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Šī gada Lielā talka aizsāks jaunu 
desmitgadi ar jaunām vēsmām 
vides domāšanā. Talkas dalībnie
ki aicināti ne tikai vākt atkritu
mus, bet arī tos šķirot, tādējādi 
veicinot izpratni par plastmasas 
piesārņojumu, tā kaitīgo ietekmi 
uz vidi un izpratni par plastmasu 
kā videi bīstamu atkritumu, kas 
rada augsnes piesārņojumu un 
siltuma akumulāciju augsnē un 
ūdeņos. Iedzīvotāji tiek aicināti 

talkā šķirot, atdalot plastmasu 
no citiem atkritumiem. Talkas 
dalībnieki saņems zilas un bal
tas krāsas maisus. Zilie paredzēti 
plastmasai, baltie – citiem atkri
tumiem. 

Saulkrastos talkas dalībnie-
ki tiek aicināti pulcēties pie 
Saulkrastu novada domes ēkas 
plkst. 10.00, līdzi ņemot grā-
bekļus. Aptuveni plkst. 13.00 visi 
aicināti uz kopīgām pusdienām – 

talkas zupu Raiņa ielas galā, au-
tostāvietas teritorijā.

Talkotāji maisus dalīto atkri
tumu vākšanai var saņemt arī ie
priekš, zvanot uz tālruni 29218153.

Aicinām iedzīvotājus aktīvi 
iesaistīties interaktīvajā piesār-
ņoto vietu reģistrēšanas kartē 
www.talkas.lv, sadaļā „Kartes”.

LIELDIENU 
JAMPADRACIS

21. APRĪLĪ

No 10.00 Lieldienu tirgus – pašu meistarotas lietas, stādi un rūpniecības preces
(Pārdevēji aicināti pieteikties vietnē www.saulkrasti.lv)

No 12.00
Saulkrastu mākslinieciskie kolektīvi un Lieldienu grupa “The Grooving Miles”
Lieldienu spēles lieliem un maziem                         Olu ripināšana un saldumu medības
Pēcsvētku olu ēdienu konkurss sadarbībā ar krodziņu SALTWATER 
sātīgs svētku cienasts                                               

Sarīkojuma laikā tiks filmēts un fotografēts, materiālu izmantojot ilustratīviem nolūkiem, kā arī saglabājot novada kultūrvēsturisko faktu krājumā. Materiāls norises atspoguļošanas nolūkos var tikt ievietots interneta portālos un drukātajos izdevumos.

Jampadraci vadīs Toms Liepājnieks Ģērbsimies atbilstoši laika apstākļiem!

Saulkrastu Meža parkā

Notiks 
lielgabarīta 
atkritumu 
savākšanas 
akcija
Saulkrastu novada dome sadar
bībā ar SIA „ZAAO” rīko lielgaba
rīta atkritumu savākšanas akciju. 
No 26. līdz 28. aprīlim EKO lau
kumā Rīgas ielā 96a, Saulkrastos, 
no plkst. 9.00 līdz 17.00 iedzīvo
tājiem būs iespējams bez maksas 
nodot divus kubikmetrus lielga
barīta atkritumus no vienas māj
saimniecības.

Plašāka informācija pa tālruni 
64281250 vai 2563187.

Saulkrastu 
2019. gada sezonas 
pasākumu kalendārs
Straujiem soļiem tuvojas jaunā sezona ar vērienīgiem 
notikumiem, tādēļ jau tagad aicinām ieskatīties 2019. gada 
pasākumu kalendārā. Saulkrastos un Zvejniekciemā varēs 
baudīt dabu dažādos sporta pasākumos. Būs iespēja piedalīties 
arī konkursos un sacensībās, kamēr kultūras cienītājus aicinām 
apmeklēt aizraujošus dažādu mūzikas stilu koncertus, kā 
arī baudīt mākslas izstādes. Protams, netrūks arī ģimenēm 
draudzīgu pasākumu – svētku svinēšanas, tirdziņu, festivālu, 
kino vakaru u.c. 

13. aprīlis Konkurss „Saulkrastu cīrulītis 2019”.

21. aprīlis „Lieldienu jampadracis” – gadatirgus, kolektīvu koncerti 
un priekšnesumi, recepšu konkurss.

27. aprīlis Saulkrastu basketbola čempionāts.

28. aprīlis Tradicionālais Saulkrastu skrējiens.

30. aprīlis Skriešanas seriāla „No kāpām līdz jūrai” 1. kārta.

3. maijs LR Neatkarības atjaunošanas gadadienas svinības 
Saulkrastos: foto orientēšanās Saulkrastu pilsētā; 
muzikāli noskaņotu teatrāļu „Gapoljeri” koncerts.

4. maijs LR Neatkarības atjaunošanas gadadiena – 
Baltā galdauta svētki.

5. maijs Saulkrastu velo kross „Dod pa pedāļiem”.

7. maijs Skriešanas seriāla „No kāpām līdz jūrai” 2. kārta.

12. maijs Mātes dienas koncerts „Mīļdziesmiņas”. 

14. maijs Skriešanas seriāla „No kāpām līdz jūrai” 3. kārta.

18. maijs Muzeju nakts un Meža parka atklāšana – 
„Ieripo Saulkrastos!”; Latvijas laikmetīgās mūzikas 
koncerts.

21. maijs Skriešanas seriāla „No kāpām līdz jūrai” 4. kārta.

28. maijs Skriešanas seriāla „No kāpām līdz jūrai” 5. kārta.

31. maijs Bērnu un jauniešu diena.

7. jūnijs Saulkrastu vidus meklēšana.

7. jūnijs Baznīcu nakts.

8. jūnijs Saulkrastu novada sporta spēles.

15. jūnijs Luču svētki Zvejniekciemā.

20.–22. jūnijs Ergo Open „Saulkrastu kokteilis” pludmales volejbolā.

21. jūnijs Vasaras saulgriežu sarīkojums – ielīgošana Jūras parkā.

28. jūnijs Pierīgas pašvaldību sporta spēles.

29. jūnijs Kino lektorijs un vakarēšana 60.–70. gadu noskaņās, 
Laimas Žurginas filma „Kaza kāpa debesīs”.

2. jūlijs Sporta diena bērniem.

5.–6. jūlijs Saulkrastu svētki.

15.–20. jūlijs „Saulkrasti Jazz Festival”. 

19. jūlijs Saulkrastu saulrieta skrējiens.

20. jūlijs „Jazz Art” nakts.

26.–28. jūlijs „Saulkrastu kokteilis” 3x3 basketbolā.

1.–11. augusts Kamermūzikas festivāls „Satikšanās Saulkrastos”.

10. augusts Vidzemes kamerorķestra koncerts.

16.–18. augusts Ērģeļmūzikas dienas.

31. augusts Vasaras sezonas noslēgums: Senās uguns nakts; 
folkloras festivāls „Pa saulei”; Grila festivāls; 
Ģimeņu sporta diena.

21. septembris Baltu vienības diena – ģimenes pārgājiens ar uzdevumu.

22. septembris Latvijas spēka diena.

23.–29. 
septembris

Eiropas sporta nedēļa.

9. novembris Lāčplēša dienas rokkoncerts „Dziesmas brīvībai”.

17. novembris LR Proklamēšanas 101. gadadienas sarīkojumi.

1. decembris Svētku egles iedegšana un Ziemassvētku tirdziņš.

31. decembris Jaunā gada sagaidīšana, Jaungada balle.

Plašāka informācija par pasākumiem pieejama vietnē www.saulkras
ti.lv.

Lūdzu, sekojiet līdzi informācijai! Pasākumu saraksts var tikt papil
dināts un norišu datumi mainīties.

27. aprīlī aicinām 
uz Lielo talku

Uzsākta Bīriņu ielas rekonstrukcija
Iestājoties atbilstošiem laika 
apstākļiem, tiek turpināta 
projekta „Uzņēmējdarbības 
izaugsmei nepieciešamās 
infrastruktūras attīstība 
Saulkrastu novadā” īstenošana.

Marta beigās uzsākta rekonstruk
cija Bīriņu ielas posmā no Alfrē
da Kalniņa ielas līdz Ainažu ielai, 
kas ir nozīmīgs savienojums no 
Saulkrastu dzelzceļa stacijas līdz 
novada centrālai ielai. Šobrīd tiek 
demontētas betona plāksnes, lai 
atjaunotu gājēju ietvi.

Būvdarbu laikā tiks atjaunots 
ceļa segums un izbūvētas jau
nas ūdens sadales sistēmas. Lai 
nodrošinātu ērtāku pretimbrau
cošu automašīnu satiksmi, tiks 
paplašināta ceļa braucamā daļa. 
Atbil stoši mūsdienu prasībām 

tiks pārbūvēts arī šaurā leņķī ie
priekš izbūvētais Bīriņu un Leona 
 Paegles ielas krustojums, kas sa
tiksmes dalībniekiem līdz šim bija 
nepārredzams un nedrošs. Visā 
ielā ir paredzēts izbūvēt vairāk 

nekā 80 autostāvietas, tādējādi 
daļēji radot jaunas auto novietnes 
Saulkrastu centrā, īpaši vasarā.

Līdztekus ielas rekonstrukcijai 
plānots izbūvēt jaunu siltumtra
ses posmu.

Bīriņu ielas būvdarbus plānots 
pabeigt septembra sākumā.

Pagājušajā gadā projektā tika 
uzsākta jaunu – Svētku un Nei
bādes – ielu izbūve un pašreizējo 
ielu pārbūve, pārveidojot Ostas 
ielu. Šogad plānots rekonstruēt 
Jūras prospektu, kā arī Upes, 
Melnsila un Akācijas ielas. 
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Daļējs apgaismojums 
vairākās pašvaldības 
ielās Zvejniekciemā
Līdz ar AS „Sadales tīkls” 
veiktajiem elektrotīklu 
demontāžas darbiem, kuru 
laikā notiek ekspluatācijā 
neizmantojamo stabu 
noņemšana, gaisvadu līnijas 
pārveidojot par kabeļu līnijām, 
aktuāla ir apgaismojuma 
nodrošināšana Celtnieku, 
Draudzības, Ganību, Lapu 
un Enkuru ielās. Pašlaik 
apgaismojums darbojas 
atsevišķos ielu posmos.

Pagājušā gada beigās Saulkrastu 
novada dome izstrādāja jaunu 
ielu apgaismojuma projektu. 
Tā kā projekts ir ilgtermiņa in
vestīcija un tā īstenošanai būs 
nepieciešami nozīmīgi finanšu 
līdzekļi, pašvaldība plāno ņemt 

aizņēmumu Valsts kasē. Līdz
ko tiks pieņemts valsts budžets 
un būs skaidri zināmi aizdevu
mu nosacījumi, tiks sagatavota 
nepieciešamā dokumentācija, 
lai pēc iespējas ātrāk varētu iz
sludināt iepirkuma procedūru 
apgaismes līniju uzstādīšanai. 
Darbi tiek plānoti vasaras sā
kumā, lai jau šī gada rudenī ap
gaismes līnijas nodotu eksplua
tācijā. 

Konkrētajās ielās līdztekus ap
gaismes līniju uzstādīšanai plā
noti arī ūdenssaimniecības attīs
tības projekta būvdarbi. Plānotie 
būvniecības darbi tiks saskaņoti 
tā, lai iedzīvotājiem maksimāli 
mazinātu iespējamās neērtības, 
vienlaikus nodrošinot kvalitatīvu 
apgaismojumu.

Aprīlī notiks ūdens rezervuāru 
un ūdensvada dezinfekcija
Lai piegādātu tīru ūdeni un no
drošinātu kvalitatīvu pakalpo
jumu, sabiedrība ar ierobežotu 
atbildību „Saulkrastu komunāl
serviss” divreiz gadā atbilstoši 
14.11.2017. Ministru kabineta 
noteikumiem Nr. 671 „Dzeramā 
ūdens obligātās nekaitīguma 
un kvalitātes prasības, moni

toringa un kontroles kārtība” 
veic Saulkrastos un Zvejniek
ciemā atrodošos ūdens uzgla
bāšanas rezervuāru, tajā skaitā 
arī ūdensvada, dezinfekciju ar 
hloru. 

Dezinfekcijas laikā hlora dau
dzums ūdenī būs pieļaujamās 
normas robežās, un to drīkstēs iz

mantot ikdienas vajadzībām, tajā 
skaitā uztura gatavošanā.

Informējam, ka šogad pirmā 
hlorēšana tiks uzsākta 23. aprīlī 
un turpināta līdz 10. maijam.

Nākamā dezinfekcija plānota 
šī gada oktobrī.

SIA „Saulkrastu komunālserviss”

Nevalstiskajām organizācijām 
un kooperatīvajām 
sabiedrībām ir iespēja 
pieteikties projektu konkursā
Saulkrastu novada dome 
aicina reģistrētas biedrības, 
nodibinājumus un 
kooperatīvās sabiedrības 
iesniegt pieteikumus 
nevalstisko organizāciju 
projektu konkursā.

Atšķirībā no iepriekšējiem ga
diem pašvaldība ir paplašinājusi 
projektu iesniedzēju loku – šogad 
projektus iespējams pieteikt arī 
kooperatīvajām sabiedrībām, kas 
atbilst Kooperatīvo sabiedrību li
kumam, piemēram, dārzkopības 
un dzīvokļu īpašnieku kooperatī
vajām sabiedrībām. 

Projektu konkursa mērķi:
• Stiprināt un veidot pilsonisko 

sabiedrību.
• Veicināt vides aizsardzību un 

labiekārtošanu.
• Atbalstīt mūžizglītību.
• Veicināt Saulkrastu novada 

atpazīstamību.
• Atbalstīt sabiedrības rīkotus 

kultūras un sporta pasākumus.
Projekta pieteicējs projektu 

konkursā drīkst iesniegt vienu 
pieteikumu.

Projektu aktivitāšu īstenoša
nas termiņš ir līdz 2019.  gada 
30. novembrim.

Projekta aktivitātēm jānotiek 
Saulkrastu novadā un/vai ieguvē
jiem no projekta rezultātiem lie
lākoties jābūt Saulkrastu novada 
iedzīvotājiem.

Projektā pieprasītā līdzfinan
sējuma apmērs nedrīkst būt lie
lāks par 2000  euro, nepārsnie
dzot 90% no projekta kopējām 
izmaksām. Pretendentam ir tie
sības pieprasīt avansu projekta 
īstenošanai līdz 90% no piešķirtā 
Saulkrastu novada domes līdzfi
nansējuma. Pretendentam jāno
drošina projekta līdzfinansējums 
vismaz 10% apmērā no projekta 
kopējās summas.

Projektu konkursa nolikums 
un pieteikuma veidlapa ir pie
ejama pašvaldības vietnē www.
saulkrasti.lv, sadaļā Pašvaldība/
Sabiedrības līdzdalība/Nevalstiskās 
organizācijas/, kā arī Saulkras
tu novada domē, Raiņa ielā 8, 
Saulkrastos.

Projekta pieteikuma oriģinā
lus līdz 2019.  gada 7.  maijam 
plkst.  17.00 vienā eksemplā
rā lūgums iesniegt personiski 
Saulkrastu novada domes Klien
tu apkalpošanas centrā vai nosū
tīt pa pastu uz adresi: Saulkras
tu novada domei, Raiņa ielā 8, 
Saulkrastos, LV2160, vai ie
sniegt elektroniski, nosūtot uz 
epasta adresi pasts@saul kras 
ti. lv.

Jautājumu gadījumā lūdzam 
sazināties ar Saulkrastu novada 
domes Attīstības un plānošanas 
nodaļas vadītāju Paulu Lielmani 
(tālrunis 28322033, epasts pauls.
lielmanis@saulkrasti.lv).

Apstiprināts 
SIA „Saulkrastu komunālserviss” 
pagājušā gada pārskats
Saulkrastu novada 
domes sēdē 27. martā tika 
apstiprināts SIA „Saulkrastu 
komunālserviss” gada 
pārskats. 

Pārskata periodā sabiedrība tur
pinājusi darboties četrās galve
najās darbības jomās: dzeramā 
ūdens ieguve, pārvade un tirdz
niecība, kanalizācijas notekūde
ņu savākšana un attīrīšana, sil
tumenerģijas ražošana, pārvade, 
sadale un tirdzniecība, dzīvoja
mo ēku apsaimniekošana un ielu 
un ceļu uzturēšana.

Apkopojot rādītājus un sa
līdzinot tos ar 2017. gadu, pa
gājušajā gadā klimatisko laika 
apstākļu  – karstās un sausās 
vasaras – dēļ palielinājies klien
tiem nodotais dzeramā ūdens 
apjoms, tādējādi palielinājies 
arī savākto notekūdeņu apjoms. 
Attīrīšanas iekārtās attīrīto no
tekūdeņu daudzums samazinā
jies, jo 2017. gadā bija ilgstoši 
lietus periodi.

Pagājušajā gadā pārdotās sil
tumenerģijas rādītāji ir gandrīz 
vienādi ar 2017. gada statistiku. 
Rādītājus būtiski ietekmē laika 
apstākļi un atsevišķu daudz
dzīvokļu māju energoefekti vi
tātes uzlabošana. Šobrīd uz ņē
mums apsaimnieko 17 dzīvo ja mās 
 mājas.

Pagājušā gada vasarā uzsākta 
Zvejniekciema katlumājas mo
dernizācija projektā „Siltumavo
ta efektivitātes paaugstināšana 
Zvejniekciemā”. Projekta mēr
ķis – veicināt energoefektivitāti 
centralizētajā Zvejniekciema sil
tumapgādes sistēmā, paaugstinot 
siltumenerģijas ražošanas efek
tivitāti un vietējo atjaunojamo 
energoresursu izmantošanu. Pro
jekta laikā uzstādīts šķeldas apku
res katls un rezerves – kokskaidu 
granulu apkures – katls. Jaunajās 
apkures iekārtās akmeņogļu vietā 
apkurei tiek izmantoti atjaunoja
mie energoresursi.

2018. gada finanšu rezultātus 
visvairāk ietekmēja kurināmā iz
maksu pieaugums gan kokskaidu 
granulu, gan akmeņogļu cenas 
sadārdzinājuma dēļ.

2018. gadā tika uzsākti būv
darbi Eiropas Savienības Kohēzi
jas fonda līdzfinansētajā projektā 
Nr. 5.3.1.0/17/I/019 „Ūdenssaim
niecības pakalpojumu attīstība 
Saulkrastos, II kārta”, kurā plā
nots izbūvēt jaunus centralizē
tos ūdensapgādes un kanalizāci
jas tīklus un jaunas kanalizācijas 
sūknēšanas stacijas. 

Projekta būvdarbi tiks turpi
nāti līdz 2021. gadam. Projekta 
mērķis ir nodrošināt kvalitatīvu 
dzīves vidi un samazināt piesār
ņojumu, paplašinot ūdensapgā

des un notekūdeņu savākšanas 
tīklus Saulkrastu aglomerācijā. 
Plānots, ka vismaz 712 deklarēta
jiem iedzīvotājiem būs iespējams 
pieslēgties centralizētās kanali
zācijas tīklam un 212 iedzīvotā
jiem – centralizētās ūdensapgā
des tīklam.

Pagājušo gadu sabiedrība ir 
beigusi ar zaudējumiem, ko uz
ņēmums plāno segt no nākamo 
gadu peļņas. Uzņēmuma galve
nie zaudējumu iemesli ir  Eiro pas 
Savienības līdzfinansēto pamat
līdzekļu nolietojums, ko nevar 
iekļaut pakalpojumu tarifos, 
katlu mājām iepirktā kurinā
mā izmaksu pieaugums, zemes 
piespiedu nomas parāda maksa, 
šaubīgo debitoru uzkrājumi no 
2011. līdz 2017. gadam un nomai
nīto pamatlīdzekļu atlikušās vēr
tības norakstīšana.

Uzņēmuma galvenās prioritā
tes turpmākajos gados: veicināt 
jaunu klientu interesi par viņu 
īpašuma piesaisti pašreizējiem 
un jaunajiem centralizētajiem 
ūdens un sadzīves kanalizācijas 
tīkliem, samazināt lietus notek
ūdeņu ieplūšanu sadzīves kana
lizācijas tīklos, mērķtiecīgi no
vērst dzeramā ūdens zudumus, 
modernizēt notekūdeņu attīrī
šanas iekārtas un katlu mājas.

SIA „Saulkrastu komunālserviss”

Veikta grunts un gruntsūdeņu 
izpēte notekūdeņu 
attīrīšanas iekārtu teritorijā
Tā kā katru gadu aktuāls kļūst 
jautājums par rudens lapu, 
nopļautās zāles un sauso zaru 
nodošanas iespējām novadā, 
atsaucoties uz iedzīvotāju 
ieteikumiem, ir izvēlēta 
laukuma vieta bioloģisko 
notekūdeņu attīrīšanas 
iekārtu teritorijā Ozolu ielā 23, 
Zvejniekciemā.

Lai ierīkotu laukumu šādu – bio
loģiski noārdāmo – materiālu 
izvietošanai, izvēlētajai vietai ir 
jāatbilst normatīviem aktiem 
un Valsts vides dienesta (VVD) 
prasībām. Šā gada sākumā SIA 
„Saulkrastu komunālserviss” sa
darbībā ar SIA „Vides Konsultāci
ju Birojs” veica grunts un pazemes 

ūdeņu izpēti, lai novērtētu po
tenciālu grunts un gruntsūdens 
sanācijas darbu nepieciešamību 
teritorijas turpmākai ekspluatā
cijai.

Izpētē konstatēts, ka grunts 
un gruntsūdeņi nav piesār
ņoti  – tajos nav atrasts naftas 
produktu, smago metālu vai 
hlororganisko savienojumu pie
sārņojums. 

Izpētes veicēji norādīja, ka 
gruntsūdenī esot nelieli speci
fiski piesārņojuma elementi, 
kas raksturīgi sadzīves kanali
zācijas notekūdeņu infiltrācijai 
gruntsūdeņos un izveidojušies 
laika gaitā, tomēr tie nerada tie
šu apdraudējumu veselībai un 
atklātām ūdenstilpēm, turklāt 

jebkurā teritorijā atrodošos ie
kārtu un izmantoto tehnoloģis
ko procesu modernizēšana lab
vēlīgi ietekmēs turpmāko vides 
kvalitāti.

SIA „Saulkrastu komunālser
viss” iegūtos izpētes rezultātus 
ir iesniedzis VVD, lai saņemtu 
tehniskos noteikumus laukuma 
projektēšanai. Ja VVD izsniegs 
izpildāmus tehniskos noteiku
mus, tiks pasūtīts tehniskais 
projekts. 

Zaļo atkritumu laukumu uz
ņēmums varēs izbūvēt, tiklīdz 
tiks sakārtota dokumentācija un 
tiks piešķirts nepieciešamais fi
nansējums.

SIA „Saulkrastu komunālserviss”
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Saulkrastu TIC top 
jaunas kartes un ceļveži – 
aicinām uzņēmējus 
iesūtīt informāciju! 
Februāra domes ziņās 
aicinājām Saulkrastu novada 
tūrisma pakalpojuma 
sniedzējus iesniegt informāciju 
par nepieciešamajiem 
labojumiem un 
jauninājumiem.

Paldies četriem uzņēmumiem, 
kas sniedza informāciju par dar
bības uzsākšanu un izstāstīja par 
plānotajiem jaunumiem!

Pirms uzsākt darbus pie jaunās 
kartes maketēšanas un ceļvežu in
formācijas papildināšanas, vēlreiz 
lūdzam vērst uzmanību un izman
tot Saulkrastu Tūrisma informāci
jas centra (TIC) sniegtos bezmak
sas sadarbības piedāvājumus!

Kopš 2010.  gada Saulkrastu 
novada uzņēmējiem iespējams 
savā darbā izmantot Vidzemes 
piekrastes kartes, kas tiek iz
dotas, sadarbojoties 5  Vidze
mes piekrastes pašvaldībām.  
Vidzemes piekrastes un Saulkras
tu novada tūrisma kartēm un 
ceļvežiem piedāvājam izmantot 
bezmaksas kartona trīspakāpju 
stendus ar Saulkrastu simboliku, 
ko, iepriekš piesakot, iespējams 
saņemt Saulkrastu TIC.

Darbam pieejami Saulkrastu 
TIC izdotie bezmaksas ceļveži 
dažādām interešu grupām: 

• Saulkrastu ceļvedis par kul
tūrvēsturiskajām vietām „Vēs
turiskie kūrorti un meditācija 
piejūras dabā”, ceļvedis dabas mī
ļiem „Pāri četrām upēm”. Šie divi 
ceļveži pieejami četrās – latviešu, 
krievu, angļu un vācu – valodās.

• „Saulkrastu ceļvedis ģime
nei” (latviešu valodā, informācija 
sagatavota bērniem līdz 9  gadu 
vecumam kā stāsts) latviešu valo
dā.

• „Kāzas Saulkrastos” – neliels 
izdevums latviešu valodā.

• Ceļvežus iespējams apskatīt 
un lejupielādēt www.visitsaulkras
ti.lv/saulkrasticelvezi. 

Saulkrastu februāra domes 
ziņās arī informējām, ka aprīļa 
beigās tiks nodrukāta detalizēta 
Saulkrastu karte ar informāciju 
par apskates objektiem, nakts
mītnēm, aktīvo atpūtu, ēdināša

nu, labjūti & SPA un citu noderī
gu informāciju. 

Tādēļ uzņēmēji aicināti infor
mēt par nepieciešamajām izmai
ņām kartē vai jaunu tūrisma pa
kalpojumu sniedzēju informāciju 
iekļaušanu tajā. Karte tiks sagata
vota latviešu un angļu, krievu un 
vācu valodās.

Maija vidum gatavojam pa
pildu druku „Saulkrastu ceļvedis 
ģimenei”, kas nozīmē, ka ir iespē
jams precizēt un papildināt paš
reizējo informāciju par atpūtas 
iespējām un nodarbībām bērniem 
līdz 9  gadiem. Ceļvedi iespējams 
apskatīt un lejupielādēt www.
visit saulkrasti.lv/saulkrasticelvezi. 

Ideju par jaunas www.visit
saulkrasti.lv vietnes izstrādi šogad 
bijām spiesti pārcelt uz nākamo 
gadu, bet šobrīd plānojam dažus 
uzlabojumus – iekļaut digitālu kar
ti ar dažādu objektu informāciju 
(naktsmītnes, ēdināšanas uzņēmu
mi, apskates objekti u.c.), atjaunot 
un papildināt informācijas saturu.

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

• pasākuma norises vietu un 
laiku;

• īsu un konkrētu pasākuma 
aprakstu;

• kvalitatīvu publicitātes foto 
vai plakātu;

• informāciju par ieejas maksu 
un biļešu iegādes vietu.

Ir svarīgi jau laikus izplatīt 
informāciju par pasākumu vai 
akciju norisi interneta resursos, 
tādēļ aicinām informāciju iesūtīt 
savlaicīgi!

Informācijai: Saulkrastu TIC 
epasts tic@saulkrasti.lv, tālrunis 
67952641. Darba laiks līdz 31. mai
jam ir septiņas dienas nedēļā no 
plkst.  8.45 līdz 17.00, ar pārtrau
kumu no plkst. 13.00 līdz 13.30. 
Svētku dienās centrs  – slēgts un 
pirmssvētku dienās  – atvērts no 
plkst. 8.45 līdz 15.15.

Digitālā nedēļa bibliotēkā 
No 25. līdz 29. martam Latvijā 
notika ikgadējā informatīvā 
kampaņa „Eiropas Digitālā 
nedēļa 2019”, un tajā šogad 
piedalījās arī Saulkrastu 
novada bibliotēka. 

Digitālajā nedēļā popularizējām 
digitālās iespējas, lai iedzīvotā
ji izzinātu interneta vidi, piln
veidotu savas prasmes un spētu 
veiksmīgi lietot digitālās tehno

loģijas un pakalpojumus. Ikvie
nam interesentam bibliotēkā bija 
iespēja apmeklēt praktiskas un 
informatīvas nodarbības, kurās 
tika skaidrots, kā lietot bibliotē
ku informācijas sistēmas ALISE 
grāmatu katalogu, projekta „3td 
eGRĀMATU bibliotēku” vietni 
www.3td.lv, portālu Latvija.lv un 
citus elektroniskos resursus. 

Digitālajā nedēļā konsultācijas 
tika sniegtas 17 novada iedzīvotā

jiem, kā arī notika datormācības 
senioriem.

„Digitālā nedēļa” Latvijā tiek 
rīkota sakarā ar Eiropas kampaņu 
„ALL DIGITAL Week 2019”, un tā 
notiek jau 10. reizi. Plašāka infor
mācija par „Digitālās nedēļas” pa
sākumiem un tiešraidēm pieejama 
tīmekļa vietnē www.eprasmes.lv.

Ilze Dzintare, 
Saulkrastu novada bibliotēka

Datormācības senioriem. Foto: no bibliotēkas arhīva

Tiek turpināts projekts 
„Lasītava krustojumā 2. kārta”
Saulkrastu novada bibliotēkā 
turpina īstenot Valsts 
kultūrkapitāla fonda finansēto 
projektu „Lasītava krustojumā. 
2. kārta”. 

Šoreiz Saulkrastu vidusskolas 6.a 
un 6.b klases skolēniem bija ie
spēja tikties ar kurzemnieci, bib
liotekāri, jauniešu teātra režisori, 
Talsu novada Literātu apvienības 
vadītāju, rakstnieci un skanīgu 
bērnu dzejoļu autori Maiju Lauk
mani. Dzeju Maija raksta kopš 
pamatskolas – tai pievērsties viņu 
pamudinājusi latviešu valodas 
skolotāja, kura, saskatot viņā to
pošo literāti, regulāri likusi dze
jot.

Tikšanās laikā bibliotēkā sa
runa raisījās par lībiešiem, va
lodu, literatūru un lietām, par 
kurām sabiedrība ikdienā neaiz
domājas vai varbūt nemaz nezina. 
M. Laukmane jauniešiem pastās
tīja arī par romānu „Saturies, Si
billa!” Atbildot uz klausītāju jau
tājumiem, tika noskaidrots, kas 
ir vajadzīgs, lai uzrakstītu dzejoli. 
„Protams, vienas atbildes nav, bet 
būtiski ir strādāt ar sevi. Ticiet 
paši sev, labais iespēj vairāk par 
slikto,” teica viešņa. 

Jauniešiem bija iespēja dzirdēt 
arī teiku par divām māsām Skais
tuli un Neglīteni un stāstu par 
divām jaunietēm, kurām patika 
visu kritizēt un visā saredzēt tikai 
slikto.

Pasākuma izskaņā autore sacī
ja: „Nekas nav bez valodas. Visam 
ir sava valoda. Vārdiem ir ārkārtī
gi liela nozīme. Vārdi palīdz pie
pildīt ceļu uz veiksmi. Rakstnie
ki un dzejnieki ar šiem vārdiem 
strādā. Mēs spējam izdarīt ar vār
diem labu vai neko. Neesiet karo

tāji, esiet mīlētāji, tad būs vieglāk 
iet pa dzīvi!” 

22. martā bibliotēkā 5. klašu 
audzēkņi tikās ar rakstnieku Māri 
Runguli. Viņš ir viens no spilgtā
kajiem un radošākajiem latviešu 
literātiem, kurš raksta bērniem 
un jauniešiem. Viena tikšanās 
reize bija pārāk īsa, lai skolēni 
spētu iepazīt rakstnieka daiļradi. 
Autors pasākuma apmeklētā
jiem prezentēja izdotās grāmatas 
„Avene”, „Taksis Maksis”, „Spoku 
stāsti”, „Spoku un joku stāsti”, 
„Pastaiga mirušo pilsētā” pirmo 
grāmatu un „Trīs nāves Mārtiņ
dienā” otro grāmatu, kā arī jau
numu – grāmatu „Asins lietus”. 
Rakstnieks lasīja fragmentus no 
savām grāmatām un ļāva pasā
kuma apmeklētājiem prognozēt 
turpmāko notikumu gaitu. Veik
smīgākie un atjautīgākie tika ap
balvoti ar M. Runguļa grāmatām.

Rakstnieks ir strādājis žurnālos 
„Zīlīte” un „Ezis”, kuros iespējams 
izlasīt viņa darbiņus. Viņš arī ap
kopo un publicē bērnu folklo
ru – joku un spoku stāstus, skai
tāmpantus. Tikšanās noslēgumā 
viesis Saulkrastu novada biblio
tēkai uzdāvināja savas grāmatiņas 
ar autogrāfu.

Mēs priecājamies par Saul
krastu vidusskolas kolektīva at
saucīgo sadarbību un pastāvīgo 
bibliotēkas piedāvāto pasākumu 
atbalstīšanu. Ceram, ka ieguvēji 
bijām visi. Uz atkalredzēšanos 
aprīlī un maijā, kad pie mums 
viesosies grāmatu ilustratore 
Agija Staka, karikatūrists Gatis 
Šļūka un dzejnieks Kārlis Vēr
diņš. Laipni aicinām piedalīties 
pasākumos!

Ilze Dzintare, 
Saulkrastu novada bibliotēka

Neslēp savu recepti! 
Tuvojas Lieldienas, kad visi 
saulkrastieši tiek aicināti pulcē
ties jaunajā Meža parkā, lai tirgo
tos, priecātos un kopīgi svinētu 
svētkus. Lieldienas bez olām nav 
iedomājamas  – olu ripināšana, 
olu kaujas… bieži vien pēc svēt
kiem olu ir pārāk daudz. 

Tādēļ aicinām dalīties ar savām 
olu ēdienu receptēm, gan saldām, 
gan sāļām, kas noderētu pēcsvēt
ku laikā! 

Saulkrastu kultūras centrs sa
darbībā ar krodziņu SALTWATER 
izsludina olu ēdienu konkursu:

• Atsūti uz kultura@saulkrasti.
lv savu pieteikumu  – vārds, uz

vārds, ēdiena nosaukums, recep
te; varbūt receptei ir līdzi arī savs 
stāsts, ko priecāsimies uzzināt;

• Pagatavo un ņem līdzi 
savu īpašo olu ēdienu 21.  aprīlī 
plkst. 12.00 uz Meža parku;

• Piedalies konkursā, kur tavu 
ēdienu degustēs profesionālā žū
rija;

• Saņem balvas:
I vietas ieguvējam dāvanu karte 

no SALTWATER 30 eiro vērtībā;
II vietas ieguvējam dāvanu kar

te no SALTWATER 20 eiro vērtībā;
III  vietas ieguvējam dāvanu 

karte no SALTWATER 15  eiro 
vērtībā.

Literāte M. Laukmane (no kreisās) sarunā ar novada iedzīvotāju, 
Saulkrastu vidusskolas bijušo direktori Ināru Jorniņu. 
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„Drosme draudzēties” 
Zvejniekciema vidusskolā

„Drosme draudzēties” – tāds 
ir moto nodibinājuma „Centrs 
Dardedze” preventīvajai 
antimobinga programmai, 
kurā pusaudži uzzina, mācās 
un izspēlē, kas ir mobings, 
kādēļ tas ir nepieņemams un 
ko vajadzētu darīt, ja esam 
to pamanījuši attiecībās ar 
vienaudžiem vai sabiedrībā.

Tā kā sabiedrībā un sociālajos tīk
los bieži tiek aktualizēta tēma par 
vienaudžu mobingu, Zvejniekcie
ma vidusskola šajā mācību gadā 
ir aktīvi uzsākusi nodarbību ciklu 
gan pedagogiem, gan skolēniem 
par mobingu, tā pamanīšanu un 
novēršanu skolā. Jau augustā, 
gatavojoties jaunajam mācību 
gadam, visam skolas personālam 
notika seminārs „Informācija sko
lu darbiniekiem par mobingu”. 
Mācību programma ir saskaņota 
ar Valsts izglītības satura centru 
kā pedagogu profesionālās kvali
fikācijas (A) programma. Pavasara 
brīvlaikā notika kursi „Bērnu tie
sību aizsardzība”, kur arī tika ak
tualizēti minētie jautājumi.

Rīkot mācības visām klašu 
grupām saskaņā ar gada budžetu 
nav iespējams, tādēļ Zvejniekcie
ma vidusskolā šogad nodarbībās 
piedalījās 3., 7., 8., 9. klase. Mazā
kie audzēkņi drošības ceļojumā 
dosies aprīlī, bet vidējā vecuma 
skolēniem jau janvārī notika teo
rētiskās nodarbības „Iecietības 
stundiņa pusaudžiem”. Tās ir 
viegli uztveramas nodarbības, kas 

ietver  teatrālu monologu, disku
sijas un dažādas aktivitātes jau
niešiem, lai skolēni par vienaudžu 
savstarpējās vardarbības tēmu 
tiktu uzrunāti iespējami precīzāk 
un personīgāk, tādējādi izglītojot 
viņus par mobinga nozīmi un tā 
veidiem un rosinot domāt par 
risinājumiem, lai to laikus pama
nītu un apturētu. Kursu veido di
vas daļas un tikko, marta beigās, 
jaunieši ar lielu interesi piedalījās 
mācību turpinājumā „Foruma 
teātra metode”, kur izspēlēja da
žādas mobinga lomas klasē, pār
runāja un modelēja citu situācijas 
risinājumu.

3. klases aprīļa sākumā dosies 
ciemos uz „Centru Dardedze”, lai 
apmeklētu nodarbību „Džimbas 
drošības ceļojums”. Tā ir perso
niskās drošības programma sā
kumskolas klašu grupām ar mēr
ķi veicināt bērnu spējas atpazīt 
iespējamos draudus attiecībās ar 
citiem cilvēkiem un mudināt vi
ņus domāt, kā pareizi rīkoties, lai 
mazinātu apdraudējumu sev un 
citiem.

Visas notikušās nodarbības 
skolēniem ļoti patika, viņi pie
dalījās, līdzdarbojās un domāja. 
Cerams, ka šo sociālpedagoģiski 
preventīvo darbu skolā izdosies 
īstenot katru mācību gadu, lai 
izaudzinātu arvien drošākus, 
pārliecinātākus un empātiskākus 
jauniešus!

Sigita Kliedere, 
Zvejniekciema vidusskola 

Marts – atvērto durvju mēnesis
Saulkrastu vidusskolā marts 
bijis atvērto durvju mēnesis 
visās nozīmēs – lai iepazīstinātu 
ar skolas piedāvātajām 
iespējām potenciālos skolēnus, 
skolā notika Atvērto durvju 
diena, un mūsu audzēkņiem 
bija iespēja pašiem vērt durvis 
gan uz jaunām iespējām 
un pārbaudījumiem, gan 
palūkoties pāri mūsu zemes 
robežām.

15. martā Saulkrastu vidussko
lā notika Atvērto durvju diena 
9. klases skolēniem, ko inspirēja 
Saulkrastu novada domes pie
ņemtais lēmums 2019./2020. mā
cību gadā Saulkrastu vidusskolā 
atvērt 10. klasi, ja skolēnu skaits 
nebūs mazāks par 18. Vislielākā 
iniciatīva šī pasākuma rīkošanā 
bija skolēnu pašpārvaldei, kura 
pozitīvā gaisotnē ar smiekliem, 
saliedēšanas un sportiskām aktivi
tātēm, orientēšanos skolas telpās 
prezentēja savu skolu Zvejniekcie
ma, Carnikavas un  Liep upes jau
niešiem. Gatavošanās šim notiku
mam lika pārdomāt un novērtēt 
Saulkrastu vidusskolas sniegtās 
karjeras, interešu un izglītības 
iespējas, kā arī aktivitātes, pasā
kumus un tradīcijas, kuru veido
tāji un kopēji ir skolas skolēni un 
pedagogi. Secinājums – ar darbu 
mēs sasniedzam rezultātus, ar ko 
varam lepoties!

Šomēnes tika vērtas arī vairāku 
kultūras iestāžu – bibliotēkas, te
ātru un operas – durvis, kas ļāva 
mūsu skolēniem gūt emocionā
lu vai muzikālu pārdzīvojumu 
un intelektuālu pieredzi. 1.  klašu 
skolēni noskatījās Latvijas Leļļu 
teātra izrādi „Pelnrušķīte”, ka
mēr 4. klašu skolēni apmeklēja 
Latvijas Nacionālās operas izrādi 
„Mazā burvju flauta”. 7., 8. klašu 
skolēniem bija iespēja izvērtēt 
savu vienaudžu uzvedību, at
tiecības un problēmas no malas 
Valmieras Drāmas teātra izrādē 
„Labie bērni”. 5. un 6. klašu sko
lēni Saulkrastu novada bibliotē
kā tikās ar rakstniekiem Maiju 
Laukmani un Māri Runguli, kuri 
atklāja, kā rodas literārie darbi, cik 
daudz tie sasaucas ar pašu rakst

nieku personīgo dzīvi un pieredzi. 
Saulkrastu vidusskolas dziedošie 
un dejojošie skolēni klauvēja pie 
nākamo Latvijas Skolu jaunatnes 
dziesmu un deju svētku durvīm 
Pierīgas skolu koru un deju kolek
tīvu skatēs „Ceļā uz skolu jaunat
nes dziesmu un deju svētkiem”, 
turklāt ar labiem panākumiem. 

Marts bija arī izaicinājumu mē
nesis, kad vajadzēja pārkāpt pār
baudījumu slieksni. 3. un 6. klašu 
skolēni rakstīja valsts diagnosti
cējošos darbus latviešu valodā, 
matemātikā un dabaszinībās, bet 
12. klases skolēni kārtoja savu 
pirmo eksāmenu izvēlētajā sveš
valodā. Tradīcija skolā ir dalība 
starptautiskā konkursā – spēlē 
„Ķengurs – matemātika visiem”, 
kurā piedalījās 2.–12. klašu skolē
ni. 4. klases piedalījās starptautis
kajā matemātikas un dabaszinī
bu izglītības attīstības tendenču 
pētījumā TIMSS 2019. Kādam šis 
laiks bija mazliet saspringtāks, kā
dam – gandarījuma piepildīts par 
paveikto un spēju novērtējumu.

6. martā Saulkrastu vidusskolā 
sākās projektu nedēļa, ko atklāja 
sākumskola ar „Radošām darbnī
cām”. Tradicionāli tās vadīja pašu 
skolēnu vecāki, tādējādi skolu ba
gātinot ar saviem vaļaspriekiem 
un mājīgo un sirsnīgo atmosfēru. 
Šajā pasākumā mājas ienāk sko
lā, jo par skolotājiem kļūst pašu 
vecāki. Šogad bija iespēja filcēt, 
mezglot, šūt, veidot mandalas un 
radošus darbus no papīra, dzijas, 
strādāt ar koku, gatavot trifeles 
un veidot svečturus. Īpašs paldies 
atsaucīgajiem vecākiem: Mada

rai Uzkalnai, Laurim Kūliņam 
Priedem, Laurai Brālei, Naurim 
Čablim, Ilzei Danelsonei, Lienei 
Berkanei, Mirtai Kūkojai, Alisei 
Lasmanei, Inārai Miezei, Unai 
AugstmaneiOzolai, Ilonai Valai
neiBlektei un Ziedonim Skrīve
lim! Prieks par kopīgi padarīto!

12. klases žetonu vakars gan
drīz katrā skolā parāda, pa kādām 
durvīm un kā skolas jaunieši ie
ies pieaugošo dzīvē. 22. martā 
Saulkrastu vidusskolā notikušajā 
žetonu vakarā „Pēdējais piliens” 
atklājās, ka no skolas ikdienas 
mūsējie šķirsies ar interesantiem 
stāstiem par draudzības tapša
nu 3 gadu garumā un sirsnīgām 
dvēseles dziesmām. Arī skolotāji 
savus skolēnus apdziedāja, atklā
jot katra rakstura nianses vai iera
dumus, kas tos trāpīgi raksturoja. 
Pasākuma atmosfēra bija ģime
niski sirsnīga un aizkustinoša.

Iespēja vērt durvis uz pasauli 
bija deviņiem 6. klašu skolēniem 
un 3 skolotājiem, kuri piedalījās 
„Erasmus +” projektā „Z paaudze 
skolā” un 24. martā devās apmai
ņas braucienā uz Grieķiju, Atē
nām, kur viņi viesojās Montesori 
skolā un tuvāk iepazina Grieķijas 
kultūru. Vairāk par projektiem, 
kas mūsu skolas skolēniem ļauj 
iepazīties ar citu valstu vienau
džiem, ar alternatīvām izglītības 
pieejām, citzemju kultūru, būs 
iespēja uzzināt nākamajā mē
nesī un skolas mājaslapā www.
saulkrastuvsk.lv. 

Ivonna Ungure, 
Saulkrastu vidusskola

Ja tevi interese mācības Saulkrastu vidusskolā, tad Tavu iesniegumu gaidīsim
līdz 2019.gada 21.jūnijam Saulkrastu vidusskolā, Smilšu 3.

Papildus jautājumi - saulkrastuvsk@inbox.lv vai 67951638 / 29197129.

2019./2020.MĀCĪBU GADA 10.KLASES UZŅEMŠANA SAULKRASTU VIDUSSKOLĀ! 

SAULKRASTU VIDUSSKOLA

MĀCĪBU
PROGRAMMA

Profesionāli skolotāji

Vieslektori
(dažādu nozaru speciālisti)

      Mācību
     ekskursijas

(uzņēmumu apmeklējumi)

Stundu nodarbības
ārpus skolas

ĀRPUSSKOLAS
NODARĪBAS

Jaunsardzes un
valsts aizsardzības mācība

Teātra un publiskas
runas pulciņš

Kokapstrādes pulciņš

Kulinārijas
pulciņš

Sarunas pie kafijas
angļu valodā

Koris un ansamblis

Tautiskās dejas

Volejbols

Uzņēmējdarbības
un projektu vadības pulciņš

Padziļinātā ķīmijas mācība

PIEREDZES
APMAIŅA

Skolēnu apmaiņas
programmas

Saulkrastu
Jauniešu māja

Saulkrastu uzņēmēju
biedrība

SASNIEGUMI

Augsti rezultāti
olimpiādēs

(ķīmijā, fizikā, bioloģijā)

skolas pašpārvalde sporta halle

līdz jūrai

10min

BONUSI

“Pateicības diena”

Novada domes
Pateicības raksti

un balvas

Par labiem sasniegumiem
teorijas nodarbības

autoapmācībai
bezmaksas 

Iespēja saņemt
stipendiju katru mēnesi

Atbalsts karjeras izvēlē

7. klase izspēlē „Foruma teātra metodi”, iejūtoties mobinga situācijā. 
Vadītāja Ilze Napolitano. Foto: no Zvejniekciema vidusskolas arhīva

6. klašu skolēni ar skolotājām Inesi Ābolu, Jeļenu Poperedenu un Marinu 
Skļaru Atēnās projektā „Z paaudze skolā”.

Žetonvakars „Pēdējais piliens” Saulkrastu vidusskolā – Velta Kalnakārkle 
ar 12. klasi. Foto: no Zvejniekciema vidusskolas arhīva
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„Welcome to Saulkrasti!”

Ar šādiem vārdiem 
ceturtdienas naktī tika 
sagaidīta Eiropas Solidaritātes 
korpusa projekta – Saulkrasti 
OPEN brīvprātīgā dalībniece 
Patricia Villanueva Meabe.

„Jauniešu māja” kopā ar jaunie
šiem devās uz lidostu, lai silti un 
draudzīgi sagaidītu dalībnieci 
Latvijā. Lai arī bija nakts, sarunas 
raisījās un ceļš uz Saulkrastiem 
pagāja ļoti strauji.

Patrīcijas pirmie iespaidi par 
Saulkrastiem ir ļoti pozitīvi. 
Mūsu pilsēta esot ļoti skaista un 
cilvēki šeit – ļoti draudzīgi.

Nākamā diena pagāja ļoti aktī
vi un izzinoši, jo Saulkrastu jau

nieši kopā ar brīvprātīgo devās 
apskatīt Saulkrastus, lai parādītu 
apkārtni un galvenās vietas, jo 
Patrīcija šeit dzīvos 3 mēnešus.

Mūsu nedēļa beidzās ar jauku 
un saulainu pikniku. Iepazinām 
Spānijas mūziku un tradicionālo 
ēdienu un iepazīstinājām viešņu 
ar latviešu mūziku un uzkodām.

„Jauniešu māja” saka lielu pal
dies sirsnīgajai un pretimnākoša
jai STRAND saimniecei Solvitai 
Muižniecei, bez kuras šis projekts 
nebūtu tik lielisks.

„Jauniešu māja”

Pavasaris „Rūķītī”
Mēs gaidām pavasari – 
bērnudārza logus rotā 
skaistas puķes un putni. 

No 11. līdz 15. martam „Rūķītī” 
notika krāsu nedēļa. Noteiktās 
dienas krāsu bērni iekļāva ap
ģērbā un aksesuāros. Krāsas tika 
pētītas gan dabā, gan apkārtējā 
vidē. Bērni dziedāja dziesmas par 
krāsām un izspēlēja dažādas inte
resantas rotaļas.

Šomēnes bērniem bija iespē
ja noskatīties trīs teātra izrādes: 

„Draudzības skola”, „Drošības 
ābece” un „Saule un mēness”.

21. un 22. martā „Foto Angels” 
fotogrāfi aicināja bērnus piedalī
ties grupu fotosesijā.

Projektā „Mūsu mazā biblio
tēka” grupa „Spārīte” otrdienās 
devās uz bibliotēku, kur pētīja da
žādu tautu rakstnieku grāmatas. 
Grupa „Cielaviņa” arī apmeklē 
bibliotēku, lai piedalītos projektā 
„Mazā pūčulēnu skola”.

Lita Nusberga, PII „Rūķītis”

Noslēdzies projekts 
„Mūsu mazā bibliotēka”

19. martā Saulkrastu novada 
bibliotēku apmeklēja Saulkrastu 
pirmsskolas izglītības iestādes 
„Rūķītis” grupas „Spārīte” 
audzēkņi un citi interesenti. 

Viņi bibliotēkā šogad viesojušies 
vairākas reizes – 5., 12., 26. febru
ārī un 5., 12., 19. martā, lai kopā ar 
bibliotēku informācijas speciā
listi Guntru Kleinšmiti iepazītu 
bibliotēku, grāmatu brīnumaino 
pasauli un radoši darbotos.

Piedaloties pasākumos, katrs 
projekta dalībnieks saņēma dā
vanu – darba burtnīcu ar uzde
vumiem, kurās pašlaik jau tapu
ši pirmie ieraksti un izpildītie 
uzdevumi par kopā izlasītajām 
grāmatām: „Nenotikušais atklā
jums”, „Vista vai ola?”, „Lūdzu, 
apskauj mani”, „Sniegbaltais un 
ogļmelnais”, „Uzvāri man pasaci
ņu!”, „Brīnumu gredzens”. Tās ir 
grāmatas, kuras pirmsskolas bēr
ni Saulkrastu novada bibliotēkā 

sev atklāja izdevniecības „Liels un 
mazs” programmā „Mūsu mazā 
bibliotēka”. Lasītveicināšanas 
programmā pavisam piedalījušies 
45 bērni, kuri saņēma projekta 
darba burtnīcas. 

Saulkrastu novada bibliotēkas 
aktīvais darbs lasītveicināšanas 
programmās „Bērnu, jauniešu un 
vecāku žūrija”, „Grāmatu starts”, 
„Ziemeļvalstu literatūras nedēļa” 
un „Mūsu mazā bibliotēka” sekmē 
to, ka grāmatas tiek lasītas vairāk.

Programmā „Mūsu mazā biblio
tēka” piedalās 4–8 gadus veci bērni, 
un tā vienlaikus notiek 6 valstīs. 
Projektā no katras valsts iekļauta 
viena bilžu grāmata no Eiropas ma
zajām valodām (latviešu, igauņu, 
poļu, slovēņu) un dažādas radošās 
aktivitātes, kas veicina lasītprieku. 

Projektu līdzfinansēja Eiropas 
Savienības programma „Radošā 
Eiropa” un Latvijas Republikas 
Kultūras ministrija. Projekts tika 
īstenots sadarbībā ar izdevniecī
bu „Liels un mazs”.

Ilze Dzintare, 
Saulkrastu novada bibliotēka

Labie darbi

Projektā „Sporto visa klase”, veicot labos darbus, Karlīna un Terēza 
(attēlā) sašuva un uzdāvināja Saulkrastu sociālās aprūpes mājas 
iemītniekiem spilvendrānas, kas ļoti noderēs viņiem sadzīvē.
Saulkrastu aprūpes māja saka vislielāko paldies arī Karlīnas omītei, kura 
meitenēm palīdzēja apgūt pirmās šūšanas prasmes.

Saulkrastu PII „Rūķītis” grupas „Spārīte” audzēkņi kopā ar bibliotēku 
informācijas speciālisti G. Kleinšmiti iepazīst grāmatu brīnumaino 
pasauli. Foto: I. Dzintare

Sagaidot Patrīciju (pirmā ko kreisās) lidostā. Foto: no „Jauniešu mājas” arhīva

Pateicība
Ziemā bieži pastaigājos gar Pēterupi uz jūru un tālāk pa kāpām. Kādu prieku, 
smaidu un pacilātību man sagādāja apziņa, ka visi celiņi neatkarīgi no saules 
spīdēšanas vai puteņa bija iztīrīti. Arī tagad es šo posmu atradu sakoptu. Gri
bu izteikt lielu pateicību cilvēkam, kurš veic šo darbu. Gribu atgādināt visiem, 
ka mūsu jūra un kāpas ir dabas brīnums, kas jāsaglabā un jāsaudzē.

Ar cieņu Vera Iesalniece

SK „Super Nova” meitenēm – bronzas medaļas
23. martā Jaunolainē noslēdzās 
Latvijas meiteņu telpu futbola 
čempionāts U-12 vecuma grupā 
jeb 2007. gadā dzimušajām 
futbolistēm. Elites grupā SK 
„Super Nova” meiteņu komanda 
ieguva godalgoto 3. vietu!

Pēc pirmajiem 2 posmiem meite
nes bija ieguvušas 2. vietu grupā, 
bet izslēgšanas spēlē par tiesībām 
spēlēt finālā pārāka izrādījās AFA 
„Olaine” meiteņu komanda. Spē
lē par 3. vietu mūsējo meiteņu 
apvienība uzvarēja SK „Imanta/
Talsu NSS” komandu.

SK „Super Nova” komandā 
spēlē 5 meitenes no Saulkrastiem: 
Keitija Čipinska, Natālija Renāte 
Dedjuško, Laura Galvāne, Agrita 
Magone un Petra Postaža. 

Saulkrastu karatistu 
panākumi 

24. martā „Vidzemes karatē klu
ba” audzēkņi sacentās starptautis
kā turnīrā „Riga Stars/Fudzi Cup 
2019”, kurā pavisam piedalījās 
aptuveni 650 dalībnieki no 44 Lat
vijas, Lietuvas, Igaunijas, Baltkrie
vijas un Krievijas karatē klubiem. 
Šajā turnīrā Vidzemes karatē ko
manda ieguva 10 godalgotas vietas.

Godalgoto vietu ieguvēji bija 

arī saulkrastieši Mārtiņš Druva 
un Edvards Dūcis. Kategorijā zē
niem U14 +55 kg kumite disciplī
nā 2. vieta Edvardam Dūcim un 
3. vieta Mārtiņam Druvam. Zēni 
piedalījās arī komandu kumite 
disciplīnā, kurā kopā ar koman
das biedru Ivaru Melni ieguva 
augsto 1. vietu, pieveicot sportis
tus no citiem klubiem.

Rosība 
pirmdienās 
Zvejniekciemā
Zvejniekciema dāmas katru 
pirmdienas rītu plkst. 8.30 
dodas uz vingrošanu un cītīgi 
to pilda. Nodarbību vadītāja 
Marika saka, ka visas līdz 
vasarai būšot šlankas, tas ir, 
slaidas. 

Ņemot vērā viņas neizsmeļamās 
zināšanas kustību terapijā, mēs 
viņai ticam. Vingrojumi ir daudz
veidīgi, un tie katru pirmdienu 
ir citādi. Pēc nodarbībām kauli
ņi ir mīksti un muskuļi mazliet 
smeldz. Visas un arī vienīgais 
kungs atzīst, ka tas ir ko vērts. 

Mēs esam pateicīgas Saulkras
tu domes vadībai par seniorēm 
sniegto iespēju bez maksas uzla
bot veselību un garastāvokli. 

Laima Dzene

Foto: no kluba arhīva
Paldies meitenēm par cīņas sparu un vecākiem par atbalstu!
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Annas Ziederes vasaras vidusskolā, 
nometnē „Dzintarkrasts” ar trešās 
paaudzes latviešu jauniešiem, kuri 
sevi apzinās kā latvieši un apgūst 
mūsu valodu, kultūru, mūziku. 
Apmetāmies pie latviešu ģimenes – 
Puķīšiem, un kādu vakaru mēs 
runājām arī par Latvijas simtgadi. 
Pētot Kultūras ministrijas izdotu 
kalendāru, tur atradām attēlu ar 
arheoloģiskajiem tautastērpiem un 
rotām. Un tad namatēvs vaicāja: 
„Bet kas būs tas, ko pēc sevis atstās 
mūsu paaudzes?” 

Šis viņa jautājums atstāja manī 
lielu un paliekošu nospiedumu: kas 
būs tas, ko mēs atstāsim nākama-
jām paaudzēm…

Tieši Austrālijā aizsākās mūsu 
draudzība ar komponistu Uģi 
Prauliņu. Man vienmēr ir paticis, 
kā viņš raksta mūziku – emocio-
nāli, tīri un patiesi, un vēl viņam ir 
sava nebēdnība – brīvais vējš, kas 
man ir tik ļoti tuvs. Un tā es Uģi 
uzrunāju, aicinot uzrakstīt Vidze-
mes līvu krastam veltītu mūziku, 
jo Vidze mē šī kultūra ir mirusi – 
cilvēki vairs nerunā lībiešu valodā 
un neko daudz nezina par savām 
saknēm. Komponists par šo im-
pulsu bija ļoti priecīgs, jo arī viņā 
no tēva puses rit lībiešu asinis. 
Tā  mums izveidojās ļoti spēcīga 
sinerģija. Skaņdarbā „Līvu sasauk-
šanās” Uģim izdevās sasaukt kopā 
ne tikai Vidzemes un Kurzemes 
līvus, bet arī Latvijā dzīvojošās radu 
tautas. Mums daudz palīdzēja Līvu 
institūta dibinātājs, dzejnieks Valts 
Ernštreits un šos jautājumus pār-
zinošā dziedātāja Julgī Stalte. Arī 
koristi, mācoties dziesmas, sāka 
interesēties par savām saknēm un 
vairāki koristi tās  – jūrd – atrada 
pie Vidzemes līviem.

Pagājušā gada 18. novembrī, 
koncertā Saulkrastu sporta centrā 
prezentējām koncertprogrammu 
un kora „Anima” pirmo ierak-
stu kompaktdiskā ar nosaukumu 
„Jūrd. Saknes. Roots”.

– Varējāt taču arī agrāk kaut ko 
ierakstīt? 

– Mēs varējām, bet es neredzu 
lielu jēgu iedziedāt to, kas jau ne-
skaitāmas reizes ierakstīts un ko ir 

darījuši profesionāli kolektīvi. Man 
ir interesanti darīt kaut ko jau-
nu, nebijušu, tikai šim kolektīvam 
piemītošu, un koncertprogramma 
„Jūrd. Saknes. Roots” noteikti bija 
ierakstīšanas vērta. Iesaku noklau-
sīties!

– Kā koris iztiek bez jums, kad 
kopā ar „Latvian Voices” dodaties 
koncerttūrēs? 

– Man ir kolosāla komanda, un 
koris „Anima” ir pieradis būt ļoti 
elastīgs. Kora meistarību jau ga-
diem slīpējam nometnēs, kas katra 
ilgst divas, trīs dienas. Pagājušogad 
pirms katra svarīga koncerta vai ie-
rakstiem bija sešas nometnes.

„Animas” nometnes notiek 
Paba žu kultūras namā, Sējas no-
vadā. Patiesībā daudz ko nosaka 
cilvēki, un mums ir fantastiska 
sadarbība gan ar Sējas novada do-
mes priekšsēdētāju Gunti Liepiņu, 
gan Pabažu kultūras nama vadītāju 
Ritu, kura pati kādreiz dziedājusi 
„Animā”. Nometnē strādājam 8, 
pat 10 stundas dienā. Turpat dzie-
dam, turpat mums ir brokastis, 
pusdienas un vakariņas, un nakš-
ņošana guļammaisos. No vienas 
puses, tāds pamatīgs mēģinājumu 
process, dziedot 10 stundas dienā, 
ir ļoti vajadzīgs, no otras – tas nav 
stāsts tikai par profesionalitāti, bet 
gan par veidu, kā sajust kopā darā-
mās idejas būtību. 

Parasti mēs tiekamies divas rei-
zes nedēļā. Dziedātāji ir ne tikai no 
Saulkrastiem, bet arī no Pabažiem, 
Skultes, Rīgas. Ir svarīgi dziedāt 
vietā, no kuras tu nāc, kurā ir di-
bināts koris. Tā ir „Animas” devīze: 
„Dziedi vietā, no kuras nāc!” 

Latvijā viss notiek lielajās pilsē-
tās, tādēļ man ir silta sajūta, redzot, 
ka tieši šeit – provincē, kas patie-
sībā ir ļoti krāšņa vieta,  – uz mē-
ģinājumu atnāk vietējie, atbrauc 
rīdzinieki, kuri pēc tam pārnakšņo 
pie saviem vecākiem. Tas ir labi, 
jo viņi nezaudē saikni ar Saulkras-
tiem. Man pašai brauciens ar auto 
no Zolitūdes līdz mēģinājuma vie-
tai Saulkrastu domes namā ilgst 
aptuveni divas stundas. Bet, kā jau 
teicu, ir svarīgi dziedāt vietā, no ku-
ras koris nāk. Es jūtu, ka tā ir jādara. 

Protams, ir bijuši piedāvāju-
mi no dažādām firmām, lai koris 
„Anima” būtu to zīmola daļa un 
dziedātu Rīgā. Es tam nekad ne-
esmu piekritusi un ceru, ka nekad 
nebūs tādu apstākļu, lai nāktos 
piekrist šādiem piedāvājumiem.

– Kas ir „Animas” vērtība? 
– Mums ir daudzi izcili kori 

ar savu balsi. Arī „Animai” ir 
savs īpašais skanējums, un, pats 
burvīgākais ir tas, ka mēs spē-
jam mainīties un pārveidoties 
vienotā instrumentā. Korī nav 
vajadzīgas profesionālas balsis, 
bet dažādi interesanti, diriģen-
tam pat neērti tembri, kas jāslīpē 
kā dārgakmeņi. Šajā gadījumā 
ir būtiski pašam kora vadītājam 
spēt augt kopā ar saviem dziedā-

tājiem. Tas ir interesantāk, nekā 
strādāt ar profesionālām balsīm, 
ja ir iespēja darīt visādas trakas 
lietas un ar šiem „nestandarta 
tembriem” mūzikā atklāt jaunas 
nianses. Tādēļ mūsu korī pati 
lielākā vērtība ir cilvēks, cieņa 
un mīlestība vienam pret otru un 
mana komanda. 

– Kas ir jūsu stiprā komanda? 
– Komanda ir cilvēki, uz kuriem 

es kā mākslinieciskā vadītāja un 
diriģente jau kopš 2007. gada varu 
paļauties. Šobrīd tas ir jaunais un 
talantīgais diriģents Matīss Tučs, 
kurš „Animā” strādāja, jau māco-
ties Rīgas Doma kora skolā, bet šo-
sezon ir atgriezies. Šogad viņš kopā 
ar kori kārtos savu maģistra eksā-
menu. Es priecājos, ka mēs protam 
veidot tādas attiecības, ka cilvēki 
šeit vēlas atgriezties.

Komandā jau divus gadus ir 
arī vokālā pedagoģe Elīna Ose, 
ar kuru kopā dziedam „Latvian 
Voices”. Un vēl ir kora prezidents 
Indriķis  Builis – kora sirds un dvē-
sele. Es  domāju – ja Latvijai būtu 
tāds prezidents kā mūsu korim, 
ar mums viss būtu kārtībā. Tad ir 
vesels bars fantastisko „rūķīšu”, 
kuri rūpējas par ikdienā ļoti svarī-
giem jautājumiem un palīdz man 
rakstīt projektus, izdomāt tērpu 
dizainu, kopēt notis un tamlīdzīgi. 
Tādēļ „Animā” ir milzīgs komandas 
darbs, kurā ikviens ir nozīmīgs.

Vēl man ir svarīgi, ka cilvēki man 
nesaka „nē”. Ne tikai radošiem cil-
vēkiem, bet ikvienam, kurš kaut ko 
dara, ir tik viegli nocirst spārnus…

– Rīdzinieki uz Saulkrastiem 
ceļo, lai pabūtu pie jūras. Vai tad, 
kad atbraucat uz mēģinājumu no 
savas Zolitūdes mājvietas, jūrai 
pietiek laika? 

– Es mēģinu ieplānot laiku tā, 
lai Saulkrastos būtu pirms mēģi-
nājuma. Parasti tas izdodas, un tad 
es cenšos pabūt pie jūras vismaz 
15  minūtes. Īpaši, kad veidojām 

lībiešu programmu, bija svarīgi 
sajust dabas klātesamības pirmat-
nīgumu. Mūzikas interpretācijas 
es smeļos no dabas, noņemot nost 
liekās kārtas. 

Kad pirms skates mēs mācī-
jāmies Jāzepa Vītola un Ausekļa 
„Gaismas pili”, bijām nometnē 
Pabažos. No sākuma man nebija 
skaidrs, kā īsti es šo dziesmu sajū-
tu – bija skaidrs, ka tā ir tradīcija, 
bet man nebija tieši savas sajūtas. 
Apsēdos Pabažos zem ozola un 
meklēju sevī atbildi, līdz to atradu. 
Vienkārši ir sev jājautā, ko gribi zi-
nāt, un tad uz šiem garīgajiem jau-
tājumiem atbilde pati atnāks.

Es jau teicu, ka uz Saulkrastiem 
braucu tieši cilvēku dēļ, jo redzu, 
cik gudri un talantīgi viņi ir. Tādēļ 
es vēlos, lai to saredz arī tie, ku-
riem tas jāredz. Ja netiks saskatīts 
kodols cilvēka iekšienē, nevienai 
ārišķībai nebūs nekādas nozīmes. 
Tas pats ir par mīlestību. Iespē-
jams, skan naivi, sievišķīgi un vēl 
sazin kā, bet es esmu pārliecināta, 
ka tikai patiesā savstarpējā cieņā 
un mīlestībā mūsu valsts uzplauks 
un, galvenais – nevajag taisīt ciet 
citiem muti! To saku arī sev. Kad 
man uzdod neērtus jautājumus, 
ir svarīgi tos uzklausīt, jo tad ir 
iespējams ātrāk nokļūt līdz lietas 
būtībai. Un tad, kad tu kaut ko dari 
ar tīru sirdi, tur vairs nevienam 
nekādu jautājumu nav. Visiem 
saulkrastiešiem novēlu stingri tu-
rēties pie savām saknēm. Ja tā būs, 
neviena vētra jūs neaiznesīs.

Uģis Galejs

Vēl man ir svarīgi, ka 
cilvēki, arī tie, kuri 

pārstāv novada varu, man 
nesaka „nē”, bet „labāk 

padomāsim, kā šo varētu 
īstenot”. Ne tikai radošiem 

cilvēkiem, bet ikvienam, 
kurš kaut ko dara, ir tik 
viegli nocirst spārnus...

Latvijas simtgades gads paliks labā atmiņā gan jauktajam korim 
„Anima”, gan tā vadītājai Laurai Leontjevai – iznāca kora pirmais 
kompaktdisks „Jūrd. Saknes. Roots”, koris piedalījās maestro 
Raimonda Paula un dzejnieka Jāņa Petera mūzikla „Māsa Kerija” 
skaņu celiņa radīšanā un festivālā „Porta” dziedāja kopā ar pasaules 
folkmūzikas zvaigzni Semu Lī. Novada dome kora māksliniecisko 
vadītāju pagājušajos valsts dibināšanas svētkos cildināja 
nominācijā „Kultūra”. 

– Jūs jau 12 gadus esat Saulkras-
tu jauktā kora „Anima” māksli-
nieciskā vadītāja un diriģente. Vai 
koris ir vienīgā saite, kas jūs vieno 
ar Saulkrastiem? 

– Mana mamma un viņas senči 
ir no Skultes un Liepupes. Mam-
ma ar tēvu, māti un māsām dzīvoja 
Zvejniekciemā, mājās „Belavas” un 
mācījās vietējā skolā. Taču mam-
mas vecāki nomira ļoti agri, un es 
viņus neiepazinu. Tādēļ dzimtas 
saknes daļēji mani saista ar šo pusi, 
bet visu savu apzināto bērnību es 
kopā ar vecvecākiem līdz pat 1. kla-
sei pavadīju Kurzemē. 

Tagad dzīve mani ir atvedusi 
atpakaļ pie savas mammas dzim-
tas saknēm – uz Saulkrastiem un 
Zvejniekciemu. Šeit es esmu kopš 
2007.  gada un nemaz nejūtos kā 
nejauša iebraucēja – drīzāk esmu 
pārnākusi mājās. 

Kori „Anima” 2001. gadā dibi-
nāja mans kursabiedrs Mūzikas 
akadēmijā Artūrs Ancāns. Kādu 
dienu viņš man piedāvāja kori pār-
ņemt, un es tam piekritu. Kopā ar 
„Animu” esmu jau 12. sezonu. Aiz 
muguras trīs kopīgi aizvadīti Dzies-
musvētki un īstenoti daudzi intere-
santi projekti. 

– Saulkrastu kora dziedāšanas 
latiņu kādreiz augstu pacēla di-
riģents Jānis Veismanis, dibinot 
kori „Bangotne”.

– Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas 
akadēmijā diriģēšanu mācījos pie 
kora „Bangotnes” diriģenta dēla 
Andra Veismaņa. Es jūtos ar Veis-
maņiem diezgan cieši vienota un ar 
prieku sastopu pašu Jāni Veismani 
koncertos, kā arī augstu vērtēju 
viņa ieguldījumu Saulkrastu mūzi-
kas dzīvē. 

No sirds cienu arī citus Saulkras-
tu amatieru kolektīvu vadītājus. 
Protams, katram ir savi mērķi un 
uzdevumi, bet galvenais ir kustība, 
kas ir ļoti būtiska Latvijas un lat-
viešu pastāvēšanai. Šeit atsaukšos 
uz pagājušā gadā mūžībā aizgājušo 
režisoru Uģi Brikmani. Viņš teica, 
ka cilvēks nevar nedarīt to, kas vi-
ņam jādara. Ja ir sajūta, ka jādzied, 
tad tas arī ir jādara; ja jūt, ka jādejo, 
tad arī ir jādejo; ja jāada, tad jāada. 
Skaidrs, ka dažreiz ir ļoti grūti izlīst 
laukā no savas ikdienas aliņas, bet, 
kad tas ir izdevies, top skaidrs, cik 
īpašas ir dzīvās saites ar cilvēkiem, 
kuri domā līdzīgi un darbojas kopī-
gas idejas vārdā. 

– Cik dziedātāju pašlaik apvie-
no koris „Anima”?

– Es drīzāk teiktu tā: tas, kurš 
reiz ir bijis „animietis”, vienmēr 
paliks korim piederīgs. Tādēļ ar 
kori ir saistīti vismaz aptuveni 150 
tagadējie un bijušie dziedātāji. Paš-
laik aktīvi dzied aptuveni 40–45 
dziedātāji. Protams, „Anima” ir arī 
mana lielā ģimene, jo katru dziedā-
tāju es mīlu no tīras sirds – es esmu 

viņiem kā atvērta grāmata – citreiz 
baltāka, citreiz drūmāka. 

Katrā koristā es spēju ieraudzīt 
unikālo. Kora jaunākajai dziedātā-
jai ir 14 gadi, viņa vēl mācās pamat-
skolā; šeit dzied 16 un 18 gadus veci 
vidusskolēni. Ir daudzi ļoti talantīgi 
cilvēki savā nozarē, kuri jau beigu-
ši augstskolu un strādā katrs savā 
jomā vai vēl mācās. Ieliekot kora 
„čatiņā” sociālajos tīklos saucienu 
pēc palīdzības, tā ātri tiek saņemta, 
jo kora ģimenes profesiju kontaktu 
loks ir ļoti plašs.

Ar saviem koristiem kopā ekspe-
rimentējam, daudz filozofējam, un 
es atļaujos viņiem sacīt to, ko to-
brīd domāju. Bet viņi mani pieņem 
tādu, kāda es esmu – ar visu manu 
radošo dullumu un ideju lidojumu.

– Kā dziedāšana ansamblī „Lat-
vian Voices” ietekmē kora vadīša-
nu? 

– Ansamblī „Latvian Voices” es 
dziedu jau astoņus gadus. Šajā laikā 
esmu redzējusi pasauli, piedalīju-
sies dažādās meistarklasēs ar dzie-
dātājiem, diriģentiem, ansambļu 
vadītājiem vai vienkārši esmu bi-
jusi kopā ar spēcīgām personībām, 
kuras iedvesmo darboties. Tas man 
palīdz būt pašai, jo, dzīvojot šaurā 
pasaulītē, kurā visi viens otru pa-
zīst, ir grūti saskatīt lielo mūzikas 
daudzveidības kopainu. Un tad 
jau labāk var redzēt, ka skaņai nav 
robežu, ka mūziku iespējams in-
terpretēt visdažādākajos veidos un 
nav pareizā un nepareizā. Svarīga 
ir doma, ko gribi pateikt citiem.
Tādēļ arī korī „Anima” izpaužas 
etnomūzika, klasiska kormūzika, 
eksperimentāli mūsdienu kompo-
nistu skaņu meklējumi un populā-
rā mūzika. 

– Ir arī projekti, kuros „Anima” 
bijusi kopā ar pasaules folkmūzi-
kas zvaigznēm, piemēram, Semu 
Lī un latviešu tautasdziemas ir ie-
guvušas jaunu skanējumu. 

– Patiesībā ceļš uz pasaules 
mūzikas festivālu „Porta” sākās 
nakts ballītē Mežaparkā uzreiz pēc 

Dziesmusvētkiem. Toreiz mums 
pievienojās cilvēki, kuriem šķita 
interesanti padziedāt un padejot 
kopā ar „Animu”. Pēc kāda laika, 
kad tika meklēti kori, kuri Latviju 
varētu pārstāvēt šajā festivālā, mūs 
atcerējās, jo festivāla radošajai ko-
mandai bija pārliecība, ka mūziku 
un dziedāšanu mēs uztveram tāpat 
kā viņi. 

– Kā izvēlaties dziedamo reper-
tuāru? 

– Līdz šim ar kori ir izdevies īste-
not visas savas trakākās idejas. Tas 
tādēļ, ka nevienu brīdi nedomājam, 
kā sevi labāk parādīt, bet dziedam 
to, ko uzskatām par savu, tātad – 
darām to, kas ir būtiski mums pa-
šiem. 

Viens no mūsu virzieniem ir 
tautas dziedāšanas tradīciju atdzī-
vināšana, tādēļ šobrīd sevi varam 
saukt arī par etnokori, bet mums 
patīk dažādība – mēs spējam nemi-
tīgi mainīties. 

Nesen piedalījāmies Raimon-
da Paula un Jāņa Petera mūzik-
la „Māsa Kerija” ierakstā. Mūsu 
draugs Kristaps Krievkalns izvei-
doja fantastiskus aranžējumus 
korim, un mēs dziedājām ļoti 
dažādu mūziku. Iejutāmies visda-
žādākajos tēlos, vajadzēja dziedāt 
gan klasiskā, gan estrādes ma-
nierē; spēlējāmies ar tekstiem un 
iznesām izrādes dramaturģiju, 
kas nozīmēja būt arī aktieriem. 
Pie mums brauca režisors Valdis 
Lūriņš, lai ierakstītu ainas, kur 
gan viss koris, gan katrs dziedā-
tājs atveidoja kādu tēlu. Mums 
ļoti patika šī ieraksta dažādība 

un, es teiktu, trakums, kas prasīja 
lielu koncentrēšanos un milzīgu 
enerģiju, taču ļāva mums radoši 
izpausties. 

– Latvijas 100. gadadienu sagai-
dījāt ar programmu „Jūrd. Saknes. 
Roots”. Vai ir viegli sasniegt šādas 
virsotnes? 

– Patiesībā katra ideja rada nā-
kamo. Koncertprogramma „Jūrd 
(lībiešu valodā –  saknes). Saknes. 
Roots (angļu valodā – saknes)” ir 
ilglaicīgs lolojums. Viss sākās jau 
2014. gadā, sadarbojoties ar Lai-
mu Jansoni, Edgaru Beļicki, Uģi 
Brikmani, Sonoru Vaici, Jāni Misi-
ņu un vēl daudziem citiem māks-
liniekiem. Doma bija – apzināt 
Saulkrastu un to apkārtnes vēstu-
riskās vērtības. 

Es sev jautāju: esmu Saulkras-
tos tik ilgi, bet kādēļ es neko īsti 
nezinu ne par vietējo vēsturi, ne 
īpašajiem cilvēkiem, kas šeit dzīvo-
juši. Sapratu, ka arī citiem ir līdzīgi. 
Kopā ar Laimu sākās nopietns pēt-
niecisks darbs – mēs apmeklējām 
Saulkrastu bibliotēku, runājāmies 
ar saulkrastiešiem par būtisko, kas 
ļauj viņiem sevi apzināties konkrē-
tā vidē, izprast pārmantotās vērtī-
bas, kas ceļ mūsu pašapziņu, zinot, 

kādā mājā dzīvojam un kas kādreiz 
noticis mūsu pilsētā. 

Vispirms kopā ar man tuvo reži-
soru U. Brikmani izveidojām kon-
certprogrammu „Saules krastos”. 
Pa ceļam atklājās dažādas man ag-
rāk nezināmas Vidzemes piekras-
tes vēsturiskās šķautnes. Es sāku 
saprast, kādēļ vietējie ļaudis Skul-
tes galā runājot, tāpat kā Kurzemē, 
norauj vārdiem galotnes. Bet šeit 
taču vēsturiski ir dzīvojuši lībieši. 
Tas man šķita ļoti interesanti. Tad 
vēlāk atklāju vietējos kuģubūvētā-
jus, leģendu par Minhauzenu, kurš 
Neibādē saticis carieni Katrīnu, či-
gānu Rudzēviču dzimtu un vienu 
no retajām sievietēm-mācītājām 
Vairu Bitēnu, kuru man arī izdevās 
satikt. To visu mēs ietvērām „Sau-
les krastos”. 

Pēc pāris gadiem, 2016. gada 
decembrī, „Anima” kopā ar tautas 
deju ansambli „Līgo”, Jāni Purviņu, 
Kristapu Krievkalnu, Raimondu 
Tigulu un citiem mūziķiem devās 
uz Austrālijas Latviešu 56. kultūras 
dienām. Atskaņojām divdaļīgu mu-
zikālu uzvedumu „Sirdsbalss”.

Austrālijā mums klājās brīniš-
ķīgi. Koris jau bija devies tālāk, bet 
es vēl kādu laiku paliku Adelaidē, 

Diriģente Laura Leontjeva: Dziedi vietā, no kuras nāc!

Cilvēkam ir jādara tas, 
ko viņš nevar nedarīt. 

Ja ir sajūta, ka jādzied, 
tad tas arī ir jādara; 

ja jūt, ka jādejo, tad arī 
ir jādejo; ja jāada, 

tad jāada.

Laura Leontjeva: „Acīmredzot es nemāku lietas darīt tā, kā tas pieņemts un citi vēlētos, bet daru tā, kā man 
šķiet pareizi.”

Koris „Anima” ar savu māksliniecisko vadītāju pie jūras.

L. Leontjeva un koris „Anima” 2018. gada 18. novembra koncertā.

L. Leontjeva ar komponistu U. Prauliņu un „Animas” koristiem, strādājot pie programmas „Jūrd. Saknes. Roots”.
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Publisko un privāto partnerattiecību 
biedrība „Sernikon” izsludina projektu 
iesniegumu pieņemšanas 6. kārtu!
Publisko un privāto partnerattie
cību biedrība „Sernikon” izsludina 
atklāta konkursa projektu iesnie-
gumu pieņemšanas 6. kārtu Lau
ku attīstības programmas (LAP) 
19.2. pasākuma „Darbību īstenoša
na saskaņā ar sabiedrības virzītas 
vietējās attīstības stratēģiju” un 
Rīcī bas programmas (RP) 43.02. pa
sākumā „Sabiedrības virzītas vietē
jās attīstības stratēģiju īstenošana” 
sabiedrības virzītas vietējās attīstī
bas stratēģijas ieviešanai.

Termiņš: no 2019. gada 22. ap-
rīļa līdz 2019.  gada 22.  maijam. 
Projektu iesniegumus lūgums 
iesniegt Lauku atbalsta dienesta 
(LAD) Elektroniskās pieteikša-
nās sistēmā https://eps.lad.gov.lv/.

Kārtā pieejamais 
finansējums
650 137,17 euro, ieskaitot:

• Mērķa Nr.  1 rīcībā ELFLA1 
„Mikro, mazo un vidējo uzņē
mumu izveidošana un attīstība, 

tajā skaitā tūrisma nozarē”  – 
134 384,35 euro.

• Mērķa Nr.  2 rīcībā ELFLA2 
„Ciemu un apkaimju vajadzī
bām piemērotu sabiedrisko ak
tivitāšu un objektu attīstība”  – 
65 417,95 euro.

• Mērķa Nr. 3 rīcībā ELFLA3 „Ap
dzīvoto vietu publiskās infrastruk
tūras uzlabošana” – 50 632,00 euro.

• Mērķa Nr.  5 rīcībā EJZF2 
„Zivsaimniecības, dabas, kultūras 
resursu un zivsaimniecības noza
res uzņēmējdarbības integrēšana 
tūrisma pakalpojumu sniegša
nā” – 349 202,87 euro.

• Mērķa Nr.  6 rīcībā EJZF3 
„Zivsaimniecības teritoriju at
tīstībai nepieciešamās piekras
tes joslas un iekšzemes publisko 
ūdeņu infrastruktūras attīstība” – 
50 500,00 euro.

Maksimālais projektu 
īstenošanas termiņš

• Ja tiek veikta būvniecība, 

teritorijas labiekārtošana – 2 gadi 
no LAD lēmuma pieņemšanas 
par projekta iesnieguma apstipri
nāšanu.

• Ja projektā paredzētas izmak
sas pozīcijā „Ar projektu saistītā 
personāla atalgojuma un darbības 
nodrošināšana”, kas nepārsniedz 
15% no projekta kopējās attieci
nāmo izmaksu summas, 2  gadi 
no LAD lēmuma pieņemšanas 
par projekta iesnieguma apstip
rināšanu.

• Pārējiem projektiem – 1 gads 
no LAD lēmuma pieņemšanas 
par projekta iesnieguma apstip
rināšanu.

Sabiedrības virzītas vietējās at-
tīstības stratēģija pieejama www.
sernikon.lv/strategija un partnerī
bas birojā Stacijas ielā 7, Carnikavā.

Projektu iesniegumu pieņem
šanas kārtas dokumenti pieejami 
www.sernikon.lv/projektukonkursi. 

Informācija no LAD pieejama 
www.lad.gov.lv/lv/. 

Diena kopā ar mākslu un medicīnu
18. maijā jau piekto gadu Saulkrastu slimnīcas pagalmā 

(Ainažu iela 34) notiks gleznu izstāde 
„Diena kopā ar Mākslu un Medicīnu”.

Pasākumā būs iespēja baudīt krāsu košumu un saņemt dažādas 
bezmaksas veselības pārbaudes Saulkrastu slimnīcā.

Plašāka informācija tiks publicēta „Saulkrastu Domes Ziņu” 
maija izdevumā.

Slimnīcas administrācija sadarbībā ar „VJM”, 
JD „ART” klubu

Pašvaldības policijas 
paveiktais martā
Martā Saulkrastu pašvaldības 
policijas darbinieki ir saņēmuši 
57 izsaukumus. Par dažādiem pār
kāpumiem aizturētas 14 personas, 
8 personas nogādātas Rīgas reģio
na pārvaldes Saulkrastu policijas 
iecirknī tālāku darbību veikšanai, 
1 persona savā dzīvesvietā, 1 perso
na patversmē „Gaiziņš”, 2 – Rīgas 
Psihiatrijas un narkoloģijas centrā.

Uzrakstīti 13 administratīvā 
pārkāpuma protokoli, 13 protoko
li par ceļu satiksmes noteikumu 
neievērošanu, 11 protokoli par 
neatbilstošas ēkas numerācijas 

plāksnes izvietošanu, 1 protokols 
par dzīvnieku turēšanas, labturī
bas, izmantošanas un pārvadāša
nas prasību pārkāpšanu, 1 proto
kols par sīko huligānismu. 

Uzsāktas 10 administratīvā 
pārkāpuma lietvedības: 7 – par 
ēku numuru vai nosaukumu 
plākšņu neizvietošanu pie ne
kustamā īpašuma, 2 – par kūlu, 
1 – par nenoslēgtu atkritumu lī
gumu.

Normunds Alksnis, 
Saulkrastu pašvaldības policija

Saulkrastu poliklīnikas informācija
Poliklīnikas reģistratūra strādā: p., t., pk. no plkst. 8.00 līdz 16.00, 

o., c. no plkst. 9.00 līdz 17.00. 
Steidzamās medicīniskās palīdzības punkts ir atvērts visu diennakti.

PIEŅEMŠANAS DIE-
NAS,  DATUMS

PIEŅEMŠA-
NAS LAIKS

REĢISTRATŪRA pirmdiena, trešdiena, 
piektdiena
otrdiena, ceturtdiena

08.00–16.00

09.00–17.00

STEIDZAMĀS MEDICĪNISKĀS 
PALĪDZĪBAS PUNKTS

katru dienu
TĀLRUNIS 67951275

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      16., 30. aprīlis 14.00–17.00

Kardiologs 17.  aprīlis 9.00–13.00

Psihiatrs pēc iepriekšēja pieraksta 
pa tālruni 29416456

Otolaringoloģe (LOR) 
Ilona KRONBERGA

11., 18. aprīlis 13.30–16.00

Acu ārste Ausma SPROĢE pirmdiena 10.00–15.00

Acu ārste Sandra AUSEKLE pēc iepriekšēja pieraksta

Neiroloģe Dace DZIRKALE 26. aprīlis 8.30–16.00

Interniste Tatjana GRUZDOVA otrdiena, trešdiena, 
ceturtdiena

Ķirurgs 
Aleksandrs KUZŅECOVS

otrdiena,
piektdiena

14.00–17.00
9.00–13.00

Ķirurgs Nikolajs DUPLIŠČEVS pirmdiena 9.00–12.00

Rehabilitologs 
Larisa ERIKSONE

29. aprīlis 10.00–14.00

Ultrasonogrāfija (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

Rentgena kabineta 
darba laiks aprīlī

Pirmdiena 
15. aprīlis 9.00–16.00
29. aprīlis 9.00–16.00

Otrdiena
9. aprīlis 12.00–17.00
16. aprīlis 9.00–16.00
23. aprīlis 9.00–16.00

Trešdiena
10. aprīlis 9.00–16.00
17. aprīlis 9.00–14.00
24. aprīlis 9.00–14.00

Ceturtdiena
11. aprīlis 9.00–16.00
18. aprīlis 9.00–16.00
25. aprīlis 12.00–17.00

Piektdiena
12. aprīlis 9.00–14.00
26. aprīlis 9.00–16.00

Skriešanas seriāls 
„No kāpām līdz jūrai 2019”
Pēc pagājušā gada seriāla 
„testa režīma” rezultātiem 
esam secinājuši, ka skriešanas 
seriālu „No kāpām līdz jūrai” ir 
jāturpina veidot un attīstīt, jo ar 
katru kārtu dalībnieku skaits 
palielinās. 

Ideja rīkot šo seriālu radās, iedves
mojoties no dažādiem līdzīgiem 
pasākumiem citos novados. Seriāla 
mērķis ir motivēt cilvēkus trenē
ties un aktīvi pavadīt laiku svaigā 
gaisā, baudot dabas dotās iespējas 
pēc darba dienas vai skolas. Visiem 
ir zināms – lai skrietu vienatnē, 
nepieciešama liela motivācija, un 
ar laiku tas kļūst grūti un garlaicī
gi, tādēļ šāda seriāla rīkošana varē
tu padarīt skriešanu aizraujošāku. 

Skriešana, mūsuprāt, ir pamats 
visiem izturības sporta veidiem, un 
šis seriāls ir lieliska treniņa iespēja 
visiem: gan sporta spēļu pārstāv
jiem, gan cilvēkiem, kuri vēlas iz
kustēties un uzlabot veselību. 

Šogad tiek veidota arī nūjo
šanas grupa. Tās mērķis nav sa
sniegt sportisku rezultātu, bet 
gan veicināt fizisko aktivitāti, uz
labojot vispārējo veselības stāvok
li visās vecuma grupās. 

Seriāls šogad notiks jaunā vie
tā, un tam būs 5 posmi pavasarī 
un 5 – rudenī. Pavasara posmiem 
ir izvēlēts jauns un interesants 
apvidus Zvejniekciemā, starp 
kempingiem „Jūras priedes” un 
„Aizvēji”. Trasi veidos reljefainas, 
marķētas,1 kilometru garas takas. 

Jauniešu grupām līdz 16 gadiem 
skriešanas/nūjošanas laiks būs 
līdz 30 minūtēm, bet pārējām 
grupām – 1 stunda. Uzdevums 
būs veikt iespējami vairākus 1 ki
lometra apļus, kas tiks summēti 
laika uzskaites sistēmā.

Dalības maksa – Saulkrastu 
iedzīvotājiem un bērniem līdz 
16  gadiem bez maksas, pārējiem 
dalībniekiem – 3 eiro. 

Aicinām visus dalīties informā
cijā ar draugiem, radiem un pazi
ņām un tiekamies pirmajā posmā 
jau 30. aprīlī. Nolikums un aktuā
lā informācija būs pieejami viet
nē www.saulkrasti.lv un Facebook 
Saulkrastu sporta centra lapā. 

Saulkrastu sporta centrs

25. maijā notiks 
Eiropas Parlamenta vēlēšanas 
Eiropas Parlamenta (EP) 
vēlēšanas Latvijā notiks 
sestdienā, 2019. gada 25. maijā. 
Latvija šajās vēlēšanās ir viens 
vēlēšanu apgabals, un EP no 
Latvijas būs jāievēl astoņi 
deputāti. 

Tiesības piedalīties EP vēlēšanās ir 
Latvijas pilsoņiem un citu Eiropas 
Savienības (ES) dalībvalstu pilso
ņiem, kuri uzturas mūsu valstī, ir 
reģistrēti Iedzīvotāju reģistrā un 
Latvijas vēlētāju reģistrā. Lai pie
dalītos vēlēšanās, vēlētājam vēlē
šanu dienā jābūt vismaz 18 gadus 
vecam. Vēlētāju uzskaitei EP vē
lēšanās lieto iepriekš izveidotus 
vēlētāju sarakstus. Katrs vēlētājs 
ir reģistrēts noteiktā iecirknī, kurā 
jābalso vēlēšanu dienā. Noskaid
rot, kurā iecirknī vēlētājs reģistrēts 
2019. gada EP vēlēšanās, iespējams:

• paziņojumā, ko vēlētājiem pa 
pastu uz deklarētās dzīvesvietas 
adresi Latvijā izsūta Pilsonības 
un migrācijas lietu pārvalde (līdz 
marta beigām);

• no 2019. gada 16. marta, iz
mantojot Pilsonības un migrā
cijas lietu pārvaldes mājaslapas 
epakalpojumu www.pmlp.gov.lv/
lv/sakums/pakalpojumi/epakalpo
jumi/;

• zvanot uz  Centrālās vēlē
šanu komisijas uzziņu tālruni 
67049999. 

Vēlētāji, kuri savu dzīvesvie
tu deklarējuši ārvalstīs, iecirkņu 
sarakstos automātiski netiks ie
kļauti. Šie vēlētāji vēlētāju saraks
tos tiks iekļauti, ja reģistrēsies 
pasta balsošanai vai balsošanai 
vēlēšanu iecirknī. Latvijas pilsoņi 
Vēlētāju reģistrā tiek iekļauti au
tomātiski, bet citu ES dalībvalstu 

pilsoņiem, kuri uzturas Latvijā un 
vēlēsies izmantot savas balsstiesī
bas Latvijā, līdz 2019. gada 25. ap
rīlim (30. dienai pirms vēlēšanām) 
jāreģistrējas Centrālajā vēlēšanu 
komisijā, iesniedzot attiecīgu ie
sniegumu.

Ja sākotnēji piešķirto vēlēšanu 
iecirkni vēlēšanu dienā būs grūti 
sasniegt, līdz 2019. gada 7. mai
jam iecirkni ir iespējams mainīt 
uz jebkuru citu iecirkni Latvijā 
vai ārvalstīs. Reģistrēties balsoša
nai citā iecirknī ir iespējams divos 
veidos:

1) tiešsaistē ar Pilsonības un 
migrācijas lietu pārvaldes epa
kalpojumu „Vēlēšanu iecirkņa 
noskaidrošana un maiņa”;

2) klātienē, piesakot iecirkņa 
maiņu jebkurā pašvaldības dzī
vesvietas deklarēšanas iestādē ar 
attiecīgu iesniegumu.
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Saulkrastu novada domes 
27. marta sēdes Nr. 8 lēmumi 
Sēdē piedalās deputāti: N.  Līcis, 
B.  Veide, A.  Horsts, L.  Vaidere, 
S.  Ancāne, A.  Aparjode, M.  Ki
šuro, E.  Grāvītis, A.  Deniškāne, 
A.  Dulpiņš, S.  Osīte, S.  Ozola
Ozoliņa, O. Vanaga, I. Veide.

Par zemes ierīcības projekta 
apstiprināšanu, adreses 
piešķiršanu un lietošanas mērķa 
noteikšanu
Apstiprināt SIA „Nekustamo īpa
šumu serviss” izstrādāto zemes 
ierīcības projektu nekustamajiem 
īpašumiem Upes iela 23A un Upes 
iela 19. 

Par īpašuma zemes ierīcības 
projekta izstrādi
Atļaut izstrādāt nekustamā īpa
šuma Liepu iela  3B zemes ierīcī
bas projektu.
Atļaut izstrādāt nekustamo īpa
šumu Liepu iela  14A un Liepu 
iela 13 zemes ierīcības projektu.

Par īpašuma zemes ierīcības 
projekta izstrādi
Atļaut izstrādāt nekustamā īpa
šuma „Māri” zemes ierīcības pro
jektu.
Atļaut izstrādāt nekustamā īpa
šuma Mētru iela 2A zemes ierīcī
bas projektu.

Par zemes īpašuma 
atsavināšanu un izsoles 
organizēšanu, nosacītās 
cenas noteikšanu un izsoles 
noteikumu apstiprināšanu
Nodot atsavināšanai Saulkrastu 
novada pašvaldības nekustamo 
īpašumu  – neapbūvētu zemes
gabalu Pļavas ielā  32, kadastra 
Nr.  8013 003 3068, platība  – 
2415  m2, un mežaudzi 0,24  ha 
platībā.

Par pašvaldības atbalstu 
energoefektivitātes 
paaugstināšanas pasākumu 
veikšanai Leona Paegles ielā 41

Piešķirt biedrībai „Leona Pa
egles iela  4”, reģistrācijas numurs 
40008206130, pašvaldības atbalstu 
3000,00  euro (trīs tūkstoši euro, 
00 centi) daudzdzīvokļu dzīvoja
mās mājas Leona Paegles ielā  4, 
Saulkrastos, Saulkrastu novadā, 
nama energoefektivitātes paaug
stināšanas pasākumu veikšanai.

Par 2018. gada finanšu pārskata 
apstiprināšanu
Apstiprināt SIA „Saulkrastu ko
munālserviss”, vienotais reģis
trācijas numurs 40103027944, 
2018. gada finanšu pārskatu.

Par nekustamā īpašuma 
nodokļa parāda un nokavējuma 
naudas dzēšanu 
Dzēst nekustamā īpašuma nodok
ļa parādu pašvaldības budžetam 
1032,36 euro (viens tūkstotis trīsdes
mit divi euro, 36 centi) apmērā (par 
2015. gada III un IV ceturksni), tajā 
skaitā pamatparādu 737,40  euro, 
nokavējuma naudu 294,96  euro, 
saskaņā ar Nekustamā īpašuma 
nodokļa parādnieku sarakstu.

Par Saulkrastu novada 
pašvaldības finansēto nevalstisko 
organizāciju projektu konkursu2

Apstiprināt Saulkrastu novada 

pašvaldības finansētā nevalstisko 
organizāciju projektu konkursa 
nolikumu.

Par Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministrijas 
pārstāvja iecelšanu Skultes ostas 
valdes sastāvā3

Ar 2019. gada 1. aprīli iecelt Skul
tes ostas valdes sastāvā Vides aiz
sardzības un reģionālās attīstības 
ministrijas ministra padomnieku 
pašvaldību un reģionālās attīstī
bas jautājumos Madaru Lasmani.

Par projektu „Neibādes parka un 
estrādes kompleksa pārbūve”4

Atzīt, ka izstrādātais SIA „Baltex 
Group” būvprojekts finansējuma 
nepietiekamības dēļ nav īsteno
jams.

Par Saulkrastu novada 
pašvaldības dalību Eiropas 
Sociālā fonda projektā 
„Atbalsts priekšlaicīgas mācību 
pārtraukšanas samazināšanai”
Piedalīties Izglītības kvalitātes 
valsts dienesta Eiropas Sociālā 
fonda projekta „Atbalsts priekš
laicīgas mācību pārtraukšanas 
samazināšanai” īstenošanā (Izglī
tī bas kvalitātes valsts dienesta 
un Centrālās finanšu un līgumu 
aģentūras Vienošanās par Eiropas 
Savienības fonda projekta īsteno
šanu Nr. 8.3.4.0/16/I/001).

Par PSIA „Saulkrastu slimnīca” 
2018. gada finanšu pārskata 
apstiprināšanu5

Apstiprināt PSIA „Saulkrastu 
slimnīca”, vienotais reģistrācijas 
numurs 40003124779, 2018. gada 
finanšu pārskatu.

Par aizņēmuma ņemšanu 
Valsts kasē Saulkrastu novada 
kultūras nama „Zvejniekciems” 
renovācijai
Ņemt aizņēmumu Valsts kasē 
2019. gadā uz 10 gadiem par kopē
jo summu 212 214,00 euro apmērā, 
ar Valsts kases noteikto procentu 
likmi un atlikto pamatsummas 
maksājumu līdz 01.01.2020., aiz
devuma atmaksu garantējot ar 
pašvaldības budžetu. 

Par Saulkrastu novada domes 
2018. gada 27. decembra 
saistošo noteikumu precizēšanu
Precizēt Saulkrastu novada do
mes saistošos noteikumus „Par 
Saulkrastu novada pašvaldībai 
piederošu vai piekrītošu zemesga
balu nomas maksas noteikšanu”. 

Par nomas zemes īpašuma 
daļas iznomāšanu 
Saulkrastu pludmalē, 
nomas izsoles organizēšanu, 
nosacītās cenas noteikšanu 
un izsoles noteikumu 
apstiprināšanu
Organizēt Saulkrastu novada 
pašvaldības valdījumā esošos 
13 nekustamos īpašumus – neap
būvētu zemesgabalu nomas mu
tisku izsoli ar augšupejošu soli. 

Normunds Līcis, 
domes priekšsēdētājs

1– „PAR”  – 13 (N.  Līcis, B.  Veide, 
L. Vaidere, S. Ancāne, A. Aparjo
de, M. Kišuro, E. Grāvītis, A. De
niškāne, A.  Dulpiņš, S.  Osīte, 
S.  OzolaOzoliņa, O.  Vanaga, 
I.  Veide), „PRET”  – nav, „ATTU
RAS” – nav, lēmuma pieņemšanā 
nepiedalās A. Horsts.
2 – „PAR”– 13 (N. Līcis, B. Veide, 
A.  Horsts, L.  Vaidere, S.  Ancāne, 
A. Aparjode, M. Kišuro, E. Grāvī
tis, A.  Dulpiņš, S.  Osīte, S.  Ozo
laOzoliņa, O.  Vanaga, I.  Veide), 
„PRET”  – nav, „ATTURAS”  – 
1 (A. Deniškāne).
3  – „PAR”  – 10  (N.  Līcis, B.  Vei
de, A.  Horsts, L.  Vaidere, A.  De
niškāne, M.  Kišuro, E.  Grāvītis, 
A.  Dulpiņš, S.  Osīte, I.  Veide), 
„PRET”  – nav, „ATTURAS”  – 
4 (A. Aparjode, S. Ancāne, S. Ozo
laOzoliņa, O. Vanaga).
4 – „PAR” – 8 (N. Līcis, A. Horsts, 
L. Vaidere, S. Ancāne, A. Aparjo
de, S.  Osīte, S.  OzolaOzoliņa, 
O.  Vanaga), „PRET”  – nav, „AT
TURAS” – 6 (B. Veide, E. Grāvītis, 
M. Kišuro, A. Deniškāne, A. Dul
piņš, I. Veide).
5  – „PAR”– 13  (N.  Līcis, B.  Veide, 
A. Horsts, L. Vaidere, A. Aparjode, 
M.  Kišuro, E.  Grāvītis, A.  Deniš
kāne, A. Dulpiņš, S. Osīte, S. Ozo
laOzoliņa, O.  Vanaga, I.  Veide), 
„PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, 
lēmuma pieņemšanā nepiedalās 
S. Ancāne.

Pārējos lēmumos balsojums vien
balsīgs.
Pilns domes sēdes protokola 
teksts (ievērojot Vispārīgajā datu 
aizsardzības regulā noteikto) un 
sēdes audioieraksts pieejams 
Saulkrastu novada pašvaldības 
interneta vietnē www.saulkrasti.lv, 
sadaļā „Domes sēdes”. 
Nākamā domes ikmēneša sēde no
tiks trešdien, 24. aprīlī, plkst. 14.00 
Saulkrastu novada domē, Raiņa 
ielā 8. 

Izsole
Saulkrastu novada dome pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašval
dībai piederošu nekustamo īpašumu:
1. Neapbūvētu zemesgabalu Pļavas ielā 32, Saulkrastos, Saulkrastu 
novadā, kadastra Nr. 8013 003 3068, ar platību 2415 m2 un mežaudzi; 
nosacītā cena –12 808,00 euro, nodrošinājuma nauda – 1280,80 euro.
Objekta izsole notiks 2019. gada 24. maijā plkst. 10.00 Saulkrastu nova
da domes otrā stāva zālē Raiņa ielā 8, Saulkrastos, Saulkrastu novadā. 
Izsoles dalībnieku reģistrācija notiks Saulkrastu novada domē, 100. kabine
tā, Raiņa ielā 8, Saulkrastos, domes darba laikā, ne vēlāk kā līdz 2019. gada 
24. maija plkst. 9.50. 
Nodrošinājuma naudu lūdzam iemaksāt Saulkrastu novada domes, reģ. 
Nr. 90000068680, bankas kontā Nr. LV 78UNLA0050008528948, AS „SEB 
Banka”, līdz reģistrācijai izsolei. Nodrošinājums uzskatāms par iesniegtu, ja 
attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta norādītajā bankas kontā.
Izsoles noteikumi pieejami pašvaldības interneta vietnē www.saulkrasti.lv 
un Saulkrastu novada domē, 102. kabinetā, Raiņa ielā 8, Saulkrastos, 
Saulkrastu novadā, darba laikā.

Izsole
Saulkrastu novada dome aicina pieteikties zemes nomas tiesību mutiskai 
izsolei ar augšupejošu soli
1. Neapbūvēta zemesgabala, kadastra Nr. 80130030098 (Bērzu ielas 
galā, pludmalē, zemesgabals Nr. 1), Saulkrasti, Saulkrastu novads, daļas 
50 (piecdesmit) m2 platībā. Iznomājamā īpašuma izmantošanas mērķis – 
atpūtas iespēju nodrošināšana, sezonas objektu izvietošana. Iznomājamajā 
zemesgabalā nav atļauta ēku būvniecība un motorizētu ūdens transporta 
līdzekļu izmantošana. 
2. Neapbūvēta zemesgabala, kadastra Nr. 80130030098 (pie Katrīnbādes 
ielas, pludmalē zemesgabals Nr. 2), Saulkrasti, Saulkrastu novads, daļas 
50 (piecdesmit) m2 platībā. Iznomājamā īpašuma izmantošanas mērķis – 
atpūtas iespēju nodrošināšana, sezonas objektu izvietošana. Iznomājamajā 
zemesgabalā nav atļauta ēku būvniecība.
3. Neapbūvēta zemesgabala, kadastra Nr. 80130020246 (Raiņa ielas 
galā, pludmalē, zemesgabals Nr. 3), Saulkrasti, Saulkrastu novads, daļas 
50 (piecdesmit) m2 platībā. Iznomājamā īpašuma izmantošanas mērķis – 
atpūtas iespēju nodrošināšana, sezonas objektu izvietošana. Iznomājamajā 
zemesgabalā nav atļauta ēku būvniecība un motorizētu ūdens transporta 
līdzekļu izmantošana. 
4. Neapbūvēta zemesgabala, kadastra Nr. 80130020246 (Raiņa ielas 
galā, pludmalē, zemesgabals Nr. 4), Saulkrasti, Saulkrastu novads, daļas 
50 (piecdesmit) m2 platībā. Iznomājamā īpašuma izmantošanas mērķis – 
atpūtas iespēju nodrošināšana, sezonas objektu izvietošana. Iznomājamajā 
zemesgabalā nav atļauta ēku būvniecība un motorizētu ūdens transporta 
līdzekļu izmantošana. 
5. Neapbūvēta zemesgabala, kadastra Nr. 80130020246 (Bīriņu ielas galā, 
zemesgabals Nr. 5) Saulkrasti, Saulkrastu novads, daļas 50 (piecdesmit) m2 
platībā. Iznomājamā īpašuma izmantošanas mērķis – atpūtas iespēju no
drošināšana, sezonas objektu izvietošana. Iznomājamajā zemesgabalā nav 
atļauta ēku būvniecība un motorizētu ūdens transporta līdzekļu izmanto
šana. 
6. Neapbūvēta zemesgabala, kadastra Nr. 80130020246 (Bīriņu ielas galā, 
zemesgabals Nr. 6), Saulkrasti, Saulkrastu novads, daļas 50 (piecdesmit) m2 
platībā. Iznomājamā īpašuma izmantošanas mērķis – atpūtas iespēju nod
rošināšana, sezonas objektu izvietošana. Iznomājamajā zemesgabalā nav 
atļauta ēku būvniecība un motorizētu ūdens transporta līdzekļu izmanto
šana. 
7. Neapbūvēta zemesgabala, kadastra Nr. 80130020246 (Bīriņu ielas galā, 
zemesgabals Nr. 7), Saulkrasti, Saulkrastu novads, daļas 50 (piecdesmit) m2 
platībā. Iznomājamā īpašuma izmantošanas mērķis – atpūtas iespēju no
drošināšana, sezonas objektu izvietošana. Iznomājamajā zemesgabalā nav 
atļauta ēku būvniecība un motorizētu ūdens transporta līdzekļu izmanto
šana. 
8. Neapbūvēta zemesgabala, kadastra Nr. 80130020246 (Bīriņu ielas 
galā, pludmalē, zemesgabals Nr. 8), Saulkrasti, Saulkrastu novads, daļas 
50 (piecdesmit) m2 platībā. Iznomājamā īpašuma izmantošanas mērķis – 
atpūtas iespēju nodrošināšana, sezonas objektu izvietošana. Iznomājamajā 
zemesgabalā nav atļauta ēku būvniecība un motorizētu ūdens transporta 
līdzekļa izmantošana. 
9. Neapbūvēta zemesgabala, kadastra Nr. 80130020246 (Vidrižu ielas 
galā, pludmalē, zemesgabals Nr. 9), Saulkrasti, Saulkrastu novads, daļas 
50 (piecdesmit) m2 platībā. Iznomājamā īpašuma izmantošanas mērķis – 
atpūtas iespēju nodrošināšana, sezonas objektu izvietošana. Iznomājamajā 
zemesgabalā nav atļauta ēku būvniecība.
10. Neapbūvēta zemesgabala, kadastra Nr. 80130020246 (Vidrižu ielas 
galā, pludmalē, zemesgabals Nr. 10), Saulkrasti, Saulkrastu novads, daļas 
50 (piecdesmit) m2 platībā. Iznomājamā īpašuma izmantošanas mērķis – 
atpūtas iespēju nodrošināšana, sezonas objektu izvietošana. Iznomājamajā 
zemesgabalā nav atļauta ēku būvniecība.
11. Neapbūvēta zemesgabala, kadastra Nr. 80130010183 (pludmalē 
„Rūķīši”, zemesgabals Nr. 11), Saulkrasti, Saulkrastu novads, daļas 50 (piec
desmit) m2 platībā. Iznomājamā īpašuma izmantošanas mērķis – atpūtas 
iespēju nodrošināšana, sezonas objektu izvietošana. Iznomājamajā 
zemesgabalā nav atļauta ēku būvniecība un motorizētu ūdens transporta 
līdzekļu izmantošana. 
12. Neapbūvēta zemesgabala, kadastra Nr. 80330011148 (pie autostāv
vietas „Koklītes”, zemesgabals Nr. 12), Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, 
Saulkrastu novads, daļas 50 (piecdesmit) m2 platībā. Iznomājamā īpašuma 
izmantošanas mērķis – atpūtas iespēju nodrošināšana, sezonas objektu 
izvietošana. Iznomājamajā zemesgabalā nav atļauta ēku būvniecība. 
13. Neapbūvēta zemesgabala, kadastra Nr. 80330011006 (pludmalē 
pie „Aizvējiem”, zemesgabals Nr. 13), Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, 
Saulkrastu novads, daļas 50 (piecdesmit) m2 platībā. Iznomājamā īpašuma 
izmantošanas mērķis – atpūtas iespēju nodrošināšana, sezonas objektu 
izvietošana. Iznomājamajā zemesgabalā nav atļauta ēku būvniecība un 
motorizētu ūdens transporta līdzekļu izmantošana. 

Pieteikšanās nomas tiesību izsolei – Saulkrastu novada domē, 100. kabinetā, 
Raiņa ielā 8, Saulkrastos, ne vēlāk kā līdz 2019. gada 17. aprīļa plkst. 9.45.
Izsoles norises datums – 2019. gada 17. aprīlī plkst. 10.00 Saulkrastu 
novada domes otrā stāva zālē Raiņa ielā 8, Saulkrastos, Saulkrastu novadā. 
Izsoles noteikumi pieejami pašvaldības interneta vietnē www.saulkrasti.lv, 
un informācija par izsoli uzskatāmi izvietota pašvaldības ēkā.

NVA konsultācijas
Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) Siguldas filiāles 

darbinieki pieņems klientus 
2. maijā no plkst. 10.00 līdz 16.00 

Saulkrastu domes telpās – zālē, 2. stāvā.
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2018. gada 27. decembrī  SAISTOŠIE NOTEIKUMI  Saulkrastos Nr. SN 16/2018
Apstiprināti Saulkrastu novada domes 2018. gada 27. decembra sēdē (prot. Nr. 24/2018§16)
Precizēti Saulkrastu novada domes 2019. gada 27. marta sēdē (prot. Nr. 8/2019§34)

Par Saulkrastu novada pašvaldībai piederošu vai 
piekrītošu zemesgabalu nomas maksas noteikšanu
Izdoti saskaņā ar 2018. gada 19. jū
nija Ministru kabineta noteikumu 
Nr.  350 „Publiskas personas zemes 
nomas un apbūves tiesības notei
kumi” 31., 51.  punktu, 2018.  gada 
20. februāra Ministru kabineta no
teikumu Nr. 97 „Publiskas personas 
mantas iznomāšanas noteikumi” 
89. punktu.

I. Vispārīgais jautājums
1. Šie saistošie noteikumi 

(turpmāk  – Noteikumi) nosaka 
kārtību, kādā Saulkrastu novada 
pašvaldība (turpmāk  – Pašvaldī
ba) aprēķina zemes nomas maksu 
par Pašvaldībai piederošiem vai 
piekrītošiem neapbūvētiem ze
mesgabaliem, kā arī nosacījumus 
nomas maksas samazinājumu 
piemērošanai pašvaldībai pie
derošiem nekustamajiem īpašu
miem, tostarp nomas objektiem, 
kas sastāv no būves un zemes vie
nības.

II.  Nomas maksas noteikša-
nas kārtība

2. Neapbūvēta Pašvaldības ze
mesgabala nomas maksu gadā 
nosaka:

2.1.  neapbūvētam zemesgaba
lam, kas ir starpgabals vai neap
būvēts zemesgabals (tostarp ze
mesgabals ielu sarkanajās līnijās), 
kas nav iznomājams patstāvīgai 
izmantošanai un tiek iznomāts 
tikai piegulošā nekustamā īpa
šuma īpašniekam vai lietotājam 

ar nosacījumu, ka nomnieks 
neapbūvētajā zemesgabalā ne
veic saimniecisko darbību, ku
rai samazinātas nomas maksas 
piemērošanas gadījumā atbalsts 
nomniekam kvalificējams kā ko
mercdarbības atbalsts  – 7% no 
kadastrālās vērtības, bet ne ma
zāk kā 28 euro gadā; 

2.2.  neapbūvētam zemesgaba
lam, kas tiek izmantots personis
ko palīgsaimniecību vajadzībām 
atbilstoši likuma „Par zemes re
formu Latvijas Republikas lauku 
apvidos” 7.  pantam ar nosacīju
mu, ka nomnieks neapbūvētajā 
zemesgabalā neveic saimniecis
ko darbību, kurai samazinātas 
nomas maksas piemērošanas 
gadījumā atbalsts nomniekam 
kvalificējams kā komercdarbības 
atbalsts – 7% no kadastrālās vērtī
bas, bet ne mazāk kā 28 euro gadā;

2.3.  neapbūvētam zemesgaba
lam, kas pilsētā nodots pagaidu 
lietošanā sakņu (ģimenes) dārza 
ierīkošanai ar nosacījumu, ka 
nomnieks neapbūvētajā zemesga
balā neveic saimniecisko darbību, 
kurai samazinātas nomas maksas 
piemērošanas gadījumā atbalsts 
nomniekam kvalificējams kā ko
mercdarbības atbalsts  – 7% no 
kadastrālās vērtības, bet ne ma
zāk kā 28 euro gadā;

2.4.  neapbūvētam zemesga
balam, kas tiek iznomāts biedrī
bām vai nodibinājumiem, kuru 
darbība sniedz nozīmīgu labu

mu sabiedrībai vai kādai tās da
ļai, it sevišķi, ja tā vērsta uz lab
darību, cilvēktiesību un indivīda 
tiesību aizsardzību, pilsoniskas 
sabiedrības attīstību, izglītības, 
zinātnes, kultūras un veselības 
veicināšanu un slimību profi
laksi, sporta atbalstīšanu, vides 
aizsardzību, palīdzības sniegša
nu katastrofās un ārkārtas situā
cijās, sabiedrības, it īpaši trūcīgo 
un sociāli mazaizsargāto perso
nu grupu, sociālās labklājības 
celšanu, kā arī starptautiskajām 
organizācijām ar nosacījumu, 
ka nomnieks neapbūvētajā ze
mesgabalā neveic saimniecis
ko darbību, kurai samazinātas 
nomas maksas piemērošanas 
gadījumā atbalsts nomniekam 
kvalificējams kā komercdarbī
bas atbalsts – 7% no kadastrālās 
vērtības, bet ne mazāk kā 28 euro 
gadā.

III. Nomas maksas samazinā-
jumu piemērošana

3. Pašvaldība var piemērot no
mas maksas samazinājumu ze
mes nomas maksai vai pašvaldī
bai piederoša īpašuma, kas sastāv 
no būves un zemes vienības, no
mas maksai, ja ir izpildīti 4. pun
ktā noteiktie kritēriji. 

4. Iznomātājam un nomnie
kam savstarpēji vienojoties, uz 
noteiktu laika periodu nomas 
maksu var samazināt līdz 50% 
(bet tā nedrīkst būt mazāka 

par 28  euro gadā), ja nomnie
ka juridiskā/deklarētā adrese ir 
Saulkrastu novadā un nomnieks 
nomas attiecību rezultātā rada 5 
vai vairāk jaunas darba vietas.

5. Nomas maksas samazinā
jumu piemēro, pamatojoties uz 
nomnieka iesniegumu un doku
mentu, kas apliecina 4.  punktā 
minēto nosacījumu izpildi.

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Projekta nepieciešamības 

pamatojums. Saistošie noteiku
mi izstrādāti, pamatojoties uz 
2018. gada 19. jūnija Ministru ka
bineta noteikumu Nr.  350 „Pub
liskas personas zemes nomas un 
apbūves tiesības noteikumi” 31., 
51. punktu un 2018. gada 20. feb
ruāra Ministru kabineta noteiku
mu Nr.  97 „Publiskas personas 
mantas iznomāšanas noteikumi” 
89.  punktu, lai noteiktu nomas 
maksas noteikšanas kārtību Paš
valdībai piederošiem vai piekrī
tošiem neapbūvētiem zemes
gabaliem, kā arī nosacījumus 
nomas maksas samazinājumu 
piemērošanai Pašvaldībai pie
derošiem nekustamajiem īpašu
miem, tostarp nomas objektiem, 
kas sastāv no būves un zemes 
vienības.

Nomas maksu Pašvaldībai pie
derošiem vai piekrītošiem neap
būvētiem zemesgabaliem, kas nav 
minēti šajos noteikumos, nosaka 
atbilstoši 2018.  gada 19.  jūnija 

Ministru kabineta noteikumiem 
Nr.  350 „Publiskas personas ze
mes nomas un apbūves tiesības 
noteikumi”.

Īss projekta satura izklāsts. 
Saistošie noteikumi nosaka Paš
valdībai piederošo vai piekrītošo 
neapbūvētu zemesgabalu nomas 
maksu.

Informācija par plānoto pro-
jekta ietekmi uz pašvaldības 
budžetu. Ietekme uz Pašvaldības 
budžetu nav būtiska/ir neitrāla – 
papildu izdevumi nav paredzēti, 
jo izdevumus, kas saistīti ar ser
tificētu vērtētāju atlīdzību, sedz 
nomnieks, ja atlīdzības summu ir 
iespējams attiecināt uz konkrētu 
nomnieku.

Informācija par plānoto pro-
jekta ietekmi uz sociāli ekono-
misko stāvokli (uzņēmējdarbī-
bas vidi) pašvaldības teritorijā. 
Saistošie noteikumi tiešā veidā 
neietekmē uzņēmējdarbības vidi 
Saulkrastu novada pašvaldības 
teritorijā.

Informācija par adminis-
tratīvajām procedūrām. Insti
tūcija, kurā privātpersona var 
vērsties noteikumu piemēroša
nā, – Saulkrastu novada dome.

Informācija par konsultāci-
jām ar privātpersonām.

Konsultācijas nav notikušas.

Normunds Līcis, 
domes priekšsēdētājs

2019. gada 27. februārī  SAISTOŠIE NOTEIKUMI  Saulkrastos Nr. SN 2/2019
Apstiprināti Saulkrastu novada domes 2019. gada 27. februāra sēdē (prot. Nr. 6/2019§20)

Par Saulkrastu novada pašvaldības palīdzību audžuģimenei
Izdoti, pamatojoties uz Ministru 
kabineta 2018. gada 26.  jūnija no
teikumu Nr.  354 „Audžuģimenes 
noteikumi” 78. punktu

I. Vispārīgie jautājumi
1. Noteikumi nosaka Saulkras

tu novada pašvaldības (turpmāk 
tekstā  – pašvaldība) palīdzības 
audžuģimenei veidus, apmēru, 
piešķiršanas un izmaksas kārtību.

2. Audžuģimene šo noteikumu 
izpratnē ir ģimene vai persona, 
kurai ar bāriņtiesas lēmumu ir 
piešķirts audžuģimenes statuss un 
kurā ar Saulkrastu novada bāriņ
tiesas lēmumu ir ievietots bērns.

3. Pabalstu audžuģimenēm 
piešķir ar Saulkrastu sociālā die
nesta (turpmāk – Dienests) lēmu
mu, pamatojoties uz Saulkrastu 
novada bāriņtiesas lēmumu un 
Ministru kabineta noteikumiem, 
pašvaldības un audžuģimenes 
savstarpēji noslēgtajiem līgu
miem par bērna ievietošanu au
džuģimenē.

4. Lai saņemtu pabalstu au
džuģimenēm, pieprasītājs vēršas 
Dienestā ar iesniegumu, kurā ir 
norādīts kredītiestādes konta nu
murs, uz kuru pārskaitīt materi
ālo palīdzību.

5. Pašvaldība saistošajos notei

kumos noteiktā kārtībā nodro
šina audžuģimenei un audžuģi
menē ievietotam bērnam šādus 
palīdzības veidus:

5.1. ikmēneša pabalstu bērna 
uzturam;

5.2. vienreizēju pabalstu apģēr
ba un mīkstā inventāra iegādei;

5.3. atlīdzību par audžuģime
nes pienākumu veikšanu uz laiku, 
kas ir īsāks par mēnesi.

II. Pabalsts bērna uzturam
6. Pašvaldības ikmēneša pa

balsts uzturam audžuģimenē ie
vietotajam bērnam ir 75% apmērā 
no minimālās darba algas valstī.

7. Par nepilnu mēnesi bērna 
uztura pabalsta apmēru nosaka 
proporcionāli dienu skaitam.

8. Pabalstu bērna uzturam 
par kārtējo mēnesi izmaksā līdz 
25. datumam.

9. Dienests pieņem lēmumu 
par pabalsta bērna uzturam iz
maksas pārtraukšanu, ja:

9.1. bērns sasniedzis pilngadī
bu;

9.2. beidzies līguma par bēr
na ievietošanu audžuģimenē ter
miņš;

9.3. bērna uzturēšanās audžu
ģimenē izbeigta pirms līgumā par 
bērna ievietošanu audžuģimenē 

noteiktā termiņa saskaņā ar bā
riņtiesas un audžuģimenes vie
nošanos;

9.4. bāriņtiesa pieņēmusi 
lēmumu par bērna uzturēšanās 
izbeigšanu audžuģimenē;

9.5. bērns ir nodots adoptētāju 
aprūpē un uzraudzībā līdz adop
cijas apstiprināšanai tiesā. Die
nests pabalsta izmaksu atjauno 
pēc rakstiskas informācijas sa
ņemšanas no Saulkrastu novada 
bāriņtiesas par bērna aprūpes un 
uzraudzības izbeigšanu adoptē
tāju ģimenē un bērna atgriešanu 
audžuģimenē.

III. Vienreizējs pabalsts apģēr-
ba un mīkstā inventāra iegādei

10. Vienreizējs pabalsts apģēr
ba un mīkstā inventāra iegādei 
1 bērnam ir 145,00 euro.

11.  Ja bērns pārtrauc uzturēties 
audžuģimenē, par pašvaldības 
līdzekļiem iegādātais apģērbs, 
apavi, mīkstais inventārs, kā arī 
personiskās mantas, kuras bērns 
paņēmis līdzi no iepriekšējās dzī
vesvietas, paliek viņa lietošanā.

IV. Atlīdzība par audžuģime-
nes pienākumu veikšanu uz lai-
ku, kas ir īsāks par mēnesi

12. Atlīdzību par audžuģime

nes pienākumu veikšanu uz lai
ku, kas ir īsāks par mēnesi, nosa
ka par katru bērnu proporcionāli 
dienu skaitam, pieņemot, ka atlī
dzības apmērs ir 75% no minimā
lās darba algas valstī.

13. Atlīdzību par audžuģime
nes pienākumu veikšanu uz laiku, 
kas ir īsāks par mēnesi, izmaksā 
viena mēneša laikā, pamatojoties 
uz Dienesta lēmumu.

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Projekta nepieciešamības pa-

matojums. Noteikumi izstrādā
ti saskaņā ar Ministru kabineta 
2018.  gada 26.  jūnija noteikumu 
Nr. 354 „Audžuģimenes noteikumi” 
78.  punktu. Projektā ir noteikts 
audžuģimenei un audžuģimenē 
ievietotam bērnam palīdzības ap
mērs, palīdzības veidi un palīdzības 
piešķiršanas kārtība.

Īss projekta satura izklāsts. 
Saistošo noteikumu projekts no
saka audžuģimenei piešķiramās 
palīdzības veidus un apmērus, kā 
arī piešķiršanas kārtību.

Saskaņā ar saistošajiem 
noteikumiem „Par Saulkrastu 
novada pašvaldības palīdzību au
džuģimenei” vienreizējs pabalsts 
apģērba un mīkstā inventāra 
iegādei 1 bērnam ir 145,00 euro. 

Atlīdzība par audžuģimenes 
pienākumu veikšanu uz laiku, kas 
ir īsāks par mēnesi, tiek noteikta, 
par pamatu ņemot pašvaldības 
noteikto apmēru pašvaldības ik
mēneša pabalstam uzturam au
džuģimenē ievietotam bērnam, 
tas ir, 75% apmērā no minimā
lās darba algas valstī (apmērs ir 
lielāks par 2018.  gada 26.  jūnija 
Ministru kabineta noteikumos 
Nr.  354 „Audžuģimenes noteiku
mi” noteikto apmēru), aprēķinot 
proporcionāli dienu skaitam.

Informācija par plānoto pro-
jekta ietekmi uz pašvaldības 
budžetu. Nav attiecināma. Izde
vumi saistībā ar pašvaldības palī
dzību audžuģimenei tiek plānoti 
pašvaldības budžetā.

Informācija par plānoto pro-
jekta ietekmi uz uzņēmējdarbī-
bas vidi pašvaldības teritorijā. 
Nav attiecināma.

Informācija par administratī-
vajām procedūrām. Noteikumu 
izpildi un piemērošanu nodroši
na Saulkrastu sociālais dienests.

Informācija par konsultāci-
jām ar privātpersonām. Nav at
tiecināma.

Normunds Līcis, 
domes priekšsēdētājs
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2019. gada 27. februārī  SAISTOŠIE NOTEIKUMI  Saulkrastos Nr. SN 3/2019
Apstiprināti Saulkrastu novada domes 2019. gada 27. februāra sēdē (prot. Nr. 6/2019§21) 

Grozījumi Saulkrastu novada domes 2018. gada 31. janvāra saistošajos 
noteikumos Nr. SN 1/2018 „Par materiālo palīdzību Saulkrastu novadā”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašval
dībām”43.  panta trešo daļu, Ministru 
kabineta 2006.  gada 19.  decembra 
noteikumu Nr.  1036 „Audžuģimenes 
noteikumi” 43. punktu

1. Izdarīt Saulkrastu novada do
mes 2018. gada 31. janvāra saistoša
jos noteikumos Nr. SN 1/2018 „Par 
materiālo palīdzību Saulkrastu no
vadā” (turpmāk – Noteikumi) šādus 
grozījumus:

1.1. Svītrot no noteikumu izdoša
nas tiesiskā pamatojuma normatīvo 
aktu un tā vienību „MK 2006. gada 
19.  decembra noteikumu Nr.  1036 
„Audžuģimenes noteikumi” 43.  pun
ktu”. 

1.2. Aizstāt I nodaļas nosaukumā 
vārdu „noteikumi” ar vārdu „jautā
jumi”.

1.3. Papildināt 3. punktu ar teiku
mu šādā redakcijā: „Noteikumu II, 
III un VIII nodaļā noteikto mate
riālo palīdzību piešķir, ja bērna un 
viena no likumiskajiem pārstāvjiem 
dzīvesvieta deklarēta Saulkrastu 
novada administratīvajā teritorijā.”

1.4. Izteikt 6.2. apakšpunktu šādā 
redakcijā:

„6.2. pēdējo sešu mēnešu laikā 
izsniegta izdevumus apliecinoša 
dokumenta kopiju, kurā norādīts 
personas vārds, uzvārds un perso
nas kods. Nepieciešamības gadī
jumā Dienests var pieprasīt doku
menta oriģināla uzrādīšanu.”

1.5. Svītrot 7. punktu.
1.6. Papildināt ar jaunu II1 nodaļu 

„Materiālā palīdzība tuberkulozes 
slimniekiem” šādā redakcijā:

„II.1 Materiālā palīdzība tuber-
kulozes slimniekiem

7.1 Materiālās palīdzības apmērs 

tuberkulozes slimniekiem, kuri ārs
tējas ambulatori, ir 3,00 euro dienā 
pārtikas iegādei;

7.2 Materiālo palīdzību piešķir uz 
ārstniecības iestādes izsniegtā izzi
ņā norādīto termiņu. 

7.3  Lai saņemtu materiālo palī
dzību tuberkulozes slimniekiem, 
persona vēršas Dienestā ar iesnie
gumu, kurā ir norādīts kredītiestā
des konta numurs, uz kuru pārskai
tīt materiālo palīdzību. Papildus 
iesniegumam pieprasītājs iesniedz 
ārstniecības iestādes izsniegtu iz
ziņu.”

1.7.  Svītrot 8. punkta otro teiku
mu.

1.8. Svītrot 9. punkta otro teiku
mu.

1.9.  Svītrot 10.  punkta otro tei
kumu. 

1.10. Svītrot 11. punkta trešo tei
kumu.

1.11.  Papildināt Noteikumus ar 
IV1 nodaļu „Vienreizējā materiālā 
pabalsta piešķiršana nozīmīgā dzī
ves jubilejā” šādā redakcijā:

„IV.1 Vienreizējā materiālā pa-
balsta piešķiršana nozīmīgā dzīves 
jubilejā

17.1 Vienreizēju materiālo pabal
stu nozīmīgā dzīves jubilejā, pa
matojoties uz 17.2 punktā norādīto 
iesniegumu un Dienesta lēmumu, 
piešķir:

17.11. 90 un 95  gadu jubilejā  – 
50 euro;

17.12. 100  gadu jubilejā  – 100 
euro.

17.2 Lai saņemtu materiālo pa
balstu nozīmīgā dzīves jubilejā, 
pieprasītājs, tā likumiskais vai piln
varotais pārstāvis vēršas Dienestā 
ar iesniegumu, kurā norādīts kre

dītiestādes konta numurs, uz kuru 
pārskaitīt materiālo pabalstu.

17.3 Pabalstu piešķir tajā gadā 
un mēnesī, kad persona sasniedz 
Noteikumu 17.1 punktā minēto ve
cumu.”

1.12. Svītrot 15. punktu.
1.13. Svītrot 19. punktu. 
1.14.  Svītrot VI nodaļu „Pabalsts 

audžuģimenēm”.
1.15.  Izteikt 27.  punktu šādā re

dakcijā: 
„27. Pabalstu aizbildnim par bēr

na uzturēšanu piešķir ar Dienesta 
lēmumu, pamatojoties uz Saulkras
tu novada bāriņtiesas lēmumu. Šajā 
punktā noteikto pabalstu izmaksā 
aizbildnim papildus valsts noteik
tajam pabalstam par bērna uztu
rēšanu. Pabalstu aprēķina, sākot ar 
dienu, kad saņemts aizbildņa ie
sniegums, līdz dienai, kad aizbildnis 
tiek atcelts vai atlaists no aizbildņa 
pienākumu pildīšanas. Par nepilnu 
mēnesi (uzsākot pabalsta par bērna 
uzturēšanu izmaksu) pabalsta ap
mērs tiek aprēķināts proporcionāli 
dienu skaitam, par pamatu ņemot 
pabalsta bērna uzturam apmēru 
mēnesī.”

1.16.  Izteikt 30.  punkta otro tei
kumu šādā redakcijā: „Par nepilnu 
mēnesi (pārtraucot pabalsta par 
bērna uzturēšanu izmaksu) pabal
sta apmērs tiek aprēķināts propor
cionāli dienu skaitam, par pamatu 
ņemot pabalsta par bērna uzturēša
nu apmēru mēnesī.”

1.17.  Papildināt ar 32.1  punktu 
šādā redakcijā:

„32.1 Materiālo palīdzību vasaras 
nometņu izdevumu samaksai aiz
bildnībā vai audžuģimenē esošam 
bērnam, par kuru lēmumu pieņē

musi Saulkrastu novada bāriņtiesa, 
piešķir neatkarīgi no bērna liku
miskā pārstāvja deklarētās dzīves
vietas.”

1.18.  Izteikt 34.  punktu šādā re
dakcijā: 

„34.  Personai, kura ir atbrīvota 
no brīvības atņemšanas iestādes, 
tiek piešķirta vienreizēja materiālā 
palīdzība valstī noteiktajā garan
tētā minimālā ienākumu līmeņa 
apmērā, kāds ir spēkā atbrīvošanas 
dienā.”

1.19. Svītrot 38. punktu.
1.20. Svītrot 41. punktu.
1.21.  Izteikt XII nodaļas nosau

kumu šādā redakcijā: „Noslēguma 
jautājums”.

2. Grozījumu 1.13.  punkts stājas 
spēkā pēc Saulkrastu novada do
mes 2019. gada 27. februāra saisto
šo noteikumu Nr.  SN 2/2019 „Par 
Saulkrastu novada pašvaldības pa
līdzību audžuģimenei” spēkā stā
šanās.

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Projekta nepieciešamības pa-

matojums. Saistošo noteikumu 
grozījumi ir nepieciešami, lai:

• noteiktu vienreizēja pabalsta 
apmēru un saņemšanas kārtību 
personām, kuras ir sasniegušas 90, 
95 un 100 gadu vecumu;

• noteiktu materiālās palīdzības 
tuberkulozes slimniekiem saņem
šanas kārtību;

• svītrotu VI nodaļu „Pabalsts 
audžuģimenēm”. 

Saistošajos noteikumos ietverti 
Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrijas 2018.  gada 
15.  februāra atzinumā norādītie 
precizējumi.

Īss projekta satura izklāsts.
Saistošie noteikumi ir papildināti 
ar jauniem materiālās palīdzības 
veidiem:

• materiālā palīdzība tuberkulo
zes slimniekiem;

• vienreizējs pabalsts perso
nām, kuras ir sasniegušas 90, 95 un 
100 gadu vecumu. Līdz šim palīdzī
ba tika piešķirta kā palīdzība krīzes 
situācijā, piešķirot pārtikas talonus 
tādā apjomā, kāds norādīts ārstnie
cības iestādes izsniegtā izziņā. 

No saistošajiem noteikumiem 
ir svītrota nodaļa „Pabalsts audžu
ģimenēm”. Tiesiskais regulējums, 
kas attiecas uz audžuģimenēm, tiks 
iekļauts atsevišķos noteikumos par 
pašvaldības palīdzību audžuģime
nēm.

Papildus veikti atsevišķi precizē
jumi, arī precizējumi, kas norādīti 
Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrijas 2018.  gada 
15. februāra atzinumā.

Informācija par plānoto pro-
jekta ietekmi uz pašvaldības bu-
džetu. Saistošie noteikumi nepa
redz būtisku ietekmi uz pašvaldības 
budžetu.

Informācija par plānoto pro-
jekta ietekmi uz uzņēmējdarbības 
vidi pašvaldības teritorijā. Nav at
tiecināma.

Informācija par administratī-
vajām procedūrām. Noteikumu 
izpildi un piemērošanu nodrošina 
Saulkrastu sociālais dienests.

Informācija par konsultācijām 
ar privātpersonām. Nav attiecinā
ma.

Normunds Līcis, 
domes priekšsēdētājs

2019. gada 27. februārī  SAISTOŠIE NOTEIKUMI  Saulkrastos Nr. SN 4/2019
Apstiprināti Saulkrastu novada domes 2019. gada 27. februāra sēdē (prot. Nr. 6/2019§22)

Grozījumi Saulkrastu novada domes 2013. gada 24. aprīļa saistošajos 
noteikumos Nr. 4 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Saulkrastu novadā”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašval
dībām” 15. panta pirmās daļas 7. pun
ktu, 43.  panta trešo daļu, Sociālo 
pakalpojumu un sociālās palīdzības 
likuma 35.  panta ceturto un piekto 
daļu, likuma „Par palīdzību dzīvokļa 
jautājumu risināšanā” 14. panta sesto 
daļu, Ministru kabineta 2010.  gada 
30.  marta noteikumu Nr.  299 „No
teikumi par ģimenes vai atsevišķi 
dzīvojošas personas atzīšanu par trū
cīgu” 19.4. apakšpunktu

Izdarīt Saulkrastu novada do
mes 2013. gada 24. aprīļa saistošajos 
noteikumos Nr. 4 „Par sociālās pa
līdzības pabalstiem Saulkrastu no
vadā” (turpmāk – Noteikumi) šādus 
grozījumus:

1. Papildināt noteikumus ar 5.2 
punktu šādā redakcijā:

„5.2 Trūcīgas ģimenes (personas) 
statusu nosaka:

5.21 uz trim mēnešiem – ja ģime
nē ir darbspējīgas personas;

5.2 2 uz sešiem mēnešiem – ja ģi
menē nav darbspējīgu personu.”

2. Aizstāt 17.1. apakšpunktā vār
du „invalīdiem” ar vārdiem „perso
nai ar invaliditāti”.

3. Papildināt 18. punktu aiz vār
da „pabalstu” ar vārdiem „trūcīgai 
vai maznodrošinātai ģimenei (per
sonai)”.

4. Izteikt 19. punktu šādā redak
cijā:

„19. Vientuļam pensionāram, per

sonai ar 1.  grupas invaliditāti, kura 
veselības stāvokļa vai vecuma dēļ 
nespēj sagādāt kurināmo vai samak
sāt par apkuri un kuras ikmēneša 
ienākumi nepārsniedz 70% no mi
nimālās darba algas valstī, pabalstu 
var piešķirt:

19.1. natūrā, piešķirot piecus ste
rus sazāģētas, saskaldītas malkas;

19.2. apmaksājot cita veida ku
rināmā iegādes izdevumus, pama
tojoties uz maksājumu apliecino
šiem dokumentiem, kas nav vecāki 
par trīs mēnešiem, nepārsniedzot 
210,00 euro gadā;

19.3. centralizētās siltumapgādes 
pakalpojuma samaksai, pamatojo
ties uz maksājumu apliecinošiem 
dokumentiem, kas nav vecāki par 
trīs mēnešiem, līdz 35,00  euro mē
nesī, nepārsniedzot 210,00 euro 
gadā.”

5. Aizstāt 31.5.  apakšpunktā vār
dus „vienu reizi” ar vārdiem „vien
reizēji izmaksājamu pabalstu”.

6. Papildināt 31.  punktu ar 
31.8. apakšpunktu šādā redakcijā:

„31.8. ārstēšanās no alkohola, 
narkotisko vielu vai azartspēļu at
karības izdevumu samaksai, nepār
sniedzot 250,00  euro gadā vienai 
personai.” 

7. Svītrot 32.4. apakšpunktā vār
dus „un ārsta nozīmētā medika
menta receptes kopija”.

8. Izteikt 33.1. apakšpunktu šādā 
redakcijā: 

„33.1. uzsākot mācību gadu līdz 
50,00 euro apmēram vienam bēr
nam. Pabalstu izmaksā vienu reizi 
gadā, pamatojoties uz personas ie
sniegumu, kas iesniegts Saulkrastu 
sociālajā dienestā ne vēlāk kā līdz 
katra gada 30.  septembrim. Iesnie
gumam pievieno skolas piederumu 
un apģērba iegādes izdevumu aplie
cinošu dokumentu, kas ir izsniegts 
pēdējo trīs mēnešu laikā un kurā ir 
norādīts personas vārds, uzvārds un 
personas kods.”

9. Izteikt 33.3. apakšpunktu šādā 
redakcijā: 

„33.3. brīvpusdienām vispārizglī
tojošā skolā. Pabalstu ar Dienesta 
lēmumu piešķir uz vienu mācību 
gadu. Lēmums stājas spēkā ar nā
kamo dienu pēc Dienesta sēdes. 
Pabalstu izmaksā katru mēnesi sa
skaņā ar ēdināšanas pakalpojuma 
sniedzēja rēķinu;”

10. Svītrot XI  nodaļu „Pabalsts 
sociālās aprūpes pakalpojumu no
drošināšanai”.

11. Svītrot 37.  punktā vārdu 
„rakstveida”.

12. Svītrot 39. punktu.
13. Papildināt 41. punktu aiz vār

da „(desmit)” ar vārdu „darba”.

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Projekta nepieciešamības pa-

matojums. Noteikumi izstrādāti, 
lai:

•  noteiktu termiņu, uz kādu 

nosaka Trūcīgas ģimenes (perso
nas) statusu;

• noteiktu pabalsta apmēru 
personai, kas ārstējās no alkohola, 
narkotisko vielu vai azartspēļu at
karības;

•  svītrotu XI  nodaļu „Pabalsts 
sociālās aprūpes pakalpojumu no
drošināšanai”;

• veiktu precizējumus atbilsto
ši Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrijas 2017.  gada 
7. novembra atzinumā ietvertajiem 
ieteikumiem.

Īss projekta satura izklāsts. Ar 
noteikumiem trūcīgas ģimenes 
(personas) statusu nosaka uz trim 
mēnešiem (ja ģimenē ir darbspē
jīgas personas) un uz sešiem mē
nešiem (ja ģimenē nav darbspējīgu 
personu). 

Līdz šim vientuļam pensionāram 
vai personai ar 1. grupas invaliditāti, 
kura veselības stāvokļa vai vecuma 
dēļ nespēj sagādāt kurināmo vai 
samaksāt par apkuri, tika piešķir
ti pieci steri sazāģētas, saskaldītas 
malkas. Ņemot vērā, ka ir arī citi 
kurināmā veidi, Pašvaldība nosaka, 
ka pabalstu var piešķirt:

• natūrā, piešķirot piecus sterus 
sazāģētas, saskaldītas malkas;

• apmaksājot cita veida kuri
nāmā iegādes izdevumus, pama
tojoties uz maksājumu apliecino
šiem dokumentiem, nepārsniedzot 
210,00 euro gadā;

• centralizētās siltumapgādes 
pakalpojuma samaksai, pamatojo
ties uz maksājumu apliecinošiem 
dokumentiem, līdz 35,00  euro mē
nesī, nepārsniedzot 210,00  euro 
gadā.

Ar Noteikumiem papildināti 
pabalsti medicīnas pakalpojumu 
samaksai, paredzot pabalstu ārstē
šanās no alkohola, narkotisko vielu 
vai azartspēļu atkarības izdevumu 
samaksai.

Noteikumos iekļauti precizē
jumi atbilstoši Vides aizsardzības 
un reģionālās attīstības ministrijas 
2017.  gada 7.  novembra atzinumā 
ietvertajiem ieteikumiem.

Informācija par plānoto pro-
jekta ietekmi uz pašvaldības bu-
džetu. Saistošo noteikumu ietek
me uz pašvaldības budžetu nav 
būtiska.

Informācija par plānoto pro-
jekta ietekmi uz uzņēmējdarbības 
vidi pašvaldības teritorijā. Nav at
tiecināma.

Informācija par administratīva-
jām procedūrām. Noteikumu izpildi 
un piemērošanu nodrošina Saulkras
tu sociālais dienests.

Informācija par konsultācijām 
ar privātpersonām. Nav attiecinā
ma.

 

Normunds Līcis, 
domes priekšsēdētājs



12    Saulkrastu Domes Ziņas
2019. gada aprīlis

Pasākumu kalendārs

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

Sabiedrisko attiecību nodaļa:
Tālr. 67142514, 28634639.

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: 3700 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”.

Martā Saulkrastu novada 
Dzimtsarakstu nodaļā
reģistrēti 6 bērni: 5 meitenes – 
2 Esteres, Marta, Slava, Patrīcija
un 1 zēns – Tomass.
Sveicam vecākus un tuviniekus!

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

Saulkrastu novada dome 
izsaka līdzjūtību aizsaulē 
aizgājušo tuviniekiem. 
Aizsaulē aizgājuši:
Valdis Einiks
(16.10.1931.–05.03.2019.);
Jadviga Seregina
(08.04.1926.–07.03.2019.);
Helmuts Kauķis
(10.10.1927.–09.03.2019);
Revs Agafonovs
(25.06.1930.–18.03.2019.);
Ausma Dzidra Akulāne
(26.01.1934.–23.03.2019.).

Saulkrastu novada bibliotēkā
IZSTĀDES 

• Visu mēnesi mākslinieces Gitas Dinbires mākslas darbu izstāde 
„Rozes”.
• Visu mēnesi grāmatu izstāde „Rakstniekam un dzejniekam Vi
kam – 80” Bērnu nodaļā.
• Visu mēnesi grāmatu izstāde „Jaunumi” Bērnu nodaļā un Abone
menta nodaļā.
• No 8. līdz 31. aprīlim grāmatu izstāde „Lai dīgst, zaļo un zied!”

AKTIVITĀTES
9. aprīlī plkst. 10.00 radošās nodarbības lasītveicināšanas projek
tā „Mazo pūčulēnu skola” 3. nodarbība.
10. aprīlī plkst. 11.30 radošā darbnīca kopā ar mākslinieci, grāma
tu ilustratori Agiju Staku.
15. aprīlī plkst. 15.00 tikšanās un radošā darbnīca kopā ar Latvijā 
labi zināmo karikatūristu Gati Šļūku.
16. aprīlī plkst. 10.00 radošās nodarbības lasītveicināšanas pro
jektā „Mazo pūčulēnu skola” 4. nodarbība.
28. maijā plkst. 10.00 tikšanās ar dzejnieku Kārli Vērdiņu (VKKF 
atbalstītā projektā „Lasītava krustojumā. 2. kārta”).
Visu mēnesi datormācības iesācējiem „Viena klikšķa attālumā!” 
Saulkrastu novada bibliotēka piedāvā lasītājiem bez maksas lasīt 
latviešu autoru darbus EGRĀMATĀS tiešsaistē mobilajā ierīcē 
vai datorā. Par pakalpojumu lūdzam interesēties bibliotēkā.

13. aprīlī no 11.00 Saulkrastu 
sporta centrā notiks gadskārtē
jais mazo dziedātāju konkurss 
„Saulkrastu cīrulītis 2019”. Kon
kursā aicinām piedalīties ikvie
nu vokālistu no 3 līdz 6  gadiem. 
Konkursa nolikums un pieteikša
nās kārtība pieejami vietnē www.
saulkrasti.lv.
27. aprīlī 14.00 Saulkrastu domes 
zālē Eiropas senioru deju kolektīvs 
„Draiskais solis” (vadītāja Ināra 
Vonda) aicina kopā svinēt 15 gadu 
jubileju! Atskatīsimies uz spilgtā
kajiem notikumiem, izdejosim ie
mīļotākās dejas un svinēsim dzīvi 
kopā ar vokālo ansambli „Dzīle”! 
Ieeja koncertā – bezmaksas.
28. aprīlī 16.00 Saulkrastu do
mes zālē Latvijas simtgadei veltī
to filmu sērijas pēdējā spēlfilma 
„1906”. Ieejas maksa: 3 eiro. Biļe
tes – stundu pirms seansa. 

Režisora Gata Šmita filma stāsta 
par 1906.  gada rudens notiku
miem. Slepenpolicija ir guvusi virs
roku cīņā ar sociāldemokrātu kau
jiniekiem. Tikai viena grupa spītīgi 
turpina savu darbību un plāno pār
galvīgu uzbrukumu rūpnīcas ka
sei. Par operācijas vadītāju tiek 
nozīmēts ierindas kaujinieks Pelē
kais. Operācijas plānošanas laikā 
Pelēkais satiek dzejnieci Violetu 
un mēģina iekarot viņas uzmanī
bu. Violetas iedvesmots, Pelēkais 
ierauga dzīvi un revolūciju citām 
acīm. Turpretim Violeta nemanā
mi nonāk kaujinieku bīstamajā pa

saulē.  Lomās: Inese Pudža, Mārtiņš 
Kalita, Kaspars Zvīgulis u.c. 
3. maijā 20.00 Saules laukumā 
fotoorientēšanās spēles noslē-
gums un muzikāli noskaņotu 
teātrāļu „Gapoljeri” koncerts. 
4. maijā 12.00 LR Neatkarības at
jaunošanas gadadiena – Baltā gald
auta svētki. Precīzāka informācija 
būs pieejama www.saulkrasti.lv.
12. maijā 12.00 Saulkrastu spor
ta centrā veltījums Mātes die-
nai  – koncerts lieliem un ma-
ziem „Mīļdziesmiņas”. Koncertā 
skanēs latviešu tautasdziesmas, 
Imanta Kalniņa un Raimonda 
Paula, Renāra Kaupera un Valta 
Pūces raibā virknē saliktas dzies
miņas. Koncertā muzicēs: Aija 
Andrejeva (balss), Marts Kristians 
Kalniņš (balss, harmonijs), Goran 
Gora (balss, ģitāra), Jānis Miltiņš 
(taustiņinstrumenti), Mārtiņš 
Miļevskis (sitaminstrumenti) un 
Karina Bērziņa (stāstniece).
Koncerta auditorija  – bērni no 
3 gadiem, ģimenes, jaunāko klašu 
skolēni. Biļešu cenas: bērniem līdz 
3 gadiem – ieeja bez maksas, bēr
niem no 3 līdz 12 gadiem – 2 eiro, 
pieaugušajiem  – 5 eiro. Ģimenes 
biļetes cena ar karti „3 +” – 12 eiro. 

12. maijā 17.00 Saulkrastu do
mes zālē animācijas filma „Lote 
un pazudušie pūķi”. Ieejas maksa 

3 eiro, biļetes – stundu pirms se
ansa. Bērniem līdz 7  gadiem (tai 
skaitā 7  gadus lielajiem skatītā
jiem) ieeja brīva.
18. maijā „Ieripo Saulkrastos!” 
Muzeju nakts „Tālavas taurē-
tājs” un Saulkrastu Meža parka 
atklāšana 
15.00 Zilā karoga pacelšana 
Saulkrastu pludmalē – ūdensmo
tociklu paraugdemonstrējumi.
15.30 labirints „Iepazīsti Meža 
parku!”
17.00 Liepājas Leļļu teātra izrā-
de „Lāčradzis”.
18.00 Pasaku namiņš (Skolas 
iela 19).
19.00 Anitras Bērziņas personā-
lizstāde „Taurētājs” Saulkrastu 
dzelzceļa stacijā.
20.00 Latvijas laikmetīgās mū-
zikas koncerts  – jauktais koris 
„Anima” atskaņo Pētera Vaska, 
Raimonda Tigula, Ērika Ešenval
da un Platona Buravicka darbus. 
Koncerts – Akācijas ielā 7.

Ievas Saulītes un Saulkrastu   
mākslinieku instalācija „Māks-
las mežs” Saulkrastu Meža parkā.
20.00–22.00 KN „Zvejniekciems” 
pasākums „60 gadi afišās”, kultūras 
nama pagalmā – radošās darbnīcas 
un VJMMS audzēkņu koncerts.
22.00 postfolka grupas „Zāle” 
koncerts Saulkrastu Meža parkā.
23.00 multimākslinieka Pētera 
Geizdāna audiovizuāla ekspozī-
cija „Nocte Affectum”.
Lūdzam sekot informācijai par 
18.  maija pasākumiem vietnēs 
www.saulkrasti.lv un www.face
book.com/skusc/.

SPORTA AFIŠA
14. aprīlī 10.00 Saulkrastu 
novusa čempionāta 4. posms 
Saulkrastu sporta centrā.
27. aprīlī 8.30 Saulkrastu bas
ketbola čempionāts Saulkrastu 
sporta centrā.
28. aprīlī reģistrācija no 11.00 
Baltajā kāpā tradicionālajam 
Saulkrastu skrējienam.
30. aprīlī no 17.00 līdz 19.00 
skriešanas seriāla „No kāpām līdz 
jūrai” pirmās kārtas starts Zvej
niekciemā. Nākamās kārtas 7., 
14., 21. un 28. maijā.
3. maijā no 17.00 līdz 19.00 
fotoorientēšanās. Reģistrācija Sau
les laukumā. 
5. maijā reģistrācija no 12.00 
Saulkrastu sporta centrā, velo
kross „Dod pa pedāļiem”. Velo
kross notiek Saulkrastu apkārtnē. 
18. maijā no 15.00 līdz 18.00 
orientēšanās labirinti – vasaras 
sezonas atklāšanas pasākums 
Meža parkā. 
Informācija par pasākumu pieeja
ma vietnē www.saulkrasti.lv, www.
facebook.com/saulkrastisports.

SENIORU AKTIVITĀTES
7. maijā plkst. 11.30 „Jauniešu 
mājā” tikšanās ar dziesminieku 
Valdi Atālu „Pieturies pie debesīm”.
30. maijā ekskursija uz Mado
nas novadu.
No 18. līdz 19. jūlijam ekskur
sija uz Hāpsalu un Hījumā salu.
Plašāka informācija pa tālruni 
26437766.

Lieldienu laika 
dievkalpojumi 

Saulkrastu katoļu 
baznīcā

Lielajā Ceturtdienā, 18. aprīlī, 
plkst. 18.00 – Kristus Pēdējo 
Vakariņu piemiņas Svētā Mise.
Lielajā Piektdienā, 19. aprīlī, 
plkst. 15.00 – Krustaceļš un Kristus 
ciešanu piemiņas dievkalpojums.
Lielajā Sestdienā, 20. aprīlī, 
plkst. 19.00 – Lieldienu vigīlijas 
Sv. Mise, uguns un ūdens svētīšana.
Pirmajās Lieldienās, 21. aprīlī, 
plkst. 8.00 – Kristus Augšāmcel
šanās svētku svinīgā Svētā Mise.
Otrajās Lieldienās, 22. aprīlī, 
plkst. 9.00 – Svētā Mise.
***
Dieva Žēlsirdības svētkos, 
svētdien, 28. aprīlī, Saulkrastu 
Dieva Žēlsirdības Romas katoļu 
draudzes baznīcas 21 gada jubile
ja. Svētā Mise plkst. 12.00.
Visi mīļi gaidīti! Plašāka informācija 
pa tālruni 25909060 (priesteris 
Ilmārs Kravalis) vai draudzes mājas
lapā www.dievazelsirdibasdraudze.lv.

Pateicība
Izsaku vissiltāko paldies 

Saulkrastu novada domes 
kolektīvam, apbedīšanas firmai 

,,Ādaži”’, mācītājam Ivaram 
Jēkabsonam, ērģelniekam Vilnim 
Daņiļēvičam un visiem, kuri bija 

kopā ar mani, vīru AIVARU OSĪTI 
pēdējā gaitā pavadot.    

Sieva, bērni un mazbērni

Dievkalpojumi 2019. gada  
Klusajā Nedēļā un Lieldienās  

Pēterupes (Saulkrastu) un Skultes luterāņu dievnamos. 

 Pūpolsvētdienas dievkalpojumi  
(svētdiena, 14. aprīlis) 
 Pēterupes (Saulkrastu) baznīcā plkst. 10:00 
 Skultes baznīcā plkst. 13:00 
  
 Zaļās Ceturtdienas dievkalpojumi 
(ceturtdiena, 18. aprīlis) 
 Skultes baznīcā plkst. 16:00 
 Pēterupes (Saulkrastu) baznīcā plkst. 18:00 

 Lielās Piektdienas dievkalpojumi  
(piektdiena, 19. aprīlis) 
 Pēterupes (Saulkrastu) baznīcā plkst. 10:00 
 Skultes baznīcā plkst. 12:00 

 Lieldienu nakts vigīlija (Lieldienu nakts dievkalpojums) 
(sestdiena, 20. aprīlis) 
 Skultes baznīcā plkst. 23:00  

 Lieldienu dievkalpojumi  
(svētdiena, 21. aprīlis) 
 Pēterupes (Saulkrastu) baznīcā plkst. 10:00 
 Skultes baznīcā plkst. 13:00 

 Otro Lieldienu dievkalpojums  
(pirmdiena, 22. aprīlis) 
 Pēterupes (Saulkrastu) baznīcā plkst. 10:00 

    Tuvāka informācija  
māc. Ivo Pavlovičs t. 29449558 

www.saulkrastubaznica.lv 
www.skultesbaznica.lv




