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Valsts svētkos bērnus
priecē jauns rotaļu laukums
Sadarbībā ar bērnudārza
„Rūķītis” audzinātājām,
vecāku padomi un
Saulkrastu domi paveikta
bērnudārza teritorijas
1. kārtas labiekārtošana.
Darbu laikā nojauktas divas ve
cās nojumes, bet bērni ieguvuši
jaunu rotaļlaukumu un sporta
laukumu ar gumijas iesegumiem.
Nobruģēts pastaigu celiņš, kā arī
uzstādītas divas smilšu kastes un
atsperšūpoles.
Labiekārtošanas darbu veicējs:
SIA „Amanda-EA”.
Plānots, ka nākamgad rotaļu
zonu labiekārtošana tiks turpinā
ta, kā arī veikta teritorijas apzaļu
mošana.
Saulkrastu novada domes
priekšsēdētājs Normunds Līcis
un PII „Rūķītis” vadītāja
Jana Bukovska kopā ar mazajiem
rūķīšiem, atklājot rotaļlaukumu.
Foto: no domes arhīva

Sumināsim labākos un būsim kopā mūsu svētkos
Novembri Latvija aizvada
svētku sajūtās un atmiņās.
Mūsu senču stiprā ticība,
nesagraujamā cerība un
neizmērojamā mīlestība pret
savu valsti ļauj mums šodien
būt kopā ar savām ģimenēm,
kolēģiem, radiem un draugiem,
svinot svētkus.

Paldies mūsu darbīgajiem un ro
sīgajiem iedzīvotājiem un pašval
dības darbiniekiem, kuri ar savu
ikdienas darbu nodrošina mūsu
līdzcilvēku izglītību, drošību,
labklājību, soli pa solim veidojot

mūsu novadu par izcilāko Latvijā!
Nav lielu vai mazu darbu –
katrs ir ievērības cienīgs, ja pa
veikts godprātīgi un labi. Šogad
valsts svētku svinīgajā sarīko
jumā Saulkrastu novada dome
pasniegs pašvaldības Atzinības
rakstus Valsts ugunsdzēsības
un glābšanas dienesta Rīgas re
ģiona pārvaldes Saulkrastu da
ļas
ugunsdzēsējiem-glābējiem
Kasparam Kūkojam, Svjatosla
vam Lukjanovičam, Dzintaram
Rudzītim un Normundam Ceplī
tim par viņu operatīvo un dros
mīgo rīcību, šī gada vasarā jūrā

izglābjot divu cilvēku dzīvības.
Par aktīvu darbu tūrisma uzņē
mējdarbībā tiks apbalvoti peint
bola parka un kempinga „Bušas”
izveidotāji un īpašnieki Andris
un Anda Burbergi, par smagu,
atbildīgu un pašaizliedzīgu dar
bu paldies teiksim Saulkrastu so
ciālās aprūpes mājas kolektīvam,
bet par mūža ieguldījumu pa
teiksimies bijušajam Saulkrastu
novada domes priekšsēdētājam,
ilggadējam Saulkrastu slimnīcas
vadītājam Armandam Krūmi
ņam.
Es aicinu jūs apmeklēt pašval

Saulkrasti pieprasa savu novadu
Saulkrastu novada domes
deputāti Vides aizsardzības
un reģionālās attīstības
ministrijai oktobrī nosūtīja
vēstuli, kurā iebilst izstrādātās
administratīvi teritoriālās
reformas projektam un aicina
novadu reformā veidot arī
Saulkrastu novadu par vietējo
attīstības centru, kurā būtu
apvienoti Saulkrastu un Sējas
novadi, kā arī Skultes, Vidrižu
un Liepupes pagasti.
Saulkrastu novada domes priekš
sēdētājs Normunds Līcis pauž:
„Mēs nevaram piekrist valdības
piedāvājumam, kurā netiek ņem
tas vērā vērtības, kas Vidzemes
piekrasti jau izsenis veidojušas
par unikālu attīstības teritoriju.
Vienkāršāk ir visu likvidēt un at

tīstīt tikai atsevišķus centrus, lai
visi dotos turp! Bet – vai tas ir
tālredzīgs solis? Piekrastei pasau
lē ir būtiska vides, ekonomiskā,
sociālā, kultūras un rekreatīvā
nozīme, tādēļ visu piekrastes no
vadu likvidēšanu nevar uzskatīt
par pārdomātu rīcību, koncen
trējot resursus tikai Limbažos
un Ādažos. Vidzemes jūrmalā ir
jābūt vismaz vienam attīstības
centram, un Saulkrasti noteik
ti varētu tāds būt. Mūsu valstī ir
ļoti maz pilsētu, kurās apvienota
tik izcila infrastruktūra – Eiropas
nozīmes ceļš un osta, galvaspil
sētas tuvums un unikāla daba.
Izman
tojot šo infrastruktūru,
īpaši Zvejniekciema ostas savie
nojumu ar Skultē topošo indus
triālo parku un Rail Baltica Vid
zemes pieturvietu, ir iespējams

veiksmīgi attīstīt ražošanas uz
ņēmējdarbību, nodrošinot jaunas
darbavietas un piesaistot jaunas
ģimenes. Ar mērķtiecīgu valsts
un pašvaldības politiku Saulkrasti
un apkārtējie pagasti varētu kļūt
par vienu no labākajām dzīves un
darbavietām Latvijā un sniegtu
būtisku ieguldījumu valsts eko
nomikā. Jau vēsturiski, kopš 19.
gadsimta sākuma visas šīs terito
rijas vieno kopīga kultūrvēsturis
kā un pat rekreatīvā attīstība.
Ap Saulkrastiem Limbažu no
vadā ir izveidojusies blīva apbū
ve un strauji pieaug iedzīvotāju
skaits. Bijušajos dārzkopības
kooperatīvos vasarnīcas tiek
pārbūvētas par ziemas mājām.
Šiem iedzīvotājiem jānodrošina
piemērota infrastruktūra un ērti
2. lpp. 

dības rīkotos pasākumus, bet īpa
ši ikviens tiks gaidīts 18. novem
bra vakarā Saules laukumā, kad
kopā dziedāsim valsts himnu un
iedegsim sveces speciāli izveido
tajā Saules zīmē.
Kopā būšana un prasme būt

vienotiem savā dažādībā padarīs
mūs stiprākus un saliedētākus!
Būsim lepni par savējiem un
mūsu Latviju!
Normunds Līcis,
domes priekšsēdētājs
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Pabeigti remontdarbi
Alfrēda Kalniņa ielā

Ekspluatācijā ir nodoti I, II
un V posma kanalizācijas
un ūdensapgādes sistēmas
centralizētie tīkli

Izveidojušos iesēdumu un
izdrupumu dēļ, kas būtiski
apgrūtināja satiksmi un
apdraudēja tās drošību, oktobrī
tika remontēts asfalta segums
Alfrēda Kalniņa ielā.
Tā kā blakus ielai atrodas pirms
skolas izglītības iestāde „Rūķītis”
un ne visi autovadītāji ievēro
ātruma ierobežojumus, uz ielas
tika uzstādīts ceļa ātrumvalnis,
kas ierobežos satiksmes kustības
ātrumu.
Remontdarbu veicējs: SIA „GP
Holding”.

Saulkrasti pieprasa savu novadu
 1. lpp.
sasniedzami pakalpojumi. Jau
šobrīd viņi ir ieinteresēti izman
tot tuvējo infrastruktūru, iesais
tās Saulkrastu novada aktuālo
jautājumu risināšanā, bet no
dokļus maksā Limbažu novadā.
Iedzīvotājiem būtu svarīgi, lai
viņu nodokļos samaksātā nauda
tiktu izlietota viņu dzīvesvietas

tuvumā izglītības iestāžu, kultū
ras un sporta būvju uzlabošanai,
ceļu, rotaļu laukumu, pludmales
labiekārtošanai, kopīgai atkri
tumu apsaimniekošanas nodro
šināšanai, ūdenssaimniecībai,
drošībai u.c.
Izveidojot starp Limbažiem
un Ādažiem vēl vienu attīstības
un pakalpojumu centru, šo teri

toriju iedzīvotāji iegūtu daudz
plašākas darbavietu, izglītības
un brīvā laika pavadīšanas ie
spējas. Tā būtu lieliska ziņa uz
ņēmējiem, kuri plāno investīci
jas un jaunu uzņēmumu izveidi
šajā teritorijā, kā arī jaunajām
ģimenēm, kuras vēl tikai ir sa
vas jaunās dzīvesvietas meklē
jumos.”

Ūdenssaimniecības pakalpojumu
attīstības projektā „Ūdenssaim
niecības pakalpojumu attīstība
Saulkrastos, II kārta” (projekta
Nr. 5.3.1.0/17/I/019) ir nodoti eks
pluatācijā I (Liepu ielas rajons), II
(Upes/Melnsila ielas rajons) un V
(Palejas ielas rajons) posma darbi.
SIA „Saulkrastu komunālserviss”
aicina nekustamā īpašuma īpašnie
kus, kuru mājsaimniecības atrodas
noteiktajās projekta pirmā posma
ielās un kuri līdz šim vēl nav vērsu
šies ar iesniegumiem SIA „Saulkras
tu komunālserviss”, to darīt, lai va
rētu pieslēgties jaunizbūvētajiem,
centralizētajiem ūdensapgādes un
kanalizācijas tīkliem.

Inženiertīklu izbūve tiks turpi
nāta III (Zvejnieku ielas rajons) un
VI (Draudzības un Celtnieku ielas
rajons) posmā; šo posmu nodošana
ekspluatācijā ir plānota 2020. gadā.
Uzņēmums aicina arī pārējo
sešu projekta posmu iedzīvotā
jus laikus rakstīt iesniegumus ar
vēlmi pieslēgties jaunajiem cen
tralizētajiem ūdensapgādes un
kanalizācijas tīkliem, kas tiks pa
kāpeniski nodoti ekspluatācijā no
2019. gada līdz 2021. gadam.
SIA „Saulkrastu komunālserviss”

VJMMS koklētāji Norvēģijā

Bibliotēkā viesojas skandināvu
literatūras tulkotāja Mudīte Treimane

Tulkotāja Mudīte Treimane kopā ar Saulkrastu vidusskolas
4.a un 4.b klases skolēniem. Foto: no bibliotēkas arhīva
Uz tikšanos Saulkrastu novada
bibliotēkā ar tulkotāju Mudīti
Treimani bija ieradušies
Saulkrastu vidusskolas 4.a un
4.b klašu skolēni.
Tulkotāja atcerējās: jau Limbažu
vidusskolas laikā viņu ļoti intere
sējušas valodas. M. Treimane vai
rāk nekā 40 gadus tulkojusi zvied
ru rakstnieces Astridas Lindgrēnes
grāmatas gan par Brālīti un Karl
sonu, gan Pepiju Garzeķi, Ronju,
Emīlu un daudziem citiem, Tūves
Jānsones grāmatas par Mumi
niem un vēl daudzus darbus arī no
dāņu, norvēģu un angļu valodām.
Viņa vairākām paaudzēm Latvijā
sniegusi iespēju iepazīt daudzus

Ziemeļvalstu autoru darbus, īpaši
bērniem, tulkojot izcilo rakstnieču
grāmatas – pavisam iztulkoti vai
rāk nekā 117 darbi.
Viešņa pastāstīja par skandi
nāvu literatūras zelta klasiķes
T. Jānsones dzīvi un darbiem, uz
sverot viņas vienkāršību, sirsnību
un mīļumu pret cilvēkiem. Klāt
esošajiem tika rādītas grāmatas,
fotogrāfijas un preses materiāli,
kā arī latviešu valodā iznākušās
autores grāmatas par Muminiem.
„Somijas zviedru rakstnieces
un mākslinieces T. Jānsones grā
matas iecienījuši gan lieli, gan
mazi. Arī lasa lieli un mazi bērni.
Pirmā „Muminu sērijas” grāmata
Somijā izdota 1945. gadā ar no

saukumu „Mazie trollīši un lielie
plūdi”, kam sekojuši daudzi trol
līšu stāsti, jauktā secībā izdoti arī
latviski. Mumini un viņu drau
gi ir iemīļoti visā pasaulē, īpaši
T. Jānsones daiļradi ciena Japānā.
Rakstniece saņēmusi daudzus ap
balvojumus, Somijā ir vairāki mu
zeji, kuros rādīti Muminu pasau
lītes maketi,” atklāj M. Treimane.
Ikdienā tulkotāja strādā Latvi
jas Nacionālajā bibliotēkā, aktīvi
iesaistās dažādās rakstnieku un
tulkotāju organizācijās. Viņa ir
arī A. Lindgrēnes biedrībā, kas
turpina pētīt zviedru rakstnieces
darbus, apkopo viņas saraksti ar
lasītājiem. 2018. gadā M. Treima
ne saņēmusi Kultūras ministrijas
Atzinības rakstu par izcilu devu
mu Latvijas kultūras dzīvē!
M. Treimanes nozīmīgais ie
guldījums skandināvu literatūras
tulkošanā ir novērtēts ne tikai
Latvijā ar Starptautisko Baltijas
jūras reģiona Jāņa Baltvilka balvu
bērnu literatūrā, bet arī starp
tautiski – ar IBBY (Starptautiskā
Bērnu un jauniešu literatūras pa
dome) Goda diplomiem.
Pasākuma noslēgumā sirsnīgi
pateicāmies M. Treimanei un mu
dinājām mazos lasītājus turpmāk,
atverot kāda cittautu autora grā
matas titullapu, lūkot, kurš to tul
kojis latviski – varbūt tā būs mums
jau pazīstamā Mudīte Treimane?!
Plašāka informācija par gai
dāmajiem pasākumiem tiks
publicēta Saulkrastu novada bib
liotēkas tīmekļa vietnē saulkrastubiblioteka.lv un sociālajos tīklos.
Sekojiet informācijai!
Ilze Dzintare,
Saulkrastu novada bibliotēka

No kreisās: skolotāja A. Viziņa-Nīlsena, audzēkņi K. Karlsons, T. Blekte,
M. Mihailova Gjovikas Mūzikas un mākslas centrā pēc veiksmīgas
uzstāšanās meistarklasēs. Foto: A. Karlsons
Īpašas trīs dienas oktobrī
piedzīvotas, Vidzemes jūrmalas
Mūzikas un mākslas skolas
koklētājiem (VJMMS) muzicējot
Norvēģijā. Starptautiskajā
festivālā Baltijas valstis
pārstāvēja tikai Latvija – VJMMS
skolotājas Anitas ViziņasNīlsenas audzēkņi: Monika
Mihailova, Tomass Blekte un
Kristians Karlsons.
No 24. līdz 26. oktobrim notika
Starptautiskais arfas un tai līdzīgo
instrumentu festivāls, šogad – Nor
vēģijā, Gjovikā. Lai gan festivāls no
tiek jau 12. reizi, Latvija tajā pieda
lījās pirmoreiz. Interesanti, ka tieši
VJMMS tikusi iespēja un gods pār
stāvēt festivālā Latviju kokles spēlē.
Pagodinoši, ka jau pirmajā festivāla
dalībnieku tikšanās reizē – atklā
šanas koncertā – uzstājās Tomass
Blekte, uz mazās kokles atskaņojot
Birutas Derumas „Pasaku”. Festi
vāla dienās dalībnieki, pavisam no
11 valstīm (Dānija, Anglija, Skotija,
Īrija, Zviedrija un citām, tālākie
braucēji – no Japānas!) prezentēja
savu valstu stīgu instrumentus, to
skanējumu, vēsturi, piedalījās at
klāšanas koncertā, meistarklasēs,
kā arī paši vadīja meistarklases
Gjovikas Mūzikas un mākslas cen
trā. Meistarklasēs visi dalībnieki
dalījās grupās, lai ikkatrs varētu ie
pazīstināt un iepazīt vairākus stīgu
instrumentus. Tie ir tik dažādi un
vienlaikus līdzīgi!
Mūsu audzēkņi festivālā bija
kopā ar saviem vecākiem, un, in

teresanti, ka, atskaņojot mums
visiem labi zināmo „Mugurdan
ci”, varēja pārējos iepazīstināt arī
ar deju soļiem!
Jauna pieredze, sajūsma, jauni
draugi un milzums iespaidu! Paši
dalībnieki notikušo vērtē ļoti no
pietni un atbildīgi.
K. Karlsons: „Citiem mācīt
kokles spēli bija ļoti interesanti.
Iepazinu arfas, langelaikas, liras
spēli – bija vērtīgi, labprāt to mā
cītos vēl. Šis ceļojums ir labākais,
ko esmu piedzīvojis!”
T. Blekte: „Uzstāties festivāla
atklāšanas koncertā bija liels gods
un atbildība. Prezentāciju labprāt
atkārtotu vēl, jo šoreiz vēl publis
kai kokles spēlei īsti nejutos ga
tavs. Labprāt mācītos vēl jaunie
pazīto instrumentu spēli!”
M. Mihailova: „Mācīt citiem
kokles spēli bija interesanti, to
mēr pagrūti. Labprāt to atkārtotu.
Prezentācijas tekstu gatavoju pat
stāvīgi. Ja rastos iespēja, ļoti lab
prāt turpinātu iepazīt arfas spēli!”
Paldies koklētājiem, viņu vecā
kiem un skolotājai par mērķtiecī
bu un ieguldīto darbu! Nākamais
13. starptautiskais festivāls notiks
pēc gada Dānijā, un VJMMS sko
lotāja A. Viziņa-Nīlsena ir uzai
cināta organizācijas komitejā.
Kas zina, varbūt nākamgad mūsu
audzēkņiem būs iespēja turpināt
mācīt kokles spēli festivāla dalīb
niekiem Kopenhāgenā! Viņi to
vēlētos, un mēs to novēlam!
Ieva Lazdauska, VJMMS
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Projekti Saulkrastu vidusskolā
Jaunais mācību gads
Saulkrastu vidusskolā sācies
projektu zīmē – gan vietēji, gan
starptautiski, lai apgūtu jaunas
zināšanas un to praktisku
lietojumu ZTIM jomā (zinātnes,
tehnoloģijas, inženierija un
matemātika; angļu valodā –
STEM).
Gatavojoties projektiem, kas
2019./2020. mācību gadā tiks īstenoti Saulkrastu vidusskolā, skolotāja Marina Skļara no 19. līdz
23. augustam kopā ar skolotājiem
no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas
piedalījās kursos „Skolotāju un
skolēnu STEM iemaņu attīstīšana
pamatskolā”, kuros guva iemaņas
darbā ar jauniem, interaktīviem
rīkiem, kas mācību procesu padara
interesantu un skolēniem aizraujošu – tika apgūtas aplikācijas, kas
māca darboties ar 3D tehnoloģijām, izveidojot pēc tām savas brilles. Praktiski tika apgūta elektronika ar inovatīvām mācību metodēm
un rīkiem, kā arī izstrādātas idejas,
kā izveidot aizraujošu un interesantu mācību stundu plānu.
No 16. līdz 21. septembrim
Saulkrastu vidusskolas direktore
Velta Kalnakārkle kopā ar skolotājām Marinu Skļaru un Līgu
Vilcāni devās uz Atēnām Grieķijā,
lai izmēģinātu definētās TOP 10
metodes darbam ar Z paaudzi,
integrētu tās mācībās un šo pieredzi izmantotu Saulkrastu vidusskolā „Erasmus+ KA229” projektā
„Generation Z at school”. Vizītē
pedagogi iepazina, izmēģināja un
ieplānoja integrēt Saulkrastu vi-

Foto: no Saulkrastu vidusskolas arhīva
dusskolas mācību procesā šādus
pasākumus:
• spēļu elementu iekļaušanu
sporta stundās un vispārējās fiziskās sagatavotības pārbaudes;
• teorijas sasaisti ar reāliem
dzīves piemēriem, izzinot procesus no gala produktiem līdz pirmatnējiem resursiem, piemēram,
bērnu iecienītais „Kellog’s”;
• mācoties vēsturi, dot bērniem
iespēju iejusties tā laika tēlos;
• apgūt rēķināšanu un reizināšanu gan ar interaktīviem rīkiem
stundās, gan praktiskiem uzdevumiem ārpus skolas;
• mācību ekskursiju veidošanu
ar mākslas, kulturoloģijas, sporta,
ģeogrāfijas un vēstures stundu
uzdevumiem, izmantojot SEPPO
aplikāciju,
• svešvalodu apguvi un izman-

tošanu mācību ekskursiju laikā,
tulkojot iegūto informāciju pie
objektiem un veidojot prezentācijas par redzēto, vispārēji attīstot
svešvalodas lietojumu un spējas
reflektēt uzkrāto pieredzi.
Šajā vizītē radās idejas turpmākajiem projektiem, kas būs svarīgs solis modernas, efektīvas un
kompetencēs balstītas izglītības
virzienā!
No 7. līdz 13. oktobrim Saulkrastu vidusskolā notika „Erasmus+
KA201” projekta „STEM for Innovation” (2018-1-TR01-KA201-059398)
vizīte, kurā piedalījās 21 skolēns no
Latvijas (8.–12. klase), 12 skolēni un
5 skolotāji no Rumānijas, Turcijas
un Lietuvas. Vizītes laikā audzēkņiem bija iespēja praktiski apgūt
ķīmijas un fizikas nodarbības. Sadarbībā ar zinātnes skolu „Labora-

Marina Skļara, Ivonna Ungure,
Saulkrastu vidusskola

Sveiks, oktobri!

„Nordplus Junior” projekts
„Choices 2020”

Oktobris „Rūķītī” ir bijis izpētes
un eksperimentu mēnesis.
Sagatavošanas grupas pētīja
un izzināja, kā rodas ēnas.
Jaunākā un vidējā vecuma
grupas pētīja izmaiņas dabā.

12 Zvejniekciema vidusskolas
9. klases skolēni no 6. līdz
12. oktobrim devās uz nelielu
Somijas pilsētu Porvoo, lai
piedalītos „Nordplus Junior”
projektā „Choices 2020”,
kurā 2019./2020. mācību
gadā paredzētas trīs skolēnu
tikšanās visās projekta
dalībvalstīs: Somijā, Latvijā un
Dānijā.
Šajā projektā iesaistījusies Pääskytie vidusskola no Somijas, Humlehøj skola no Dānijas un Zvejniekciema vidusskola no Latvijas.
Trīspusējā vizītē Zvejniekciema
vidusskolas skolēni tika uzņemti
somu viesģimenēs.
Šī projekta mērķis ir izpētīt, kā
reklāmas ietekmē dažādas kultūras un kādu iespaidu tās atstāj
uz jauniešu ģērbšanās stilu un
apģērba izvēli, kas viņiem šajā
vecumā ir aktuāli. Skolēni no trijām valstīm centīsies izzināt, kā
mūsdienās plašsaziņas līdzekļi un
mobilās lietotnes ar algoritmiem
ietekmē mūsu izvēli, iegādājoties
vajadzīgās lietas.
Pirmais uzdevums grupām bija
salīdzināt nacionālos tautas tērpus, tad 70. gadu modi un to, kas
bija modē skolēna piedzimšanas
gadā, meklējot kopīgo un atšķirīgo.

torium” skolēni iejutās inženieru
lomās un būvēja reaktīvus dzinējus, tad iejutās zinātnieku lomās un
pētīja ķīmiskās mīklas un reakcijas.
Ar Alfa Robot skolēniem bija iespēja
būvēt robotus un rīkot sacensības,
kā arī pildīt elektronikas uzdevumus. Papildus elektronikas nodarbībām skolēni piedalījās radošā
pasākumā „Citi Saulkrasti”, izmantojot SEPPO aplikāciju. Vizītē notika jēgpilnas un interesantas ekskursijas: skolēni apmeklēja RIGA
COMM izstādi, kurā bija iespēja
uzzināt tieši par STEM jomas inovatīvām idejām un arī izmēģināt
virtuālās realitātes aplikācijas un rīkus. Apmeklējot Siguldā uzņēmumu „Baltu rotas”, bija iespēja uzzināt par radošuma iesaisti STEM un
noderīgām STEM profesijām juvelierizstrādājumu biznesā. Mūsu

viesi devās mājās ar jaunām zināšanām, jaunām mācību metodēm
un starptautiski izveidoto draudzību, bet skolotāji – ar iedvesmu
un jaunām idejām, ko ieviest savā
mācību procesā. Nākamā vizīte
būs 2020. gada februārī Rumānijā.
Paldies visiem projektos iesaistītajiem skolēniem un viņu ģimenēm
par viesmīlīgo uzņemšanu, kā arī
skolotājai Marinai Skļarai par tik
piepildītu programmu!
Oktobrī vairākas Saulkrastu
vidusskolas klases piedalījās jēgpilnās ekskursijās un nodarbībās,
kas sekmēja zināšanu un pieredzes
apguvi ārpus skolas vides. 10.–
12. klases skolēni ar projekta „Skolas soma” atbalstu devās uz Nāves
salu, lai personīgajā piedzīvojumā
labāk izprastu vēstures notikumus.
2. klase apmeklēja Tehnoannas
pagrabus Rīgā, kur interesanti un
aizraujoši iepazina STEM. 6. klases viesojās „Swedbank” Finanšu
laboratorijā, kur praktiski un integrēti apguva finanšu pratību. 8.b
klase viesojās Skultes ostā, kurā
uzzināja par ostas darbības daudzveidīgumu un karjeras iespējām.
Mēneša izskaņā 10.–12. klašu skolēni apmeklēja uzņēmējdarbības
iedvesmas konferenci „Uzdrīksties
uzvarēt!”, kas iedvesmoja domāt
par turpmākās profesijas izvēli un
vidusskolas laikā apgūstamo pieredzi un zināšanām. Plašāka informācija mūsu Facebook lapā.

Šomēnes tika aktualizēti drošības
noteikumi uz ielas un sabiedriskās vietās. Iegūtās zināšanas bija
iespēja nostiprināt, dodoties mācību ekskursijā uz Rīgas Zooloģisko dārzu un Latvijas Dzelzceļa
vēstures muzeju.
Ar mīļiem vārdiem, sirsnīgiem
apskāvieniem un skanīgu dziesmiņu skolotājas apsveica īpaši
šim notikumam izveidots bērnu
ansamblītis „Jautrais rūķis”.
11. oktobrī pie mums, „Rūķītī”

viesojās skolotājas no Vecpiebalgas novada pamatskolas pirmsskolas grupas.
Šomēnes bērniem bija iespēja
apmeklēt komponista Didža Rijnieka koncertizrādi „Zīmju stāsti”.
Lai palīdzētu veidot izpratni,
ka sabiedrība ar savu rīcību var
samazināt pašu radīto atkritumu
apjomu, PII „Rūķītis” piedalījās
„Zaļās jostas” rīkotajā makulatūras
vākšanas konkursā „Tīrai Latvijai”.
Darbību ir atsācis PII „Rūķītis”
darbinieku teātris. Jauniestudējuma „Zem sēnītes” pirmizrāde notika 31. oktobrī, kad uzņēmām ciemiņus no Rīgas – 255. pirmsskolas
izglītības iestādes grupu „Ziediņš”.
Lita Nusberga, PII „Rūķītis”

Zvejniekciema vidusskolas 9. klases audzēkņi un skolotājas G. Haritone
un D. Dulpiņa. Foto: no Zvejniekciema vidusskolas arhīva
Tālāk skolēni pastāstīja par
savu ikdienas apģērbu: tā ražošanas vietu, cenu, veikalu, kurā tas
iegādāts, utt. Secinājums: lielākā
daļa skolēnu izvēlas līdzīgus apģērbus, nevēloties atšķirties no
citiem.
Noskatoties video par mūsdienu reklāmdevēju izmantotajām metodēm, skolēni turpinās
pētīt un apkopot savu personīgo
pieredzi par apģērbu izvēli, lai
pētījuma rezultātus prezentētu
projektā „Choices 2020” iesaistīto skolu komandām nākamajā

tikšanās reizē Zvejniekciema vidusskolā.
Projekta „Choices 2020” vizītē
Somijā skolēni ne tikai iepazinās
un sadraudzējās, un kopīgi darbojās grupās, bet arī devās pārgājienā, iepazina Porvoo pilsētu
un iesaistījās orientēšanās spēlē,
kurā veica interesantus uzdevumus, kā arī piedalījās ekskursijā
uz Somijas galvaspilsētu Helsinkiem.
Gaida Haritone, Dace Dulpiņa,
Zvejniekciema vidusskola

„Rūķīša” mākslinieciskais kolektīvs. Foto: no PII „Rūķītis” arhīva
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Armands Krūmiņš: Labie darbi nekur nav pazuduši
Armands Krūmiņš uz
Saulkrastiem atbrauca
1980. gadā, lai pildītu
slimnīcas galvenā ārsta
pienākumus, – uz palikšanu.
Jau gadsimtu mijā divas
reizes viņš ticis ievēlēts par
pašvaldības vadītāju. Valsts
dibināšanas gadadienā
novada dome viņam izteiks
pateicību par Saulkrastu labā
padarītajiem darbiem.
Atbrīvojās
galvenā ārsta vieta
Uzaudzis Rīgā, Pārdaugavā, izstudējis medicīnu un ārsta profesijā
rūdījumu guvis Rīgas 1. slimnīcā,
gandrīz pirms 40 gadiem atbraucis uz Saulkrastiem, ķirurgs, ginekologs Armands Krūmiņš, lai gan
sākumā dzīvojis viesnīcā, tomēr
tā arī šeit palicis.
Gadu gaitā ārsta ikdiena bija
jādala gan ar administratora,
gan celtniecības darbu koordinatora un pat sagādnieka pienākumiem. Astoņi gadi pagājuši,
vadot Saulkrastu pašvaldību,
un vēl astoņi – deputāta amatā.
Dzīves laikā pieredzēta pirmā
valsts administratīvi teritoriālā
reforma, kuras dzinējspēks bija
Ministru prezidents Andris Šķēle,
bet nu jau pie durvīm klauvē nākamā, kas neapšaubāmi ietekmēs
Saulkrastu nākotni. Bet nu par
visu pēc kārtas.
A. Krūmiņa stāsts par personiskajām saitēm ar Saulkrastiem
sākās 1980. gadā. „Strādāju Rīgas 1. neatliekamās medicīniskās
palīdzības slimnīcā, kurā biju
nodaļas vadītājs. Piestrādāju arī
par ginekologu inspektoru Veselības aizsardzības ministrijā. Tolaik runāja, ka Saulkrastos savā
starpā nav varējušas saprasties
izpildu komitejas priekšsēdētāja
Ņina Manzurova un galvenā ārste
Ivanda Ozola. Pēdējā zaudēja darbu. Kolēģi ministrijā iedrošināja
un atbalstīja šo iespēju, ko es arī
izmantoju,” par savu izvēli stāsta
A. Krūmiņš.
Ķieģeļi jau bija savesti
Tolaik garām tieši vecajai slimnīcai gāja lielais ceļš no Rīgas uz
Tallinu. Kad pa to brauca lielās
kravas mašīnas, māja trīcēja un
operācijas laikā varēja just šūpojamies grīdu. Arī dzīvojamajām
mājām ceļa tuvumā sienās bija
plaisas. Bija skaidrs, ka jaunā vietā blakus poliklīnikai jāceļ jauns
slimnīcas korpuss.
„Kad es atnācu uz Saulkrastiem, nākamā būvlaukuma vietā
jau bija savesti ķieģeļi un vajadzēja tikai sākt būvēt. Tā arī notika –
vadīju slimnīcu un būvēju jauno
korpusu. Līdz Atmodas laikam
šeit visu noteica partijas komitejas sekretārs un izpildkomitejas
priekšsēdētāja. Līdztekus notika
gan projektēšana, gan būvēšana.
Katru nedēļu bija tā sauktā piecminūte, kad būvlaukumā ieradās
lieli vīri no partijas un izpildu
komitejas, kā arī no Celtniecības
un Veselības aizsardzības minis-

Pie domes ēkas.

Saulkrastu novada domes deputāti 1997. gadā. A. Krūmiņš otrajā rindā pirmais no labās.

Armands Krūmiņš ar mazmeitu Odriju Baltajā kāpā.
trijām. Skatīties, kā notiek būvdarbi, brauca arī Rīgas rajona
padomes priekšsēdētājs Egons
Kalnciems, kurš neļāva darbiem
apstāties, un korpuss 1987. gadā
bija gatavs – vajadzēja sākt ievākties. Bija jau atvestas gultas
un mēbeles, taču vajadzēja kādu,
kas to visu saliktu savās vietās.
Māsiņām un dažiem sanitāriem,
kuri slimnīcā strādāja, tas nebija
pa spēkam.
Es pazinu dažus Lilastes garnizona vecākos virsniekus. Paņēmu
trīslitru blašķi ar spirtu, aizbraucu pie garnizona priekšnieka un
sacīju, ka man vajadzīgas darba
rokas, kas sanestu gultas jaunās
slimnīcas palātās un saskrūvētu
skapjus. Viņš arī karavīrus atsūtīja.
Tad vajadzēja naudu, par ko
iegādāties medicīnas aparatūru.
Gāju pie toreizējām vietējās pašvaldības atbildīgajām personām.

jau neprasīju miljonus…” atceras
A. Krūmiņš.
Tomēr naudu slimnīcas aparatūrai, kā atceras dakteris, izdevies
sagādāt. „Mazliet pazinu kolhoza
„Ādaži” priekšsēdētāju Albertu
Kaulu. Sazvanīju viņa sekretāri,
kura, starp citu, bija no Saulkrastiem, un pieteicos uz pieņemšanu. Uzrakstīju iesniegumu, paņēmu sarkanu rožu pušķi sekretārei
un braucu uz Ādažiem. Priekšā
uzgaidāmajā telpā bija liels gaidītāju pūlis, bet pie A. Kaula tomēr
tiku diezgan ātri. Viņš zināja, ka
mēs Saulkrastos ceļam slimnīcu,
jo pats arī toreiz Ādažos tādu būvēja. Parunājāmies, un viņš man
iedeva 20 tūkstošus. Toreiz tā bija
liela nauda un ar to pietika aparatūras iegādei.” Un vēl A. Krūmiņš
piebilst: „Man patīk visu laiku būt
kustībā un darboties. Tā ir mana
stihija – organizēt, vadīt un komunicēt, kā jau Dvīņu zīmē dzimušam.”

Gadu gaitā ārsta
ikdiena bija jādala
gan ar administratora,
gan celtniecības
darbu koordinatora
un pat sagādnieka
pienākumiem.

Bija skaidrs: jāpiedalās
pašvaldību vēlēšanās
„Un tad jau tuvojās 1997. gada
marta pašvaldību vēlēšanas. Ar kolēģiem nolēmām, ka jāpiedalās ar
savu sarakstu.
Slimnīcā 90. gadu vidū bija
140 gultas, un, ieskaitot poliklīniku, Saulkrastos strādāja 20 ārsti. Pieaicinājām arī populārākos
skolotājus un kādu vietējo ceļu
un komunālo dienestu vadītāju,
izveidojām domubiedru sarakstu
un gājām uz vēlēšanām. Mūsu
saraksts oficiāli saucās „Veselība”.
Ievēlēja mani, Jāni Ribu un Edīti
Āriņu. Mēs vēlēšanās dabūjām
tikpat daudz vietas, cik saraksts
„Rosība”, kurā piedalījās arī pirmie pašu vēlētās varas pārstāvji
Jānis Seregins un Indriķis Builis,
kurus gribējām nomainīt.”

Taču tās sacīja, ka neko man palīdzēt nevarot, jo es jau neesot
„mūsējais”, tā norādīdamas, ka
slimnīca nav pašvaldības, bet gan
Rīgas rajona pakļautības iestāde. Es gan bildu, ka mēs taču ārstējam vietējos – saulkrastiešus,
skulteniekus, bet viņš tik un tā
naudu nedeva, lai gan paša sieva strādāja slimnīcas Terapijas
nodaļā par vecāko māsu. Un es

A. Krūmiņš kopā ar Mārtiņu Zāli piketā pie Saeimas.

Ar 1997. gada vēlēšanu aģitācijas plakātu par savu gatavību
doties vietējā politikā. Foto: no privātā arhīva
Osta, mazā skola
un citi darbi
Lai arī precīza padarīto darbu
hronoloģija, kā atzīst A. Krūmiņš,
tagad ir sajukusi, tomēr astoņos
gados padarītie darbi nekur bez
pēdām neesot pazuduši. „Es atceros, ka ikmēneša apspriedēs Rīgas
rajona padomē citas Pierīgas pašvaldības lepojās ar jaunām sporta
hallēm, peldbaseiniem un moderniem stadioniem, bet Saulkrastos
nekā tāda nebija. Tāpēc pirmais,
ko izdarījām, – uzbūvējām Zvejniekciemā sporta halli, jo pilsētā
bija tikai divas nelielas sporta zāles pie skolām.
Arī kultūras dzīve bija ierobežota, jo lielais Zvejniekciema
Kultūras nams privatizācijas laikā bija izslīdējis no pašvaldības
rokām. Kad kultūras namu atguvām, atsākās normāla kultūras
dzīve.
Un tad 90. gadu sākumā, pēc
Rīgas rajona Veselības nodaļas
vadītāja pavēles, tika samazināts
visu rajona slimnīcu gultu skaits.
Mēs atteicāmies no gultasvietām
par labu lielajām Rīgas slimnīcām.
Tādējādi Saulkrastu slimnīcā palika brīva grūtnieču patoloģijas nodaļa, kurā ārstējās grūtnieces no
visas republikas. Taču mums tepat, Saulkrastos, nebija sava pansionāta, un to mēs arī izveidojām.

Saulkrastiešus vairs nevajadzēja
sūtīt uz Pierīgas un citiem Latvijas pansionātiem. Aprūpes centrs
arī uzreiz bija pilns, pat izveidojās
rinda. Domāju, ka tas bija labākais
risinājums, lai cilvēkiem, kuri visu
mūžu dzīvojuši Saulkrastos, vecumdienas nebūtu jāpavada svešā
vietā,” atzīst A. Krūmiņš.
Vēl esot bijusi doma, ka varētu
to visu darīt vērienīgāk. „Mani
kā ārstu un pašvaldības vadītāju
uzrunāja cilvēki, kuri 70. gados
bija izceļojuši no PSRS uz Izraēlu.
Viņiem bija plāni par starptautiska pansionāta iekārtošanu cilvēkiem, kuri slikti panes dienvidu
karsto klimatu. No tā gan nekas
neiznāca.”
Taču pa to laiku, kā bilst
A. Krūmiņš, ar rajona finansiālu
atbalstu izdevās uzcelt slimnīcai
piebūvi ar uzņemšanas nodaļu un
operāciju zāli, kā arī neatliekamās
medicīniskās palīdzības brigādes
darba telpām. Tā darbojas arī šodien.
„Bet ir vēl kāds darbs. Domes
tuvumā arī šobrīd ir tā sauktā
mazā skoliņa, kurā mācās jaunāko klašu skolēni. Ēka celta
19. gadsimta beigās. No ārpuses
tās ķieģeļu apšuvums vienmēr
ir izskatījies labi, taču iekšpusē
koka karkass laika gaitā bija stipri
nolietojies. Turklāt tolaik tur bija

vairāk bērnu nekā tagad, šķiet,
200, bet varbūt pat 300.
Biju gan dzirdējis, ka iekšpusē šūpojoties trepes no pirmā uz
otro stāvu. Izpilddirektors Juris
Zutis, ar kuru kopā strādājām,
pirms 1. septembra, kā vienmēr,
apstaigāja skolas, lai pārliecinātos, vai tās gatavas jaunajam mācību gadam. Viņš ziņoja, ka Zvejniekciemā viss esot kārtībā, bet
nepatīkot mazās skoliņas kāpnes.
Aizgājām uz turieni abi divi.
Es redzu: kāpnes tiešām šūpojas.
Prasu izpilddirektoram, kāpēc
viņš atļāvis sākt mācības tādā
ēkā. Izpilddirektors atbildēja, ka
vidusskolas direktore esot sacījusi, ka tās kāpnes jau visu laiku
šūpojoties un nekas slikts tāpēc
neesot noticis. Man gan uzreiz
bija skaidrs, ka vienreiz tā šūpošanās beigsies. Tādēļ 1. septembrī
kopā ar apsveikumu jaunajā mācību gadā es paziņoju, ka mācības
mazajā skolā nenotiks.
Ārprāts, kāds troksnis sacēlās!
Es domāju, ka mani skolotāji un
vecāki apēdīs bez sāls, jo lielajā
skolā, pēc mana ieteikuma, sarūmēties nevienam negribējās. Taču
paliku pie sava. Ātri uztaisījām
konkursu, nomainījām skolas namam sijas, un jau nākamajā gadā
mācības tur atkal varēja atsākt.
Vienu gan celtniekiem pieteicu:
nofotografēt bojātās sijas, lai skolas atklāšanas ballē parādītu tiem,
kuri nesaprata, cik tālu ēka bija
nolietojusies.
Manu priekšgājēju – J. Seregina
un I. Buiļa – laikā Skultes ostā pa-

mazām bija atgriezusies dzīvība.
Uzņēmēji-kokrūpnieki, kuri bija
izvēlējušies Skultes ostu, piemēram, Juris Ķeviņš no SIA „Skultes
kokosta” un Aivars Štrauss, SIA
„Emu Skulte”, bija sākuši uz ostu
vest baļķus. Taču ostas akvatorija dziļumi, kas vēl derēja mazajiem piekrastes zvejas kuģīšiem,
lielākiem kuģiem vairs nebija
piemēroti. Uzreiz pēc 1997. gada
vēlēšanām uzņēmēji sāka nākt
pie manis uz domi un prasīja, ko
darīt. Un ne viss ritēja tik gludi,
kā varētu vēlēties. Komunistu
laikos visas priekškāpas ostas tuvumā bija aizbūvētas. Šie cilvēki
staigāja apkārt pa Zvejniekciemu
un kūdīja vietējos, stāstīdami: ja
osta atsākšot darboties, viņiem
visu diennakti nāksies dzīvot
nemitīgā kravas mašīnu troksnī,
elpot ogļu putekļus, būšot tādas
smakas, ka nevarēšot turēt logu
vaļā u.tml. Uz Zvejniekciemu ne
reizi vien tika saukta arī televīzija.
Iedzīvotāji esot gatavi samierināties tikai ar zvejas ostu, kurā piestāt vietējo zvejnieku kuģīšiem,
bet ne vairāk.
Taču mēs, vietējā vara un uzņēmēji teicām – ja reiz Kārlis
Ulmanis ostu ir atklājis, tad tā

darbosies arī turpmāk, un pieņēmām bezkompromisa lēmumu
attīstīt ostu Aģes grīvā. Uzņēmēji nodarbojās ar krasta infrastruktūru, mēs meklējām naudu,
lai varētu pagarināt Dienvidu
un Ziemeļu molu un padziļināt
ostas akvatoriju līdz astoņiem
metriem, un Aģes krastos veidot

jaunas piestātnes. Zvejnieks Agris
Lapiņš no SIA „Varita” dabūja
Eiropas naudu, uzcēla saldētavu
un pārstrādes rūpnīcu. Šķiet, jau
2001. gada sākumā osta sasniedza
apgrozījumu līdz miljonam tonnu. Man bija tas gods šajā laikā
vadīt Skultes ostas valdi.
Otrā savu pilnvaru laikā no
2001. līdz 2005. gadam ļoti strādājām, lai Saulkrastiem būtu apvedceļš. Jau stāstīju, ka stāvoklis
patiesībā bija briesmīgs, un to jutu
ne tikai ķirurga darbā vecajā slimnīcā. Cauri pilsētai visu diennakti brauca smagās mašīnas. Gaisā
mūždien bija jūtamas automobiļu
izplūdes gāzes un lielceļa troksnis. 2004. un 2005. gadā strādājām kopā ar projektētājiem un
Satiksmes ministriju. Apvedceļa
projektētājs Jānis Cimdiņš arī bija
no Saulkrastiem. Taču arī šī iecere neīstenojās ātri un vienkārši. Ja
vietējie iedzīvotāji jaunā ceļa būvi
uzņēma ar sapratni un to atbalstīja, pavisam citādi ceļa būvi uztvēra dārzkopju koloniju iedzīvotāji
– turklāt novadā tādas bija 27 kolonijas. Dažu tuvumā tika plānota

Ikmēneša apspriedēs
Rīgas rajona padomē
citas Pierīgas
pašvaldības lepojās ar
jaunām sporta hallēm,
peldbaseiniem un
moderniem stadioniem,
bet Saulkrastos nekā
tāda nebija.
ceļa būve. Līdztekus sabiedriskajām apspriešanām netrūka arī rīdzinieku kooperatīvu iemītnieku
piketu un dažādu citu skaļu protestu. Mums pat tika draudēts.
Vienā tādā piketā pie pašvaldības
nama stāvēja pat slavenais profesors Viktors Kalnbērzs, pie kura
biju studējis medicīnu. Bet mēs to
visu pacietām. Jau nākamā sasau-

kuma laikā kā ierindas deputāts
2007. gadā piedalījos apvedceļa
atklāšanas ceremonijā.”
Atkal gaidām reformu
„Tieši tad, kad tiku ievēlēts par
Saulkrastu pilsētas deputātu,
valstī pie varas bija Ministru prezidents A. Šķēle, kurš uzturēja
ideju par administratīvi teritoriālo reformu, lai no 527 pašvaldībām izveidotu 119. Tagad jau
atkal priekšā ir jauna reforma.
Vai Saulkrastiem izdosies saglabāt savu novada statusu? Neesmu
pārliecināts. Dzirdu un redzu, ka
par to tiek domāts, taču cīņa, iespējams, ir sākta mazliet novēloti.
Skaidrs, ka mums – kūrortam
un pašpietiekamam novadam,
kas lielu naudu no sava budžeta
iemaksā novadu finanšu izlīdzināšanas fondā, – nav vajadzības
kādam pievienoties. Tādu pašpietiekamu novadu kā mēs ir tikai 12.
Gandrīz jāprasa: vai tad A. Kauls
ir augšāmcēlies, ka Saulkrastiem
jāpievienojas Ādažu kolhozam?
Viņa laikā gan daudzi saulkrastieši brauca strādāt uz Ādažiem
un pelnīja labas algas, bet laiki
taču ir mainījušies. Protams, kaut
kas jau no novadu laika ieguvumiem – sociālais dienests, būvvalde, neliela administrācija, kāds
no zemes dienesta un pašvaldības
policija – paliks. Starp citu, tieši
manā laikā no vietējās zemessardzes nodaļas tika izveidota atsevišķa pašvaldības policijas vienība, ko vadīja Valdis Kalniņš.
Bet, atgriežoties pie pirmās administratīvi teritoriālās reformas,
jau 1997. gadā Siguldā bija visas
valsts pašvaldības vadītāju saiets,
ko vadīja A. Šķēle. Viņš sacīja, ka
reforma esot nepieciešama, jo
pašvaldību pārāk daudz un jāveidojot lielas pašvaldības. Pagastu
pārstāvji gan teica: ja saliek kopā
piecus plikus vai neēdušus, vai
iznāk viens apģērbies vai paēdis,
bet neviens jau šos argumentus,
tajā skaitā premjers, īpaši vērā neņēma, un 2008. gadā lēmums tika

pieņemts. Izskatās, ka tā būs arī
šoreiz, un žēl, ka tā.”
Mundrs seniors
Uz jautājumu, kā jūtas cilvēks,
kurš pirms kāda brītiņa pārkāpis
cienījamo 80 gadu robežu, Krūmiņa kungs atceras, ka agrā jaunībā dzīvojis Rīgā, Pārdaugavā,
netālu no toreizējā „Lokomotīves“ stadiona, kurā arī pavadījis
visu savu brīvo laiku. Skolas gados spēlējis volejbolu un basketbolu savas skolas komandās. Vienu gadu bijuši pat Rīgas čempioni
volejbolā.
„Pirms studijām lielākoties
nodarbojos ar boksu, piedalījos
pilsētas un republikas turnīros.
Kad iestājos Medicīnas institūtā,
šīs nodarbības pārtraucu. Tie bija
rūdījuma gadi, jo īsti nekā cita
prātīgāka, kā nodarboties ar sportu brīvajā laikā, tolaik nebija.
Jau no sportošanas laikiem neesmu zaudējis paradumu izpildīt
ikrīta iesildīšanās vingrinājumus,
kas nodarbina visas locītavas un
muskuļu grupas. Kas zina, kāda
pašlaik būtu mana dzīve, ja es aktīvi nedarbotos.
Es lasu arī grāmatas par veselīgu dzīvesveidu un austrumu
medicīnu. Bet lasu arī to, ko raksta profesors Anatolijs Danilāns,
darbīga un veselīga dzīvesveida
atbalstītājs. Es pilnīgi piekrītu:
cilvēks, pareizi un veselīgi dzīvojot, var uzvarēt pat tādas slimības
kā vēzis. No Rietumu medicīnas
gan esmu atradis, jo tas ir ķīmijas
bizness. Vairāk sekoju austrumu
medicīnas atziņām, ka veselība ir
dabā un jāprot tikai to izmantot.
Es esmu naturopāts. Ķīniešiem ir
labs teiciens: „Mans ēdiens ir manas zāles, un manas zāles ir mans
ēdiens.” Cik vienkārši! Un es to
iesaku ievērot visiem saulkrastiešiem, un lai jums visiem laba
veselība!” atvadoties teic dakteris
un vīrs, kurš daudz „sāls apēdis”,
kalpojot Saulkrastiem.
Uģis Galējs
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2019. gada 16. oktobrī SAISTOŠIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. SN 10/2019
Apstiprināti Saulkrastu novada domes 2019. gada 16. oktobra sēdē (prot. Nr. 27/2019§2)

Grozījumi Saulkrastu novada domes 2019. gada
9. augusta saistošajos noteikumos Nr. 6 „Saulkrastu
novada pašvaldības nolikums”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas
1. punktu un 24. pantu
1. Izdarīt
šādus
grozīju
mus Saulkrastu novada domes
2019. gada 9. augusta saistošajos
noteikumos Nr. 6 „Saulkrastu no
vada pašvaldības nolikums”:
1.1. Papildināt ar 5.¹ punktu
šādā redakcijā: „Pašvaldības ies
tādes darbojas saskaņā ar Domes
apstiprinātiem nolikumiem. Kat
ra pašvaldības iestāde nodrošina
personāla uzskaiti un atbild par
arhīvu.”.
1.2. Izteikt 8.2. apakšpunktu
šādā redakcijā: „8.2. Administra
tīvās nodaļas”.
1.3. Izteikt 8.3. apakšpunktu
šādā redakcijā: „8.3. Novada attīs
tības nodaļas”.
1.4. Svītrot 8.4., 8.5., 8.6., 8.7.
un 8.8. apakšpunktus.
1.5. Izteikt 11.4. apakšpunktu
šādā redakcijā: „11.4. Dzīvokļu un
dzīvesvietas deklarācijas komisi
ju”.
1.6. Svītrot 15.5. apakšpunktu.
1.7. Izteikt 15.6. apakšpunktu
šādā redakcijā: „15.6. dod rīkoju
mu vai atceļ izpilddirektora lē
mumus par pašvaldības adminis
trācijas darbinieku pieņemšanu
darbā vai atbrīvošanu no darba.”.
1.8. Papildināt ar 17.10¹. apakš
punktu šādā redakcijā: „17.10.¹
organizē teritorijas attīstības
programmas projekta, teritorijas
plānojuma projekta un budže
ta projekta izstrādāšanu, kā arī
saimnieciskā un gada publiskā
pārskata sagatavošanu”.
1.9. 19. punktu izteikt šādā re
dakcijā: „19. Pašvaldības izpilddi
rektora pienākumus viņa prom
būtnes laikā pilda Finanšu un
grāmatvedības nodaļas vadītājs
vai Domes priekšsēdētāja norīko
ta persona.”.
1.10. 20. punktā svītrot vārdus
„galvenais grāmatvedis”.
1.11.		25.3. apakšpunktā svītrot
vārdus „komiteju padotībā eso
šo”.
1.12. 25.4. apakšpunktā svītrot
vārdus „komiteju padotībā esošo
pašvaldības iestāžu un institūci
ju”.
1.13.		 Svītrot 45. punktu.
1.14. Svītrot 48.5. apakšpunktu.
1.15.		50. punktā vārdus „Juri
diskās nodaļas darbiniekam” aiz
stāt ar „juristam” un svītrot vār
dus „galveno grāmatvedi”.
1.16. 51. punktā skaitli „48”
aizstāt ar skaitli „50” un vārdus
„Juridiskās nodaļas darbiniekam”
aizstāt ar vārdu „juristam”.
1.17. 53., 54., 57., 72., 95., 96.,
97., 98. un 99. punktā vārdus

„Lietvedības” aizstāt ar „Adminis
tratīvās”.
1.18. 100. punkta otro teikumu
izteikt šādā redakcijā: „Tie no
teiktajā termiņā jāiesniedz Vieno
tajā valsts un pašvaldību klientu
apkalpošanas centrā.”.
1.19. 102.1. apakšpunktā svīt
rot vārdus „izpilddirektora viet
nieks”.
1.20.		103. punktā vārdus
„Lietvedības” aizstāt ar „Adminis
tratīvā”.
1.21. 104. punkta pirmo teiku
mu izteikt šādā redakcijā: „Ikvie
nai personai ir tiesības iepazīties
ar pašvaldības pieņemtajiem lē
mumiem, izņemot tos, kuri satur
ierobežotas pieejamības informā
ciju saskaņā ar normatīvajiem ak
tiem, vai arī, ja attiecīgā informā
cija saskaņā ar pušu vienošanos
ir konfidenciāla un nav izpauža
ma.”.
1.22. 106. punkta pirmo tei
kumu izteikt šādā redakcijā: „Ie
sniegumus, sūdzības un priekšli
kumus reģistrē Vienotā valsts un
pašvaldību klientu apkalpošanas
centra atbildīgais darbinieks.”.
1.23. Izteikt 111. punktu šādā
redakcijā:
„111. Dome var pieņemt lēmu
mu rīkot publisku apspriešanu
pašvaldības autonomās kompe
tences jautājumos, izņemot gadī
jumus, ja jautājums:
111.1. ir saistīts ar amatpersonu
iecelšanu vai atcelšanu un citiem
personāla jautājumiem;
111.2. attiecas uz konkrētu fi
zisko vai juridisko personu, īpaši
saistībā ar administratīvo aktu;
111.3. saistīts ar valsts pārvaldes
funkciju īstenošanu;
111.4. saistīts ar pašvaldības
budžetu, nodokļu un nodevu lik
mēm;
111.5. saistīts ar administrācijas
struktūru un iekšējo darba orga
nizāciju;
111.6. saistīts ar pašvaldības
sniegtajiem maksas pakalpoju
miem;
111.7. ir citu publisko institūci
ju kompetencē.”.
1.24. 116. punkta otro teikumu
izteikt šādā redakcijā: „Iesnie
gumu par administratīvā akta
apstrīdēšanu vai faktisko rīcību
iesniedz Vienotajā valsts un paš
valdību klientu apkalpošanas
centra atbildīgajam darbiniekam
Raiņa ielā 8, Saulkrastos.”.
1.25. 119. punktā vārdus „Liet
vedības” aizstāt ar vārdiem „Ad
ministratīvās”.
1.26. Izteikt desmito sadaļu
šādā redakcijā: „X. Noslēguma
jautājums”.
1.27. Svītrot 122. punktu.

2. Izteikt 1. pielikumu šādā redakcijā:

Saulkrastu novada dome
(15 deputāti )
Vēlēšanu komisija

Administratīvā
komisija

Finanšu komiteja
(9 deputāti )

Apstādījumu
aizsardzības
komisija

Bērnu tiesību
aizsardzības komisija

Īpašumu izsoles
komisija

Iepirkumu komisija

Tautsaimniecības,
attīstības un vides
komiteja
(7 deputāti )

Ārkārtas situāciju
komisija
Atļauju komisija
Nekustamo īpašumu
apsaimniekošanas
komisija

Ētikas komisija

1 .Pielikums
Saulkrastu novada pašvaldības lēmējvaras struktūrshēma
APSTIPRINĀTA
Saulkrastu novada domes
2019 .gada 16.oktobra sēdē
( prot.Nr .27/2019 § 2)

Domes priekšsēdētājs

Priekšsēdētāja vietnieks

Saulkrastu sadarbības
teritorijas Civilās aizsardzības
komisija

Sociālo jautājumu
komiteja
(7 deputāti )

Apbalvojumu
komisija
Dzīvokļu un
dzīvesvietas
deklarācijas komisija

Izglītības,
kultūras, sporta
un jaunatnes lietu
komiteja
(7 deputāti )

Ilgtermiņa
ieguldījumu
vērtēšanas komisija
Budžeta komisija

3. Izteikt 2. pielikumu šādā redakcijā:
2.pielikums
Saulkrastu novada pašvaldības izpildvaras struktūrshēma
APSTIPRINĀTA
Saulkrastu novada domes
2019.gada 16.oktobra sēdē
(prot.Nr.27/2019 §2)

Domes priekšsēdētājs

Domes priekšsēdētāja
vietnieks

Domes priekšsēdētāja padomnieks
Pašvaldības izpilddirektors

Iestādes
Kapitālsabiedrības
PSIA “Saulkrastu
slimnīca”
SIA “Saulkrastu
komunālserviss”
SIA “ZAAO”

Institūcijas
Saulkrastu novada
būvvalde
Saulkrastu novada
dzimtsarakstu nodaļa

Saulkrastu novada dome
Saulkrastu vidusskola
Finanšu un grāmatvedības
nodaļa

Zvejniekciema
vidusskola
Pirmsskolas izglītības
iestāde “Rūķītis”

Administratīvā nodaļa
Skultes ostas pārvalde

Vidzemes jūrmalas
mūzikas un mākslas
skola
Saulkrastu novada
bibliotēka

Novada attīstības nodaļa

Saulkrastu kultūras
centrs
Saulkrastu sporta
centrs

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Projekta nepieciešamības pamatojums. Saskaņā ar likuma
„Par pašvaldībām” 24. pantu paš
valdības nolikums ir saistošie no
teikumi, kas nosaka pašvaldības
pārvaldes organizāciju, lēmumu
pieņemšanas kārtību, iedzīvotāju
tiesības un pienākumus vietējā
pārvaldē, kā arī citus pašvaldības
darba organizācijas jautājumus.
2019. gada 29. augustā saņemti
Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijas iebildumi
par atsevišķu saistošo noteiku
mu „Saulkrastu pašvaldības no
likums” punktu vai apakšpunktu
redakciju un norādījumi par ie
spējamām neatbilstībām Valsts
pārvaldes iekārtas likuma, likuma
„Par pašvaldībām” un citu nor
matīvo aktu prasībām.
Sakarā ar praktiskām izmaiņām
darba organizācijā Saul
krastu
novada domē (turpmāk – Dome)
nepieciešams veikt grozījumus
Domes 2019. gada 9. augus

ta saistošajos noteikumos Nr. 6
„Saulkrastu novada pašvaldības
nolikums” (turpmāk – Nolikums),
lai pašvaldības pārvaldības orga
nizāciju regulējošajā normatīvajā
aktā – Nolikumā ietvertā informā
cija par Domes struktūru atbilstu
faktiskajai situācijai Domes darba
organizācijā un izpildē.
Īss projekta satura izklāsts.
Saistošajos noteikumos ir veikti
šādi grozījumi:
1) precizēta atsevišķu punktu
redakcija, ievērojot Vides aizsar
dzības un reģionālās attīstības
ministrijas norādījumus;
2) lai nodrošinātu likuma „Par
pašvaldībām” 69. panta prasības,
precizēti domes priekšsēdētāja
un izpilddirektora pienākumi;
3) ievērojot centrālās admi
nistrācijas restrukturizāciju, pre
cizēti atbildīgo struktūrvienību
nosaukumi un amata nosaukumi.
Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības
budžetu. Saistošo noteikumu

Saulkrastu pašvaldības
policija
Saulkrastu sociālais
dienests

«Jauniešu māja»

Sociālās aprūpes māja
Saulkrastu novada
bāriņtiesa
Saulkrastu tūrisma
informācijas centrs

īstenošanai netiek prognozēta fi
nansiāla ietekme uz pašvaldības
budžetu. Jaunizveidoto amatu,
struktūrvienību un komisiju iz
devumi ir paredzēti 2019. gada
budžetā.
Informācija par plānoto projekta ietekmi uz sociāli ekonomisko stāvokli (uzņēmējdarbības vidi) pašvaldības teritorijā.
Projektam nav tiešas ietekmes
uz sociāli ekonomisko stāvokli,
tomēr tas nodrošinās, uzlabos pa
kalpojumu pieejamību, investīci
jas projektu īstenošanu u.c.
Informācija par administratīvajām procedūrām. Nav attie
cināma.
Informācija par konsultācijām ar privātpersonām. Saistošo
noteikumu izstrādē nav nepiecie
šama konsultēšanās ar privātper
sonām, jo tie neierobežo sabiedrī
bas intereses.
N. Līcis,
domes priekšsēdētājs
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Saulkrastu novada domes 30. oktobra sēdes Nr. 28 lēmumi
Sēdē piedalās deputāti: N. Līcis,
B. Veide, A. Horsts, A. Aparjode,
S. Ancāne, L. Vaidere, S. Osīte,
M. Kišuro, E. Grāvītis, A. Dul
piņš, A. Deniškāne, G. Lāčaunie
ce, O. Vanaga, S. Ozola-Ozoliņa,
I. Veide.
Par lauksaimniecībā
izmantojamās zemes
ierīkošanu mežā īpašumā
„Punduri”
Atļaut SIA „MJ Construction”,
reģ. Nr. 40103892284, ierīkot
lauksaimniecības zemi 0,2281 ha
platībā, īpašumā „Punduri”, Vēs
mā, Saulkrastu pagastā, Saulkras
tu novadā.
Par grozījumu izdarīšanu
ūdenssaimniecības
pakalpojumu sniegšanas līgumā
Noslēgt vienošanos par grozīju
mu izdarīšanu 2017. gada 5. aprī
ļa līgumā par ūdenssaimniecības
pakalpojumu sniegšanu.
Par Saulkrastu novada
domes saistošo noteikumu
apstiprināšanu
Apstiprināt Saulkrastu novada
domes saistošos noteikumus
„Centralizēto ūdenssaimniecī
bas pakalpojumu sniegšanas un
lietošanas kārtība Saulkrastu
novadā”.

Par īpašumu zemes ierīcības
projekta izstrādi1
Atļaut izstrādāt nekustamā īpa
šuma – Jūras prospekts 26, Zvej
niekciems, Saulkrastu pagasts,
Saulkrastu novads – zemes ierīcī
bas projektu.
Par pašvaldības iestādes
„Sociālās aprūpes māja”
nolikuma apstiprināšanu
Apstiprināt iestādes „Sociālās ap
rūpes māja” nolikumu.

Par līguma noslēgšanu
Noslēgt ar SIA „ZZ Dats” līgumu
par „ZZ Dats” Vienotās Pašvaldī
bu Sistēmas (VPS) programmatū
ras uzturēšanas un datu izmiti
nāšanas pakalpojumu sniegšanu
2020. gadam.
Par līdzfinansējumu
Zvejniekciema vidusskolas
sporta zālei 2020. gadā
Paredzēt finansējumu 2020. gada
Saulkrastu novada pašvaldības
Zvejniekciema vidusskolas izde
vumos 9 864,00 euro (t. sk. PVN)
apmērā, lai atmaksātu Zvejniek
ciema vidusskolas sporta grīdas
virskārtas atjaunošanu, kas atbil
stu FIBA prasībām.

Par finansējuma paredzēšanu
Saulkrastu vidusskolas un
Zvejniekciema vidusskolas
izglītojamo pārvadājumiem
2020. gadā
Paredzēt finansējumu 2020. gada
Saulkrastu novada pašvaldības iz
devumu pozīcijā 2233 „Administrā
cija: skolēnu transports uz skolu”
30 000,00 euro (t. sk. PVN) apmē
rā, lai atmaksātu Zvejniekciema
vidusskolas un Saulkrastu vidus
skolas izglītojamo pārvadājumus
mācību norises dienās periodā no
2020. gada 1. janvāra līdz 2020. gada
31. decembrim.

Par zemesgabala atbrīvošanu no
būvniecībā neizmantojamiem
berammateriāliem
Organizēt zemesgabala Jūras pros
pektā 14, Zvejniekciemā, atbrīvo
šanu no 6000 m³ būvniecībā neiz
mantojamiem berammateriāliem.
Par nākamās domes sēdes
pārcelšanu2
Noteikt, ka Saulkrastu novada
domes 2019. gada novembra sēde
notiks 2019. gada 27. novembrī
plkst. 11.00.
Par izmaiņām Pierīgas
izglītības, kultūras un sporta
pārvaldes nolikumā
Apstiprināt šādus grozījumus

Pierīgas izglītības, kultūras un
sporta pārvaldes nolikuma 5. sa
daļas „Pārvaldes finansēšanas
kārtība” punktā Nr. 3:
„3. Dibinātāji, pamatojoties uz
Pārvaldes un dibinātāja noslēg
to līgumu, pārskaita Pārvaldes
kontā Uzraudzības padomes ap
stiprinātā budžeta daļu. Maksā
jumi tiek veikti 1x ceturksnī līdz
attiecīgā perioda pirmā mēneša
10. datumam ¼ daļas apmērā no
dibinātājam noteiktās maksāju
ma kopsummas 13938,24 euro.”
Par Saulkrastu novada
pašvaldības Dzīvokļu un
dzīvesvietas deklarācijas
komisijas nolikuma
apstiprināšanu3
2019. gada 30. novembrī izbeigt
Dzīvokļu komisijas darbību. Ar
2019. gada 1. decembri izveidot
Dzīvokļu un dzīvesvietas dek
larācijas komisiju. Apstiprināt
Saulkrastu novada pašvaldības
Dzīvokļu un dzīvesvietas deklarā
cijas komisijas nolikumu.
Normunds Līcis,
domes priekšsēdētājs

– „PAR” – 14 (N. Līcis, B. Vei
de, A. Horsts, A. Aparjode,
S. Ancāne, S. Osīte, M. Kišuro,
E. Grāvītis, A. Dulpiņš, A. De
1

niškāne, G. Lāčauniece, O. Va
naga, S. Ozola-Ozoliņa, I. Veide),
„PRET” – nav, „ATTURAS” –
nav, lēmuma pieņemšanā nepie
dalās L. Vaidere.
2
– „PAR” – 14 (N. Līcis, B. Veide,
A. Horsts, A. Aparjode, S. Ancāne,
L. Vaidere, S. Osīte, M. Kišuro,
A. Dulpiņš, A. Deniškāne, G. Lā
čauniece, O. Vanaga, S. OzolaOzoliņa, I. Veide), „PRET” – nav,
„ATTURAS” – 1 (E. Grāvītis).
3
– „PAR” – 14 (N. Līcis, B. Veide,
A. Horsts, A. Aparjode, S. Ancāne,
L. Vaidere, S. Osīte, M. Kišuro,
A. Dulpiņš, A. Deniškāne, G. Lā
čauniece, O. Vanaga, S. OzolaOzoliņa, I. Veide), „PRET” – nav,
„ATTURAS” – 1 (E. Grāvītis).
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, 27. novembrī,
plkst. 11.00 Saulkrastu novada
domē Raiņa ielā 8.

Augsti sasniegumi vienā no lielākajiem Eiropas karatē turnīriem
No 11. līdz 13. oktobrim
„Vidzemes karatē kluba”
komanda – 8 sportisti – piedalījās
vienā no lielākajiem Eiropas
karatē turnīriem XIII POLISH
OPEN – INTERNATIONAL
GRAND PRIX BIELSKO-BIALA
Polijā, Beļsko-Bjalā. Šajā lielajā
turnīrā sacentās 2370 dalībnieki
no 32 valstīm.
„Vidzemes karatē klubu” un
Saulkrastus pārstāvēja Edvards
Dūcis, Maksims Halatins un
Mārtiņš Druva.
Vīriešu kategorijā līdz 84 ki
logramiem saulkrastietis M. Ha
latins ieguva 5. vietu, taču pres
tižajā „Open” kategorijā 2. kārtā
piekāpās sportistam no Dānijas
un sacensību par medaļām netur
pināja.
E. Dūcis un M. Druva pieda
lījās 2 vecuma grupās: savā (U14
+50 kg) un vecākā (U16 –70 kg).
Abi puiši vecākajā grupā līdz sa
censībai par medaļām diemžēl
netika. Toties ļoti labu sniegumu
un rezultātu viņi parādīja savā

vecuma un svara grupā (U14 +50
kg). M. Druva pārliecinoši uzva
rēja 4 sacīkstēs pēc kārtas, 1 zau
dēja un 6. sāncensībā par 3. vietu
uzvarēja. Tādēļ Mārtiņam augstā
3. vieta 56 sportistu konkurencē!
Nedaudz pietrūka veiksmes
E. Dūcim, sīvi sacenšoties ar
sportistu no Ukrainas, lai iekļūtu
2. kārtā.
Mēs vēlamies apsveikt arī ko
mandas biedrus no Alojas nova
da – Eduardu Dūrenu ar 2. vietu
un Mārci Skrīveli ar 3. vietu savā
grupā.
„Vidzemes karatē klubs” arī vē
las apsveikt saulkrastieti Danielu
Ozolu (R. Sadikova sporta skola),
kurš šajā turnīrā savā vecuma
grupā (zēni līdz 16 gadiem, līdz
63 kg) ieguva 5. vietu un vecākā
grupā (jaunieši līdz 18 gadiem,
līdz 68 kg) augsto 3. vietu!
„Vidzemes karatē klubs” pa
teicas par atbalstu šajā braucienā
SIA „GP Holdings” un Saulkrastu
novada domei!
„Vidzemes karatē klubs”

Treneris Kaspars Riekstiņš, T. Rāgs (Sigulda), M. Druva, E. Dūrens (Aloja), E. Dūcis, L. Prikaza (Aloja),
M. Halatins. Vidū M. Skrīvelis (Aloja). Foto: no kluba arhīva

Sporta kluba „Izaicinājums” aktualitātes rudenī
26. oktobrī kultūras namā
„Zvejniekciems” notika
Saulkrastu čempionāta zolē
5. kārta. Šoreiz uzvara Evai
Petrošinai, otrajā vietā – Jānis
Miltiņš, bet trešo vietu dalīja
Gunārs Maļina un Jānis
Daukša.
Čempionāta kopvērtējumā pēc
4 labākajiem posmiem no aizva
dītajiem 5 ar 101 punktu vadībā

ir Gunārs Maļina. Otrajā vietā ar
98 punktiem – Rolands Mednis,
bet trešajā ar 95 punktiem – Ilg
vars Kornis. Atlikušajos 2 posmos
sacensība par čempiona titulu
varētu būt sīva, jo turpat aiz god
algotā trijnieka ir arī Inga Anto
nova (94 punkti), Jānis Daukša
(92 punkti), Arnis Miltiņš (89
punkti), Vilnis Vētra (86 punkti),
Juris Bukavs (83 punkti), Ieva Bēr
ziņa (74 punkti) un Jānis Miltiņš

(71 punkti). Nedaudz tālāk – Eva
Petrošina, Sanita Tīberga, And
ris Martinsons, Jānis Mickāns,
Ritvars Skukauskas un Katrīne
Mickāne.
Pēdējie 2 posmi notiks 23. no
vembrī un 14. decembrī kultūras
namā „Zvejniekciems”. Sākums
plkst. 10.00. Lai arī tuvojas šī
gada čempionāta fināls, mēs gai
dām arī jaunus dalībniekus, ku
riem šie posmi varētu būt lielisks

treniņš nākamā gada čempionā
tam.
Otrā SK „Izaicinājums” rī
kotajā turnīrā – Aizvēju/Izaici
nājuma kausā šautriņu mešanā
šoruden notikuši 2 posmi, kuros
uzvarēja sporta gaitas atsākušais
Intars Cerciņš. 2. un 3. vietu pār
maiņus guva Jurģis Grabčiks un
Signe Sinkeviča. Kopvērtējuma
pirmais sešinieks pēc 6 posmiem
ir šāds:

1. Jurģis Grabčiks (172 punkti).
2. Jānis Daukša (148 punkti).
3. Diāna Grabčika (146 punkti).
4. Signe Sinkeviča (129 punkti).
5. Ilgvars Kornis (105 punkti).
6. Ritvars Skukauskas (63 pun
kti).
Šogad atlikuši vēl 3 posmi: 8.
un 29. novembrī, un 6. decembrī.
Jānis Daukša,
sporta klubs „Izaicinājums”
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Saulkrastu Domes Ziņas
2019. gada novembris

Saulkrastu
uzņēmēju biedrība
aicina uz Saulkrastu
uzņēmēju sanāksmi
ceturtdien, 14. novembrī,
plkst. 19.00
kafejnīcā „Cietais rieksts”.
Plašāka informācija ir
pieejama vietnē facebook.
com/saulkrastuuznemeji.

NVA konsultācijas
Nodarbinātības valsts
aģentūras (NVA) Siguldas
filiāles darbinieki pieņems
klientus
5. decembrī no plkst. 10.00
līdz 16.00 Saulkrastu domes
telpās – zālē, 2. stāvā.

Oktobrī Saulkrastu novada
Dzimtsarakstu nodaļā
reģistrēti 7 bērni: 3 meitenes –
Emma, Elīza, Annija un
4 zēni – Toms Reinis, Viestards,
Adrians, Silvestrs.
Sveicam vecākus un tuviniekus!
Saulkrastu novada dome
sveic visus seniorus, kuriem
novembrī ir nozīmīga
jubileja!
Saulkrastu novada dome
izsaka līdzjūtību aizsaulē
aizgājušo tuviniekiem.
Aizsaulē aizgājuši:
Rasma Peterlēvica
(09.06.1957.–06.10.2019.);
Ilze Brigita Kippele
(03.02.1935.–09.10.2019.);
Rasma Kušķe
(23.07.1935.–12.10.2019.);
Janīna Timermane
(24.06.1933.–20.10.2019.);
Larisa Lecko
(03.02.1927.–25.10.2019.);
Anna Ivanova
(09.01.1934.–27.10.2019.).

Svētdien,
24. novembrī, plkst. 15.00
Saulkrastu kapos
Svecīšu vakars –
Mirušo piemiņas diena.

„Saulkrastu Domes Ziņas”
Saulkrastu novada dome: Raiņa iela 8,
Saulkrasti, Saulkrastu novads, LV–2160,
www.saulkrasti.lv.
Sabiedrisko attiecību nodaļa:
Tālr. 67142514, 28634639.
Reģistrācijas apliecība Nr. 1633.
Izdevējs: Saulkrastu novada dome.
Sagatavots drukāšanai:
SIA “Rīgas Apriņķa Avīze”,
Dzelzavas iela 74-315a, Rīga, LV–1082.
PVN reģ.nr. LV40103037514.
Tirāža: 3700 eksemplāru.
Par ievietotās informācijas precizitāti
atbild raksta autors. Rakstu saturs
ne vienmēr pauž domes viedokli.
Ar izdevumu elektroniskā formātā var
iepazīties arī Saulkrastu pašvaldības
interneta vietnē www.saulkrasti.lv,
sadaļā „Pašvaldības izdevums”.

Pasākumu
kalendārs
17. novembrī 19.00 k/n „Zvej
niekciems” Latvijas Republikas
proklamēšanas 101. gadadienas
svētku koncerts un balle. Kon
certā notiks arī Saulkrastu no
vada domes Atzinības rakstu
pasniegšanas svinīgā ceremonija.
Pasākumu vadīs aktrise Marija
Bērziņa.
21.00 balle-groziņu vakars. Spēlēs
grupa „Pusnakts švītiņi”. Darbosies
bufete.
18. novembrī 20.15 Saules lau
kumā kopā veidosim latviešu
rakstu zīmi no līdzatnestām sve
cēm.
20.55 Saulkrastu novada domes
priekšsēdētāja Normunda Līča
uzruna.
21.00 Latvijas Republikas himna.
21.05 svētku salūts.

Saulkrastu novada bibliotēkā

1. decembrī Saulkrastu lielās eg
les iedegšana.
No 13.00 līdz 16.00 Saulkrastu
Meža parkā amatnieku un rok
darbu tirdziņš, jestra programma
bērniem atraktīvā Latvijas Leļļu
teātra aktiera Jāņa Kirmuškas va
dībā, grupas „Radio trio” Ziemas
svētku noskaņas koncerts.
17.00 Lielās svētku egles iedegša
na Saules laukumā.
7. decembrī 18.00 k/n „Zvej
niekciems” senioru deju koncerts
„Sadancošana ziemas saulgrie
žos”.
SENIORU AKTIVITĀTES
3. decembrī plkst. 11.30 do
mes zālē tikšanās ar novada de
putātiem. Plašāka informācija pa
tālruni 26437766.

Pašvaldības policijas
paveiktais oktobrī
Oktobrī Saulkrastu pašvaldības
policijā ir saņemti 53 izsauku
mi. Par dažādiem pārkāpumiem
aizturētas 12 personas, 1 persona
nodota Neatliekamās palīdzī
bas dienesta darbiniekiem, 2 –
Valsts policijas Galvenās kārtības
policijas pārvaldes Satiksmes
uzraudzības pārvaldes darbinie
kiem tālāku procesuālo darbību
veikšanai, 3 personas – Valsts
policijas Rīgas reģiona pārvaldes
Saulkrastu iecirkņa darbiniekiem
tālāku procesuālo darbību veik
šanai, 3 nogādātas savā dzīvesvie
tā, 3 personas – nakts patversmē
„Gaiziņš”.
Uzrakstīti 62 administratīvā
pārkāpuma protokoli: 22 – par
ceļu satiksmes noteikumu ne
ievērošanu, 11 protokoli par
nekustamo īpašumu uzturēša
nu prasību pārkāpšanu, 1 – par
dzīvnieku turēšanas, labturības,
izmantošanas un pārvadāšanas
prasību pārkāpšanu, 16 protokoli
par atkritumu apsaimniekoša
nu prasību pārkāpšanu, 6 – par
alkoholisko dzērienu vai citu
apreibinošu vielu lietošanu un
atrašanos sabiedriskās vietās rei

buma stāvoklī, 1 protokols par
sīko huligānismu, 1 – par ielu un
nekustamo īpašumu nosauku
mu, ēku numuru vai nosauku
mu plākšņu, dzīvokļu numuru
plākšņu izvietošanu prasību pār
kāpšanu, 1 protokols par reklā
mas izvietošanu publiskās vietās,
kas vērsta pret publisku vietu
prasību pārkāpšanu, 2 protokoli
par gājēju un pasažieru izdarīto
pārkāpumu noteikumu neievē
rošanu.
Uzsāktas 29 administratīvā
pārkāpuma lietvedības: 15 – par
nekustamo īpašumu uzturēšanu
prasību pārkāpšanu, 12 – par ielu
un nekustamo īpašumu nosau
kumu, ēku numuru vai nosau
kumu plākšņu, dzīvokļu numu
ru plākšņu izvietošanu prasību
pārkāpšanu, 1 – par reklāmas
izvietošanu publiskās vietās vai
vietās, kas vērstas pret publisku
vietu, 1 – par dzīvnieku turēša
nas, labturības, izmantošanas un
pārvadāšanas prasību pārkāpša
nu.
Normunds Alksnis,
Saulkrastu pašvaldības policija

IZSTĀDES
• Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolas Saulkrastu Mākslas
nodaļas audzēkņu darbi no 2019. gada plenēra prakses Saldū „Mēs
dabā 2019”.
• Grāmatu izstāde „Latvijas prezidenti”.
• Grāmatu izstāde „Pasaku meistaram Kārlim Skalbem – 140”.
• „Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas” 2019. gada grāmatu kolekcija.
• Saulkrastu novada bibliotēkas jauno grāmatu izstāde.
AKTIVITĀTES
Pasākumi VKKF atbalstītā projektā „Lasītava krustojumā”:
• tikšanās ar bērnu grāmatas autoru un mākslinieku Mārtiņu
Zuti – grāmata „Nenotikušais atklājums”.
• tikšanās ar rakstnieci Māru Jakubovsku – grāmatas „Reno un
Java”, „Direktoriene” un „Meža detektīvs”.
• tikšanās ar dzejnieku, prozaiķi un tulkotāju Sergeju Moreino –
grāmatas „Frāze un līdzsvars”, „Hypnoses”.
Pasākumu laiki tiks precizēti. Sekojiet informācijai vietnē
saulkrastubiblioteka.lv.
Radošās darbnīcas „Par godu 18. novembrim – Latvijas Neatkarības proklamēšanas dienai!”:
• 11. novembrī un no 13. līdz 15. novembra plkst. 10.00.
Datormācības iesācējiem „Viena klikšķa attālumā!”:
• 13., 20. un 27. novembrī plkst. 10.00;
• 4. un 11. decembrī plkst. 10.00.
Ziemeļvalstu Literatūras nedēļas pasākums „Svētki Ziemeļvals
tīs”. Nedēļas galvenais uzdevums – Ziemeļvalstu literatūras un
kultūras iepazīšana.
Saulkrastu novada bibliotēka aicina piedalīties „Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas” akcijā „Vīrieši! Tēvi! Lasītāji!”. Izlasi
sešas grāmatas no žūrijas kolekcijas un aizpildi elektronisko an
ketu. Balvu izlozē piedalīsies pilnībā aizpildītas anketas. Plašāka
informācija ir pieejama mājaslapā lasamkoks.lv, sadaļā „Pieau
gušie”.
Saulkrastu novada bibliotēka piedāvā lasītājiem bez maksas lasīt
latviešu autoru darbus E-GRĀMATĀS, tiešsaistē, mobilajā ierīcē
vai datorā. Par pakalpojumu jautāt bibliotēkā.
Saulkrastu novada bibliotēka ir noslēgusi vienošanos ar Latvijas
Nacionālo bibliotēku (LNB) par starpbibliotēku abonementa pa
kalpojuma saņemšanu – ja izdevums nebūs pieejams Saulkrastu
novada bibliotēkas krājumā, to varēs pasūtīt no LNB.
28. novembrī, Spodrības dienā, Saulkrastu novada bibliotēka
slēgta.

DISKUSIJA AR SAULKRASTU NOVADA
IEDZĪVOTĀJIEM

VAI VĒZI
VAR IZĀRSTĒT?
21. novembrī
17:00
IEEJA BEZ MAKSAS

Saulkrastu
novada domes
lielajā zālē

Vēža profilakse, diagnostika un ārstēšana
Piedalīsies:
Signe Subatniece – RSU Onkoloģijas institūta Pārmantotā vēža
pētniecības nodaļas pētniece, Stradiņa KUS Pārmantotā vēža
konsultatīvā kabineta veselības veicināšanas koordinatore
Vilnis Sosārs - Latvijas onkoloģijas centra Paliatīvās aprūpes
nodaļas vadītājs
Helmuts Bēķis - fonda "Movember Latvija" valdes loceklis
Pasākuma gaitā notiks projekta "Apaļš kā pūpols!" III vecāko klašu skolēnu darbu izstāde un vērtēšana.
Projektā piedalās: Ādažu vidusskola, Ādažu brīvā Valdorfa skola, Saulkrastu vidusskola

INFORMĀCIJA PAR PASĀKUMU: 25631428 WWW. OFONDS.LV

