;

3.4.8. pretendentiem, kuri pro-
jektu pieteikumos nav paredzējuši 

iesniedzēja pašieguldījumu vai līdzfi-
nansējumu.

4. Projekta iesniegšana
4.1. Pretendents, iesniedzot pro-

jekta pieteikumu, apņemas ievērot šā 
konkursa nolikuma noteikumus.

4.2. Pretendents projekta doku-
mentāciju 1 eksemplārā (oriģināls) 
iesniedz personiski vai nosūta pa 
pastu ierakstītā vēstulē uz adresi: 
Saulkrastu novada domei, Raiņa 
ielā 8, Saulkrastos, LV-2160.

4.3. Pretendents projekta pietei-
kuma veidlapu (1. pielikums) iesniedz 
arī elektroniski (nosūtot uz e-pasta 
adresi: dome@saulkrasti.lv).

4.4. Projektu konkursa nolikums 
un pieteikuma veidlapa ir pieejama 
pašvaldības mājaslapā – www.saulkras-
ti.lv, sadaļā Pašvaldība/Dokumenti/Noli-
kumi.

4.5. Konsultācijas par projektu 
pieteikumu sagatavošanu un projektu 
ideju atbilstību konkursa nolikuma 
prasībām sniedz pašvaldības Attīs-
tības un plānošanas nodaļā, tālruņu 
numuri 67142515, 28322033.

4.6. Projekta pieteikums sastāv no:
4.6.1. vadītāja parakstītas projekta 

pieteikuma veidlapas (1.pielikums);
4.6.2. rekomendācijas vēstulēm vai 

citiem dokumentiem, kurus preten-
dents uzskata par būtiskiem projekta 
izvērtēšanai.

4.7. Pretendents atbild par sniegto 
ziņu patiesumu. 

4.8. Projekta pieteikumu pēc ie-
sniegšanas termiņa nav atļauts grozīt.

4.9. Iesniegtos dokumentus paš-
valdība atpakaļ neizsniedz.

5. Vērtēšanas komisija un projek-
tu pieteikumu izvērtēšanas kārtība

5.1. Projekta pieteikums tiek vēr-
tēts saskaņā ar konkursa vērtēšanas 
kritērijiem (2.pielikums).

5.2. Pretendentu iesniegtos do-
kumentus izvērtē ar pašvaldības lē-
mumu izveidota vērtēšanas komisija 
(turpmāk – Komisija).

5.3. Komisija sastāv no 3 Komisijas 
locekļiem, tai skaitā Komisijas priekš-
sēdētāja.

5.4. Komisijas sēdes protokolē Ko-
misijas sekretārs.

5.5. Komisijas locekļi savā darbībā 
ievēro šo nolikumu.

5.6. Projektu iesniegšanas termiņu 
nosaka un paziņojumu par konkur-
su publicēšanu organizē Komisijas 
priekšsēdētājs. Komisija var pagarināt 
projektu pieteikumu iesniegšanas ter-
miņu, to publicējot informatīvajā iz-
devumā „Saulkrastu Domes Ziņas” un 
pašvaldības mājaslapā www.saulkras-
ti. lv, kā arī nepieciešamības gadījumā 
citus termiņus, par to informējot pro-
jektu pieteikumu iesniedzējus.

5.7. Projektu pieteikumu izvērtēša-
nu un lēmumprojekta par finansējuma 
apstiprināšanu sagatavošanu Domei 
par izvēlētajiem pretendentiem Komi-
sija veic divu nedēļu laikā pēc projektu 
iesniegšanas termiņa beigām. 

5.8. Ja projekta pieteikums neat-
bilst kādam no konkursa mērķiem 
un/vai nolikuma 3.3.punktā noteikta-
jam, projekta pieteikums netiek vēr-
tēts un pretendents no tālākas līdzda-
lības konkursā tiek izslēgts.

5.9. Komisija ir tiesīga no preten-
denta pieprasīt papildu informāciju 
par projekta pieteikumu.

5.10. Komisija izskata tikai termi-
ņā iesniegtos projektu pieteikumus.

5.11. Komisijai ir tiesības pieaicināt 
ekspertus, kuriem ir padomdevēja tie-
sības.

5.12. Pretendentam nav tiesības bez 
uzaicinājuma piedalīties Komisijas 
sēdē.

5.13. Lai iegūtu pretendentu pro-
jektu novērtējumu, katrs Komisijas 
loceklis veic novērtēšanu saskaņā ar 
vērtēšanas kritērijiem (2.pielikums). 
Katra projekta iegūto punktu summu 
dala ar vērtētāju skaitu un iegūst vi-
dējo punktu skaitu, kas ir par pamatu 
projektu virzīšanai uz apstiprināšanu 
Domē.

5.14. Pēc projektu izskatīšanas Ko-
misija izvēlas piemērotākos projektus 
atbilstoši šajā nolikumā izvirzītajiem 
mērķiem, kas minēti šī nolikuma 2.no-
daļā, saskaņā ar vērtēšanas kritērijiem 
(šī nolikuma 2.pielikums) ir saņēmuši 
visvairāk punktu, bet ne mazāk kā 10 
punktus, un izvirza Domes lēmum-
projektā konkursa uzvarētājiem pie-
šķiramā līdzfinansējuma apmēru.

5.15. Komisija ir tiesīga noraidīt 
projekta pieteikumu, informējot par 
to iesniedzēju, kā arī norādot projekta 
pieteikuma noraidīšanas iemeslu.

5.16. Nedēļas laikā pēc Domes lē-
muma pieņemšanas pretendents tiek 
informēts par projekta noraidīšanu 
vai atbalstīšanu. Gadījumos, kad pro-
jekts tiek atbalstīts, pretendents tiek 
informēts arī par piešķirtā līdzfinan-
sējuma apmēru un aicināts noslēgt 
līgumu par projekta īstenošanu. 

5.17. Konkursa rezultāti tiek pub-
licēti pašvaldības mājaslapā www.
saulkrasti.lv.

6. Līgums
6.1. Pašvaldība ar pretendentu 

slēdz līgumu par līdzfinansējuma pie-
šķiršanu atbalstītā projekta īstenoša-
nai, līgumā nosakot:

6.1.1. līgumslēdzēju tiesības un 
pienākumus;

6.1.2. finansēšanas un atskaišu par 
piešķirto līdzekļu izlietojumu iesnieg-
šanas kārtību un termiņus;

6.1.3. projekta īstenošanas darbī-
bas pārraudzību un kontroli.

7. Projekta darbības kontrole
7.1. Projekta iesniedzējs, kurš sa-

ņēmis līdzfinansējumu, pēc projekta 
īstenošanas iesniedz pašvaldībā:

7.1.1. projekta darbības un rezul-
tātu pārskatu;

7.1.2. piešķirtā finansējuma izlie-
tojuma atskaiti (saskaņā ar līguma 
pielikumu).

7.2. Pašvaldībai ir tiesības veikt 
projekta:

7.2.1. aktivitāšu norišu pārbaudi 
projekta īstenošanas laikā;

7.2.2. finanšu līdzekļu izlietojuma 
pārbaudi projekta īstenošanas laikā 
un viena gada laikā pēc projekta īste-
nošanas beigām.

7.3. Ja projekts netiek īstenots 
noteiktajā termiņā un atbilstoši ie-
sniegtajam projektam vai piešķirtais 
līdzfinansējums netiek izlietots pare-
dzētajiem mērķiem, vai tiek konsta-
tēti finanšu pārkāpumi, vērtēšanas 
komisija rosina Domei lemt par pie-
šķirtā līdzfinansējuma atmaksu.

Ervīns Grāvītis,  
Saulkrastu novada domes priekšsēdētājs

2. pielikums 
Projektu konkursa vērtēšanas kritēriji

Nr. Kritērijs Vērtējums Atbilst/
Neat-
bilst

Saņemtais 
vērtējums

1. Iesniedzējs ir ne-
valstiskā organi-
zācija (biedrība, 
nodibinājums), 
iesniegumu 
ir parakstījusi 
organizācijas 
paraksttiesīgā 
vai pilnvarotā 
persona

Ja nav atbilstošs, projekta iesniegums 
tālāk netiek vērtēts.

A/N

2. Aktivitātes pare-
dzētas Saulkras-
tu novadā un/
vai ieguvēji no 
projekta rezultā-
tiem pamatā ir 
Saulkrastu nova-
da iedzīvotāji 

Ja nav atbilstošs, projekta iesniegums 
tālāk netiek vērtēts.

A/N

3. Projekta mērķi 
atbilst NVO pro-
jektu konkursa 
nolikumam

Ja nav atbilstošs, projekta iesniegums 
tālāk netiek vērtēts.

A/N

4. Projektā ir pa-
redzēts vismaz 
10% NVO līdzfi-
nansējums

Ja nav atbilstošs, projekta iesniegums 
tālāk netiek vērtēts.

A/N

Punktu 
skaits

5. Projekta atbil-
stība konkursa 
mērķiem

Atbilst 3 un vairāk konkursa mērķiem.
Atbilst 2 konkursa mērķiem.
Atbilst 1 konkursa mērķim.

7
5
3

6. Projektā risinā-
mās problēmas 
nozīmīgums

Ir aprakstīta problēmas būtība, tā pa-
matota ar esošo statistiku, sasaistīta ar 
pašvaldības plānošanas dokumentiem 
un ir aprakstītas sekas, ja problēmu 
nerisinās.
Problēmas būtība ir aprakstīta daļēji, tā 
nav pamatota ar esošo statistiku, sekas, 
ja problēmu nerisinās, ir aprakstītas 
daļēji.
Problēmas būtība un sekas, ja to nerisi-
nās, nav aprakstītas, nav pamatotas.

5

3

0

7. Projekta aktivitā-
šu novitāte

Projektā paredzētās aktivitātes iepriekš 
nav īstenotas.
Daļa no projektā paredzētām aktivitā-
tēm iepriekš nav īstenotas.
Projektā paredzētām aktivitātēm 
līdzīgas aktivitātes Saulkrastu novada 
teritorijā iepriekš ir īstenotas, bet ir 
pamatota nepieciešamība tās atkārtot.
Projekta pieteikuma veidlapa neat-
spoguļo projekta idejas un aktivitāšu 
nepieciešamību.

5

3

1

0

8. Projekta rezul-
tātu pieejamība 
plašākai mērķ-
auditorijai 

Projekta rezultātā lielākā daļa ieguvēju 
ir ārpus NVO biedru loka.
Projekta rezultātā ieguvēji ir nelielas 
iedzīvotāju grupas ārpus NVO biedru 
loka.
No projekta rezultātiem ieguvēji ir tikai 
NVO biedri.

7

4

2

9. Projekta publi-
citātes aptvertā 
teritorija

Projekts nodrošina pašvaldības un 
projekta publicitāti valsts mērogā.
Projekts nodrošina pašvaldības un 
projekta publicitāti vietējā mērogā.
Projekts neparedz publicitātes pasā-
kumus.

5

3

0

10. Projekta budže-
ta efektivitāte

Budžets ir loģisks un detalizēts, samē-
rojams ar sagaidāmajiem rezultātiem/
ieguvumiem, kā arī projekta iesniedzējs 
piesaistīs līdzfinansējumu no citiem 
avotiem.
Projektā paredzētais budžets ir pietie-
kams projekta īstenošanai.
Projektā paredzētais budžets nav samē-
rojams ar īstenojamajām aktivitātēm.

5

3

0

11. Projekta ilgt-
spēja

Projekta īstenošana dos ilgstošu ietek-
mi mērķu sasniegšanā un Saulkrastu 
novada attīstībā.
Projekta īstenošana dos vidēju ietekmi 
uz mērķu sasniegšanu un Saulkrastu 
novada attīstību.
Projekta īstenošana dos īslaicīgu ietek-
mi mērķu sasniegšanā un Saulkrastu 
novada attīstībā.

5

3

1

IEGŪTAIS VĒRTĒJUMS Max. 39
Min. 10
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Apmeklē mazo 
pūčulēnu skolu!

Projekts vismazākajiem –
 pirmā tikšanās ar 

bibliotēku. 
„Grāmatu starts” uzrunā un ie-

saista lasīšanā ģimenes, piedāvā 
radošas un attīstošas nodarbības.

Nodarbības:
25. septembrī pulksten 10.00

9. oktobrī pulksten 10.00
23. oktobrī pulksten 10.00

6. novembrī pulksten 10.00
20. novembrī pulksten 10.00

Pieteikšanās: zvanot pa tālruni 
67951502, 25767667, sūtot uz 

e-pastu saulkrastu.biblioteka@
saulkrasti.lv vai Saulkrastu nova-

da bibliotēkā pie bibliotekāres.

Rentgena kabineta 
darba laiks 
septembrī

Pirmdiena
17. septembris 9.00–14.00

Otrdiena
11. septembris 9.00–16.00
18. septembris 9.00–16.00
25. septembris 9.00–16.00

Trešdiena
12. septembris 10.00–15.00
19. septembris 10.00–15.00
26. septembris 9.00–14.00

Ceturtdiena
13. septembris 12.00–17.00
20. septembris 12.00–17.00
27. septembris 9.00–16.00

Piektdiena
14. septembris 9.00–13.00
21. septembris 9.00–13.30
28. septembris 9.00–13.30

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: Saulkrastu novada dome.
Sagatavots drukāšanai: 
SIA “Rīgas Apriņķa Avīze”,
Lāčplēša iela 24, Rīga, LV–1011.
PVN reģ.nr. LV40103037514.

Tirāža: 3500 eksemplāru.

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 mākslinieciskie 
kolektīvi uzsāk jaunu sezonu!
Nāc un pievienojies arī tu!
Ja esi izvēlējies – sazinies ar kolektīva vadītāju vai dodies uz mēģinājumu! 

Senioru deju kolektīvs 
„Saulgrieži”

vadītājs Armands Vaiders (tālr. 29277739), 
mēģinājumi notiek otrdienās un ceturtdienās no 
plkst.19.00 kultūras namā „Zvejniekciems”.

Vidējās paaudzes deju 
kolektīvs „Jūrdancis”

vadītājs Jānis Kalniņš (tālr. 26485863), mēģinājumi 
pirmdienās no plkst. 20.00 kultūras namā 
„Zvejniekciems”. 

Jauniešu 
deju kolektīvs 
„Krustu šķērsu”

vadītājs Jānis Kalniņš (tālr. 26485863), mēģinājumi 
trešdienās plkst. 19.00, piektdienās no plkst. 20.00 
kultūras namā „Zvejniekciems”. 

Jauktais koris „Anima” diriģenti Laura Leontjeva (tālr. 26398719) un Matīss 
Tučs. Nodarbības notiek otrdienās un ceturtdienās 
no plkst.19.00 Saulkrastu domes zālē. 

Jauktais koris 
„Bangotne”

diriģents Ēriks Kravalis (tālr. 26113482), mēģinājumi 
pirmdienās, trešdienās no plkst.18.30 Saulkrastu 
domes zālē. Pirmā nodarbība 17. septembrī. 

Senioru vokālais 
ansamblis „Dzīle”

vadītājs Jānis Lucāns (tālr. 29262696), mēģinājumi 
notiek piektdienās no plkst. 9.30 kultūras namā 
„Zvejniekciems”. 

Pirmsskolas un 
sākumskolas bērnu 
vokālā studija

vadītāja Dace Kalniņa (tālr. 29428619), nodarbības 
notiek otrdienās no plkst.18.00 kultūras namā 
„Zvejniekciems”. Pirmā nodarbība 25. septembrī.

Eiropas senioru deju 
kolektīvs „Draiskais 
solis”

vadītāja Ināra Vonda (tālr. 26499940), mēģinājumi 
notiek piektdienās no plkst.18.00 kultūras namā 
„Zvejniekciems”. Pirmā nodarbība 21. septembrī. 

Mūsdienu deju grupa 
„Fractus”

vadītāja Sandra Ozola-Ozoliņa (tālr. 29130381), 
skolēnu un jauniešu grupām mēģinājumi notiek 
pirmdienās un ceturtdienās no plkst. 16.00 līdz 
18.00 Zvejniekciema vidusskolas telpās; senioru 
grupai – trešdienās no plkst.11.00 līdz 12.30 
kultūras namā „Zvejniekciems”.

Līnijdeju grupa 
„Sunbeach”

vadītāja Alta Bringina (tālr. 20382811), mēģinājumi 
notiek otrdienās no plkst. 18.30 līdz 20.30 
Saulkrastu sporta centrā. 

Saulkrastu 
amatierteātris 
„Vīri ģērbjas”

režisore Vija Skudra (tālr. 29719727), mēģinājumi 
notiek trešdienās no plkst.19.00 kultūras namā 
„Zvejniekciems”. 

Koklētāju ansamblis 
„Saule”

vadītāja Solveiga Ivanova (tālr. 29985323), 
mēģinājumi notiek no plkst. 10.00 svētdienās 
VJMMS telpās Ostas ielā 15. 

Rokdarbu studija 
„Krustaines”

vadītāja Guna Lāčauniece (tālr. 26357992), 
nodarbības notiek ceturtdienās no plkst.16.30 
Saulkrastu „Jauniešu mājā”. Pirmā nodarbība 
13. septembrī. 

Audēju kopa „Kodaļa” vadītāja Ieva Drozdova (tālr. 29144118), 
individuālas nodarbības Saulkrastu domes 
cokolstāvā, iepriekš sazinoties ar kopas vadītāju. 

Gleznotāju studija 
„Ultramarīns”

vadītāja Māra Alena (tālr. 26747798), nodarbības 
notiek svētdienās no plkst.11.00 kultūras namā 
„Zvejniekciems”. Lūgums sazināties ar vadītāju 
pirms ierašanās! 

Pūtēju ansamblis vadītājs Ingus Leontjevs (tālr. 26757224), 
individuālas nodarbības repertuāra apguvei. 
Lūgums piesakoties sazināties ar vadītāju! 

Folkloras kopa „Dvīga” vadītāja Antra Deniškāne (tālr. 26323926), 
nodarbības ceturtdienās no plkst.18.30 kultūras 
namā „Zvejniekciems”. 

Pirmsskolas bērnu 
deju kolektīvs

vadītāja Ināra Vonda (tālr. 26499940), mēģinājumi 
notiek piektdienās no plkst.17.30 kultūras namā 
„Zvejniekciems”. Pirmā nodarbība 21. septembrī. 

PII „Rūķītis” 
pirmsskolas bērnu 
deju kolektīvi

vadītāja Alta Bringina (tālr. 20382811), nodarbības 
notiek PII „Rūķītis” telpās. Par nodarbību laiku 
lūgums sazināties ar kolektīvu vadītāju!

Tēlotājmāksla 
pirmsskolas bērniem 
PII „Rūķītis”

vadītāja Baiba Apsīte (tālr. 29204171), nodarbības 
notiek PII „Rūķītis” telpās. Par nodarbību laiku 
lūgums sazināties ar nodarbību vadītāju!

22. septembrī 18.00 Jūras par-
kā, atsaucoties aicinājumam ie-
degt Baltu vienības dienas ugunis, 
aicinām ikvienu saulkrastieti un 
Saulkrastu viesus apzināties savu 
stiprumu un sanākt kopā, lai izdzie-
dātu sev un savām tautām svarīgās 
dziesmas. Ar mums kopā muzicēs 
tautas muzikantu grupa „Ziemeļ-
mala”. Dziesmām izskanot, iedeg-
sim arī simboliskus ugunskurus, 
kas apliecinās mūsu – latviešu – un 
lietuviešu, arī igauņu tautu kopību. 

SPORTA AFIŠA
15. septembrī no 11.00 riteņ-
braukšanas sacensības  „Saulkras-
tu rudens velokross” – pie „DUS 
LUKOIL”.
22. septembrī no 10.00 līdz 

16.00 Spēka diena Jūras parkā.
No 23. septembra līdz 
30. septembrim Eiropas spor-
ta nedēļa. Visas nedēļas garumā 
sporta aktivitātes lieliem un ma-
ziem – Saulkrastu vidusskolā, 
Zvej niekciema vidusskolā, PII „Rū-
ķītis”, Saulkrastu sporta centrā.
7. oktobrī 11.00 novusa sacen-
sības Saulkrastu sporta centrā.
13.oktobrī no 10.00 līdz 
16.00 Saulkrastu sporta centrā 
bērnu un jauniešu karatē čem-
pionāts “SUN CUP 2018”.

SENIORU AKTIVITĀTES
2. oktobrī 13.00 „Jauniešu 
mājā” tikšanās ar Līgatnes „lāču 
mammu” Velgu Vītolu. Tālr. 
26437766.

Saulkrastu novada bibliotēkā
IZSTĀDES 

•	 Raivo	Vīksnas	gleznu	izstāde.	
•	 Tematiska	izstāde	„Virtuves	noslēpumi”.
•	 Literatūras	izstāde	„Kāpj	no	plaukta	grāmata,	apstājas	un	domā.	
Labāk abi domāsim – lūdzu manā somā!” Dzejniecei Inesei Zan-
derei – 60.
•	 Grāmatu	izstāde	„Rakstniekam	Ļevam	Tolstojam	–	190”.
•	 „Bērnu,	jauniešu	un	vecāku	žūrijas”	2018.	gada	grāmatu	kolekcija.
•	 Jauno	grāmatu	izstāde.
•	 Dzejas	dienām	veltītā	izstāde	„Saulkrasti.	Dzejas	rindas”.

AKTIVITĀTES
25. septembrī un 9. oktobrī plkst. 10.00 „Mazo pūčulēnu skola” 
1. un 2. nodarbība 3–4 gadus veciem bērniem un viņu vecākiem. 
Aicinām pieteikties!
11., 18. septembrī un 2. oktobrī plkst. 10.00 – radošās nodarbības 
lasītveicināšanas projektā „Mūsu mazā bibliotēka”, kas paredzēta 
4–8 gadus veciem bērniem.
20. septembrī plkst. 10.00 datormācības iesācējiem „Viena klikšķa 
attālumā!” iepazīšanās nodarbība.
Visu septembri – bibliotekārās stundas „Iepazīsim bibliotēku!” 
Aktivitātēm pieteikšanās, zvanot pa tālruni 67951502, 29625609 vai 
rakstot uz e-pastu saulkrastu.biblioteka@saulkrasti.lv.

Augustā Saulkrastu novada 
Dzimtsarakstu nodaļā
reģistrēts viens mazulis – 
meitenīte, vārdā Jete.
Sveicam vecākus un tuviniekus!

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

Saulkrastu novada dome 
izsaka līdzjūtību aizsaulē 
aizgājušo tuviniekiem. 
Aizsaulē aizgājuši:
Māris Krilovs
(20.07.1947.–03.08.2018.);
Ruta Janeviča
(02.11.1939.–08.08.2018.);
Krišjānis Dancītis
(27.05.1925.–10.08.2018.);
Ināra Brante
(29.03.1952.–10.08.2018.);
Mārtiņš Tidriķis
(15.04.1941.–12.08.2018.);
Pēteris Ontužāns
(22.02.1990.–15.08.2018.);
Kārlis Bušs
(04.09.1947.–24.08.2018.);
Aleksandra Kokurkina
(27.10.1932.–27.08.2018.).

Esam kopā ar Tevi, Ieva, tēti 
pēdējā  gaitā pavadot.

Audēju kopa „Kodaļa”

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

PIEŅEMŠA-
NAS LAIKS

REĢISTRATŪRA pirmdiena, trešdiena, 
piektdiena
otrdiena, ceturtdiena

08.00–16.00

09.00–17.00

STEIDZAMĀS MEDICĪNISKĀS 
PALĪDZĪBAS PUNKTS

katru dienu 00.00–24.00

ĀRSTU KONSULTĀCIJAS: Ierodoties vizītē, jāuzrāda derīgs 
personu apliecinošs dokuments – 
pase vai personas apliecība (eID) 
PIEŅEMŠANA PĒC IEPRIEKŠĒJA 
PIERAKSTA PA TĀLR. 67952700

Endokrinoloģe Brigita VIZIŅA      25. septembris 14.00–17.00

Kardiologs 19. septembris 10.00–14.00

Otolaringoloģe
Ilona KRONBERGA

ceturtdiena 13.30–16.00

Acu ārste Ausma SPROĢE 17. septembris 10.00–15.00

Acu ārste Sandra AUSEKLE Pēc pieraksta –

Neiroloģe Dace DZIRKALE 28. septembris 9.00–16.00

Neirologs Ainārs VECVAGARS 21. septembris 11.00–16.00

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

SIA “ Autotransporta 
direkcija” informē, ka no 

šā gada 1. septembra 
daudzbērnu ģimenes 

skolēniem un 
studentiem (līdz 

24 gadu vecumam) 
autobusos un 

vilcienos atlaide 
biļetei ir 90%. 

Pārējie daudzbērnu 
ģimenes locekļi varēs 
saņemt 50% atlaidi no 

vienas biļetes cenas 
(šiem pasažieriem būs 

nepieciešams uzrādīt 3+ 
Ģimenes karti un personu 
apliecinošu dokumentu).

Vairāk informācijas 
www.atd.lv


