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Saulkrasti pārmaiņu priekšā
Pagājušā gada beigās 
Saulkrastos notika būtiskas 
pārmaiņas – Saulkrastu domes 
deputātu vairākums lēma, ka 
turpmāk domi vadīs Normunds 
Līcis. Tam sekoja izmaiņas arī 
Skultes ostas pārvaldē, domes 
komitejās un komisijās.
Uz jautājumiem atbild 
Saulkrastu novada domes 
priekšsēdētājs. 

Kādi bijuši galvenie iemesli va-
ras maiņai?

Personīgu lēmumu par būtisku 
pārmaiņu nepieciešamību paš
valdībā pieņēmu pirms diviem 
gadiem, kad nolēmu 2017. gada 
pašvaldību vēlēšanās pieteikties 
domes priekšsēdētāja amatam. 
Pašvaldība nebija pietiekami 
profesionāli pārvaldīta – netika 
novērtēts iespējamās novada iz
augsmes potenciāls, tā vadība bija 
nogurusi, bez enerģijas un ambī
cijām. Runājot līdzībās: mūsu no
vads kā kuģis bez konkrēta mērķa 
un virzības dreifēja pa viļņiem un 
pakļāvās visiem vējiem. 

Un ir skaidrs – ja kāds atrodas 
vadošajā pozīcijā jau ceturto reizi, 
iestājas rutīna un pieņemt jaunus 
izaicinājumus ir slinkums. Šādu 
ierūsējušu attieksmi bija nepie
ciešams mainīt.

Kādēļ uzskatāt sevi par labā-
ku nākamo Saulkrastu domes 
vadītāju?

Es un mana ģimene dzīvojam 
Saulkrastos, šeit skolas apmek
lē mani bērni, savu nākotni re
dzam šeit. Man ir skaidra vīzija 
par turpmāko Saulkrastu novada 
attīstību, un es jūtu sabiedrības 
atbalstu savām idejām. 

Balsojumā Jūs atbalstīja arī 
deputāti, ar kuriem sīvi sacen-
tāties pagājušā gada priekšvēlē-
šanās.

Jā, tieši tā – šī brīža koalīcijā 
apvienojušies sākotnēji šķietami 
neapvienojami cilvēki. Mēs katrs 
meklējām un atradām sevī spēku 
novadnieku dēļ atmest aizvainoju
mus, savstarpēji piedot un paspiest 
roku viens otram. Visi zina, ka pie
došana ir spēks, bet retais spēj šo 
zināšanu īstenot praksē. Ja godīgi, 
es mazliet ceru, ka mūsu piemē
ram Saulkrastos sekos arī lielie 
kungi Saeimā, kuri gadiem nespēj 
rast izlīgumu savas tautas labā. 

Kādas izmaiņas vēl ir gaidā-
mas domes komandā?

Ja vēlamies, lai dome darbotos 
pilnvērtīgi un strādātu novada un 
iedzīvotāju labā, pārmaiņām jā
būt. Es veidoju spēcīgu komandu, 
tādēļ balstīšos nevis uz viegli vadā
miem un pakļāvīgiem cilvēkiem, 
kuri bez iebildumiem dara, ko 
viņiem liek, bet uz enerģiskiem, 
idejām bagātiem cilvēkiem, kuri 
gatavi cīnīties par savu pārliecību 
un mūsu novada iedzīvotājiem. 
Cik iespējams, nepieciešams iz
mantot vietējos resursus  – cilvē
kus, kuri sevi jau pierādījuši, aktī
vi darbojoties pašvaldībā. 

Kādus Saulkrastus esat saņē-
mis no iepriekšējā vadītāja?

Daudzi jautājumi ir iekavēti 
vai nav pareizi īstenoti. Ir vairāki 
iesākti objekti ar Eiropas finansē
jumu un izstrādāti projekti. Taču 
tas viss tika darīts, apzinoties, ka 
līdzekļu šo projektu pabeigšanai 
nebūs. Tādēļ nav skaidrs, kādēļ 
bija jātērē simtiem tūkstoši eiro, 
lai šodien izstrādātu projektu, 
kam jau rīt nepieciešami laboju
mi. Šos līdzekļus bija iespējams 
tērēt daudz apdomīgāk.

Kādi būs pirmie darbi, ko Jūs 
paveiksiet novada labā?

Izaicinājumu kļūt par domes 
priekšsēdētāju pieņēmu vien
laikus ar ļoti daudziem nozīmī
giem darbiem – 2019. gada bu
džeta veidošanu un prioritāšu 
noteikšanu šim un nākamajiem 
gadiem, iesākto būvniecības dar
bu pieņemšanu, kuros konstatē
tas darbu kvalitātes nepilnības. 
 Pabeigsim skolu reformu, kas būs 
viens no lielākajiem un nopiet
nākajiem izaicinājumiem. Tomēr 
galvenais būs rīcībspējīgas un 
profesionālas izpildvaras darba 
organizēšana.

Kādi vēl izaicinājumi sekos 
tuvākajā laikā?

Nepieciešams sakārtot estrā
des renovācijas projektu. Pašrei
zējie aprēķini rāda, ka tikai pro
jekta pirmā kārta var izmaksāt 
vidēji četrus miljonus eiro. Tādas 
naudas pašvaldībai nav. Turklāt 
iepriekšējā domes vadība, plā
nojot estrādes rekonstrukciju, 
nav konsultējusies ar šīs jomas 
profesionāļiem – producentiem 
un pasākumu rīkotājiem, piemē
ram, vai kādam būs interesanti 

nomāt šādu estrādi ar konkrēto 
plānojumu un tehnisko nodroši
nājumu. 

Kultūras namu „Zvejniek
ciems” nepieciešams veidot kā 
mūsu „Gaismas pili”. Tas ir vie
nīgais kultūras nams Saulkrastu 
novadā, kam būtu jākļūst par 
interesantu atpūtas un dažādu 
pasākumu norises vietu ar jauku 
kafejnīcu, mazo un lielo zāli, kino 
iespējām. Domājot par izklai
des iespējām jaunajai paaudzei, 
sadarbībā ar pašiem jauniešiem 
strādāsim pie velo parka izvei
des. Aktuāla ir arī veloceliņu tīk
la izveide. Centra Mežaparkam 
ar jaunajām Svētku un Neibādes 
ielām nepieciešamas investīcijas 
un pakalpojumu sniedzēji – pie
mēram, šobrīd tiek meklēts attīs
tītājs tīklu parka izveidei.

Vienlaikus ir jādomā, kā uzla
bot dzīves kvalitāti teritorijās ār
pus centra: dārzkopības ciemos, 
Pabažos, Pēterupes dzīvojamā ra
jonā. Īpaša uzmanība tiks veltīta 
Zvejniekciema iedzīvotājiem. Tā 
kā osta ir kļuvusi aktīva kravu dēļ, 
problēmu rada intensīvā sma
go automašīnu kustība ciemā. 
 Noteikti veidosim drošāku vidi ar 
jaunām gājēju ietvēm, pārejām un 
apgaismojumu.

Saulkrasti ir kūrortpilsēta, 
tātad tā jāveido kā interesants 
tūrisma objekts. Kā to plānojat 
īstenot?

Saulkrasti ir izcila vieta ar labu 
ģeogrāfisko novietojumu, mums 
ir 17 kilometru gara pludmale, 
VIA Baltica, dzelzceļš un osta. 
Ir  visa infrastruktūra un dabas 
bagātības, lai cilvēkiem šeit būtu 

Zvejniekciema vidusskola – labākā 
Latvijas skolu reitingā vēsturē
 12. decembrī Cēsīs, 
Vidzemes koncertzālē, 
svinīgā ceremonijā tika 
apbalvoti Draudzīgā 
aicinājuma fonda 
„Skolu reitinga 2018” 
laureāti. 

Labākās skolas tiek iz
vērtētas pēc skolēnu 
centralizēto eksāmenu 
rezultātiem. Skolēnu sa
sniegumi centralizētajos 
eksāmenos konkursā ti
ka vērtēti piecos mācību priekš
metos: latviešu valodā, matemā
tikā, angļu valodā, dabas zinībās 
un vēsturē.

Šogad laureāte bija arī Zvej
niek ciema vidusskola. Pateicoties 
skolēnu, skolotāju un vecāku veik
smīgam kopdarbam, Zvejniekcie
ma vidusskolai pēc „Skolu reitinga 
2018” rezultātiem tika piešķirtas di
vas balvas: metālā izstrādātā Mazā 

pūce, grāmata un diploms par 
pirmo vietu vēsturē; šajā mācību 
priekšmetā uzrādīts pats lielākais 
sasniegums lauku vidusskolu gru
pā, par ko nominācijā „Izaugsme” 
skolas direktors Andris Dulpiņš 
saņēma šos apbalvojumus.  Mēs le
pojamies, ka Draudzīgā aicinājuma 
fonda „Skolu reitinga 2018” kopvēr
tējumā Zvejniekciema vidusskola 
ieņem augsto 13. vietu lauku vidus

skolu grupā. Paldies 
absolventiem, pedago
giem, vecākiem! 

Sabiedriskās organi
zācijas „Drau dzīgā aici
nājuma fonds” dibinā
tājs un vadītājs Jānis 
Endele savā uzrunā 
pauda gandarījumu, 
ka Latvijas jaunieši vē
las būt zinoši un izglī
toti un ka viņu  mērķis 
ir pastāvīgi savas zinā
šanas papildināt.

Mēs priecājamies par augstajiem 
skolu reitingā iegūtajiem rezultā
tiem, jo mums ir vienlīdz svarīgi 
visi skolēni, kuri pēc pamatskolas 
izvēlas turpināt mācības Zvejniek
ciema vidusskolā, lai papildinātu 
zināšanas un būtu gandarīti par 
savu izaugsmi vidusskolas laikā.

Valda Tinkusa, 
Zvejniekciema vidusskola

Sumināta bibliotēkas 
vadītāja un darbinieki

Ik gadu Salaspils novada bibliotēka izvērtē 
39 pašvaldību bibliotēku veikumu un tā beigās par 
darba rezultātiem piešķir atzinības un nominācijas 
Pierīgas reģiona bibliotekāriem. 

Saulkrastu bibliotēkas vadītāja Ilze Dzintare „Gada bibliotekārs 2018”. 
Foto: no personīgā arhīva

Saulkrastu novada domes priekšsēdētājs Normunds Līcis. Foto: O. Ludvigs
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Saulkrastiem jāaug straujāk!
2018. gada beigās pieņēmu vienu 
no smagākajiem lēmumiem savā 
politiskajā karjerā – biju viens no 
deputātiem, kuri pieprasīja līdzši
nējā domes priekšsēdētāja Ervīna 
Grāvīša atbrīvošanu no amata un 
atbalstīja Normunda Līča iecel
šanu. Jā, tā paša Normunda Līča, 
ar kuru mums bija ļoti sīva cīņa 
2017. gada pašvaldību vēlēšanās.

Iesākumā vēlos pateikties 
 Ervīnam Grāvītim par 13 gadu 
darbu domes priekšsēdētāja ama
tā. Lai ko teiktu kritiķi, būt vado
šajai domes amatpersonai ir ļoti 
atbildīgs un smags darbs, un re
tais tādu darbu ir spējīgs paveikt 
pietiekami labi. Tomēr uzskatu, 
ka jebkurā organizācijā, arī veselā 
novadā, laiku pa laikam ir nepie
ciešamas pārmaiņas. Diemžēl sa
līdzinājumā ar citiem novadiem 
Saulkrastu attīstība bijusi pārāk 
lēna. Mēs atpaliekam un zaudējam 

potenciālos jaunos saulkrastiešus. 
Tādēļ darba organizācijas izmai
ņas nepieciešamas visos līmeņos. 
Novada vadībai ir jābūt paraugam.

No jaunās Saulkrastu novada 
domes vadības sagaidu to no
sacījumu izpildi, kurus paudu 
savā viedokļrakstā jau 2017. gada 
novembrī: 1) vadītājs ne mirkli 
nedrīkst aizmirst, ka viņa dar
ba devējs ir nodokļu maksātājs; 
2)  vadītājam nepieciešams deta
lizēti pārzināt īstermiņa un ilg
termiņa mērķus; 3) nav pieļauja
ma nolaidīga vadītāja attieksme; 
4)  vadītājam jābūt paškritiskam; 
5) pirms atrast simt iemeslus, kā
dēļ nedarīt, jāatrod vismaz viens, 
lai darītu.

Kaut gan N. Līcis ir bijis sīvs 
politiskais sāncensis, mēs esam 
izlīguši. Es apzinos, ka virknei 
manu vēlētāju šāds solis nav sa
protams. Tā vietā, lai savstarpē

ji cīnītos, mēs esam nolēmuši 
apvienot enerģiju un zināšanas 
straujākai Saulkrastu izaugsmei.

Ar šo aicinu saulkrastiešus, 
sevišķi tos, kuriem ir savstarpēji 
pretēji viedokļi, padomāt, vai ab
pusējam naidam un karošanām 
velti netērējam pašu dārgāko – 
savu enerģiju un laiku? 

Aicinu iedzīvotājus jauno 
2019. gadu uzsākt ar ticību ko
pējiem mērķiem, ticību strau
jākai Saulkrastu izaugsmei! 
Aicinu atmest savstarpējos aiz
spriedumus un nākt talkā, lai 
padarītu šo novadu par vienu no 
dzīvošanai ērtākajiem novadiem 
Latvijā. Ir sācies jauns posms, un 
no mums ir atkarīgs, kāds šis no
vads būs pēc viena, pēc pieciem 
un pēc 50 gadiem.

Alens Horsts, 
Saulkrastu novada domes deputāts
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Saulkrastu sociālais dienests izsaka pateicību par sadarbību 
visiem, kuri piedalījās akcijas „Gaišus Ziemassvētkus” 

veidošanā: Pašvaldības aģentūras „Saulkrastu kultūras 
un sporta centrs” direktores vietniecei Vijai Skudrai par 

radošo sadarbību, Saulkrastu pirmsskolas bērnu vokālajam 
ansamblim un tā vadītajai Dacei Kalniņai par sirsnīgo svētku 

priekšnesumu, Zvejniekciema vidusskolas audzēknēm 
Šarlotei Firstai un Zanei Babrānei par skaisto dzejas lasījumu, 

SIA „Saulkrastu aptieka R.B.”, SIA „Rerica” un privātajiem 
ziedotājiem par sniegto materiālo atbalstu, Dainuvītei 

Jankelovičai, Lolitai Žilinskai un pārējiem čaklajiem Saulkrastu 
senioriem par rakstainajiem adījumiem. Paldies arī Saulkrastu 

domes deputātei Selgai Osītei par atsaucību un veltīto laiku, 
nogādājot Ziemassvētku paciņas vientuļajiem pensionāriem!

Informācija 
Saulkrastu novada 
tūrisma uzņēmējiem 
Kopš 2010. gada Vidzemes 
piekrastes pašvaldību apvienība 
„Saviļņojošā Vidzeme” izdod 
kopīgu karti ceļotājiem 
„Vidzemes piekraste”, trīs 
gadus – Vidzemes piekrastes 
kājāmgājēju karti. Arī šogad 
Saulkrastu novada uzņēmējiem 
būs iespējams savā darbā 
izmantot kartes. 

Vidzemes piekrastes karte ceļotā
jiem tiek izdota septiņās valodās – 
latviešu, krievu, angļu, vācu, igau
ņu, lietuviešu un somu valodās. 
Kopējais tirāžas skaits – 63 000. 

Vidzemes piekrastes kājāmgā
jēju karte tiek izdota divās valo
dās  – latviešu un angļu. Kopējā 
tirāža – 5000.

Kartes jau februārī tiks izplatī
tas starptautiskajā gadatirgūiz
stādē „Balttour 2019” un nodotas 
citiem Latvijas tūrisma informā
cijas centriem un apskates objek
tiem darbam.

2018.  gadā daudzi Saulkrastu 
novada uzņēmēji atsaucās aici
nājumam saņemt daudzpakāpju 
kartona stendus Vidzemes pie
krastes karšu un Saulkrastu no
vada ceļvežu izvietošanai. 

Aicinām 2019.  gadā būt aktī
vākiem un iegriezties Saulkrastu 
tūrisma informācijas centrā (TIC) 
pēc kartēm, lai nebūtu situāciju, 
kad stendi ir tukši vai piepildīti ar 
neatbilstošu saturu.

Ja stendi kļuvuši par apgrū
tinājumu, aicinām tos atgriezt 
Saulkrastu TIC. Mēs atbalstām 
to, ka uzņēmumiem jābūt ieinte
resētiem sadarbībā un novada un 
Vidzemes piekrastes atpazīstamī
bas veicināšanā.

Pateicamies uzņēmējiem, kuri 
aktīvi darbojas un ir atvērti sadar
bībai! 

Darbam pieejami arī Saulkras
tu TIC izdotie bezmaksas ceļ
veži dažādām interešu grupām: 
Saulkrastu ceļvedis par kultūr
vēsturiskajām vietām „Vēsturis
kie kūrorti un meditācija piejū
ras dabā”, ceļvedis dabas mīļiem 
„Pāri četrām upēm”. Šie divi 
ceļveži pieejami četrās valodās  – 
latviešu, krievu, angļu un vācu.  
„Saulkrastu ceļvedis ģimenei” 
(latviešu valodā, informācija sa
gatavota bērniem līdz 9 gadu ve
cumam kā stāsts).

„Kāzas Saulkrastos” ir neliels 
izdevums latviešu valodā.

Jau aprīļa beigās tiks nodrukā
ta detalizēta Saulkrastu karte ar 
informāciju par apskates objek
tiem, naktsmītnēm, aktīvo atpūtu, 
ēdināšanu, labjūti & SPA un citu 
noderīgu informāciju. Tādēļ uzņē
mēji aicināti informēt par nepie
ciešamajām izmaiņām kartē vai 
jaunu tūrisma pakalpojumu snie
dzēju informāciju iekļaušanu tajā. 
Karte tiek sagatavota latviešu un 
angļu, un krievu un vācu valodās.

2019. gadā tiks izstrādāta jauna 
www.visitsaulkrasti.lv vietne, tādēļ 
jau laikus lūdzam padomāt par 
saturiskām un kvalitatīvām foto
grāfijām. 

Saulkrastu TIC vietnē un so
ciālo tīklu profilos Facebook, 
 Instagram un Twitter tiek publicē
ta laikus un atbilstoši sagatavota 
informācija.

Sūtot pasākuma informāciju 
uz epastu tic@saulkrasti.lv vai 
Facebook profilā www.facebook.
com/ Saulkrasti, nepieciešams tajā 
iekļaut:

• pasākuma norises vietu un 
laiku; īsu un konkrētu pasākuma 
aprakstu;

• augstas kvalitātes publicitā
tes foto vai plakātu; informāciju 
par ieejas maksu un biļešu iegā
des vietu.

Informācijai par uzņēmuma ak
cijām, jaunumiem iesakām veidot 
kvalitatīvus aprakstus un atcerē
ties, ka arī klusajā sezonā uzņēmu
mu interneta vietnes un sociālo 
tīklu profili tiek apmeklēti. Tā kā 
80% tūristi savu galamērķi izvēlas, 
ietekmējoties no fotoattēliem un 
video materiāliem, ir svarīgi, lai 
aprakstus papildinātu izteiksmīgi 
labas izšķirtspējas foto vai video.

Ir svarīgi jau laikus izplatīt in
formāciju par pasākumu vai akci
ju norisi interneta resursos!

Saulkrastu TIC epasts nav 
mainījies  – tic@saulkrasti.lv, tāl
runis 67952641. Darba laiks līdz 
31.  maijam – septiņas dienas ne
dēļā no plkst. 8.45 līdz 17.00, ar 
pārtraukumu no plkst. 13.00 līdz 
13.30. Svētku dienās  – slēgts un 
pirmssvētku dienās – atvērts no 
plkst. 8.45 līdz 15.15.

Gita Memmēna, 
Saulkrastu TIC

ērti un interesanti. Šos resursus 
nepieciešams izmantot daudz 
efektīvāk un pārdomāti. 

Jūra valdzina cilvēkus jebkurā 
gadalaikā. Taču, lai viņi izvēlē
tos Saulkrastus, jādomā arī par 
tūrisma infrastruktūru – nepie
ciešamas stāvvietas, kafejnīcas, 
peldbaseins, naktsmītnes, kultū
ras nams dažādām aktivitātēm ne 
tikai vasarā, bet arī ziemā. 

Pēdējos gados osta bijusi diez
gan nepieejams objekts, taču mēs 
plānojam vienu tās daļu ar skatu 
platformu un nelielu promenā
di gar ūdeni un jahtu piestātni 
padarīt pieejamu iedzīvotājiem. 
Lielais projekts, kam pievērsīsi
mies daudz aktīvāk, būs viesnīca 
ar ūdens procedūrām. Tā spētu 

ieinteresēt tūristus un ļautu šeit 
baudīt brīvdienas vietējiem ie
dzīvotājiem, kuri pašreiz dodas 
atpūsties uz Pērnavas ūdenspar
kiem. 

Tuvojas reģionālā reforma. 
Ko tā nozīmēs Saulkrastiem?

Ir svarīgi padarīt Saulkrastus 
par spēcīgu Vidzemes piekrastes 
centru ar VIA Baltica kā galveno 
cilvēku plūsmas artēriju. Skulte 
un daļa Sējas jau šobrīd ir tuvu 
Saulkrastiem. Ja būs nepiecie
šams paplašināties, tad terito
rijas būtu jāveido pēc principa, 
meklējot robežu, kur iedzīvotāji 
izmanto viena vai otra centra in
frastruktūru, skolas. Jā, Saulkrasti 
ir mazākais novads, tomēr esam 
viens no retajiem Latvijas nova
diem, kas iekļauj galvenos infra
struktūras veidus.

Kādus redzat Saulkrastus na-
cionālajā nozīmē?

Vidzemes piekraste ir resurss, 
kas ir viena no Latvijas bagātī
bām  – tā ir atpūtas vieta visiem 
Latvijas iedzīvotājiem, tās ir 
darbavietas, VIA Baltica un Rail 
Baltica pieturvieta. Jau redzamā 
nākotnē Saulkrastus saskatu kā 
Piejūras reģiona centru, kas ir 
spējīgs valstij dot, nevis ņemt. 
Novadu, kas ir pašpietiekams, 
kurā cilvēki tiecas dzīvot, strādāt 
un pavadīt savu brīvo laiku. 

Jūsu novēlējums saulkrastie-
šiem?

Pārmaiņas ir sākušās – nāciet 
talkā! Dalieties ar savām idejām, 
pārdomām, ieteikumiem, citu 
novadu, pilsētu un valstu labiem 
piemēriem, ko būtu iespējams īs
tenot arī Saulkrastos!

Kas īsti notika?
Vairāk nekā 10 gadus esmu pašval
dības SIA „Saulkrastu slimnīca” va
dītāja; Saulkrastu politikā darbojos 
jau vairāk nekā deviņus gadus, bet 
2017. gada pašvaldību vēlēšanās 
biju trešā plusiņiem bagātākā vē
lēšanu kandidāte uzreiz pēc  Ervīna 
Grāvīša un Normunda Līča. Šo ap
svērumu dēļ uzskatu par savu pie
nākumu skaidrot savu balsojumu 
par E. Grāvīša atbrīvošanu no do
mes priekšsēdētāja amata.

Atzīšu, ka balsojums par priekš
sēdētāja atbrīvošanu bija pats sma
gākais lēmums manā politiķes kar
jerā, jo E. Grāvītis 10 gadus ir bijis 
mans tiešais priekšnieks: sadarbību 
vērtēju pozitīvi un novērtēju do
mes atbalstu dažādām Saulkrastu 
slimnīcas iniciatīvām. Vienlaikus 
apzinos, ka Saulkrastu slimnīca 
nav viss Saulkrastu novads un man 
kā deputātei ir jādomā ne tikai par 
slimnīcas, bet arī par visu Saulkras
tu attīstību. Bet Saulkrasti, manu
prāt, varētu attīstīties daudz strau
jāk – to sagaida visi. 

Uzticību iespējams zaudēt ti
kai vienu reizi. Diemžēl domes 
priekšsēdētājs mūsu uzticību zau
dēja 2018. gada martā, kad mūs 
pievīla koalīcijas partneri. Tam 
sekoja mūsu lēmums izstāties no 

koalīcijas, par ko pārējiem koalī
cijas kolēģiem atklāti un rakstiski 
paziņojām jau 2018. gada 17. ap
rīlī. Otrais mans lēmums varēja 
būt deputāta mandāta nolikša
na vai balsojums par citu domes 
priekšsēdētāju. Ieklau so ties savas 
ģimenes, draugu un atbalstītāju 
viedoklī, savā sirdsapziņā, domā
jot par Saulkrastu nākotni, no
lēmu turpināt deputātes darbu. 
Šis lēmums balstījās sapratnē, ka 
Saulkrastus ir iespējams kardināli 
mainīt, novada attīstības ātrumu 
un pašvaldības darbinieku attiek
smi pret iedzīvotājiem var piln
veidot. Jutos atbildīga to vēlētāju 
priekšā, kuri man bija atdevuši 
savas balsis, un viņus pievilt es ne
drīkstēju. Atkāpties grūtību priek
šā nebūtu pareizs lēmums.

Plašākai sabiedrībai nebija zi
nāms, ka bijušajam domes priekš
sēdētājam bija vairāk nekā astoņi 
mēneši, lai glābtu politisko situā
ciju un krīzi domē atrisinātu. 

Pretēji dažādu komentētāju 
šobrīd paustajam domes priekš
sēdētāja demisijas pieprasījums 
nebija pēkšņa vai pārsteidzoša 
rīcība, vai „naža dūriens mugurā”. 
Tas bija likumsakarīgs iznākums 
vairāku būtisku politisko norišu 

caurkrišanai – daudzkārtējai do
mes nespējai pieņemt lēmumus 
par novada darbībai būtiskiem 
jautājumiem. Katru, kurš šobrīd 
dažādu mediju komentāros raks
ta zilus brīnumus, aicinu pašiem 
kaut ko darīt novada labā vai iz
teikt savu viedokli un konstruktī
vus ieteikumus par novada iespē
jamo attīstību.

Vai N. Līcis ir labākais domes 
priekšsēdētāja kandidāts? To rādīs 
laiks. Šobrīd Līča kungam ir visi 
priekšnosacījumi īstenot viņa po
litiskā spēka izvirzītās ieceres un 
mērķus. Un mēs atbalstīsim šos 
centienus, ja vien tie būs Saulkras
tu novada attīstības interesēs.

Es aicinu savus vēlētājus un 
citus saulkrastiešus dot iespēju 
jaunajai koalīcijai pierādīt sevi. 
Saulkrastiem ir milzīgs poten
ciāls, un no mums katra – gan 
no manis, gan ikviena, kurš lasa 
šo viedokļrakstu, būs atkarīga 
Saulkrastu nākotne.

2019. gadā novēlu ticēt laba
jam, ticēt, ka sapņi piepildās, un 
novēlu stipru veselību!

Santa Ancāne, 
Saulkrastu novada domes deputāte, 

PSIA „Saulkrastu slimnīca” vadītāja 

Saulkrasti pārmaiņu priekšvakarā
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Gada izskaņas akordi Saulkrastu vidusskolā
Nevieni svētki netiek tik 
ilgi un mērķtiecīgi gaidīti 
kā Ziemassvētki un tiem 
sekojošais Jaunais gads. 
Adventes laiks piešķir īpašu 
ritmu, tempu un melodiju 
ikdienas un svētku norisēm.

Kuplā Saulkrastu vidusskolas sai
me katru decembra pirmdienu 
sanāca kopā, lai iedegtu pa sve
cei adventes vainagā un, mazinot 
ikdienas kņadu un steigu, vairāk 
pievērstos mazo un lielo skolas 
darbu pabeigšanai, noskaņotos 
un gatavotos svētku svinēšanai 
gan lielajā skolas, gan savā ģime
nē. Sākumskolas skolēni šajā laikā 
uzzināja par dažādām adventes 
un Ziemassvētku tradīcijām, iz
dziedāja daudzas sirsnīgas ziemas 
melodijas, kamēr pamatskolas 
un vidusskolas skolēni pielika 
daudz pūles, lai veidotu un koptu 
jaunas tradīcijas. Kā katru gadu, 
17.  decembrī tika kopīgi ceptas 
un rotātas piparkūkas, kas bija 
arī ielūgums un ieejas biļete uz 
Ziemas svētku balli 18. decembrī, 
ko rīkoja skolas mērija. Balles 
tēma bija Ziemassvētku filmas. 
Katra klase interpretēja un uz
ņēma savu versiju par kādu po
pulāru gadumijas filmu – „Viens 
pats mājās”, „Kā Grinčs nozaga 

 Ziemassvētkus” un citām. Visvai
rāk smieklu un aplausu par maģi
jas un skolas dzīves interpretāciju 
izpelnījās filmas „Harijs Poters” 
radošais kolektīvs. 

Decembra sākumā sākās īsti 
ziemīgas sacensības „Ledus gla
diatori”, kad pirmie uz Valmieras 
olimpiskā centra ledus kāpa 6.a 
un 7. klases slidotāji, bet decem

bra izskaņā slidošanas mācībām 
pievienojās arī 5. klases. Ceļā uz 
 Valmieru devās arī vidusskolēni, lai 
4. decembrī Valmieras Drāmas te
ātrī noskatītos izrādi „Pazudušais 
dēls” un aizdomātos, un meklētu 
atbildes uz vienmēr aktuālo jautā
jumu – kā jaunam cilvēkam atrast 
vietu pasaulē, kurā ir tik daudz 
citu radīti dīvaini un apšaubāmi 

noteikumi. Citāds – zinātniskais – 
teātris „Laboratorium” viesojās 
Saulkrastu vidusskolā 19. decem
brī. Projektā „Skolas soma” 5. līdz 
12. klašu skolēniem bija iespēja 
piedalīties interesantās, atraktīvās 
un vienlaikus arī zinātniskās no
darbībās – performancēs par gaisa, 
ūdens un elektrības tēmām. 

Decembrī Saulkrastu vidus

skolas skolēni apmeklēja arī vai
rākus „Mūzika Tev” pasākumus. 
11. decembrī 5. klašu skolēni klau
sījās Imanta Ziedoņa „Krāsai
no pasaku” interpretācijas un 
vēroja EBRU zīmējumus ūdenī, 
bet 13.  decembrī vidusskolēni 
klausījās latviešu tautas mūzikas 
transformācijas pasaules ritmos 
un melodijās grupas „Kanisaifa” 
un dziedātāju Leilas Alijevas un 
Elzas Rozentāles izpildījumā kon
certā „Tuvāk pasaules elpai”.

2018. gads Saulkrastu vidus
skolas skolēniem, skolotājiem un 
viņu atbalstītājiem izskanēja ar 
Ziemassvētku koncertu „Sasildi 
sirdi!” 20. decembrī, kurā lielas 
un mazas sirdis sildīja gan sirsnīgā 
pasaka par pazudušo cimdiņu, gan 
dejotāju raiti izdejotie dejas soļi, 
gan dziedātāju dzidri izdziedātās 
melodijas, gan sanākušo vecāku 
atbalsts un aplausi, gan skolas 
pateicības vārdi par labām, teica
mām un izcilām sekmēm 138 sko
lēniem. 2019. gadā visiem vēlam 
daudz veselības, spēka, radošuma 
un izdomas, mīlestības un sirsnī
bas ikdienas dzīvē, jo „vislielākos 
no mūsu sapņiem spēj tikai mazie 
piepildīt” (Guntars Račs).

Ivonna Ungure,  
Saulkrastu vidusskola

Ziemassvētku koncertā „Sasildi sirdi!” Foto: no Saulkrastu vidusskolas arhīva

VJMMS jubilejas gads turpinās…
Jau ierasts, ka līdztekus 
ikdienas mācību darbiem 
Vidzemes jūrmalas Mūzikas 
un mākslas skolā iekļaujas 
arī dažādi radošie pasākumi, 
konkursi un sarīkojumi. 
10. novembrī mūzikas 
nodaļu audzēkņi devās uz 
Rīgu, lai koncertzālē „Lielā 
ģilde” klausītos kārtējo 
koncertlekciju „LeNeSOns un 
Elgara jaunais diriģents”.

Mākslas nodaļā novembrī tika tur
pināts darbs pie Aizputes mākslas 
skolas rīkotā konkursa „Dzīve kā 
košums”, kas bija veltīts mūziķim 
Mārtiņam Freimanim (1977–2011). 
Konkursā piedalījās skolotāju 
 Rasas Grāmatiņas, Lilitas Rihteres 
un Māras Alenas 27 audzēkņi. Prie
cē Zvejniekciema mākslas nodaļas 
audzēknes Lauras Mihailovas 
(skolotāja M. Alena) sasniegums – 
konkursā iegūta trešā vieta!

Mūzikas dzīvē gada beigas 
bijušas īpaši piesātinātas – gan 
Saulkrastu novada domē, gan Āda
žu Mākslas un mūzikas skolā, gan 
Saulkrastu sociālajā mājā, gan mū
zikas skolā Zvejniekciemā notikuši 
astoņi lielāki un mazāki koncerti. 
Trīs koncerti pūšaminstrumen
tu un sitaminstrumentu nodaļā: 
nodaļas vadītājas Aivas Zaubergas 
rīkotie koncerti Saulkrastu no
vada domē, piedaloties skolotāja 
Miervalža Lejas vadītajam orķes
trim „Neibāde”, un mūzikas skolā 
Zvejniekciemā, gan Ādažos, kur 
skolotāja M. Lejas rīkotajā Zie
massvētku noskaņu koncertā ra
došā tandēmā muzicēja VJMMS 
un Ādažu MMS audzēkņi. 

10. decembrī skolotājas Ināras 

Freimanes vadītās kora klases un 
pūšaminstrumentu nodaļas vadī
tājas A. Zaubergas audzēkņi snie
dza adventes koncertu Saulkrastu 
sociālajā mājā.

Mākslas nodaļu audzēkņi 21. no
vembrī devās uz Rīgu, kur apmek
lēja izstādes muzejā „Arsenāls” un 
Latvijas Mākslas akadēmijā. Skolo
tāju L. Rihteres, R. Grāmatiņas un 
Anša Butnora vadībā 15 audzēkņi 
novembrī un decembrī strādāja, 
gatavojot darbus XII Starptautiska
jam bērnu un jauniešu konkursam 
„Trejdeksnis”. Skolotājs A. Butnors 
vienlaikus sarīkoja savu glezniecī
bas darbu personālizstādi Saulkras
tu novada domes zālē, ko iespējams 
aplūkot no 11. decembra. 

12. decembrī kārtējo sasniegu
mu guva skolotājas Tamāras Āriņas 
audzēkņi, jaunie pianisti Lāsma 
MikilpaMikgelba un Gatis Kal
višs, kuri Liepājā, konkursā „Piano 
frequency” ieguva diplomus.

Ar 15. decembri, ik dienu notie
kot koncertiem, mūzikas dzīvē ie
stājās īsts radošais maratons: gan 
Saulkrastu novada domes zālē, 
kur tika rīkoti kora klases, ģitāras 
klases un pianistu nodaļas (sko
lotāju Ievas un Anda Bahmaņu) 
audzēkņu koncerti, gan mūzikas 
skolā Zvejniekciemā – ar vijoles 
klases skolotājas Regīnas Harču
kas audzēkņu, pianistu nodaļas 
skolotāju Beatas Gekas, T. Āriņas, 
Solveigas Bokas, kokles klases sko
lotājas Solveigas Ivanovas, flautas 
klases skolotājas A. Zaubergas un 
sitaminstrumentu klases skolo
tāja Raimonda Kalniņa audzēkņu 
Ziemassvētku koncertiem. Milzīgs 
paldies skolotājiem un audzēk
ņiem par ieguldīto darbu! 

Decembrī pirms liecību saņem
šanas Ziemassvētku sarīkojumos 
kopā pulcējās arī mākslas noda
ļu audzēkņi. Saulkrastu mākslas 
nodaļas vecāko kursu audzēkņi 
19. decembrī sagatavoja un vadīja 
„Grinča Ziemassvētkus” Saulkras
tu novada domes zālē. Priecē, ka 
mākslas nodaļas audzēkņi pat
stāvīgi sagatavo gan dziesmas, 
gan muzikālus pavadījumus, gan 
spēles un skečus! Zvejniekciema 
mākslas nodaļas audzēkņi savā sa
rīkojumā pie eglītes 22. decembrī 
prezentēja savus darbus no cikla 
„100 meistari, 100 mācekļi”. 

Jaunais gads sācies ar gatavoša
nos skatei Saulkrastu novada bib
liotēkā, kurā izstādīsim mākslas 
nodaļu absolventu diplomdarbu 
fotogrāfijas. Tikko saņemts valsts 
konkursa mākslā nolikums. Kon
kursa pirmā kārta skolā notiks 
līdz februāra vidum, kad noslē
dzošajai kārtai Latvijas mākslas 
skolu audzēkņu konkursam tiks 
izvirzīti četri VJMMS audzēkņi.

Toties mūzikas skolu valsts kon
kursa pirmā kārta pūšaminstru
mentu un sitaminstrumentu spēlē 
notika jau decembrī. Otrajai kārtai 
dalībai valsts konkursa turpināju
mā izvirzīti astoņi audzēkņi, kuri 
14. un 19. janvārī sacentīsies Jāzepa 
Mediņa Rīgas 1. mūzikas vidussko
lā. Turēsim īkšķus par labu izdoša
nos konkursos! Lai visiem mūsu 
novada bērniem un jauniešiem, 
viņu skolotājiem visā Saulkrastu 
novadā radošs, interesantām ini
ciatīvām un sasniegumiem bagāts 
Jaunais 2019. gads!

Ieva Lazdauska, Līga Ķestere, 
VJMMS

NVA konsultācijas

Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) Siguldas filiāles 
darbinieki pieņems klientus 

7. februārī no plkst. 10.00 līdz 16.00 
Saulkrastu domes telpās, cokolstāvā.

12. decembrī Pierīgas reģiona 
bibliotekāri Inčukalnā tikās 
gada noslēguma seminārā, lai at
skatītos uz aizvadīto gadu, godi
nātu kolēģus darba jubilejās un 
tos, kuri šajā gadā ar savu darbu 
snieguši īpašu ieguldījumu bib
liotēkas darbībā un veicinājuši 
novada atpazīstamību. Seminā
ra laikā Saulkrastu novada paš
valdības bibliotekāres apciemoja 
Inčukalna bibliotēku, novadpēt
niecības muzeju un iepazina to 
darbu.

Svinīgais pasākums notika 
Inčukalna Tautas namā. Klāt
esošos uzrunāja Inčukalna nova
da domes priekšsēdētājs Aivars 
Nalivaiko, Salaspils novada bib
liotēkas galvenā bibliotekāre
metodiķe Evita Gleizde un citi. 
Pasākumā tika godināti bibliote
kāri, kuri šajā amatā nostrādāju
ši 40, 30, 25 un 20 gadus. Varam 
priecāties, ka darba jubilejas svi
nēja Saulkrastu novada bibliotē
kas bibliotekāre Aina Gribnere, 
kura darbam veltījusi 40 gadus, 
un bibliotēku informācijas spe

ciāliste Inese Einika – 35 gadus. 
2018. gadā bakalaura grādu Latvi
jas Universitātes Sociālo zinātņu 
fakultātes Informācijas un biblio
tēku studiju programmā ieguvusi 
Saulkrastu novada bibliotēkas 
vecākā bibliotekāre Daina Miķel
sone, kura tika atzīta arī par vienu 
no Pierīgas reģiona radošākajām, 
precīzākajām un novatoriskajām 
bibliotekārēm. 

Pasākumā tika sveikti arī jau
nie bibliotekāri, kuri darbu biblio
tēkās uzsākuši tikai šogad. Starp 
viņiem arī Saulkrastu novada bib
liotēkas bibliotēku informācijas 
speciāliste Rita Lavendele. 

Goda rakstu „Gada bibliote
kārs 2018” par aktīvu un mērķtie
cīgu darbu bibliotēkas attīstības 
veicināšanā saņēma Saulkrastu 
novada pašvaldības bibliotēkas 
vadītāja Ilze Dzintare. 

Seminārā ar muzikāliem priekš
nesumiem uzstājās vietējie paš
darbnieki. Kopējās sarunās izskanē
ja vēlējumi un labi vārdi jaunajam 
gadam. 

Ilze Dzintare, 
Saulkrastu novada bibliotēka

Sumināta 
bibliotēkas vadītāja 
un darbinieki
 1. lpp.



4    Saulkrastu Domes Ziņas
2019. gada janvāris      5Saulkrastu Domes Ziņas

2019. gada janvāris

zivju apstrāde un tūrisms. Os
tas teritorijā atrodošās stividor
kompānijas darbojas ar kravām, 
kas tiek piegādātas no tuvākās 
Saulkrastu apkārtnes – tas nozī
mē vismaz 250 kilometru rādiusā 
ap Skultes ostu. Viena no lielā
kajām ostas priekšrocībām ir tās 
vieglā sasniedzamība.

„Padomājiet, cik daudz laika 
un degvielas jāpatērē, lai lielās 
kravas mašīnas sasniegtu Rī
gas ostas piestātnes! Šis laiks ir 
daudzreiz lielāks par to, ko kravu 
pārvadātāji pavada ceļā uz Skultes 
ostu,” uzsver ostas pārvaldnieks 
un uzskaita galveno, uz Skultes 
ostu vedamo pamatkravu. Tie ir 
kokmateriāli: papīrmalka, malka, 
celulozes un kurināmā šķelda, la
bība, arī kūdra. Lielākā daļa kravu 
tiek eksportētas. 

No importējamajām kravām 
uz Skultes ostu tiek vesta, piemē
ram, sāls ceļu kaisīšanai un oglek
ļa dioksīds vai ogļskābā gāze, 
kas, sašķidrināta, tiek uzglabāta 
Ziemeļeiropas rūpniecisko un 
medicīnisko gāzu ražotāja „AGA” 
cisternās ostas teritorijā. No ter
mināļa Skultes ostā ar ogļskābo 
gāzi SIA „AGA” apgādā visas 
 Baltijas valstis. Uz šejieni atves
to gāzi Latvijā izmanto, piemē
ram, pārtikas rūpniecībā, skaidro 

I. Akulovs, atkārtoti uzsvērdams, 
ka nekā tāda, kas piesārņotu vidi 
Skultes ostā, nav. 

„Domājam zaļi – nekraujam 
neko videi kaitīgu. Osta apstrā
dā tikai ekoloģiski tīru produktu 
kravas – koksne, kūdra, zivis. To 
apstrādei rūpīgi seko Pārtikas 
un veterinārais dienests, un bez 
noteiktiem sertifikātiem nemaz 
nav iespējams uzsākt darbu. Pie
mēram, jaunajā zivju šķirošanas 
un saldētu zivju uzglabāšanas ēkā 
ūdeņi zivju apstrādei vispirms 
nonāk iepriekšējā apstrādes ie
kārtā – zvīņu ķērājā, kas no ūdens 
atdala zvīņas; tad ūdens plūst 
cauri tauku ķērājam un tikai tad 
nokļūst kopējās pilsētas attīrīša
nas iekārtās,” skaidro Skultes os
tas pārvaldnieks. 

Attīstības projekti 
ar Eiropas atbalstu
I. Akulovs uzsver, ka dažādie attīs
tības projekti ar Eiropas Savienī
bas struktūrfondu atbalstu ļāvuši 
ostu uzbūvēt no jauna. Paradok
sāli – lai arī zvejnieku kolhoza 
pastāvēšanas laikā Skultes ostā 
iebrauca pietiekami daudzi zvejas 
kuģi, īstu piestātņu nebija. Bija 
vieta izkraušanai, bet ikdienas 
darbiem un stāvēšanai tās īsti vis
maz mūsdienu izpratnē nederēja. 

Zvejnieki savus kuģus mēdza pie
tauvot pat pie kokiem upes krastā. 

„Līdzko bija iespējams piesaistīt 
Eiropas fondu līdzekļus ar Zemko
pības ministrijas un Lauku atbal
sta dienesta starpniecību, tas arī 
tika darīts. Bija konkrētas prog
rammas, kurās varēja pieteikties 
uz attīstības projektiem, un pakā
peniski sākām sakārtot zvejas os
tas daļu. Paši veiksmīgākie projek
ti bija tie, kuros osta un uzņēmēji 
sadarbojās ar līdzfinansējumu.” 

Arī pagājušā gada nogalē AS 
„SEB banka” Skultes ostas pārval
dei piešķīra 2,7 miljonu eiro ilgter
miņa aizdevumu, kas tiks ieguldīts 
ostas infrastruktūras pilnveido
šanā, rekonstruējot zvejas kuģu 
piestātni un būvējot noliktavu 
zvejas piederumu uzglabāšanai. Arī 
par sadarbību ar AS „SEB banka” 
I.  Akulovs saka tikai labus vārdus, 
jo tā ilgst jau daudzus gadus. Tieši 
ar šīs bankas starpniecību ticis ie
gādāts spēcīgs velkonis ledus lauša
nai ziemā. „Tiesa, kopš Skultes os
tai tagad tāds ir, īsti bargas ziemas 
nav bijušas,” smaidot teic I.  Aku
lovs. Salīdzinoši nesen saņemtais 
kredīts tiks izmantots kārtējās pie
stātnes atjaunošanai 233 metru ga
rumā. Darbus šoreiz veic Igaunijas 
būvkompānija „BauEst OÜ”, kas 

ir specializējusies ostu, piestātņu 
un citu hidrotehnisko būvju jomā. 
Vietējo celtnieku piedāvājums šiem 
pakalpojumiem ir bijis daudz dār
gāks, atzīst pārvaldnieks. 

Šo projektu nepieciešams pa
beigt jau 2019. gada vasarā. Taču 
tūlīt arī sāksies nākamais krasta 
stiprinājuma projekts upes labajā 
krastā līdz gājēju tiltiņam pār Aģi 
un plānotā gājēju celiņa izvei
došana. Upes kreisajā krastā no 
2006. līdz 2013. gadam piestātnēs 
jau ir atjaunoti 350 metri. 

10% no likumā par ostām no
teiktajām ostu maksām tiek ie
skaitīti pašvaldības speciālajā bu
džetā un izmantoti ostas darbības 
infrastruktūras attīstībai. Paš
valdība iegulda šos līdzekļus in
frastruktūras uzlabošanā. Šobrīd 
pašvaldība, piesaistot Eiropas Re
ģionālās attīstības fonda līdzekļus, 
īsteno projektu, kurā tiek atjauno
tas  Ostas, Upes, Melnsila ielas un 
Jūras prospekts. Ostas ielas brauk
tuves atjaunošana ir pabeigta, bet 
pārējo ielu brauktuvju rekonstruk
ciju plānots pabeigt 2019. gadā.

Strādājot ostā, 
redzi sava darba augļus 
Jautāts, vai jau otro gadu desmitu 
strādāt vienā vietā nav garlaicīgi, 
I. Akulovs teic – nē, tieši otrādi: 
ir interesanti, jo iespējams redzēt 
sava darba rezultātus. 

Pirms kļūšanas par Skultes 
ostas pārvaldnieku, Igors – vietē
jais Saulkrastu puisis – pabeidzis 
Saulkrastu vidusskolu, tad mācījies 
Latvijas Jūras akadēmijā un Roter
damas Starptautiskajā jūras aka
dēmijā, kur apguvis ostas vadītāja 
specialitāti. Pēc tam vēl papildinā
jis zināšanas arī Latvijas Universi
tātē, kur ieguvis sociālo zinātņu 
maģistra grādu vadībzinātnē. 

I. Akulovs Skultes ostā strā
dā kopš 2002. gada un ir pirmais 
no savas ģimenes, kurš darbojas 
šādā jomā. Sākumā bijis ostas 
pārvaldnieka vietnieks, bet kopš 
2005. gada – ostas pārvaldnieks. 

Un atkal viņš uzskaita dažādos 
projektus, kuros no 2004. gada 
ir piesaistīti ES struktūrfondu lī
dzekļi – ik gadu vidēji viens mil
jons eiro ostas infrastruktūras 
attīstībai. Pagājušajā, 2018. gadā, 
ar Eiropas fondu atbalstu tikusi 
pabeigta līdz šim pati lielākā os
tas ēka, kas ir zivju apstrādes un 
uzglabāšanas vieta. Kā iepriekš vi
sos zvejas ostas projektos, arī šajā 
ar savu līdzfinansējumu piedalījās 
paši zvejnieki. Ja tādu projektu 
īstenotu vienatnē, izmaksas būtu 
pietiekami augstas, taču, sadarbo
joties ar ostu, kam atsevišķos pro
jektos ES fondu atbalsts sasniedz 
90%, ieceri ir vieglāk īstenot. 

Ģirts Kondrāts

Pie Skultes ostas vārtiem Ostas 
ielas galā stāv akmens, kurā 
iekalti vārdi „Valsts prezidenta 
Kārļa Ulmaņa ierosināta, 
Jūrniecības departamenta 
celta, 1937.– 1939. gadā tapa 
Skultes osta.” Akmens gluži 
simboliski pēc prombūtnes 
padomju laikā atgriezies savā 
vietā, bet pati osta soli pa solim 
turpina attīstīties arī šodien. 

Ceturtā lielākā 
Skultes ostu svinīgi atklāja 
1939. gada 7. oktobrī, un tā piedzī
vojusi dažādas pārmaiņas. Pagāju
šā gada nogalē ostas pārvaldnieks 
Igors Akulovs, vaicāts, kāda ir viņa 
pārvaldītās ostas vieta citu Latvi
jas ostu vidū, teic, ka pašlaik pēc 
kravu apgrozījuma Skultes osta 
ir ceturtā lielākā osta Latvijā un 
lielākā no mazajām ostām. Vēl 
viņš uzsver, ka tieši pēdējos ga
dos kravu apgrozījums ir lēnām 
pieaudzis. Pagājušā gadā šeit tika 
nokrauts nepilns viens miljons 
tonnu dažādu kravu. I. Akulovs 
skaidro, ka tas ir iespējams tādēļ, 
ka jau 90. gadu beigās tika uzsākta 
pakāpeniska ostas rekonstrukcija. 

Ostas pārvaldniekam uz gal
da izklāta sena, 30. gados zīmēta 
Skultes ostas karte. Uz to raugo
ties, rodas jautājums, kādēļ savu
laik ostai tika izvēlēta vieta tieši 
Aģes upes grīvā, kas gluži tāpat kā 
pārējās upītes Saulkrastu teritori
jā caur smiltīm laužas uz jūru.

Acīmredzot toreizējie ostas pro
jektētāji zinājuši to pašu priekš
rocību, ko jau ikdienā izmantoja 
vietējie zvejnieki – pavisam netā
lu, iepretī Aģes upes ietekai, sākas 
dabīgs, kuģošanai piemērots līča 
dziļums, bet toreiz zvejošanai un 
kuģošanai pietika ar četriem met
riem. Tagad, kad ostas akvatorija 
dziļums ir divtik liels un bija jā
padziļina arī kanāls, pa kuru kuģi 
ienāk un iziet atklātos ūdeņos, 
apstiprinājās fakts, ka ceļš līdz dzi
ļumam ir daudz īsāks nekā citās 
ostās. Tas arī nav bieži jātīra, jo 
grunts iepretī Skultes ostai ir sma
ga – to veido mālaina un akmeņai
na zeme, un smiltis uzkrājas tikai 
ostas jūras vārtos. Iespējams, tieši 
novietojuma un grunts dēļ pirmās 
investīcijas ostas būvei ir bijušas 
salīdzinoši nelielas. No rakstī
tiem avotiem zināms, ka tie bijuši 
463 tūkstoši lati. Par šo naudu iz
smelti 48 000 m3 zemes, iebūvēti 
11 493 m3 akmeņu, iedzīti 1887 pā
ļi, nogremdēti 5325 m3 matraču, 
nobruģēts ar akmeņiem krasts 
3527 m2, izbūvēts 350 m2 garš dien
vidu mols un 362 m2 garš ziemeļu 
mols. Ticis izbagarēts arī atbilstošs 
dziļums ostas iebraucamajam ka
nālam. Pie ieejas ostas vārtos tas 
sasniedza 4,5 metru dziļumu, bet 
pie ieejas upē – 3,5 metrus.

Cerīgs sākums, pagrimums 
un atdzimšana
Kā lasām Ingas Zemītes grāma
tā „Saulkrasti no vissenākajiem 
laikiem līdz Latvijas neatkarības 
atjaunošanai”, pagājušā gadsimta 
30. gadu beigās, kad Aģes upes 

grīvā tika būvēta Skultes osta, 
šeit bija vieta 40 vietējo zvejnieku 
motorlaivām. Zvejnieki bijuši ro
sīgi un pārtikuši ļaudis, kuri turē
jušies kopā kooperatīvā un cerīgi 
skatījušies nākotnē. 

Padomju laikā Skultes ostā 
atradās kolhoza „Zvejnieks” zve
jas kuģi. Šiem kuģiem pietika ar 
30. gados būvēto ostas infrastruk
tūru un nelielām piestātnēm sī
kiem remontiem. I. Akulovs stās
ta, ka tiem labi derējusi akvatorija 
ar četru metru dziļumu. Taču 
aptuveni 1994. gadā, kad no kol
hoza pāri vairs bija palicis neliels 
ražošanas iecirknis un no 26 zve
jas kuģiem tikai seši, pati osta pa
mazām aizsērēja, un dziļums bijis 
tik niecīgs, ka tajā varēja iebraukt 
tikai motorlaivas. 

Lai arī daudziem rokas nolai
dušās pirms 25 gadiem, 1994. gada 
30. novembrī ar Saulkrastu domes 
lēmumu tika izveidota  Skultes 
ostas pārvalde, un 1997. gada no
vembrī no ostas tika eksportē
tas pirmās kokmateriālu kravas. 
Straujš ostas uzplaukums notika 
jau 1998. gadā, kad tika pabeigta 
dienvidu piestātnes celtniecība. 
Tad 1999. gadā parādījās jauni 
kravu veidi – kamīna malka un zā
ģmateriāli; kopš 2000. gada sākās 
kūdras, bet kopš 2001. gada – ku
rināmās šķeldas eksports.

Pēc tam, kā stāsta I. Akulovs, 
jau 2002. gadā, kad beidzās zie
meļu mola rekonstrukcija, tika 

padziļināts akvatorijs, arī ostas 
pieejas kanāls un vēlāk rekons
truēts arī dienvidu mols. Ostā 
strādājošie uzņēmumi izbūvēja 
jaunas piestātnes un kravas lau
kumus pie tām, tika rekonstruēti 
arī pievedceļi. Pēc molu rekons
trukcijas, kā piebilst ostas pār
valdnieks, ostas akvatorijā aizsē
rējumi vairs nav novēroti.

Pašlaik Skultes ostas tirdznie
cības ostas daļā iespējams ienākt 
kuģiem, kuru garums ir 140 metri, 
ar iegrimi līdz septiņiem metriem, 
jo akvatorija un ieejas kanāla dzi
ļums ir 8,2 metri. (Zvejas kuģiem 
pietiek ar četru metru dziļumu.) 

Pati osta nodrošina loča un 
navigācijas pakalpojumus – vaja
dzīgos akvatorijas dziļumus jūras 
un upes kuģu ceļu, arī koplieto
šanas hidrotehnisko būvju uztu
rēšanu. Līdztekus ostas teritorijā 
vietu nomā vairāki privāti kravu 
apstrādes un eksporta uzņēmumi, 
piemēram, SIA „Skultes kokosta” 
un SIA „Emu Skulte”; nosacīti ne

sen te ienākusi arī SIA „Baltic Cold 
Terminal”. Ostā, uzņēmumā SIA 
„Varita”, kura nodarbojas arī ar ziv
ju šķirošanu un atdzesēšanu, strā
dā arī zvejnieki. Ostas teritorijā, vēl 
no kolhoza laikiem mantotā, bet 
vēlāk rekonstruētā cehā SIA „ASK 
ENTERPRISE” būvē alumīnija 
kuteru korpusus, un šeit darbojas 
arī kartona iesaiņojumu fabrika 
SIA „Skultes kartons”. Protams, 
 Skultes osta ir mājvieta vietējiem 
mazajiem piekrastes zvejniekiem, 
kas lielākoties vasarā zvejo Rīgas 
jūras līča piekrastes ūdeņos.

I. Akulovs uzskata, ka tieši pa
šas ostas atdzimšana un tās infra
struktūras attīstība radīja interesi 
uzņēmējos. Vispirms jau zvejnieki 
pārtrauca savus kuģus griezt me
tāllūžņos. Tā vietā viņi atkal sāka 
ieguldīt naudu kuģu remontos, 
tādēļ drīz vien palielinājās arī zve
jas apjomi – pašlaik tie ir aptuveni 
5000 tonnas gadā. Tas ir pietieka
mi liels apjoms, jo pastāv reņģu 
un brētliņu nozvejas limiti, kas 

sadalīti starp Latvijas zvejas uzņē
mumiem. Tādējādi tika atjaunota 
lomu apstrāde – zivju šķirošana 
un atvēsināšana. Nākamais solis 
jau ir to nogādāšana pircējiem 
vai uzglabāšana. Tāpēc 2018. gadā 
ostai, sadarbojoties ar zvejnie
kiem un Lauku atbalsta dienestu, 
iegūstot Eiropas Jūrlietu un ziv
saimniecības fonda finansējumu, 
ir pabeigts liels projekts – saldētu 
zvejas produktu uzglabāšanas ēka 
ar vairākām aukstuma kamerām 
saldētu zivju uzglabāšanai.

Vēsturiski un gluži dabiski 
ostas teritorija izveidojusies par 
darbības vietu zvejniekiem un sti
vidorkompānijām, kas darbojas 
ūdensceļu un piestātņu tuvumā; 
ostā iespējams saņemt arī kuģu 
apkopes pakalpojumus, uzsver 
ostas pārvaldnieks. 

Osta nenodara postu videi
Skultes ostas darbības pamat
virzieni ir ekoloģiski tīru kravu 
eksports un imports, zvejniecība, 

Uzziņai:
• Kopējā ostas teritorija aizņem 
nepilnus 73 ha;
• Ostas sauszemes teritorija 
aizņem 63 ha;
• Akvatorija aizņem 10 ha;
• Ostas akvatorija un ieejas kanāla 
dziļums ir 8,2 m;
• Kopējais piestātņu garums ir 
797 m;
• Strādājošo skaits ostā 
atrodošajos uzņēmumos – 160.

Ostas pārvaldnieks Igors Akulovs: „Ik gadu ostā tiek paveikts kaut kas jauns – mums izdodas īstenot kādu vēl 
nebijušu projektu. Patiesībā ir tā, ka viens projekts vēl nav īsti pabeigts, kad jau ir iesākts nākamais.”

Vēsturiskā Skultes ostas karte.

Jaunākā, 2018. gadā ar 
ES fondu atbalstu uzceltā 
ostas ēka zivju apstrādei 
un uzglabāšanai.
Foto: no Skultes ostas 
pārvaldes arhīva

Ostas aina ar mazajiem kuģīšiem. 

Skultes osta.

Darbs pie jaunākā 233 metru garā piestātnes atjaunošanas projekta, ko veic igauņu celtnieki.

Pirms 25 gadiem 
1994. gada 30. novembrī 

ar Saulkrastu domes 
lēmumu tika izveidota 
Skultes ostas pārvalde, 

un 1997. gada novembrī 
no ostas tika uzsākts 
pirmo kokmateriālu 

kravu eksports.

Lai arī zvejnieku kolhoza 
pastāvēšanas laikā 

Skultes ostā iebrauca 
pietiekami daudzi zvejas 

kuģi, īstu piestātņu 
nebija. Zvejnieki savus 
kuģus mēdza pietauvot 

pat pie augošiem kokiem 
upes krastā.

Ceturtā lielākā osta Latvijā
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Aicinām pieteikties 
naudas balvām 

par izciliem sasniegumiem sportā
Aicinām Saulkrastu novadā dzīvojošos sportistus un viņu 

trenerus līdz 31. janvārim pieteikties naudas balvām par 
2018. gadā sasniegtajiem rezultātiem dažādās sacensībās! 

Balvu piešķiršanas noteikumi pieejami vietnē www.saulkrasti.lv 
→Pašvaldība→ Dokumenti→ Nolikumi.

Turpat ir pieejamas arī iesniegumu formas sportista, sporta 
komandas un trenera nominēšanai.

„Bangotne” dzied Džona 
Rattera „Bērnu mesu” un 
Ziemassvētku dziesmas

Noslēdzies Baltijas valstu 
garīgās mūzikas projekts – 
Džona Rattera „Bērnu mesa”. 
2018. gada 8. decembrī šis 
skaņdarbs visu triju Baltijas 
valstu simtgades zīmē skanēja 
Tartu Sv. Pāvila baznīcā, kurā 
dziedāja arī Saulkrastu koris 
„Bangotne”.

Kora „Bangotne” diriģenta Ērika 
Kravaļa iniciatīva, neatlaidība un 
organizatora spējas ļāva izveidot 
projektu, kurā piedalījās Mažeiķu 
centra jauktais koris „Draugyste” 
(Lietuva), diriģents Ričardas Gru
šas, Tartu jauktais koris „Vane
muine” (Igaunija), diriģente Valli 
Ilvika, un Latvijas kori „Skaņupe”, 
„Fēnikss” un „Bangotne”, par kuru 
labskanīgumu rūpējas Ē. Kravalis. 
Ne mazāki nopelni ir „Bangotnes” 
kormeistaram Haraldam Lapi
ņam, kurš nenogurdams palīdzēja 
dziedātājiem apgūt sarežģīto nošu 
rakstu un tulkoja mazāk pazīsta
mo latīņu tekstu.

Angļu klasiskās, arī laikme
tīgās mūzikas komponists, di
riģents, aranžētājs un ierakstu 
producents Džons Ratters „Bēr
nu mesu” uzrakstīja 2002. gadā, 
un 2003. gada februārī notika tās 
pirmatskaņojums Ņujorkas kon
certzālē Karnegi Hall. Tā rakstīta 
bērnu korim, jauktam korim, sop
rānam un baritonam, un simfo
niskam orķestrim. „Bērnu mesa” 
ir piecdaļīga liturģija Missa brevis 
ar tradicionāliem latīņu tekstiem, 
kuriem pievienoti vairāku angļu 

dzejnieku poētiskie darbi. Mūzi
ka ir pacilājoša, iedvesmojoša, arī 
maiga un liriska. Tajā izskan ti
cība Dievam un saviem spēkiem, 
mīlestība pret tuvāko un apkārtē
jo pasauli.

Pirmais projekta koncerts no
tika 2017. gada 28. oktobrī Mažei
ķu Sv. Franciska katoļu baznīcā 
11. starptautiskajā mākslas festivā
lā, kurā piedalījās Klaipēdas bērnu 
koris „Gintarelis”, Klaipēdas mu
zikālā teātra orķestris un solisti.

2017. gada 9. decembrī šo va
reno darbu bija iespējams klau
sīties Saulkrastu sporta hallē, 
kur Ziemassvētku ieskaņu kon
certā atkal tikās kori no Igau
nijas,  Latvijas un Lietuvas. Pēc 
projekta noteikumiem skaņdar
ba atskaņošanā piedalās konkrē
tās valsts, kurā koncerts notiek, 
bērnu koris, orķestris un solisti. 
Koncertu Saulkrastos kuplināja 
Rīgas 6.  vidusskolas bērnu koris 
„Mirklis”, pūtēju orķestris „Au
seklītis” Haralda Bārzdiņa vadībā, 
Latvijas Nacionālās operas soliste 
Laura Teivāne (soprāns) un kora 
„Skaņupe” vadītājs Jānis Almanis
Palmbahs (baritons). Koncertu 
apmeklēja ļoti daudzi klausītāji, 
un viņu aplausi nozīmēja, ka šī 
mūzika skārusi viņu sirdis.

Trešo reizi bangotnieši kopā 
ar koriem „Skaņupe”, „Fēnikss”, 
„Draugyste”, „Vanemuine”, solis
tiem, Tartu Ellera skolas simfonis
ko orķestri un koncertkori Liliānas 
Kaivas vadībā izpildīja „Bērnu 
mesu” 2018. gada 8. decembrī 

 Tartu Sv. Pāvila baznīcā – skaistā, 
nesen restaurētā dievnamā. Kon
certs izskanēja pārliecinoši, atkal 
un atkal atgādinot par iedvesmo
jošo mūzikas spēku. Lai tādu sajū
tu mūsu dzīvē būtu vairāk!

Un vēl viens prieka mirklis 
 Ziemassvētkos – slavinājuma kon
certs Ziemas saulgriežiem un dar
ba tikumam Krimuldas evaņģēlis
ki luteriskajā baznīcā 2018. gada 
22.  decembrī. Mīļas un sirsnīgas, 
tradicionālas, arī Raimonda Paula, 
Ērika Ešenvalda un Māra Lasmaņa 
komponētās Ziemassvētku dzies
mas izpildīja vīru koris „Vecie drau
gi” un koris „Bangotne”. Vareni un 
iespaidīgi baznīcas velvēs kopkorī 
ieskanējās šīs vasaras Dziesmu 
svētkos dziedātā Raimonda Tigula 
dziesma „Lec, saulīte!” 

Šī pasākuma iniciators bija 
kora „Vecie draugi” dalībnieks un 
lielogu dzērveņu audzētājs And
ris Ansis Špats, kurš pēc koncerta 
visus laipni aicināja piedalīties sa
vas jaunās grāmatas „Par Latviju – 
ziedošu dārzu zemi” atvēršanas 
svētkos Krimuldas Tautas namā.

Ziemassvētki ir klusuma, pār
domu laiks, kad pēc ikdienas 
steigas un nerimtīgā darba ritma 
gribas apstāties un ieklausīties 
savā sirdī, satvert un sajust emo
cionālo, mūzikas sniegto piepil
dījuma sajūtu. Un vēl labāk, ja šo 
noskaņu esi radījis tu pats, dāvā
jot prieku citiem. Paldies visiem, 
kuri palīdzēja to radīt un vairot! 

Laila Bāliņa, koris „Bangotne”

„Sandras kundzītes” gūst 
panākumus tālajā Izraēlā
Pagājušā gada decembra 
sākumā tālajā Izraēlas pilsētā 
Tibērijā starptautiskajā 
mākslas konkursā „Baltic and 
Israel Talents-2018” izskanēja 
Latvijas un Saulkrastu vārds.

Saulkrastu novada pašvaldības 
aģentūras „Saulkrastu kultūras 
un sporta centrs” mūsdienu deju 
grupas FRACTUS senioru grupa 
„Sandras kundzītes” jau piecus ga
dus aktīvi piedalās dažādos Pierīgas, 
Latvijas novadu senioru pasākumos 
un starptautiskos konkursos. 

2018. gada februārī Rīgā deju 
grupa FRACTUS veiksmīgi pie
dalījās starptautiskajā māks
las konkursā „Baltic and Israel 
 Talents2018”, iegūstot godalgotas 
pirmās vietas, bet „Sandras kun
dzītes” ar show dance „Uz laukiem” 
pārsteidza visus – gan žūriju, gan 
dalībniekus –, 17+ grupā izcīnot 
„Grand Prix” un iegūstot iespēju 
piedalīties finālā Izraēlā. 

No 4. līdz 9. decembrim 
 FRACTUS senioru grupa „Sandras 
kundzītes” devās ceļā uz Izraēlu, 
kur Tibērijā, piedaloties starptau
tiskā konkursā, savā grupā iegu
va pirmo vietu. Vietējie skatītāji 
un žūrija ļoti mīļi un ar skaļiem 

aplausiem uzņēma saulkrastiešu 
priekšnesumu. Žūrijas vadītāja un 
Tibērijas pilsētas mērs Saulkrastu 
seniorēm veltīja daudzus skaistus 
pateicības vārdus gan par košo 
priekšnesumu, gan par izturību, 
veicot tālo ceļu.

Savu braucienu „Sandras kun
dzītes” pavadīja ne tikai mēģi
nājumos un konkursā, bet arī 
apmeklēja Svētās zemes ievēro
jamākās vietas. Apskatīja Haifu 
un par pasaules astoto brīnumu 
uzskatīto brīnišķīgo Bahaijas 
templi, un dārzus. Priecājās par 
skaisto Telavivas promenādi.

Jeruzalemē kundzītes bija pie 
Cfatas Raudu sienas un Golgātas 
kalnā pie Kristus kapa, gremdē
jās arī svētajā Jordānas upē, bet 
 Nāves (Sāļajā) jūrā baudīja sāls 
vannas ar dūņu maskām. 

Mūsdienu deju grupas  FRACTUS 
seniores izsaka lielu pateicību va
dītājai Sandrai OzolaiOzoliņai 
par ieguldīto darbu show dance 
„Uz laukiem!” horeogrāfijā, par 
emocionālo līdzjušanu mazajiem 
FRACTUS dejotājiem, savām 
ģimenēm un tuviniekiem par fi
nansiālo atbalstu.

„Sandras kundzītes”

Sports īsumā
Noslēdzies „Aizvēju” 
čempionāts zolītē un 
„Aizvēju” Izaicinājuma kauss
Noslēdzies Saulkrastu/„Aizvēju” 
čempionāts zolītē.  Pēc septiņiem 
posmiem  pirmo vietu dāmu sa
censībās ieguva Kate Mickāne, 
otrā vieta – Ingai Antonovai un  
trešā vieta – Evai Šauriņai. Kungu 
sacensībās labākais – Jānis Daukša.  
Otrā vieta – Ilgvaram Kornim un 

trešā vieta – Jurim Bukavam. Tie
kamies atkal nākamgad „Aizvējos”!

Noslēdzies arī „Aizvēju” Izaici
nājuma kauss šautriņu mešanā. 
Par čempionu kļuva Ilgvars Kor
nis, otrajā vietā – Signe Sinkeviča, 
trešais – Jurğis Grabčiks.   

2018. gada novusa 
turnīra uzvarētāji
2018. gada Saulkrastu novusa tur

nīrs noslēdzies. Turnīrs notika 
septiņās kārtās. Dāmu sacensību 
uzvarētājas: pirmā vieta – Dinai 
Kriščukai; otrā vieta – Montai 
Tibergai; trešā vieta – Sanitai Ti
bergai.

Kungu sacensībā godalgo
tās vietas ieguva: pirmo – Raivo 
Vīksna; otro – Mihails Pinduss; 
trešo – Pēteris Visockis.

Sveicam uzvarētājus!

„Bangotne” Krimuldas baznīcā Ziemassvētkos. Foto: M. Mājenieks

Foto: no D. Gurtiņas arhīva

Ziemīgais 
„Rūķīša” decembris
Decembris pie mums iesākās ar 
pamatīgu rosīšanos: bērnudār
za logos sāka parādīties rūķīši, 
ziemeļbrieži, egles un sniega 
bumbas. Grupu telpas pamazām 
pārvērtās ziemas pasakā, kuras 
tapšanā tika iesaistīti arī bērni. 

11. decembrī grupām „Tince” 
un „Pūcīte” bija iespēja piedalīties 
„ziepju darbnīcā”.

12. decembrī Saulkrastu zob
ārstniecības „Septa” higiēnistes 
pastāstīja bērniem visu svarīgāko 
par zobiņiem un to kopšanu. 

Ar skanīgām dziesmām, dejām 
un skaistiem dzejoļiem Ziemas
svētku koncerti izskanēja gandrīz 
visās grupiņās, izņemot  „Tinci” 
un „Pienenīti”, kuras svētku 
koncerti priecēs janvārī. Gaidot 
Ziemas svētkus, PII „Rūķītis” gri
bēja izdarīt kādu labu darbu, tā
dēļ grupa „Spārīte” 18. decembrī 
devās uz Saulkrastu sociālo māju, 
lai iepriecinātu tās iemītniekus ar 
izrādi „Labo darbu Ziemassvētki”. 

PII „Rūķītis”
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Saulkrastu novada domes 27. decembra sēdes Nr. 24 lēmumi 
Sēdē piedalās deputāti: E.  Grāvītis, 
B. Veide, A. Horsts, A. Aparjode, S. An
cāne, N.  Līcis, L.  Vaidere, S.  Osīte, 
O.  Vanaga, S.  OzolaOzoliņa, G.  Lā
čauniece, A. Deniškāne, A. Dulpiņš.

Par domes priekšsēdētāja 
E. Grāvīša atbrīvošanu no amata1

Atbrīvot no amata domes priekšsē
dētāju Ervīnu Grāvīti.

Par zemes ierīcības projekta 
apstiprināšanu, adreses 
piešķiršanu un lietošanas mērķa 
noteikšanu
Apstiprināt SIA „Energoplāns” 
izstrādāto nekustamā īpašuma, 
Enkuru iela 1, Zvejniekciems, 
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu no
vads, zemes ierīcības projektu.
Apstiprināt SIA „Energoplāns” 
izstrādāto nekustamā īpašuma, 
Ainažu iela 110, Zvejniekciems, 
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu no
vads, zemes ierīcības projektu.

Par īpašuma zemes ierīcības 
projekta izstrādi
Atļaut izstrādāt nekustamo īpašu
mu Rīgas iela 77 un „Saulkalni” ze
mes ierīcības projektu.

Par zemes īpašuma daļas nomas 
izsoles rīkošanu, nosacītās cenas 
noteikšanu un izsoles noteikumu 
apstiprināšanu
Rīkot Saulkrastu novada pašvaldī

bas nekustamā īpašuma – neapbū
vēta zemesgabala, Ainažu iela 26A, 
Saulkrasti, Saulkrastu novads, daļas 
14596 m2 platībā, nomas mutisku 
izsoli ar augšupejošu soli. 

Par līguma slēgšanu par 
pašvaldības līdzfinansēta bērnu 
uzraudzības pakalpojuma 
nodrošināšanu 
Noslēgt līgumu ar termiņu no 
2018.  gada 3.  decembra līdz 
2019. gada 31. decembrim, ar saim
nieciskās darbības veicēju, pirms
skolas vecuma bērnu uzraudzības 
pakalpojuma sniedzēju, par pašval
dības kompensāciju izmaksu.

Par pašvaldības kompensācijas 
piešķiršanu 
Piešķirt pašvaldības kompensāci
ju trijām personām, ka viņu bērni 
saņem sertificētas aukles vai SIA 
 „Pūces skola” attīstības centra „Pū
ces skola” pakalpojumu.

Par saistošo noteikumu 
apstiprināšanu
Apstiprināt saistošos noteikumus 
„Par Saulkrastu novada pašvaldībai 
piederošu vai piekrītošu zemesga
balu nomas maksas noteikšanu”.

Par dotācijas piešķiršanu SIA 
„Saulkrastu komunālserviss” 
Piešķirt dotāciju 2019.  gadā no 
Saulkrastu novada pašvaldības 

speciālā budžeta Dabas resursu no
dokļa ieņēmumiem SIA „Saulkrastu 
komunālserviss” 4 650,00 euro (bez 
PVN) bioloģisko notekūdeņu radīto 
dūņu un koku lapu kompostēšanas 
laukuma projekta izstrādei.

Par nekustamā īpašuma nodokļa 
parāda un nokavējuma naudas 
dzēšanu 
Dzēst nekustamā īpašuma no
dokļa parādu pašvaldības budže
tam 4423,81  euro (četri tūkstoši 
četri simti divdesmit trīs euro, 
81  centi), tajā skaitā pamatparādu 
2606,35 euro, nokavējuma naudu 
817,46  euro saskaņā ar Nekustamā 
īpašuma nodokļa parādnieku sa
rakstu.
Dzēst nekustamā īpašuma nodok
ļa parādu pašvaldības budžetam 
920,50 euro (deviņi simti divdesmit 
euro, 50 centi), tajā skaitā pamatpa
rādu 797,42 euro, nokavējuma nau
du 123,08 euro saskaņā ar Nekusta
mā īpašuma nodokļa parādnieku 
sarakstu.

Par pašvaldības atbalstu 
energoefektivitātes 
paaugstināšanas pasākumu 
veikšanai biedrībai „Raiņa iela 3”
Piešķirt biedrībai „Raiņa iela 3” (re
ģistrācijas numurs 40008250088) 
2019.  gadā pašvaldības atbalstu 
3000,00 euro (trīs tūkstoši euro, 00 
centi) daudzdzīvokļu dzīvojamās 

mājas Raiņa ielā 3, Saulkrastos, 
Saulkrastu novadā, nama energo
efektivitātes paaugstināšanas pasā
kumu veikšanai.

Par dotācijas piešķiršanu SIA 
„Saulkrastu komunālserviss”
Piešķirt dotāciju 2019.  gadā no 
Saulkrastu novada pašvaldības 
speciālā budžeta Dabas resursu no
dokļa ieņēmumiem SIA „Saulkras
tu komunālserviss” 6  700,03  euro 
(bez PVN) par paveikto bioloģisko 
notekūdeņu attīrīšanas iekārtu 
meliorācijas grāvja uzturēšanu 
2018. gadā.

Par līguma slēgšanu ar Salaspils 
novada domi un finansējuma 
piešķiršanu
Noslēgt līgumu ar Salaspils novada 
domi par reģiona galvenās bibliotē
kas funkciju veikšanu un finansēša
nu Saulkrastu novadā. 

Par pašpatēriņa zvejas tiesību 
nomas izsoles nolikuma 
apstiprināšanu un izsoles rīkošanu
Nodot izsolei pašpatēriņa zvejas 
nomas tiesības zvejai Rīgas jūras 
līcī, Saulkrastu novada teritorijā ar 
zvejas rīkiem – zivju tīklu un lucīšu 
murdu; izsoles veids – slēgta mutis
ka izsole ar augšupejošu soli.

Par dotācijas piešķiršanu 
„Saulkrastu uzņēmēju biedrībai”2

Piešķirt dotāciju 2019. gadā biedrī
bai „Saulkrastu uzņēmēju biedrība” 
2000,00 euro (bez PVN), lai atbals
tītu biedrības rīkoto pasākumu 
2019.  gada 26.  janvārī „Saulkrastu 
uzņēmēju konference un lielā gada 
balle” saskaņā ar izmaksu aprēķinu.

Par izdevumu iekļaušanu 
2019. gada budžeta plānā
Piešķirt dotāciju 2019.  gadā 
pašvaldības aģentūrai „Saulkras
tu kultūras un sporta centrs” 
255 247,00 euro, lai atmaksātu būv
niecības izdevumus Zvejniekcie
ma kultūras namā, ja Saulkrastu 
novada pašvaldībai nebūs noslēgts 
aizdevuma līgums ar Valsts kasi 
2019. gadā.

Par Saulkrastu pašvaldības policijas 
priekšnieka iecelšanu amatā
Iecelt Saulkrastu pašvaldības poli
cijas priekšnieka amatā Gunti Vin
teri.

Par pašvaldībai piederošā 
nekustamā īpašuma nomas tiesību 
izsoles rezultātu apstiprināšanu3

Apstiprināt nekustamā īpašu
ma, Katrīnbādes iela 2, Saulkras
ti, nomas izsolē nosolīto nomas 
maksas cenu 1772,00  euro (viens 
tūkstotis septiņi simti septiņ
desmit divi euro, 00 centi), ko 
2018. gada 14. decembrī nomas tie
sību izsolē nosolīja SIA  ,,Ancāns.
lv”, reģ.  nr.  40203174607, juridiskā 
adrese Pīlādžu iela 22, Saulkrasti, 
Saulkrastu novads. 

Bruno Veide, 
domes priekšsēdētāja vietnieks

1 – „PAR” – 8 (A. Horsts, A. Aparjo
de, S.  Ancāne, N.  Līcis, L.  Vaidere, 
S.  Osīte, O.  Vanaga, S.OzolaOzo
liņa), „PRET”  – 4 (G.  Lāčauniece, 
A. Deniškāne, A. Dulpiņš, E. Grāvī
tis, „ATTURAS” – 1 (B. Veide).
2 – „PAR” – 10 (E. Grāvītis, B. Veide, 
A. Horsts, A.  Aparjode, S.  Ancāne, 
N. Līcis, L. Vaidere, S. Osīte, O. Va
naga, S. OzolaOzoliņa,), „PRET” – 
nav, „ATTURAS”  – 3 (G. Lāčaunie
ce, A. Deniškāne, A. Dulpiņš).
3 – Saulkrastu novada dome, atklā
ti balsojot „PAR”  – 12 (E.  Grāvītis, 
B.  Veide, A.  Horsts, A.  Aparjode, 
N. Līcis, L. Vaidere, S. Osīte, O. Vana
ga, S. OzolaOzoliņa, G. Lāčauniece, 
A. Deniškāne, A. Dulpiņš), „PRET” – 
nav, „ATTURAS” – nav, lēmuma pie
ņemšanā nepiedalās S. Ancāne.
Pārējos lēmumos balsojums vien
balsīgs.
Pilns domes sēdes protokola teksts 
(ievērojot Vispārīgajā datu aizsardzī
bas regulā noteikto) un sēdes audioie
raksts pieejams Saulkrastu novada 
pašvaldības interneta vietnē www.
saulkrasti.lv, sadaļā „Domes sēdes”. 
Nākamā domes ikmēneša sēde 
notiks trešdien, 30.  janvārī, 
plkst.  14.00 Saulkrastu novada 
domē, Raiņa ielā 8. 

2018. gada 28. novembrī SAISTOŠIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. SN 15/2018
Apstiprināti ar Saulkrastu novada domes 2018. gada 28. novembra lēmumu (prot. Nr. 22 /2018§20) 

Grozījumi Saulkrastu novada domes 
2013. gada 25. septembra saistošajos 
noteikumos Nr. 16 „Par līdzfinansējuma 
samaksas kārtību profesionālās ievirzes 
izglītības programmu ieguvei Vidzemes 
jūrmalas Mūzikas un mākslas skolā”
Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma 
12. panta 2.1 daļu

1. Izdarīt Saulkrastu novada 
domes 2013.  gada 25.  septembra 
saistošajos noteikumos Nr. 16 „Par 
līdzfinansējuma samaksas kārtību 
profesionālās ievirzes izglītības 
programmu ieguvei Vidzemes jūr
malas Mūzikas un mākslas skolā” 
(turpmāk – Noteikumi) šādus gro
zījumus: 

1.1. Svītrot 3. punktā vārdus „iz
glītojamais vai”.

1.2. Izteikt 3.1 šādā redakcijā:
„3.1. Ja izglītojamā dzīvesvieta 

nav deklarēta Saulkrastu nova
da administratīvajā teritorijā vai 
izglītojamais neiegūst izglītību 
Saulkrastu novada vispārējās iz
glītības iestādē, tad vecāki maksā 
maksu par profesionālās ievirzes 
izglītības ieguvi Izglītības iestādē, 
piemērojot 4.1.–4.4.  punktā no
teiktajai maksai koeficientu 1,5.”

1.3. Izteikt 4.2.  apakšpunktu 
šādā redakcijā:

„4.2. otras izglītības prog
rammas apguvei, ko vienlaikus 
ar 4.1.  punktā minēto izglītības 
programmu, apgūst audzēknis  – 
22,00 euro mēnesī jeb 198,00 euro 
gadā;”.

1.4. Aizstāt 4.3.  apakšpunktā 
skaitli „36,00” ar skaitli „37,00”.

1.5. Aizstāt 4.4.  apakšpunktā 
skaitli „12,00” ar skaitli „13,00”.

1.6. Svītrot 7.  punktā vārdu un 
skaitli „un 4.2.”.

1.7. Aizstāt 7.4.  apakšpunktā 
vārdu un skaitli „3 (trīs)” ar vārdu 
un skaitli „4 (četras)”.

1.8. Papildināt noteikumus ar 
7.1 punktu šādā redakcijā:

„7.1  Noteikumu 7.1.–7.3.  apakš
punktā un 7.5, 7.6.  apakšpunktā 
minētie atvieglojumi netiek pie
mēroti izglītojamajiem, kuru dzī
vesvieta nav deklarēta Saulkrastu 
novada administratīvajā teritorijā 
vai izglītojamais neiegūst izglītību 
Saulkrastu novada vispārējās izglī
tības iestādē.”

1.9. Papildināt noteikumus ar 
7.2 punktu šādā redakcijā:

„7.2  Noteikumu 7.4. apakšpunk
tā minētie atvieglojumi attiecinā
mi arī uz 4.2. apakšpunktā minēto 
izglītības programmu.”

1.10. Svītrot 8. un 15.  punktā 
vārdus „vai izglītojamais”.

1.11. Svītrot 16.  punktā vārdus 
„vai izglītojamam”.

2. Šie noteikumi stājas spēkā ar 
2019. gada 1. februāri.

PASKAIDROJUMA RAKSTS
1. Projekta nepieciešamības 

pamatojums. Grozījumi veik
ti, lai noteiktu līdzfinansējuma 
apmēru par profesionālās ievir
zes izglītības programmu ieguvi 
Vidzemes jūrmalas Mūzikas un 
mākslas skolā. 

2. Īss projekta satura izklāsts. 
Grozījumi paredz diferencēt līdz
finansējuma apmēru, ņemot vērā 
dzīvesvietas deklarācijas adresi, 
proti, ja dzīvesvieta nav deklarēta 
Saulkrastu novada administra
tīvajā teritorijā vai izglītojamais 
neiegūst izglītību Saulkrastu no
vada vispārējās izglītības iestādē, 
līdzfinansējumam tiek piemērots 
koeficients „1,5”. Līdzfinansējuma 
apmērs noteikts, pamatojoties uz 
izmaiņām pedagogu stundas tarifu 
likmē. Veikti arī atsevišķi redakcio
nāli precizējumi.

3. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz pašvaldības 
budžetu. Saistošo noteikumu īste
nošanai netiek prognozēta būtiska 
finansiāla ietekme uz pašvaldības 
budžetu.

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

5. Informācija par administra-
tīvajām procedūrām. Nav attieci
nāms.

6. Informācija par konsultāci-
jām ar privātpersonām. Nav noti
kušas konsultācijas ar privātperso
nām.

Ervīns Grāvītis, 
domes priekšsēdētājs

Pašvaldības policijas 
paveiktais decembrī
Decembrī Saulkrastu pašvaldības 
policijas darbinieki ir saņēmuši 
40 izsaukumus, par dažādiem 
pārkāpumiem aizturētas trīs per
sonas, divas personas nogādātas 
Rīgas reģiona pārvaldes Saulkras
tu policijas iecirknī tālāku darbī
bu veikšanai, viena persona – savā 
dzīvesvietā.

Uzrakstīts 21 administratīvā 
pārkāpuma protokols, 12 proto
koli par ceļu satiksmes noteiku
mu neievērošanu, viens proto
kols par teritorijas vai piegulošās 
teritorijas nesakopšanu, viens 
protokols par sīko huligānismu, 
viens protokols par nenoslēgtu 

līgumu ar sadzīves atkritumu 
apsaimniekotāju, viens proto
kols par smēķēšanas ierobežo
jumu neievērošanu, ko izdarījis 
nepilngadīgais, viens protokols 
par vides piesārņošanu un trīs 
protokoli par mājas dzīvnieku 
nereģistrēšanu likumā noteiktā 
kārtībā.

Uzsāktas piecas administratīvā 
pārkāpuma lietvedības – par ēku 
numuru vai nosaukumu plākšņu 
neizvietošanu pie nekustamā īpa
šuma.

Guntis Vinteris, 
Saulkrastu pašvaldības policija

Saulkrastu novada domes 
27. decembra ārkārtas 
sēdes Nr. 25 lēmums 
Par Saulkrastu novada domes 
priekšsēdētāja ievēlēšanu
Par Saulkrastu novada domes 
priekšsēdētāju ievēlēt Normundu 
Līci.
„PAR”  – 8 (A.  Horsts, A.  Aparjo
de, S.  Ancāne, N.  Līcis, L.  Vaidere, 

S.  Osīte, O.  Vanaga, S.OzolaOzo
liņa), „PRET”  – 1 (A.  Deniškāne), 
„ATTURAS”  – 3 (B.  Veide, G.  Lā
čauniece, A. Dulpiņš). 

Bruno Veide, 
domes priekšsēdētāja vietnieks



8    Saulkrastu Domes Ziņas
2019. gada janvāris

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”,
Dzelzavas iela 74-315a, Rīga, LV–1082.
PVN reģ.nr. LV40103037514.

Tirāža: 3500 eksemplāru.

Par ievietotās informācijas precizitāti 
atbild raksta autors. Rakstu saturs  
ne vienmēr pauž domes viedokli.

Ar izdevumu elektroniskā formātā var 
iepazīties arī Saulkrastu pašvaldības 
interneta vietnē www.saulkrasti.lv, 
sadaļā „Pašvaldības izdevums”.

Decembrī Saulkrastu 
novada Dzimtsarakstu 
nodaļā
reģistrēts 1 bērns – meitene, 
vārdā Emīlija.
Sveicam vecākus un tuviniekus!

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

Saulkrastu novada dome 
izsaka līdzjūtību aizsaulē 
aizgājušo tuviniekiem. 
Aizsaulē aizgājuši:
Ideia Kutovaia
(25.12.1928.–07.12.2018.);
Viktorija Mironova
(24.05.1941.–15.12.2018.);
Vitālijs Strapcāns
(27.05.1935.–15.12.2018.);
Augusts Tidriķis
(01.02.1937.–19.12.2018.);
Jūsma Bridaka
(10.09.1929.–24.12.2018.);
Jānis Trusis
(25.04.1942.–17.11.2018.).

Saulkrastu novada bibliotēkā
IZSTĀDES 

• Biedrības „Histrions” interaktīva izstāde „Rīgas pantomīma...tie 
60.tie...”
• Grāmatu izstāde „Mūsu zelts ir Blaumanis”.
• Grāmatu izstāde „Vēl neapjaustais Mārtiņš Zīverts”.
• Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas 2018. gada grāmatu kolekcija.
• Jauno grāmatu izstāde.

AKTIVITĀTES
22. un 29. janvārī radošās nodarbības lasītveicināšanas projektā 
„Mūsu mazā bibliotēka” 4 līdz 8 gadus veciem bērniem. 
Visu janvāri – lasīšanas veicināšanas programmas „Bērnu, jaunie
šu un vecāku žūrija” dalībnieku anketu aizpildīšana.
Visu janvāri – pirmdienās plkst. 10.00 un piektdienās plkst. 12.00 
datormācības iesācējiem „Viena klikšķa attālumā!” 
Visu septembri – bibliotekārās stundas „Iepazīsim bibliotēku!” 

Uzņēmēju biedrība atgādina
Vēl ir iespēja pieteikties dalībai ballē „Zvaigžņu lietus”, 

kas notiks 26. janvārī „Minhauzena Undā”. Sākums plkst. 20.00.
Tālr. informācijai 22079570.

Saulkrastu novada domes zālē 
skatāma Tautas daiļamata meis
tara Ziedoņa Skrīveļa 80 gadu 
jubilejai veltīta darbu ekspozī-
cija. Izstādi iespējams apmeklēt 
līdz 10. februārim, domes dar
ba laikā.
20. janvārī 16.00 Saulkrastu 
novada domes zālē LV100 filmu 
programmā – dokumentālā fil-
ma „Lustrum”. Ieejas maksa – 
3  EUR, biļetes iespējams iegādā
ties stundu pirms seansa. 
Filma vēsta par šobrīd tik ļoti 
aktuālo tēmu – VDK arhīviem. 
Zināms, ka 1991. gada pučā tika 
pārņemta daļa no VDK arhīviem 
Latvijā, ieskaitot arī vairāk nekā 
4300 aktīvo aģentu kartotēku. 
Vairākus gadu desmitus tās pub
licēšanu vilcināja, līdz pirms čet
riem gadiem politiķi nolēma līdz 
2018. gadam uzdot vēsturniekiem 

arhīvus izpētīt un tad publiskot. 
Lustrācija (lat. lustrum) bija viens 
no valsts pārvaldes principiem 
Romas impērijā, kas noteica, ka, 
mainoties valsts pārvaldei, ie
priekšējās varas pārstāvji ceremo
niāli atzīstas visos grēkos un zvēr 
uzticību jaunajai varai. 
Filmā vēstīts arī par VDK darbības 
metodēm 80. gados un 90. gadu 
sākumā, kuras atklāj padomju 
totalitāro sistēmu, kas Latvijas 
augstākajai inteliģencei vēl aiz
vien liek analizēt, melot, nožēlot, 
atzīties, taisnoties vai skaidrot. 
Filmas ilgums: 1 h 30 min. 
10. februārī 15.00 Saulkrastu 
domes zālē duets „Sandra” sadar
bībā ar PA „Saulkrastu kultūras 
un sporta centrs” rīko Sandras 
Brīnumas piemiņas koncertu. 
Ieejas biļetes cena ir simboliska – 
tikai 1 eiro. Koncertā būs iespēja 

Sirsnīgs paldies sievietei, kura 
5. janvārī stāvlaukumā, pie 
kafejnīcas „Bemberi”, pacēla manu 
izkritušo naudas maku un nodeva 
kafejnīcas darbiniekiem. Lai vese-
lība un prieka pilns Jaunais gads!

Maija Kantore

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

PIEŅEMŠA-
NAS LAIKS

REĢISTRATŪRA pirmdiena, trešdiena, 
piektdiena
otrdiena, ceturtdiena

08.00–16.00

09.00–17.00
STEIDZAMĀS MEDICĪNISKĀS 
PALĪDZĪBAS PUNKTS

katru dienu 00.00–24.00

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

Endokrinoloģe Brigita VIZIŅA      29. janvāris 14.00–17.00
Kardiologs 16. janvāris 9.00–13.00
Otolaringoloģe Ilona KRONBERGA 17., 24., 31. janvāris 13.30–16.00
Acu ārste Ausma SPROĢE pirmdiena 10.00–15.00
Acu ārste Sandra AUSEKLE pēc iepriekšēja pieraksta –
Neirologs Ainārs VECVAGARS 25. janvāris 11.00–16.00
Interniste Tatjana GRUZDOVA otrdiena, ceturtdiena
Ķirurgs Aleksandrs KUZŅECOVS otrdiena,

piektdiena
14.00–17.00
9.00–13.00

Ķirurgs Andris ZEMĪTIS trešdiena 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 tālruni 
26539333)

pirmdiena, otrdiena, 
trešdiena, ceturtdiena 
piektdiena

9.00–13.00

9.00–17.00

dzirdēt gan pirmo, gan arī pēdē
jo Sandras iedziedāto dziesmu, 
gan vēl daudzas citas dziesmas 
no  dueta repertuāra. Tiks izpil
dītas arī jaunākās dziesmas, ko 
iedziedājis dueta „Sandra” jaunais 
solists Andris Roga. Biļetes iespē
jams iegādāties pirms koncerta.

SPORTA AFIŠA
19. janvārī 10.00 „Aizvēju kauss”  
zolītē viesu namā „Aizvēji”.
20. janvārī 10.00 U18 sacensības 
florbolā Saulkrastu sporta centrā. 
25. janvārī 20.00 „Aizvēju kau
sa” pirmais posms šautriņu meša
nā viesu namā „Aizvēji”.
2. februārī Saulkrastu čempio
nāts hokejā. Laika dēļ datums var 
tikt mainīts. Turpmākā informā
cija par pasākumu būs pieejama 
vietnē www.saulkrasti.lv, www.fa-
cebook.com/saulkrastisports.

2. februārī 9.00 džudo turnīrs 
Saulkrastu sporta centrā.
9. februārī 10.00 Latvijas bēr
nu un jaunatnes čempionāts ZU8 
florbolā Saulkrastu sporta centrā.
10. februārī 9.30 Vidzemes re
ģiona telpu futbola čempionāta 
finālposms 2005. gadā dzimušiem 
zēniem Saulkrastu sporta centrā.
10. februārī 10.00 Saulkras
tu novusa turnīra otrais posms 
Saulkrastu sporta centrā.
16. februārī 9.00 Saulkrastu 
čempionāts telpu futbolā Saul
kras tu sporta centrā.
26. februārī 18.00 florbola 
sacensības FBK SĀC–„Lekrings” 
Saulkrastu sporta centrā.

SENIORU AKTIVITĀTES
5. februārī 11.30 „Jauniešu 
mājā” koklētāju ansambļa „Saule” 
koncerts.

Rentgena 
kabineta darba 

laiks janvārī
Pirmdiena 

21. janvārī 9.00–14.00
28. janvārī 9.00–14.00

Otrdiena
15. janvārī 9.00–16.00
22. janvārī 9.00–16.00
29. janvārī 9.00–16.00

Trešdiena
16. janvārī 9.00–14.00
23. janvārī 9.00–16.00
30. janvārī 10.00–15.00

Ceturtdiena
17. janvārī 12.00–17.00
24. janvārī 12.00–17.00
31. janvārī 9.00–16.00

Piektdiena
18. janvārī 9.00–16.00
25. janvārī 9.00–16.00

Saulkrastu novada bibliotēkā

17. janvārī plkst. 10.00 
viesosies rakstniece 

Māra Cielēna

23. janvārī plkst. 11.00 
tikšanās ar vides pētnieku, 

dabas draugu, TV raidījumu vadītāju 
un grāmatu autoru 

Māri Olti
 

VKKF atbalstīti projekti 
„Lasītava krustojumā. 2. kārta”

 
Pasākuma laikā filmēs un fotografēs. 

Foto būs apskatāmi bibliotēkas mājaslapā 
www.saulkrastubiblioteka.lv un sociālajos tīklos.


