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Zvejniekciema
vidusskolās notikusi
tradicionālo svētku
svinēšana

Iepazīsim jaunās
vizuālās identitātes
izstrādātājus

3. lpp.

4. lpp.

Saulkrastu sportistiem
panākumi! Jauni vārdi:
Zane Kaluma un
Mārtiņš Druva!

5., 6. lpp.

Saulkrastu novadam
jauna vizuālā identitāte
Asnate Rancāne,
Saulkrastu novada domes
sabiedrisko attiecību vadītāja

Pasaule strauji attīstās,
sabiedrības uztvere un
komunikācijas tendences
mainās. Arī Saulkrasti attīstās,
tādēļ, sekojot Raiņa citātam
„pastāvēs, kas pārvērtīsies”,
arī Saulkrastu novads
ir ieguvis jaunu zīmolu.
Cienot un saglabājot novada
kultūrvēsturiskos akcentus,
jaunā identitāte ļauj spert soli
Vidzemes piejūras reģiona
attīstības virzienā.
Misija, vīzija, vērtības
Saulkrastu novada misija ir no
drošināt stabilu un ilgtspējīgu
vidi cilvēka, ģimenes un uzņē
mējdarbības dabiskai izaugsmei.
Saulkrasti ir vieta, kurā plānot sa
vas ģimenes nākotni, veidot savu
biznesu un ieguldīt, atgriezties
pēc studijām un meklēt mieru un
harmoniju, vienlaikus esot tuvu
galvaspilsētai. Novada būtiskākās
vērtības ir ģimene, cilvēks un, bez
šaubām, Saulkrastu fantastiskā
daba. Tas viss ietverts Saulkrastu
jaunajā vizuālajā identitātē – sa
protama vizuālā valoda, atmiņā
paliekošs simbols un logo, mie
rīgas un harmoniskas pamatkrā
sas ar pārdomātiem akcentiem.
Katra jaunās identitātes krāsa
sakņojas dabā redzamajās. Kopē
jais zīmola emocionālais fons ir
mierpilns, ģimenisks un vienlai

kus arī mūsdienīgs un piezemēts,
gluži kā tagadējie un topošie
saulkrastieši.
Logo
Saulkrasti savā jaunajā logo ir at
brīvojušies no piejūras kūrortpil
sētām tipiskajiem, intensīvajiem
zilajiem un dzeltenajiem toņiem,
kas tik ļoti iezīmē sezonalitāti.
„Iepriekšējais Saulkrastu logo
vizuāli bija pārāk piesātināts, kas
apgrūtināja tā uztveramību un
izmantošanu ikdienas komunikā
cijā. Mainoties plašsaziņas līdzek
ļiem un digitālajai videi kļūstot
arvien nozīmīgākai, ir svarīgi iz
veidot vizuālo identitāti dažādām
platformām,” jauna logo nepie
ciešamību komentē „Azai Stu
dios” mākslinieciskais direktors
Krists Dārziņš.
Jaunais novada logo apvieno
saules rita (ritma) atainojumu
uz stabilas, līdzsvarā esošas pa
matnes (līnija – horizonts, krasta

līnija), radot mierīgu un sabalan
sētu, bet vienlaikus darbīgas vides
iespaidu. Logo ir lakonisks un
viegli atpazīstams. Tā tonis res
pektē Saulkrastu kultūrvēsturis
kās vērtības.

Vienots novada tēls
Lai radītu iespējami atpazīstamāku
un pastāvīgāku novada reputāciju,
visām Saulkrastu pašvaldības iestā
dēm ir izveidoti radniecīgi zīmolu
atvasinājumi, veidojot vienotu no

Parakstu vākšana tautas nobalsošanas
ierosināšanai par apturētajiem likumiem
Santa Kliedere,
Saulkrastu novada Vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja

No 2020. gada 16. janvāra līdz 14. februārim notiek parakstu
vākšana tautas nobalsošanas ierosināšanai par Valsts prezidenta
apturētajiem likumiem „Grozījumi Republikas pilsētas domes
un novada domes vēlēšanu likumā” un „Grozījums likumā „Par
pašvaldībām””. Parakstoties par apturētajiem likumprojektiem,
vēlētājs nevēlas šādu grozījumu pieņemšanu!
Tiesības piedalīties parakstu vāk
šanā ir visiem balsstiesīgajiem
Latvijas pilsoņiem, kuri parakstī
šanās brīdī būs sasnieguši vismaz

18 gadu vecumu. Lai piedalītos
parakstu vākšanā, vēlētājam ne
pieciešams derīgs personu aplie
cinošs dokuments (Latvijas pil

soņa pase vai personas apliecība).
Vēlētājiem, kuri veselības stāvokļa
dēļ nevar nokļūt parakstu vākša
nas vietā, tiks nodrošināta iespēja
parakstīties savā atrašanās vietā,
pirms tam iesniedzot iesniegumu,
ko jebkurš var saņemt parakstu
vākšanas vietā, Vēlēšanu komisijai.
Grozījumi likumprojektos vē
lētājam ir pieejami jebkurā pa
rakstīšanās vietā, tajā skaitā arī
Saulkrastu novada domē vai Cen
trālās vēlēšanu komisijas mājas
lapā cvk.lv. Jautājumu gadījumā

lūgums sazināties ar Saulkrastu
novada Vēlēšanu komisijas priekš
sēdētāju Santu Kliederi pa tālruni
26606271 vai ar Centrālo vēlēšanu
komisiju pa tālruni 67049999.
Parakstu vākšana jārīko, jo pēc
41 Saeimas deputāta ierosināju
ma Valsts prezidents Egils Levits
apturēja likumu „Grozījumi Re
publikas pilsētas domes un no
vada domes vēlēšanu likumā” un
„Grozījums likumā „Par pašval
dībām”” publicēšanu uz diviem
mēnešiem.

vada tēlu. Tas nodrošinās daudz
efektīvāku komunikāciju, izteiktāk
atspoguļos novada misiju, vīziju un
vērtības, kā arī veicinās novada pa
sākumu plašāku atpazīstamību.
Viens no 2020. gada mērķiem
ir: izveidot vienotu novada mār
ketingu, piemēram, izvietot vides
reklāmas uz autoceļa VIA Baltica.
Apzinoties un lepojoties ar sa
vām saknēm, mēs virzāmies uz
attīstību!

Parakstīties par apturēto
likumu nodošanu tautas nobalsošanai var klātienē, parakstu
vākšanas vietās.
Saulkrastu novadā parakstīties
par apturēto likumprojektu
atcelšanu būs iespējams
Saulkrastu novada domē
Raiņa ielā 8,
katru dienu, darba laikā:
pirmdienās no plkst. 9.00 līdz 13.00;
otrdienās no plkst. 15.00 līdz 19.00;
trešdienās no plkst. 9.00 līdz 13.00;
ceturtdienās no plkst. 15.00 līdz 19.00;
piektdienās no plkst. 9.00 līdz 13.00;
sestdienās no plkst. 15.00 līdz 19.00;
svētdienās no plkst. 9.00 līdz 13.00.
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Iedzīvotāju aptaujas rezultāti
par paredzēto novadu reformu

Ziemassvētki „Rūķītī”

Aptauja notika no 17. līdz 23. decembrim, tā bija izsludināta
pašvaldības avīzē, pašvaldības mājaslapā un pašvaldības
Facebook kontā; aptaujā piedalījās 512 cilvēku.

Lita Nusberga,
PII „Rūķītis”

1. Esmu Saulkrastu novada iedzīvotājs:
Saulkrastu novada iedzīvotājs 88,76%
Skultes pagasta iedzīvotājs
8%
Liepupes pagasta iedzīvotājs
0,8%
Carnikavas novada iedzīvotājs 0,42%
Sējas novada iedzīvotājs
0,8%
Salacgrīvas novada iedzīvotājs 0,42%
Cita novada iedzīvotājs
0,8%
2. Vai jūs atbalstāt Saulkrastu novada pievienošanu Ādažu novadam, kā tas paredzēts Saeimā iesniegtajā likumprojektā, par novada
centru nosakot Ādažus?
Jā
20,88%
Nē
79,12%
3. Vai jūs atbalstāt jauna novada izveidošanu Vidzemes piekrastē,
nosakot Saulkrastu pilsētu par novada attīstības centru, kā tas paredzēts Saulkrastu novada deputātu lēmumā?
Jā
80,32%
Nē
19,68%
4. Kādas apdzīvotas vietas, pēc jūsu domām, varētu ietvert jaunajā Saulkrastu novadā?
Respondenti svītroja liekos novadus, atstājot izvēlētos.
A. Sējas novads
92,37%
B. Skultes pagasts
94,78%
C. Liepupes pagasts
79,12%
D. Vidrižu pagasts
63,05%
E. Carnikavas novads
56,22%
F. Ādažu novads
37,35%
G. Daži respondenti aicinājuši pievienot Bīriņus, Tūju un Salacgrīvu

Administratīvās komisijas sēde
notiks šā gada 28. janvārī
no plkst. 14.00 līdz 17.00 domes zālē.

NVA konsultācijas
Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) darbinieku konsultācijas
notiks 13. februārī no plkst. 10.00 līdz 15.00
(Saulkrastu novada domes zālē).
Siguldas filiāles darbinieki
izbraukumā apkalpo tikai
SAULKRASTU novadā
deklarētos iedzīvotājus.
NVA konsultācijas Saulkrastos
šogad notiks katra mēneša
otrajā ceturtdienā
no plkst. 10.00 līdz 15.00
Raiņa ielā 8.

13. februārī
12. martā
9. aprīlī *
14. maijā
11. jūnijā
9. jūlijā
13. augustā
10. septembrī
8. oktobrī
12. novembrī
10. decembrī
* Saīsinātā darba diena līdz plkst. 14.00.

Paziņojums

Par detālplānojuma apstiprināšanu
Saulkrastu novada dome 2019. gada 23. decembra sēdē ar lēmumu Nr. 1533
„Par detālplānojuma apstiprināšanu” ir apstiprinājusi detālplānojuma projektu teritorijai no Pēterupes „Saules tiltiņa” līdz Ķīšupei, Saulkrastos.
Detālplānojuma paskaidrojuma raksta grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi ir pieejami valsts vienotajā ģeotelpiskās
informācijas portālā www.geolatvija.lv, pašvaldības tīmekļa vietnē www.
saulkrasti.lv un Saulkrastu novada būvvaldē Raiņa ielā 8, Saulkrastos.

Paziņojums par izsoli

Saulkrastu novada dome pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu – neapbūvētu zemesgabalu Astotā iela 24, VEF-Biķernieki, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kadastra
Nr. 80330031613, ar platību 584 m2, nekustamā īpašuma īpašā vērtība jeb
izsoles sākumcena – 2500,00 EUR, nodrošinājuma nauda – 250,00 EUR.
Objekta izsole notiks 2020. gada 14. februārī plkst. 10.00 Saulkrastu novada domes 2. stāva zālē Raiņa ielā 8, Saulkrastos, Saulkrastu novadā.
Izsoles dalībnieku reģistrācija: Saulkrastu novada domē 100. kabinetā
Raiņa ielā 8, Saulkrastos, domes darba laikā, ne vēlāk kā līdz 2020. gada
14. februāra plkst. 9.50.
Nodrošinājuma naudu iemaksāt Saulkrastu novada domes, reģ. Nr.
90000068680, bankas kontā Nr. LV 78UNLA0050008528948, AS „SEB
banka” līdz reģistrācijai izsolei. Nodrošinājums uzskatāms par iesniegtu,
ja attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta norādītajā bankas kontā.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pašvaldības interneta vietnē www.saul
krasti.lv un Saulkrastu novada domē 102. kabinetā Raiņa ielā 8, Saulkrastos,
Saulkrastu novadā, darba laikā.

Visu decembri bērnudārzā
rosījās čaklie rūķi: sūtīja
vēstules bērniem ar
dažādiem uzdevumiem
un vēroja, kā viņi gatavojas
Ziemassvētkiem.
Milzīgs pārsteigums visiem bija
rūķu ierašanās bērnudārza pagal
mā, kurā viņi dejoja savu īpašo –
rūķu – deju. Jautrie rūķi ar savu
priekšnesumu devās iepriecināt
arī citus bērnus Saulkrastu vidus
skolā, Zvejniekciema vidusskolā,
Skultes PII „Aģupīte” un Liepupes
pamatskolā.
Lai veicinātu bērnu darboša
nos un kopā būšanu ar vecākiem,
šogad Ziemassvētkus svinējām
ārā – bērnudārza teritorijā. Pasā
kumos bija iespēja darboties da
žādos aktivitāšu punktos un ap
meklēt rūķa mājiņu.
16. decembrī svētkus svinēja
grupas „Zīlīte”, „Spārīte”, „Piene
nīte”, „Pūcīte”, „Cielaviņa”. Viens
rūķis bija sajaucis galvu Ziemas
svētku vecītim un aizsūtījis viņu
nepareizā virzienā. Kad bērni
kopā ar vecākiem bija paveikuši
visus rūķa uzdevumus, viņš bija
ar mieru atgriezt Ziemassvētku
vecīti, un bērni saņēma ilgi gaidī
tās dāvanas.
17. decembrī grupas „Ezītis”,
„Bitīte”, „Tince”, „Čiekuriņš” palī
dzēja rūķiem paveikt Ziemassvēt
ku darbiņus: rotāt eglīti, šķirot
dāvanas, izteikt savstarpējos vēlē
jumus, iet jautrās rotaļās, sašķirot
rūķa zeķes.
18. decembrī Ziemassvētkus
svinēja grupas „Zīļuks”, „Sprī

253 paštaisītas žurciņas. Foto: no personīgā arhīva
dītis”, „Taurenītis”, „Mārīte” un
„Kastanītis”. Lielā vēja dēļ bija
apgāzušās ziemeļbriežu ragavas
un no tām izkrituši rūķi ar vi
sām dāvanām. Tādēļ rūķi kopā
ar bērniem un vecākiem devās
aizraujošā ceļā – ziemeļbriežiem
pa pēdām un, pārvarot dažādus

šķēršļus un veicot uzdevumus, at
rada pazudušās dāvanas.
Jauku pārsteigumu bērniem
Ziemassvētkos šogad sagādāja
bērnudārza vadītāja Jana Bukov
ska, kura katram audzēknim bija
uzadījusi un iedāvināja žurciņu –
nākamā gada simbolu.

No 2020. gada izmaiņas
pacientu līdzmaksājumos
Sintija Gulbe,
Nacionālā veselības dienesta
Sabiedrisko attiecību nodaļas
vadītāja
(tālr. 67045007, 28383970)

Ar 2020. gada 1. janvāri spēkā
stājas grozījumi*, kuros
paredzētas izmaiņas pacientu
līdzmaksājumos, saņemot
valsts apmaksātos veselības
aprūpes pakalpojumus. Visiem
iedzīvotājiem līdzmaksājumu
summas tiek samazinātas,
izņemot līdzmaksājumu par
ģimenes ārsta apmeklējumu
personām līdz 65 gadiem.
Pacientu līdzmaksājums pie ģi
menes ārsta personām no 65 ga
diem līdzšinējo 1,42 eiro vietā būs
1 eiro. Personām līdz 65 gadiem,
apmeklējot ģimenes ārstu, būs
jāmaksā 2 eiro. Pacienta līdzmak
sājums par ģimenes ārsta mājas
vizīti paliks nemainīgs – 2,85 eiro.
Visiem iedzīvotājiem būs sa
mazināti līdzmaksājumi, veicot
izmeklējumus un apmeklējot
ārstu-speciālistu. Ja iepriekš pa
cienta līdzmaksājums bija 4,27
eiro, tad no šā gada tas ir 4 eiro.

Samazināts arī līdzmaksājums
par gultas vietu dienas stacionā
rā – no 7,11 uz 7 eiro. Par ārstē
šanos diennakts stacionārā no
otrās dienas ārstniecības iestādēs
līdzmaksājums paliek nemai
nīgs – 10 eiro, bet par ārstēšanos
aprūpes nodaļās vai gultās un no
onkoloģiskām vai onkohemato
loģiskām saslimšanām, alkohola,
narkotisko, psihotropo un tok
sisko vielu atkarības līdzšinējo
7,11 eiro vietā pacienta līdzmak
sājums būs 7 eiro.
Pacienta līdzmaksājums dator
tomogrāfijas izmeklējumiem bez
kontrastvielas no 1. janvāra ir 14,
nevis 14, 23 eiro. Par izmeklējumu
ar kontrastvielu 21, 23 eiro vietā
jāmaksā 21 eiro. Par kodolmag
nētiskās rezonanses izmeklēju
mu bez kontrastvielas līdzšinējo
28,46 eiro vietā jāmaksā 28 eiro,
bet par izmeklējumu ar kontrast
vielu līdzšinējo 35, 57 eiro vietā –
35 eiro.
Nacionālais veselības die
nests (NVD) atgādina: vairākas
iedzīvotāju grupas ir atbrīvotas
no pacientu līdzmaksājumiem,
piemēram, bērni līdz 18 gadiem,
politiski represētās personas,

1. grupas invalīdi, trūcīgas perso
nas u.c. Plašāka informācija par
pacientu līdzmaksājumiem, arī
no pacientu līdzmaksājumiem
atbrīvotajām iedzīvotāju grupām,
ir pieejama NVD mājaslapā www.
vmnvd.gov.lv, sadaļā „Veselības
aprūpes pakalpojumi”, „Pacienta
līdzmaksājumi”.
Kopš Latvijas pievienošanās
eirozonai 2014. gadā pacientu
līdzmaksājumu summas, tāpat
kā citas līdzmaksājumu likmes,
no latiem tika konvertētas eiro:
pacienta līdzmaksājums – 1 lats
tika konvertēts uz 1, 42 eiro, bet
3 lati – 4, 27 eiro. Tā kā norēķi
ni ar cipariem aiz komata nav
ērti ne pacientiem, ne ārstiem,
turklāt neveicina sabiedrības iz
pratni par veselības aprūpes pa
kalpojumu apmaksas kārtību un
ir sarežģīti un grūti uztverami,
tika pieņemts lēmums summas
noapaļot, kā tas bija pirms eiro
ieviešanas.
* Grozījumi Ministru kabineta
2018. gada 28. augusta noteikumos
Nr. 555 „Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas
kārtība”.
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„Bangotnes” balsis Somijā
Laila Bāliņa,
koris „Bangotne”

Ziemassvētku gaidīšanas laikā,
trešās adventes pēcpusdienā
koris „Bangotne” diriģentu Ērika
Kravaļa un Haralda Lapiņa
vadībā piedalījās Džona Ratera
„Bērnu mesas” atskaņošanā
Espo līča baznīcā Helsinku
priekšpilsētā. Šo sirdij tīkamo
un pacilājošo angļu laikmetīgās
mūzikas autora skaņdarbu
koris dziedāja jau ceturto reizi –
šoreiz Baltijas jūras otrā krastā,
vikingu zemē Somijā.
Projekta „Bērnu mesa” dalībnie
ka Tartu kora „Vanemuine” un
Helsinku kora „Siller” sadarbība
sniedza iespēju kora „Bangotne”
dziedātājiem paviesoties skarbajā
Ziemeļzemē un nedaudz iepazīt
Somijas galvaspilsētu, kas, tāpat
kā citas pasaules pilsētas, bija tēr
pta krāšņās Ziemassvētku rotās.
Pabijām izcilā somu komponis
ta Jana Sibēliusa piemiņas vietā
Helsinku pilsētas parkā. Šī kom
ponista mūzika ir labi zināma arī
Latvijā, jo īpaši viņa simfoniskā
poēma „Somija”. Tās kulmināci
jas daļa, kurā skan gaišs dzimte
nes slavinājums, agrāk bija „Ban
gotnes“ repertuārā. Interesants
ir pieminekļa mākslinieciskais
izskats – tā kompozīcijā tērauda
stabules izkārtotas neregulāri,

Koris pie Jana Sibēliusa pieminekļa Helsinkos. Foto: Ēriks Kravalis
gluži kā jūras viļņi. Vējainā laikā
tās skan, atskaņojot vien pašas
dabas sacerētu melodiju. Apska
tījām arī Helsinku Senāta lauku
mu. Ziemassvētkos tajā iekārtots
Ziemassvētku tirdziņš. Aplūko
jām arī Luterāņu katedrāli Hel
sinkos, uz ko ved monumentālas
granīta kāpnes. Baltais dievnams,
celts pēc Sanktpēterburgas Sv.
Īzaka katedrāles parauga, lepni

paceļas virs pilsētas un ir plaši re
dzams visos četros virzienos.
Koncerts notika Espo līča
(Espoonlahden) baznīcā – 21 ki
lometru no Helsinku vēsturiskā
centra. Baznīca celta 1980. gadā,
renovēta 2017. gadā un tiek uz
skatīta par nozīmīgu skulpturālu
ārējās arhitektūras un interjera
paraugu apkārtnē. Baznīcas zā
les labajā pusē iebūvētas ērģeles;

Ziemassvētku sajūtu tapšana
Saulkrastu vidusskolā
Ivonna Ungure

Jau ar pirmās adventes sveces
iedegšanu mēs sākam gaidīt
Ziemassvētkus: kāds – īstu ziemu
ar sniegu, kāds – eglītes rotāšanu
un brīnumu, kāds – brīvlaiku,
kāds – dāvanas pie eglītes. Vai
vērtīgākās dāvanas ir iespējams
iesaiņot un palikt zem egles?
Tā kā daba aizvadītā gada bei
gās biežāk dāvāja nevis ziemīgus,
bet pavasarīgus laikapstākļus,
Saulkrastu vidusskolā mēnesis
pagāja, radot Ziemassvētku sajū
tu. Ziemassvētku laikā gribas gan
ievērot tradīcijas, gan iedvest tajās
mūsdienīgu elpu. Tradicionāli kat
ra decembra pirmdiena skolas sai
mei sākās ar vienas adventes sveces
iedegšanu un kādas tradīcijas tu
vāku iepazīšanu. Prieks, ka skolēni
izvēlējās ne tikai kristīgās tradīcijas
un tradicionālās dziesmu melo
dijas, bet arī latvisko maskošanos,
budēļos iešanu un iesaistīja skolas
biedrus pagāniskās rotaļās. Ar kat
ru šādu pirmdienu skolas ikdienā
ienāca par liesmiņu vairāk gaismas.
Īpašās Ziemassvētku smaržas
radīšanai tradicionāla skolā ir kļu
vusi piparkūku cepšana. Šogad
vecāko klašu skolēni to darīja kopā
ar Saulkrastu novada domes de
putātiem un novadā nozīmīgiem
cilvēkiem. Process izvērtās atraisīts,
jautrs un radošs, bet lielākā tā vērtī
ba bija kopīgās sarunas pie tējas ta
ses par novadam aktuālu jautājumu

tās paveras klausītāju skatam un
koncertā bija „Bērnu mesas” pa
vadošais atbalsts somu ēģelnieces
Vivikas Oksanenas izpildījumā.
Mēs dziedājām kopā ar igauņu so
listiem, Tartu jaukto kori „Vane
muine” (diriģente Valli Ilvika) un
Helsinku jaukto kori „Siller” kora
diriģenta Paula Purgas vadībā.
Ja Tartu kori „Vanemuine” jau
bijām iepazinuši iepriekšējos pro

Pelnrušķīte rīko balli
Zvejniekciema
vidusskolā
Vija Skudra

Ziemassvētku pasākumā „ Iedomīgā eglīte”.
Foto: no Saulkrastu vidusskolas arhīva
risināšanu un jauniešu iesaisti tajā,
kā arī par jaunatnes iniciatīvām un
projektiem, kuros tai ir iespēja pie
dalīties. Jaunāko klašu – 6.b klases –
skolēni sacepa piparkūkas ne tikai
sev, bet kopā ar Zvejniekciema vi
dusskolas 11. klases jauniešiem pa
veica mazo Ziemassvētku brīnumu
Saulkrastu sociālās aprūpes mājas
iemītniekiem. Viņi ar pašgatavo
tām svētku kartītēm, pašceptām
piparkūkām un kopīgi sagatavoto
priekšnesumu centās iepriecināt
sociālās mājas iemītniekus. 7.a kla
se kopā ar audzinātāju iepriecināja
un ļāva piepildīties Mārciema ap
rūpes centra iemītnieku mazajiem
sapņiem. 15. decembrī Saulkrastos
viesojās jaunieši no Ukrainas ka
radarbības skartajiem rajoniem
un mūsu novada jaunieši rūpējās
par savu vienaudžu iejušanos mie
ra laika un pirmssvētku gaisotnē.
Mūsu viesi iepazina Saulkrastu
interesantākās vietas, piedalījās ko

pīgās sportiskajās aktivitātēs, kā arī
saņēma sarūpētas nelielas svētku
dāvaniņas. Ar katru paveikto labo
darbu ne tikai sev, bet arī līdzcilvē
kiem mēs mācāmies sadraudzību
un labdarību.
Vislielāko prieku vislielākajam
cilvēku skaitam decembrī sagādāja
Ziemassvētku koncertuzvedums
„Iedomīgā eglīte” 19. decembrī.
Šoreiz idejas un scenārija auto
res – Līga Priede un Inese Ābola –
bija izdomājušas pasākuma norisi,
kurā varēja piedalīties pilnīgi visi
1.–12. klašu skolēni. Tāpēc bija
neredzēti daudz dalībnieku un
skatītāju; jebkura skolēna vecāks
bija aicināts un varēja vērot savas
atvases uzstāšanos.
Atgriežoties pie dāvanām –
visvērtīgākā dāvana ir izdoma,
vislielākā bagātība – fantāzija.
Jaunajā gadā aicinām to atcerē
ties un izdomāt skaistāku pasauli,
kurā mums kopīgi dzīvot!

jekta koncertos, tad ar kora „Siller”
dziedātājiem iepazināmies kopīgā
mēģinājumā un draudzīgās saru
nās pie mājinieku klāta vakariņu
galda. Korī „Siller” dzied Helsinku
reģiona somu un igauņu dziedātāji.
Koris dibināts 2006. gadā. Ar ga
diem dziedātāju skaits ir pieaudzis
un kora programmas kļuvušas
daudzveidīgākas – tiek izpildīti ne
tikai igauņu komponistu skaņdar
bi, bet arī Somijas un citu tautu
kora mūzika. Koris aktīvi piedalās
Igaunijas kultūras pasākumos gan
Igaunijā, gan ārvalstīs. Kora vadī
tājs P. Purga mācījies kora diriģē
šanu Tallinā un Helsinku kori vada
kopš 2018. gada.
Īss bija kora ciemošanās laiks
Helsinkos. Šis bija mūsu pirmais
brauciens uz Skandināviju. Gri
bētos šo skarbo, bet interesan
to un skaisto ziemeļu reģionu
iepazīt vēl tuvāk. Braucām ar
kruīza prāmi „Silja Europa” jūras
satiksmē Tallina–Helsinki. Tas
ir milzīgs kuģis ar veikaliem, ka
fejnīcām un dažādām izklaides
vietām. Paldies kora „Bangotne”
vadītājam Ērikam Kravalim, kurš
uzņēmās organizatora pienāku
mus un rūpējās par kora dalīb
niekiem visu ceļojuma laiku! Pal
dies Saulkrastu novada domei un
pašvaldības iestādei „Saulkrastu
kultūras centrs” par atbalstu un
iespēju piedalīties šajā skaistajā
un dziesmotajā braucienā!

Pirmssvētku laikā gandrīz
ikviena novada iestāde steidza
rotāt un rotāties, lai sveiktu
visus – gan tos, kuri apmeklēs šo
iestādi, gan tos, kuri vienkārši
dosies tai garām ikdienas gaitās.
Arī Zvejniekciema vidusskola
ietērpās skaistā svētku rotā –
ik logu rotāja spožas kurpītes
un pils torņu kontūras.
Garāmgājējiem varēja likties,
ka skola top par pili, un tā tas
arī bija.
Skaista tradīcija Zvejniekciema
vidusskolā ir Ziemassvētku mu
zikāli teatralizētie uzvedumi,
kam gatavojas gandrīz visa skola.
Šogad skolēni nolēma iestudēt iz
rādi „Pelnrušķīte” pēc Šarla Perro
pasakas motīviem. Iestudējuma
galvenā tēma bija darba tikums,
ko lieliski parādīja Pelnrušķītes
attieksme pret ikvienu viņai uzti
cēto uzdevumu.
Lai uzburtu patiešām pilij lī
dzīgu noskaņu, skolas teātra
sporta un drāmas pulciņa da
lībniekiem pievienojās vizuālās
mākslas pulciņa dalībnieki, kuri
skolu pārvērta par pili – ar brī
nišķīgām gaismiņām, pils logu
ailēm, spožām kurpītēm, zelta vi
zuļu atspīdumiem un košu Peln
rušķītes karieti.

Kad pēcpusdienās skolas gai
teņos skanēja kora un ansambļa
dziedātās Ziemassvētku dziesmas
un no mājturības kabineta plūda
piparkūku smarža, bija skaidri
saprotams – svētki būs pavisam
drīz!
20. decembrī skolas sporta
halle bija pārvērtusies par Zie
massvētku pili, un, kā pils ballē
pienākas, šurp nāca vecāki un
vecvecāki, lai piedalītos brīniš
ķīgajā notikumā. Mazo aktieru
sniegums mijās ar kora un an
sambļa melodijām un deju kolek
tīva „Murdiņš” īpaši iestudētajām
dejām. Bija patiess prieks, jo visi
uzveduma dalībnieki šo notiku
mu gaidīja un atbildīgi veica uz
ticētos pienākumus.
Pēc vairākiem mēģinājumiem
paši topošie mākslinieki atzina –
ir tik patīkami saņemt apbrīnas
un prieka aplausus pēc izrādes,
un nav tik svarīgi, vai esam dzie
dātāji, dejotāji vai aktieri.
Skolas interešu izglītības pul
ciņu vadītājas – Māra Alena, Ju
dīte Krūmiņa, Vija Skudra, Antra
Deniškāne – saka paldies skolēnu
vecākiem par atbalstu, tērpiem
un pacietību, mazos mākslinie
kus lolojot!
Pelnrušķītes stāsts veiksmī
gi izstāstīts, bet skolai ir vēl tik
daudz stāsti un pasakas, ko stāstīt
un rādīt jaunajā 2020. gadā!
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Iegulda topošajās mājās: jaunās Saulkrastu
identitātes izstrādātāji – „Azai Studios”
K. Dārziņš: Tajā brīdī sākās
mans darbs. Biju klāt visās tikšanās reizēs, uzklausīju idejas un
problēmas, pētīju arī, ko Latvijā
un ziemeļu reģionā dara citas
pilsētas. Centos aptvert maksimāli daudz praktiskas informācijas par Saulkrastiem un iejusties
tajos, lai veiksmīgāk uztvertu
vietas būtību. Izstrādāju dizaina
piemēru paletes (mood-board),
no kurām darba grupa izvēlējās
tuvāko tieši dabiskajam tēlam.
Turpinot darbu, izveidoju jau izvēlētā stila konkrētus piemērus,
lai parādītu, kā zīmols izskatīsies dabā. Veicām arī pamatīgu
apkārtnes izpēti, kas palīdzēja
dizainu veidot pēc iespējas iekļaujošāku un atbilstošāku videi.
Izstrādes posms ir sarežģīts, un
zīmējot notiek „iekšējā cīņa” –
vai katrs elements ir pietiekami
atbilstošs un kvalitatīvs. Kad vizuālie elementi tiek noskaidroti,
tad šī cīņa beidzas. Noslēdzošais
bija vadlīniju izstrāde. Būtiskais
mūsu darbā – mēs neveidojam
smagnējus PDF failus ar zīmola
rokasgrāmatām. Vadlīnijas, lietošanas piemēri un lejupielādes
materiāli ir pieejami speciāli
Saulkrastu novada zīmolam veidotā mājaslapā, kas veidota tā,
lai jebkuram būtu viegla un ērta
piekļuve vienmēr atjaunotai vadlīniju versijai.

Uģis Galejs

2019. gada pavasarī Saulkrastu novada vadība sadarbībā
ar pilsētas sabiedrisko attiecību nodaļu un tūrisma
informācijas centru uzsāka darbu, lai Saulkrastiem radītu
vienotu vizuālo identitāti. Iesaistītās puses sākumā
konstatēja, ka nav plānots pārveidot pašreizējo logo „Tuvāk
saulei”, taču saprata, ka diemžēl tas neatbilst 21. gadsimta
prasībām un straujajai tehnoloģiju attīstībai. Iepriekšējais
logo bija pārāk krāsains, to nebija iespējams iestrādāt
dažādos vizuālajos materiālos un sociālajos plašsaziņas
līdzekļos. Pēc vairāku mēnešu meklējumiem sabiedrisko
attiecību nodaļas vadītāja Marika Grasmane atsaucās „Azai
Studios” piedāvājumam izstrādāt jaunu vizuālo identitāti.
2019. gada 23. decembrī Saulkrastu novada dome pieņēma
lēmumu apstiprināt jauno vizuālo identitāti.
Uz sarunu aicinājām „Azai Studios” projektu direktori Austru
Jāvaldi-Dārziņu un dizaina direktoru Kristu Dārziņu.
– Kas ir logo, kas ir zīmols un
vizuālā identitāte?
K. Dārziņš: Neatkarīgi no tā,
vai runājam par pilsētu, lielu privātu uzņēmumu, jaunu produktu vai restorānu, katra šī lieta ir
zīmols ar vai bez logo un krāsām.
Zīmols ir kā dzīvs organisms,
kam ir savas pamatvajadzības,
ikdiena, svētki, prieki un bēdas.
Zīmola pamatā ir ideja, kas apvieno līdzīgi domājošos, kuri
veicina zīmola jeb organisma veselību. Lai arī daudziem šķiet, ka
logo ir vizuālā identitāte un zīmols, tā nepavisam nav. Katram
zīmolam, kas komunicē vizuāli,
ir sava vizuālā identitāte: kādam
tā ir profesionālāka, kādam –
ne tik ļoti. Vizuālās identitātes
pamatlietas ir: logo, krāsas un
burtu stils; vizuālā identitāte arī
nosaka šo elementu izmantošanu atbilstoši videi, kurā vizuālais
materiāls parādīsies, – agrāk tā
bija tikai fiziska, bet jau ilgi un
arvien pārliecinošāk zīmoliem ir
jāņem vērā digitālās vides ietekme uz vizuālo identitāti. Katrs
zīmols nosaka, kas vizuālajā
identitātē tiek akcentēts – pilsētas identitātei ir svarīgi apvienot
dažādo iestāžu vizuālo komunikāciju un veidot to vienotu, jo
tas veicina izteiktu zīmola stilu
un paaugstina atpazīstamību, kā
arī ļauj ātrāk izveidot vizuālos
materiālus.
– Kāda ir jūsu pieredze – cik
svarīgi, izvēloties pakalpojumu
sniedzēju, ir rīkot pretendentu

konkursu un vai tas ļauj sasniegt
labāku rezultātu?
K. Dārziņš: Ir aģentūras, kas
ikdienā ļoti bieži piedalās konkursos. Mēs to darām ļoti reti – tikai
tad, kad potenciālais klients un
tā misija mūs ļoti iedvesmojusi.
Es atceros, ka reiz Miķelis Baštiks
no aģentūras „Asketic” teica, ka
konkursos nepiedalās, jo tic, ka
labākie rezultāti rodas, ikdienā
strādājot ar klientu un to iepazīstot – tieši šai atziņai ticam arī mēs,
tādēļ vēlamies ilgtspējīgas attiecības, nevis konkursu par vienu projektu, kurā bieži vien noteicošā ir
zemākā cena, nevis kvalitāte.
– Kādi bija jūsu motīvi, uzrunājot Saulkrastu pašvaldības
sabiedrisko attiecību nodaļu ar
savu piedāvājumu?
A. Jāvalde-Dārziņa: Profesionāli – iepriekš jau bijām strādājuši
pilsētai, kurai jūras tuvums nosaka daļu komunikācijas, un vēlējāmies turpināt šo profesionālo
specifiku. Privāti – nākamajos
gados savu dzīvi plānojam saistīt
tieši ar Saulkrastiem, tādēļ vēlējāmies jau tagad ieguldīt šīs pilsētas
attīstībā, izmantojot savus resursus un talantus – sakārtojot šīs
pilsētas vizuālo noformējumu.
– Pastāstiet par sevi, par savu
izglītību un profesionālo pieredzi. Kas ir līdzšinējie darbi, ar
kuriem lepojaties?
A. Jāvalde-Dārziņa: Esmu absolvējusi Vidzemes augstskolas
Komunikācijas un sabiedrisko

Jaunība un talants, kas apvienojies ģimenes uzņēmumā. Foto: no personīgā arhīva
attiecību programmu, kā arī pusgadu mācījusies Universidade do
Porto (Porto, Portugāle) Žurnālistikas fakultātē. Pavisam komunikācijā strādāju jau gandrīz 15 gadus, kuros esmu guvusi pieredzi
gan dažādos medijos, gan aģentūrās, gan in-house mārketingā.
K. Dārziņš: Esmu absolvējis
Birmingham City University Vizuālās komunikācijas nodaļu un
vairākus mēnešus strādājis Londonā, Peter Anderson Studio, kurā

man bija iespēja veidot dizainus
zīmoliem BBC, HBO un citiem.
Pēc atgriešanās Latvijā es strādāju
vairākās aģentūrās, līdz nonācu
līdz lēmumam dibināt savu uzņēmumu, kas drīz vien kļuva daļa
no Ņujorkas Azai Studios.
– Kā notika darbs pie
Saulkrastu jaunās identitātes?
A. Jāvalde-Dārziņa: Pirms dizaina izstrādes veicām stratēģisko darbu: rīkojām vairākas inter-

vijas ar darba grupu, kura mums
sniedza priekšstatu par Saulkrastu kultūrvēsturi, tūrismu, novada aktualitātēm, kā arī attīstības
stratēģiju. Pēc intervijām sapratām novada zīmola misiju, vīziju
un novada vērtības.
Zīmolā ietvērām arī novada
turpmākos mērķus un attīstības virzienus, kā arī definējām
mērķauditoriju. Kad stratēģiskais darbs tika izdarīts, nākamais
solis bija to visu pasniegt vizuāli.

– Kādēļ nebija iespējams saglabāt veco logo?
A. Jāvalde-Dārziņa: Pirmkārt, mēs vēlējāmies atteikties
no sezonalitātes, ko tik ļoti iezīmē zilie un dzeltenie toņi. Otrkārt, iepriekšējais Saulkrastu
logo bija vizuāli pārāk piesātināts, kas apgrūtināja tā uztveramību un izmantošanu ikdienas
komunikācijā. Mainoties plašsaziņas līdzekļiem un digitālajai
videi kļūstot arvien nozīmīgākai, ir svarīgi izveidot efektīvu
vizuālo identitāti dažādām platformām.
– Daudzas pilsētas ir veidojušas jaunas identitātes – kāda ir
šo pilsētu labā un sliktā piere-

Ir izveidota speciāla vizuālās identitātes interaktīva mājaslapa: https://guidelines.azaistudios.com/Saulkrasti/.
dze? Kas, ieviešot jauno identitāti, būtu jāņem vērā Saulkrastiem?
A. Jāvalde-Dārziņa: Būtiskākais ir būt atvērtiem pret jauno
identitāti. Ja ilgstoši notiek pretošanās jaunumiem, tas apgrūtina
attīstību pilnīgi visām iesaistītajām pusēm. Otra lieta, kas noteikti būtu jāņem vērā, – lai arī

Ir tikai dabiski, ka
cilvēkiem nepieciešams
laiks, lai pierastu
pie visa jaunā.
Mēs to pilnībā
saprotam.
sākotnēji šķiet, ka ievērot visus
principus, kas norādīti jaunajā
identitātē, nebūs iespējams, tomēr mēģināt to izdarīt. Ir skaidrs,
ka zīmols ir elpojošs un dzīvs, kā
arī mainīgs, tomēr būtu nepieciešams maksimāli saglabāt tā noteiktību, lai nodrošinātu konsekvenci tā lietošanā. Tas turpmāk

noteikti palīdzēs veidot skaidri
saprotamu un visiem atpazīstamu pilsētas tēlu.
– Bieži dzirdēts, ka jaunajam
logo trūkst spilgtas krāsas? Kā
jūs to komentētu?
K. Dārziņš: Saulkrastu vizuālajai identitātei ir 12 dažādas krāsas – no smilšu līdz košai saulrieta
debess krāsai – krāsas, kas atrodamas Saulkrastu dabā. Saulkrastu
logo nav viena krāsa, bet šīs 12, un
to, kura krāsa tiek izmantota, nosaka vide, kurā logo tiks izmantots, un ko par piemērotu atzīs,
piemēram, afišas veidotājs.
– Publicējot jauno logo internetā, sabiedrības reakcijas
bija ļoti pretrunīgas. Tāpat kā
pirms pieciem gadiem, ieviešot
logo „Tuvāk saulei”, arī šim ir arī
pietiekami daudz kritiķu. Kāda
ir jūsu pieredze ar citiem klientiem?
K. Dārziņš: Ir tikai dabiski, ka
cilvēkiem nepieciešams laiks, lai
pierastu pie visa jaunā. Mēs to
pilnībā saprotam. To spilgti pierāda, piemēram, „Statoil” pāreja

uz „Circle K”, Hansabankas pāreja uz Swedbank, „Lattelecom”
uz „Tet”, Unibanka uz SEB banku. Lielai daļai šo zīmolu mēs
vairs neatminamies iepriekšējo
nosaukumu un tā logo, krāsas.
Es esmu pārliecināts, ka tāpat
būs ar Saulkrastiem. Šajā kontekstā vēlos izteikt atzinību
Saulkrastu domes vadībai, jo, lai
arī ir skaidrs, ka šīs pārmaiņas
sniegs tikai pozitīvu rezultātu,
ir nepieciešama drosme šādai rīcībai. Es nešaubos, ka šī vizuālā
identitāte tikai izcels pozitīvos
aspektus saulkrastiešu ziemeļnieciskajā būtībā – tā nudien ir
unikāla.
A. Jāvalde-Dārziņa: Kopumā
mēs esam ļoti apmierināti ar paveikto. Esmu absolūti droša, ka
arī turpmāk Saulkrastiem viss
izdosies un tuvākajā desmitgadē tie kļūs par vienu no pieprasītākajiem tūrisma un dzīvesvietu galamērķiem. Starp citu,
esam dzirdējuši, ka Saulkrastu
domes priekšsēdētājam ir ideja
jauno logo izveidot kā instalāciju jūras krastā… Turpiniet sekot
ziņām!

Par zīmolu

Zīmolam „Sigulda aizrauj”
drīzumā apritēs 10 gadi. Šajā
laikā iegūta ne tikai pašvaldības iedzīvotāju atzinība, bet
arī novērtējums Latvijā – jau
divus gadus pēc kārtas „Zīmolu
topā” aizraujošajai Siguldai ir
izdevies iegūt pirmo vietu un
būt Latvijā mīlētākajai pilsētai.
Zīmolu ieceres vai izvērtēšanas
brīdī būtiski ir apzināties pilsētu
tirgu – tās savā starpā konkurē
par iedzīvotājiem, uzņēmējiem
un investoriem. Tādēļ spējai
gudri un stratēģiski „pārdot”
pilsētu šīm auditorijām ir jābūt
šīs dienas plānošanas un komunikācijas pamatā arī ikvienā
pašvaldībā.
Subjektīvi ikvienam, saskaroties
ar tik svarīgu jautājumu „Kā sevi
pozicionē vieta, kurā es dzīvoju?”, jāatceras, ka bez vizuālās
un diskutēšanai tik „garšīgās”
sadaļas ir arī zīmola stāsts.
Un noteikti zīmolam jāietver arī
pozitīvas ambīcijas – kāda šī
pilsēta vēlas būt nākotnē?
Laura Skrodele,
zīmola „Sigulda aizrauj”
radītāja

Saulkrastiešiem panākumi
Atis Heinols,
Saulkrastu sporta centrs

2019. gada beigās Siguldā
notika Latvijas kausa
sacensības kamaniņu sportā,
kurās piedalījās arī Saulkrastu
kamaniņu braucēji.
Jaunākajā grupā puišiem uzvarēja
Rūdis Kūkojs. Meitenēm B grupā
3. vietu ieguva Karolīna Maliņa
un A grupā 3. vieta Zanei Kalumai.
Pieaugušajiem uzvaras svinēja

un Latvijas kausu ieguva Kendija
un Kristers Aparjodi.
Kendija un Kristers šobrīd
jau atrodas Eiropas čempionātā
Norvēģijā, un pēc tam sportisti atgriezīsies Siguldā, lai 24. un
25. janvārī sacenstos mājas trasē
Pasaules kausā.
Arī Zane Kaluma jau šobrīd ir
Šveicē, kur notiks trešās ziemas
jauniešu olimpiskās spēles. Zane
ieguva tiesības piedalīties šajās
spēlēs sezonas pirmajā pusē, kad
notika kvalifikācijas sacensības!
Saulkrastu jaunākajiem sportis-

tiem vēl priekšā vietējās sacensības
un labākajiem – Pasaules jauniešu
izaicinājuma kausa sacīkstes Austrijā, kas notiks februārī un kurās
piedalās bērni un jaunieši no visas
pasaules dažādās vecuma grupās.
Lai visiem veiksmīga sezonas
otra puse, un aicinām bērnus
pievienoties kamaniņu braucēju
saimei!
Rezultāti un foto ir pieejami mājaslapās www.kamanas.lv,
www.fil-luge.org.
Kamaniņu sporta tiešraidēm
var sekot sporta kanālā best4sport.

Kendija un Kristers ar savu pirmo treneri un mammu Aivu Aparjodi.
Foto: no personīgā arhīva
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Sergejs Moreino:
Vienīgais apziņas līdzeklis
ir valoda
Ilze Dzintare,
Saulkrastu novada bibliotēka

Saulkrastu novada bibliotēkā
5. decembrī viesojās dzejnieks,
prozaiķis un tulkotājs Sergejs
Moreino.
Dzimis Maskavā, Krievijā, kur
pabeidzis Maskavas Fizikas un
tehnoloģiju institūtu. 1987. gadā
viņš pārcēlies uz dzīvi Latvi
jā un jau vairākus gadus dzīvo
Saulkrastos. Strādājis ar dizai
nu un reklāmu, kopš 1988. gada
profesionāli nodarbojas ar lite
ratūru. Pazīstams starp latviešu
dzejniekiem kā aizrautīgs sev
tuvu dzejnieku atdzejotājs. Pats
sevi sauc par tulkotāju pēc aici
nājuma. S. Moreino raksta dzeju,
prozu, esejas un atdzejo, izdevis
vairāk nekā 30 grāmatas; viņa
darbi publicēti arī dažādos autor

dzejas un atdzejas kopkrājumos.
S. Moreino ir vairāku simtu pub
likāciju autors Latvijas, Krievijas,
Polijas, Vācijas, Izraēlas, Igaunijas
un Lietuvas periodikā.
S. Moreino ir tulkojis no lat
viešu, vācu un poļu valodas (Uldis
Bērziņš, Jānis Rokpelnis, Juris
Kunnoss, Maira Asare, Andra
Manfelde, Czesław Miłosz, Wojciech Pestka, Ryszard Krynicki,
Georg Trakl, Gottfried Benn, Paul
Celan, Johannes Bobrowski, Günter
Eich, Karl Krolow u. c.). Latvijas
Rakstnieku savienības literārā
izdevuma „Vārds” redaktors un
balvas „Russkij Guliver” žūrijas
priekšsēdētājs.
Par savu radošo darbību
S. Moreino ir saņēmis vairākas
rakstniecības balvas: „Sudraba
tintnīca”, žurnāla „Mūzikas sau
le” balvu, „Russkaja premija”,
„Autortiesību bezgalības balva”

un „Prozas lasījumu” galveno
balvu. Viņam piešķirta Krievijā
un visā pasaulē prestižā Andreja
Belija prēmija tulkojumu katego
rijā. Kopš 2018. gada S. Moreino
ir viens no apgāda „Literatūras
kombains” vadītājiem.
Daudzus gadus autors itin bie
ži apciemojis Saulkrastu novada
bibliotēku, izmantojis tās pakal
pojumus un arīdzan dāvinājis tai
savas dzejas grāmatas. Arī šoreiz
bibliotēka saņēma trīs jaunas ap
gāda „Literatūras kombains” iz
dotās grāmatas.
Bibliotēkas rīkotajā pasākumā
piedalījās 44 skolēni un 12 pieau
gušie no Saulkrastu un Zvejniek
ciema vidusskolām.
Pasākums notika Saulkras
tu novada bibliotēkas un Valsts
kultūrkapitāla fonda atbalstītajā
projektā „Lasītava krustojumā.
3. kārta”.

Saulkrastu sporta centra 2019. gads
Aiva Aparjode,
Saulkrastu sporta centra vadītāja

2019. gads Saulkrastu sporta
centram ir bijis ļoti nozīmīgs un
ražīgs. No februāra Saulkrastu
sporta centrs kļuva par
patstāvīgu iestādi, kas atbildīga
par sporta dzīvi Saulkrastos.
Gads ir bijis notikumiem bagāts:
ir tapuši jauni sporta pasākumi,
kas notiks arī turpmāk, dibinā
ti jauni sporta pulciņi, bet gal
venais sporta centrs pamazām
iegūst jaunu vizuālo tēlu. Mēs

esam daudz izdarījuši, lai ap
meklētājiem būtu ērti un patī
kami atrasties sporta centra tel
pās – atjaunota trenažieru zāle:
tā tika paplašināta un aprīkota
ar jauniem trenažieriem un in
ventāru. Ir izremontētas divas
ģērbtuves un gaiteņi, un vestibils
aprīkots ar ērtiem apmeklētāju
krēsliem. Lai bērni sporta no
darbībās būtu pasargāti no tiešas
saules staru iedarbības, sporta
zālē logi tika aplīmēti ar saules
aizsargplēvi, kas neļauj saulei
uzkarsēt sporta zāli. Lai turnīros
būtu iespējams spēlēt uzreiz čet

PSIA „Saulkrastu
slimnīca” jaunumi
Santa Ancāne,
Saulkrastu slimnīcas vadītāja

Pašvaldības sabiedrība
ar ierobežotu atbildību
„Saulkrastu slimnīca”
īsteno projektu „Veselības
aprūpes infrastruktūras
attīstība Saulkrastu slimnīcā”
(projekta identifikācijas
Nr. 9.3.2.0/18/I/021).
Projekts tiek īstenots Eiropas
Reģionālās attīstības fonda 9.3.2.
specifiskā atbalsta mērķa „Uzla
bot kvalitatīvu veselības aprūpes
pakalpojumu pieejamību, jo īpaši
sociālās, teritoriālās atstumtības
un nabadzības riskam pakļauta
jiem iedzīvotājiem, attīstot ve
selības aprūpes infrastruktūru”
trešajā projektu atlases kārtā.
Gada nogalē ir pabeigta projektā
plānoto medicīnas iekārtu iegāde.

Pavisam iegādātas astoņas iekār
tas – okulista, LOR, kardiologa ka
binetiem, rentgena kabinetam un
atsevišķas iekārtas SMPP un dienas
stacionāra pakalpojumu uzlabo
šanai. Piemēram, turpmāk redzes
pārbaudes varēs veikt ar bezkon
takta metodi, tajā skaitā zīdaiņiem
un maziem bērniem. LOR kabinetā
būs iespējams veikt precīzākas dzir
des pārbaudes ar jauno audiomet
ru. Turpmāk būs iespējams veikt
EHO sirds un asinsvadu izmeklē
jumus ar jauno EHO zondi kardio
loģiskiem izmeklējumiem. Būtiski
tiks uzlabota rentgena izmeklēju
mu kvalitāte, jo ir iegādāts digitā
lais detektors iestādes pašreizējās
rentgena iekārtas digitalizēšanai.
2020. gadā tiek plānots veikt
vienkāršotu dienas stacionāra
telpu atjaunošanu.
Projektu paredzēts īstenot līdz
2020. gada 30. jūnijam.

rām komandām, zālei tika izvei
dots papildu volejbola laukums.
Mums ir arī lieliska sadarbība ar
Eiropas meiteņu basketbola līgas
atbildīgajām personām, kas no
zīmē, ka Saulkrastu sporta cen
trā ir iespēja vērot starptautiskas
basketbola sacensības dažādām
vecuma grupām.
Darba mums vēl ir daudz –
atbilstoši 2020. gada budžetam
plānojam turpināt remontus
ģērbtuvēs, nomainīt rezultātu
uzskaitīšanas tablo un atjaunot
sporta zāles grīdu.
Lai sportisks 2020. gads!

Tematiskie
vakari
„Jauniešu
mājā”
Inguna Feldmane,
„Jauniešu mājas” vadītāja

Katru piektdienas vakaru „Jau
niešu māja” aicina jauniešus no
12 gadiem uz tematiskajiem vaka
riem, kuros būs iespēja:
• iemācīties un uzzināt kaut ko
jaunu;
• tikt informētiem par jaunā
kajām Latvijas un Eiropas aktua
litātēm jauniešiem;
• skatīties filmas;
• spēlēt interesantas un nere
dzētas spēles;
• pavadīt jautri laiku kopā ar
draugiem.
Sekojiet katras piektdienas
tematikai sociālajos portālos:
www.facebook.com/JMSaulkrasti/, www.instagram.com/jauniesu.
maja/.
„Jauniešu
māja”
atrodas
Saulkrastos, Raiņa ielā 7.

Karatistam no Saulkrastiem
Mārtiņam Druvam
zelts Jauniešu līgā

Treneris Kaspars Riekstiņš un Mārtiņš Druva. Foto: no personīgā arhīva
Kaspars Riekstiņš

„Vidzemes karatē kluba”
karatists Mārtiņš Druva
pārliecinoši ar 7 uzvarām
Venēcijā, Itālijā kļuva par
Jauniešu līgas sacensību
„Karate1 Youth League VeniceJesolo”, kas notika no 12. līdz
15. decembrim, čempionu.
Mārtiņš Druva sacentās kumite
kategorijā U14 +55kg (pavisam
89 dalībnieki) un 1. kārtā ar re
zultātu 5:1 pārspēja bulgāru Teo
doru Atanasovu. 2. kārtā viņš ar
rezultātu 7:0 uzvarēja ukraini
Khussein Sari Kuzal, 3. – ar 4:0
pieveica ungāru Marcell Andras
Olajos, 4. kārtā ar rezultātu 1:0 –
rumāni Fabian Alexandru Boldea,
5. – ar 3:1 uzveica Krievijas spor

tistu Kravcenko Matvei, bet pusfi
nālā pārliecinoši ar rezultātu 9:3
pārspēja itāli Marino Fernando.
Finālā Nīderlandes sportistam
pēc uzvaras ar rezultātu 2:0 tie
kot diskvalificētam, Mārtiņš ie
guva zeltu.
Sacīkstēs Venēcijā piedalījās
arī otrs „Vidzemes karatē kluba”
sportists Mārcis Skrīvelis U18
+76kg, kurš diemžēl piekāpās
1. kārtā itālim Torre Lorenzo ar re
zultātu 0:1.
Trenerim Kasparam Rieksti
ņam iepriekš līdz Jauniešu līgas
finālam nebija izdevies aizvest
nevienu sportistu, tādēļ par iegū
to zeltu ir neviltots prieks.
Jauniešu līgā bija 3190 dalīb
nieki no 65 valstīm.
No Latvijas pavisam piedalījās
33 sportisti.
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Saulkrastu novada domes 23. decembra sēdes Nr. 33 lēmumi
Sēdē piedalās deputāti: S. Ancāne,
A. Aparjode, A. Deniškāne, E. Grā
vītis, A. Horsts, M. Kišuro, N. Līcis,
S. Osīte, S. Ozola-Ozoliņa, L. Vai
dere, O. Vanaga, B. Veide, I. Veide,
A. Dulpiņš, G. Lāčauniece.
Par Saulkrastu novada zīmola,
logo un vizuālās identitātes
vadlīniju apstiprināšanu
Apstiprināt Saulkrastu novada zī
molu, logo un izstrādātās vizuālās
identitātes vadlīnijas (logo un vad
līniju kopsavilkums pielikumā).
„PAR” – 13 (S. Ancāne, A. Aparjo
de, A. Deniškāne, E. Grāvītis,
A. Horsts, M. Kišuro, N. Līcis,
S.Osīte, S.Ozola-Ozoliņa, L. Vai
dere, O. Vanaga, B. Veide, I. Vei
de), „PRET” – nav, „ATTURAS” –
2 (A. Dulpiņš, G. Lāčauniece).
Par zemes īpašuma Astotā
iela 24, VEF-Biķernieki,
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu
novads, atsavināšanu un
izsoles organizēšanu, nosacītās
cenas noteikšanu un izsoles
noteikumu apstiprināšanu
Nodot atsavināšanai Saulkrastu
novada pašvaldības nekustamo
īpašumu – neapbūvētu zemes
gabalu Astotā iela 24, VEF-Biķernieki, Saulkrastu pagasts,
Saulkrastu novads, kadastra
Nr. 8033 003 1613, 584 m2 platībā.
Apstiprināt Saulkrastu novada
pašvaldības neapbūvēta zemesga
bala Astotā iela 24, VEF-Biķernie
ki, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu
novads, kadastra Nr. 8033 003
1613, nosacīto cenu, kas vienāda
ar īpašo vērtību 2500 euro (divi
tūkstoši pieci simti eiro).
Apstiprināt Saulkrastu novada
pašvaldības nekustamā īpašu
ma – neapbūvēta zemesgabala
Astotā iela 24, VEF-Biķernieki,
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu
novads, kadastra apzīmējums
8033 003 1613, izsoles noteikumus
(izsoles noteikumi – lēmuma
1. pielikumā).

Uzdot Īpašumu izsoles komisi
jas priekšsēdētājam 14.02.2020.
plkst. 10.00 rīkot nekustamā īpa
šuma izsoli ar augšupejošu soli.
„PAR” – 8 (S. Ancāne, A. Aparjo
de, A. Horsts, N. Līcis, S. Osīte,
S. Ozola-Ozoliņa, L. Vaidere,
O. Vanaga,), „PRET” – 3 (G. Lā
čauniece, B. Veide, I. Veide),
„ATTURAS” – 4 (A. Deniškāne,
A. Dulpiņš, E. Grāvītis, M. Kišuro).
Par īpašuma zemes ierīcības
projekta izstrādi
Atļaut
izstrādāt
nekustamo
īpašumu Vēju iela 4, kadastra
Nr. 80330011221, Zvejniekciems,
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu
novads, zemes ierīcības projektu.
Deputāti vienbalsīgi balsojuši
„PAR”.
Par adreses maiņu
Mainīt adresi nekustamajam
īpašumam un funkcionāli saistī
tajām ēkām un būvēm no Upes
iela 41, Zvejniekciems, Saulkras
tu pagasts, Saulkrastu novads,
LV- 2161, uz adresi Upes iela 39A,
Zvejniekciems, Saulkrastu pa
gasts, Saulkrastu novads, LV-2161.
Deputāti vienbalsīgi balsojuši
„PAR”.
Par īpašuma zemes ierīcības
projekta izstrādi
Atļaut
izstrādāt
nekustamo
īpašumu Zaļā iela 2, kadastra
Nr. 80330010339, un Lapu iela 3,
kadastra Nr. 80330011044, Zvej
niekciems, Saulkrastu pagasts,
Saulkrastu novads, zemes ierīcī
bas projektu.
Deputāti vienbalsīgi balsojuši
„PAR”.
Par grozījumu Saulkrastu
novada domes 2019. gada
9. augusta saistošajos
noteikumos Nr. 6 „Saulkrastu
novada pašvaldības nolikums”
apstiprināšanu
Pieņemt
saistošos
noteiku

mus Nr. SN 24/2019 „Grozīju
mi Saulkrastu novada domes
2019. gada 9. augusta saistošajos
noteikumos Nr. 6 „Saulkrastu
novada pašvaldības nolikums””
(noteikumi pielikumā).
Deputāti vienbalsīgi balsojuši
„PAR”.
Par Amatu kataloga
apstiprināšanu
Apstiprināt Saulkrastu novada
domes dibināto iestāžu amatalgu
apmēra sadalījumu.
„PAR” – 11 (S. Ancāne, A. Aparjo
de, A. Horsts, G. Lāčauniece,
N. Līcis, S. Osīte, S. Ozola-Ozoli
ņa, L. Vaidere, O. Vanaga, B. Veide,
I. Veide), „PRET” – 1 (A. Dulpiņš),
„ATTURAS” – 3 (A. Deniškāne,
E. Grāvītis, M. Kišuro).
Par grozījumu Saulkrastu
novada domes deputātu
atlīdzības un sociālo garantiju
nolikumā apstiprināšanu
Apstiprināt grozījumus Saulkras
tu novada domes deputātu atlī
dzības un sociālo garantiju noli
kumā.
„PAR” – 9 (S. Ancāne, A. Aparjo
de, A. Horsts, S. Osīte, S. OzolaOzoliņa, L. Vaidere, O. Vanaga,
B. Veide, I. Veide), „PRET” – 2
(A. Dulpiņš, E. Grāvītis), „ATTU
RAS” – 4 (A. Deniškāne, M. Kišu
ro, G. Lāčauniece, N. Līcis).
Par grozījumu Saulkrastu
pašvaldības policijas nolikumā
apstiprināšanu
Apstiprināt grozījumus Saulkras
tu pašvaldības policijas nolikumā.
Deputāti vienbalsīgi balsojuši
„PAR”.
Par grozījumu Saulkrastu
pašvaldības policijas Darba
kārtības noteikumos
apstiprināšanu
Apstiprināt grozījumus Saulkras
tu pašvaldības policijas Darba
kārtības noteikumos.

Deputāti
„PAR”.

vienbalsīgi

balsojuši

Par Saulkrastu novada
pašvaldības kapitālsabiedrību
un kapitāla daļu pārvaldības
noteikumu apstiprināšanu
Apstiprināt Saulkrastu novada
pašvaldības kapitālsabiedrību un
kapitāla daļu pārvaldības notei
kumus.
Ar 2019. gada 31. decembri at
zīt par spēku zaudējušiem
ar Saulkrastu novada domes
2019. gada 25. septembra lēmumu
apstiprinātos „Saulkrastu novada
pašvaldības kapitālsabiedrību un
kapitāla daļu pārvaldības notei
kumus”.
Deputāti vienbalsīgi balsojuši
„PAR”.
Par debitoru parāda
norakstīšanu
Izslēgt no uzskaites un atzīt pārē
jos izdevumus SIA „DMLV”, reģ.
Nr. 40103417352, – parādu par ze
mes nomu 443,67 euro (četri simti
četrdesmit trīs eiro, 67 centi).
Deputāti vienbalsīgi balsojuši
„PAR”.
Par papildu līdzekļu piešķiršanu
Saulkrastu Sociālā dienesta
budžeta pabalstu sadaļā
Piešķirt finansējumu no līdzek
ļiem neparedzētajiem gadīju
miem – 11 202,00 euro –, lai
samaksātu Sociālā dienesta pie
šķirtos pabalstus.
Deputāti vienbalsīgi balsojuši
„PAR”.
Par izmaiņām Saulkrastu
novada Vēlēšanu komisijas
sastāvā
Iekļaut Saulkrastu novada Vē
lēšanu komisijas sastāvā Ilonu
Vītolu.
Atsaukt Ilzi Dzintari no Saulkras
tu novada Vēlēšanu komisijas
locekļa amata pienākumu pildī
šanas ar 2019. gada 10. decembri.

„PAR” – 13 (S. Ancāne, A. Aparjo
de, A. Deniškāne, A. Dulpiņš,
E. Grāvītis, M. Kišuro, G. Lā
čauniece, S. Osīte, S. OzolaOzoliņa, L. Vaidere, O. Vanaga,
B. Veide, I. Veide), „PRET” – nav,
„ATTURAS” – 2 (A. Horsts, N. Lī
cis).
Par SIA „Saulkrastu
komunālserviss” vidējā
termiņa darbības stratēģijas
apstiprināšanu
Apstiprināt SIA „Saulkrastu ko
munālserviss” vidējā termiņa dar
bības stratēģiju 2020.–2022. ga
dam.
Deputāti vienbalsīgi balsojuši
„PAR”.
Par PSIA „Saulkrastu slimnīca”
vidējā termiņa darbības
stratēģijas apstiprināšanu
Apstiprināt PSIA „Saulkrastu
slimnīca” vidējā termiņa darbī
bas stratēģiju 2020.–2024. ga
dam.
„PAR” – 14 (A. Aparjode, A. De
niškāne, A. Dulpiņš, E. Grāvī
tis, A. Horsts, M. Kišuro, G. Lā
čauniece, N. Līcis, S. Osīte,
S. Ozola-Ozoliņa, L. Vaidere,
O. Vanaga, B. Veide, I. Veide),
„PRET” – nav, „ATTURAS” – nav,
lēmuma pieņemšanā nepiedalās
S. Ancāne.
Normunds Līcis,
domes priekšsēdētājs
Pilns domes sēdes protokola
teksts (ievērojot Vispārīgajā datu
aizsardzības regulā noteikto) un
sēdes audioieraksts ir pieejams
Saulkrastu novada pašvaldī
bas mājaslapā www.saulkrasti.
lv, sadaļā „Domes sēdes”. Sēdes
video ierakstu ir iespējams no
skatīties pašvaldības YouTube
kontā „Saulkrastu dome”. Nāka
mā domes ikmēneša sēde notiks
trešdien, 29. janvārī, plkst. 14.00
Saulkrastu novada domē Raiņa
ielā 8.

Grozījumi Saulkrastu novada domes 2018. gada 31. janvāra
saistošajos noteikumos Nr. SN 1/2018
„Par materiālo palīdzību Saulkrastu novadā”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”43. panta trešo daļu, MK
2006. gada 19. decembra noteikumu Nr. 1036 „Audžuģimenes noteikumi” 43. punktu
Izdarīt Saulkrastu novada domes
2018. gada 31. janvāra saistošajos
noteikumos Nr. SN 1/2018 „Par
materiālo palīdzību Saulkrastu
novadā” (turpmāk – Noteikumi)
šādus grozījumus:
1. Papildināt II nodaļu ar 4.1
punktu šādā redakcijā:
„4.1 Materiālā palīdzība bēr
nam ar invaliditāti tiek piešķirta:
4.11. ārsta nozīmētu medicīnis
ko izdevumu atmaksai;
4.12. sociālās rehabilitācijas pa
kalpojuma izdevumu (speciālistu
konsultācijas un individuālais at
balsts) atmaksai.”.
2. Izteikt 5. punktu šādā re
dakcijā:
„5. Materiālās palīdzības ap

mērs bērnam ar invaliditāti:
5.1. par ārsta nozīmētu medicī
nisko izdevumu atmaksu nepār
sniedz 30,00 euro mēnesī;
5.2. par sociālās rehabilitācijas
pakalpojumu (speciālistu konsul
tācijas un individuālais atbalsts)
izdevumu atmaksu nepārsniedz
350,00 euro kalendārā gadā, bet
nepārsniedzot faktiskos izdevu
mus.”.
3. Izteikt 6. punktu šādā re
dakcijā:
„6. Lai saņemtu 4.1 punktā mi
nēto materiālo palīdzību, bērna
likumiskais pārstāvis vēršas Die
nestā ar iesniegumu, kurā ir norā
dīts kredītiestādes konta numurs,
uz kuru pārskaitīt materiālo pa
līdzību. Pieprasītājs, iesniedzot
iesniegumu, tam pievieno:
6.1. ģimenes ārsta vai ārstējošā
ārsta izsniegtu izrakstu no bērna
medicīnas kartes ar norādi uz pa
kalpojuma saņemšanas veidu;

6.2. kalendārajā gadā izsnieg
tu izdevumus apliecinošu doku
mentu kopiju, kurā norādīts per
sonas vārds, uzvārds un personas
kods. Nepieciešamības gadījumā
Dienests var pieprasīt dokumen
ta oriģināla uzrādīšanu.”.
4. Papildināt ar II.2 nodaļu
šādā redakcijā:
„II.2 Materiālā palīdzība hemodialīzes slimniekiem
7.4 Materiālās palīdzības ap
mērs personai, kurai ir hroniska
nieru mazspēja un ir nepiecieša
ma regulāra hemodialīze, ir 50%
apmērā no minimālās darba algas
valstī. Materiālā palīdzība tiek
piešķirta vienu reizi gadā.
7.5 Lai saņemtu 7.4 punktā
noteikto materiālo palīdzību,
pieprasītājs vēršas Dienestā ar
iesniegumu, kurā norādīts konta
numurs, uz kuru pārskaitīt ma
teriālo palīdzību. Iesniegumam
pievieno ģimenes ārsta vai ārstē

jošā ārsta izrakstu par hemodia
līzes pakalpojuma nepieciešamī
bu.”.
PASKAIDROJUMA RAKSTS
1. Projekta nepieciešamības
pamatojums. Saistošo noteiku
mu grozījumi ir nepieciešami,
lai:
• noteiktu materiālo palīdzī
bu bērnam ar invaliditāti sociālās
rehabilitācijas pakalpojuma izde
vumu (speciālistu konsultācijas
un individuālais atbalsts) atmak
sai;
• noteiktu materiālo palīdzī
bu personai, kurai ir hroniska
nieru mazspēja un ir nepiecieša
ma regulāra hemodialīze.
2. Īss projekta satura izklāsts.
Saistošie noteikumi ir papildinā
ti ar diviem jauniem materiālās
palīdzības veidiem: materiālo
palīdzību bērnam ar invaliditāti
sociālās rehabilitācijas pakalpoju

ma izdevumu (speciālistu konsul
tācijas un individuālais atbalsts)
atmaksai un materiālo palīdzību
personai, kurai ir hroniska nieru
mazspēja un ir nepieciešama re
gulāra hemodialīze.
3. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz pašvaldības
budžetu. Saistošie noteikumi ne
paredz būtisku ietekmi uz pašval
dības budžetu.
4. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā. Nav attiecināma.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām. Notei
kumu izpildi un piemērošanu
nodrošina Saulkrastu sociālais
dienests.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām. Nav
attiecināma.
Normunds Līcis,
domes priekšsēdētājs

8

Saulkrastu Domes Ziņas
2020. gada janvāris

PATEICĪBA
Saulkrastu sociālais dienests
saka lielu paldies par sadarbību visiem, kuri piedalījās
akcijas „Gaišus Ziemassvētkus”
tapšanā: Saulkrastu Kultūras
centra vadītājai Ilzei JakušaiKreitusei par radošo sadarbību, SIA „Saulkrastu aptieka
R.B.” par sniegto materiālo
atbalstu, Saulkrastu senioriem
par rakstainajiem adījumiem
un saldajām veltēm trūcīgām
un maznodrošinātām ģimenēm.

Decembrī Saulkrastu
novada Dzimtsarakstu
nodaļā reģistrēti
5 bērni: 2 meitenes – Sibilla,
Grēta un 3 zēni – Teodors,
Sebastians, Mikus.
Sveicam vecākus un tuviniekus!
2019. gadā piedzimuši
un Saulkrastu novadā
deklarēti
53 jaundzimušie – 24 meitenes
un 29 zēni.
Populārākie vecāku izvēlētie
vārdi bērniem: zēniem – Ernests
un Rihards, meitenēm – Estere
un Marta.
Neparastākie izvēlētie vārdi
bērniem: Sibilla, Aurora, Džesika,
Viestards, Raiens, Sebastians.
Dzimtsarakstu nodaļa izsaka
pateicību čaklajām novada rok
darbniecēm, kuras ar krāsaina
jām zeķītēm ir iepriecinājušas
jaundzimušo bērniņu ģimenes.
Saulkrastu novada dome
sveic visus seniorus,
kuriem janvārī ir nozīmīga
jubileja!
Saulkrastu novada dome
izsaka līdzjūtību aizsaulē
aizgājušo tuviniekiem.
Aizsaulē aizgājuši:
Vladimirs Lisenko
(12.06.1937.–04.12.2019.);
Elvīra Brūvere
(03.02.1930.–07.12.2019.);
Juris Grīnbergs
(01.01.1943.–10.12.2019.);
Gunārs Kaziņš
(24.01.1948.–10.12.2019.);
Tālivaldis Justs
(09.02.1960.–15.12.2019.);
Gunārs Piekalnietis
(20.11.1932.–17.12.2019.);
Kuno Bušs
(07.08.1947.–27.12.2019.).

„Saulkrastu Domes Ziņas”
Saulkrastu novada dome: Raiņa iela 8,
Saulkrasti, Saulkrastu novads, LV–2160,
www.saulkrasti.lv.
Sabiedrisko attiecību nodaļa:
Tālr. 67142514.
Redaktors: domes priekšsēdētāja
padomnieks Artūrs Ancāns.
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
25. janvārī 17.00 kultūras namā
„Zvejniekciems” notiks itāļu ko
mēdijas „Maģiskās naktis” („Notti
magiche”, 2018) seanss.
Režisors Paolo Virdzi šo darbu
nodēvējis par kaislīgu, sentimen
tālu un ironisku ceļojumu caur
dižā Itālijas kino pēdējā uzplau
kuma perioda spožumu un postu.
Komēdija tika iekļauta Rīgas
Starptautiskā filmu festivāla
2018. gada „Festival Selection”
programmā.
Biļetes cena: 3 eiro.
1. februārī plkst. 16.00 animā
cijas filma „Karalienes korgijs”
kultūras namā „Zvejniekciems”.
Filma ir veltījums Anglijas ka

ralienes mīluļiem. Galvenais
varonis Rekss, britu karalienes
iemīļotākais korgijs, pazūd no
Bekingemas pils un nonāk Lon
donas ielās, raibā suņu klanu
sabiedrībā, kurā valda nemitīgas
domstarpības un kautiņi. Cen
šoties atgriezties mājās pie savas
saimnieces, Rekss mēro garu un
piedzīvojumiem bagātu ceļu,
kurā atrod mīlestību un iepazīst
pats sevi.
Ieejas maksa: 3 eiro; uzrādot 3+
Ģimenes karti, daudzbērnu ģi
menēm: 2 eiro.
Bērniem līdz 5 gadu vecumam –
bezmaksas ieeja.
14. februārī, turpinot „Ceļoju

Paldies Saulkrastu uzņēmējiem, kuri atbalsta pašvaldības
rīkotos pasākumus: Valdim Baltiņam un SIA „Saulkrastu meži”, Anrī
Kursītim, Tamārai Šaihutdinovai un viesu mājai „Pie Maijas”, Mārtiņam
Kišuro un maiznīcai „Bemberi”, saulkrastuipasumi.lv.

Saulkrastu novada bibliotēkā

IZSTĀDES
• No 2. līdz 31. janvārim biedrības „Histrions” izrāžu plakātu un afišu
interaktīva izstāde „Pieskarties debesīm” (daļa no arhīva materiālu pē
tījuma par Rīgas pantomīmu no 1956. līdz 1987. gadam).
• No 1. līdz 29. februārim Sējas Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu
darbu izstāde „Saulkrastu līnijas iedvesmo!”.
• Grāmatu izstāde „2019. gadā lasītākās grāmatas bibliotēkā”.
• „Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas” 2019. gada grāmatu kolekcija.
• Saulkrastu novada bibliotēkas jauno grāmatu izstāde.
AKTIVITĀTES
Pasākumi VKKF atbalstītajā projektā „Lasītava krustojumā”:
• 22. janvārī plkst. 11.45 tikšanās ar grāmatas autoru Ingmāru Līda
ku (grāmata „Zoodārzs manā pagalmā”).
Pasākumā tiks filmēts un fotografēts. Foto būs pieejami bibliotēkas
mājaslapā www.saulkrastubiblioteka.lv un sociālajos tīklos.
22. un 28. janvārī plkst. 10.00 datormācības iesācējiem „Viena
klikšķa attālumā!”.
No 2. līdz 31. janvārim lasīšanas veicināšanas programmas „Bērnu,
jauniešu un vecāku žūrija” dalībnieku anketu aizpildīšana biblio
tēkā.
30. janvārī, Spodrības dienā, Saulkrastu novada bibliotēka SLĒGTA.

mu mūzikas un vīna pasaulē”,
Saulkrastu kultūras centrs aicina
uz Katrīnas Gupalo un Andreja
Osokina muzikālo programmu
„No Ņujorkas līdz Parīzei”.
Baudīsim vakaru, labu vīnu un
lielisku mūziku.
Biļetes cena: 10 eiro (cenā iekļau
ta glāze vīna).
Biļetes iespējams iegādāties ekase. lv vai KN „Zvejniekciems”.
Seko jaunumiem kultūras dzīvē
www.facebook.com/saulkrastukultura.
SPORTA AFIŠA
8. februārī 18.00 Latvijas Flor
bola čempionāta 1. līgas vīriešiem
regulārās sezonas pēdējā mājas
spēle Saulkrastu sporta centrā: FBK
„SĀC” pret „Lekrings” (cēsnieki).

9. februārī 9.00 Saulkrastu
ziemas kausa sacensības telpu
futbolā (nolikums drīzumā sekos)
Saulkrastu sporta centrā.
Februārī paredzēts Saulkrastu
čempionāts hokejā (ja labvēlīgi
laika apstākļi), datums tiks pre
cizēts.
Februārī paredzēts Saulkrastu
slēpojums (ja labvēlīgi laika aps
tākļi), datums tiks precizēts.
14. februārī 18.00 Saulkrastu
sporta centrā orientēšanās telpās.
SENIORU AKTIVITĀTES
1. februārī plkst. 14.00 domes
zālē Saulkrastu pensionāru bied
rības 15 gadu atmiņu pēcpusdie
na.
Lūdzu pieteikties līdz 20. janvā
rim pa tālruni 29377500.

Pašvaldības policijas
paveiktais decembrī
Helēna Brūna,
Saulkrastu pašvaldības policija

Decembrī Saulkrastu pašvaldības
policijas darbinieki saņēma 43 iz
saukumus. 11 gadījumos policija
sniedza palīdzību personām, ku
ras nonākušas bezpalīdzīgā stā
voklī vai krīzes situācijā. 3 perso
nas aizturētas un nogādātas Rīgas
reģiona pārvaldes Saulkrastu po
licijas iecirknī turpmāko darbību
veikšanai.
Uzrakstīti 37 administratīvā
pārkāpuma protokoli: 13 – par
ceļu satiksmes noteikumu neievē
rošanu, 2 protokoli par atstarojo
šu elementu nelietošanu, pārvie
tojoties diennakts tumšajā laikā,
14 – par nekustamo īpašumu uz
turēšanas noteikumos ietverto
normu pārkāpumiem, 4 protoko
li – personām par nepilngadīgā

iesaistīšanu smēķēšanā un 4 – par
citiem pārkāpumiem.
Uzsāktas 8 administratīvā pār
kāpuma lietvedības: par nekus
tamā īpašuma uzturēšanu, par
dzīvnieku labturības noteikumu
pārkāpšanu un par ēku numuru
plākšņu izvietošanu pie nekusta
mā īpašuma.
Notika dzīvnieku populācijas
samazināšanas pasākumi, kuros
izķerti 5 dzīvnieki (kaķi), kas pēc
vetārsta apskates atgriezti savā
dzīvesvietā.
Decembrī pašvaldības policija
veikusi 13 preventīvas pārrunas
ar personām par gājēju un velo
sipēdu vadītāju pienākumiem,
pārvietojoties diennakts tumšajā
laikā. 2 gadījumos darbinieki no
deva auto vadītājus, kuri savas au
tomašīnas vadīja alkohola reibu
mā, Valsts policijas Ceļu policijai.

ANDREJS
OSOKINS

KATRĪNA
GUPALO
NO ŅUJORKAS LĪDZ PARĪZEI

14.02/19.00
KULTŪRAS
NAMS
ZVEJNIEKCIEMS

IEEJAS MAKSA 10 EUR
EKASE.LV
VAI
K/N ZVEJNIEKCIEMS

