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Apstiprināti nevalstisko organizāciju 
projektu konkursa rezultāti
Lai atbalstītu un sekmētu nevals
tisko organizāciju aktivitātes no
vadā, šī gada septembra sākumā 
tika izsludināts Saulkrastu nova
da domes finansēts nevalstisko 
organizāciju konkurss. Pavisam 
tika saņemti pieci konkursa pie
teikumi. 

Saulkrastu novada domes sep
tembra sēdē deputāti pieņēma 
lēmumu apstiprināt divus pietei
kumus – biedrībām „Saulkrastu 
uzņēmēju biedrība” un „Orientē
šanās klubs „Kāpa””. 

Lai realizētu konkursam pie
teikto projektu, „Saulkrastu uzņē

mēju biedrība” saņems 1500 eiro, 
bet „Orientēšanās klubs „Kāpa”” – 
1290 eiro. Uzņēmēji plāno izvietot 
soliņus Saulrieta takas teritorijā, 
sportisti – organizēt orientēša
nās sacensības, kurās novada 
iedzīvotāji varēs piedalīties bez 
maksas, tajā skaitā rīkojot četrus 

bezmaksas treniņus orientēšanās 
mācībām.

Pašvaldības atvēlētais finan
sējums šai konkursa kārtai ir 
3000 eiro. Nevalstiskā organizā
cija nodrošina līdzfinansējumu 
vismaz 10% no kopējās projekta 
summas.

Uzmanību, 
atgādinājums!

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.

Saulkrastu novadu 
apmeklē Valsts prezidents
26. septembrī reģionālajā 
darba vizītē Saulkrastu 
novadu apmeklēja Latvijas 
Republikas Valsts prezidents 
Raimonds Vējonis ar kundzi 
Ivetu Vējoni.

Valsts prezidents tikās ar 
Saulkrastu novada domes depu
tātiem, „Saulkrastu uzņēmēju 
biedrības” pārstāvjiem, apmeklēja 

Saulkrastu vidusskolu, Saulkrastu 
„Jauniešu māju” un iepazinās ar 
uzņēmumiem Skultes ostā.

Savukārt prezidenta kundze 
tikās ar Saulkrastu pensionāru 
biedrības pārstāvjiem, apmek
lēja Sociālās aprūpes māju un 
ciemojās pirmsskolas izglītī
bas iestādē „Rūķītis”. Vizītes 
foto galerija apskatāma vietnē 
www. saul   krasti.lv

R. Vējonis iepazīstas ar SIA „Skultes kartons” ražotni.

I. Vējone tikšanās laikā ar Saulkrastu senioriem. Foto: A. Kūliņa-Priede

I. Vējone, viesojoties Saulkrastu sociālās aprūpes mājā. Saulkrastu jaunieši sarunā ar Valsts prezidentu Saulkrastu „Jauniešu mājā”.

Valsts prezidents kopā ar Saulkrastu novada domes deputātiem un administrācijas pārstāvjiem. 
Foto: Latvijas Valsts prezidenta kanceleja
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Projektēs autostāvvietas 
un ietvi Ainažu ielā
Tā kā pilsētas centrā ir liels au
tostāvvietu trūkums un sezonas 
laikā tas rada grūtības novietot 
auto, kā arī, ņemot vērā iedzīvo
tāju priekšlikumus par jaunu au
tostāvietu nepieciešamību, Saul
krastu novada dome ir noslēgusi 
līgumu ar iepirkuma procedūrā 

uzvarējušo SIA „BMprojekts” 
par būvprojekta izstrādi un au
toruzraudzību autostāvvietu un 
ietves izbūvei Ainažu ielas posmā 
no L. Paegles ielas līdz A. Kalni
ņa ielai. Līguma kopējā summa ir 
24 419,01 eiro.

Būvprojektu plānots izstrādāt 

četros mēnešos, bet autoruzrau
dzība notiks būvdarbu laikā līdz 
objekta nodošanai ekspluatācijā. 
Ņemot vērā lielos būvdarbu apjo
mus, būvprojektu plānots īstenot 
trīs būvniecības kārtās. Autostāv
vietu un ietves izbūvi paredzēts 
uzsākt nākamgad. 

Notiek seguma atjaunošana 
Vidrižu un L. Paegles ielā
Oktobra sākumā uzsākta ielu 
un ietves seguma atjaunošana 
Vidrižu un L. Paegles ielā. 

Darbus veic iepirkuma procedū
rā uzvarējušais uzņēmums SIA 
„Limbažu ceļi”. Atjaunošana ie

tvers asfaltbetona frēzēšanu, jaunā 
seguma ieklāšanu, nomaļu uzstā
dīšanu, tajā skaitā arī lietusūdens 
uztvērējaku tīrīšanu un skataku re
montu, un regulēšanu. Būvdarbu 
izmaksas – 49 187,77 eiro. Darbus 
plānots pabeigt oktobra beigās.

Uzsākti gājēju celiņu būvdarbi 
simtgades skvēriņā un Ainažu ielā 1

Uzlabojot pašreizējo vides infra
struktūru un turpinot uzsāktos 
labiekārtošanas darbus, kā arī, 
lai nodrošinātu ērtu pārvietoša
nos, skvēriņā pie pagājušā gada 
novembrī uzstādītā Latvijas ka
roga masta sākti gājēju celiņa 
būvdarbi.

Vienlaikus gājēju celiņa būv
darbi notiek Ainažu ielā 1, kas 
būs pieslēgums gājēju tiltam pāri 
Pēter upei un savienos Ainažu ielu 
ar Liepu ielu. 

Jaunais celiņš nodrošinās vides 
pieejamību dažādām cilvēku gru
pām, tajā skaitā vecākiem ar bērnu 

ratiņiem, velosipēdistiem, cilvē
kiem ar kustību traucējumiem u.c. 

Ņemot vērā, ka tagadējais gā
jēju tilts pār Pēterupi ir sliktā 
stāvoklī, ir noslēgts līgums ar SIA 
„Projekts 3” par tilta demontāžu 
un jauna tilta būvniecības būv
projekta izstrādi. 

Labiekārtošanas darbi simtgades skvēriņā. Foto: no domes arhīva

Tehnisku iemeslu dēļ dažviet 
nedarbojas apgaismojums 
Rīgas un Ainažu ielā
Šobrīd tehnisku iemeslu 
dēļ dažviet nedarbojas 
apgaismojums Rīgas un 
Ainažu ielā. Pašvaldība 
situāciju ir apzinājusi un 
strādā, lai to novērstu.

Vienlaikus pašvaldība ir pietei
kusies „Vides investīciju fon
da” izsludinātajā projektā, lai 
Saulkrastu pilsētas teritorijas ielu 
apgaismojumu varētu nomainīt 
pret viedajām pilsētvides tehno
loģijām  – LED apgaismojumu ar 

dimmēšanas sistēmu, kas ļautu ie
gūt jaunu, mūsdienīgu ielu apgais
mojumu un arī ietaupītu līdzekļus 
par patērēto elektroenerģiju.

Ņemot vērā iespēju iegūt fi
nansējumu apgaismojuma no
maiņai, šobrīd mainīt dažus 
gaismekļus nav lietderīgi. Apgais
mojuma atjaunošana tiks uzsāk
ta, līdzko būs saņemta atbilde no 
projekta pārvaldītāja.

Aicinām iedzīvotājus ar saprat
ni izturēties pret pagaidu neērtī
bām!

Izbūvēs siltumtrasi Smilšu ielā
Septembra vidū tika parakstīts lī
gums ar SIA „Sanart” par siltum
trases izbūves veikšanu no katlu 
mājas Smilšu ielā 3, kas atrodas 
Saulkrastu vidusskolas teritorijā, 
uz bijušo „Baltic Inn” ēku Smilšu 

ielā 7, ko turpmāk plānots pārbū
vēt Vidzemes jūrmalas Mūzikas 
un mākslas skolas vajadzībām. 
Izbūvējot siltumtrasi, arī siltum
mezglu, ēkā tiks nodrošināta re
gulāra apkure, kā arī jaunajai sil

tumtrasei būs iespējams pieslēgt 
īpašumus Priežu ielā.

Būvdarbus uzsāks oktobra 
vidū, un tos plānots pabeigt līdz 
decembra sākumam. Būvdarbu 
izmaksas – 105 319,95 eiro.

Sākta Sociālā dienesta un dienas aprūpes 
centra ēkas būvprojekta izstrāde
Kopš pagājušā gada Saulkrastu 
novada pašvaldība piedalās 
pro grammas „Izaugsme un 
nodarbinātība” projektā 
„Pakalpojumu infrastruktūras 
attīstība deinstitucionalizācijas 
plānu īstenošanai”. 

Projekta mērķis ir radīt plašu pa
kalpojumu klāstu, lai šobrīd so
ciālās aprūpes centros dzīvojošie 
bērni varētu augt ģimeniskā vidē 
un bērni ar funkcionāliem trau

cējumiem saņemtu sociālo aprūpi 
un rehabilitāciju savā pašvaldībā. 
Pieaugušie ar garīgiem traucēju
miem atbilstoši savām iespējām 
un ar speciālistu atbalstu varētu 
dzīvot patstāvīgi un strādāt sev 
piemērotu darbu.

Lai īstenotu projektu un 
Saulkrastu sociālajam dienestam 
izveidotu mūsdienu prasībām 
atbilstošas darba telpas un vidi, 
nākamos gados plānots uzbūvēt 
ēku, kurā mājvietu rastu dienas 

aprūpes centrs un Sociālais die
nests, kas sniegtu kvalitatīvus pa
kalpojumus. 

Ir uzsākta dienas aprūpes cen
tra un Saulkrastu sociālā dienesta 
ēkas Stirnu ielā 23a būvprojek
ta izstrāde. To veic SIA „Sestais 
stils”, kas nodrošinās arī autoruz
raudzību būvniecības laikā. Būv
projekta izstrādi plānots pabeigt 
līdz nākamā gada maijam. Ēkas 
būvdarbus plānots uzsākt nāka
mā gada rudenī.

Notiek ugunsdzēsības 
hidrantu pārbaudes
SIA „Saulkrastu komunālser
viss” speciālisti oktobra sākumā 
Saulkrastu novada administratī
vajā teritorijā uzsākuši ugunsdzē
sības hidrantu pārbaudes. Tādēļ ir 
iespējamas dzeramā ūdens spie
diena svārstības un saduļķošanās.

Ārējo ugunsdzēsības ūdens 
ņemšanas vietu jeb hidrantu 

pārbaudes saskaņā ar MK notei
kumiem Nr.238 “Ugunsdrošības 
noteikumi” jāveic vienu reizi 
gadā. Hidranti nodrošina iespēju 
ugunsdzēsības tehnikai uguns
grēka gadījumā piekļūt pastāvī
gam ūdens avotam.

Hidrantu pārbaudes tiks veik
tas no 4. līdz 19. oktobrim.

Notiks ūdens rezervuāru 
un ūdensvada dezinfekcija
Lai piegādātu tīru ūdeni un no
drošinātu kvalitatīvu pakalpoju
mu, sabiedrība ar ierobežotu atbil
dību „Saulkrastu komunālserviss” 
divreiz gadā atbilstoši 14.11.2017. 
MK noteikumiem Nr. 671 „Dzera
mā ūdens obligātās nekaitīguma 
un kvalitātes prasības, monito

ringa un kontroles kārtība” veic 
Saulkrastos un Zvejniekciemā 
ūdens uzglabāšanas rezervuāru, 
arī ūdensvada, dezinfekciju, iz
mantojot hloru. 

Ūdensvada un rezervuāru hlo
rēšana tiks uzsākta oktobra vidū. 
Šogad pirmā dezinfekcija notika 

maijā. Dezinfekcijas laikā hlora 
daudzums ūdenī nepārsniegs pie
ļauto normu, un ūdeni drīkstēs 
izmantot ikdienas vajadzībām, arī 
uztura gatavošanā.

SIA „Saulkrastu  
komunālserviss”

Būvdarbi L. Paegles ielā.

Saulkrastu novada 
pašvaldībai 
jauns izpilddirektors
Saulkrastu novada domes 
septembra sēdē deputāti 
pieņēma lēmumu pašvaldības 
izpilddirektora amatā iecelt 
Aleksandru Ināru Zaharānu. 

A. I. Zaharānam ir juridiskā un 
augstākā izglītība vadības zinībās, 
kā arī maģistra grāds ekonomikā. 

Līdzšinējā darba pieredze bijusi 
vadošos amatos valsts un pašval
dību institūcijās. A. I. Zaharāns ir 
saņēmis vairākus valsts apbalvo
jumus, arī Triju Zvaigžņu ordeņa 
Goda zīmi. Kopš 2013. gada viņš bi
jis Saulkrastu Pašvaldības policijas 
priekšnieks. Darbu jaunajā amatā 
A. I. Zaharāns sāks 15. oktobrī.
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NVA konsultācijas
Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) Siguldas filiāles 

darbinieki pieņems klientus 
1. novembrī no plkst. 10.00 līdz 16.00 
Saulkrastu domes telpās, cokolstāvā.

2019. gada 
pašvaldības budžets
„Saulkrastu Domes Ziņu” 
lasītāji jau būs nopratuši, ka 
viens no maniem deputāta 
izaicinājumiem ir maksimāli 
aktivizēt pilsonisko sabiedrību, 
iesaistot saulkrastiešus novada 
attīstības līdzorganizēšanā. 
Tieši tādēļ tik bieži veidoju 
rakstus avīzē, kuru kopējais 
nosaukums varētu būt: 
„Mosties un iesaisties!”

Atkārtošos, bet esmu pārlieci
nāts, ka, papildus dalībai vēlēša
nās, jebkuram pilsonim ir jāseko 
gan ievēlēto pārstāvju darbam, 
gan jāiesaistās ar savām idejām. 
Atbildīgs par nākotni ir ikviens, 
nevis tikai priekšstāvji.

Šogad darāmā vēl ir ļoti daudz, 
tomēr ir jāsāk domāt arī par 
2019. gada budžeta veidošanu 
(pašvaldībā budžets parasti tiek 
pieņemts konkrētā gada pirmajā 
mēnesī pēc valsts budžeta pie
ņemšanas Saeimā). Diemžēl va

jadzību vienmēr būs vairāk nekā 
iespēju, tādēļ ir ļoti svarīgi, vei
dojot budžetu, izvēlēties pareizās 
prioritātes.

Tādēļ lūdzu iedzīvotājus dalī
ties ar savām idejām un vajadzī
bām, kas, jūsuprāt, būtu svarīgā
kās Saulkrastu novada prioritātes 
2019. gadā! Neaizmirstiet, ka 
deputāti, lemjot jautājumus par 
budžetu, lems par nodokļu mak
sātāju naudas sadali – par jūsu 
samaksāto nodokļu izlietošanu!

Man ir virkne ideju īstermiņa 
budžeta veidošanai 2019. gadam 
un ilgtermiņa plāniem vairākiem 
gadiem, bet priecāšos uzklausīt un 
pārstāvēt arī jūsu idejas (it īpaši 
tās, kuru īstenošanai nepieciešama 
līdzfinansējuma piesaiste gan no 
dažādiem atbalsta fondiem, gan 
publiskās partnerības); sūtiet tās uz 
epastu alens.horsts@saulkrasti.lv.

Alens Horsts, 
Saulkrastu novada domes deputāts

Uzsākam datormācības 
iesācējiem!

Līdz ar jaunajām tehnoloģijām 
bibliotēkas nozīme pieaug – tā 
kļūst par mūsdienīgu informāci
jas centru, kur lasītāji var ne tikai 
apmainīt grāmatas, bet uzzināt 
aktualitātes, saņemt konsultācijas 
un iegūt zināšanas. Publisko bib
liotēku pienākums ir sekmēt visu 
Latvijas iedzīvotāju izglītošanos, 
kultūraktivitātes, kā arī nodroši
nāt Bibliotēku likumā noteikto 
pamatprasību – brīvu bezmaksas 
pieeju visai informācijai: gan tra
dicionālajiem iespiestajiem izde
vumiem (grāmatām, laikrakstiem, 
žurnāliem), gan arī citiem infor
mācijas nesējiem, arī internetam. 
Lai spētu lasītājiem sniegt profe
sionālu pakalpojumu, palīdzētu 
un rosinātu izmantot jauno teh

noloģiju plašās iespējas, bibliote
kāri mācās paši un māca citus.

20. septembrī Saulkrastu nova
da bibliotēkas telpās uz iepazīšanās 
nodarbību bija sapulcējušies nova
da iedzīvotāji, lai turpmākos 3 mē
nešus piedalītos bibliotēkas rīkota
jās bezmaksas datormācībās. Tā kā 
mūsu ikdiena nav iedomājama bez 
tehnoloģijām, galvenais aktivitātes 
uzdevums ir iemācīt cilvēkiem iz
mantot tagadējos resursus, uzlabot 
informācijas meklēšanas prasmes 
un dot iespēju savstarpēji komu
nicēt interneta vidē, mācoties ci
tam no cita. Mūsu uzdevums būs 
palīdzēt cilvēkiem ar minimālu 
pieredzi datoru lietošanā apgūt 
iemaņas ikdienas darbā, lai izman
totu elektroniskos pakalpojumus: 

elektronisko pastu, dažādas datu
bāzes uzziņu meklēšanai un citus 
epakalpojumus, kā arī parādīt 
interneta iespējas informācijas sa
ņemšanai un komunikācijai.

Pašlaik nodarbībām pietei
kušies 20 novada iedzīvotāji. 
Izvei dotas divas grupas. Mācī
bas notiks Saulkrastu novada 
bibliotēkas interneta zālē vienu 
reizi nedēļā – pirmdienās no 
plkst. 10.00 līdz 12.00 un ceturt
dienās no plkst. 15.00 līdz 17.00. 
Nodarbības vadīs profesionāla 
bibliotekāre ar ilggadēju pieredzi 
datormācības pasniegšanā iedzī
votājiem Rita Lavendele.

Ilze Dzintare, 
Saulkrastu novada bibliotēka

Saulkrastu novada bibliotēkas bibliotēku informācijas speciāliste Rita Lavendele kopā ar mācību grupu. 
Foto: no bibliotēkas arhīva

„Rūķīša” rosīgais septembris
11. septembrī, ar koncertpro
grammu „Pa īstam, pa jokam” 
bērnudārzā ciemojās komponists 
Imants Paura. Mākslinieks aicināja 
bērnus kāpt „Pasaku vilcienā” un 
doties uz „burvju mežu”. Ak, cik 
daudz pārsteigumu tur bija! Pirma
jā pieturā satikām vāverēnus, kuri 
nevarēja sadalīt piecus riekstus, 
tad pabijām zaķu disenītē, satikām 
arī putniņus un kamenītes. Tālāk 
devāmies uz veikalu pēc maizītēm 
un pa ceļam satikām aunu, kuru 
bija nobadījis kalns. Mežā mēs at
radām pulksteni, uz kura sēž da
žādi dzīvnieciņi, un tad visi kopā 
spēlējām orķestrī. Tālāk, izvingri
nājuši savus pirkstiņus, devāmies 
pie bitēm noskaidrot – kur tad īsti 
viņas ņem medu. Pēkšņi mežā sāka 
pūst stiprs vējš un visiem bija jā
slēpjas. Tā, dziedot, kustoties līdzi, 
minot mīklas, izbraucām cauri pa
saku mežam, un bija pienācis laiks 
atvadīties! Paldies māksliniekam 
par jauko koncertiņu!

27. septembrī ar skanīgām 
dziesmām mūs priecēja kompo
nists Didzis Rijnieks. Savu kon
certprogrammu „Manas mājas” 
mākslinieks uzsāka ar sasveicinā
šanās dziesmiņu un sarunu par 
mājām un ģimeni. Dziedot dzies
mu „Autobuss”, bērni devās mazā 
ekskursijā. Izbraucot caur mežu, 
mēs nokļuvām pļavā un tur sati
kām divus sastrīdējušos zaķus. Kad 
zaķi bija izstrīdējušies, varējām 

doties tālāk uz cirku un skatīties 
dažādus burvju trikus. Koncerta 
noslēgumā dziedājām dziesmu par 
mūsu dzimteni – Latviju. Gaidīsim 
komponistu ciemos vēl! 

Sporta nedēļā, pie mums – 
„Rūķītī” bērni varēja pārbaudīt 
savu izturību un veiklību orientē
šanās labirintos. 

Septembra nogalē, kā ierasts, 
bērnudārzā svinējām Miķeļus. 
Šī Miķeļdiena bija īpaša ar to, ka 
pie mums ciemojās Valsts prezi
denta kundze – Iveta Vējone.

Zālē bērnus, ģērbušos dažādu 
dārzeņu maskās, sagaidīja rudens 
rūķis. Dziedot dziesmu, bērni sa
gaidīja Miķelīti, kurš pa ceļam bija 
apmaldījies. Izrādās, Miķelis nebi
ja ieradies viens – ķerrā pie rudens 
ražas bija aizmigusi vecmāmiņa. 

Miķelis izstāstīja bērniem, ka 
viņš kopā ar vecmāmiņu dodas 
uz lielo rāceņu lauku – tur viens 
rācenis esot izaudzis tik liels, ka 
pašu spēkiem nevar to izvilkt. 
Miķelis palielījās bērniem ar savu 
labo dārzeņu ražu, un tā, kopīgi 
dziedot un rotaļājoties, visi dār
zeņi bija izrādīti un beidzot varēja 
doties uz lielo rāceņu lauku. Kopī
giem spēkiem rāceni tomēr izde
vās izvilkt! Tad nu gan no prieka 
bija jādejo! Miķelis bērniem bija 
atvedis pārsteigumu – katra gru
pa saņēma lielu arbūzu, ko vēlāk 
kopīgi notiesāja. Atvadījies no 
bērniem un sava drauga – rudens 
rūķa,  Miķelis ar vecmāmiņu devās 
prom. Tiksimies atkal nākošgad!

Lita Nusberga, PII „Rūķītis”

Pirmais Saulkrastu 
novada jauniešu 
forums „Solis augšup”

28. septembrī Saulkrastu 
novada domes zālē pulcējās 
Saulkrastu novada jaunieši 
vecumā no 13 gadiem, lai kopā 
ar atraktīviem vadītājiem un 
novada lēmuma pieņēmējiem 
apspriestu Saulkrastu novada 
un jaunatnes jomas attīstību 
nākamajos gados. 

Jauniešiem bija iespēja izteikt savu 
viedokli, diskutēt ar dažādu jomu 
speciālistiem, lēmuma pieņēmē
jiem par tagadējo situāciju novadā, 
kā arī radoši ģenerēt dažādas jau
nas un interesantas idejas; tas palī
dzētu jauniešiem uzlabot viņu dzī
ves kvalitāti, attīstīt dažādas jomas, 
lai tās būtu pievilcīgas gan pašiem, 
gan pārējiem iedzīvotājiem, justies 
piederīgiem savam novadam un 
veicinātu vēlmi atgriezties dzīvot 
savā novadā uz ilgāku laiku. 

„Jauniešu mājai” forums pa
līdzēja saprast savus turpmākos 
darbības un attīstības virzienus 
un soļus, uz kuriem fokusēties, 
plānojot savu darbu, ņemot vērā 
jauniešu intereses un vajadzī
bas.

Liels paldies lēmumu pie
ņēmējiem, jomu speciālistiem, 
darba grupu vadītājiem, modera
toram par atbalstu un aktīvu dalī
bu, paldies visiem jauniešiem, kas 
izrādīja interesi, ieradās, palīdzēja 
un aktīvi iesaistījās gan pirms pa
sākuma, gan forumā! Īpašs pal
dies skolu vadībām par atsaucību 
un atbalstu! 

Ar foruma kopsavilkumu un 
rezultātiem drīzumā būs iespēja 
iepazīties Saulkrastu novada in
terneta vietnē www.saulkrasti.lv. 

„Jauniešu mājas” kolektīvs

Miķeļdienas svinībās piedalījās arī Valsts prezidenta kundze. 
Foto: A. Kūliņa-Priede
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Rudens krāsainība Saulkrastu vidusskolā
Kuru gan neinteresē, kas skolēnam 
skolas somā? Arī deviņi Saulkrastu 
vidusskolas jaunieši bija to 6000 
skolēnu vidū, kas 6.  septembrī 
atklāja valsts simtgades iniciatīvu 
„Latvijas skolas soma”. Tas nozī
mē, ka mācību gadā, mācību laikā 
visiem 1.–12. klases skolēniem būs 
valsts nodrošināta iespēja izzināt 
un pieredzēt Latvijas dabas un 
kultūras vērtības, iepazīt zinātnes 
sasniegumus un uzņēmējdarbības 
veiksmes stāstus. Mūsu skolas 
vēstnešiem jau bija iespēja atklā
šanas pasākumā „Arēna Rīga” gūt 
pieredzi dažādās radošās aktivi
tātēs un meistardarbnīcās, kā arī 
baudīt izstādi un koncertu, kurā 
klasiskās vērtības ieskanējās jau
nās skaņās. 

Jaunais mācību gads Saulkrastu 
vidusskolā tradicionāli iesākās ar 
daudzveidīgām Dzejas dienu ak
tivitātēm. Tā kā šogad rudens ne
steidzās iekrāsot dabu rudens krā
sās, to darīja pamatskolas skolēni, 
kuri zīmēja, krāsoja un aprakstīja 
lapas ar saviem mīļākajiem dze
joļiem, kopīgi veidojot simtgades 
Dzejas koku. Tikmēr 7. klases 
skolēni domāja, kādu „vēstījumu 
pudelē dzejnieka vārdiem” viņi 
gribētu atstāt nākamajām paau
dzēm. 9. klases jaunieši mēģināja 
spēkoties „Dzejas ringā”, citējot 
sev tuvus dzejdarus. Dzejas dienās, 
lasītavā bija iespēja aplūkot jaunā
kos un populārākos bērnu dzejas 
krājumus, iepazīties ar septem
bra jubilāres – dzejnieces  Ineses 
 Zanderes – darbiem un dzīves gā
jumu, kā arī apgūt, kā skatīties un 
meklēt informāciju izstādē.

Septembrī notika arī sportiskās 
aktivitātes, kuru lielākā vērtība – 
piedalīties un darīt visiem kopā, 
veicinot veselīgu dzīvesveidu. 
Olimpiskajā dienā, 21. septembrī, 
kopīgi vingrojām skolas stadionā 
un pierādījām savus spēkus un 
veiklību rudens krosā. Labākie 
skrējēji pārstāvēja skolu sacensī

bās Pierīgas novadā. Sākumskolas 
skolēni šajā dienā iepazina orien
tēšanās labirintus, un visi veiksmī
gi arī atrada izeju no tiem. Eiro
pas Vese lības nedēļā no 24.  līdz 
28. sep tembrim sākumskolas sko
lēnu uzmanība tika pievērsta gan 
teorētiskām, gan praktiskām no
darbībām par veselīgu, aktīvu dzī
vesveidu un sabalansētu uzturu. 

26. septembrī ar vārdiem „Mans 
labais draugs, mans piparmētru 
draugs” Saulkrastu vidusskolā tika 
sagaidīts Latvijas Valsts prezidents 
Raimonds Vējonis. Sveicienam 
skolēni bija sagatavojuši nelielu 
koncertu, kas sniedza ieskatu sko
las ikdienā, svētku un panākumu 
svinēšanā, tradīciju kopšanā un 
savas dzimtās zemes izzināšanā. 
Sarunā ar prezidentu skolēni cen
tās izzināt, kā prezidentam klājies 
skolā, viņa toreizējās intereses un 
vai viņš vēlētos atgriezties skolā. 
Vēl jauniešus interesēja, politiskās 
karjeras veidošana un motivāci

ja kļūt par prezidentu, kā arī, cik 
daudz prezidents ceļo un kā no
pelnīt Triju Zvaigžņu ordeni. 

Sarunā ar skolotājiem prezi
dents uzsvēra nepieciešamību at
tīstīt un pilnveidot kritiskās domā
šanas prasmes šajā informācijas un 
moderno tehnoloģiju pārblīvētajā 
laikmetā. Prezidents īpaši aicinā
ja pašiem vērtēt un mācīt skolē
niem atšķirt patieso informāciju 
no viltus ziņām. Notika arī domu 
apmaiņa par izglītības reformas 
nepieciešamību, saturu un gaitu. 
Savā vizītē prezidents ne reizi vien 
aicināja gan skolēnus, gan skolotā
jus būt aktīviem un iesaistīties sa
biedriskos procesos, kļūstot par to 
dalībniekiem un veidotājiem.

Kā jauniešiem iesaistīties 
dzimtās pilsētas sabiedriskajā 
dzīvē, piešķirt tai jaunības degsmi 
un dinamismu? Uz šiem jautāju
miem atbildes un idejas tika mek
lētas gan Saulkrastu vidusskolas 
skolēniem tiekoties ar „Jauniešu 

mājas” vadītājiem, gan jauniešu 
forumā „Solis augšup”, kas noti
ka 28. septembrī. Novēlēsim, lai 
mums visiem pietiek vasaras sau
les uzkrātās enerģijas, spēka un 
optimisma visu ideju un ieceru 

īstenošanai, kas noteikti padarīs 
krāsaināku un bagātāku mūsu 
kopīgo ikdienu!

Ivonna Ungure, 
Saulkrastu vidusskola

„Rigvir” stipendija arī saulkrastietim
Svinīgā sarīkojumā septembra 
vidū Globālajā Viroterapijas 
vēža klīnikā (Global Virotherapy 
Cancer Clinic) tika pasniegtas 
„Rigvir” grupas stipendijas. Tās 
saņēma 12. klašu skolēni no 
visas Latvijas, kuri savu nākotni 
vēlas saistīt ar eksaktajām 
zinātnēm – medicīnu, farmāciju, 
ķīmiju vai bioloģiju. 

2018./2019. mācību gadā „Rigvir” 
grupas stipendijas saņems 14 sko
lēni no dažādām Latvijas skolām, 
arī Saulkrastu vidusskolas skolēns 
Klāvs Ivo Turkovs. Visu mācību 
gadu katrs jaunietis saņems ik
mēneša stipendiju.

Lai pieteiktos „Rigvir” grupas 
stipendiju konkursam, skolēniem 
vajadzēja iesniegt savu CV, norā
dot informāciju par dalību un re
zultātiem olimpiādēs, konkursos 
un sabiedrisko darbību; motivāci
jas vēstuli, pamatojot vēlmi iegūt 
stipendiju, nākotnes profesijas iz
vēli un aprakstot ģimenes materi
ālo un sociālo stāvokli; 11. klases 

liecības kopiju; ķīmijas vai biolo
ģijas skolotāja/s rekomendāciju. 
Pieteikumus stipendiju konkur
sam izvērtēja „Vītolu fonds”. 

„Rigvir” grupa sadarbību ar 
„Vītolu fondu” uzsāka 2015. gadā, 
dibinot trīs stipendijas vidussko
lēniem. Gadu gaitā stipendiju 
skaits ir palielināts, šobrīd at

balstot 14 centīgākos, talantīgā
kos bioloģijas un ķīmijas noza
res entuziastusvidusskolniekus. 
„Rigvir” grupas darbības mērķis 
ir Latvijā izstrādāto vēža virote
rapijas zāļu ražošana, izpēte un 
virzīšana pasaulē. 

„Vītolu fonds”

Saulkrastu sociālais dienests sadarbībā ar „Jauniešu māju”
„Jauno vecāku skolā” piedāvā

mācību programmu pirmsskolas vecuma bērnu vecākiem

„BĒRNU EMOCIONĀLĀ AUDZINĀŠANA”
Programmā būs ieteikumi, kā pārvarēt dažādas grūtības bērna 

audzināšanā un kā veicināt bērna emocionālo attīstību. 

BEA 10 soļi:
•	 bērna	attīstība	un	temperaments,	
•	 kā	bērns	iegūst	veselīgu	apziņu	par	savu	ķermeni,	
•	 kā	bērns	izveido	drošu	piesaisti,	
•	 kā	attīstīt	rotaļāšanās	prasmes	un	fantāziju,
•	 kā	bērna	uzvedību	ietekmē	valoda	un	komunicēšanas	prasmes,
•	 kā	disciplinēt	bērnu,
•	 kā	attīstīt	veselīgu	pašcieņu,	
•	 kā	iemācīt	bērnam	kontrolēt	emocijas	un	savu	uzvedību,	
•	 kā	iemācīt	koncentrēšanos	un	problēmu	risināšanas	prasmes,
•	 kā	veicināt	empātiju	un	gādīgumu.

Darbošanās	grupā	ļaus	labāk	izprast	sava	bērna	uzvedību	un	iemācīs	to	
labot,	kad	bērns	ir	patvaļīgs,	nepaklausīgs	vai	agresīvs.

Nodarbības notiks otrdienās no plkst. 18.00 līdz 20.00 „Jauniešu mājā”, 
Raiņa ielā 7, Saulkrastos.
Pirmā nodarbība – 16. oktobrī plkst. 18.00.
Nodarbības vadīs psiholoģe Rota Ļihačeva un sociālā pedagoģe, „Jauniešu 
mājas”	vadītāja	Ingūna Feldmane. 
Pieteikties pa tālruni 29445270 (Ingūna) vai 20217167 (Kristīne) vai uz 
e-pastu: inguna.feldmane@saulkrasti.lv vai kristine.mozga@saulkrasti.lv

Tas mazais cilvēciņš būs jāveido tev. 
Viņš izaugs nevis tāds, kādu tu gribi, bet kādu tu audzini.

Klāvs Ivo Turkovs un „Rigvir” valdes priekšsēdētājs Jurģis Auziņš.
Foto: no „Vītolu fonda” arhīva

Skolēni  pasākumā „Latvijas skolas soma”.

Saulkrastu vidusskolas skolēni un pedagogi ar Latvijas Valsts prezidentu Raimondu Vējoni. Foto: no Saulkrastu vidusskolas arhīva
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Jaunu iespēju mēnesis

Septembris ir mācību gada 
pirmais mēnesis, tādēļ to var 
uzskatīt arī par jaunu iespēju 
mēnesi, jo Zvejniekciema 
vidusskolā  pilnā sparā sākās 
mācību darbs, kā arī skolēniem 
bija iespēja piedalīties 
dažādos skolas un ārpusskolas 
pasākumos. 

Mēs lepojamies ar mūsu vidus
skolas absolventu augstajiem mā
cību rezultātiem centralizētajos 
eksāmenos, jo Draudzīgā Aicinā
juma fonda skolu reitingā Zvej
niekciema vidusskola ierindoju
sies labāko  skolu divdesmitniekā 
lauku vidusskolu grupā.

Deviņi labākie Zvejniekciema 
vidusskolas 5.–8. klašu skolēni 
un skolotāja Sigita Kliedere pie
dalījās iniciatīvas „Latvijas skolas 
soma” atklāšanas pasākumā, kas 
notika „Arēnā Rīga” 6. septembrī. 
Skolēni noklausījās koncertu un 
piedalījās radošajās darbnīcās. 

14. septembrī Latvijas Nacio
nālās bibliotēkas Ziedoņa zālē 
notika ikgadējie Ekoskolu kopīgie 
svētki un apbalvojumu piešķir
šana. Šajā pasākumā piedalījās 
pieci aktīvākie mūsu skolas eko
padomes pārstāvji un skolotāja 
 Svetlana Grube. Šogad Zvejniek
ciema vidusskolai par aktīvu dar
bu vides izglītībā un apkārtējās 
vides aizsardzībā tika piešķirts 
Latvijas Ekoskolas nosaukums un 
diploms. Mēs aicinām skolēnus 
un skolotājus arī turpmāk iesais
tīties ekoskolu programmā, jo, 
līdztekus citiem mērķiem, prog
rammā aktīvi tiek veicināta sa
biedrības līdzdalība, lai saudzētu 
un sakoptu apkārtējo vidi.

Tādēļ 22. septembrī deviņi 
Zvejniekciema vidusskolas sko
lēni un skolotājas S. Grube un 

Antra Deniškāne piedalījās ak
cijā „Piekrastes Tīrrade”, kurā 
visā Baltijas jūras un Rīgas jūras 
līča piekrastē notika atkritumu 
savākšana. Mūsu skolas pārstāvji 
kopā ar citiem brīvprātīgajiem 
akcijas dalībniekiem „Piekrastes 
Tīrrades” posmā no Skultes ko
kostas līdz Ķīšupes ietekai savāca 
dažādus atkritumus, padarot šo 
teritoriju tīrāku. Lai gan laiks bija 
pavēss un pūta stiprs vējš, visiem 
bija gandarījums par sakopto pie
krasti un labi paveikto darbu! 

Gandarījumu Zvejniekciema 
vidusskolas kolektīvam sagādāja 
arī iespēja 21. septembrī piedalīties 
„Olimpiskās dienas 2018” rīta vin
grošanā, kuras mērķis ir atgādināt 
par pareizi veiktu rīta vingrošanu 
kā ļoti svarīgu ikdienas sastāvda
ļu. Arī Eiropas Sporta nedēļā no 
25.  līdz 28. septembrim katru rītu 
pulcējāmies sporta zālē, lai sāktu to 
ar sportiskām aktivitātēm un saga
tavotos turpmākās dienas gaitām. 
Sākumskolas skolas skolēni uzzi
nāja, kādēļ nepieciešams ēst veselī
gi, un piedalījās arī veselīga uztura 
pagatavošanas meistarklasē. 

Interesants izvērtās Dzejas die
nu noslēguma un Bērnu un jau
niešu žūrijas grāmatu kolekcijas 
2018 atvēršanas pasākums, kas no
tika 27. septembrī. Šogad 1.– 4. kla
ses skolēni mācījās dzejoļus par 
rudeni un veidoja atbilstošas 
kompozīcijas no dabas materiā
liem. 1. klases skolēni runāja dze
joli „Ezītis” un izveidoja ežu ģime
ni, kurā bija tikpat dalībnieku, cik 
klasē skolēnu; 3.a klase sagatavoja 
kompozīciju „Ābele” un deklamēja 
Raiņa dzejoli „Praktiskais zēns un 
rudens”, bet 4. klases skolēni no 
dabas materiāliem izgatavoja put
nus, ilustrējot dzejoli „Zīlīte”. Visu 
sākumskolas klašu skolēni bija ļoti 

centušies un sagatavojušies Dze
jas dienu noslēgumam. 

5.–7. klases skolēni mācījās 
deklamēt un teatralizēti attēlot 
kādu no Brūveru ģimenes grā
matā „Brūveri brūvē” ietverta
jiem dzejoļiem. Šī grāmata kopā 
ar vēl daudzām citām ir iekļauta 
jaunajā Bērnu un jauniešu žūrijas 
kolekcijā 2018, ar ko pasākuma 
dalībniekus iepazīstināja biblio
tekāre Dace Dulpiņa. Bibliotekā
re pastāstīja, kā kļūt par žūrijas 
dalībnieku un ka katram dalīb
niekam līdz šī gada beigām jāizla
sa sešas žūrijas kolekcijā iekļautās 
grāmatas, pēc tam tās jāizvērtē, 
aizpildot anketu tiešsaistē.  

8.–12. klases skolēniem Dzejas 

dienu noslēgumam bija jāsagatavo 
videomateriāls, kurā, izmantojot 
dažādus izteiksmes līdzekļus (krā
su, mūziku, zīmējumus, to animā
cijas u.tml., izņemot vārdus), bija 
jāataino kāda latviešu autora dze
jolis, tā tēma, saturs, motīvs. Pēc 
video noskatīšanās skolēniem bija 
iespēja minēt dzejoļa nosaukumu, 
pēc tam noklausīties dzejoļa lasī
jumu skolas biedru izpildījumā. 
Paldies skolēniem par oriģināli 
sagatavotajām Aleksandra Čaka, 
Imanta Ziedoņa, Pētera Brūvera 
dzejas video versijām! Arī zāles no
formēšanai vizuālās mākslas pul
ciņa dalībnieki un skolotāja Māra 
Alena izvēlējās dzīvnieku ilustrā
cijas no grāmatas „Brūveri brūvē”. 

Tātad septembrī – mācību 
gada pirmajā mēnesī – visiem 
skolēniem ir bijušas dažādas ie
spējas pilnveidoties: mācoties, la
sot, zīmējot, parakstot Bērnu un 
jauniešu žūrijas kolekcijas lasīša
nas līgumu, piedaloties „ Latvijas 
skolas somas” un ekoskolu ap
balvošanas pasākumā, jūras pie
krastes sakopšanas talkā, kā arī 
sportojot un pievēršot vairāk 
uzmanības veselīgam uzturam. 
Iespējām bagāts jaunais mācību 
gads Zvejniekciema vidusskolā ir 
sācies! 

Andžela Zusele (11. klase), Svetlana 
Grube, Valda Tinkusa, 

Zvejniekciema vidusskola

Novada vidusskolu dalība fotokonkursā
Latvijas valsts simtgades 
pasākumu laikā Latvijas 
novados notiek projekts 
„Latvijas skolu jaunatnes 
fotokonkurss „Mana zeme 
skaistā””, kura mērķis ir 
stiprināt Latvijas skolu jaunatnē 
piederības sajūtu un mīlestību 
pret savu zemi, īstenojot ar 
mūsdienu tehniskām iespējām 
atbilstošas radošās aktivitātes. 
Konkursa mērķa auditorija ir 
1.–12. klases skolēni.

Noslēgusies projekta būtiskākā 
aktivitāte – fotokonkurss, kurā 
skolēni tika aicināti uzņemt fo
togrāfijas par Latviju ar mobila
jiem tālruņiem un fotoaparātiem. 
Konkursa darbi tika iesniegti 
projekta interneta vietnē www.
manazemeskaista.lv, kur skolēni 
varēja ievietot savu attēlu pie sava 
novada, skolas un klases. Mājas
lapas apmeklētājiem bija iespēja 
nobalsot par labākajiem attēliem.

„Latvijas skolu jaunatnes foto

konkursā „Mana zeme skaistā”” 
piedalījās Zvejniekciema vidus
skola un Saulkrastu vidusskola.

Visvairāk balsu saņēmušo sko
lēnu darbi tiks izgatavoti kā foto 
gleznas un izstādīti skolās, lai tos 
demonstrētu plašai sabiedrībai. 
Projekta noslēgumā foto gleznas 
kā dāvinājums nonāks skolu īpa
šumā, ar skolēnu radošajiem dar
biem ienesot valsts svētku noska
ņu un Latvijas skaistumu mācību 
iestādēs.

Projekta darba grupa nodrošina 
visu aktivitāšu īstenošanu projek
tā – skolēnu iesaistīšanu konkursā, 
konkursa administrēšanu, skolēnu 
darbu izgatavošanu, foto gleznu 
nogādāšanu skolās, autoru apbal
vošanu un konkursa publicitāti.

Projekta noslēgumā – oktob
rī skolām tiks nogādāti visvairāk 
balsu ieguvušie skolēnu darbi.

Konkursa rezultātus un visvai
rāk balsu saņēmušos Saulkrastu 
novada skolēnu darbus aicinām 

aplūkot projekta mājaslapā: www.
manazemeskaista.lv, sadaļā „Darbi”.

Lai projekts notiktu veiksmīgi, 
nozīmīgs bija uzņēmēju atbalsts. 
Projekta darba grupa pateicas SIA 
„SKULTES KOKOSTA” un SIA 
„GP Holding” par atbalstu projek
ta īstenošanā Saulkrastu novadā. 

Leposimies ar Latvijas skaistu
mu kopā!

Projekta „Mana zeme skaistā”  
darba grupa

Piekrastes uzkopšanas talkas dalībnieki. Foto: no Zvejniekciema arhīva

Rīta vingrošana sporta nedēļā.

Sākumskolas skolēni dzejas dienu noslēgumā.
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Ilze un Aivars Pētersoni, 
un Aivars Skopiņš pirms 
30 gadiem septembrī aicināja 
Saulkrastu iedzīvotājus uz 
Latvijas Tautas frontes (LTF) 
vietējās atbalsta grupas 
dibināšanas sapulci. Jau 
1988. gada 2. oktobrī vietējā 
LTF nodaļā bija vairāk 
nekā 200 biedri. Nākamā 
gada vasarā pie Saulkrastu 
aptiekas tika uzvilkts 
sarkanbaltsarkanais karogs, 
bet decembrī pēc pašvaldību 
vēlēšanām vara nonāca LTF 
rokās. Saruna notika nedēļu 
pirms 13. Saeimas vēlēšanām.

Bijām gatavi cīnīties 
par brīvību
A. Skopiņš: Lai arī strādāju Rīgā, 
man, tāpat kā Aivaram, Saulkras-
tos ir dzimtas saknes. Ja kāds pra-
sa, vai esmu rīdzinieks, atbildu, 
ka uzskatu sevi par Saulkrastu 
iedzīvotāju, jo mūža lielāko daļu 
esmu saistīts ar šo vietu.

Ar Aivaru kopā esam mācījušies 
Saulkrastu vidusskolā un mūzi-
kas skolā; mums ir draugi un do-
mubiedri, ar kuriem kopā pirms 
30  gadiem domājām par Latvijas 
likteni. Nevienam nebija šaubu, kā 
Latvija savulaik zaudēja neatkarī-
bu, ka tā reiz bija veiksmīga valsts 
ar savu karogu un himnu. Zinā-
jām, ka mūsu vecāki piespiedu 
kārtā tika ierauti kara virpulī, kas 
daudziem salauza dzīves. Tas pats 
turpinājās arī okupācijas laikā.

Tuvojoties Atmodai, strādāju 
Latvijas PSR arbitrāžā,  Aivars bija 
ārsts Paula  Stradiņa Republikas 
klīniskajā slimnīcā, Ilze mājās 
auklēja bērnus. Līdz Tautas fron-
tei nonācām katrs pa savu ceļu; 
man tas sākās ar Vides aizsardzī-
bas klubu Rīgā.

I.  Pētersone: Pirmās Atmo-
das vēsmas Saulkrastos sajutām 
1987. gadā, un tam pašsaprotami 
sekoja Vides aizsardzības kluba 
Saulkrastu grupas izveidošana. 
Taču par to, tāpat kā par LTF 
Saulkrastu atbalsta grupas dibi-
nāšanu, esmu iepriekš jau vai-
rākkārt stāstījusi un arī rakstījusi 
„Saulkrastu Avīzē”. Svarīgākais, 
par ko vispār vērts runāt – un tas 
ir iemesls, kādēļ piekritām šādai 
sarunai  –, ir atgādināt par vērtī-
bām, par kurām cīnījāmies tolaik, 
pirms 30  gadiem, un noskaid-
rot, kādā vērtē tās tiek turētas 
Saulkrastos šodien?

A.  Pētersons: 1988.  gadā LTF 
Saulkrastu nodaļas priekšgalā 
nostājās daudzas spēcīgas perso-
nības, pat neapzinoties, cik daudz 
laika un spēka šajā darbā būs jā-
iegulda. Kādam vienmēr svarīgos 
brīžos jābūt pietiekami uzņēmī-
gam un gudram, lai arī citi gribē-
tu viņam sekot. Ja tā nebūtu, ne-
viens jau līdzi nenāktu un nekas 
nenotiktu.

A. Skopiņš: Svarīgi bija arī, ka 
mūs, tāpat kā mūsu vecākus, šeit, 
Saulkrastos pazina. Aivara mam-
ma bija terapijas nodaļas vadītāja 
Saulkrastu slimnīcā, tētis  – sko-
lotājs un Latvijas izlases vieglat-

lētikas treneris, mans tēvs ilgus 
gadus strādāja tirdzniecībā. 

LTF nedibināja ne čekisti, 
ne komunisti
I. Pētersone: Saulkrasti bija viena 
no tām vietām, kur LTF tapa bez 
čekistu un komunistiskās partijas 
tiešas līdzdalības. Vietējā vara pat 
nesaprata, kas notiks un ko īsti 
grib šie cilvēki, kas aicina dibināt 
Saulkrastos LTF atbalsta grupu. 
Padomju varas pārstāvji un komu-
nisti atnāca uz pirmo LTF sapulci 
tagad pamestajā Saulkrastu kul-
tūras namā un notiekošo vēroja 
no pārpildītās zāles tālākajām rin-
dām – sak’, kas nu te tagad notiks?

A.  Skopiņš: Lasīju kopā sa-
nākušajiem priekšā no avīzes 
LTF programmu, un man trīcēja 
rokas… Arī par to, kā tolaik ju-
tāmies, jau daudzkārt runāts un 
rakstīts. Būtiskākais, kas mani 
un daudzus citus tolaik mudinā-
ja piedalīties LTF veidošanā, bija 
sajūta, ka nevar paiet malā un 
skatīties, kad citi kaut ko dara, un 
izlikties, ka tevi tas neskar.

A. Pētersons: Visiem, kas mūs 
toreiz vēroja, bija pārsteigums par 
mūsu uzdrīkstēšanos.

I. Pētersone: Galu galā – toreiz 
Saulkrastu izpildkomiteju vadīja 
Ņina Manzurova, kuras sadarbība 
ar Valsts drošības komiteju ne-
vienam nebija noslēpums.  Aivara 
mamma Līvija reiz atstāstīja sa-
runu ar viņu pēc kādām vārda 

dienas svinībām 18.  novembrī, 
kad Pētersonu mājā tika dziedā-
tas arī padomju varas aizliegtās 
dziesmas. Ņ.  Manzurova teikusi, 
ka zinot ne tikai par dziedāšanu 
un runām viesībās, bet arī to, ko 
Pētersoni ēdot brokastīs.

Mērķis bija skaidrs
A. Skopiņš: Dibinot LTF nodaļu, 
mērķis bija skaidrs  – atgūt savu 
valsti, kas reiz tika atņemta. Bija 
arī pārliecība, ka mums ir tiesības 
to prasīt atpakaļ.

A.  Pētersons: Ne jau visi tūlīt 
bija gatavi brīvībai, daudziem tikai 
lēnām vērās acis uz to, kas 50 oku-
pācijas gados mums tika atņemts. 
Tādēļ jo dramatiskāk izjūtu šodie-
nas situāciju: pagājuši jau 27 gadi, 
kopš esam atguvuši savas valsts 
neatkarību, bet joprojām šeit dzī-
vo cilvēki, kas savu balsi vēlēšanās 
gatavi atdot par partijām, kas dar-
bojas Kremļa varas ietekmē. Tie 
taču ir Latvijas pilsoņi, kas gatavi 
nodot savu valsti! 

Tādēļ šīs Saeimas vēlēšanas 
vērtēju kā sevišķi bīstamas, jo 
varam pazaudēt vienīgo, patieso 

Latvijas pastāvēšanas mērķi. Ja kā-
dam šķiet, ka tās pastāvēšana va-
jadzīga, lai tikai varētu labi dzīvot, 
tad tā gluži nav. Labi dzīvot var arī 
citur pasaulē – Anglijā, Īrijā, Vācijā 
un citur. Pats svarīgākais Latvijas 
valsts mērķis ir: saglabāt latvisko 
kultūru un valodu.

I.  Pētersone: Līdztekus cīņai 
par Latvijas neatkarību uz vietas 
Saulkrastos mums vajadzēja pa-
veikt konkrētus darbus, jo padom-
ju okupācijas laikā burtiski bijām 
nonākuši dārzkopības sabiedrību 
ielenkumā. Te piešķīra lielā skai-
tā apbūves gabalus arī sveštau-
tiešiem, lielākoties Rīgas rūpnīcu 
un fabriku strādniekiem, kuri no 
Padomju Savienības republikām 
uz Latviju bija ieradušies labākas 
dzīves meklējumos. Viņiem tika 
izdāļāta zeme vasaras māju būv-
niecībai upju krastos un palieņu 
pļavās. Saulkrastu tautfrontiešiem 
bija skaidrs: šis process jāaptur. 
Zemes piešķiršana iebraucējiem 
nozīmēja vēl dziļāku okupācijas 
procesu, jo apbūvētas teritorijas 
to agrākajiem īpašniekiem vairs 
nebūtu iespējams atgūt.

A.  Pētersons: Dārzkopības sa-
biedrību apbūve radīja arī lielu 
piesārņojumu. Mūsu upes tolaik 
vairāk atgādināja novadgrāvjus, 
kuru netīrie ūdeņi nonāca jūrā.

A.  Skopiņš: Un nebija jau ti-
kai dārzkopju kooperatīvi vien. 
 Mežos bija sabūvētas Rīgas uz-
ņēmumu strādnieku, sacīsim, va-

saras būdiņu kolonijas, kas tāpat 
piesārņoja vidi; tās bija jālikvidē.

A. Pētersons: Rakstījām protesta 
vēstules, vācām parakstus. Paska-
tīties, kas īsti Saulkrastos notiek, 
bija atbraucis Augstākās Padomes 
Prezidija priekšsēdētājs Anato lijs 
Gorbunovs. Vēlāk viņš par to runā-
ja no Augstākās Padomes tribīnes, 
bilzdams, ka tā turpināties nevar. 
Tādējādi mums izdevās apturēt 
vairāku dārzkopības sabiedrību 
būvniecību, un zemes īpašnieki 
vēlāk varēja atgūt savus īpašumus.

Varu Saulkrastos tautfron-
tieši pārņēma vēl pirms 4.  maija 
Neat karības deklarācijas – vietējā 
Tautas deputātu padomē aptuve-
ni 80% deputātu tika ievēlēti no 
LTF. Tā bija mūsu uzvara. Izpild-
komitejas priekšsēdētāja amatam 
pierunājām Jāni Sereginu.

Vai atkal draud 
kāpu apbūve?
I.  Pētersone: Vides jautājumi LTF 
laikā bija ļoti aktuāli un, kā re-
dzu, tādi tie ir arī šodien. Tolaik 
negājām Jūrmalas pēdās, kurā jau 
bija sacelti daudzstāvu nami jūras 
krastā, bet stingri nostājāmies pret 
kāpu teritorijas apbūvi. Uzskatī-
jām, ka neapbūvēta piekraste ir lie-
la vērtība un tā jānosargā, lai būtu 
pieejama visiem, lai kāpu mežu un 
jūru, skaistos saulrietus brīvi varē-
tu baudīt gan paši saulkrastieši, gan 
arī mūsu pilsētas viesi, nevis turīgu 
vai ietekmīgu ļaužu slānis, kas tur 

būtu sacēluši savas lepnās celtnes. 
Līdz šim tas Saulkrastos ir izdevies, 
bet, vai tā būs arī turpmāk – nees-
mu droša. Redzot, kā, man šķiet, 
ar vieglu roku Saulkrastu dome 
izrāvusi divas pamatīgas joslas vēr-
tīgā pilsētas teritorijas daļā – centra 
mežā – jāsāk domāt, ka vara ir tādu 
cilvēku rokās, kuriem vides vērtī-
bas nozīmē bruģētas ietves, lauku-
mus un pat augstceltnes.

A.  Pētersons: Ja tik barbaris-
ki tiek izcirsts mežs Saulkrastu 
centrā, kas zina, vai nesekos mē-
ģinājumi apbūvēt kāpas? Un vēl 
nav zināms, kādus pārsteigumus 
mums, vietējiem saulkrastiešiem, 
sagādās detālplānojums teritori-
jai no Pēterupes Saules tiltiņa līdz 
Ķīšupei, kura izstrādes uzsākšana 
nupat izsludināta.

A. Skopiņš: Jau LTF laikā kat-
ram tautfrontietim bija skaidrs, 
ka tālredzīgi jārīkojas tā, lai pie-
krastes meži, kāpas un upes tiktu 
apsaimniekotas racionāli, gudri 
un rūpīgi, nodrošinot dabas ba-
gātību saglabāšanu nākamajām 
paaudzēm. Vai šodien tas ir paš-
saprotami katram saulkrastietim?

Pirms 30  gadiem LTF nodaļas 
sēdēs biologs Indulis Emsis brī-
dināja par būtiskiem apdraudēju-
miem Baltijas jūrai, ūdens kvalitā-
tei, zivju resursiem. Daudz kas no 
tā ir piepildījies. Grūti ietekmēt 
globālos procesus, taču mums 
ir iespēja vērsties pret mežu un 
pludmales piedrazotājiem, upju 
piesārņotājiem un kāpu postītā-
jiem. Iespējams, Saulkrastos ne-

pieciešams noteikt īpašu kārtību, 
kas līdzinātos biosfēras rezervātu 
vai nacionālo parku aizsardzības 
noteikumiem, ko nāktos ievērot 
gan šejienes iedzīvotājiem, gan 
mūsu novada apmeklētājiem.

Šovasar Saulkrastu pludmalē 
ļoti aktīvi tika lietoti ūdensmoto-
cikli – pie Vidrižu ielas stāvlauku-
ma bieži vien kāpas bija pilnas ar 
tehniku, troksnis liedagā traucēja 
baudīt mieru un klusumu  – tā-
dējādi netika ievērotas daudzu 
atpūtnieku intereses.

I.  Pētersone: Saulkrastu paš-
valdība teju visā Latvijā kļuvusi 
„slavena” ar 100  tūkstošu eiro 
vērto tualeti pie Baltās kāpas. 
Bet kur savas dabiskās vajadzī-
bas varēja nokārtot tie daudzie 
tūkstoši atpūtnieku, kas šovasar 
par savu atpūtas vietu bija izvē-

lējušies, piemēram, pludmali no 
Vidrižu ielas līdz Ķīšupes ietekai 
jūrā  – tur un vēl daudzās citās 
Saulkrastu pludmales teritorijās 
nebija uzstādīta neviena mazmā-
jiņa. Katram skaidrs, ka daudzi 
tās vietā izmantoja jūru un mežu.

A.  Pētersons: Nesen meita 
man atstāstīja kādu pludmalē 
dzirdētu sarunu. Atpūtnieki krie-
vu valodā sprieduši, ka tiem, kas 
vēlas skaļas izklaides, jābrauc uz 
Jūrmalu. Tiem, kuri dod priekš-
roku mieram, klusumam un at-
pūtai dabā  – jāizvēlas Saulkrasti. 
Precīzs novērtējums, ja kādam 
vēl nav skaidrs, kas ir mūsu – 
Saulkrastu – vērtības.

I. Pētersone: Man tiešām šķiet, 
ka „kādam” tomēr nav skaidrs, ka 
mūsu bagātība ir nepiesārņota, 
„nesačakarēta” daba, turklāt bez 

tādām bezgaumībām kā priedēs 
iekārtiem taureņiem un vidē ne 
pārāk iederīgām skulptūrām.

Vēl viena mūsu vērtība LTF laikā 
bija novada vēsture. Kādā no liela-
jām kopsapulcēm uzaicinājām vie-
sos Jāni Sereginu, kurš bija savācis 
bagātīgu materiālu par Saulkras-
tiem līdz Otrā pasaules kara sāku-
mam. Tā bija aizraujoša vēstures 
stunda, jo Jānis savus stāstus ilus-
trēja ar fotoattēliem. Ir teiciens  – 

kas netur godā savu pagātni, tam 
nebūs nākotnes. Kas gan Saulkras-
tus sagaida, ja joprojām dzīvojam 
bez sava novadpētniecības muzeja? 
Šķiet, ka Latvijā nav daudz vietu, 
kas tādu nespēj izveidot.

A.  Skopiņš: Savulaik uzsākām 
labas lietas, un mums ir svarīgi, 
lai tās tiktu turpinātas. 

Tādēļ arī šī saruna.

Ģirts Kondrāts

Cik nozīmīgas Saulkrastos ir Tautas frontes vērtības šodien?

Ārsts Aivars Pētersons, žurnāliste Ilze Pētersone un jurists Aivars Skopiņš 30 gadus pēc LTF Saulkrastu nodaļas dibināšanas. „Svarīgākais – neaizmirst 
tās vērtības, par kurām cīnījāmies tolaik, pirms 30 gadiem, un noskaidrot, kādā vērtē tās tiek turētas Saulkrastos šodien,” viņi uzsvēra sarunā ar 
„Saulkrastu Domes Ziņu” pārstāvi. Foto: Ģ. Kondrāts

Saulkrastu Pēterupes draudzes mācītāja Vaira Bitēna 1989. gada 16. jūnijā 
uzrunā sanākušos pirms sarkanbaltsarkanā karoga iesvētīšanas.

Saulkrastos sarkanbaltsarkanais karogs plīvo jau kopš 1989. gada 
vasaras. Karoga pacelšanas brīdī klāt bija cilvēki, kam bija svarīga 
nacionālo simbolu atdzimšana. Centrā baltā kreklā Aivars Skopiņš.

Aizlūgums, pie jūras. Saulkrastiešiem bija skaidrs, ka ar to vien nekas 
nebeigsies.

Saulkrastieši Baltijas ceļā.

Karoga pacelšana virs aptiekas ēkas Ainažu ielā 10 pulcēja visu paaudžu 
saulkrastiešus.

Savulaik uzsākām 
labas lietas, un ir 

svarīgi, lai tās tiktu 
turpinātas.
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Starptautiskais „Eiro 
Velo 13” velomaršruts 
iesniegts izvērtēšanai
Vidzemes Tūrisma asociācija 
kopā ar Vidzemes augstskolu 
un Eiropas Velo Federāciju 
pagājušajā nedēļā iesniegusi 
oficiālu pieteikumu, lai 
apmēram 10 000 km garais 
„Eiro Velo 13” jeb „Dzelzs 
priekškara” velomaršruts kļūtu 
par oficiālo Eiropas Padomes 
Kultūras maršrutu. 

Pieteikums tika iesniegts Pasau
les Tūrisma dienā – 27. septem
brī, Eiropas Padomes gadskārtējā 
Eiropas Kultūras maršrutu foru
mā Gorlicā, Vācijā. Latvijā pašlaik 
ir tikai divi no 32 oficiāliem Eiro
pas Padomes Kultūras maršru
tiem – Hanzas pilsētu savienības 
un Jūgendstila maršruts.

Eiropas Padomes Kultūras 
maršrutu forums ir nozīmīgākais 
no šādiem pasākumiem, kurš tiek 
rīkots reizi gadā, pulcējot labā
kos kultūras tūrisma ekspertus, 
dažādu valstu un starptautisku 
organizāciju pārstāvjus ne tikai 
no visām 47 Eiropas Padomes da
lībvalstīm, bet arī ASV, Meksikas, 
Gruzijas, Ukrainas un citām pa
saules valstīm. Forumā tika pre
zentēti trīs potenciālie kultūras 
maršruti, arī „Eiro Velo 13”, kura 
idejas autors ir bijušais Eiropas 
Parlamenta Transporta un tū

risma komitejas vadītājs Mihaels 
Krāmers. 

Projektu pieteikums tika iz
strādāts un iesniegts Eiropas 
Padomes Kultūras maršrutu 
institūtam, „Interreg Europe” 
pārrobežu programmas projektā 
„CultRInG” – „Kultūras maršru
ti kā ieguldījums izaugsmei un 
nodarbinātībai” (Cultural Rou
tes as Investment for Growth & 
Jobs). 

Eiropas kultūras ceļi ir īsts 
Viseiropas tūrisma produkts, pa 
kuriem doties un kas raksturo 
 Eiropas pamatprincipus: cilvēk
tiesības, demokrātiju kultūras 
jomā, kultūras daudzveidību, 
identitāti, dialogu un savstarpēju 
apmaiņu. Šim nosaukumam pre
cīzi atbilst „Eiro Velo 13”, kas vai
rāk nekā 10 000 km maršrutā dod 
iespēju cilvēkiem iepazīt valstis, 
kas daudzas desmitgades bija no
šķirtas no demokrātiskās pasau
les, iepazīt unikālas vēstures lie
cības un mazāk zināmus tūrisma 
apskates objektus. Tas ļauj vairāk 
uzzināt par šīm savulaik pārējai 
pasaulei slēgtajām valstīm, par to 
kultūru, tradīcijām un arī militā
ro mantojumu. 

Alise Plaude, 
Vidzemes Tūrisma asociācija

Pirms apkures sezonas iztīri skursteni 
un ierīko dūmu detektoru!
Pēc pavadītas siltas un 
saulainas vasaras laiks 
strauji ir kļuvis vēsāks, un 
pieredze rāda, ka katru 
gadu, aukstā laika sākumā 
pieaug to ugunsgrēku skaits, 
kuru iespējamais iemesls ir 
nolaidīga apkures lietošana – 
netīrīti dūmvadi, bojātas un 
nepareizas apkures ierīces. 
Tādēļ Valsts ugunsdzēsības 
un glābšanas dienests (VUGD), 
sākoties apkures sezonai, 
aicina iedzīvotājus iztīrīt 
dūmvadus, pārbaudīt apkures 
ierīces un uzstādīt dūmu 
detektorus!

Šogad apkures problēmu 
izraisītos ugunsgrēkos 
gājuši bojā jau 10 cilvēki 
Pēc VUGD apkopotās infor
mācijas, 2017. gadā reģistrēti 
1053 ugunsgrēki, bet šogad – 323, 
kuru iespējamais iemesls bija 
neiztīrīti dūmvadi, nepareizi iz
būvētas vai bojātas apkures sis
tēmas, kā arī to ekspluatācijas 
noteikumu pārkāpumi. Aptuveni 
pusi šo ugunsgrēku izraisa nepa
reiza apkures ierīču lietošana. 

Apkures lietošanas izraisītos 
ugunsgrēkos pērn gāja bojā 14 cil
vēki, bet cieta 69 cilvēki. Šogad 
apkures problēmu dēļ ugunsgrē
kos gājuši bojā jau 10 cilvēki, bet 
cietis – 31. Ugunsgrēkus, kuros 

cieš vai iet bojā cilvēki un tiek bo
jāts īpašums, var novērst, regulāri 
tīrot dūmvadus un apsekojot ap
kures ierīču tehnisko stāvokli.

Pirms katras apkures 
sezonas jāveic 
dūmvada tīrīšana
Ugunsdzēsējiglābēji 2018. gadā 
jau 457 reizes devušies uz izsauku
miem, kad dūmvados dega sodrēji, 
un katru gadu tiek reģistrēti vairāk 
nekā 500 šādi izsaukumi. Netīrīts 
skurstenis ir ugunsbīstams! Sade
got jebkuram cietajam kurināma
jam, uz skursteņa iekšējās virsmas 
veidojas kvēpu, sodrēju un darvas 
nosēdumi, kas, laikus nenotīrīti, 
labākajā gadījumā samazina apku
res ierīces darbības efektivitāti, bet 
sliktākajā – var izraisīt intensīvu 
šo produktu degšanu. Tas var radīt 
plaisas visa mūrētā dūmeņa kor
pusa biezumā, arī ārējā apvalkā, 
tādējādi paverot ceļu karstajām 
dūmgāzēm un liesmām uz degt
spējīgām sienu, griestu un jumta 
konstrukcijām, kas var izraisīt ne 
tikai dūmvada, bet arī visas ēkas 
aizdegšanos.

VUGD atgādina, ka pirms ap
kures sezonas sākuma ir jātīra 
sodrēji no dūmeņiem un krāšņu 
un pavardu dūmkanāliem, ko 
vislabāk izdarīs atbilstoši apmā
cīts vai sertificēts skursteņslau
ķis, taču, ja privātmāju saimnieki 

zina, kā pareizi tīrīt skursteņus, 
viņi to var veikt arī paši. Sodrējus 
no dūmeņiem, krāšņu un pavar
du dūmkanāliem iztīra pirms 
apkures sezonas sākuma (līdz 
1.  novembrim). Ilgdedzes cie
tā kurināmā ierīces un iekārtas 
dūmvadi jātīra vēl vismaz vienu 
reizi apkures sezonas laikā (no 
1. novembra līdz nākamā gada 
1. martam). Līdztekus reizi piecos 
gados jāizvērtē arī visas apkures 
sistēmas tehniskais stāvoklis, ko 
var veikt sertificēts speciālists. 

Apkures iekārtu un ierīci, kurā 
par kurināmo izmanto gāzi, tīra 
un tās tehnisko apkopi un teh
niskā stāvokļa pārbaudi veic ne 
retāk kā reizi gadā, ja ražotājs nav 
noteicis citādi. Ja apkures ierīce 
atslēgta ilgāk par sešiem mēne
šiem, jāveic ārpuskārtas dūmgāzu 
novadīšanas un ventilācijas kanā
lu pārbaude. 

Netīrītas ventilācijas 
sistēmas veicina liesmu 
ātrāku izplatīšanos
Ekspluatējot mehāniskās ventilā
cijas sistēmas, uz gaisa vadu iek
šējām sienām nosēžas putekļi un 
tauku daļiņas. Šo putekļu un tau
ku aplikumi gaisa vadu iekšpusē 
traucē sistēmas darbībai, neļaujot 
caurplūst nepieciešamajam gaisa 
daudzumam. Aizsērējušie gaisa 
vadi kondicionēšanas un venti

lācijas sistēmās rada aizdegšanās 
iespēju. Putekļu un tauku slānim 
aizdegoties, kopā ar gaisa plūsmu 
uguns liesmas var ātri izplatīties. 
Lai to novērstu, ventilācijas sis
tēmas, kas nosūc degtspējīgās gā
zes, tvaikus vai putekļus, aprīko 
ar aizsargierīcēm, un ekspluatāci
jas laikā tās jāpārbauda un jāattīra 
ne retāk kā reizi piecos gados, bet, 
ja objektā ir gāzes aparāts, – ne 
retāk kā reizi trijos gados.

Pēc remontdarbiem 
rūpīgi jāpārbauda 
apkures sistēma
Ja pirms apkures sezonas mājok
lī veikts remonts, pārliecinieties, 
vai telpās un bēniņos attālums 
no dūmeņa ārējās virsmas līdz 
jebkuram degtspējīgam materiā
lam, kas izmantots sienas, gries
tu vai jumta konstrukcijās vai 
dekoratīvos nolūkos, nav mazāks 
par 10  cm, savukārt attālums no 
dūmvada nav mazāks par 30 cm, 
bet no dūmeņa tīrīšanas lūkas – 
nav mazāks par 20 cm.

Malkas plītij nepieciešama 
regulāra atjaunošana
Ja jums ir malkas plīts, tad jāatce
ras, ka laika gaitā tā nolietojas  – 
var izdegt cepeškrāsns metāla 
apšuvums, plīts virsmā parādīties 
spraugas, caur kurām nāk dūm
gāzes. Lai šādas plītis padarītu 

ikdienas lietošanā drošas, tām 
periodiski nepieciešama atjauno
šana, rūpīgi aizsmērējot radušās 
plaisas, nomainot izdegušo ce
peškrāsni, nostiprinot durtiņas. 

Dūmu detektors – 
dzīvības glābējs!
Lai samazinātu iespēju ciest vai 
iet bojā ugunsgrēkā, VUGD ai
cina ierīkot dūmu detektorus, 
kā arī tvana gāzes un dabasgāzes 
noplūdes detektorus, kas mājokļa 
iemītniekus ar skaļu signālu brī
dinās par draudošajām briesmām. 
Īpaši svarīgi tas ir tādēļ, ka visbie
žāk ugunsgrēki izceļas tieši nakts 
laikā, kad mājas iemītnieki guļ. 

No 2017. gada 1. septembra 
objektā, kurā ir gāzes aparāts ar 
jaudu, lielāku par 50 kW, vai arī 
tas atrodas pagrabā vai cokol
stāvā, jāuzstāda par gāzes no
plūdi signalizējošs detektors. No 
2020. ga da 1. janvāra visas dzīvo
jamās ēkas un dzīvokļi ir jāaprīko 
ar ugunsgrēka autonomiem de
tektoriem.

VUGD aicina neatlikt rūpes 
par savu drošību uz nākamo ap
kures sezonu un iztīrīt skursteni, 
kā arī uzaicināt sertificētu speciā
listu pārbaudīt apkures ierīču un 
iekārtu tehnisko stāvokli.

Inta Palkavniece, 
VUGD 

Valsts nodrošinātā 
juridiskā palīdzība
Juridiskās palīdzības 
administrācija informē par 
valsts nodrošinātās juridiskās 
palīdzības saņemšanas 
iespējām, nosacījumiem un 
kārtību. 

Valsts nodrošināto juridisko pa
līdzību civillietās un noteiktās 
administratīvajās lietās (bāriņtie
sas lēmuma par bērna tiesību un 
tiesisko interešu aizsardzību pār
sūdzēšanu) var saņemt persona, 
kura: 
•	 ieguvusi	 maznodrošinātas	

vai trūcīgas personas statusu at
bilstoši normatīvajos aktos no
teiktajai kārtībai, kādā fiziskā 
persona atzīstama par trūcīgu vai 
maznodrošinātu;
•	 pēkšņi	 nonākusi	 tādā	 situ

ācijā un materiālajā stāvoklī, kas 
tai liedz nodrošināt savu tiesību 
aizsardzību (stihisku nelaimju, 
nepārvaramas varas vai citu no 
personas neatkarīgu apstākļu 
dēļ);
•	 atrodas	 pilnā	 valsts	 vai	 paš

valdības apgādībā. 
Juridiskās palīdzības adminis

trācija valsts nodrošināto juridis
ko palīdzību nodrošina līdz galīgā 
tiesas nolēmuma spēkā stāšanās 
brīdim: 
•	 civillietās	 civiltiesiska	 strīda	

risināšanai ārpus tiesas un tiesā 
(piemēram, ģimenes tiesību jau

tājumos par laulības šķiršanu, 
uzturlīdzekļu piedziņu, saskars
mes kārtības tiesību noteikšanu 
un tamlīdzīgi, par darba tiesībām, 
par mantojuma tiesībām, jautāju
mos par testamenta apstrīdēšanu 
un tamlīdzīgi, saistību tiesību 
jautājumos par parāda piedziņu, 
līgumu atcelšanu un tamlīdzīgi, 
par lietu tiesībām, kā arī par dzī
vokļu tiesībām).
•	 administratīvajās	lietās:
 bāriņtiesas lēmuma par bēr

na tiesību un tiesisko interešu 
aizsardzību pārsūdzēšanu;

 sarežģītajās administratīva
jās lietās tiesā, personai ar iesnie
gumu vēršoties tiesā un adminis
trācijai, pamatojoties uz tiesas 
lēmumu, norīkojot personai juri
diskās palīdzības sniedzēju.

Lai saņemtu valsts nodrošinā
to juridisko palīdzību civillietā vai 
administratīvajā lietā bāriņtiesas 
lēmuma pārsūdzībai, adminis
trācijā jāiesniedz aizpildīta valsts 
nodrošinātās juridiskās palīdzī
bas pieprasījuma veidlapa (pie
ejama jpa.gov.lv), kam pievieno 
dokumenta kopiju, kas apliecina 
personas tiesības pieprasīt juri
disko palīdzību (piemēram, izziņa 
par trūcīgas vai maznodrošinātas 
personas statusu), kā arī doku
mentu par strīda būtību un lietas 
virzību kopijas. 
•	 Kriminālprocesā	 personai	

jāvēršas ar lūgumu pie krimināl
procesa virzītāja (izmeklētāja, 
prokurora vai tiesneša) ar lūgu
mu tai nodrošināt aizstāvi vai 
pārstāvi. 

Latvijas valstspiederīgajam 
(pilsonim vai nepilsonim) ir ie
spēja saņemt finansiālo atbalstu 
arī juridiskās palīdzības saņem
šanai par bērna aizgādības tiesī
bu pārtraukšanu vai atņemšanu 
ārvalstīs. 

No 2019. gada 1. janvāra valsts 
nodrošinātā juridiskā palīdzība 
būs pieejama Satversmes tiesas 
procesā un plašāku palīdzību 
būs iespējams saņemt personām, 
kuru ienākumi nepārsniedz valstī 
noteikto minimālās mēnešalgas 
apmēru, advokātu civilprocesa 
lietās (lietās par kapitālsabiedrību 
dalībnieku vai akcionāru sapul
ces lēmumu atzīšanu par spēkā 
neesošiem un lietās, kas izriet 
no saistību tiesībām, ja prasības 
summa pārsniedz 150 000 euro). 

Vairāk par pakalpojumiem var 
uzzināt: zvanot uz bezmaksas in
formatīvo tālruni 80001801, raks
tot uz epastu jpa@jpa.gov.lv vai 
vietnē www.jpa.gov.lv.

Juridiskās palīdzības adminis
trācijas adrese: Pils laukums 4, 
Rīga, LV1050.

Zane Greidiņa, 
Juridiskās palīdzības administrācija
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Eiropas sporta 
nedēļa aizritējusi

No 23. līdz 30. septembrim 
Saulkrastos notika Eiropas 
sporta nedēļā. Tās laikā 
iedzīvotājiem bija iespēja 
apmeklēt dažādas sporta 
aktivitātes. 

Visu nedēļu bez maksas varēja ap
meklēt trenažieru zāli un uztura 
speciālistu konsultācijas. Abās iz
glītības iestādēs uztura speciālists 
nolasīja bērniem lekciju par veselī
gu uzturu un vadīja veselīga uztura 
meistarklases, kurās bērni paši va
rēja pagatavot veselīgus gardumus. 

Sestdien sporta centrā iedzīvo
tājiem bija iespēja izmērīt asins
spiedienu un cukura līmeni asinīs 
pie ģimenes ārsta un noklausīties 
divas lekcijas: vienu par veselīgu 
uzturu un otru par asinsspiedie
nu. Visās trijās izglītības iestādēs 
bērniem bija iespēja apgūt orien
tēšanās sporta pamatus caur labi
rintiem. Vislielākais pieprasījums 
bija pēc uztura speciālista kon
sultācijām, kurās visu nedēļu bija 
iespēja veikt dažādus mērījumus 
ar ķermeņa masas analizatoru 

un iegūt uztura speciālista pa
domus. Liels prieks par milzīgo 
atsaucību no iedzīvotāju puses, 
kuri izmantoja šo lielisko iespēju 
sportot un rūpēties par savu vese
lību! Ceram, ka šī nedēļa bija lie
lisks atspēriena punkts veselīgam 
dzīvesveidam arī turpmāk. Visas 
sporta nodarbības gan lieliem, 
gan maziem, kuras bija pieeja
mas šajā nedēļā, ir pieejamas arī 
ikdienā, un mēs ceram, ka ikviens 
atrada savu nodarbību! 

Paldies Latvijas Sporta fede
rāciju padomei par šo projektu 

konkursu, kurā piedalījāmies un 
ieguvām līdzekļus, lai šādu pasā
kumu īstenotu arī Saulkrastos! 
Kā arī paldies visiem cilvēkiem, 
kuri iesaistījās, lai kopīgi šo pro
jektu realizētu! Mēs strādāsim, lai 
arī turpmāk varētu iedzīvotājiem 
piedāvāt līdzīgas aktivitātes, un 
mudināsim pievērsties sportam 
un veselīgam dzīvesveidam!  Pie
celies un piecel citus!

Aiva Aparjode, 
PA „Saulkrastu kultūras  

un sporta centrs”

„Vidzemes Karatē kluba” 
uzvaras Latvijas čempionātā
23. septembrī Salaspils Sporta 
namā notika „Latvijas Karatē 
WKF čempionāts 2018”. Šogad 
Latvijas čempionātā pulcējās 
328 labākie Latvijas karatisti 
dažādās vecuma grupās, no 
25 karatē klubiem. 

„Vidzemes Karatē kluba” komandu 
pārstāvēja 19 sportisti, 11 no viņiem 
izcīnīja vietu uz goda pjedestāla, 
arī Saulkrastu novada karatisti – 
Maksims Halatins, Edvards Dūcis 
un Mārtiņš Druva. Kategorijā U14 
(12–13 gadi) līdz 55 kilogramiem 
startēja E. Dūcis, kurš, uzvarot di
vas un zaudējot vienu cīņu, izcīnīja 
godalgoto 3. vietu. Šajā pašā vecu
ma grupā, bet pēc svara smagākā 
kategorijā, virs 55 kilogramiem, 
uzvarot trīs un zaudējot vienu 
cīņu, 3. vietu izcīnīja arī M. Druva. 
Šogad par Latvijas čempionu kate
gorijā „Vīrieši virs 84 kilogramiem” 
kļuva Maksims Halatins, izcīnot 
godalgoto 1. vietu. Pateicoties 
uzvarai nacionālajā čempionātā, 

Maksims arī ieguva ceļazīmi uz 
gaidāmo 24. Pasaules karatē čem
pionātu pieaugušajiem, kas notiks 
no 6.  līdz 11. novembrim Spānijas 
galvaspilsētā Madridē. 

Pavisam Latvijas čempionātā 
„Vidzemes Karatē kluba” koman
da izcīnīja 2 zelta, 4 sudraba un 
5 bronzas medaļas un klubu kop
vērtējumā ieņēma augsto 8. vietu. 
Treneris Kaspars Riekstiņš saka 

lielu paldies visiem par ieguldīto 
darbu, cīņassparu un, protams, 
sportistu vecākiem par atbalstu! 
Kā arī liela pateicība Saulkras
tu novada domei un Saulkrastu 
sporta centram par ilggadējo sa
darbību un palīdzību sportistu 
sagatavošanā!

Turpināsim trenēties vēl cītī
gāk, lai nākamajos turnīros rādītu 
vēl augstākus rezultātus!

Aicinājums iedzīvotājiem 
iesaistīties Saulkrastu 
kultūrvēsturiskā 
mantojuma veidošanā
Gatavojoties Latvijas 
100. gadadienas svinībām, 
aicinām arī jūs piedalīties 
tās gatavošanā. Lūdzam 
pārskatīt savus albumus un 
citas fotogrāfiju krātuves 
un piedāvāt mums ieskenēt 
fotogrāfijas par dzīvi Saulkrastu 
novadā pēdējos 100 gados. 

Fotogrāfijās varētu būt dažādu 
gadu celtnes Saulkrastu novadā, 
dabas skati, cilvēki, dažādas no
rises – gan sportā, gan kultūrā. 
Tajās var būt fiksēts cilvēka darbs, 
mācību process, atpūta, satiks
me… viss, kas ir noticis mūsu no
vadā un saglabāts fotogrāfijās.

Fotogrāfijas lūdzam piedāvāt 
ieskenēt novadpētniecības spe
ciālistei Dagnijai Gurtiņai (tālr. 
29498563; 20222765).

Ir pienācis rudens. Katrs cen
šas sagatavoties pavadīt ziemu, 
pārskata un sakārto savu dzīves 
vidi, tajā atrodot nevajadzīgas lie
tas izmešanai. 

Taču varbūt jūsu šī nevajadzī
gā lieta ir vajadzīga Saulkrastu 
muzeja turpmākam krājumam. 
Tādēļ, pirms kaut ko aizmetat, 
sazinieties ar krājuma glabātāju 
pa tālruni 20222765 vai 29498563.

Derīga ir katra aploksne, past
karte vai kartīte ar Zvejniekciema, 
Saulkrastu vai Pabažu zīmogiem 
dažādos gados, kā arī fotogrāfi
jas par notikumiem visā tagadējā 
Saulkrastu novadā. 

Būsim pateicīgi par jebkuru in
formāciju, dokumentu, priekšme
tu, kas saistīts ar Saulkrastu nova
du. Taču vajadzīgas ir arī tās lietas, 
kuras ir iegūtas citās vietās, jo katra 
lieta ir arī noteikta laika liecinieks, 
kuru lietoja un pārzināja tikai tā 
laika cilvēki. Paaudzes nomaina 
viena otru, un zināšanas par to, kā 
dzīvoja senči, viņu darbu un darba 
vidi dažādos laikos, izbāl. Tādēļ 
katra lieta, kas nes savu informāci
ju, būs noderīga krājumam. 

Sevišķi aicinām piedāvāt priekš
metus, kas saistīti ar tējas dzeršanu: 
tējkannas, patvāri, tējas servīzes, 
vecas tējas paciņas, tējkarotītes, 
citus traukus tējas dzeršanai, kā 
arī fotogrāfijas, kurās notiek tējas 
dzeršana. 

Pateicamies visiem, kas jau dā
vinājuši savas atmiņas, dokumen
tus, fotogrāfijas, priekšmetus un 
citas lietas krājumam, un gaidām 
jaunus piedāvājumus!

Dagnija Gurtiņa, muzeja speciāliste

„Anima” aicina uz 
kora vēsturē pirmā CD 
prezentācijas koncertu 
Šie būs trīskārši svētki mums 
visiem! Svinēsim Latvijas 
100. dzimšanas dienu, 
svinēsim Līvu karoga 95. gada 
dienu, kā arī ar īpašu koncertu 
18. novembrī atzīmēsim kora 
„Anima” ilgi loloto sapni – 
ieskaņot mūziku, kura radīta 
īpaši mūsu korim.

CD un koncertprogrammas no
saukums ir „SAKNES/JŪRD” 
(līvu val.). Idejas aizmetņi meklē
jami jau 2014. gada 
nogalē, kad mums 
radās interese sākt 
pētīt Saulkrastu 
kultūras manto
jumu un apzinā
ties pamatvērtības 
mums apkārt. 
Tika radīti virkne 
jaundarbu, kurus 
atskaņojām koncertprogrammā 
„Saules krastos”.

Īpašu interesi radīja Vidzemes 
lībiešu atstātais mantojums un, 
jo īpaši, fakts, ka lībiešu kopienas 
Vidzemē gandrīz vairs neeksistē 
un līvu valoda, praktiski, ir izmi
rusi.. Un tā, laikam ejot, dzima 
ideja pētīt un apzināt lībiešu sak
nes mūsos – saulkrastiešos. 

Saulkrastu novada dome un 
Valsts kultūrkapitāla fonds uz
runāja pasaulē atzīto latviešu 
komponistu Uģi Prauliņu radīt 
ciklisku skaņdarbu, kurā kā ie
dvesma un virzītājspēks būtu līvu 

tautasdziesma. Interesanti, ka 
komponista izcelsme meklējama 
Vidzemes lībiešos. 

Ir dzimusi brīnišķa radošā 
draudzība, un mēs no sirds iz
baudām šo radīšanas un izpētes 
procesu, bet tas prasa no mums, 
īpaši, no koristiem, ļoti, ļoti lielu 
emocionālu un fizisko ieguldīju
mu. Tikai kopā mēs varam! Tādēļ 
milzīgs paldies „Anima” dullajiem 
varoņiem un maniem lieliskajiem 
kolēģiem Elīnai un Matīsam.

Koncertprogrammā „SAKNES/
JŪRD” skanēs Uģa Prauliņa,  Edgara 
Beļicka un Laimas Jansones skaņ
darbi.

Koncertā piedalīsies Saulkrastu 
koris „Anima”, Uģis Prauliņš (kla
vieres), Julgī Stalte (solo), Indulis 
Cintiņš (vijole), Mārtiņš Miļevs
kis (sitamie instrumenti), Latvīte 
Cirse (kokle), Staņislavs Judins 
(bass) un daudzi citi mākslinieki.

Priecāsimies svinēt svētkus 
kopā! Varbūt arī tevī rit līvu asins?

Laura Leontjeva, 
koris „Anima”

„Vidzemes Karatē kluba” komanda.

Orientēšanās sporta mācības Saulkrastu sporta centrā.

Fiziskās izturības treniņš.
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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. 

PIEŅEMŠANAS DIENAS, 
DATUMS

PIEŅEMŠANAS 
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 uz vizīti, jāuzrāda derīgs 
personu apliecinošs dokuments – pase 
vai personas apliecība (eID). 
PIEŅEMŠANA PĒC IEPRIEKŠĒJA 
PIERAKSTA PA TĀLR. 67952700

Endokrinoloģe Brigita VIZIŅA      30. oktobris 14.00–17.00
Kardiologs 17. oktobris 10.00–14.00
Dermatoloģe Ruta BARLO 12. oktobris 9.00–13.00

Otolaringoloģe 
Ilona KRONBERGA

ceturtdiena 13.30–16.00

Acu ārste Sandra AUSEKLE pēc pieraksta –
Neiroloģe Dace DZIRKALE 26. oktobris 9.00–16.00
Neirologs Ainārs VECVAGARS 19. oktobris 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

Rentgena kabineta 
darba laiks oktobrī

Pirmdiena 
15. oktobris 9.00–16.00
22. oktobris 9.00–16.00
29. oktobris 9.00–16.00

Otrdiena
16. oktobris 12.00–17.00
23. oktobris 12.00–17.00
30. oktobris 9.00–16.00

Trešdiena
17. oktobris 9.00–16.00
24. oktobris 9.00–16.00
31. oktobris 9.00–14.00

Ceturtdiena
18. oktobris 12.00–17.00
25. oktobris 12.00–17.00

Piektdiena
19. oktobris 9.00–16.00
26. oktobris 9.00–14.00

Saulkrastu novada domes 27. septembra sēdes Nr. 16 lēmumi 
Sēdē piedalās deputāti E. Grāvītis, 
B. Veide, A. Horsts, A. Aparjode, 
S. Ancāne, S. Osīte, N. Līcis, S. Ozo
laOzoliņa, M. Kišuro, G. Lāčaunie
ce, A. Deniškāne, I. Veide.

Par nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķa maiņu
Noteikt zemes vienībai „Lielžvī
guļi” lietošanas mērķi – zeme, uz 
kuras galvenā saimnieciskā darbība 
ir mežsaimniecība, platība 1,6 ha. 
Noteikt zemes vienībai „Lielžvīguļi” 
dalīto lietošanas mērķi – zeme, uz 
kuras galvenā saimnieciskā darbība 
ir mežsaimniecība, platība 2,61 ha, 
un komercdarbības objektu apbū
ve, platība 0,09 ha.

Par īpašuma zemes ierīcības 
projekta izstrādi
Atļaut izstrādāt nekustamo īpašu
mu „Stacijas mežs” un Ainažu iela 
26A zemes ierīcības projektu.
Atļaut izstrādāt nekustamo īpašu
mu „Gaisma 213” un „Gravumeži” 
zemes ierīcības projektu.

Par zemes nomas līgumu
Ar 31.12.2018. izbeigt ar SIA „Mare 
sports”, reģ. nr. 40003662188, 
01.03.2004. noslēgto zemes nomas 
līgumu Nr. 04/31 par Saulkrastu no
vada pašvaldības piederošā zemes 
īpašuma Ainažu iela 13A, platība 
1214 m2, nomu. Ar 01.01.2019. noslēgt 
jaunu zemes nomas līgumu ar SIA 
„Mare sports” uz 10 (desmit) gadiem 
par Saulkrastu novada pašvaldības 
piederošā zemes īpašuma nomu.
Noteikt zemes nomas maksu 1,5% 
no zemes kadastrālās vērtības gadā. 
(2018. taksācijas gadā zemes nomas 

maksa – 373,08 EUR un 78,34 EUR 
(21% PVN)), kopā 451,42 EUR (čet
ri simti piecdesmit viens euro un 
42 centi) gadā. 

Par nekustamā īpašuma tirgus 
vērtības apstiprināšanu un zemes 
īpašuma pirkšanas–pārdošanas 
līguma noslēgšanu
Apstiprināt SIA „Ober Haus Vērtē
šanas Serviss” noteikto Saulkrastu 
novada pašvaldības zemes īpašuma 
„Silmala 131”, 2/3 domājamās daļas 
no zemes 0,0652 ha, patieso vērtību 
(tirgus vērtību).
Noslēgt ar ēkas – dārza mājas jaun
būves 2/3 domājamās daļas īpašnieci 
pirkuma–pārdevuma līgumu par 
Saulkrastu novada pašvaldībai pie
derošā zemes īpašuma atsavināšanu.

Par Saulkrastu novada domes 
2018. gada 25. aprīļa saistošo 
noteikumu precizēšanu1

Precizēt Saulkrastu novada domes 
2018. gada 25.aprīļa saistošos notei
kumus Nr. SN 5/2018 „Grozījumi 
Saulkrastu novada domes 2015. gada 
29. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 6 
„Par Saulkrastu novada pašvaldības 
pludmales un peldvietu lietošanu””.

Par Saulkrastu novada domes 
saistošo noteikumu apstiprināšanu
Precizēt Saulkrastu novada domes 
saistošos noteikumus „Par maksas 
stāvvietu pie Saulkrastu tūrisma 
objekta „Baltā kāpa”, Kāpu ielā, 
Saulkrastos”.

Par nodomu protokola noslēgšanu 
Apstiprināt un noslēgt nodomu 
protokolu starp Saulkrastu novada 

pašvaldību un biedrību „Latvijas 
SOS Bērnu ciematu asociācija”.

Par pašvaldības kompensācijas 
piešķiršanu 
Piešķirt pašvaldības kompensāciju 
personai par to, ka viņas bērns sa
ņem sertificētas aukles pakalpoju
mu, kura Izglītības kvalitātes valsts 
dienesta Bērnu uzraudzības pakal
pojuma sniedzēju reģistrā reģistrē
ta ar numuru 443102977.
Piešķirt pašvaldības kompensā
ciju personai par to, ka viņas dēls 
saņem SIA „Pūces skola”, reģ. nr. 
40103489806, bērnu attīstības cen
tra „Pūces skola” pakalpojumu.
  
Par pašvaldības atbalstu 
energoefektivitātes 
paaugstināšanas pasākumu 
veikšanai
Piešķirt biedrībai „Skolas 8” pašvaldī
bas atbalstu – 3000,00 EUR daudz
dzīvokļu dzīvojamās mājas Skolas 
ielā 8 nama energoefektivitātes pa
augstināšanas pasākumu veikšanai.

Par finansējuma paredzēšanu 
jauna gājēju tilta būvniecībai2

Paredzēt finansējumu 2019. gada 
Saulkrastu novada pašvaldības izde
vumu pozīcijā „Pašvaldības īpašumu 
apsaimniekošanas nodaļa – Ceļu un 
ielu uzturēšana, apsaimniekošana un 
remonts” 160 000,00 EUR (ieskaitot 
PVN) ekonomiskās klasifikācijas 
kodā 5240, lai uzbūvētu jaunu gājēju 
tiltu pār Pēterupi Liepu ielas galā.

Par finansējuma paredzēšanu 
skolēnu transporta 
pakalpojumiem
Paredzēt finansējumu 2019. gada 
Saulkrastu novada pašvaldības So
ciālo pabalstu budžetā 9 000,00 
EUR (ieskaitot PVN), lai atmaksātu 
skolēnu braukšanas karšu iegādi, 
un veikt iepirkuma procedūru par 
skolēnu braukšanas karšu iegādi.

Par izglītības iestāžu izmaksu 
tāmes apstiprināšanu
Apstiprināt Saulkrastu novada paš
valdības izglītības iestāžu izdevumu 
tāmi savstarpējiem norēķiniem uz 
01.09.2018. 

Par pašvaldības kapitālsabiedrības 
SIA „Saulkrastu komunālserviss” 
pamatkapitāla palielināšanu
Piekrist atsavināt un palielināt 
 Sabiedrības pamatkapitālu, izda
rot mantisku ieguldījumu Sabied
rības pamatkapitālā.

Par dalību „Zivsaimniecības 
Rīcības programma” pasākumā 
2014.–2020. gadam 
Pieteikt projektu „Ieguldījums spor
ta un atpūtas bāzes „Aģe” izveidē 
Zvejniekciema stadiona teritorijā” 
publisko un privāto partnerattiecī
bu biedrības „Sernikon” izsludinā
tās atklātās projektu kārtas „Ziv
saimniecības Rīcības programmas” 
2014.–2020. gadam pasākumā „Sa
biedrības vietējās attīstības stratēģi
ju īstenošana” ar kopējām projekta 
izmaksām 60 500,00 EUR.

Par ielas apgaismojuma 
būvprojekta izstrādi 
Izstrādāt 2018. gadā valsts vietējā 
autoceļa V98 posmā no autoceļa 
P6 līdz Vēsmas bulvārim, ciemā 
„Vēsma”, Saulkrastu novadā ielas 
apgaismojuma būvprojektu. 

Par Ekonomikas ministrijas 
pārstāvja iecelšanu Skultes ostas 
valdes sastāvā3

Ar 2018. gada 1. oktobri iecelt 

 Skultes ostas valdes sastāvā Ekono
mikas ministrijas Uzņēmējdarbības 
konkurētspējas departamenta di
rektora vietnieci Kristīni Kapustu. 
Ar 2018. gada 1. oktobri atbrīvot no 
Skultes ostas valdes sastāva Ekono
mikas ministrijas Uzņēmējdarbības 
konkurētspējas departamenta di
rektora vietnieci Ilzi Lori.

Par Saulkrastu novada vēlēšanu 
komisijas locekļa apstiprināšanu4

Iekļaut Saulkrastu novada vēlēšanu 
komisijas sastāvā Vitu Timermani. 

Par pašvaldības aģentūras 
„Saulkrastu kultūras un sporta 
centrs” reorganizāciju5

Ar 2018. gada 1. oktobri uzsākt paš
valdības aģentūras „Saulkrastu kul
tūras un sporta centrs” (reģistrācijas 
numurs 90002556661) reorganizā
ciju, uz reorganizējamās Aģentūras 
bāzes izveidojot jaunu Saulkrastu 
novada domes pakļautībā esošu 
iestādi  – Saulkrastu kultūras un 
sporta centru, kas veiks Aģentūras 
funkcijas kultūras un sporta darba 
organizācijā, darbā ar jaunatni, tradi
cionālo kultūras vērtību saglabāšanā, 
novadpētniecībā, tautas jaunrades 
un veselīga dzīvesveida attīstībā.

Par izsoles rezultātu 
apstiprināšanu6

Apstiprināt rezultātus par Saul kras
tu novada pašvaldībai piederošās 
cirsmas īpašumā „Straumes” izsoli, 
kas notika 14.09.2018. saskaņā ar 
izsoles protokolu. Uzdot Juridis
kajai nodaļai sagatavot pirkuma 
līgumu ar SIA „SAFRI PLUSS”, reģ. 
nr. 40003978302, par izsolē nosolī
tajiem kokmateriāliem, par izsoles 
pārdošanas cenu 13 970,4 euro.
Apstiprināt rezultātus par Saul kras
tu novada pašvaldībai piederošās 
cirsmas īpašumā „Ķīšupes mežs” 
izsoli, kas notika 14.09.2018. saska
ņā ar izsoles protokolu. Uzdot Juri
diskajai nodaļai sagatavot pirkuma 
līgumu ar SIA „Ozolzīles–L”, reģ. 
nr. 43603081390, par izsolē nosolī
tajiem kokmateriāliem, par izsoles 
pārdošanas cenu 19 645,00 euro. 

Par saistošo noteikumu 
apstiprināšanu
Apstiprināt saistošos noteikumus 
„Par grozījumu Saulkrastu nova
da domes 2016. gada 28. decem
bra saistošajos noteikumos Nr. 
SN 26/2016 „Par braukšanas mak
sas atvieglojumiem sabiedriskajā 
transportā Saulkrastu vidusskolas 
un Zvejniekciema vidusskolas au
dzēkņiem””.

Par Saulkrastu novada 
pašvaldības izpilddirektora 
iecelšanu amatā7

Iecelt Aleksandru Ināru Zaharānu 
par Saulkrastu novada pašvaldības 
izpilddirektoru ar 2018. gada 15. ok
tobri.

Par Saulkrastu pašvaldības 
policijas priekšnieka pienākumu 
izpildītāja iecelšanu 
Iecelt Saulkrastu Pašvaldības poli
cijas Patruļpolicijas nodaļas vadī
tāju Gunti Vinteri par Saulkrastu 
pašvaldības policijas priekšnieka 
pienākumu izpildītāju uz vakances 
laiku no 2018. gada 15. oktobra.

Par Saulkrastu novada 
pašvaldības finansētā nevalstisko 
organizāciju projektu konkursa 
rezultātu apstiprināšanu un 
līguma slēgšanu
Apstiprināt Vērtēšanas komisijas 
lēmumu. Piešķirt Saulkrastu no

vada pašvaldības līdzfinansējumu: 
biedrībai „Saulkrastu uzņēmēju 
biedrība” (reģ. nr. 40008265609) – 
1500 EUR;
biedrībai „Orientēšanās klubs 
„Kāpa”” (reģ. nr. 40008021994) – 
1290 EUR.

Ervīns Grāvītis, 
domes priekšsēdētājs

1 – „PAR”– 9 (E. Grāvītis, B. Veide, 
A.  Horsts, A. Aparjode, S. Ancāne, 
M. Kišuro, G. Lāčauniece, A. Deniš
kāne, I. Veide), „PRET” – 1 (N. Līcis), 
„ATTURAS” – 2 (S. Osīte, S. Ozola
Ozoliņa).
2 – „PAR”– 11 (E. Grāvītis, B. Veide, 
A. Horsts, S. Ancāne, S. Osīte, N. Lī
cis, S. OzolaOzoliņa, M. Kišuro, 
G. Lāčauniece, A. Deniškāne, I. Vei
de), „PRET”– nav, „ATTURAS”– 1 
(A. Aparjode).
3 – „PAR”– 11 (E. Grāvītis, B. Veide, 
A. Horsts, A. Aparjode, S. Ancāne, 
S.  Osīte, S. OzolaOzoliņa, M. Ki
šuro, G. Lāčauniece, A. Deniškāne, 
I.  Veide), „PRET” – nav, „ATTU
RAS”– 1 (N. Līcis).
4 – atklāti balsojot atsevišķi par kat
ru kandidātu: 
par Ritu Lavendeli – „PAR” – nav, 
„PRET” – nav, „ATTURAS” – 12 
(E.  Grāvītis, B. Veide, A. Horsts, 
A.  Aparjode, S. Ancāne, S. Osīte, 
N.  Līcis, S. OzolaOzoliņa, M. Ki
šuro, G. Lāčauniece, A. Deniškāne, 
I. Veide);
par Vitu Timermani – „PAR” – 11 
(E. Grāvītis, B. Veide, A. Horsts, 
A.  Aparjode, S. Ancāne, N. Līcis, 
S. OzolaOzoliņa, M. Kišuro, G. Lā
čauniece, A. Deniškāne, I. Veide), 
„PRET” – nav, „ATTURAS” – 1 
(S. Osīte);
par Māru Plaudi – „PAR” – 3 (S. Osīte, 
N. Līcis, S. OzolaOzoliņa), „PRET” – 
nav, „ATTURAS”  – 9 (E.  Grāvītis, 
B.  Veide, A. Horsts, A.  Aparjode, 
S. Ancāne, M. Kišuro, G. Lāčauniece, 
A. Deniškāne, I. Veide);
par Sabīni Ābolu – „PAR”–1 (M. Ki
šuro), „PRET” – nav, „ATTURAS” – 
11 (E. Grāvītis, B. Veide, A. Horsts, 
A.  Aparjode, S. Ancāne, S. Osīte, 
N. Līcis, S. OzolaOzoliņa, G. Lā
čauniece, A. Deniškāne, I. Veide);
par Dārtu OsiBērziņu – „PAR” – 1 
(A.  Aparjode), „PRET” – nav, „AT
TURAS” – 11 (E. Grāvītis, B. Veide, 
A.  Horsts, S. Ancāne, M. Kišuro, 
S.  Osīte, N. Līcis, S. OzolaOzoliņa, 
G. Lāčauniece, A. Deniškāne, I. Veide).
5 – „PAR” – 9 (E. Grāvītis, B. Veide, 
A. Horsts, A. Aparjode, S. Ancāne, 
M. Kišuro, G. Lāčauniece, A. De
niškāne, I. Veide), „PRET” – nav, 
„ATTURAS” – 3 (S. Osīte, N. Līcis, 
S. OzolaOzoliņa). 
6 – „PAR” – 11 (E. Grāvītis, B. Veide, 
A. Horsts, A. Aparjode, S. Ancāne, 
S.  Osīte, S. OzolaOzoliņa, M. Ki
šuro, G. Lāčauniece, A. Deniškāne, 
I. Veide),, „PRET” – 1 (N. Līcis), „AT
TURAS” – nav.
7 – balsojot atklāti ar vēlēšanu zī
mēm „PAR” – 9 (E. Grāvītis, B. Vei
de, A. Horsts, A. Aparjode, S.  An
cāne, M. Kišuro, G. Lāčauniece, 
A.  Deniškāne, I. Veide), „PRET”  – 
nav, „ATTURAS” – 3 (S. Osīte, N. Lī
cis, S. OzolaOzoliņa).

Pilns domes sēdes protokola teksts 
(ievērojot Vispārīgajā datu aizsardzī
bas regulā noteikto) un sēdes audioie
raksts pieejams Saul krastu novada 
pašvaldības interneta vietnē www.
saulkrasti.lv, sadaļā „Domes sēdes”. 
Nākamā domes ikmēneša sēde no
tiks trešdien, 31.oktobrī, plkst.14.00 
Saulkrastu novada domē, Raiņa 
ielā 8. 
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Pašvaldības policijas 
paveiktais septembrī 
Septembrī Saulkrastu pašvaldības 
policijas darbinieki ir saņēmuši 
57  izsaukumus. Sešos gadījumos 
policijas palīdzība bija nepiecie
šama citiem dienestiem. Par da
žādiem pārkāpumiem aizturētas 
4 personas, 3 personas nogādātas 
Rīgas reģiona pārvaldes Saulkras
tu policijas iecirknī tālāku darbību 
veikšanai. Sniegta palīdzība vienai 
krīzes situācijā nonākušai personai.

Uzrakstīti 84 administratīvā 
pārkāpuma protokoli, no tiem 
40 protokoli par ceļu satiksmes 
noteikumu neievērošanu, 40 pro
tokoli par atkritumu apsaimnie
košanas noteikumu pārkāpšanu, 
divi par sadzīves atkritumu de
dzināšanu un divi par nekustamo 

īpašumu uzturēšanas noteiku
mos ietverto normu pārkāpu
miem.

Uzsāktas 57 administratīvā 
pārkāpuma lietvedības – par at
kritumu apsaimniekošanas notei
kumu pārkāpšanu, par dzīvnieku 
labturības noteikumu pārkāpša
nu un nekustamo īpašumu uz
turēšanas noteikumos ietverto 
normu pārkāpšanu.

Trīs gadījumos izsaukti dzīv
nieku patversmes „Mežavairogi” 
darbinieki, lai sniegtu palīdzību 
cietušiem vai savāktu bojā gāju
šos dzīvniekus.

 
Helēna Brūna, 

Saulkrastu Pašvaldības policija

2018. gada 25. aprīlī  SAISTOŠIE NOTEIKUMI  
Saulkrastos  Nr. SN 5/2018 
Apstiprināti Saulkrastu novada domes 2018. gada 25. aprīļa sēdē 
(prot. Nr.5/2018§17)
Precizēti Saulkrastu novada domes 2018. gada 27. jūnija sēdē 
(prot. Nr. 9/2018§13)
Precizēti Saulkrastu novada domes 2018. gada 27. septembra sēdē 
(prot. Nr. 16/2018§11)

Grozījumi Saulkrastu 
novada domes 2015. gada 
29. aprīļa saistošajos 
noteikumos Nr. 6 „Par 
Saulkrastu novada 
pašvaldības pludmales 
un peldvietu lietošanu”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par paš-
valdībām”
43. panta pirmās daļas 2. punktu 
un trešo daļu

Izdarīt Saulkrastu novada domes 
2015. gada 29. aprīļa saistošajos 
noteikumos Nr. 6 „Par Saulkrastu 
novada pašvaldības pludmales un 
peldvietu lietošanu” (turpmāk – 
Noteikumi) šādus grozījumus:

1) Izteikt 10. punktu šādā re
dakcijā:

„10. Saulkrastu pašvaldības po
licijas tiesības kontrolēt šo sais
tošo noteikumu prasību izpildi 
nosaka likums „Par policiju”.”

2) Papildināt Noteikumu III 
nodaļu ar 11. punktu šādā redak
cijā:

„11. Par šo saistošo noteikumu 
prasību neievērošanu adminis
tratīvā pārkāpuma lietas izskata 
un uzliek administratīvos sodus, 
izņemot lietas par bērnu izdarī
tajiem administratīvajiem pār
kāpumiem, Saulkrastu pašvaldī
bas policijas priekšnieks un viņa 
noteiktas pašvaldības policijas 
amatpersonas.”

PASKAIDROJUMA RAKSTS
1. Projekta nepieciešamības 

pamatojums. 1) Saskaņā ar Latvi
jas Administratīvo pārkāpumu 
kodeksa 205. panta pirmās daļas 
3. punktu, kurā noteiktas insti
tūcijas (amatpersonas), kas piln
varotas izskatīt administratīvo 
pārkāpumu lietas, un lai atvieg

lotu pašvaldības Administratīvās 
komisijas administratīvo slogu, 
ir izstrādāti saistošie noteikumi 
„Grozījumi Saulkrastu novada 
domes 2015. gada 29. aprīļa sais
tošajos noteikumos Nr. 6 „Par 
Saulkrastu novada pašvaldības 
pludmales un peldvietu lietoša
nu””. 

2. Īss projekta satura izklāsts. 
Noteikumi paredz pilnvaroju
mu Saulkrastu pašvaldības po
licijas amatpersonām kontrolēt 
Saulkrastu novada domes 2015. ga
da 29. aprīļa saistošo noteikumu 
Nr. 6 „Par Saulkrastu novada paš
valdības pludmales un peldvietu 
lietošanu” izpildi. 

3. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz pašvaldības 
budžetu. Projektam netiek prog
nozēta finansiāla ietekme uz paš
valdības budžetu.

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

5. Informācija par adminis-
tratīvajām procedūrām. Sais
tošie noteikumi administratīvās 
procedūras neietekmē.

6. Informācija par konsultā-
cijām ar privātpersonām. Kon
sultācijas ar privātpersonām nav 
notikušas. 

Ervīns Grāvītis, 
domes priekšsēdētājs

2018. gada 30. maijā  SAISTOŠIE NOTEIKUMI  Saulkrastos Nr. SN 8/2018 
Apstiprināti Saulkrastu novada domes 2018. gada 25. maija sēdē (prot. Nr. 7/2018§16) 
Precizēti Saulkrastu novada domes 2018. gada 27. septembra sēdē (prot. Nr. 16/2018§12)

Par maksas stāvvietu pie Saulkrastu tūrisma 
objekta „Baltā kāpa”, Kāpu ielā, Saulkrastos
Izdoti saskaņā ar likuma „Par au-
toceļiem” 6. panta 4.1 daļu 

I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi nosaka 

Saulkrastu novada pašvaldības 
izveidotās maksas autostāvvietas 
pie Saulkrastu tūrisma objekta 
„Baltā kāpa”, Kāpu ielā, Saulkras
tos, lietošanas kārtību.

2. Saistošajos noteikumos lie
totie termini:

2.1. Maksas autostāvvieta  – 
speciāli mehānisko transport
līdzekļu novietošanai izveidota 
un aprīkota Saulkrastu novada 
sarkano līniju un pašvaldības val
dījumā esošās teritorijas robežās;

2.2. Maksas autostāvvietas 
lietošana – mehānisko transport
līdzekļu iebraukšana maksas au
tostāvvietā tās darba laikā un ap
turēšana uz laiku, kas pārsniedz 
5 minūtes;

2.3. Maksas autostāvvietas 
lietošanas priekšapmaksa – sa
maksa, ko maksas autostāvvietas 
lietotājs veic, izmantojot elektro
nisko kontroles iekārtu vai norē
ķinoties ar elektronisko naudu, ja 
maksas autostāvvietas pārvaldī
tājs šādu iespēju nodrošina;

2.4. Maksas autostāvvietas 
pārvaldītājs – persona, kura sa
skaņā ar noslēgto līgumu, no
drošina autostāvvietu ierīkošanu, 
uzturēšanu, apkalpošanu un pār
valdīšanu, ievērojot šos saistošos 
noteikumus;

2.5. Elektroniskā kontroles 
iekārta – ierīce, kas nodrošina 
iespēju norēķināties par maksas 
autostāvvietas lietošanu ar priekš
apmaksu, izmantojot maksas au
tostāvvietas pārvaldītāja noteikta 
nomināla metāla monētas vai 
bezskaidras naudas norēķinus, vai 
elektronisko naudu, un kas, pama
tojoties uz maksas autostāvvietas 
lietotāja veikto samaksu, izsniedz 
maksājumu apliecinošu dokumen
tu – čeku, kurā norādīts datums, 
laiks, līdz kuram samaksāts par 
maksas autostāvvietas lietošanu, 
samaksātā summa, kā arī maksas 
autostāvvietu pārvaldītāja rekvizīti 
un pakalpojuma nosaukums.

3. SMS apmaksas pakalpo
jums – apmaksas veids par maksas 
autostāvvietas faktisko lietošanu, 
kas nodrošina iespēju norēķinā
ties ar elektronisko naudu.

4. Šie saistošie noteikumi at
tiecas uz visiem maksas autostāv
vietu lietotājiem, kas lieto maksas 
autostāvvietu.

II. Maksas autostāvvietas dar-
ba laiks

5. Maksas autostāvvietas darba 
laiks (nosakot diennakts laiku) ir 
norādīts ar papildzīmi zem 539. 
ceļa zīmes „Maksas stāvvieta”.

6. Nepieciešamības gadījumā 
maksas autostāvvietu pārvaldītājs 
var ierobežot vai aizliegt maksas 
autostāvvietas lietošanu.

III.  Maksa par maksas auto-
stāvvietas lietošanu

7. Maksas autostāvvietas lie
totājam jāmaksā maksa par auto

stāvvietas izmantošanu, kura vei
cama priekšapmaksas veidā, šādā 
apmērā: par pirmo maksas au
tostāvvietas lietošanas stundu – 
2,00 euro, bet par katru nākamo 
maksas autostāvvietas lietošanas 
stundu – 4,00 euro stundā. Mini
mālā maksa par maksas autostāv
vietas lietošanu ir 2,00 euro. 

8. Maksimālais maksas auto
stāvvietu bezmaksas lietošanas 
laiks maksas autostāvvietas darba 
laikā ir 5 minūtes.

9. Minimālais samaksas apjoms 
par maksas autostāvvietas lietoša
nu ir 60 minūtes (viena stunda).

10. Tiesības lietot maksas au
tostāvvietu apliecina:

10.1. elektroniskās kontroles 
iekārtas izsniegts čeks, kurā no
rādīts datums, laiks, līdz kuram 
samaksāts par maksas autostāv
vietas lietošanu, samaksātā sum
ma, kā arī maksas autostāvvietu 
pārvaldītāja rekvizīti un pakalpo
juma nosaukums;

10.2. Saulkrastu pašvaldības po
licijas rīcībā esošā informācija par 
norēķiniem, kas veikti, izmanto
jot SMS apmaksas pakalpojumu;

10.3. Veselības un darbspēju 
ekspertīzes ārstu valsts komisijas 
vai Ceļu satiksmes drošības di
rekcijas izdota invalīdu stāvvietu 
izmantošanas karte.

IV. Maksas autostāvvietas 
lietošanas kārtība un lietošanas 
noteikumu ievērošanas kontrole

11. Maksas autostāvvietas lie
totājs, iebraucot un apturot me
hānisko transportlīdzekli maksas 
autostāvvietā:

11.1. pēc mehāniskā transportlī
dzekļa novietošanas maksas auto
stāvvietā izvēlas kādu no šajos sais
tošajos noteikumos noteiktajiem 
maksas autostāvvietas lietošanas 
apmaksas veidiem un veic priekš
apmaksu par visu paredzamo mak
sas autostāvvietas lietošanas laiku;

11.2. novieto elektroniskās 
kontroles iekārtas izsniegtu mak
sājumu apliecinošu dokumentu 
redzamā vietā – uz transport
līdzekļa priekšējā paneļa tā, lai 
kontrolējošajai personai būtu ie
spējams nepārprotami pārliecinā
ties par šī dokumenta esamību un 
autostāvvietas lietošanas datumu 
un apmaksas laiku (izņemot, ja 
apmaksa veikta, izmantojot SMS 
apmaksas pakalpojumu).

12. Tiesības lietot maksas au
tostāvvietu bez maksas ir:

12.1. personām ar invaliditāti, 
novietojot redzamā vietā aiz priek
šējā stikla Veselības un darbspēju 
ekspertīzes ārstu valsts komisijas 
vai Ceļu satiksmes drošības di
rekcijas izdotu invalīdu stāvvietu 
izmantošanas karti. Ja  maksas 
autostāvvietā īpaši personu ar 
invaliditāti mehāniskajiem trans
portlīdzekļiem paredzētās stāvvie
tas ir aizņemtas vai nav ierīkotas, 
personām ar invaliditāti ir tiesības 
bez maksas izmantot jebkuru citu 
brīvu vietu maksas autostāvvietas 
darbības teritorijā;

12.2. operatīvā transportlīdzek

ļa vadītājam, pildot dienesta pie
nākumus, ja operatīvais transport
līdzeklis aprīkots atbilstoši Ceļu 
satiksmes noteikumu prasībām;

12.3. maksas autostāvvietu 
pārvaldītāja atbildīgajiem darbi
niekiem, kas nodrošina maksas 
autostāvvietu tehniskās uzrau
dzības funkciju izpildi.

13. Kontroli par apstāšanās 
un stāvēšanas noteikumu pār
kāpumiem nodrošina atbilstoši 
Latvi jas Administratīvo pārkāpu
mu kodeksā noteiktajam. 

V. Noslēguma jautājumi
14. Ar šo saistošo noteiku

mu stāšanos spēkā spēku zaudē 
Saulkrastu novada domes 2011. ga
da 11. maija saistošie noteikumi 
Nr. 7 „Par maksas autostāvvietām, 
kas atrodas Saulkrastu novada ielu 
sarkano līniju robežās”.

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Projekta nepieciešamības pa-

matojums. Saistošie noteikumi 
izstrādāti, pamatojoties uz likuma 
„Par autoceļiem” 6. panta 4.1 daļu.

Baltā kāpa Saulkrastos kopā ar 
Inčupes ieteku jūrā ir unikāls dabas 
piemineklis Vidzemes jūrmalā un 
visā Latvijā. Vienlaicīgi šis ir ļoti jū
tīgs dabas piemineklis, kas pakļauts 
visa veida erozijām, jo īpaši cilvēka 
ietekmei, un prasa nepārtrauktu 
uzraudzību, kopšanu, atjaunošanu. 
Maksas autostāvvieta tiek ierīkota, 
lai iegūtu līdzekļus teritorijas uztu
rēšanai, kā arī, lai vasaras mēnešos 
nodrošinātu pēc iespējas lielākam 
skaitam Latvijas iedzīvotāju un tū
ristu iespēju apskatīt Balto kāpu, 
ilgtermiņa mašīnas novietošanai 
izvēloties citu vietu.

Īss projekta satura izklāsts. 
Saistošie noteikumi izskaidro no
teikumos lietotos terminus, kā arī  
nosaka autostāvvietas izmantoša
nas maksas apmēru,  autostāvvie
tas lietošanas kārtību un lietošanas 
noteikumu ievērošanas kontroli.

Informācija par plānoto pro-
jekta ietekmi uz pašvaldības 
budžetu. Projektam nav tiešas 
ietekmes uz pašvaldības budžetu.

Informācija par plānoto pro-
jekta ietekmi uz sociāli ekono-
misko stāvokli (uzņēmējdarbī-
bas vidi) pašvaldības teritorijā. 
Projektam nav tiešas ietekmes uz 
sociāli ekonomisko stāvokli.

Informācija par administra-
tīvajām procedūrām. Saistošo 
noteikumu izpildi attiecībā uz 
autostāvvietas ierīkošanu, uztu
rēšanu, apkalpošanu un pārvaldī
šanu nodrošina maksas autostāv
vietas pārvaldītājs – pašvaldības 
kapitālsabiedrība „Saulkrastu ko
munālserviss”. 

Kontroli par apstāšanās un 
stāvēšanas noteikumu pārkāpu
miem nodrošina Saulkrastu paš
valdības policija.

Informācija par konsultāci-
jām ar privātpersonām. Nav no
tikušas.

Ervīns Grāvītis, 
domes priekšsēdētājs



12    Saulkrastu Domes Ziņas
2018. gada oktobris

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: 3000 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”.

Septembrī Saulkrastu 
novada Dzimtsarakstu 
nodaļā
reģistrēti 5 bērni – 4 meitenes un 
1 zēns: Viktorija, Katrīna, Roze, 
Emma, Markuss.
Sveicam vecākus un tuviniekus!

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

Saulkrastu novada dome 
izsaka līdzjūtību aizsaulē 
aizgājušo tuviniekiem. 
Aizsaulē aizgājuši:
Brigita Petuhova
(22.12.1937.–02.09.2018.);

Ivars Mirseps
(22.03.1957.–07.09.2018.);

Raita Ausma Priede
(30.12.1939.–11.09.2018.);

Dzintars Bluķis
(13.12.1932.–19.09.2018.);

Klavdija Smetanina
(10.03.1925.–26.09.2018.);

Igors Jemeļjanovs
(16.05.1961.–26.09.2018.);

Guntis Puzulis
(19.09.1976.–27.09.2018.);

Vladimirs Jermalovičs
(31.05.1951.–28.09.2018.);

Dzidra Apsīte
(27.05.1936.–29.09.2018.);

Guntars Zonbergs
(27.09.1949.–30.09.2018.);

Aina Ručevska
(28.04.1939.–01.10.2018.).

Saulkrastu novada bibliotēkā
IZSTĀDES 

•	 Vidzemes	jūrmalas	Mūzikas	un	mākslas	skolas	audzēkņu	darbu	iz
stāde „Zaļā prakse Valdemārpilī”.
•	 Tematiska	izstāde	„Ja	tev	patika	filma,	tev	patiks	arī	grāmata!”
•	 Literatūras	 izstāde	 „Gadi	 ir	 dvēseles	 iedvesma.”	 Aktierim	 Uldim	
Dumpim – 75.
•	 Grāmatu	izstāde	„Rakstniekam	Albertam	Belam	–	80”.
•	 Grāmatu	izstāde	„Lielā	dzīves	rotaļā	maz	kas	paliek	pāri”.	Rakstnie
cei un tulkotājai Elīnai Zālītei – 120.
•	 Bērnu,	jauniešu	un	vecāku	žūrijas	2018.	gada	grāmatu	kolekcija.
•	 Jauno	grāmatu	izstāde.

AKTIVITĀTES
23. oktobrī un 6. novembrī plkst. 10.00 „Mazo pūčulēnu skolā” 3. 
un 4. nodarbība 3 līdz 4 gadus veciem bērniem un viņu vecākiem. 
Aicinām piedalīties!
16., 30. oktobrī un 8. novembrī plkst. 10.00 – radošās nodarbības 
lasītveicināšanas projektā „Mūsu mazā bibliotēka” 4 līdz 8 gadus ve
ciem bērniem.
Oktobra pirmdienās plkst. 10.00 un ceturtdienās plkst. 15.00 da
tormācības iesācējiem „Viena klikšķa attālumā!” 
Visu oktobri – bibliotekārās stundas „Iepazīsim bibliotēku!” 
Pieteikšanās aktivitātēm pa tālruni 67951502; 29625609 vai epastu: 
saulkrastu.biblioteka@saulkrasti.lv.

13. oktobrī 16.00 Saulkrastu 
domes zālē jaunā Latvijas, Lietu
vas un Igaunijas kopražojuma 
filma „Laika tilti” – stāsts par 
latviešu un lietuviešu režisoriem
dokumentālistiem. Ieejas mak
sa  – 3 EUR. Ieejas biļetes pieeja
mas pirms seansa. 
Franči var lepoties ar savu jauno 
vilni, Baltijas valstis ar savu Bal
tijas poētiskā dokumentālā kino 
vilni, ko padomju laikos kā pret
statu propagandas filmām attīstīja 
patiesi autori. „Laika tilti” apvieno 
maģiskos mirkļus no tā laika fil
mām ar kadriem, kuros redzami 
režisori šodien. No  Ulda Brauna 
cenzētās filmas „235 000 000”, kas 
bija veltījums PSRS tautām un kul
tūrām, līdz Marka Sosāra darbiem, 
kas uzņemti Kihnu salā. No Ivara 
Selecka sirsnīgajiem stāstiem par 
zvejniekiem un zemniekiem viņa 
iemīļotajā Latvijā līdz Roberta 
Verbas filmai, kuras varonis spēlē 
akordeonu un šodien ir nedzir
dīgs. No Andresa Sēta, kurš atgrie
žas vietā, kur tika filmējis laimīgos 
cilvēkus Jāņu naktī, līdz Aivaram 
Freimanim un viņa laimīgajam zē
nam, kurš nu jau kļuvis sirms. Ar 
Herca Franka un Henrika Šable

vičus viedajiem apcerējumiem par 
dokumentālo kino.

1. novembrī 15.00 aicinām vi
sus interesentus uz dūraiņu adī-
šanas meistarklasi!
Atbalstot LV100 akciju „Cimdo-
tā Latvija”, Saulkrastu rokdarbu 
studija „Krustaines” aicina ikvie
nu interesentu uz radošo nodar
bību ar cimdu adītāju Ilzi Kopma
ni, lai apgūtu cimdu rakstus un 

darinātu sev un saviem tuvajiem 
rakstainus dūraiņus. Radošā no
darbība notiks „Jauniešu mājā”. 
Visiem dalībniekiem ieteicams 
ņemt līdzi adāmadatas un dzijas.
 
3. novembrī 16.00 Saulkras
tu domes zālē notiks Saulkrastu 
gleznotāju studijas „Ultramarīns” 
darbu izstādes „Saules gaisma, 
zilās ēnas” atklāšana.
 
11. novembrī 17.00 Saulkrastu 
Pēterupes evaņģēliski luteriskajā 
baznīcā Lāčplēša dienai veltīts 
atceres mirklis un uzrunas. Pēc 
svētbrīža dosimies kopīgā gājienā 
uz Saulkrastu kapiem, līdz latvie
šu karavīru piemiņas akmenim. 
Lai gājienu padarītu košāku, lū
gums līdzi ņemt lāpas! 

17. novembrī 16.00 Saulkrastu 
domes zālē tiks demonstrēta jau
nā latviešu spēlfilma „Homo no-
vus”. Ieejas maksa – 3 EUR. Biļetes 
pieejamas stundu pirms seansa. 

18. novembra svētku 
 programma
12.00 Saulkrastu sporta centrā 
LR Proklamēšanas 100. gada
dienas sarīkojums. Saulkrastu 
novada Atzinības rakstu pasnieg
šana un Uģa Prauliņa un jauktā 
kora „Anima” pirmatskaņojums 
„ SAKNES/JŪRD”.

No 14.00 Saulkrastu „Jauniešu 
mājā”: LV 100 „Cimdota Latvija” 
akcijas noslēgums un ekspozīci
ja „Raibi cimdi man adāmi, vēl 
raibāki pūriņā”, radošas cimdiņu 
darbnīcas mazajiem, slaidrāde 
„Saulkrasti 100 gados”.
17.00 Saulkrastu domes zālē ani
mācijas filma visai ģimenei „Saule 
brauca debesīs”.
20.00 Simtgades skvērā pulcēsi
mies, lai kopā ar latviešiem visā pa
saulē dziedātu mūsu valsts himnu! 
21.00 Valsts himna un svētku 
salūts! 

SPORTA AFIŠA
13. oktobrī 10.00 karatē sacen
sības  „Baltic Sun Cup” Saulkrastu 
sporta centrā.
13. oktobrī 18.00 florbola sacen
sības „LU/FS Masters–Saulkrasti”  
Saulkrastu sporta centrā.
No 18. līdz 20. oktobrim Eiro
pas meiteņu basketbola līgas sa
censības Saulkrastu sporta cen
trā. Spēļu laiki tiks precizēti.
3. novembrī pārgājiens no „VEF 
Pabaži” līdz „Ziemeļblāzmai”. 
Laiks tiks precizēts.
3. novembrī 18.00 florbola 
spēle FBK „SĀC” – FBK „Madona”  
Saulkrastu sporta centrā.
4. novembrī 10.00 novusa 
čempionāta posms Saulkrastu 
sporta centrā.
Papildu informācija www.saul-
krasti.lv; www.facebook.com/saul-
krasti sports

SENIORU AKTIVITĀTES
6. novembrī 13.00 senio ru ik
mēneša tikšanās Saul krastu „Jau
niešu mājā”.

Mūžības	ceļā	ir	devies	Saulkrastu	novada	domes	bijušais	deputāts	
Guntars Zonbergs. 
G.	Zonbergs	daudzus	gadus	vadīja	domes	Izglītības,	kultūras,	sporta	
un	 jaunatnes	 lietu	 komiteju,	 darbojās	 komisijās,	 aktīvi	 iesaistījās	
sporta	 dzīves	 aktivitātēs.	 Ar	 viņa	 atbalstu	 pirms	 25	 gadiem	 tika	
izveidots	pludmales	volejbola	čempionāts	„Saulkrastu	kokteilis”,	kas	
gadu	 gaitā	 kļuvis	 par	 ievērojumu	 starptautisku	 notikumu	ne	 vien	
Saulkrastos,	 bet	 arī	 Latvijā.	 Ir	 padarīts	 daudz	 ne	 vien	 sportā,	 bet	
arī	novada	saimnieciskajā	dzīvē	–	būvēti	un	uzturēti	 ceļi,	 atbalstīti	
nozīmīgi	 projekti,	 pieņemti	 būtiski	 lēmumi	 novada	 attīstībā.	
Nosvērts,	 atsaucīgs,	 draudzīgs,	 ar	 humora	 dzirksti	 –	 tāds	 bija	
Guntars –	labs	kolēģis	un	īsts	Saulkrastu	patriots.
Saulkrastu novada dome izsaka visdziļāko līdzjūtību Guntara 
Zonberga tuviniekiem un piederīgajiem, viņu mūžībā pavadot.

Guntars Zonbergs
(27.09.1949.–30.09.2018.)

Oktobra	 pirmajā	 nedēļā	 Saulkrastos	 at-
vadījāmies	 no	 Guntara	 Zonberga.	 Nav	
šaubu,	 būs	 daudzi	 brīži,	 kad	 pēkšņi	 sa-
pratīsim,	ka	Guntara	nav	ar	mums,	jo	bija	
tik	 daudz	 jomas,	 pasākumi	 un	 notikumi,	
kas	 nav	 iedomājami	bez	 viņa	 līdzdalības.	
G.	 Zonbergs	 bija	 ļoti	 aktīvs	 sabiedriskais	
darbinieks,	ceļu	būvnieks	un	uzņēmējs,	Saulkrastu	novadu	domes	
deputāts,	„Saulkrastu	uzņēmēju	biedrības”	biedrs,	arī	mednieks	un,	
protams,	leģendārā	sporta	pasākuma	„Saulkrastu	kokteiļa”	dibinā-
tājs	un	organizators.	
Pirms	 vairāk	nekā	40	gadiem	G.	Zonbergu	uz	 Saulkrastiem	at-

veda	darbs	uzņēmumā	„Saulkrastu	2.	Ceļu	būves	rajons”,	ejot	sava	
tēva	Andreja	Zonberga	pēdās.	Par	Guntara,	celtniecības	inženiera,	
pazīstamākajiem	darbiem	kļuvušas	Rīgas–Pleskavas	un	Maskavas	
šoseja.	„Saulkrastu	2.	CBR”	tradīcijas	turpina	Guntara	jaunākā	dēla	
Gata	uzņēmums	„Buildimpeks”,	bet	vecākais	dēls	Edmunds	ceļinie-
ku	dinastijai	palicis	uzticīgs,	strādājot	uzņēmumu	grupā	„A.C.B.”	
Šogad	 jau	 25.	 reizi	 tika	 aizvadīts	 pludmales	 volejbola	 turnīrs	

„Saulkrastu	 kokteilis”.	 2017.	gadā	 šo	 sacensību	dibinātāji	 –	Guntars	
Zonbergs un Andris Vanags – par izciliem nopelniem novada labā 
un	Saulkrastu	vārda	popularizēšanu	saņēma	Saulkrastu	Lielo	balvu.	
Iespējams,	ka	bez	„Saulkrastu	kokteiļa”	Saulkrastos	nebūtu	arī	lieliskā	
Jūras	parka,	kas	priecē	gan	Saulkrastu	iedzīvotājus,	gan	viesus.
G.	Zonberga	darba	spējas	un	aktivitāte	daudziem	bijusi	un	pa-

liks	piemērs.	Viņš	visos	sev	zināmos	veidos	vienmēr	centās	uzlabot	
dzīvi	 Saulkrastos	gan	kā	uzņēmējs,	 gan	kā	deputāts,	 atbalstot	 ar	
naudu	un	darbu.	Ļoti	daudziem	cilvēkiem	pietrūks	Guntara,	bet,	jo	
īpaši,	viņa	trijiem	bērniem	un	pieciem	mazbērniem.

Renārs Buivids, Andris Vanags
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Rīgas jūras līcī Saulkrastu 
novadā.

M. Alenas glezna.


