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Jaunais mācību gads ir sācies!

Cik daudz gaismas uz ceļa,
Pa kuru mums jāiet…
Iesim saņemt un starot,
Un dot…

O. Vācietis

Ar ziediem un atkalredzēšanās 
prieku jaunais mācību gads 
sācies 690 Saulkrastu novada 
skolēniem, no kuriem 69 uz 
skolu devās pirmo reizi. 

Saulkrastu vidusskolā šogad mā-
cās 392 skolēni, un divās pirmajās 
klasēs ir 39 pirmklasnieki. Skolā 
strādā 45 pedagogi un 20  darbi-
nieki. 

Zvejniekciema vidusskolas 
pirmajā klasē zināšanas apgūs 
30  pirmklasnieki. Kopumā Zvej-
niekciema vidusskolā šogad mā-
cīsies 298 skolēni. Pedagoģiskais 
kolektīvs – 32 skolotāji, kā arī 
14 darbinieki.

Vidzemes jūrmalas Mūzi-
kas un mākslas skolā mācīsies 
243  audzēkņi. Mūzikas izglītību 

apgūs 100, mākslas izglītību – 
109 audzēkņi. Mūzikas izglītībā 
sagatavošanas klasē šogad mācī-
bas uzsāks 14, savukārt mākslas 
izglītībā  – 20 audzēkņi. Ar au-
dzēkņiem strādā 29 pedagogi,  
ikdienas vajadzības nodrošina 
5 darbinieki.

Pirmskolas izglītības iestādes 
„Rūķītis” 14 grupiņas šogad ap-
meklē 260 bērni. 44 mazuļi uz 
„Rūķīti” devās pirmo reizi. Par 
mazajiem rūķīšiem rūpējas un 
gādā 35 pedagogi un 27 darbi-
nieki.

Piedaloties Zinību dienas pa-
sākumos, Saulkrastu novada do-
mes priekšsēdētājs Normunds 
Līcis uzsvēra sadarbības nozīmi 
izglītības procesā, kā arī  novē-
lēja visiem skolēniem, pedago-
giem, izglītības iestāžu darbinie-
kiem un vecākiem veiksmīgu, 
radošiem panākumiem piepildī-
tu mācību gadu, kā arī zinātkāri 
un atklājumu prieku visu mācī-
bu gadu.

Pie Saulkrastu TIC 
izvietots jauns 
informatīvais displejs
Septembra sākumā pie Saulkras-
tu tūrisma informācijas centra ir 
uzstādīts informatīvais displejs, 
kurā redzama informācija, kas 
nepieciešama, dodoties uz plud-
mali, – laika prognoze, esošā gai-
sa un ūdens temperatūra.

Papildus displejā ir iespēja skatīt 
arī pasākumu afišas par gaidāma-
jiem notikumiem Saulkrastu no-
vadā un citu noderīgu informāciju.

Displejs uzstādīts projektā Nr.1-
08/31/2019 „Piekrastes apsaim-
niekošanas praktisko aktivitāšu 
realizēšana” sadarbībā ar Latvijas 
Pašvaldību savienību.

Aicinām iesniegt priekšlikumus 
Atzinības rakstu piešķiršanai
Saulkrastu novada dome 
līdz šā gada 15. oktobrim 
aicina iesniegt priekšlikumus 
Atzinības rakstu piešķiršanai.

Atzinības raksts ir Saulkrastu paš-
valdības apbalvojums, ko piešķir 
par nozīmīgiem ieguldījumiem 
vai sasniegumiem Saulkrastu 
pašvaldības labā par konkrētu 
laika posmu (iepriekšējo gadu) 
šādās nominācijās: sabiedriskais 
darbs, izglītība, kultūra, sports, 
tautsaimniecība, sociālā aprūpe, 
drošība, uzņēmējdarbība, medi-
cīna, mecenātisms, starptautiskā 
sadarbība, arhitektūra, vides aiz-
sardzība, apkalpojošā sfēra, kā arī 
par mūža ieguldījumu. 

Apbalvojumu var piešķirt fizis-

kai personai, juridiskai personai, 
Saulkrastu pašvaldības iestādei 
vai institūcijai, pašdarbības ko-
lektīvam, sporta kolektīvam. 
Saņem tos ierosinājumus izskata 
Saulkrastu novada domes Apbal-
vojumu komisija.

Ierosinājumu ir tiesīga ie-
sniegt: fizisku personu grupa (ne 
mazāk kā 5 personas), juridiska 
persona, domes deputāts. 

Ierosinājums par personas 
izvirzīšanu apbalvojumam jāie-
sniedz domē rakstiski vai elektro-
niski.

Ierosinājumā par izvirzīšanu 
apbalvojumam jānorāda:

Apbalvojamās personas (iestā-
des, institūcijas, kolektīva) dati – 
vārds, uzvārds (nosaukums), 

dzīvesvieta (adrese), nopelnu 
apraksts, par ko ierosina apbal-
vošanai, apbalvojuma veids, kā 
arī dati par iesniedzēju – vārds, 
uzvārds (nosaukums), dzīvesvieta 
(adrese).

Fizisku personu grupas ierosi-
nājumu par personas izvirzīšanu 
apbalvojumam paraksta visi gru-
pas locekļi, norādot savu vārdu, 
uzvārdu un dzīvesvietu.

Juridiskas personas ierosināju-
mam par personas izvirzīšanu ap-
balvojumam jāpievieno lēmums 
no sanāksmes, kurā nolemts iz-
virzīt kandidātu apbalvojumam.

Apbalvojumu nolikums ir 
pieejams interneta vietnē www.
saul krasti.lv, sadaļā „Pašvaldība”, 
apakšsadaļā „Dokumenti”.

Saulkrastu novada domes priekšsēdētājs N. Līcis uzrunā Zvejniekciema vidusskolas audzēkņus. 

Arī mazie rūķīši svin Zinību dienu. Foto: no domes arhīva

Saulkrastu vidusskolas 12. un 1. klases skolēni dodas uz svinīgo pasākumu.

Foto: no domes arhīva
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Notiks ūdens 
rezervuāru un 
ūdensvada dezinfekcija
Lai piegādātu tīru ūdeni un no-
drošinātu kvalitatīvu pakalpo-
jumu, SIA „Saulkrastu komu-
nālserviss” vairākas reizes gadā 
atbilstoši 14.11.2017. MK notei-
kumiem Nr. 671 „Dzeramā ūdens 
obligātās nekaitīguma un kvalitā-
tes prasības, monitoringa un kon-
troles kārtība” veic Saulkrastos 
un Zvejniekciemā esošo ūdens 
uzglabāšanas rezervuāru un 
ūdensvada dezinfekciju ar hloru. 

Kārtējā ūdensvada un rezervu-
āru hlorēšana tiks veikta oktobra 
vidū. Šogad dezinfekcija jau noti-
ka maijā un jūlija beigās. 

Dezinfekcijas laikā hlora dau-
dzums ūdenī nepārsniegs pie-
ļaujamo normu un to drīkst iz-
mantot ikdienas vajadzībām, tajā 
skaitā uztura gatavošanā.

SIA „Saulkrastu  
komunālserviss”

Aicinām iedzīvotājus 
piedalīties publiskajā 
apspriešanā
Saskaņā ar 2019. gada 29. au-
gusta Saulkrastu novada domes 
pieņemto lēmumu par attīstības 
programmas 2014.–2020. gadam 
grozījumu galīgās redakcijas no-
došanu publiskai apspriešanai, kas 
notiks no šā gada 2. līdz 30.  sep-
tembrim, aicinām visus ieinte-
resētos Saulkrastu novada iedzī-
votājus, uzņēmējus, sabiedrisko 
organizāciju pārstāvjus piedalīties 
un izteikt savus komentārus par 
izstrādātajiem grozījumiem.

Aktualizētā attīstības pro-
gramma ir pieejama Saulkrastu 
novada domes mājaslapā www.
saulkrasti.lv, sadaļā „Pašvaldī-
ba”, apakšsadaļā „Sabiedrības 
līdzdalība” – „Publiskās apsprie-
šanas”.

Publiskajā apspriešanā no šā 
gada 2. līdz 30. septembrim vie-
dokli ir iespējams izteikt elek-

troniski, iesūtot priekšlikumus 
e-pastā attistiba@saulkrasti.lv vai 
rakstiski iesniedzot Saulkras-
tu novada domes Attīstības un 
plānošanas nodaļā (104. kabine-
tā) Raiņa ielā 8 Saulkrastos. Pēc 
publiskās apspriešanas līdz šā 
gada 7.  oktobrim tiks sagatavots 
pārskats par saņemtajiem priekš-
likumiem un izvērtējums par at-
balstāmajiem un noraidāmajiem 
priekšlikumiem. Priekšlikumi tiek 
izvērtēti atbilstoši spēkā esošajiem 
normatīvajiem aktiem un institū-
ciju sniegtajiem nosacījumiem. 
Atbalstāmie priekšlikumi tiek 
ņemti vērā, pilnveidojot attīstības 
programmas projektu. Pārskats 
par saņemtajiem priekšlikumiem 
un izvērtējums būs pieejams www.
saulkrasti.lv, sadaļā „Sabiedrības 
līdzdalība” – „Publiskās apsprie-
šanas”.

Jau tagad ir iespējams pieslēgties izbūvētajiem tīkliem
Kopš 2018. gada Saulkrastu 
pašvaldībā tiek realizēts 
ūdenssaimniecības 
pakalpojumu attīstības 
projekts „Ūdenssaimniecības 
pakalpojumu attīstība 
Saulkrastos, II kārta”.

Šī projekta mērķis ir attīstīt sa-
biedrisko ūdenssaimniecības pa-
kalpojumu izmantošanu, uzlabot 
to pieejamību un kvalitāti, no-
drošinot kvalitatīvu dzīves vidi, 
samazināt vides piesārņojumu 
un ūdenstilpju eitrofikāciju un 
veicināt Eiropas Savienības (ES) 
direktīvu prasību izpildi ūdens-
saimniecībā.

Šobrīd šī projekta īstenošana 
sniedz iespēju pieslēgties centra-

lizētajiem kanalizācijas un ūdens 
tīkliem I, II, IV un V posmā.

I posmā ir izbūvēti centralizē-
tās kanalizācijas sistēmas tīkli un 
pievadi 33 īpašumiem Amatnieku, 
Zvaigžņu, Jomas, Jaunajā un Lie-
pu ielā, kā arī centralizētā ūdens-
vada sistēmas tīkli un pievadi 
8 īpašumiem Liepu ielā.

II posmā ir izbūvēti centralizē-
tās kanalizācijas sistēmas tīkli un 
pievadi 124 īpašumiem Melnsila, 
Laimdotas, Bebru, Rītupes, Irbe-
nāju, Duntes, Upes, Pērļu ielā un 
Meža un Jūras prospektā, kā arī 
centralizētā ūdensvada sistēmas 
tīkli un pievadi 65 īpašumiem 
Melnsila, Irbenāju, Upes ielā un 
Jūras prospektā.

IV posmā ir izbūvēti centrali-

zētās kanalizācijas sistēmas tīkli 
un pievadi 127 īpašumiem Kadi-
ķu, Kaijas, Lašu/Rīgas, Mednieku, 
Skuju, Pabažu, Kāpu (posmā no 
Baltās kāpas līdz Inčupei), Inču-
pes, Miera, Rīgas ielā, kā arī cen-
tralizētā ūdensvada sistēmas tīkli 
un pievadi 59 īpašumiem Pabažu, 
Tīklu, Inčupes, Kāpu ielā (posmā 
no Baltās kāpas līdz Inčupei).

V posmā ir izbūvēti centralizē-
tās kanalizācijas sistēmas tīkli un 
pievadi 32 īpašumiem Dīķu, Pale-
jas, Avotu un Nometņu ielā, kā arī 
centralizētā ūdensvada sistēmas 
tīkli un pievadi 17 īpašumiem 
 Palejas ielā.

SIA „Saulkrastu komunālser-
viss” aicina nekustamā īpašuma 
īpašniekus, kuru mājsaimniecības 

atrodas iepriekš norādītajās ielās 
un kuri līdz šim vēl nav pieteiku-
šies, iesniegt savus pieteikumus 
SIA „Saulkrastu komunālserviss”, 
lai varētu pieslēgties jaunizbūvē-
tajiem centralizētajiem kanalizā-
cijas un ūdensapgādes tīkliem.

SIA „Saulkrastu komunālser-
viss” atgādina, ka ir iespējams 
pieslēgties centralizētajiem ka-
nalizācijas un ūdensapgādes tīk-
liem, kas tika izbūvēti iepriekšē-
jā ūdenssaimniecības attīstības 
pakalpojumu projektā (darbības 
programmas „Infrastruktūra un 
pakalpojumi” papildinājuma 3.5.1.1. 
aktivitāte „Ūdenssaimniecības in-
frastruktūras attīstība aglomerā-
cijās ar cilvēku ekvivalentu, lielāku 
par 2000”) 2007.–2013. gadā. 

Šīs aktivitātes mērķis ir ūdens-
saimniecības pakalpojumu – 
ūdensapgādes un notekūdeņu 
savākšanas un attīrīšanas – kva-
litātes uzlabošana un ūdenssaim-
niecības pakalpojumu pieejamī-
bas paplašināšana, nodrošinot 
kvalitatīvu dzīves vidi, samazinot 
vides piesārņojumu un ūdens-
tilpju eitrofikāciju un sekmējot 
ūdens un energoresursu racionā-
lu izmantošanu.

Vēršam uzmanību un atgādi-
nām, ka, pieslēdzoties pašreizē-
jiem ūdensapgādes un kanalizā-
cijas tīkliem, darbus drīkst veikt 
pats īpašnieks vai viņa izvēlēts 
darbu veicējs, bet atļauju sākt lie-
tot pakalpojumu pēc visu darbu 

Ugunsdzēsības 
hidrantu pārbaudes
SIA „Saulkrastu komunālser-
viss” speciālisti septembra beigās 
Saulkrastu novada administratī-
vajā teritorijā uzsāks ugunsdzēsī-
bas hidrantu pārbaudes. Tādēļ ir 
iespējamas dzeramā ūdens spie-
diena svārstības un saduļķošanās.

Ārējo ugunsdzēsības ūdens 
ņemšanas vietu jeb hidrantu pār-

baudes saskaņā ar ugunsdrošības 
noteikumiem jāveic vienu reizi 
gadā. Hidranti nodrošina iespēju 
ugunsdzēsības tehnikai uguns-
grēka gadījumā piekļūt pastāvī-
gam ūdens avotam.

Plānots, ka hidrantu pārbau-
des tiks veiktas no 30. septembra 
līdz 11. oktobrim.

Jauns dzīves posms
Septembra sākums lielai daļai 
sabiedrības ir kā jauna dzīves 
posma sākums. Tas ir brīdis, 
kad atvaļinājumā atgūti spēki, 
uzņemta saules enerģija, prātā 
virmo jaunas ieceres un izvirzīti 
nozīmīgi mērķi. Iespējams, šis 
iesākums ir pat nozīmīgāks par 
kalendārā gada sākumu.

Es novēlu jums visiem panāku-
mus, spēku un veselību, iesākot 
šo jauno dzīves posmu, bet īpaši 
un no sirds sveicu skolotājus, stu-
dentus, skolēnus un viņu ģimenes 
jaunā mācību gada sākumā!

Sevišķi nozīmīgs šis laiks ir 
pirmklasniekiem – es novēlu jums 
jau no pirmajām dienām iejusties 
skolas dzīvē un atrast sev piemē-
rotākās nodarbības arī ārpus tās! 
Lai skola, tajā iegūtās zināšanas un 
draugi kļūst par stabiliem balstiem 
turpmākajai dzīvei! Es aicinu sko-
lēnu ģimenes sadarboties ar mūsu 
novada izglītības iestāžu perso-
nālu, lai kopā atrastu un izceltu 
mūsu bērnos apslēptos dimantus.

Lai pienācīgi sagatavotu trīs sko-
las un vienu pirmsskolas izglītības 
iestādi mācībām, ļoti nozīmīgu dar-
bu ir veikusi Saulkrastu pašvaldība. 
Lai gan domei nav iespējas izman-
tot aizņēmuma līdzekļus lielo pro-
jektu īstenošanai, mēs esam spējuši 
pārstrukturēt pašvaldības resursus, 
lai šajā gadā veiktu pašus neatlieka-
mākos darbus. Ar ļoti pārdomātu 
un sabalansēti veidotu budžetu mēs 
esam spējuši risināt jautājumus, kas 
iepriekš tika atlikti gadiem.

Pirmsskolas izglītības iestā-
dē „Rūķītis” no 1. septembra līdz 
770  eiro ir palielinātas pedagogu 
algu likmes, bet mazos apmeklētā-
jus priecēs jaunie rotaļu laukumi, 
kas tiks izbūvēti līdz oktobra bei-
gām. Jā, būtu gribējies arī šos lauku-
mus atklāt jau 1. septembrī, tomēr 
dažādu dokumentācijas saskaņoša-
nas darbu dēļ ar iesaistītajām pusēm 
šo ieceri diemžēl nācās atlikt. Turp-
māk procesus plānosim ļoti rūpīgi, 
lai septembra un oktobra būvdarbi 
netraucētu bērnu ikdienai.

Vēl šajā rudenī plānota intensīvi 
izmantotās A. Kalniņa ielas posma 
asfaltēšana no bērnudārza līdz Vid-
rižu ielai un ātrumu ierobežojošo 
vaļņu uzstādīšana. Atsaucoties ilg-
gadējiem bērnu vecāku lūgumiem, 

nākamgad plānojam paplašināt 
bērnudārza stāvlaukumu. Lai ma-
zinātu apmeklētāju radīto slodzi 
un organizētu to plūsmu, šobrīd 
tiek ierīkotas jaunas koka laipas no 
Baltās kāpas līdz Bērzu ielai. Man 
ir prieks par jauno Kultūras cen-
tra un Sporta centra vadītāju lielo 
aktivitāti – vasarā pasākumi bija 
daudz, to piedāvājums interesants, 
un, galvenais, tie bija ļoti apmeklē-
ti. Rudenī uzklausīsim visus ietei-
kumus, un sāksim jau laikus veidot 
plānus nākamajam gadam. 

Šobrīd liels izaicinājums ir 
nodrošināt mūzikas un mākslas 
skolu ar nepieciešamajām telpām 
un apstākļiem, ko mēs arī izdarī-
sim  – uzdevumus risinām mērķ-
tiecīgi, soli pa solim.

Gatavojoties apkures sezonai, 
tiek atjaunota centra katlumāja, 
kā arī remontētas Zvejniekciema 
ūdens attīrīšanas iekārtas. Nozīmī-
ga ir arī daudzdzīvokļu māju īpaš-
nieku pašiniciatīva siltināt savas 
mājas. Es uzskatu šo lēmumu par 
ļoti gudru, un domē mēs lemsim, 
kā vēl vairāk atbalstīt daudzdzīvok-
ļu māju īpašniekus, kuri iegulda 
līdzekļus savu īpašumu labiekārto-
šanā. Mēs redzam, ka šī iedzīvotāju 
iniciatīva ir padarījusi Saulkrastus 
daudz skaistākus un sakoptākus.

Pozitīvi jaunumi arī ostā – sep-
tembra beigās tiks uzsākta krasta 
stiprinājumu, laivu nolaišanas sli-
pa, apgaismojuma un ietves izbū-
ve Zvejniekciemā gar Aģes upes 
labo krastu no Jūras prospekta 
tiltiņa ostas virzienā, lai Zvejniek-
ciemu veidotu par novada attīs-
tības centru, pilnveidotu ostu 
arī par tūrisma magnētobjektu 
un beidzot padarītu to pieejamu 
mūsu iedzīvotājiem.

Īpaša atbalsta programma ir sa-

gatavota senioriem. Vingrošanas 
nodarbības tiks atbalstītas arī pēc 
līdzšinējā atbalsta projekta termi-
ņa beigām, no 16. līdz 20. septem-
brim tiek rīkota Senioru Veselības 
nedēļa, bet oktobrī plānojam uz-
sākt atbalsta programmu brau-
cieniem sabiedriskajā transportā 
novada teritorijā senioriem, vecā-
kiem par 70 gadiem. Paldies depu-
tātei Sandrai Ozolai-Ozoliņai par 
šīs iniciatīvas aktīvu virzīšanu un 
aizstāvēšanu. Deputāti arī pieņē-
ma lēmumu izveidot Sociālā die-
nesta pieņemšanas punktu kultū-
ras namā „Zvejniekciems”.

Īpaši liels gandarījums ir par 
mūsu kultūras kolektīviem, ku-
riem vasara bijusi notikumiem 
bagāta. Bērnu tautas deju kolektīvs 
„Saulīte” un senioru deju kolek-
tīvs „Saulgrieži” piedalījās Eiropas 
tautu deju festivālā Frankenbergā. 
Koris „Anima” pavasarī priecēja ar 
pārsteidzošu koncertu CATA an-
gārā, bet šobrīd filmē aizraujošu 
videoklipu. Noteikti aicinu jaunus 
dalībniekus atrast sev piemērotāko 
kolektīvu un iesaistīties tajā jau no 
šī rudens. Es esmu uzdevis neka-
vējoties pabeigt ieilgušo defektu 
novēršanu pagājušajā rudenī veik-
tajos būvdarbos Zvejniekciema 
Kultūras nama 1. stāvā, lai septem-
brī tas varētu atsākt savu darbību.

Lai aktivizētu uzņēmējdarbību 
un piesaistītu novadam investīci-
jas, sadarbībā ar Saulkrastu uzņē-
mēju biedrību 28. septembrī rīko-
sim „Pārdošanā esošo Saulkrastu 
nekustamo īpašumu Atvērto 
durvju dienu”, kurā pašvaldība 
piedāvās astoņus jaunus investī-
ciju objektus. Paredzēts organizēt 
arhitektu plenēru, lai detalizēti 
izplānotu jauno „Saulkrastu Meža 
parku”, bet nākamā gada budže-
tā meklēsim iespējas uzņēmēju 
granta programmas atbalstam.

Šis ir pārmaiņu laiks, ir daudz 
nezināmā. Tomēr dažādiem at-
taisnojumiem un šaubām nav 
laika. Aicinu visus būt aktīviem, 
ieinteresētiem, saprotošiem un 
atbalstošiem, lai kopīgi veidotu 
mūsu novadu par vislabāko dzī-
vošanai Latvijā! Saulkrastiem būt!

Normunds Līcis,  
Saulkrastu novada domes 

priekšsēdētājs

5. lpp. 
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NVA konsultācijas
Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) Siguldas filiāles darbinieki 

pieņems klientus 3. oktobrī no plkst. 10.00 līdz 16.00 
Saulkrastu domes telpās – zālē, 2. stāvā.

Aicinām apmeklēt 
Saulkrastu uzņēmēju sanāksmi

ceturtdien, 12. septembrī, plkst. 19.00
kafejnīcā „Cietais Rieksts” Rīgas ielā 75a Saulkrastos.

Plašāka informācija facebook.com/saulkrastuuznemeji.

Sākoties skolas gaitām, 
jāatceras par drošību 
No jaunā mācību gada sākuma 
Saulkrastu pašvaldības policija 
aicina vecākus ar bērniem 
pārrunāt drošas uzvedības 
noteikumus uz ielas un ceļa, 
kā arī atkārtot satiksmes 
noteikumus, kas attiecas uz 
mazaizsargātajiem satiksmes 
dalībniekiem – gājējiem un 
velosipēdistiem.

Vecākiem, kuru bērni šogad uz 
skolu dodas pirmo reizi, būtu ne-
pieciešams parādīt bērniem dro-
šāko ceļa maršrutu un atgādināt, 
ka uz ielas nedrīkst rotaļāties un 
ir jābūt piesardzīgiem.

Skolēniem, kuri dodas uz sko-
lu ar velosipēdu, vienmēr jālieto 
aizsargķivere, kam jābūt aiz-
sprādzētai. Ķiveres lietošana līdz 
12 gadiem ir obligāta, turklāt jāiz-
manto arī atstarojoši elementi un 
jābūt iedegtiem gaismas lukturī-
šiem – velosipēda priekšpusē un 
aizmugurē.

Mācību gada sākumā paš-
valdības policija pastiprināti 
pievērsīs uzmanību ceļu satik-
smes drošībai izglītības iestāžu 
tuvumā un turpinās dežūras 
pie Saulkrastu vidusskolas un 
sākumskolas gājēju pārejas Rai-
ņa ielā no plkst. 7.45 līdz 8.15 un 

Zvejniekciemā, pie Tallinas un 
Atpūtas ielas gājēju pārejas no 
plkst. 8.00 līdz 8.30. 

Tā kā daudzreiz ir konstatēti 
gadījumi, kad nepilngadīgie pie 
izglītības iestādēm smēķē, paš-
valdības policija turpinās regu-
lāri apsekot mācību iestādes, lai 
ierobežotu skolēnu smēķēšanu 
pie skolām vai to tuvumā.

Pašvaldības policija vērš uzma-
nību un atgādina: ja draud bries-
mas vai ir noticis negadījums, 
nekavējoties zvanīt uz policijas 
diennakts tālruņiem 67142525 vai 
25449916. 

Pozitīvas pārmaiņas 
iedzīvotāju iniciatīvu 
īstenošanai
Augusta beigās Saulkrastu un 
Carnikavas partnerības biedri 
tikās Zvejniekciema kultūras 
namā, lai pieņemtu lēmumus, 
kas stimulētu jaunam darba 
cēlienam, sniegtu atbalstu abu 
novadu iedzīvotāju iniciatīvu 
un uzņēmēju attīstības ieceru 
īstenošanai.

Biedrībā, kuras jaunais nosau-
kums ir „Jūras Zeme”, ievēlēta jau-
na padome – kopā septiņi cilvēki, 
ko turpinās vadīt Saulkrastu no-
vada domes priekšsēdētājs Nor-
munds Līcis. Padomē turpinās 
darboties arī Gunita Dzene, Aldo-
nis Lūkins un Māris Miglāns no 
Carnikavas novada, kā arī  Ilmārs 
Lielmanis no Saulkrastu novada, 
bet jaunievēlētās padomes lo-
cekles ir Dārta Smilga no biedrī-
bas „Saulkrasti Adventure”, kura 
pārstāvēs jauniešu intereses, un 
lauksaimniekus pārstāvošā Liene 
Mielava no Carnikavas novada. 

Šobrīd biedrībā lielākā aktuali-
tāte ir tikko noslēgusies projektu 
kārtas vērtēšana, kurā 323577,57 
eiro finansējumam iesniegti 
9  projektu pieteikumi. Infor-
māciju par projektu atbilstību 
attīstības stratēģijai pretendenti 
saņems līdz šā gada 22. septem-
brim. Tiek sekots arī vasaras 
sākumā biedrības apstiprināto 
projektu tālākai virzībai Lauku 
atbalsta dienestā, kurā no visiem 
projektiem apstiprināti jau 6.

Līdztekus pozitīvajām pār-
maiņām biedrības pārvaldes 
uzlabošanai un jaunatbalstītu 
projektu realizācijas uzsākšanai 

biedrība maina nosaukumu un 
vizuālo identitāti, kas būtiski uz-
labos biedrības komunikāciju ar 
iedzīvotājiem un uzņēmējiem, 
izmantojot jaunus elektroniskās 
un dzīvās komunikācijas kanā-
lus. Biedrība aicina iedzīvotājus, 
sadarbības partnerus un projektu 
iesniedzējus biedrības nosaukuma 
maiņas laikā izturēties ar izpratni 
gadījumos, kad neilgi dažādos vei-
dos var nākties saskarties gan ar 
biedrības veco nosaukumu „Pub-
lisko un privāto partnerattiecību 
biedrība „Sernikon””, gan jauno 
nosaukumu „Jūras Zeme”.

Biedrība turpina darbu pie vie-
tējās attīstības stratēģijas īsteno-
šanas ar Eiropas Lauksaimniecības 
fonda lauku attīstībai un Eiropas 
Jūrlietu un zivsaimniecības fon-
da finansējumu. Informācija par 
jaunām projektu kārtām sekos 
turpmākajos mēnešos. Vienlaikus 
biedrība, aicinot organizācijā jau-
nus biedrus, domā par nākamo 
plānošanas periodu un jaunu at-
tīstības stratēģiju, kā arī par cita fi-
nansējuma piesaisti Saulkrastu un 
Carnikavas novada uzņēmēju un 
iedzīvotāju vajadzību atbalstam. 

Saulkrastu un Carnikavas part-
nerība ir biedrība, kas iedvesmo un 
satuvina iedzīvotājus, uzņēmējus 
un kopienas jauniem mērķiem, pro-
jektiem un sasniegumiem. Aicinām 
sekot biedrības aktivitātēm mūsu 
mājaslapā www.sernikon.lv un so-
ciālajā tīklā Facebook, www.face-
book.com/biedribasernikon/.

Āris Adlers,  
biedrība „Jūras Zeme”

Saulkrastu Sociālais 
dienests informē
Saulkrastu Sociālais dienests 
aicina daudzbērnu ģimenes 
saņemt ēdināšanas izdevumu 
apmaksu 100% apmērā 
bērniem, kuri apmeklē 
pirmsskolas izglītības iestādi, 
un brīvpusdienas bērniem, 
kuri mācās Saulkrastu novada 
vidusskolās 6.–12. klasē.

Lai daudzbērnu ģimene saņemtu 
ēdināšanas izdevumu apmaksu 
pirmsskolas izglītības iestādē un/
vai brīvpusdienas skolā, likumis-
kajam pārstāvim Sociālajā dienes-
tā jāiesniedz pieteikums.

Lai saņemtu šos atviegloju-
mus, vienam no vecākiem un bēr-

nam jābūt deklarētam Saulkrastu 
novadā.

Ēdināšanas izdevumus pirms-
skolas izglītības iestāde piešķir 
līdz kalendārā gada beigām. Brīv-
pusdienas skolā tiek piešķirtas 
vienam mācību gadam.

Apmeklētāju pieņemšana So-
ciālajā dienestā (108. kabinetā) 
Raiņa ielā 8 Saulkrastos:

• Pirmdienās no plkst. 11.00 
līdz 12.00 un no plkst. 13.00 līdz 
18.00;

• Ceturtdienās no plkst. 9.00 
līdz 12.00 un no plkst. 13.00 līdz 
18.00.

Plašāka informācija pa tālruni 
67142511.

Atvērto durvju diena 28. septembrī
Saulkrastu uzņēmēju 
biedrība informē, ka pavisam 
drīz, 28. septembrī, notiks 
tirdzniecībā pieejamo 
Saulkrastu nekustamo 
īpašumu Atvērto durvju diena. 

Ja jūsu rīcībā ir īpašums vai uzņē-
mējdarbība, kam meklējat pircēju 
vai investoru, aicinām uz e-pastu 
investinsaulkrasti@gmail.com līdz 
16. septembrim nosūtīt šādu in-
formāciju: 1) īpašuma adrese; 
2) kadastra numurs; 3)  platība; 
4) citi parametri – īpašuma ap-
raksts, kas ietekmē cenu; 5)  jūsu 
kontaktinformācija (tālruņa nu-
murs) un saistība ar īpašumu; 
6)  četras īpašuma fotogrāfijas; 
7) cena.

Plānots, ka 28. septembrī 
Saulkrastus apmeklēs daudzi in-
teresenti, kuriem ir vēlme iegā-

dāties nekustamo īpašumu mūsu 
novadā.

Atvērto durvju diena, kurā ap-
vienosim uzņēmēju, iedzīvotāju 
(īpašumu īpašnieku), nekusta-
mo īpašumu kompāniju un kre-
dītbanku iespējas, lai pievērstu 
potenciālo pircēju uzmanību 
Saulkrastu nekustamo īpašumu 
tirgum, ir labākais un lētākais 
veids, kā īpašumu pārdot.

Kas būs jādara dalībniekam? 
Nepieciešams nodrošināt savu vai 
sava pārstāvja klātbūtni Saulkras-
tos 28. septembrī no plkst. 10.00 

līdz 17.00, kā arī jābūt sazvanā-
mam uz norādīto tālruni un ga-
tavam izrādīt pircējiem savu īpa-
šumu. Dalības maksa par vienu 
īpašumu ir 15 eiro. 

Jau iepriekš rakstījām: mūsu 
mērķis ir panākt, lai vienā die-
nā, kopīgi apvienojot spēkus un 
intereses, Saulkrastos ieplūstu 
investīcijas. Papildu informācija 
www.facebook.com/saulkrastuuz-
nemeji.

 
Artūrs Ancāns, 

Saulkrastu uzņēmēju biedrība

Uzņēmēji dāvinās atstarotājus
Ar veikalu tīkla „Elvi” un 
apsardzes uzņēmuma 
„Taipans” ģenerālatbalstu 
13. septembrī visas četras 
Saulkrastu izglītības iestādes 
apmeklēs Saulkrastu 
uzņēmēju biedrības un 
Saulkrastu pašvaldības 
policijas pārstāvji, lai izglītotu 
audzēkņus par drošību uz ceļa, 
par drošības pasākumiem 
diennakts tumšajā laikā un 
dāvinātu dažādus atstarojošus 
elementus un informatīvus 
materiālus. 

Uzņēmēju biedrība Saulkrastos 
plāno izdalīt bez maksas pavisam 
2000 atstarotājus, no tiem 1200 
mācību iestādēs.

Papildus „Elvi” un „Taipans” 
atbalstam akcijā iesaistījušies arī 
uzņēmumi: kafejnīcas „Bembe-
ri”, „Costa del Sol” un „Cietais 
rieksts”, „Helgas veļas māja”, 
„Saulkrastu meži”, SIA „Octo Re-
bus” un SIA „Uno Group”. 

Kādēļ mēs to rakstām? Tādēļ, 
ka Saulkrastos ir reģistrēti gan-
drīz 800 uzņēmumi, ik palaikam 
kāds uzņēmums atbalsta dažādas 
kultūras, sporta, pilsoniskas vai 
citas labdarības aktivitātes. Tas ir 
labprātīgs uzņēmumu īpašnieku 

lēmums – ziedot savus līdzekļus 
cēlam mērķim, tomēr Saulkras-
tu uzņēmēju biedrība aicina sa-
biedrību pievērst uzmanību šiem 
uzņēmumiem-ziedotājiem. Mēs 
aicinām atbalstīt šos labdarus, 
izmantojot viņu pakalpojumus 
ikdienā vai brīžos, kad tas nepie-
ciešams. Tie ir sociāli atbildīgi uz-
ņēmumi, un, jo vairāk jūs atbal-
stīsiet šos uzņēmējus, jo aktīvāk 
viņi atbalstīs dažādas sabiedrisku 
organizāciju pilsoniskās iniciatī-
vas.

Plašāka informācija par akciju 
un uzņēmumiem facebook.com/
saulkrastuuznemeji.

Esiet redzami!
Atcerieties, ka atstarotājs nav 

brīnumlīdzeklis, kas nediscipli-
nētus gājējus pasargās bīstamās 
situācijās. Galvenais ir gājēja 
pareiza rīcība uz ielas vai ceļa! 
Satiksmes noteikumi gājējiem 
paredz, ka diennakts tumšajā lai-
kā, ja ceļš nav pietiekami un vien-
mērīgi apgaismots, ir jālieto gais-
mas atstarotājs vai cits gaismu 
atstarojoša materiāla elements, 
vai rokā jātur iedegts lukturītis. 
Un, pats galvenais – ja ceļam nav 
gājēju ietves, jāpārvietojas pa ceļa 
kreiso pusi – pretēji braukšanas 
virzienam!

Atcerieties! Tumsā tikai gais-
mu atstarojoši elementi jūsu 
apģērbā un aksesuāros ļaus 
transportlīdzekļa vadītājam jūs 
laikus pamanīt un apbraukt.

Autovadītājs neizgaismo-
tu gājēju uz ceļa pamana tikai 
25–40 metru attālumā. Ja vadī-
tājs brauc ar ātrumu 90 km/h, 
šo ceļa posmu viņš veic 1–2 se-
kundēs. Tikai 2 sekundes, lai 
pamanītu, reaģētu un apbrauktu 
gājēju – diemžēl bieži vien pārāk 
īss laika sprīdis.

Autovadītājs, braucot ar tuva-
jām gaismām, atstarotāja gaismu 
pamana 140 metru attālumā, bet 
ar tālajām gaismām atstarotā-
ju ir iespējams pamanīt pat no 
400 metriem.

Tātad gājēju un velosipēdistu 
redzamības attālums, lietojot at-
starotājus, palielinās 5–10 reizes. 
Vadītājam būs pietiekami ilgs 
brīdis, lai laikus pamanītu, sama-
zinātu ātrumu un izvairītos no 
gājēja.

Saulkrastu uzņēmēju biedrība 
aicina sabiedrību skaidrot saviem 
bērniem drošības noteikumus un 
atstarotāju lietošanas jēgu!

Artūrs Ancāns,  
Saulkrastu uzņēmēju biedrība

Informācija piekrastes zvejniekiem
Saulkrastu novada dome aicina fiziskās un juridiskās personas 
līdz šā gada 7. novembrim Klientu apkalpošanas centrā Raiņa 
ielā 8 iesniegt pieteikumus par zvejas rīku limita piešķiršanu 

2020. gadam piekrastes zvejai Rīgas jūras līcī, Saulkrastu nova-
dā. Tālrunis uzziņām 67142518.
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Vasara „Jauniešu mājā 2019”
Bērnu nometne „Es Eiropā 
2019” „Jauniešu mājā”
Jūnija beigās un jūlija sākumā 
82 mazie saulkrastieši aktīvi dar-
bojās, sportoja un atpūtās „Jau-
niešu mājas” organizētajā dienas 
nometnē „Es Eiropā”.

Šogad mūsu nometnei aprit 
jau 15 gadi. Nometnes mērķis ir 
nodrošināt mūsu pašvaldības bēr-
niem lietderīgu un interesantu 
brīvā laika pavadīšanu. Nometnes 
aktivitātes katru gadu tiek rūpīgi 
plānotas, ievērojot gan aktualitā-
tes sabiedrībā, gan arī bērnu vecu-
ma īpatnības, vēlmes un intereses.

Šī vasaras nometne bija veltīta 
Eiropas Savienībai (ES), jo šogad 
aprit 15 gadi, kopš Latvija ir ES 
dalībvalsts. Bērniem bija iespēja 
vairāk uzzināt par ES, tās dalīb-
valstīm, valodu, tradīcijām, ēšanas 
paradumiem. Interesantas izvērtās 
kulinārijas meistarklases ar sešu 
valstu ēdienu gatavošanu: visvairāk 
bērniem patika darboties kopā ar 
mūsu brīvprātīgo jaunieti no Spā-
nijas – Patrīciju Viljanuevu Meabi.

Bērni apmeklēja ES māju, 
 Saeimu, ZAAO atkritumu šķiro-
šanas poligonu Daibē, piedalījās 
Saulkrastu sporta centra rīkota-
jā Sporta dienā, piemiņai saņē-
ma pašu apgleznotu T-kreklu ar 
Eiro pas simboliku un noslēgumā 
atpūtās „Avārijas brigādes” Dino-
zauru parkā.

Lai nometnes aktivitātes nori-
tētu veiksmīgi, par katru tās da-
lībnieku rūpējās skolotājas Sigita 
Kliedere un Inese Petrošina un 
Saulkrastu „Jauniešu mājas” va-
dītāja Ingūna Feldmane ar savu 
komandu. 

Nometnes dalībnieki un rīko-
tāji ir pateicīgi Saulkrastu novada 
domei par materiālo atbalstu, kā 
arī vecākiem, kuri uzticējās vadī-
tājām un saviem bērniem. Mums 
visiem kopīgi izdevās bērnu vasa-
ru padarīt interesantāku un pozi-
tīvām emocijām bagātāku!

Dalība starptautiskās mācībās 
Slovēnijā un Portugālē
Šajā vasarā „Jauniešu mājas” dar-
biniece Simona Putniņa devās uz 
starptautiskām „Erasmus+” mā-
cībām „Innovating Youth Work 
Through Outdoor Experiential 
Learning” Slovēnijā, kur kopā ar 
29 dalībniekiem no 7 dažādām val-
stīm ieguva interesantu pieredzi 
un jaunas zināšanas par āra dzīves 

izglītību un tās metodēm darbā ar 
jauniešiem. Neskaitāmos pētīju-
mos ir noskaidrots, ka dabai pie-
mīt īpašs spēks, kas palīdz mazināt 
stresu, uzlabot garastāvokli, palie-
lināt radošumu un veicināt vispā-
rējo cilvēka labklājību, turklāt daba 
ir mums vispieejamākais resurss, 
ko veiksmīgi ir iespējams izmantot 
jebkuros apstākļos. Tādēļ šo mācī-
bu mērķis bija dot iespēju jaunat-
nes darbiniekiem iegūt daudzvei-
dīgu pieredzi, atrodoties dabā un 
apzināties dabas spēku, lai vairāk 
varētu izmantot āra dzīves izglītī-
bas aktivitātes arī ikdienas darbā ar 
bērniem un jauniešiem.

Starptautiska pieredze un 
jaunas zināšanas tika iegūtas arī 
Portugālē, kur notika pieredzes 
apmaiņa un „Erasmus+” mācības 
par uzņēmējdarbības izglītību 
Eiropā „Entrepreneurship Educa-
tion in Europe”.

Mācībās tika iepazītas part-
nerorganizācijas no Portugāles, 
Spānijas, Itālijas un Bulgārijas, 
kas strādā ar jauniešiem uzņē-
mējdarbības un jaunatnes jomā, 
apkopotas labās prakses un meto-
des par uzņēmējdarbības uzsāk-
šanu un atbalstu tās uzsākšanai 
jauniešiem Eiropā. 

Mācību dalībniekiem bija ie-
spēja dalīties pieredzē ar rīkiem, 
metodēm un labo praksi, kas pa-
līdz jauniešiem uzsākt un īstenot 
uzņēmējdarbību katrā dalībvalstī. 
Mācību mērķis bija apkopot labās 
prakses, lai projekta beigās izgata-
votu praktisku un pārskatāmu ceļ-

vedi jauniešu uzņēmējdarbības uz-
sākšanai, atbalstam un attīstībai. 

Vasaras brīvā laika 
pavadīšanas dienas grupa 
bērniem 
Arī šovasar, no jūlija vidus līdz 
augusta vidum mēs piedāvājām 
iespēju vecākiem atstāt savus bēr-
nus no 7 gadiem „Jauniešu mājā”, 
kurā viņiem bija iespēja intere-
santi, jautri un izglītojoši pava-
dīt savu brīvo laiku, iegūt jaunus 
draugus un iemācīties jaunas 
prasmes. Ar bērniem aktīvi un 
radoši strādāja „Jauniešu mājas” 
darbinieki un brīvprātīgā spāņu 
jauniete Patrīcija. Noslēgumā 
„Jauniešu māja” kopā ar bērniem 
devās ekskursijā uz koka skulptū-
ru parku „Beverīnas labirinti”. 

Sporta diena 
Pateicoties veiksmīgai sadarbībai 
ar Saulkrastu sporta centru, arī 
šovasar bērniem bija iespēja pa-
vadīt aktīvu un sportisku dienu, 
izmēģinot spēkus dažādās sporta 
disciplīnās un jautrās, interesan-
tās veiklības stafetēs. Pasākuma 
mērķis bija aktīvi un veselīgi pa-
vadīt dienu, kas arī izdevās!

Radošas aktivitātes „Jauniešu 
mājā” un Zvejniekciema 
jauniešu centrā
Tika apgūta digitālā zīmējumu pa-
lielināšana un kopēšana uz audek-
la, bērniem bija iespēja iemācīties 
strādāt ar krāsu uz dabas materiā-
liem un uzlikt to uz papīra, apgūt 
gleznošanu uz audekla, veidot ra-

došas idejas skatloga noformēša-
nai un Saulkrastu Saulrieta skrē-
jienam. Radošajās darbnīcās tika 
veidots skatloga vizuālais nofor-
mējums (noformējumā izmantoti 
bērnu vasaras radošie darbi), kā arī 
apgleznotas sejas un rokas, 

„Eurodesk Latvija” 
koordinatoru un infopunktu 
tikšanās Saulkrastos
Jūnijā „Eurodesk” reģionālie ko-
ordinatori un infopunkti viesojās 
„Jauniešu mājā” Saulkrastos, kur 
cītīgi mācījās, dalījās pieredzē un 
iedvesmojās oktobrī gaidāmajai 
#Timetomove2019 kampaņai, pre-
zentēja līdz šim paveikto un iepa-
zina „Eurodesk” aktualitātes. 

Projektu nakts 2019
Šogad jau piekto gadu pēc kārtas 
notika tematiskais vasaras festivāls 
„Projektu nakts”. Festivāla mērķis 
ir palīdzēt pārvērst jauniešu idejas 
realitātē! Tajā bija iespējas iepazīt 
„Erasmus+: Jaunatne darbībā” – 
jauniešu apmaiņas, brīvprātīgā 
darba un jaunatnes darbinieku 
mobilitātes projektu būtību un, 
protams, strādāt pie sava projekta 
pieteikuma. Arī Saulkrastu „Jau-
niešu māja” kopā ar brīvprātīgo 
jaunatni piedalījās Projektu naktī, 
kurā ģenerēja idejas jauniešu ap-
maiņas projektam un ieguva vērtī-
gu pieredzi un atbalstu. 

Saulkrastu Saulrieta 
skrējiens
Trešais Saulkrastu Saulrieta skrē-
jiens šogad notika augusta beigās 

sadarbībā ar Saulkrastu sporta 
centru.

Mūsu sabiedrotie šogad bija 
labi laikapstākļi, pozitīvas emo-
cijas, neatlaidība, smiekli un lie-
liska gaisotne, mazas un lielas 
uzvaras, kopā būšanas prieks un 
gandarījums! Šogad mūs ieprie-
cināja mazo skrējēju atsaucība – 
skrējienā piedalījās 70 bērni no 
4 līdz 12 gadiem, bet pieaugušo 
skrējienā – 53 dalībnieki. 

Mēs vēlamies pateikt lielu 
PALDIES tiem, bez kuriem pasā-
kums nebūtu izdevies tik lielisks:

Saulkrastu novada pašvaldī-
bai, Saulkrastu sporta centram, 
Saulkrastu kultūras centram, 
Kārlim Žūriņam, Kārlim Kosma-
čovam, Jānim Mājeniekam, I ♥ 
Saulkrasti, Imantam Kalvisam, 
„Bemberu maiznīcai”, Saulkrastu 
novada bibliotēkai, Saulkrastu un 
Zvejniekciema jauniešiem, Jūr-
malas jauniešiem, Unai Ozolai 
un visiem lielajiem un mazajiem 
apmeklētājiem un dalībniekiem!

Jūsu lielā atsaucība un pozi-
tīvās emocijas mums ir devušas 
motivāciju strādāt, lai nākamajā 
gadā pasākums notiktu vēl kvali-
tatīvāk! Tiekamies nākamgad vēl 
kuplākā skaitā!

•••
Atsākoties skolas laikam, gai-

dām savus apmeklētājus „Jauniešu 
mājā”! Sekojiet jaunākai informā-
cijai un aktualitātēm mūsu lapā 
www.facebook.com/JMSaulkrasti 
un www.saulkrasti.lv.

„Jauniešu māja”

Jaunieši gūst pirmo 
darba pieredzi
Skolas brīvlaikā no 3. jūnija līdz 
26. augustam 40 saulkrastieši 
no 13 līdz 19 gadiem izmantoja 
Saulkrastu novada domes 
piedāvāto iespēju strādāt 
pašvaldības teritorijas 
labiekārtošanas darbos. 

Lielākoties darbi bija saistīti ar ap-
stādījumu labiekārtošanu – laistī-
šanu, ravēšanu, mulčēšanu un ci-
tiem saimnieciskiem palīgdarbiem. 

Jau vairākus gadus Saulkrastu 
novada domes Īpašumu apsaim-
niekošanas nodaļas Labiekārto-

šanas daļā vasaras sezonā tiek 
izveidotas darba vietas, lai bērni 
un jaunieši varētu iegūt ne vien 
darba prasmes un iemaņas, bet 
arī atalgojumu par padarīto. 

Šogad, jau otro gadu pēc kārtas 
novada dome nodrošināja iespē-
ju, paredzot finanšu līdzekļus, lai 
strādāt varētu visi darba gribētāji. 
Katrs skolēns strādāja divas nedē-
ļas, četras stundas dienā, par to 
saņemot 125 eiro.

Pagājušajā vasarā darbam 
Saulkrastu novada domē pietei-
cās 37 skolēni.

Saulkrastu Saulrieta skrējiena dalībnieki.

Āra dzīves izglītības aktivitātes. Foto: no „Jauniešu mājas” arhīva

Radošo darbnīcu dalībniekiem bija 
iespēja strādāt ne vien ar krāsām, 
bet arī ar dabas materiāliem.
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Bibliotēka aicinās uz tikšanos ar grāmatu autoriem
Valsts kultūrkapitāla fonda 
(VKKF) 3. kultūras projektu 
konkursā tiek pieņemti jauni 
projektu pieteikumi. Literatūras 
nozarē savu projektu „Lasītava 
krustojumā. 3. kārta” iesniegs 
arī Saulkrastu novada 
bibliotēka. Tajā tiks turpināta 
jau iepriekšējos gados aizsāktā 
ideja – organizēt tikšanās ar 
grāmatu autoriem un iepazīt to 
daiļradi un personību. 

Lasīšanas veicināšanas pasākumu 
īstenošanai pieprasītais finansē-
jums 1000 eiro. Projektu ar līdzfi-
nansējumu atbalsta arī Saulkras-

tu novada pašvaldība. Pasākumu 
norises vieta – Saulkrastu novada 
bibliotēka.

Projekta mērķis ir kopā ar grā-
matu autoriem popularizēt lat-
viešu oriģinālliteratūru bērniem 
un jauniešiem, piesaistot mērķ-
auditorijas uzmanību bērnu lite-
ratūrai, lasīšanai, kā arī veicināt 
viņu lasītprasmi un interesi par 
iespieddarbiem.

Ja projekts tiks atbalstīts, divas 
reizes mēnesī no šī gada novem-
bra līdz nākamā gada maijam 
bērniem, jauniešiem, bibliotēkas 
apmeklētājiem, Saulkrastu no-
vada iedzīvotājiem un citiem in-

teresentiem būs iespēja tikties ar 
šādiem grāmatu autoriem:

• dzejnieku, prozaiķi un tulko-
tāju Sergeju Moreino (grāmatas 
„Frāze un līdzsvars”, „Hypnoses”);

• bērnu grāmatas autoru un 
mākslinieku Mārtiņu Zuti (grā-
mata „Nenotikušais atklājums”);

• rakstnieci Māru Jakubovsku 
(grāmatas „Reno un Java”, „Direk-
toriene”, „Meža detektīvs”);

• tulkotāju un grāmatu autori 
Inesi Pakloni (grāmatas „Okeāns 
un tuksnesis”, „Es picas brālēnu 
cepu”, „Ziemassvētku zāģītis”, 
„Cīņas olu Lieldienas”);

• dzejnieku un grāmatizdevēju 

Uldi Ausekli (grāmatas „Un tu esi 
brīvs”, „Bante un tante”, „Četras 
otas”, „Viscaurumainākās sier-
maizītes”, „Kaķēns margrietiņās”, 
„Divas astes mušas kuļ” u.c.);

• dabas pētnieku un grāmatas 
autoru Ingmāru Līdaku (grāmata 
„Zoodārzs manā pagalmā”);

• rakstnieku Aivaru Kļavi (grā-
matas „Melnais akmens”, „Bēgša-
na no čūsku valstības”, „Asinis uz 
dzintara”, „Putna miegā”, „Sapnis 
par Ziemassvētkiem”);

• grāmatu autori Agnesi Aiz-
purieti (grāmatas „Trakā lapsa”, 
„Trakā lapsa ceļo”);

• grāmatas autori Veroniku 

Veldzi (grāmata „Tiranozauram 
plāni klājas”).

Projekta „Lasītava krustoju-
mā” iepriekšējās divās kārtās kopš 
2017.  gada notikušas tikšanās ar 
18 Latvijā pazīstamiem autoriem, 
un VKKF šiem pasākumiem pie-
šķīris 2000,00 eiro. 

Plašāka informācija par gai-
dāmajiem pasākumiem tiks 
publicēta Saulkrastu novada bib-
liotēkas tīmekļa vietnē saulkras-
tubiblioteka.lv un sociālajos tīkos. 
Sekojiet informācijai!

Ilze Dzintare, 
Saulkrastu novada bibliotēka 

Veselības veicināšanas 
projekta aktivitātes
Saulkrastu novadā aktīvi 
turpinās projekta „Veselības 
veicināšanas pasākumi 
Saulkrastu novadā” (Nr. 
9.2.4.2/16/I/087) pasākumi: 
31. augustā notika Ģimeņu sporta 
diena, septembra vidū notiks 
Senioru veselības nedēļa un 
oktobrī sākumklašu skolēniem 
atsāksies peldēšanas mācības.

31. augustā Saulkrastu Mežaparkā 
ģimenes tika aicinātas piedalīties 
Ģimeņu sporta dienas sportiska-
jās aktivitātēs. Ģimenēm tika pie-
dāvātas sešas sporta aktivitātes: 
„Pēc saldējuma”, „Tornis”, „Bur-
ziņš”, „Izjāde”, „Saliedētie” un 
„Stafete”. Piecās stundās, drau-
dzīgā un sportiskā gaisotnē katrai 
ģimenei-komandai bija iespēja, 
savstarpēji sacenšoties, izmēģināt 
spēkus visās aktivitātēs. Visi pa-
sākuma dalībnieki šajā sestdienā 
sportiski, azartiski un jautri pa-
vadīja laiku ar savām ģimenēm. 
Sportisko sacensību godalgu ie-
guvēji: Rozenbergu ģimene (1. 
vieta), komanda „Vietējie” (2. vie-
ta) un Medņu ģimene (3. vieta). 

21. septembrī visi tiek aicināti 
uz rogainingu – šī gada noslē-
dzošo projekta publisko pasāku-
mu novada iedzīvotājiem. Plašā-
ka informācija par pasākumu ir 
pieejama interneta vietnē www.
saulkrasti.lv.

Projektā jau trešo mācību gadu 
Saulkrastu novada vidusskolu sā-
kumklašu skolēni oktobrī atsāks 
peldēšanas mācības. Lai norūdītu 
savu organismu un uzlabotu ve-
selību, reizi nedēļā skolēni apgūs 
peldētprasmi pieredzējušu ins-
truktoru vadībā. 

Projektā tiek turpinātas arī 
aktivitātes senioriem. Saulkrastu 
novada seniorus (iedzīvotājus no 
54 gadiem) septembra pirmdienās 
aicinām apmeklēt bezmaksas vin-
grošanas nodarbības Saulkrastos 
un Zvejniekciemā Marikas Gladki-
jas vadībā. Nodarbībās būs iespēja 
apgūt un praktizēt senioriem pie-
mērotu vingrinājumu kompleksu, 
kas veicinās fizisko izturību, aktī-
vu dzīvesveidu un kustību prieku. 
Vingrošanas nodarbības notiks:

• Pirmdienās no plkst. 8.30 līdz 
9.30 kultūras namā „Zvejniek-
ciems”;

• Pirmdienās no plkst. 10.00 

līdz 11.00 Saulkrastu sporta cen-
tra Mazajā zālē.

No 16. līdz 20. septembrim 
seniori aicināti piedalīties pasā-
kumā „Senioru veselības nedēļa 
2019”. Tajā senioriem būs iespē-
ja apmeklēt dažādas nodarbības 
un lekcijas, kurās varēs uzzināt 
daudz noderīga par veselības vei-
cināšanas jautājumiem.

„Senioru veselības nedēļas 
2019” programma ir pieejama 
8. lpp.

Pasākumi tiek rīkoti projektā 
„Veselības veicināšanas pasā-
kumi Saulkrastu novadā” (Nr. 
9.2.4.2/16/I/087). Pasākumos 
notiks dalībnieku reģistrēšana, 
anketēšana, kā arī tiks fotogra-
fēts.

Ģimeņu sporta dienas dalībnieki aktivitātē „Pēc saldējuma”.

Ģimeņu sporta dienas godalgoto vietu ieguvēji: komanda „Vietējie”, 
Rozenbergu ģimene un Medņu ģimene. Foto: no domes arhīva

Ģimeņu sporta dienas dalībnieki aktivitātē „Saliedētie”. 

pabeigšanas dos SIA „Saulkrastu 
komunālserviss”. 

Būvdarbu izmaksas par pie-
slēgšanos centralizētajiem ūdens-
apgādes un/vai kanalizācijas 
tīkliem tiek noteiktas pēc pieslē-
guma ierīkošanas vietas īpašumā, 
centralizēto tīklu atrašanās vie-
tas uz ielas un apkārtnes reljefa. 
Pieslēdzot īpašumu kanalizācijas 
tīkliem, papildu izmaksas var 
noteikt, piemēram, apstāklis: vai 
plānotā kanalizācija būs pašte-
ces vai arī nepieciešams izbūvēt 
spiedvadu. Ja ir neskaidrības vai 
vajadzīga papildu informāci-
ja, lūgums zvanīt uz tālruņiem 
67951361 vai 26338881.

Lai pievienotos centralizēta-
jam ūdensvada un/vai kanalizā-
cijas tīklam, nekustamā īpašuma 
īpašniekam vai valdītājām ir jā-
veic šādas darbības:

1. Tehnisko noteikumu izstrāde
Inženiertīklu izbūves iero-

sinātājs klātienē Liepu ielā 3, 
Saulkrastos vai elektroniski pa 
e-pastu info@komunalserviss.lv ie-
sniedz SIA „Saulkrastu komunāl-
serviss” iesniegumu, pievienojot 
šādus dokumentus:

1) īpašuma zemesgrāmatas 
nodalījuma norakstu (kopiju) 
par izbūves ierosinātāja īpašuma 
tiesībām uz nekustamo īpašumu 
vai zemes nomas līgumu, kurā 
noteiktas nomnieka tiesības veikt 
uz nomājamās zemes apbūves 
darbus;

2) zemes robežu plānu;
3) tehnoloģiskā procesa teh-

niskos dokumentus (ražošanas 
iekārtām u.tml.), ja pieslēgums ir 
nepieciešams ražošanas vai citas 
komercdarbības (sabiedriskā ēdi-
nāšana, autoserviss, automazgā-
tava u.tml.) nodrošināšanai;

4) būves inventarizācijas lietas 
pagraba un/vai 1. stāva plāna ko-
piju.

Šis ir bezmaksas pakalpojums.
2. Tehniskās shēmas izstrāde
SIA „Saulkrastu komunālser-

viss” izstrādā tehnisko shēmu 
(šā pakalpojuma cena šobrīd ir 
14,90 eiro (ar PVN)). Ja tehniskajai 
shēmai ir nepieciešami nestan-
darta risinājumi, tīklu izbūves 
ierosinātājam jāvienojas ar serti-
ficētu projektētāju par tehniskās 
shēmas izstrādi (izmaksas atka-
rīgas no konkrētās situācijas un 
projektētāja).

3. Tehniskās shēmas saskaņo-
šana

SIA „Saulkrastu komunāl-
serviss” veic tehniskās shēmas 
saskaņošanu un apstiprināšanu 
Saulkrastu būvvaldē.

4. Būvvaldes atļaujas saņem-
šana inženiertehnisko tīklu iz-
būvei

Būvvalde izskata izstrādāto 
tehnisko shēmu un pieņem lē-
mumu par plānotās izbūves sa-
skaņošanu vai sniedz pamatotu 
rakstisku atteikumu.

5. Inženiertehnisko tīklu būv-
niecība un nodošana ekspluatā-
cijā

Inženiertīklu izbūves ierosi-
nātājs pats par saviem līdzekļiem 
veic būvdarbus. Lai izbūvētos in-
ženiertīklus pieņemtu ekspluatā-
cijā, nepieciešams SIA „Saulkrastu 
komunālserviss” atzinums par in-
ženiertīklu gatavību ekspluatācijai.

6. Līguma noslēgšana ar SIA 
„Saulkrastu komunālserviss” 
par ūdensapgādes un/vai kana-
lizācijas pakalpojumu lietošanu

Pēc atzinuma par inženiertīklu 
gatavību ekspluatācijai saņemša-
nas, nekustamā īpašuma īpašnie-
kam vai valdītājam ir jāvēršas SIA 
„Saulkrastu komunālserviss”, lai 
atbilstoši noteiktajai kārtībai no-
slēgtu līgumu par ūdensapgādes 
un/vai kanalizācijas pakalpojumu 
lietošanu.

SIA „Saulkrastu komunālser-
viss” aicina Saulkrastu iedzīvotājus 
iepazīties ar dažādiem materiāliem 
gan par dzeramo ūdeni, gan sa-
dzīves notekūdeņiem uzņēmuma 
tīmekļa vietnē komunalserviss.lv, 
sadaļā „Noderīga informācija”.

Darbības programmā „Izaugsme 
un nodarbinātība” ar 5.3.1. specifis-
ko atbalsta mērķi „Attīstīt un uzla-
bot ūdensapgādes un kanalizācijas 
sistēmas pakalpojumu kvalitāti un 
nodrošināt pieslēgšanas iespējas” 
SIA „Saulkrastu komunālserviss” 
2017.  gada 27. septembrī noslēdza 
līgumu ar personu apvienību „WE-
SEMANN – Edrija – Būvmeistars” 
par projekta Nr. 5.3.1.0/17/I/019 
„Ūdenssaimniecības pakalpojumu 
attīstība Saulkrastos, II kārta” īste-
nošanu. Programmā noteikts 75,13% 
ES Kohēzijas fonda līdzfinansējums 
centralizēto kanalizācijas tīklu būv-
niecībai.

 2. lpp.

Jau tagad ir iespējams pieslēgties 
izbūvētajiem tīkliem
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stopamies nedēļas nogalē. Dau
dzi saulkrastieši strādā Rīgā un 
citviet. Piektdienas vakaros visi 
atkal satiekas, mēdz patrokšņot, 
„paspolē” ar mašīnām – parasti 
pie veikaliem. Par šādiem gadī
jumiem pašvaldības policija ir 
informēta un seko, lai asas izjūtas 
alkstoši šoferi, kuri traucē iedzī
votāju mieram un drošībai, tiktu 
sodīti. Par ātruma pārkāpējiem 
ziņojam Ceļu policijai, kas tālāk 
dara savu darbu.

– Tiklab gan viesiem, gan pa-
šiem saulkrastiešiem ir jāievēro 
auto stāvēšanas norādes pilsētā, 
kas kļūst aktuāli siltajās un sau-
lainajās dienās.

– Jāatzīst, ka automašīnu no
vietošanu skaits neatļautās vie
tās ir samazinājies. Starp abiem 
„Elvi” veikaliem Ainažu ielā vienā 
pusē stāvēt ir atļauts. Tiesa, šova
sar situāciju sarežģīja Bīriņu ielas 
remonts, un tur šo stāvvietu nav. 

Arī Raiņa ielas galā izveidota 
maksas stāvvieta, taču autova
dītāji to īsti negrib izmantot un 
meklē bezmaksas vietas mašīnas 
novietošanai. Ja auto ir atstāts ne
atļautā vietā, tiek piemērots sods, 
kura lielums atkarīgs no tā, kur 
braucamais atstāts. Ja nav ievēroti 
ceļu satiksmes noteikumi, sods ir 
no 30 līdz 40 eiro; ja ir pārkāpts 
Aizsargjoslu likums un vadītājs 
iebraucis kāpās, sods – no 50 eiro. 
Šogad nācies saukt pie atbildības 
trīs autovadītājus, kuru mašīnas 
bija iestrēgušas pludmales smiltīs. 

Biežāk Aizsargjoslu likumu 
pārkāpj ārzemnieki, kuri savās 
valstīs to, visticamāk, neatļautos. 
Retāk policijai tiek ziņots par 
kāpu izbraukāšanu ar kvadracik
liem. Noķert šos pārkāpējus ir 
grūti; parasti to ir iespējams iz
darīt, ja izdevies piefiksēt numura 
zīmi. 

– Cik saudzīgi saulkrastieši 
attiecas pret pilsētas pludmales 
infrastruktūras elementiem? 

– Dažreiz ir nolauzta kāda no
rāde, bet pilsētas pludmales celi
ņus un konstrukcijas pēdējā laikā 
tīši neviens nebojā. Pēc lielākiem 
kultūras pasākumiem apzināti vai 
neapzināti ir sabojāts kāds soliņš, 
bet vispār demolēšanu skaits pēc 
pasākumiem ir samazinājies. Pro
tams, mēs sekojam, lai iespējamo 
huligānismu laikus novērstu.

– Viens no pašvaldības polici-
jas uzdevumiem ir uzraudzīt, lai 
novada iedzīvotāju radītie atkri-
tumi nenonāktu dabā. 

– Visu gadu mums pieejamajā 
datu bāzē sekojam, vai iedzīvotāji 
ir noslēguši līgumus par atkritu
mu izvešanu. Ja tādu nav, infor
mējam iedzīvotājus, ka šāds lī
gums jānoslēdz, jo bezatkritumu 
dzīvesveids pie mums pagaidām 
nav iespējams. 

Turklāt šogad atkritumu ap
saimniekotājs ZAAO ir nācis 
pretī iedzīvotajiem un mājsaim
niecībām un bez maksas piedāvā 
šķiroto atkritumu konteinerus 
„vieglajiem atkritumiem” un stik
lam. 

Ar dārzkopības ciematu ie
dzīvotājiem tiek slēgts „maisu 
līgums” – par noteiktu summu 
ir iespēja iegādāties atkritumu 
maisus, un, kad tie ir pilni, jāziņo 
atkritumu apsaimniekotājam – 
maisi tiks izvesti.

– Vēl viens būtisks jautājums: 
cik droši uz ielas un skolā var 
justies mūsu bērni? Vai pašval-
dību policija ir gatava jaunajam 
mācību gadam? 

– Jau no 2. septembra dežurē
jam pie skolām un gājēju pārejām 
gan Saulkrastos, gan Zvejniekcie
mā, lai redzētu, kas notiek, kad 
bērni iet uz skolu; mēs vērojam, 
kā viņi izkāpj no autobusiem un 
pa gājēju pārejām šķērso ielu. 
Skatāmies arī, kas notiek garajos 

starpbrīžos. Ja kāds, piemēram, 
tiek pieķerts smēķējot, sods tiek 
piemērots atbilstoši vecumam. 
Ir zināms, ka administratīvā atbil
dība iestājas no 14 gadiem, bet ne 
katram šādā vecumā ir ienākumi, 
tādēļ sods par smēķēšanu jāmak
sā vecākiem. Vidēji mācību gadā 
katru nedēļu pašvaldības policijai 
vismaz divas trīs reizes nākas aiz
turēt mazgadīgos smēķētājus.

– Cik gatavi jūs esat rūpēties 
par iedzīvotāju drošību gada 
tumšajos mēnešos? 

– Kamēr vēl saglabāsies siltāks 
laiks un cilvēki dzīvos vasarnīcās, 
būs izsaukumi par trokšņošanu 
un dūmiem. Kad sezona beigsies, 
daļa mūsu uzmanības tiks veltīta 
arī neredzamajiem gājējiem un 
riteņbraucējiem, kuri pārvietojas 
gar brauktuvju malām un nelieto 
atstarotājus. Pagājušogad tumša
jā laikā bija divi cietušie. 

Ja redzēsim cilvēkus, kuriem 
pašiem nerūp sava drošība, mēs 
viņus, tāpat kā līdz šim, brīdinā
sim. Tiks dalītas arī atstarojošas 
vestes. Mēs dosimies arī uz sko
lām un ar jaunāko klašu audzēk
ņiem runāsim par drošību uz 
ielas, dalīsim somiņas ar atstaro
tājiem un pašus atstarotājus.

– Nobeigumā – cik droši šo-
brīd var justies Saulkrastu iedzī-
votāji? 

– Ļaundari, kuri Saulkrastos 
kaut ko mēģināja nodedzināt, 
šeit policijas uzmanības lokā bija 
pirms gadiem desmit. Arī atse
višķi mēģinājumi pie veikaliem 
sievietēm izraut no rokām somi
ņas vēl nav rādītājs, ka novada 
kriminālā situācija būtu kritiska. 
Un, ja notiek kaut kas slikts, ai
cinu nekavējoties zvanīt policijai, 
nevis tikai tad, kad notikušais jau 
ir pārrunāts ar draugiem un ģi
menes locekļiem. Kamēr šausmi
nāmies, vainīgais jau sen būs pa
spējis iekāpt vilcienā un aizbraukt 
no Saulkrastiem. Turklāt redzot, 
ka notiek pārkāpums, pilsoņa pie
nākums ir par to ziņot kārtības 
sargiem, nevis tikai paziņot par to 
sociālajos tīklos. Es gribētu vēlreiz 
uzsvērt un atgādināt: pašvaldības 
policija dara visu, lai mūsu iedzī
votāji justos droši un pasargāti.

Uģis Galejs

Šā gada pavasarī Saulkrastos kādā mājā izcēlās ugunsgrēks. Notikušo izmeklē policija, lai 
noskaidrotu ēkas aizdegšanās iemeslus, – šobrīd notiek ekspertīzes. Taču joprojām vietējā 
sabiedrībā ir dzirdamas dažādas versijas par notikušā cēloņiem. Ne vienam vien novada 
iedzīvotājam tādēļ varētu rasties bažas, ka Saulkrasti nav nemaz tik droša vieta dzīvošanai, kā 
gribētos. Bet – vai tiešām tā ir?

Katram savs viedoklis par drošību 
„Saulkrastu rāmo ikdienas plūdu
mu šopavasar pārsteidza uguns
grēks Pabažos. Tas tika nodzēsts, 
speciālisti sāka izmeklēt uguns
nelaimes cēloņus, tika ierosināta 
krimināllieta, kas vēl nav pabeig
ta. Taču pārsteidza vulkāna izvir
dumam līdzīgā vietējo iedzīvotāju 
reakcija uzreiz pēc ugunsgrēka. 
Vārdu pa vārdam ikdienas sa
runās un vēstījumam sociālajos 
tīklos, un jau sāka šķist, ka krimi
nogēnā situācija novadā ir tāda, 
ka nemaz nevar iziet ārā uz ielas. 

Lai arī notikušais sāk piemirs
ties, šaubas par drošību novadā 
ir arī šobrīd,” saka Valsts poli-
cijas Rīgas reģiona pārvaldes 
Saulkrastu iecirkņa priekšnieks 
Uldis Znotiņš. Par saulkrastiešu 
drošību viņš savā amatā rūpējas 
jau trīs gadus. 

„Runas par kriminālās situāci
jas pasliktināšanos Saulkrastos arī 
pavasarī nebija īsti pamatotas, jo 
viena ugunsnelaime būtiski neie
tekmē iedzīvotāju kopējo drošību 
novadā. Tagad vērtējot notikušo, 
drīzāk nācās secināt, ka situācija 
ir pavisam mūsdienīga: katram 
par notiekošo ir savs viedoklis, un 
ikviens sevi uzskata par zinošāku 
nekā policija, arī dažādu kriminā
lu nodarījumu izmeklēšanas jau
tājumos. Mēs iztēlojamies, ka viss 
ļaunais, kas vien var notikt, šeit, 
Saulkrastos, arī notiek. 

Patiesībā novada iedzīvotājiem 
šobrīd nav pamatota iemesla uz
skatīt, ka viņu drošība tiek ap
draudēta. Drīzāk ir liela atšķirība 
starp izteikumiem sociālajos tīk
los un Saulkrastu ikdienu,” secina 
U. Znotiņš.

Cipari ir tikai daļa 
patiesības
Saulkrastu policijas iecirkņa 
priekšnieks saka: esot iespējams 
nosaukt ciparus, kas parāda re
ģistrēto notikumu skaitu novadā, 
taču tas neko būtisku par drošību 
neatklāj.

Novadā šogad lielākoties veik
ti mantiskie noziegumi, tas ir, 
zādzības no mājām, vasarnīcām, 
dažreiz arī zādzības no automa
šīnām vai tirdzniecības vietām, 
velosipēdu aizdzīšana u.tml. 

„Diemžēl mēs nedzīvojam 
ideālā pasaulē, tādēļ vispirms es 
aicinu visus izvērtēt attieksmi 
pret savu īpašumu. Ja ir nozagts 
velosipēds, bieži vien tas nav bi
jis pieslēgts vai ticis atstāts bez 
uzraudzības kaut kur pie žoga, 
mājas vai veikala. Mantas tikušas 
atstātas redzamā vietā bez uzrau
dzības un šķēršļiem, kas garna
džus kavētu tās aiznest. 

Par velosipēdiem: lūdzu, pie

reģistrējiet velosipēdu Ceļu satik
smes drošības direkcijā (CSDD), 
un savai zināšanai pierakstiet ve
losipēda rāmja numuru! 

Nav taisnība tiem, kuri domā, 
ka policija velosipēdu zādzības 
neizmeklē. Ja datu bāzē būs fik
sēts, ka nozagts CSDD reģistrēts 
velosipēds, īpašniekam ir daudz 
lielākas izredzes to atgūt. Ja pa
šam īpašniekam nekas nebūs zi
nāms par savu divriteni, tad arī 
var nebūt iemesla iespējamajam 
zaglim to atsavināt. 

Lai arī šķiet, ka ar mums nekas 
slikts nevar notikt, tomēr vaja
dzētu padomāt par saviem pa
radumiem: kur un kā noliekam 
atslēgas, atgriežoties mājās? Vai, 
atstājot auto mājas pagalmā, to 
aizslēdzam vai ne? Vai iebrauca
mie vārti ir aizvērti? Kur atstājam 
dokumentus? Vai tumšajā laikā 
aizvelkam logam priekšā aizkarus, 
lai katrs garāmgājējs nevarētu ie
lūkoties mūsu mājoklī? Vai esam 
aizslēguši mājas parādes durvis, 
kad strādājam dārzā, vai atstājuši 
tās vaļā?” vaicā U. Znotiņš. 

No atpūtniekiem un 
tūristiem nav jābaidās
Valsts policijas Saulkrastu ie
cirkņa priekšnieks uzsver, ka 
Saulkrasti ir vieta, kurā siltajā se
zonā vērojams straujš iedzīvotāju 
skaita pieaugums. Tas gan neno
zīmē, ka tādēļ palielinātos sodā
mu nodarījumu skaits. Tūristi 
vai atpūtnieki nekādā ziņā nav 
tie, kuri radītu būtiskas drošības 
problēmas vietējiem iedzīvotā
jiem. Situāciju šajā ziņā neietek

mē arī autoceļa Via Baltica tiešs 
tuvums.

„Cita lieta – vasaras beigās at
pūtnieki dodas atpakaļ uz pilsē
tu no savām Saulkrastu vasaras 
mītnēm. Rudenī, kad dārziņos 
un vasarnīcās iestājas klusums 
un īpašnieki ierodas reizi nedēļā 
vai divās un vēl retāk, viņiem, at
braucot pārlūkot savu īpašumu, 
dažreiz nākas konstatēt, ka tajā 
„paciemojies” kāds nelūgts „vie
sis” un kaut kas ir pazudis. Tādēļ 
es aicinātu vasarnīcu un dārza 
mājiņu īpašniekus neatstāt tajās 
neko vērtīgu, lai nepiesaistītu 
garnadžu uzmanību. Es nedomā
ju, ka vasaras mītņu apzagšana ir 
izplatīts nozieguma veids, tomēr 
jāņem vērā, ka tā var notikt. Salī
dzi not Saulkrastus ar pārējiem 
novadiem (Ādažiem, Carnikavu 
un Garkalni), par ko esmu at
bildīgs, šādu nodarījumu skaits 
ir daudz mazāks,” saka U. Zno
tiņš, piebilstot, ka Saulkrastos ir 
daudzi labi piemēri, kad kaimiņi 
savstarpēji pieskata īpašumus 
to īpašnieku prombūtnes laikā. 

Ja parādās kāda neredzēta perso
na, kas nav ne tūrists, ne atpūt
nieks, rodas jautājums: kas viņš 
tāds ir un ko šeit dara? Un, ja šāds 
jautājums ir iedzīvotājiem, tas 
noteikti interesē arī policiju. 

Policijai der jebkura 
informācijas kripatiņa
„Vēl viens iemesls, kādēļ tikai 
skaitļi nav objektīvākais drošības 
situācijas rādītājs: ne vienmēr, 
kad kaut kas ir aiznests no mājas 
vai vasarnīcas, īpašnieki par to 
ziņo policijai,” teic U. Znotiņš. „Ja 
kādam kaut kas ir nozagts, viņš to 
pārrunā ar ģimeni, draugiem un 
darbabiedriem, kopīgi pašausmi
nās, bet par notikušo neziņo po
licijai: sak’, ko tad es tur teikšu, – 
tāpat neviens neko nedarīs. 

Tas nav pareizi, jo veido pama
tu slēptajai noziedzībai. Policijai 
ir svarīga ikviena informācija par 
jebkuru likumpārkāpumu. Tas 
ļauj objektīvi izvērtēt situāciju 
novadā.” 

Publisku atskaišu par lietu 
izmeklēšanu nebūs 
Un vēl kāds U. Znotiņa novēro
jums: „Cilvēki domā: kāds man 
būs labums, ja es dalīšos ar poli
ciju sev pieejamajā informācijā? 
Ir saprotama vēlme saņemt at
bildi: tas, kas teikts policistam, 
ir apstiprinājies un palīdzējis 
izmeklēšanā. Varu teikt: noteik
ti ir palīdzējis, bet ir jāsaprot, ka 
policija nekad nevienam ne pri
vāti, ne publiski par sniegtās in
formācijas pārbaudes rezultātiem 
detalizēti neatskaitīsies. Turklāt 

nav tāda atskaites punkta, pēc kā 
noteikt, kuras personas sniegtā 
informācija ir bijusi vērtīgākā vai 
kurš novērojums pats nozīmīgā
kais. Viss sastāv no sīkumiem, kas 
veido kopainu. 

Labāk vispirms zvans 
policijai, nevis ziņa 
Facebook 
U. Znotiņš stāsta, ka ikdienā cil
vēki nāk uz policiju katrs ar savu 
problēmu, bet sniegt atbildi, kas 
apmierinātu katru, policists ne
var, īpaši jau solīt, ka zaglis uz 
karstām pēdām tiks atrasts – tas 
būtu bezatbildīgi. Taču vienu gan 
var sacīt: jebkura nozieguma at
klāšana ir tikai laika jautājums. 

Taču ir kāda bīstama tenden
ce, uz ko gribētu vērst sabiedrības 
uzmanību. Cilvēki redz iespējamo 
noziedzīgo nodarījumu, fotografē 
to, publicē sociālajos tīklos, aktīvi 
pārrunā redzēto un brīdina visus 
pazīstamos, bet aizmirst par redzē
to nekavējoties informēt policiju. 

Runāsim arī ar skolēniem
Sācies jaunais mācību gads, un 
U. Znotiņš sola, ka Valsts polici
jas pārstāvji noteikti apmeklēs 
skolas, lai runātu par drošību gan 
uz ielas, gan sociālajos tīklos. „Arī 
vecākiem es gribu teikt: sekojiet 
savu bērnu darbībām! Nav taisnī
ba tiem, kuri uzskata, ka sliktais 
notiek tikai lielpilsētās. Atkarību 
izraisošu vielu lietošana diemžēl 
var būt problēma arī Saulkrastu 
novada skolēniem. Un tas nav 
mīts, bet realitāte, ko ikdienā redz 
policija.”

Drošība ir gan policijas, gan pašu rokās 

Uldis Znotiņš: „Novēlots zvans policijai, pirmkārt, ir laika zaudēšana, un 
šādā situācijā ieguvējs ir tikai viens – ļaundaris. Bieži vien paiet pat vairākas 
nedēļas, līdz noziedznieku izdodas atklāt. Ja policija par nodarījumu tiktu 
informēta pirmā, likumpārkāpējs būtu aizturēts daudz ātrāk.”

Patiesībā novada 
iedzīvotājiem šobrīd 

nav pamatota iemesla 
uzskatīt, ka viņu drošība 
tiek apdraudēta. Drīzāk 

ir liela atšķirība starp 
izteikumiem sociālajos 

tīklos un Saulkrastu 
ikdienu.

Daudzi saulkrastieši 
strādā Rīgā un citviet. 

Piektdienas vakaros visi 
atkal satiekas, mēdz 

patrokšņot, „paspolē” ar 
mašīnām – parasti pie 
veikaliem. Par šādiem 

gadījumiem pašvaldības 
policija ir informēta un 

seko, lai asas izjūtas 
alkstoši šoferi, kuri 
traucē iedzīvotāju 

mieram un drošībai, 
tiktu sodīti.

Saulkrastu pašvaldības policijas priekšnieks Guntis Vinteris: „Pašvaldības policija visu diennakti ir sazvanāma 
pa tālruni 25449916, taču palīgā sauciens nonāks līdz mums arī, ja zvanīsiet uz 110 vai 112.”

Policija ir pieejama 
visu diennakti
Vaicāts, vai Saulkrasti ir vieta, 
kurā iedzīvotāji var justies droši, 
pašvaldības policijas priekšnieks 
Guntis Vinteris atbild: neesot 
iemesla uzskatīt, ka pastāvētu 
draudi drošībai.

– Cik cilvēku pašlaik strādā 
Saulkrastu pašvaldības policijā?

G. Vinteris: – Mums ir 18 štata 
vietas. Visu diennakti ar divām 
mašīnām patrulē astoņi pašval
dības policisti. Pašlaik ir vakance, 
jo viens cilvēks atvaļinājās – devās 
pensijā, bet konkurss uz brīvo vie
tu jau ir beidzies. 

Vasarā katrā patruļā ir divi cil
vēki, ziemā – trīs. Tas tādēļ, ka 
peldsezonā viens policists katrā 
maiņā strādā pludmalē par glā
bēju. Vēl ir administratīvā nodaļa, 
kas nodarbojas ar lietvedību. Paš
valdības policijas patruļdienests 
strādā katru dienu, visu diennak
ti – 24 stundas.

– Cik bieži šogad ir nācies re-
aģēt uz izsaukumiem? 

– Tieši izsaukumu skaits un to 
iemesli ir rādītāji, ka kriminogēnā 
situācija Saulkrastos nekādā ziņā 
nav saasinājusies. Tiesa, izsau
kumu šogad ir salīdzinoši vairāk 
nekā šajā pašā laikposmā līdz pa
gājušā gada augustam – to skaits 
ir pieaudzis par 103. Izsaukumu 
iemesli bijuši izteikti sadzīviski: 
kādam nav paticis, ka kaimiņš 
kurina ugunskuru un dedzina 
atkritumus vai būvniecības atli

kumus, kādu uztraukuši pa ielām 
klīstoši suņi. 

– Kāda bijusi aizvadītā peld-
sezona? 

– Patiesībā peldsezona, kas sā
kās 15. maijā, beigsies tikai 15. sep
tembrī. Taču pagaidām viss bijis 
ideāli – nav cietušo vai bojāgāju
šo. Ir tikai sīkas traumas – kādam 
sagriezta kāja, nobrāzumi, bet ne
kas vairāk. 

Pašvaldību policisti, kuri strā
dā pludmalē par glābējiem, seko 
arī saistošo noteikumu ievēroša
nai pludmalē. Parastie pārkāpumi 
ir smēķēšanas aizlieguma neie
vērošana un alkohola lietošana 
pludmalē. Protams, ir arī suņi 
peldvietās vai suņi bez pavadas. 
Par suņu nepieskatīšanu pavisam 
šogad ir uzrakstīti 28 protokoli: 
20 ir par pludmalē ievestiem dzīv
niekiem. Daudzi suņu īpašnieki 
gan atrunājas, ka nemaz neesot 
zinājuši vai redzējuši nevienu aiz
liegumu, ka Saulkrastu peldvietā 
ar suņiem ienākt nedrīkst. Tomēr 
saruna ar policistu atklāj, ka zīme 
tomēr ir, bet tīšām vai netīšām 
nav ievērota. 

Pie katra koka vai krūma, pro
tams, brīdinājuma zīmes nebūs, 
bet, pirms kaut kur doties ar suni, 
nepieciešams painteresēties: vai 
šajā pludmalē, peldvietā vai parkā 
tas ir atļauts? Taču tas lielākoties 
attiecas uz pilsētas viesiem. 

Ar vietējiem iedzīvotājiem sa
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Latviešu folkloras krātuves pētnieki 
aicina dalīties ar Atmodas laika atmiņām
Pieminot Baltijas ceļa 30. 
gadadienu, Latviešu folkloras 
krātuves pētnieki aizsāk 
Atmodas laika atmiņu 
dokumentēšanu, īpaši 
pievēršoties vizuālajiem 
simboliem. Ir tapusi tiešsaistē 
rakstiski aizpildāma aptauja, 
kurā jāatbild uz sešiem 
jautājumiem. Aptaujas mērķis 
ir noskaidrot Auseklīša simbola 
nozīmi personiskajā pieredzē un 
atmiņās, jo liela loma tā izplatībā 
bija tieši individuālajam 
radošumam un izdomai. 

Trešā Atmoda Latvijā, tāpat kā 
neatkarības atjaunošana citās 
Baltijas valstīs, bija nevardarbīga 
pretošanās kustība, tādēļ simbo-
liem un simboliskām darbībām, 
piemēram, Baltijas ceļam, bija ļoti 
svarīga nozīme. Līdzās sarkan-

baltsarkanajam karogam Auseklī-
tis (regulāra astoņstaru zvaigzne) 
bija redzamākais no vizuālajiem 
simboliem, kas kļuva populārs 
gan Atmodas līderu, gan sabiedrī-
bas vidū. Tā plašais lietojums sais-
tīts ar ornamenta izplatību tautas 
mākslā un Auseklīša kā mitoloģis-
ka tēla atpazīstamību. Auseklītis 
dažādos veidos kļuva par latviskās 
identitātes apzīmētāju un vizuālās 
pašidentificēšanās zīmi.

Aizpildot šo aptauju, iespējams 
saglabāt savu liecību par Atmodas 
laiku. Aptaujas atbildes glabāsies 
Latviešu folkloras krātuvē un tiks 
izmantotas turpmākiem pētīju-
miem. Aptauju ir iespējams aiz-
pildīt interneta vietnē www.jauta.
garamantas.lv. Ja rodas jautājumi 
vai neskaidrības, lūdzam rakstīt 
uz e-pastu lfk@lulfmi.lv vai sazi-
nāties pa tālruni 67228632.

Latviešu folkloras krātuve ir 
dibināta 1924. gadā un uzskatāma 
par senāko akadēmisko pētnie-
cības iestādi Latvijas Republikā. 
Visā pastāvēšanas laikā Latviešu 
folkloras krātuve saglabājusi trīs 
darbības pamatvirzienus: folklo-
ras arhivēšanu (vākšanu, apstrādi 
un uzglabāšanu), publicēšanu un 
pētniecību. Folkloras arhivēšana 
aizvien tiek turpināta, izman-
tojot mūsdienīgas metodes un 
tehnoloģijas, tiek arī digitalizēti 
un tiešsaistē publicēti materiāli. 
Kopš 2014. gada darbojas Latvie-
šu folkloras krātuves digitālais ar-
hīvs www.garamantas.lv ar mērķi 
padarīt tiešsaistē pieejamus un 
ērti lietojamus Latviešu folkloras 
krātuvē glabātos materiālus – 
manuskriptus, attēlus, audio un 
video ierakstus un citas vērtīgas 
folkloras materiālu kolekcijas.

Latvijas Dabas fonds aicina 
uz dabas parka „Piejūra” 
dabas aizsardzības plāna 
sabiedrisko apspriešanu
Šī gada 2. oktobrī plkst. 17.00 
„Jauniešu mājā” Saulkrastos, 
Raiņa ielā 7 notiks dabas parka 
„Piejūra” dabas aizsardzības 
plāna sabiedriskās 
apspriešanas sanāksme, uz ko 
aicināti visi interesenti. 

Sanāksmē tiks apspriests dabas 
aizsardzības plāna projekts, tajā 
skaitā plānotie pasākumi, teri-
torijas zonējums un priekšliku-
mi individuālajiem aizsardzības 
un izmantošanas noteikumiem. 
 Dabas aizsardzības plāna pro-
jekts no 2019. gada 18. septembra 
būs pieejams Saulkrastu novada 
domē Raiņa ielā 8 Saulkrastos, kā 
arī Latvijas Dabas fonda interneta 
vietnē www.ldf.lv. 

Aicinām iepazīties ar dabas 
parka „Piejūra” dabas aizsardzī-

bas plānu, sniegt priekšlikumus 
un paust viedokli par turpmāko 
teritorijas aizsardzību un ap-
saimniekošanu! Priekšlikumus 
lūdzam iesniegt plāna izstrādā-
tājiem – Latvijas Dabas fondam 
(Vīlandes iela 3 – 7, Rīga, LV-1010; 
tālr. 67830999, e-pasts ldf@ldf.lv) 
līdz 2019. gada 9. oktobrim.

Dabas parks „Piejūra” atrodas 
Rīgas pilsētas, Carnikavas novada 
un Saulkrastu novada teritorijā, 
tā kopējā platība ir 4315 ha. Plāns 
tiek izstrādāts Eiropas Komisijas 
LIFE programmas projektā LIFE15 
NAT/LV/000900 „LIFE CoHaBit 
– piekrastes biotopu aizsardzība 
dabas parkā „Piejūra” (NATURA 
2000 vieta)” ar Eiropas Savienī-
bas LIFE programmas un Latvijas 
vides aizsardzības fonda adminis-
trācijas finansiālu atbalstu.

Apceļojam Igauniju

Katru vasaru Saulkrastu 
seniori dodas Marutas Mustes 
rīkotajās ekskursijās. Šīs 
vasaras tālās ekskursijas veda 
uz Igauniju. 

Jūlijā devāmies uz Igaunijas 
ostas pilsētu Hāpsalu. Pilsētu 
apskatījām vietējā gida vadībā. 
Redzējām 19. gadsimtā būvētu 
dzelzceļa staciju, uz kurieni vairs 
neved dzelzceļa sliedes, tāpat kā 
daudzās Latvijas stacijās. Mums 
parādīja arī ostu un viduslaiku 
cietoksni, kurā joprojām spoko-
joties Baltā dāma. 

Pēcpusdienā ar prāmi mēs de-
vāmies prom no kontinenta uz 
stundas brauciena attālo Hījumā 
salu, kas ir otrā lielākā Igaunijas 
sala. Nakšņojām jaukā viesnīciņā, 
kurā, mums par prieku, bija arī 
baseins ar siltu ūdeni. 

Nākamajā rītā gida vadībā 
devāmies skatīt salas jaukumus, 
izstaigājām dabas lieguma purva 
taku, jūsmojām par nebeidza-
mām kadiķu audzēm, pabijām 

vietējā vilnas pārstrādes privāt-
uzņēmumā. Apskatījām arī salas 
lielāko pilsētu Kārdlu, klausījā-
mies tās vēsturi un mūsdienu 
problēmas. Jūras krastā apmek-
lējām vienu no trim salas bākām 
un prāmja „Estonia” upuriem 
veltīto pieminekli. Braucot cauri 
salai, piestājām pie ledāja atstā-
tajiem dižakmeņu krāvumiem, 
kuri lielumā krietni pārspēj mūsu 
Nīcgales dižakmeni. Braucienu 
sevišķi jauku darīja ļoti skaistā 
vasaras diena un atraktīvais gida 
stāstījums, dažādas leģendas un 
interesanti fakti par salas iedzī-
votāju vēsturi un mūsdienu no-
tikumiem. 

Augustā mēs atkal braucām uz 
Igauniju. Šoreiz ceļš bija īsāks un 
veda līdz Pērnavai. Lai arī daudzi 
uz Pērnavu brauc katru mēnesi 
uzlabot savu veselību, par pašu 
pilsētu pilnīga priekšstata mums 
nebija. Šoreiz gida vadībā pilsētu 
skatījām daudz interesantāku. 
Pat pludmalē bija ko redzēt, ne-
maz nerunājot par daudziem vēs-

turiskiem pieminekļiem un jauko 
vecpilsētu. 

Pa ceļam uz Krievu sētu, netālu 
no Audru, piestājām pie baznīcas, 
ap ko bija izveidots plašs dendro-
loģiskais parks. Gides stāstījums 
par introducētajiem augiem bija 
ļoti interesants. Drīz arī nokļu-
vām Krievu sētā, kurā saimniece 
ar savu meitu mūs sagaidīja pēc 
seno krievu tradīcijām ar sālsmai-
zi. Interesanta bija darbošanās pie 
lielās krāsns, no kuras pašiem bija 
jāizvelk karsti kartupeļu podiņi 
un jāuzpumpē patvāris ar zābaku. 
Visi tika arī uzcienāti ar kartu-
peļiem, siļķīti, marinētiem gur-
ķīšiem un, protams – ar tēju no 
īsta patvāra. Bija arī kopīga deja 
ar lakatiem. No Krievu sētas, labi 
atpūtušies un izsmējušies, brau-
cām mājās. 

Liels paldies Marutai, ka mēs 
varam baudīt šo ceļotājprieku un 
septembrī jau atkal dosimies nā-
kamajā ekskursijā.

Jānis Karps

Saulkrastos viesojas 
koris no Ziemeļvācijas
Augusta vidū ar koncertiem 
VEF Kultūras pilī un Sējas 
novada Pabažu ezerkrasta 
estrādē klausītājus uzrunāja 
un ar savu dziesmu 
programmu iepazīstināja 
Vācu tautas un evaņģēlija 
koris (The German Folk & 
Gospel Choir). 

Koris dibināts 2014. gadā. Tajā 
dzied dažāda vecuma un profe-
siju pārstāvji, kuri brauc uz mē-
ģinājumiem no 200 kilometrus 
tālas apkaimes reizi 2 mēnešos 
nedēļas nogalē un izteic savu 
ticību Dievam ar lūgšanu un 
evaņģēlija dziesmām. Korī ir 
vairāk nekā 50 dziedātāju, kuri 
dziesmas apgūst bez notīm, 
klausoties, atkārtojot, dziedot 
četrbalsīgus aranžējumus. Kora 
repertuāru veido amerikāņu 
gospeļi, tradicionāla vācu lūg-
šanu mūzika mūsdienīgā izpil-
dījumā un klasiskās vācu tautas 
dziesmas. Ar kori strādā pro-
fesionāli mūziķi – pianists un 
gospeļu mūzikas komponists 
Eggo Fūrmans un kora vadītājs 
Volkers Tomsens. „Ģitāra ir viņa 
aizraušanās, klavieres – viņa 
mīla un gospeļu mūzika – viņa 
prieks,” tā lasām kora vizītkartē. 
Koris iesaistās sociālo projektu 
labdarības koncertos. Šis bija 
viņu pirmais kopīgais ārzemju 
brauciens un viesošanās Latvijā.

Kori uzņēma Ēriks Kravalis ar 
kundzi Dagniju un viņa vadīto 
koru „Fēnikss” un „Bangotne” 
dziedātāji. Kopā ar atraktīvajiem 
vācu koristiem pavadījām divas 
sirsnīgas, emocionālas dienas, 
kas noslēdzās skanīgā dziesmu 
vakarā Pabažu klubā. Kopā dzie-
dājām Ludviga van Bēthovena 
dziesmu ar Johana Volfganga fon 

Gētes tekstu „Ich komme schon 
durch manches Land” V. Tomse-
na aranžējumā un mūsu dzies-
mu svētku himnu „Pūt, vējiņi!”. 
Apbrīnojami, bet vācu koris šo 
Andreja Jurjāna tautas dziesmas 
apdari dziedāja latviešu valo-
dā, neskatoties notīs vai tekstā. 
 Pateicoties kora „Bangotne” da-
lībnieces Ivetas Vēveres un Paba-
žu kluba vadītājas Ritas Celmas 
atsaucībai un gādībai, mūsu vie-
si baudīja latviešu tradicionālos 
ēdienus.

Esam ieguvuši fantastiskus 
dziesmu draugus, kuri ar savu 
piemēru parādīja dziesmas va-
reno spēku. Vācu koris ir pa-
teicīgs par silto uzņemšanu un 
jau tagad sāk gatavoties mūsu 
koncertiem Lībekā nākamā gada 
septembrī.

Korim „Bangotne” noslēgusies 
aizrautīga, interesanta sezona ar 
vairākiem koncertiem un muzi-
kāliem projektiem. Septembrī uz-
sāksim savas darbības 68. sezonu. 
Decembrī paredzēts brauciens 
uz Somiju, kur projektā „Džons 
Raters. „Bērnu mesa”” dziedāsim 
šo unikālo garīgo sacerējumu. 
Bangotnieši un diriģenti Ēriks 
Kravalis un Haralds Lapiņš aicina 
ikvienu dziedātgribētāju, kuram 
tuva kora mūzika un kurš garajos 
ziemas vakaros vēlas būt dziesmu 
draugu vidū, pievienoties mūsu 
pulkam.

Kora mēģinājumi notiek do-
mes zālē. Aicinām pieteikties, 
zvanot kora diriģentam Ērikam 
Kravalim pa tālruni 26113482 vai 
ierodoties uz mēģinājumiem 
pirmdienās un trešdienās. Gaidī-
sim!

Laila Bāliņa, 
koris „Bangotne”

Saulkrastu seniori, viesojoties Krievu sētā Igaunijā. Foto: no privātā arhīva
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Noteiktas izmaiņas nešķirotu 
sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanas maksā
Saulkrastu novada domes 
jūlija sēdē deputāti izskatīja 
SIA „ZAAO” iesniegumu, 
kurā pašvaldības domei 
lūgts apstiprināt izmaiņas 
maksā par nešķirotu sadzīves 
atkritumu apsaimniekošanu. 

Izvērtējot uzņēmuma sniegto in-
formāciju, dome pieņēma lēmu-
mu, ka no 2020. gada 1. janvāra 
maksa par sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanu Saulkrastu paš-
valdības administratīvajā teritori-
jā būs 15,70 eiro par 1 m3 atkritu-
mu (bez PVN).

Maksu veido:
• pašvaldības apstiprinātā mak-

sa par sadzīves atkritumu savāk-
šanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, 
šķirošanu un citām normatīvajos 
aktos noteiktajām darbībām, kas 
tiek veiktas pirms atkritumu re-
ģenerācijas un samazina apgla-

bājamo atkritumu apjomu; par 
uzglabāšanu, dalītās atkritumu 
savākšanas, pārkraušanas un šķi-
rošanas infrastruktūras objektu 
uzturēšanu atbilstoši līgumam, 
ko noslēgusi pašvaldība un at-
kritumu apsaimniekotājs, kā arī 
izmaksas sabiedrisko pasākumu 
par atkritumu radītāju izglītoša-
nu atkritumu apsaimniekošanā 
finansēšanai – 8,14 eiro par 1 m3;

• Sabiedrisko pakalpojumu re-
gulēšanas komisijas apstiprinā-
tais tarifs par sadzīves atkritumu 
apglabāšanu atkritumu poligonā 
„Getliņi” – 7,56 eiro par 1 m3.

Nepieciešamību mainīt līdz-
šinējo maksu SIA „ZAAO” pa-
mato ar darbaspēka izmaksu 
pieaugumu, degvielas izmaksas 
pieaugumu par 18%, autotrans-
porta servisa pakalpojumu iz-
maksu pieaugumu par 8% un 
citām pakalpojuma sniegšanas 

izmaksām. Maksas palielināšanas 
nepieciešamība arī cieši saistīta 
ar SIA „ZAAO” finanšu rādītāju 
saglabāšanu tādā līmenī, lai arī 
turpmāk nodrošinātu uzņēmu-
ma kredītspēju, laikus atjaunotu 
pamatlīdzekļus un nodrošinātu 
uzņēmuma turpmāko attīstību. 

ZAAO ir radījusi iespējas arī sa-
mazināt maksājumu apmēru par 
nešķirotu sadzīves atkritumu ap-
saimniekošanu. ZAAO aicina iedzī-
votājus aktīvi izmantot atkritumu 
šķirošanas iespējas – individuāli 
dalīti vāktu atkritumu apsaimnie-
košanas pakalpojumu privātmā-
jām, EKO punktus, EKO laukumus, 
konteinerus PET pudelēm, jo par 
šo konteineru tukšošanu iedzīvo-
tājiem nav jāmaksā. Arī uzņēmēji 
var ietaupīt līdzekļus, šķirojot at-
kritumus un piesakoties ZAAO pie-
dāvātajiem dalīti vāktu atkritumu 
apsaimniekošanas pakalpojumiem. 

Senioru Veselības nedēļas 2019 programma
Datums Laiks Nodarbība Vieta Papildu informācija
16.09. 8.30–9.30 Vingrošanas nodarbība, 

vada Marika Gladkija
Kultūras nama „Zvejniekciems” 
Lielā zāle (Atpūtas iela 1B, 
Zvejniekciems)

Lūdzu ņemt līdzi savu 
vingrošanas paklājiņu

10.00–11.00 Vingrošanas nodarbība, 
vada Marika Gladkija

Saulkrastu sporta centrs (Smil-
šu iela 3, Saulkrasti)

Lūdzu ņemt līdzi savu 
vingrošanas paklājiņu

11.30–13.30 Nodarbība „Kā saglabāt enerģiju”, 
vada psihoterapeite Aina Poiša

Saulkrastu domes zāle
(Raiņa iela 8, Saulkrasti)

17.09. Izbraukšana 
8.00
Nodarbība
9.00–10.00

Peldēšana Limbažu peldbaseins,
izbraukšana no Raiņa ielas 6 
(no Skolas ielas puses)

Izbraukšana 8.00, atgrie-
šanās aptuveni 11.10. 
Vietu skaits ierobežots, 
iepriekšēja pieteikšanās 
pa tālruni 28372658. Līdzi 
jāņem viss peldēšanai 
nepieciešamais.

11.30–12.30 Zumba Gold, vada Inga Burkova Saulkrastu sporta centrs
18.09. 9.00–10.30 Nūjošanas nodarbība, 

vada Marika Gladkija
Tikšanās pie Saulkrastu sporta 
centra

Lūdzu ņemt līdzi savas 
nūjas

11.00–12.30 Jogas nodarbība, 
vada Inga Astašenko

Saulkrastu sporta centrs Lūdzu ņemt līdzi savu 
vingrošanas paklājiņu

19.09. 12.00–14.00 Jogas nodarbība, vada Zaiga 
Luriņa

Saulkrastu sporta centrs Lūdzu ņemt līdzi savu 
vingrošanas paklājiņu

15.00–17.00 Jogas nodarbība, vada Zaiga 
Luriņa

Kultūras nams „Zvejniekciems” Lūdzu ņemt līdzi savu 
vingrošanas paklājiņu

20.09. 10.00–12.00 Nodarbība „Nostiprināsim savu 
veselību un atjaunosim to, kas 
zudis”, vada Inese Ziņģīte

Kultūras nams „Zvejniekciems” Līdzi jāņem dvielis, ko var 
apņemt ap pleciem (tas 
nedrīkst būt pārāk liels), 
un vingrošanas paklājiņš, 
kājās jāvelk īsās zeķes

Plašāka informācija par nodarbībām un to norisi pa tālruni 28372658 vai 
rakstot uz e-pastu inga.karklina@saulkrasti.lv.

Pašvaldības policijas 
paveiktais augustā
Augustā Saulkrastu pašvaldības 
policijā tika saņemti 128 izsauku-
mi. Par dažādiem pārkāpumiem 
aizturētas 4 personas, 3 personas 
nogādātas Valsts policijas Rīgas 
reģiona pārvaldes Saulkrastu po-
licijas iecirknī tālāku procesuālo 
darbību veikšanai, 1 persona – 
savā dzīvesvietā.

Uzrakstīti 265 administratīvā 
pārkāpuma protokoli: 190 proto-
koli par ceļu satiksmes noteiku-
mu neievērošanu, 7 – par alkoho-
lisko dzērienu vai citu apreibinošo 
vielu lietošanu sabiedriskās vietās 
un atrašanos sabiedriskās vietās 
reibuma stāvoklī, 1 protokols par 
nekustamo īpašumu uzturēšanas 
Saulkrastu novada teritorijā pra-
sību pārkāpšanu, 4 – par dzīvnie-
ku turēšanas, labturības, izman-
tošanas un pārvadāšanas prasību 
pārkāpšanu, 1 gadījumā izsaukts 
dzīvnieku patversmes „Mežavai-
rogi” darbinieks.

 1 protokols par dzīvnieku 
slēpšanu, nereģistrēšanu, ne-
identificēšanu (nemarķēšanu) 
un izvairīšanos no to uzskaites, 
6 – par smēķēšanas ierobežoju-
mu neievērošanu, 51 protokols 
par atkritumu apsaimniekoša-

nas Saulkrastu novadā prasību 
pārkāpšanu, 4 – par Saulkrastu 
novada pašvaldības pludmales 
un peldvietu prasību pārkāpša-
nu, 1 protokols par sīko huligā-
nismu.

Par dažādiem pārkāpumiem 
izteikti 3 mutiski brīdinājumi.

Uzsāktas 52 administratīvā 
pārkāpuma lietvedības: 24 – par 
nekustamo īpašumu uzturēšanas 
Saulkrastu novada teritorijā pra-
sību pārkāpšanu, 28 – par atkritu-
mu apsaimniekošanas Saulkrastu 
novadā prasību pārkāpšanu.

Uzsāktas administratīvās liet-
vedības: 8 par bērnu aprūpes 
pienākumu nepildīšanu, 2 par 
smēķēšanas ierobežojumu pār-
kāpšanu (nepilngadīgie), 2 par  
alkoholisko dzērienu vai citu 
apreibinošo vielu lietošanu sa-
biedriskās vietās un atrašanos sa-
biedriskās vietās reibuma stāvoklī 
(nepilngadīgie), 1 par nepilngadī-
go iesaistīšanu alkoholisko dzē-
rienu  lietošanā un smēķēšanā vai 
nepilngadīgā novešanu līdz dzē-
ruma stāvoklim.

Normunds Alksnis, 
Saulkrastu pašvaldības policija

No 1. septembra 
izmaiņas Saulkrastu TIC darba laikos 

Apmeklētāju ievērībai! Saulkrastu tūrisma informācijas centrs (TIC) 
no 1. septembra līdz 31. maijam būs atvērts katru dienu no plkst. 8.45 
līdz 17.15, ieskaitot sestdienas un svētdienas (izņemot valsts svētku 
brīvdienas). Pusdienu pārtraukums TIC no plkst. 13.00 līdz 13.30.

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

No 1. jūnija līdz 31. augustam 
Saulkrastu TIC pakalpojumus 
izmantojuši 13 011 apmeklētāji 
(2018. gadā – 14 100).

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

Pēc sniegtās informācijas te-
matikas rādītājiem, TIC apmek-
lētāji visvairāk vēlas saņemt: 
bezmaksas brošūras un kartes, 
informāciju par apskates objek-
tiem, pasākumiem, suvenīrus, 
informāciju par aktīvo atpūtu, 
naktsmītnēm, ēdināšanas uzņē-
mumiem un sabiedriskā trans-
porta kustību. 

Šovasar ļoti daudz jautājumi 
saņemti par taksometru pakalpo-
jumiem, par Meža parka atraša-
nās vietu, par Baltās kāpas infra-
struktūru.

Daudz jautājumu bijis par pa-
sākumu norišu un pastaigu vie-
tām un par pārgājienu maršrutu 
„Jūrtaka”. 

Liela interese izrādīta par 
Vidze mes piekrasti kā vienotu ga-
lamērķi tuvākiem apskates objek-
tiem, atpūtas vietām, ēdināšanas 
uzņēmumiem un aktīvās atpūtas 
maršrutiem.

Sezonas sākumā ir sagatavota 
Saulkrastu karte latviešu un an-
gļu, krievu un vācu valodās, kā 
arī izdrukāti pārgājienu maršru-
ta „Jūrtaka” Saulkrastu novada 
posmi (26. un 27. diena) četrās 
valodās. Papildināts Saulkras-
tu novadam raksturīgo suvenī-
ru piedāvājums, un sagatavots 
Saulkrastu pasākumu plāns.

Jūnija sākumā kopā ar „Saviļ-
ņojošā Vidzeme” kolēģiem Saul-
krastu novads tika pārstāvēts 
VI  Latvijas Tūrisma informācijas 
tirgū Madonā un 49. latviešu tau-
tas lietišķās mākslas darinājumu 
gadatirgū Latvijas Etnogrāfiskajā 
brīvdabas muzejā.

Šovasar pirmo sezonu darbojās 
kafejnīcas „Baltā kāpa” un „Kap-
teinis Kaija”, peldvietā „Centrs” 
piedāvājumu atpūtai uz ūdens pa-
pildināja „StarKite”, darbu uzsāka 
„Kvadraciklu noma Saulkrastos”. 
Grila sezonas sākumā durvis vēra 
„Kunturu” kiosks-veikals. 

Saulkrastu novada iedzīvotā-
jiem un viesiem šovasar bija arī 
iespējams piedalīties vairākās 
„Damberga dizaina studija” sud-
raba rotu darbnīcās, kas notika 
AMIL SPA „Saules Club” telpās.

Saulkrastu novada uzņēmēji 
tiek aicināti iesūtīt rudens jau-
numus un piedāvājumus e-pastā 
tic@saulkrasti.lv.

Notiek nolietotās elektrotehnikas 
vākšanas akcija „Sper EKO soli!”
Līdz 30. septembrim notiek 
SIA „ZAAO” (ZAAO) rīkota 
nolietotās elektrotehnikas 
vākšanas akcija „Sper EKO 
soli!”, kurā ZAAO izveidotajos 
20 EKO laukumos, nododot 
neizjauktu nolietoto 
dažāda izmēra sadzīves 
elektrotehniku, ir iespēja 
piedalīties balvu izlozē. 

EKO laukumos pārstrādei tiek 
pieņemti televizori, ledusskapji, 
tējkannas, trauku mazgājamās 
mašīnas, plītis, matu fēni, glu-
dekļi, mobilos tālruņi, pulksteņi, 
putekļu sūcēji, mikseri, tosteri 
un citas ierīces, kas darbinātas ar 
elektrību vai baterijām.

Nolietotā elektrotehnika ir 
vērtīga otrreizējā izejviela jau-

nu preču ražošanai. Jāatceras, ka 
nolietotās elektriskās un elektro-
niskās iekārtas satur arī cilvēkiem 
un dabai kaitīgas vielas, tādēļ tās 
nedrīkst nonākt dabā un tās nav 
atļauts ievietot arī sadzīves atkri-
tumu konteineros.

ZAAO darbinieki nolietoto sa-
dzīves elektrotehniku akcijas bei-
gās sašķiros pēc materiālu veidiem 
atbilstoši kvalitātes prasībām un 
nodos pārstrādes uzņēmumiem. 

Iepriekšējos gados organizē-
tajās konkrētā atkritumu veida 
nodošanas akcijās mēneša laikā 
iedzīvotāji EKO laukumos nogā-
dāja līdz pat 40 tonnām nolietoto 
sadzīves elektrotehniku. Akcija 
arī veicina laukumu apmeklētāju 
skaitu, iedzīvotāji kļūst zinošāki 
par atkritumu apsaimniekošanas 

infrastruktūras dažādību un pie-
ejamajiem pakalpojumiem.

Starp akcijas dalībniekiem bal-
vās tiks izlozēti trīs grīdas tīrīša-
nas roboti. Akcijas nolikums ir 
pieejams uzņēmuma mājaslapā 
www.zaao.lv un pie EKO laukumu 
pārziņiem.

Atgādinām: ja ikdienā pašiem 
nav iespējams nogādāt elektro-
tehniku uz EKO laukumiem, 
ZAAO piedāvā iespēju savākt 
nolietoto sadzīves elektroteh-
niku no mājsaimniecības. Par 
transporta pakalpojumu jāmaksā 
trīs eiro neatkarīgi no pieteikto 
vienību skaita. Pieteikumi tiek 
pieņemti pa tālruni 64281250 vai 
e-pastā zaao@zaao.lv. 

Zane Leimane, SIA „ZAAO”
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Paziņojums par detālplānojuma 
„Dainuvītes” apstiprināšanu
Saulkrastu novada pašvaldības domes 2019. gada 28. augusta sēdē ar 
lēmumu Nr. 1314 apstiprināts detāplānojums zemesgabalam „Dainuvītes”, 
Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, zemes vienības 
kadastra apzīmējums 80330010783.
Detālplānojums „Dainuvītes” ir pieejams Saulkrastu novada būvvaldē Raiņa 
ielā 8 Saulkrastos, Saulkrastu novadā, kā arī Saulkrastu novada pašvaldības 
vietnē www.saulkrasti.lv un portālā www.geolatvija.lv. 

Sporta centra 
jaunumi rudenī
No jaunā mācību gada Saulkras-
tu sporta centra gaiteņi ir kļuvuši 
gaišāki! Tajos veikts remonts – 
tagad gaiteņi ieguvuši jaunu un 
svaigu izskatu. Tiks turpināts arī 
remonts dušu telpās, tādēļ mēs 
aicinām iedzīvotājus būt saproto-
šiem, ja periodiski kāda telpa būs 
slēgta!

Pašlaik ir beigusies cenu ap-
tauja jaunu trenažieru iegādei 
trenažieru zālē, un oktobra beigās 
sportistiem būs pieejami jauni un 
kvalitatīvi trenažieri.

Beidzot sporta centrā tiks īste-
nota arī sen gaidītā vieglatlētika, 
kā arī šogad sporta centrā plānots 
organizēt volejbola nodarbības, 
kas būtu pieejamas arī Saulkrastu 
vidusskolas audzēkņiem. 

Kā jau katru gadu, arī šo-
gad septembris ir periods, kad 
tiek saskaņoti mācību grafiki ar 
Saulkrastu vidusskolu, tādēļ kon-
krēts nodarbību grafiks būs pie-
ejams oktobrī. Šobrīd visi sporta 
pulciņi notiek pēc iepriekšējā 
gada grafika.

Septembris būs arī sporta pa-
sākumiem piesātināts: skriet 
gribētājus aicinām uz skrieša-
nas seriāla „No kāpām līdz jūrai” 
četrām kārtām, kas šoreiz notiks 
Saulkrastu apvidū – Raiņa un 
Smilšu ielas krustojumā būs sa-
censību centrs. Aicinām ģimenes 
un sporta fanus piedalīties ģime-
ņu rogainingā, kurā gan ar kājām, 
gan velosipēdu būs iespēja aktīvi 
pavadīt dienu. Plašāka informāci-
ja – vietnē www.saulkrasti.lv. 

No 23.līdz 29. septembrim no-
tiks Eiropas sporta nedēļa „Visi 
sporto Saulkrastos”, kurā plāno-
tas daudzas un dažādas aktivitā-
tes un pasākumi.

Oktobrī plānojam telpu orien-
tēšanos Zvejniekciema vidusskolā.

Saulkrastu sporta centrs saka 
paldies par labajām atsauksmēm 
par mūsu rīkotajiem pasākumiem 
un aicina visus arī turpmāk tajos 
piedalīties!

Aiva Aparjode, 
Saulkrastu sporta centrs

Sasniegumi nacionālajā 
čempionātā konkūrā
Šā gada 31. augustā un 
1. septembrī Kleistu sporta 
bāzē notika LR Nacionālais 
čempionāts konkūrā. Šajās 
sacensībās piedalījās visi 
spēcīgākie Latvijas jātnieki 
dažādās vecuma grupās, arī 
divas jātnieces no biedrības 
„Jūras zirgi”.

Sacensību kopvērtējumā Velta Kru-
stiņa ar zirgu Deep Purple sacentās 
2. grupas poniju maršrutā, iegūstot 
vicečempiones titulu (2. vietu), bet 
Laura Ziemele ar zirgu Junonu pie-
dalījās maršrutā bērniem līdz 16 ga-
diem un ieguva 13. vietu.

Biedrība „Jūras zirgi” izsaka pa-
teicību Saulkrastu novada domei 
par finansiālo atbalstu.

Saulkrastu jauniešu 
panākumi pludmales 
volejbolā
Noslēdzies Latvijas 
jaunatnes čempionāts 
pludmales volejbolā. 
Pēc trim posmiem 
finālturnīram Rīgā 
kvalificējās katras 
vecuma grupas 
16 labākās komandas. 
Finālturnīrā jau otro 
gadu pēc kārtas iekļuva 
arī trīs Saulkrastu 
jaunie volejbolisti, kuri 
pārstāvēja pludmales 
volejbola skolu 
„O-Sands”. 

Šis gads atnesa arī pir-
mo medaļu – bronzu, ko 
U13 vecuma grupā ieguva 
Saulkrastu 5. klases sko-
lēns Tomass Blekte kopā ar 
mārupieti Valteru Ķirsonu. 
Puišiem pirms tam izdevās 
gūt bronzu arī sezonas tre-
šā posma sacensībās. Šie 
panākumi ļāva piedalīties 
„O-Sands” rīkotajā „Rīgas 
pludmales Volejbola nedē-
ļā” 28. augustā paraugspēlē Doma 
laukumā. Svarīgi, ka Tomasam ir 
tikai 11 gadi, kas nozīmē, ka viņš 
U13 vecuma grupā varēs spēlēt arī 
nākamgad.

Finālturnīrā U15 vecuma gru-
pā, spēlējot ar dažādiem pārinie-
kiem, piedalījās arī Aivis Blekte 

un Robins Zaščerinskis, kuri ie-
guva dalīto 9. vietu. 

Paldies par visā sezonā iegul-
dīto darbu treneriem Atvaram 
Vildem, Alisei Lecei, Ingaram 
Ivanovam un Jorenam Janišonim! 
Novēlam pacietīgi trenēties turp-
mākajiem panākumiem!

Bronzas medaļu ieguvēji U13 grupā. 
Tomass Blekte (attēlā pa labi). 
Foto: no V. Blektes privātā arhīva

Biedrība „Dimantu Akadēmija” 
aicina pieteikt bērnus 
basketbola skolā

Basketbols ir viens no 
populārākajiem sporta 
veidiem Latvijā, ar senām 
tradīcijām un izciliem 
sasniegumiem gan vēsturē, 
gan šobrīd. Arī Saulkrastos 
basketbols ir iecienīts, un 
laba basketbola komanda var 
popularizēt pilsētas tēlu gan 
Latvijā, gan ārpus tās.

Šobrīd Saulkrastos nav sporta 
skolas, kas piedāvātu kvalitatī-
vas, konkurētspējīgas, valsts fi-
nansētas sportošanas iespējas 
Saulkrastu novada bērniem. Visa 
interešu izglītība lielākoties tiek 
īstenota pulciņos, ko finansē paš-
valdība un bērnu vecāki. Kvalita-
tīvas interešu izglītības trūkuma 
dēļ bērnu vecākiem nākas vest 
bērnus sportot uz citiem nova-
diem, piemēram, Rīgu, Ādažiem 
vai Siguldu. Arī iespēja trenēties 
basketbolā līdz šim tika piedāvāta 
tikai pulciņā.

Lai sniegtu Saulkrastu nova-
da bērniem iespēju kvalitatīvi 
trenēties savā pilsētā, biedrība 

 „Dimantu Akadēmija” Saulkrastos 
veido konkurētspējīgu basketbola 
skolu. Basketbola skolas mērķis ir 
radīt kvalitatīvus un konkurētspē-
jīgus basketbola treniņu apstākļus 
Saulkrastos, iesaistot personālu ar 
atbilstošu kvalifikāciju un augstu 
motivāciju. Saulkrastos jau šo-
brīd ir ļoti labi treniņu apstākļi, 
nepieciešami tikai labi treneri. 
Biedrības iniciatīvu „Basketbols 
Saulkrastiem” atbalsta Saulkrastu 
sporta centrs, un šobrīd tiek vei-
dota sadarbība ar Saulkrastu no-
vada domi.

Biedrība „Dimantu Akadēmi-
ja” iepriekš rīkoja sieviešu amatie-
ru basketbola čempionātu „Jauno 
sieviešu basketbola līga”, pavisam 
astoņas sezonas no 2009. līdz 
2017. gadam. Lai popularizētu 
basketbolu skolēniem, šī gada 
maijā gan Saulkrastu, gan Zvej-
niekciema vidusskolās tika orga-
nizēta Basketbola diena. Basket-
bola dienā Saulkrastu vidusskolā 
ar pieredzi dalījās Anete Jēkab-
sone-Žogota, Aija Brumermane, 
Anete Šteinberga un Anda Eibele. 

Zvejniekciema vidusskolas bērni 
izmēģināja basketbolu kopā ar 
Ilzi Osi-Hlebovicku, Ditu Rozen-
bergu, Arti Ati un Andu Eibeli. 
Projektu atbalstīja Latvijas Bas-
ketbola savienība.

Treniņus Saulkrastu sporta 
centrā vai Zvejniekciema vidus-
skolā vadīs Anda Eibele, desmit-
kārtēja valsts čempione, ilggadēja 
TTT komandas spēlētāja, Austri-
jas un Kipras čempione, Pekinas 
Olimpisko spēļu un Eiropas čem-
pionātu dalībniece. Anda šobrīd 
apgūst trenera kvalifikāciju Lat-
vijas Sporta akadēmijā. Treniņi 
notiks divreiz nedēļā: otrdienās 
un piektdienās; nodarbību laiks 
tiks precizēts septembra sākumā.

Aicinām pieteikt 1.–5. klases 
skolēnus – gan meitenes, gan 
puišus –, sūtot vārdu, uzvārdu, 
vecāku kontaktinformāciju un 
skolas nosaukumu uz e-pastu 
inga@jsbl.lv. Plašāka informācija 
pa tālruni 26551211.

Inga Geistarde-Zaporožeca, 
biedrība „Dimantu Akadēmija” 

Basketbola diena Saulkrastu vidusskolā 28. maijā. Foto: no biedrības arhīva

Vicečempione V. Krustiņa. Foto: no biedrības arhīva
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Saulkrastu novada domes 28. augusta sēdes Nr. 24 lēmumi 
Sēdē piedalās deputāti: N.  Līcis, 
B.  Veide, A.  Horsts, L.  Vaidere, 
A. Aparjode, S. Ancāne, E. Grāvītis, 
A.  Dulpiņš, A.  Deniškāne, G.  Lā-
čauniece, S.  Ozola-Ozoliņa, O.  Va-
naga, I. Veide.

Par attīstības programmas 
2014.–2020. gadam 
grozījumu gala redakcijas 
nodošanu publiskai 
apspriešanai
Nodot attīstības programmas 
2014.–2020.  gadam grozījumu 
gala redakciju publiskai apsprieša-
nai. Publisko apspriešanu noteikt 
no 2019.  gada 2.  septembra līdz 
2019. gada 30. septembrim.

Par detālplānojuma projekta 
apstiprināšanu
Apstiprināt detālplānojuma ze-
mesgabalam „Dainuvītes”, Zvej-
niekciems, Saulkrastu pagasts, 
Saulkrastu novads, kadastra apzī-
mējums 80330010783, projektu.

Par lēmuma atcelšanu
Atcelt Saulkrastu novada domes 
2019.  gada 30.  janvāra lēmumu 
Nr.  992 (prot. Nr.  3/2019§19) „Par 
detālplānojuma „Vainadziņi” izstrā-
des uzsākšanu”.

Par Saulkrastu novada būvvaldes 
lēmuma apstrīdēšanu1

Atstāt negrozītu Saulkrastu nova-
da būvvaldes 2019.  gada 25.  jūnija 
lēmuma Nr.  36 „Par dēļu tera-
ses stāvokli jūras piekrastes joslā 
Saulkrastu novada pašvaldībai val-
dījumā esošā zemesgabalā ar kadas-
tra numuru 8013 002 0246” 1., 3., 4. 
un 5. punktu. 

Par īpašumu zemes ierīcības 
projekta izstrādi
Atļaut izstrādāt nekustamā īpašu-
ma „Jespari”, Bātciems, Saulkrastu 
pagasts, Saulkrastu novads, zemes 
ierīcības projektu.

Par telpas nodošanu bezatlīdzības 
lietošanā
Nodot pašvaldības iestādei Saulkras-
tu Sociālais dienests bezatlīdzības 
lietošanā telpu Nr. 4 20,1 m2 platībā 
Atpūtas ielā 1B, Zvejniekciemā.
 
Par dalību Valsts kultūrkapitāla 
fonda 3. kultūras projektu 
konkursā
Uzdot Saulkrastu novada bibliotē-
kai sagatavot un iesniegt projektu 
„Lasītava krustojumā. 3.  kārta”, 
Valsts kultūrkapitāla fonda izslu-
dinātajā 3.  kultūras projektu kon-

kursā Literatūras nozarē. Projekta 
izmaksas noteikt 1930,00  euro ap-
mērā, no kurām 1000,00  euro  – 
Valsts kultūrkapitāla fonda finansē-
jums, bet 930,00 euro – Saulkrastu 
novada domes finansējums.

Par Saulkrastu novada domes 
saistošo noteikumu apstiprināšanu
Apstiprināt Saulkrastu novada domes 
saistošos noteikumus „Par braukša-
nas maksas atvieglojumiem sabiedris-
kajā transportā Saulkrastu novadā”.

Par PII „Rūķītis” pirmsskolas 
izglītības skolotāju likmes 
palielināšanu
Apstiprināt no 2019.  gada 1.  sep-
tembra izglītības psihologam, 
pirmsskolas izglītības pedagogiem, 
pirmsskolas izglītības mūzikas sko-
lotājam, logopēdam, speciālajam 
pedagogam tarifikācijas likmi mē-
nesī 770,00 euro apmērā.

Par iekšējo noteikumu 
apstiprināšanu
Apstiprināt iekšējos noteikumus 
„Noteikumi par Saulkrastu novada 
pašvaldības izglītības iestāžu peda-
gogu darba samaksas noteikšanas 
un tarifikāciju veidošanas, saskaņo-
šanas un apstiprināšanas kārtību”.

Par pašvaldības nekustamā 
īpašuma – neapbūvēta zemesgabala 
izsoles rezultātu apstiprināšanu
Apstiprināt rezultātus par Saulkras-
tu novada pašvaldības nekustamā 
īpašuma – neapbūvēta zemesgabala 
„Vēsma  40” Vēsmā, Saulkrastu pa-
gastā, Saulkrastu novadā, platība – 
610 m2, izsoli saskaņā ar 09.08.2019. 
protokolu.
Apstiprināt rezultātus par Saulkras-
tu novada pašvaldības nekustamā 
īpašuma – neapbūvēta zemesgaba-
la Neibādes ielā 10, Zvejniekciemā, 
Saulkrastu pagastā, Saulkrastu no-
vadā, platība – 1171 m2, izsoli saska-
ņā ar 09.08.2019. protokolu.

Par PII “Rūķītis” telpu nomas 
maksas pakalpojuma izcenojuma 
aprēķina apstiprināšanu
Apstiprināt PII „Rūķītis” telpu no-
mas maksu par vienu kvadrātmetru 
mēnesī – 3,58 euro (bez pievienotās 
vērtības nodokļa). 

Par grozījumu lēmumā 
Veikt grozījumu Saulkrastu novada 
domes 2019. gada 29. maija lēmuma 
„Par Saulkrastu sporta centra telpu 
nomas maksas pakalpojuma izce-
nojuma aprēķina apstiprināšanu” 
pielikumā Nr. 2.

Par programmas apstiprināšanu
Apstiprināt Saulkrastu novada ielu 
un ceļu seguma rekonstrukcijas 
uzturēšanas programmu 2019.–
2021. gadam.

Normunds Līcis, 
domes priekšsēdētājs

1 – „PAR” – 7 (N. Līcis, A. Horsts, L. Vai-
dere, A. Aparjode, S. Ancāne, S. Ozo-
la-Ozoliņa, O. Vanaga), „PRET” – nav, 
„ATTURAS” – 6 (B. Veide, E. Grāvītis, 
A.  Dulpiņš, A.  Deniškāne, G.  Lā-
čauniece, I. Veide).
Pārējos lēmumos balsojums vien-
balsīgs.

Pilns domes sēdes protokola 
teksts (ievērojot Vispārīgajā datu 
aizsardzības regulā noteikto) un 
sēdes audioieraksts ir pieejams 
Saulkrastu novada pašvaldības 
mājaslapā www.saulkrasti.lv, sa-
daļā „Domes sēdes”. Sēdes video 
ierakstu ir iespējams noskatī-
ties pašvaldības YouTube kontā 
„Saulkrasti dome”.
Nākamā domes ikmēneša sēde 
notiks trešdien, 25.  septembrī, 
plkst.  14.00 Saulkrastu novada 
domē Raiņa ielā 8. 

2019. gada 28. augustā   SAISTOŠIE NOTEIKUMI   Saulkrastos Nr. SN 7/2019
Apstiprināti Saulkrastu novada domes 2019. gada 28. augusta sēdē (prot. Nr.24/2019§37) 

Par braukšanas maksas atvieglojumiem sabiedriskajā transportā 
Saulkrastu novadā
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašval-
dībām” 43. panta trešo daļu

1. Saistošie noteikumi (turp-
māk  – noteikumi) nosaka kārtību, 
kādā piešķir braukšanas maksas 
atvieglojumus sabiedriskajā trans-
portā Saulkrastu novadā. 

2. Braukšanas maksas atvieglo-
jumus 100% apmērā no biļetes ce-
nas saņem:

2.1. Saulkrastu vidusskolas un 
Zvejniekciema vidusskolas (turp-
māk  – Izglītības iestāde) audzēkņi 
(turpmāk – audzēkņi), kuri mācās 
Izglītības iestādē. Braukšanas mak-
sas atvieglojumus audzēkņiem pie-
mēro visu gadu (izņemot jūlija un 
augusta mēnesi) nokļūšanai uz/no 
Izglītības iestādi, profesionālās ie-
virzes un interešu izglītības nodarbī-
bām Saulkrastu novada administra-
tīvās teritorijas robežās. Ja Izglītības 
iestādes audzēkņa dzīvesvieta ir ār-
pus Saulkrastu novada administra-
tīvās teritorijas, braukšanas maksas 
atvieglojumus piemēro braukšanas 
maršrutā, kas ietver Saulkrastu no-
vada teritoriju līdz bērna dzīvesvie-
tai tuvākajai sabiedriskā transporta 
pieturai (ārpus Saulkrastu novada 
administratīvās teritorijas);

2.2. personas, kuras ir sasnie-
gušas 70 gadu vecumu vai vecākas 
(turpmāk – Seniori), un savu dzī-
vesvietu ir deklarējušas Saulkrastu 
novada administratīvajā teritorijā. 
Braukšanas maksas atvieglojumus 
šajā punktā minētām personām 
piemēro visu gadu braucieniem 
Saulkrastu novadā, nepārsniedzot 
4 (četrus) braucienus mēnesī.

3. Noteikumos minētie brauk-
šanas maksas atvieglojumi ir spēkā, 
ja audzēknim, Senioram ir derīga 
elektroniskā abonementa biļete, kas 
apliecina tiesības braukšanas mar-
šrutā saņemt braukšanas maksas 
atvieglojumus. Senioram vienlaikus 
ar elektroniskā abonementa biļeti 
jāuzrāda pensionāra apliecība.

4. Lai saņemtu braukšanas mak-
sas atvieglojumus:

4.1. audzēkņi vai to likumiskie 
pārstāvji iesniedz Izglītības iestādē 
iesniegumu par braukšanas maksas 

atvieglojumiem (1. pielikums);
4.2. Seniori iesniedz Valsts un 

pašvaldības vienotajā klientu ap-
kalpošanas centrā Saulkrastos 
(turpmāk – KAC) iesniegumu par 
braukšanas maksas atvieglojumiem 
(2. pielikums).

5. Lai nodrošinātu braukšanas 
maksas atvieglojumu saņemšanu:

5.1. Izglītības iestāde:
5.1.1. iesniedz sabiedriskā transpor-

ta pakalpojuma sniedzējam, ar kuru 
Saulkrastu novada pašvaldībai (turp-
māk – pašvaldība) noslēgts iepirku-
ma līgums (turpmāk – pakalpojuma 
sniedzējs), apkopotu informāciju par 
audzēkņiem, kuriem nepieciešami 
braukšanas maksas atvieglojumi;

5.1.2. nodrošina elektronisko 
abonementa biļešu izsniegšanu au-
dzēkņiem, kuriem tā pieprasījusi 
braukšanas maksas atvieglojumus;

5.1.3. informē sabiedriskā trans-
porta pakalpojuma sniedzēju par 
braukšanas maksas atvieglojumu 
piemērošanu vai piemērošanas pār-
traukšanu.

5.2. KAC:
5.2.1.  iesniedz pakalpojuma snie-

dzējam apkopotu informāciju par 
Senioriem, kuriem nepieciešami 
braukšanas maksas atvieglojumi;

5.2.2. nodrošina elektronisko abo-
nementa biļešu izsniegšanu Senio-
riem, kuri pieprasījuši braukšanas 
maksas atvieglojumus un atbilst no-
teikumu 2.2. apakšpunkta prasībām;

5.2.3. informē pakalpojuma 
sniedzēju par braukšanas maksas 
atvieglojumu piemērošanu vai pie-
mērošanas pārtraukšanu;

5.3. Pakalpojuma sniedzējs iz-
gatavo elektroniskās abonementa 
biļetes un iesniedz Izglītības ies-
tādei un KAC, kuras pieprasījušas 
audzēkņiem un Senioriem brauk-
šanas maksas atvieglojumus. 

6. Izglītības iestādes audzēkņi, 
kuri saņem braukšanas maksas at-
vieglojumus, zaudē tiesības saņemt 
braukšanas maksas atvieglojumus:

6.1. beidzoties mācību gadam;
6.2. ja neturpina mācības Izglītī-

bas iestādē. 
7. Seniori zaudē tiesības saņemt 

braukšanas maksas atvieglojumus, 
ja Seniora deklarētā dzīvesvieta nav 
Saulkrastu novadā. 

8. Beidzoties braukšanas maksas 
atvieglojumu saņemšanas termi-
ņam vai šo noteikumu 6.2.  punktā 
minētājā gadījumā, elektronisko 
abonementa biļeti audzēknis nodod 
Izglītības iestādei, kas to nogādā sa-
biedriskā transporta pakalpojuma 
sniedzējam, izņemot gadījumus, 
kad elektroniskā abonementa biļe-
šu izgatavošanu ir apmaksājusi paš-
valdība. 

9. Sabiedriskā transporta pakal-
pojuma sniedzējs nodrošina precī-
zu uzskaiti par braukšanas maksas 
atvieglojumu saņēmējiem braukša-
nas maršrutā un iesniedz pašvaldī-
bai ikmēneša atskaiti par iepriek-
šējā mēnesī faktiski izmantotajiem 
braukšanas maksas atvieglojumiem 
maršrutā, kas ir par pamatu norēķi-
nam ar pašvaldību.

10. Ar šo noteikumu spēkā stāša-
nos spēku zaudē 2016. gada 28.  de-
cembra saistošie noteikumi Nr. SN 
26/2016 „Par braukšanas maksas 
atvieglojumiem sabiedriskajā trans-
portā Saulkrastu vidusskolas un Zvej-
niekciema vidusskolas audzēkņiem”.

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Projekta nepieciešamības pa-

matojums. Saistošie noteikumi iz-
strādāti, lai noteiktu kārtību, kādā 
piešķir braukšanas maksas atvieg-
lojumus sabiedriskajā transportā.

Īss projekta satura izklāsts. 
Saistošie noteikumi nosaka, ka 
braukšanas maksas atvieglojumus 
piešķir Saulkrastu vidusskolas un 
Zvejniekciema vidusskolas audzēk-
ņiem, kā arī personām, kuras ir sa-
sniegušas 70 gadu vecumu, 100% 
apmērā no biļetes cenas braucie-
niem Saulkrastu novada teritorijā. 
Braukšanas maksas atvieglojumus 
sabiedriskajā transportā piešķir, 
uzrādot elektronisko abonementa 
biļeti. Elektroniskās abonementa 
biļetes izgatavo un izsniedz sa-
biedriskā pakalpojuma sniedzējs, 
pamatojoties uz Izglītības iestāžu 
vai Valsts un pašvaldības vienotā 
klientu apkalpošanas centra (KAC) 
apkopotu informāciju par tām 
personām, kurām saskaņā ar šiem 
noteikumiem nepieciešami sabied-
riskā transporta braukšanas maksas 
atvieglojumi.

Informācija par plānoto pro-
jekta ietekmi uz pašvaldības bu-

džetu. Saulkrastu novada dome 
2019. gadā ir paredzējusi finansē-
jumu, lai nodrošinātu braukšanas 
maksas atvieglojumus sabiedriskajā 
transportā Saulkrastu vidusskolas 
un Zvejniekciema vidusskolas au-
dzēkņiem un Senioriem (personām 
no 70 gadiem). Finansējums pare-
dzēts 2019. gada 27. februāra sais-
tošajos noteikumos Nr. SN 1/2019 
„Saistošie noteikumi par Saulkras-
tu pašvaldības 2019. gada budžetu”.

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

Informācija par administra-
tīvajām procedūrām. Institūcija, 
kurā privātpersona var vērsties no-
teikumu piemērošanā, ir Saulkras-
tu vidusskola un Zvejniekciema vi-
dusskola un KAC.

Informācija par konsultācijām 
ar privātpersonām. Konsultācijas 
nav notikušas.

Normunds Līcis, 
domes priekšsēdētājs

 
28.08.2019. saistošo noteikumu Nr. SN 7/2019 „Par braukšanas 

 maksas atvieglojumiem sabiedriskajā transportā Saulkrastu novadā” 
1. pielikums  

 
 

___________________vidusskolas direktoram 
 
 
 
 _________________________________  

vecāka/likumiskā pārstāvja vārds, uzvārds 
 
 

dzīvo ____________________________ 
 

_________________________________  
adrese 

    
 
 

Iesniegums 
 
 

 Lūdzu izsniegt ____. klases izglītojamajam________________________________,  
                                                                                                                                                         izglītojamā vārds, uzvārds 

braukšanas abonementa karti maršrutā ________________________________________ 
                                                                                                                                    sabiedriskā transporta pieturas 
 

_________________________, lai dotos uz ____________________________________  
          izglītojamā dzīvesvieta vai/un ārpus mācību procesa apmeklējamās  

 _______________________________________________________________________  
                                                                              interešu izglītības, u.c. nodarbības/pulciņa nosaukums un norises vieta  

 
 
20__. gada ___________________ 
 
 
 
 
 
 
        
 ________________________  
              paraksts 
 

 

 
28.08.2019. saistošo noteikumu Nr. SN 7/2019 „Par braukšanas 

 maksas atvieglojumiem sabiedriskajā transportā Saulkrastu novadā” 
2. pielikums  

 
 

 
(personas vārds, uzvārds) 

 
 

(adrese) 
 
 

(tālruņa numurs, e-pasts) 
 

IESNIEGUMS 
Saulkrastos 

 
20__. gada ____. ____________ 

 
Saulkrastu novada domei 

Raiņa iela 8, Saulkrasti, Saulkrastu novads 
LV-2160 

  
Par braukšanas maksas atvieglojumiem sabiedriskajā transportā 
 

Lūdzu izsniegt braukšanas abonementa karti ___________________________________,  
          vārds, uzvārds 
 
deklarētās dzīvesvietas adrese_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________________________. 
 
 

 
 

Informāciju par braukšanas abonementa kartes izgatavošanu vēlos saņemt (atzīmēt 
vēlamo): 
 
 
 Tālr. nr.______________________ 
 
 elektroniski (norādīt e-pasta adresi) __________________________________________________________ 
 
 

 
_________________      __________________________ 

(paraksts)       (paraksta atšifrējums) 
 



12    Saulkrastu Domes Ziņas
2019. gada septembris

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: 4200 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”.

Augustā Saulkrastu novada 
Dzimtsarakstu nodaļā
reģistrēti 6 bērni: 2 meitenes – 
Patrīcija un Austra un 4 zēni – 
Marsels, Rihards, Vilhelms un 
Lūkass.
Sveicam vecākus un tuviniekus!

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

Saulkrastu novada dome 
izsaka līdzjūtību aizsaulē 
aizgājušo tuviniekiem. 
Aizsaulē aizgājuši:

Vera Racina
(20.07.1928.–08.08.2019.);

Andris Bringins
(18.02.1942.–09.08.2019.);

Zinta Kapzeme
(09.02.1938.–23.08.2019.);

Jānis Rūdolfs Dzenis
(30.05.1929.–22.08.2019.);

Māris Vītols
(01.09.1959.–23.08.2019.); 

Verners Slavītis
(13.07.1951.–25.08.2019.);

Genovefa Šmite
(18.07.1933.–28.08.2019.).

Saulkrastu novada bibliotēkā
IZSTĀDES 

• Mākslinieka Guntara Zaķa akrila gleznu izstāde „Mana skaistā zeme”. 
16. septembrī, 30. septembrī un 14. oktobrī notiks ekspozīcijas maiņa.
• Grāmatu izstāde „Septembris – dzejas mēnesis”.
• „Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas” 2019. gada grāmatu kolekcija.
• Saulkrastu novada bibliotēkas jauno grāmatu izstāde.

AKTIVITĀTES
„Mazo pūčulēnu skola” projektā „Grāmatu starts”

• 10. un 17. septembrī plkst. 10.00 „Mazo pūčulēnu skola”, 1. nodarbība. 
• 24. septembrī un 1. oktobrī plkst. 10.00 „Mazo pūčulēnu skola”, 
2. nodarbība. 
• 8. un 15. oktobrī plkst. 10.00 „Mazo pūčulēnu skola”, 3. nodarbība. 

Iniciatīvu „Grāmatu starts” aizsācis Latvijas Nacionālās bibliotēkas 
(LNB) Bērnu literatūras centrs, un to atbalsta LNB Atbalsta bied-
rība, lai mudinātu bērnus iepazīt aizraujošo grāmatu pasauli un 
iedibinātu lasīšanu par tradīciju ģimenē. Nodarbības ir paredzētas 
3–4 gadus veciem bērniem un viņu vecākiem. Aicinām pieteikties!

Datormācības iesācējiem „Viena klikšķa attālumā!”. 
Rudens nodarbību ciklam grupa jau ir nokomplektēta. Norises datums 
un laiks tiks precizēts. Dalība: bezmaksas.

27. septembrī plkst. 12.00 Saulkrastu novada bibliotēkā tikšanās ar 
Ziemeļvalstu literatūras tulkotāju Mudīti Treimani.

Saulkrastu novada bibliotēka aicina piedalīties Bērnu, jauniešu un 
vecāku žūrijas akcijā „Vīrieši! Tēvi! Lasītāji!”. 
Izlasi sešas grāmatas no žūrijas kolekcijas, un aizpildi elektronisko anke-
tu. Balvu izlozē piedalīsies pilnībā aizpildītas anketas. Plašāka informāci-
ja ir pieejama mājaslapā www.lasamkoks.lv, sadaļā „Pieaugušie”. 

Saulkrastu novada bibliotēka piedāvā lasītājiem bez maksas lasīt lat-
viešu autoru darbus E-GRĀMATĀS tiešsaistē mobilajā ierīcē vai dato-
rā. Plašāka informācija par pakalpojumu – bibliotēkā.

26 septembrī, Spodrības dienā, Saulkrastu novada bibliotēka – SLĒGTA.

No 14. septembra līdz 16. ok-
tobrim Justīnes Plankājas iz-
stāde „Parādības un radības” 
Saulkrastu novada domes zālē. 
Izstādes atklāšana 14. septembrī 
plkst. 12.00.
21. septembrī Rudens sagaidīša-
na – Zvejniekciema dārza svētki:
Pie k/n „Zvejniekciems” no 17.00 
Rudens velšu apmaiņa. 
Pārāk daudz ābolu? Kabači un 
ķirbji saauguši tik brangi, ka nāk-
sies tos ēst vēl trīs gadus? Nāc un 
apmaini tos pret ievārījuma bur-
ciņu, kas aizķērusies kādā pag-

rabā. Cepsim desas, rušināsim 
pelnos kartupeļus, iesim rotaļās 
un radoši darbosimies ar sezonas 
dārzeņiem. Droši ņem līdzi arī 
savas rudens veltes. Darbosies arī 
bufete!
19.00 cildinot „Baltu vienības 
dienu”, tiks rādīta latviešu animā-
cijas filmu programma bērniem.
20.00 vēsturiska piedzīvojumu 
filma „Baltu ciltis”, režisori: Raitis 
Ābele, Lauris Ābele.
Sliktu laika apstākļu gadījumā fil-
mas tiks demonstrētas k/n „Zvej-
niekciems”.

SPORTA AFIŠA
12., 19., 26. septembrī Saul-
krastu skriešanas seriāls „No kā-
pām līdz jūrai”. No plkst. 17.30 
līdz 19.30. Sacensību centrs – Rai-
ņa un Smilšu ielas krustojumā.
15. septembrī 10.00 Saulkras-
tu čempionāts novusā Saulkrastu 
sporta centrā.
16.–20. septembris Senioru Ve-
selības nedēļa. Programma 9. lpp.
21. septembrī 12.00 Ģimeņu 
rogainings. Saulkrastu apvidus. 
Sākums Saulkrastu sporta centrā.
23.–29. septembrī Eiropas spor-

ta nedēļa „Visi sporto Saul krastos”. 
Dažādas aktivitātes visu nedēļu.
Informācija par pasākumiem ir pie-
ejama vietnēs www.saulkrasti.lv un 
www.facebook.com/saulkrastisports.

SENIORU AKTIVITĀTES
1. oktobrī 11.30 ikmēneša tik-
šanās Saulkrastu novada domes 
zālē. Tikšanās ar Saulkrastu no-
vada domes priekšsēdētāju Nor-
mundu Līci par pašvaldību admi-
nistratīvi teritoriālo reformu.
Plašāka informācija pa tālruni 
26437766.

Saulkrastu PI „Saulkrastu kultūras centrs” 
radošie kolektīvi atsāk darbu un aicina pievienoties
Nodarbību laiki 2019. gada otrajā pusē

KOLEKTĪVS NODARBĪBU VIETA NODARBĪBU LAIKI VADĪTĀJS, TĀLR. NR.

Mūsdienu deju grupa 
FRACTUS 
(bērni, pusaudži)

k/n „Zvejniekciems” Pirmdienās 16.00–19.00 Sandra Ozola-Ozoliņa 
(mob. tālr. 29130381)Ceturtdienās 16.00–19.00

Mūsdienu deju grupa 
FRACTUS 
(senioru grupa)

k/n „Zvejniekciems” Trešdienās 11.00–13.00 Sandra Ozola-Ozoliņa 
(mob. tālr. 29130381)Sestdienās 10.00–12.00

Rokdarbnieku kopa 
KRUSTAINES

Saulkrastu „Jauniešu māja” 
(Raiņa iela 7)

Ceturtdienās no 15.00 Guna Lāčauniece 
(mob. tālr. 26357992)

Jauktais koris ANIMA Saulkrastu domes zāle 
(Raiņa iela 8)

Otrdienās 19.00–22.00 Laura Leontjeva (mob. tālr. 26398719)

Ceturtdienās 19.00–22.00

Jaukais koris BANGOTNE Saulkrastu domes zāle 
(Raiņa iela 8)

Pirmdienās  19.00–22.00 Diriģents 
Ēriks Kravalis 
(mob. tālr. 26113482)Trešdienās  19.00–22.00

Vokālais ansamblis DZĪLE k/n „Zvejniekciems” Piektdienās  no 18.00 Vadītājs Jānis Lucāns 
(mob. tālr. 29262696)

Folkloras kopa 
DVĪGA

k/n „Zvejniekciems” Otrdienās 18.30–21.00 Vadītāja Antra Deniškāne
(mob. tālr. 26323926)

Senioru deju kolektīvs 
SAULGRIEŽI

k/n „Zvejniekciems” Otrdienās, ceturtdienās 
no 19.00

Vadītāja Judīte Krūmiņa
(mob. tālr. 29181986)

VPDK „JŪRDANCIS” k/n „Zvejniekciems” Pirmdienās, trešdienās 
20.00–22.00

Vadītāja Judīte Krūmiņa
(mob. tālr. 29181986)

JDK „KRUSTU ŠĶĒRSU” k/n „Zvejniekciems” Pirmdienās, trešdienās 
18.00–20.00
Piektdienās 19.00–21.00 

Vadītāja Judīte Krūmiņa
(mob. tālr. 29181986)

Pirmsskolas bērnu deju kolektīvs k/n „Zvejniekciems” Otrdienās 17.00–18.30 Vadītāja Alta Bringina 
(mob. tālr. 20382811)

Pirmsskolas bērnu vokālā studija k/n „Zvejniekciems” Otrdienās 18.00–20.00 Vadītāja Dace Kalniņa 
(mob. tālr. 29428619)                                              

Audēju kopa KODAĻA k/n „Zvejniekciems” Individuālas nodarbības Ieva Drozdova (mob. tālr. 29144118)

Gleznotāju studija 
ULTRAMARĪNS

k/n „Zvejniekciems” Svētdienās no 11.00 Vadītāja Māra Alena 
(mob. tālr. 26747798)

Koklētāju ansamblis 
SAULE

k/n „Zvejniekciems” Svētdienās 10.00–15.00 Vadītāja Solveiga Ivanova
(tālr. 29985323)

Līnijdeju grupa SUNBEACH Saulkrastu sporta centrs Otrdienās 18.30–20.00 Vadītāja Alta Bringina 
(mob. tālr. 20382811)

Kolektīvu vadītāji aicina jaunos dalībniekus pirms pirmās nodarbības sazināties pa norādītajiem tālruņiem.

Saulkrastu novada dome 
izsaka visdziļāko līdzjūtību 

bijušā domes deputāta 
Māra Vītola piederīgajiem, 

viņu mūžībā pavadot.


