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Svētku laiks PII „Rūķītī” Kāzu laiks Saulkrastos       Šovasar piedalīsies labākie 
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Saulkrastu slimnīcā jaukas pārvērtības

Linda Liepiņa

1. jūlijā Saulkrastu slimnīcas 
vadītāja Santa Ancāne, pie-
daloties slimnīcas personālam, 
mediķiem, domes pārstāvjiem, 
būvniekiem un citiem atbalstītā-
jiem, svinīgi atklāja izremontētās 
dienas stacionāra telpas.

Santa Ancāne: „Mūsu mērķis 
bija sakārtot telpu infrastruktūru 
tā, lai uzlabotu veselības aprūpes 
pakalpojumu pieejamību. Papildus 
dažādiem modernākiem interjera 
risinājumiem uzstādīti jauni radia-
tori, uzlabota medicīnas personāla 
izsaukšanas sistēma, ūdensapgā-
de un kanalizācija, ierīkots jauns 
apgaismojums un ventilācija, kā 
arī pielāgotas telpas personām ar 
kustību traucējumiem, atbilstoši 
jaunajiem standartiem nomainītas 
durvis un veikti citi funkcionālie 
telpu uzlabojumi. 

Saulkrastu slimnīcu es vadu jau 
12 gadus un priecājos, ka šajā laikā 
līdztekus mazajiem telpu remon-
tiem Eiropas Reģionālās attīstības 
fonda (ERAF) projekta laikā tika 
siltinātas abas (gan poliklīnikas, 
gan slimnīcas) ēkas, izbūvēti pan-
dusi (iebūves ēkā satiksmei starp 
tās stāviem) un ierīkoti divi moder-

ni lifti, ko ir iespēja izmantot gan 
pacientiem ar kustību traucēju-
miem, apmeklējot poliklīniku, gan 
Saulkrastu sociālās aprūpes mājas 
iemītniekiem. 

Būtiski, ka stacionāra remonta 
laikā bija ļoti veiksmīga savstar-
pējā sadarbība ar arhitektiem, 
domi un būvniekiem, tādēļ re-
monts tika paveikts kvalitatīvi un 
noteiktajā laikā.

Mūsdienām atbilstošas telpas 
un aprīkojums ir svarīgs priekšno-
teikums labu medicīnas speciālis-
tu piesaistei darbam slimnīcā.

Līdztekus veiktajiem būvdarbiem 
šajā projektā iegādātas arī jaunas 
iekārtas ārstiem-speciālistiem: eho-
kardiogrāfs, rentgena attēlu digitāla 
apstrādes iekārta, vairākas ierīces 
okulista kabinetam acu slimību di-
agnostikas uzlabošanai arī bērniem, 
dzirdes pārbaudes aparāts LOR ka-
binetam un medicīnas iekārtas, kas 
uzlabos steidzamās medicīnas palī-
dzības punkta darbu.

Atklājot jaunās, svaigi remontē-
tās telpas, es ar prieku varu atzīt: 
man ir lieliski kolēģi, bez kuriem 
visas šīs pozitīvās pārmaiņas ne-
būtu iespējams īstenot. Saulkrastu 
slimnīcas spēks ir tās komanda, tā-
pēc īpašs paldies visam kolektīvam 
par atbalstu un kopīgo darbu!

Saulkrastu slimnīcai ir arī sva-
rīgi turpmākie izaicinājumi – daļai 
ambulances, kurā ir zobārstniecības 
kabinets un aptieka, steidzami vaja-
dzīgs jauns jumts. Nepieciešams arī 
remonts maksas medicīnas aprūpes 
nodaļā, tajā skaitā steidzamās me-
dicīniskās palīdzības punktā un gai-
teņos uz sociālās mājas stāvu. Mēs 
zinām slimnīcas vajadzības un strā-
dājam, lai rastu finansējumu tām.

Tā kā valsts ik gadu samazina 
finansiālos līdzekļus slimnīcai, 
organizēt tās ekonomisko darbī-
bu ir ārkārtīgi sarežģīti, tāpēc es 
ļoti ceru, ka sadarbībā ar pašval-
dību izdosies rast labāko risinā-
jumu slimnīcas turpmākai attīs-
tībai, lai tā pilnībā atbilstu jaunā 
Saulkrastu novada kā attīstības 
centra statusam.

Slimnīcas vārdā saulkrastiešiem 
un novada viesiem novēlu stipru 
veselību!”

Par projektu
Jau 2018.  gada decembrī slim-

nīca bija noslēgusi līgumu ar Cen-
trālo finanšu un līgumu aģentūru 
par projekta „Veselības aprūpes 
infrastruktūras attīstība Saulkras-
tu slimnīcā” īstenošanu. Tas tika 
īstenots ERAF 9.3.2.  specifiskā 
atbalsta mērķa „Uzlabot kvali-
tatīvu veselības aprūpes pakal-
pojumu pieejamību, jo īpaši so-
ciālās, teritoriālās atstumtības 
un nabadzības riskam pakļau-
tajiem iedzīvotājiem, attīstot 
veselības aprūpes infrastruktū-
ru” trešās projektu atlases kārtā, 
lai uzlabotu kvalitatīvu veselības 
aprūpes pakalpojumu pieejamī-
bu, attīstot veselības aprūpes in-
frastruktūru. Pavisam projekts 
notika trijās kārtās: pirmajā ie-
gādāti e-veselībai nepieciešamie 
datori, otrajā – iekārtas vairākiem 
ārstiem-speciālistiem, tajā skai-

tā okulistam, LOR speciālistam, 
kā arī rentgena kabinetam, stei-
dzamās medicīniskās palīdzības 
punktam un dienas stacionāram. 
Trešajā kārtā tika vienkāršoti at-
jaunotas Saulkrastu slimnīcas 
dienas stacionāra telpas. Gan 
projektā plānoto iekārtu iegāde, 
gan dienas stacionāra vienkāršo-
tā atjaunošana uzlabos veselības 
aprūpes pakalpojumu kvalitāti 
un pieejamību iestādes klientiem, 
tajā skaitā sociālās, teritoriālās 
atstumtības un nabadzības ris-
kam pakļautajiem iedzīvotājiem. 
Projekta darbības daļēji attieci-
nāmas uz neatliekamās medi-
cīniskās palīdzības un veselības 
aprūpes pakalpojumu sniegšanu 
četrās prioritārajās veselības jo-
mās  – sirds un asinsvadu, onko-
loģijas, bērnu aprūpes un garīgās 
veselības aprūpes jomu. 

Kopējās izmaksas veido
139 405 eiro: no tiem 118 494,25 eiro 
ir ERAF atbalsts, bet pārējās izmak-
sas sedz Saulkrastu novada domes 
līdzfinansējums.

Projekta vadītājs  – SIA „EDO 
Consult”, telpu vienkāršotās re-
konstrukcijas darbu projektētājs – 
SIA „Arhitektes I. Kalveles birojs”, 
būvdarbu veicējs – SIA „FF”.

Klātesot Saulkrastu novada 
domes priekšsēdētājam 
Normundam Līcim, Saulkrastu 
slimnīcas vadītājai Santai Ancānei 
un rekonstrukcijas darbu vadītājam 
no SIA „FF”, kā arī domes 
deputātiem, svinīgi tika atklātas 
jaunās dienas stacionāra telpas.
Foto: Baiba Stjade
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Izsole
Saulkrastu novada dome pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli 
pašvaldībai piederošu dzīvokļa īpašumu, kas atrodas Rīgas ielā 81 – 5, 
Saulkrastos, Saulkrastu novadā, kadastra apzīmējums 80139000594, 
un sastāv no vienistabas dzīvokļa ar platību 19,42 m2, pie dzīvokļa īpašuma 
piederošām 1942/17532 kopīpašuma domājamām daļām no daudzdzīvokļu 
mājas un zemesgabala (kadastra Nr. 80130030494). Pie dzīvokļa īpašuma 
nav labierīcību un ūdens. Nekustamā īpašuma tirgus vērtība jeb izsoles 
sākumcena – 4400 euro, nodrošinājuma nauda – 440 euro. Izsole 
notiks 2020. gada 17. jūlijā plkst. 10.00 Saulkrastu novada pašvaldības 
ēkā, otrā stāva zālē Raiņa ielā 8, Saulkrastos. Izsoles dalībnieki reģistrējas 
izsolei Saulkrastu novada domē, 100. kabinetā Raiņa ielā 8, Saulkrastos, 
ne vēlāk kā līdz 2020. gada 17. jūlijam plkst. 9.45. Nodrošinājuma nauda 
jāiemaksā Saulkrastu novada domes, reģ. Nr. 90000068680, bankas kontā 
LV78UNLA0050008528948, kas atvērts AS „SEB banka”, līdz reģistrācijai 
izsolei. Nodrošinājums uzskatāms par iesniegtu, ja attiecīgā naudas 
summa ir ieskaitīta norādītajā bankas kontā. Izsoles noteikumi ir pieejami 
pašvaldības interneta vietnē www.saulkrasti.lv.

Paziņojums 
Par detālplānojuma pilnveidotās redakcijas teritorijai no „Saules tiltiņa” 
līdz Ķīšupei un mežaparka veidošanas ieceres publisko apspriešanu

Saulkrastu novada dome 2020. gada 30. jūnijā pieņēma lēmumu 
Nr. 1792 „Par detālplānojuma pilnveidotās redakcijas un mežaparka 
veidošanas ieceres nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu 
saņemšanai”. 

Publiskajai apspriešanai tiek nodota detālplānojuma pilnveidotā redakcija 
teritorijai, kas atrodas Saulkrastu pilsētas kāpu zonā, posmā no „Saules 
tiltiņa” līdz Ķīšupei, un iecere šajā teritorijā izveidot mežaparku.
Publiskās apspriešanas laikā no 2020. gada 15. jūlija līdz 2020. gada 
30. augustam detālplānojuma projekts tiks izvietots Saulkrastu novada 
domes 1. stāva vestibilā Raiņa ielā 8, Saulkrastos un publicēts Saulkrastu 
pašvaldības interneta vietnē www.saulkrasti.lv.
Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus par detālplānojuma projektu 
lūdzam iesniegt Saulkrastu novada būvvaldē Raiņa ielā 8, Saulkrastos, 
darba dienās, domes darba laikā līdz 2020. gada 30. augustam.

Noslēgts līgums par estrādes 
kompleksa atjaunošanu

Jūlijā noslēgts līgums ar SIA 
„Tilts” par Neibādes par-
ka un estrādes kompleksa 
rekonstrukcijas būvprojekta 
Saulkrastos izstrādi, autoruz-
raudzību un būvniecību. 

Projekta izstrādei paredzē-
ti trīs mēneši, un plānots, ka 
būvdarbi tiks uzsākti rudenī. 
Būtiskākās pārmaiņas plānotas 
skatītāju daļā  – tā tiks mainīta 

pilnībā, nodrošinot arī pieeja-
mību videi. Estrādes parkā tiks 
atjaunoti celiņi, uzstādīti parka 
soliņi, kā arī ierīkots energoefek-
tīvs apgaismojums, kas  ļaus jau 
nākamsezon aktīvi rīkot kultūras 
pasākumus.

Tiks atjaunotas telpas estrādes 
viesmāksliniekiem, kā arī izbūvēts 
sanitārais mezgls. Kopējā līguma 
summa ir 834 900 eiro: no tās 85% 
jeb 709 665 eiro finansē 

Eiropas Reģionālās attīstības fonds 
(ERAF), 2,25% jeb 18785,25 eiro – 
no valsts budžeta dotācijām un 
12,75% jeb 106 449,75% veido paš-
valdības līdzfinansējums. 

Estrādes pārbūve tiek īsteno-
ta projektā „Vidzemes piekrastes 
kultūras un dabas mantojuma 
iekļaušana tūrisma pakalpoju-
mu izveidē un attīstībā  – „Sa-
viļņojošā Vidzeme”” (projekta 
Nr. 5.5.1.0/17/I/006). 

Uzsākta Baltijas 
ielas rekonstrukcija

Jūnija beigās uzsākti Baltijas 
ielas rekonstrukcijas darbi, kas 
tiks turpināti līdz pat septem-
bra vidum. Iedzīvotāji aicināti 
ar izpratni un pacietību attiek-
ties pret radītajām neērtībām 
ielas pārbūves laikā.

Baltijas ielas rekonstrukcijas lai-
kā iedzīvotājiem nāksies pievērst 
uzmanību satiksmes ierobežoju-
miem. Saulkrastu novada domes 
priekšsēdētāja vietnieks Bruno 
Veide norāda: „Piekļuve īpašumiem 
tiks nodrošināta visā būvdarbu 
veikšanas laikā. Es gribētu lūgt vie-
tējos iedzīvotājus un pilsētas viesus 
nepārkāpt izvietoto ceļazīmju pra-
sības un būt saprotošiem.”

Pašvaldība 2019. gadā uzsāka 
darbu pie projekta, kad tika rīkota 
publiskā apspriešana ar vietējiem 
iedzīvotājiem, kā arī vērtētas ielas, 

ko primāri nepieciešams pārbūvēt.
Projektā plānots atbalstīt inves-

tīcijas publiskās ceļu infrastruk-
tūras kvalitātes uzlabošanai lauku 
teritorijās, lai veicinātu uzņēmēj-
darbību un saglabātu apdzīvotību.

Novada attīstības nodaļas va-
dītāja Mārīte Petruševica skaidro: 
„Rekonstrukcijas laikā 600 metros 
plānota ielas pārbūve, tiks ierīko-
ta jauna apgaismes līnija, tīrīti un 
rakti sāngrāvji, kā arī iela tiks ap-
strādāta ar bitumena emulsiju. Šīs 
ielas pārbūves darbi tiek īstenoti 
Lauku atbalsta dienesta līdzfinan-
sētā projektā „Saulkrastu novada 
grants ceļu pārbūve.

Projektā Nr. 19-04-A00702-
000074 kopējās ielas pārbūves iz-
maksas ir 195 685, 66 eiro: no tām 
ELFLA atbalsts – 147 867,32 eiro un 
pašvaldības līdzfinansējums ir 47 
818,34 eiro.”

Plānots, ka būvdarbi Saulkrastu estrādē tiks uzsākti rudenī, lai jau nākamsezon būtu iespēja rīkot pasākumus, 
ko tik ļoti iecienījuši iedzīvotāji un pilsētas viesi.  Foto: Baiba Stjade

Foto: Baiba Stjade

Atgādinājums par pieslēgšanos 
centralizētajiem ūdensapgādes   
un kanalizācijas tīkliem
SIA „Saulkrastu komunālserviss”

Darbības programmā „Izaug-
sme un nodarbinātība” ar 5.3.1. 
specifisko atbalsta mērķi „At-
tīstīt un uzlabot ūdensapgā-
des un kanalizācijas sistēmas 
pakalpojumu kvalitāti un no-
drošināt pieslēgšanas iespējas” 
SIA „Saulkrastu komunālser-
viss” 2017. gada 27. septembrī 
noslēdza līgumu ar personu 
apvienību „WESEMANN – 
Edrija – Būvmeistars” par 
projekta Nr. 5.3.1.0/17/I/019 
„Ūdenssaimniecības pakal-
pojumu attīstība Saulkrastos, 
II kārta” īstenošanu. Program-
mā centralizēto kanalizācijas 
tīklu būvniecībai paredzēts 
75,13% līdzfinansējums no Eiro-
pas Savienības (ES) Kohēzijas 
fonda.

Šīs programmas specifiskā at-
balsta mērķis ir attīstīt sabiedrisko 
ūdenssaimniecības pakalpojumu 
izmantošanu, uzlabot to pieeja-
mību un kvalitāti, nodrošinot 
kvalitatīvu dzīves vidi, samazināt 
vides piesārņojumu un ūdenstilp-
ju eitrofikāciju un veicināt ES di-
rektīvu izpildi ūdenssaimniecībā.

Atgādinām, ka šobrīd šī projek-
ta īstenošanas rezultātā ir iespēja 
pieslēgties centralizētajiem kana-
lizācijas un ūdens tīkliem I, II, IV 
un V posmā.

I  posmā ir izbūvēti centralizē-
tās kanalizācijas sistēmas tīkli un 
pievadi 33 īpašumiem Amatnieku, 
Zvaigžņu, Jomas, Jaunajā un Liepu 
ielā, kā arī centralizētā ūdensvada 
sistēmas tīkli un pievadi 8  īpašu-
miem Liepu ielā.

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

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

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

SIA „Saulkrastu komunālser-
viss” aicina nekustamā īpašuma 
īpašniekus, kuru mājsaimniecī-
bas atrodas norādītajās ielās un 
kuri līdz šim vēl nav vērsušies ar 
iesniegumiem SIA „Saulkrastu 
komunālserviss”, to darīt, lai va-
rētu pieslēgties jaunizbūvētajiem, 
centralizētajiem kanalizācijas un 
ūdensapgādes tīkliem.

Būvdarbu izmaksas, pieslēdzo-
ties centralizētajiem ūdensapgā-
des un (vai) kanalizācijas tīkliem, 
tiek noteiktas pēc pieslēguma 
ierīkošanas vietas īpašumā, cen-
tralizēto tīklu atrašanās vietas uz 
ielas un apkārtnes reljefa. Pieslē-
dzot īpašumu kanalizācijas tīk-
liem, papildu izmaksas var veidot 
arī tas, vai plānotā kanalizācija 
būs pašteces, vai būs nepiecie-
šams izbūvēt spiedvadu.

Ja ir neskaidrības vai nepiecie-
šama papildu informācija, lūgums 
zvanīt SIA „Saulkrastu komunāl-
serviss” pa tālruni 67951361.
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Svētku laiks „Rūķītī” 

Aiga Vilde,  
Saulkrastu PII „Rūķītis” metodiķe

Pirmsskolā (PII) „Rūķītis” 
aizvadīts izlaidumu un Līgo 
laiks. Rūķīši izlaidumā tika 
pārsteigti ar īpaši deko-
rētām telpām, darbinieku 
iestudētu izrādi, izveido-
tiem grupu albumiem un 
mīļu dāvaniņu no iestādes 
vadītājas. 

Jūnijs šogad bija īpašu svētku 
noskaņās  – visu nedēļu notika 
izlaidumi pirmsskolā, ko absolvē-
ja 63 rūķīši. Šogad tas bija citāds, 
jo pasākumā piedalījās tikai ab-
solventi. PII darbinieki iestudēja 
izrādi „Lellīte dodas uz skolu”, 
iejuzdamies tās tēlos. Laikapstākļi 
bija mainīgi, tādēļ prieks, ka va-
rējām izmantot skolotāju palīgu 
rotāto pirmsskolas zāli un nojumi, 
kas radīja svētku sajūtas. 

Sadarbībā ar Saulkrastu domi 
katrs absolvents dāvanā saņē-
ma grupas albumu, bet pirms-
skolas vadītāja Jana Bukovska 
ikvienam rūķītim bija sagata-
vojusi grāmatzīmi-žurciņu, lai 
rudenī mācību grāmatās nesa-
juktu lapas.

Īpašs pārsteigums bija skolotā-
ja palīga Ļubovas Vasiļjevas dāvi-
nātā Rūķa glezna, kas tagad rotā 
pirmsskolu. 

Jūnijā jutām īpašu radošo 
garu, jo, pateicoties Ļubovai, 
tapa apsveikumu kartītes katram 
absolventam, tika uzzīmēts pa-

saku grāmatas vāks ar pirmssko-
las grupu tēliem un izdaiļota PII 
zāles siena.

19.  jūnijā PII tika svinēti Līgo 
svētki, kuros piedalījās 6  grupas. 
Bija sagādāti svētku cienasti, un 
tika sveikti svētku gaviļnieki, arī 
„Rūķīša” medmāsa Līga.

PII „Rūķītis” vadītājas Janas Bukovskas čaklās rokas atkal radījušas patīkamu 
pārsteigumu mazajiem absolventiem, kuri rudenī uz skolu līdzi varēs paņemt 
mazu grāmatzīmi-žurciņu piemiņai no bērnudārza. 
Foto: Jana Bukovska

PII „Rūķītis” darbinieki iestudē izrādi „Lellīte dodas uz skolu”, iejuzdamies tās tēlos.  Foto: Jana Bukovska

Notiks orientēšanās pasākums 
„Iepazīsti Saulkrastu 
uzņēmēju 2020”!
Artūrs Ancāns,  
Saulkrastu uzņēmēju biedrības 
sekretārs

2020. gada 15. augustā 
Saulkrastu uzņēmēju biedrība 
rīko atraktīvu orientēšanās 
pasākumu ģimenēm, drau-
giem un individuāliem dalīb-
niekiem „Iepazīsti Saulkrastu 
uzņēmēju 2020!”.

Saulkrastiešiem un novada 
viesiem, kuri piedalīsies 
pasākumā
1. 2020.  gada 15.  augustā no 

plkst.  10.00 līdz 18.00 ne-
pieciešams apmeklēt kartē 
norādītos kontrolpunktus  – 
aktīvākos Saulkrastu uzņē-
mumus. Karte būs pieejama 
„Saulkrastu Domes Ziņu” au-
gusta numurā, ģimenes res-
torānā „Abra” (Saulkrastos, 
Rīgas ielā  75a) un Saulkrastu 
tūrisma informācijas centrā 
(Saulkrastos, Ainažu ielā 13b). 

2. Katrā kontrolpunktā jāpiedalās 
uzņēmēja uzdotajos pārbaudī-
jumos, lai saņemtu atzīmi kartē 
par apmeklējumu pie uzņēmēja.

3. Ja būsiet atraktīvi un uzņēmē-
jam radīsiet pozitīvu iespaidu 

(ar savu aktivitāti, tērpu, plašu 
draugu vai ģimenes loku, vecu-
mu vai citādi), iespējams, viņš 
izvēlēsies tieši jūs par veicinā-
šanas balvas saņēmēju. Katrs 
uzņēmums nodrošina veicinā-
šanas balvu 25 eiro vērtībā.

4. Ar uzņēmēju zīmogiem aiz-
pildīta karte līdz 2020.  gada 
15.  augusta plkst.  20.00 pasā-
kuma dalībniekam jāiesniedz 
ģimenes restorānā „Abra”.

Papildu informācija par pasā-
kumu  – Facebook.com/saulkrastu-
uznemeji.

Uzņēmējiem
Aicinām uzņēmumus pieteikt 
savu dalību līdz 2020. gada 
31. jūlijam, nosūtot pieteikumu 
un uzņēmuma logo uz e-pastu 
arturs.ancans@gmail.com, 
dalībnieku skaits ir ierobežots. 
Uzņēmumam jānodrošina 
iespēja apmeklēt uzņēmuma 
telpas 2020. gada 15. augustā 
no plkst. 10.00 līdz 18.00, 
jāorganizē viena aktivitāte 
sava uzņēmuma telpās, kā arī 
jāsagādā balva 25 eiro vērtībā 
un jāiemaksā dalības maksa – 
25 eiro.

Pasākuma rīkotāji organizēs 
lielās balvas izlozi starp komandām 

vai dalībniekiem, kuri būs apmeklējuši 
visus dalībuzņēmējus. Kopējais pasākuma 

balvu fonds – 600 eiro.

Mākslas projekta 
„Radi rotājot” tērpi skatei
Guna Lāčauniece,  
Zvejniekciema vidusskolas mājturības 
un tehnoloģiju pedagoģe

Zvejniekciema vidusskolas inte-
rešu izglītības pulciņi attālinā-
tās mācīšanās laiku aizvadījuši 
lietderīgi – sadarbībā peda-
gogiem un skolēniem paveikts 
liels darbs, kā arī tapusi tērpu 
un dizaina elementu kolekcija 
„Pavasaris liedagā”. 

Šos tērpus Zvejniekciema vidus-
skolas interešu izglītības pulciņa 

„Adatiņa” un glezniecības un gra-
fikas darbnīcas dalībnieces kopā ar 
pedagoģēm Gunu Lāčaunieci un 
Māru Alenu veidoja, gatavojoties 
XII Latvijas Skolu jaunatnes Dzies-
mu un deju svētku vizuālās un vi-
zuāli plastiskās mākslas projekta 
„Radi rotājot” tērpu skatei. 

Tērpi darināti, iedvesmojo-
ties no dabas, jūrmalas un pie-
jūras dabas vērošanas ikdienā 
un to visu ietērpjot audumos un 
plastikā. Arī šai tērpu kolekcijai, 
tāpat kā ikvienas idejas īsteno-
šanai, bija nepieciešamas korek-

cijas un uzlabojumi, gan gatavo-
jot skices, gan praktiski darinot 
tērpus un īpašos vainagus. Pe-
dagoģes atzīst: tieši tas bijis 
visjaukākais – redzēt, kā pulciņu 
dalībnieces domā, rada un radot 
veido kaut ko jaunu un neparas-
tu. Vienlaikus tas pārliecinājis 
skolotājas par starpjomu sadar-
bības radošumu un saturīgumu.

Kolekcijas moto: „Ledus izku-
sa, pasaule atmodās. Vasara atnā-
ca ar dzidru gaisu, atsedzot lieda-
ga smiltis, kāpu sūnas un pirmos 
ziedus.”

Tērpu autores: Evelīna Cekute (4.a klase), Spilva Anna (4.a klase), Beāte Bērziņa (6. klase), Keita Kišuro (6. klase), 
Ketija Kate Kapzeme (4.a klase) un Emīlija Sēle (4.a. klase). Foto: Dace Dulpiņa 
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Laulībām baznīcā sagatavo īpaši
Daina Vārpiņa

Mācītājs Ivo Pavlovičs Pēterupes 
evaņģēliski luteriskajā draudzē 
kopš 2007. gada ir salaulājis vai-
rākus desmitus pāru. Šogad gan 
vēl nevienas laulības Saulkrastu 
baznīcā neesot notikušas, taču 
tiekot plānotas. 

I.  Pavlovičam ir stingra nostā-
ja, ka pārim pirms laulībām jāap-
meklē sagatavošanas kurss: „Es 
viņus sagatavoju laulībām! Tas ir 
liels ieguvums laulājamajiem. Tie, 
kuri laulājas baznīcā, tomēr vēlas 
ģimeni balstīt garīgās un kristīgās 
vērtībās.” 

Jā, ir bijuši gadījumi, kad pāris 
šajās tikšanās reizēs saprot, ka lau-
lības baznīcā nav viņu ceļš... Nepie-
tiek ar to, ka Saulkrasti, pēc jaunā 
pāra domām, ir skaista vieta kāzu 
svinībām un Saulkrastu baznīca 
turpat blakus. Ja jūtams, ka pārim 
ticība Dievam nav svarīgākā un 
viņi atsakās no laulībām baznīcā, 
I. Pavlovičs atzīstas, ka izjūt zināmu 
atvieglojumu. Viņš to salīdzina ar 
laiku, kad pirms gadiem vispārējā 
deficīta dēļ grāmatnīcā, lai nopirk-
tu labas grāmatas, komplektā nācās 

ņemt arī nepieprasītās. Nevajagot 
laulāties baznīcā, ja nav ticības Die-
vam, bet tikai vēlme pēc skaistas 
ceremonijas. „Baznīcā viss notiek 
lēnām: tikšanās reizēs mēs dzeram 
tēju vai kafiju, runājamies un pakā-
peniski gūstam atbildes. Man ļoti 
nepatīk, ja pāri šķiras, tādēļ katram 
man ir jāapsola, ka kopdzīves grūta-
jos brīžos viņš nāks pie manis runāt. 
Citādi es neuzņemos laulāt!” savu 
nostāju pauž mācītājs. 

Lai laulātos Pēterupes draudzē, 
ir jābūt tās locekļiem, kristītiem 
un iesvētītiem  – tāda ir vispārē-
jā Latvijas Evaņģēliski luteriskās 
baznīcas kārtība. Bieži vien pirms 
laulībām kāds no pāra vai abi mā-
cītājam ir arī jākrista un jāiesvētī. 
Pēc I.  Pavloviča pieredzes, biežāk 
tieši topošajiem vīriem šī ir pirmā 
saskare ar baznīcu, tomēr dažreiz 
šie paši vīri vēlāk kļūst aktīvi drau-
dzes locekļi. Ja kāds laulājamais ir 
citā draudzē, I.  Pavlovičs mudina 
abus pāriet vienā draudzē. Sapro-
tams, ka ģimene arī turpmāk ap-
meklēs vienu baznīcu, kristīs tajā 
bērnus u.tml. Līdz šim mācītājs 
laulājis tikai un vienīgi baznīcā, 
lai gan varētu to darīt arī ārpus tās 
telpām. Ir pāri, kuri dzīvo citā paš-

valdībā, bet dažādu iemeslu dēļ par 
savējo izvēlējušies tieši Pēterupes 
draudzi, piemēram, kādam no pāra 
bērnība aizvadīta Saulkrastos un 
par šejieni palikušas labas atmiņas. 

Jautāts par aizvadīto gadu kāzu 
tendencēm, I.  Pavlovičs ievērojis, 
ka tagad bieži vien gaišā tērpjas 
ne tikai līgava, bet arī līgavainis. 
Redzams, ka lielākoties pāris iz-
vēlas rīkot nelielas kāzas, bet pēc 
tām doties ceļojumā. Saulkrastu 
baznīcu kāzās drīkst dekorēt pēc 
savas gaumes – ar ziediem, lentī-
tēm pie solu rindām.

Katrās laulībās līdztekus no-
teiktajam rituālam mācītājs saka 
arī sprediķi un I. Pavlovičs vienmēr 
izvēloties runāt arī par mīlestību: 
„Ikvienu pāri es esmu iepazinis, 
tādēļ katram varu pateikt īpašus 
vārdus! Es saku viņiem vārdus par 
spēju vienam otru mīlēt, dzīvot 
kopā, jo ar savstarpēju pievilkšanās 
spēku vien nepietiek! Mācu, kā iz-
dzīvot kopīgo mīlestību, kas prasa 
darbu un abu ieguldījumu. Kad tiek 
noslēgta laulība Dieva priekšā, vei-
dojas trijstūris: Dievs, sieva, vīrs. 
Dievs ir trijstūra augšā, un, jo katrs 
no pāra ir viņam tuvāk, jo mazāka 
starpība abu vidū.”

Jautāts par interesantiem brī-
žiem laulību laikā, I.  Pavlovičs at-
ceras, ka vienreiz, iznākot no baz-
nīcas, neveiksmīgi spēris soli un 
salauzis kāju, taču dažādo mācītāja 
pienākumu dēļ pie ģipša ticis tikai 

nākamās dienas vakarā. Mācītājs 
laulā arī Skultes baznīcā, un viņam 
vienmēr atmiņā paliks Birutas Eg-
lītes dokumentālās filmas „Sestā 
diena” uzņemšana – viens tās sižets 
tapis tieši laulību ceremonijā. 

Pēterupes evaņģēliski luteriskās draudzes Saulkrastu baznīca kāzās
vienmēr ir īpaši rotāta ar ziediem. 
Foto: no Pēterupes evaņģēliski luteriskās draudzes arhīva

Pašvaldība publicē saistošo noteikumu „Par sabiedrisko kārtību Saulkrastu novadā” pilno versiju. 
2015. gada 29. aprīlī SAISTOŠIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. SN 5/2015  Izdoti Saulkrastu novada domes 2015. gada 26. jūnija sēdē (prot. Nr. 8/2015§12)

„Par sabiedrisko kārtību Saulkrastu novadā” 
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43. panta pirmās 
daļas 4. punktu, Pirotehnisko izstrādājumu aprites likuma 
17. panta piekto daļu.

Grozījumi ar: SND 25.04.2018. saistošajiem noteikumiem 
Nr. SN 6/2018; SND 27.11.2019. saistošajiem noteikumiem 
Nr. SN 23/2019; SND 17.04.2020. saistošajiem noteikumiem 
Nr. SN 8/2020.

I. Vispārīgie jautājumi 
1. Saistošo noteikumu „Par sabiedrisko kārtību Saulkrastu 

novadā” (turpmāk – noteikumi) mērķis ir nodrošināt 
sabiedrisko kārtību un drošību Saulkrastu novadā. 

II. Lietotie termini
2. Sabiedriska vieta – jebkura par maksu vai bez maksas 

publiski pieejama vieta Saulkrastu novada pašvaldības 
administratīvajā teritorijā, kas kalpo kopējo vajadzību 
un interešu nodrošināšanai.

3. Zaļā zona – Saulkrastu novada teritorijā sabiedriskajās 
vietās esošie apstādījumi, zālieni un citas platības 
uz valsts vai pašvaldības zemes, gar publiskās 
infrastruktūras elementiem, izbūvētiem ceļiem, ielām 
un ietvēm, kā arī uz publiskā lietojumā esošas privātas 
zemes, kas nav norobežota vai kā citādi apzīmēta.

4. Apstādījumi  – ar kokiem, dekoratīviem krūmiem un 
ziediem apstādīti laukumi un joslas gar ietvēm, ceļiem, 
ielām vai citiem objektiem.

III. Aizliegumi un ierobežojumi Saulkrastu novada 
administratīvajā teritorijā

5. Saulkrastu novada administratīvajā teritorijā aizliegts:
5.1.  pacelties un nolaisties ar deltaplāniem, gaisa 

baloniem un citām lidošanai paredzētām 
konstrukcijām, kā arī vadīt lidošanai paredzētas 
konstrukcijas no attāluma, izņemot gadījumus, kad 
tas ir saskaņots ar Saulkrastu novada domi;

5.2.  veikt zemes rakšanas un citus darbus bez attiecīga 
pašvaldības atbildīgo iestāžu vai amatpersonu 
saskaņojuma;

5.3.  (svītrots ar SND 17.04.2020. saistošajiem 
noteikumiem Nr. SN 8/2020);

5.4. dedzināt atkritumus, tostarp bioloģiskos 
atkritumus;

(Grozīts ar SND 17.04.2020. saistošajiem noteikumiem 
Nr. SN 8/2020)

5.5.   izmantot pirotehniskos izstrādājumus laikā no 

plkst. 23.00 līdz plkst. 7.00, ja tas nav saskaņots ar 
Saulkrastu novada domi, izņemot valsts noteiktajās 
svētku dienās;

5.6.  spēlēties uz ceļa braucamās daļas, ietves.
6. Sabiedriskās vietās aizliegts:

6.1. uzbraukt ar mehānisko transportlīdzekli uz 
ledus ūdenstilpnēs, izņemot gadījumus, kad 
nepieciešams sniegt palīdzību vai apsaimniekot 
ūdenstilpni;

6.2. nodarboties ar zīlēšanu vai buršanu;
6.3. vest dzīvniekus pastaigā rotaļu un sporta laukumos;
6.4. kurināt ugunskurus, izņemot gadījumus, kad tas ir 

saskaņots ar Saulkrastu novada domi; 
6.5. uzstādīt telti, ierīkot pagaidu apmešanās vietu vai 

patvaļīgi kurināt uguni, izņemot vietās, kur tas ir 
atļauts;

6.6. sēdēt, gulēt vai stāvēt uz tirdzniecībai 
paredzētajiem galdiem un letēm, sēdēt uz soliņu 
atzveltnēm;

6.7. pārvietoties ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem, 
mopēdiem, motorolleriem zaļajā zonā vai tos 
novietot zaļajā zonā.

IV. Administratīvā atbildība par noteikumu 
neievērošanu un noteikumu izpildes kontrole

7. Par noteikumu neievērošanu pārkāpējam piemēro 
brīdinājumu vai naudas sodu: fiziskai personai līdz 
100 naudas soda vienībām, juridiskai personai – līdz 
300 naudas soda vienībām.

(Grozīts ar SND 27.11.2019. saistošajiem noteikumiem 
Nr. SN 23/2019)

8. Administratīvā pārkāpuma procesu par noteikumos 
minētajiem pārkāpumiem līdz administratīvā pārkāpuma 
lietas izskatīšanai veic Saulkrastu pašvaldības policijas 
amatpersonas. Administratīvā pārkāpuma lietu izskata 
Saulkrastu pašvaldības policijas priekšnieks.
(Grozīts ar SND 25.04.2018. saistošajiem noteikumiem 
Nr. SN 6/2018; SND 27.11.2019. saistošajiem 
noteikumiem Nr. SN 23/2019)

8.1 (Svītrots ar SND 27.11.2019. saistošajiem noteikumiem 
Nr. SN 23/2019).

V. Noslēguma jautājumi
9. Ar šo noteikumu stāšanos spēkā spēku zaudē Saulkrastu 

novada domes 2010. gada 24. novembra saistošie 
noteikumi Nr. 21 „Par sabiedrisko kārtību Saulkrastu 
novadā”.

Paskaidrojuma raksts
1. Projekta nepieciešamības pamatojums. Likuma „Par 

pašvaldībām” 43. panta pirmās daļas 4. punkts noteic, 
ka dome ir tiesīga izdot saistošos noteikumus par sa-
biedrisko kārtību, paredzot administratīvo atbildību par 
to pārkāpšanu, ja tas nav paredzēts likumos un Ministru 
kabineta noteikumos.
Saulkrastu novada domes 2010. gada 24. novembra 
saistošie noteikumi Nr. 21 „Par sabiedrisko kārtību” ir 
kļuvuši neatbilstoši pašreizējai situācijai. Pašreizējos 
noteikumos nav ietverts pilnīgs pārkāpumu 
uzskaitījums, ar kuriem tiek apdraudēta sabiedriskā 
kārtība, aizskartas fizisko un juridisko personu 
likumiskās intereses un par kuriem pašvaldība ir tiesīga 
noteikt administratīvo atbildību.
Turklāt 2015. gada 29. aprīlī vienlaikus ar šiem 
noteikumiem Saulkrastu novada dome izdevusi 
saistošos noteikumus „Par Saulkrastu novada 
pašvaldības pludmales un peldvietu izmantošanu”, 
kas nosaka sabiedriskās kārtības prasības pludmalē 
un peldvietās, tādēļ Saulkrastu novada domes 
2010. gada 24. novembra saistošajos noteikumos 
Nr. 21 „Par sabiedrisko kārtību” būtu jāizdara vairāk 
nekā 50% grozījumu. Atbilstoši juridiskās tehnikas 
prasībām saistošo noteikumu grozījumu projektu 
nesagatavo, ja tā normu apjoms pārsniedz pusi no 
spēkā esošo saistošo noteikumu normu apjoma. 
Šādā gadījumā tiek sagatavoti jauni saistošie 
noteikumi.

2. Īss projekta satura izklāsts. Saistošie noteikumi 
„Par sabiedrisko kārtību Saulkrastu novadā” nosaka 
sabiedrisko kārtību Saulkrastu novada administratīvajā 
teritorijā, nodrošinot kārtību, drošību un sakoptu vidi.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz 
pašvaldības budžetu. Projektam netiek prognozēta 
finansiāla ietekme uz pašvaldības budžetu.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz sociāli 
ekonomisko stāvokli (uzņēmējdarbības vidi) 
pašvaldības teritorijā. Projektam nav tiešas ietekmes 
uz sociāli ekonomisko stāvokli.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām. 
Saistošie noteikumi administratīvās procedūras 
neietekmē.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām. 
Konsultācijas ar privātpersonām nav notikušas.

E. Grāvītis,
domes priekšsēdētājs
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Saulkrastos laulājas pat no Peru, Kubas un Meksikas!
Daina Vārpiņa

Saulkrastos laulības slēdz ne 
tikai vietējie iedzīvotāji, bet 
arī pāri no visdažādākajām 
Latvijas un pasaules vietām, jo 
viņus šurp vilina īpašās sajūtas, 
ko sniedz Vidzemes jūrmalas 
vienreizīgais, vienkāršais šarms 
un stāsts. Liela nozīme ir arī 
Saulkrastu Dzimtsarakstu noda-
ļas uzcītīgajam darbam un sir-
snībai, ar kādu katru pāri uzņem 
tās vadītāja Baiba Meldere.

Saulkrastu Dzimtsarakstu no-
daļas vadītāja Baiba Meldere 
Saulkrastos pavadījusi 40 gadus, 
no tiem 26 – pašreizējā amatā. 
Laulības, pateicoties viņai, reģis-
trējuši aptuveni 1420 pāri! „Man 
patīk tas, ko es daru. Es lepojos, ka 
pāri no dažādām Latvijas vietām 
izvēlas slēgt laulību tieši Saulkras-
tos. Šķiet, šeit ir kaut kas īpašs, 
kas viņus atved uz pilsētu vistu-
vāk saulei. Vēl viens iemesls – šeit 
laulību reģistrācijā viss ir īpaši 
skaisti sagatavots, jo mēs strādā-
jam sirsnīgi un patiesi!” atklāj B. 
Meldere.

Saulkrastos laulājamo vecums 
ir dažāds, bet tieši pēdējos gados 
parādās tendence noslēgt lau-
lības pēc ilggadējas draudzības 
vai arī pāriem jau ir bērni, un tad 
visi kopā svin mīlestības svēt-
kus. Ir gadījumi, kad bērni jau ir 
pusaudži un vecāki beidzot stājas 
laulībā – šādas laulības pieredzēt 
esot ļoti īpaši. Gandrīz pieaugušie 
bērni sevišķi emocionāli un laimī-
gi uztver vecāku oficiālo laulības 
reģistrāciju. Turklāt B. Melderes 
pārliecība ir: „Pēc manām domām, 
pārim būtisks ir kopīgs uzvārds. 
Svarīgi būt ģimenei gan burtiskā, 
gan juridiskā nozīmē.”

Interesanti, ka laulājot jau vei-
dojas paaudžu stāsts, jo Saulkras-
tu Dzimtsarakstu nodaļā B. Mel-
dere arvien biežāk reģistrē pāru 
laulību, kuru vecāki agrāk iepa-
zīti jau viņu laulības reģistrācijas 
brīdī: „Tas ir tik īpaši, skaisti un 
emocionāli!”

Lai arī B. Melderes darba pie-
redze Saulkrastos ir liela, ne visus 
vietējos, kuri piesakās reģistrēt 
laulību, viņa pazīst, jo aizvien 
vairāk savu dzīvi šeit sāk veidot 
jauni cilvēki. Bieži vien laulāja-
mie ir arī ne tikai citu Latvijas 
pašvaldību iedzīvotāji, bet arī ār-
zemju pilsoņi. 

Lai pēc ceremonijas viņi aizietu 
gandarīti un laimīgi!

„Es laulāju pārus kopš 1994. gada, 
bet pirms tam nācu kāzās lasīt 
dzeju. Man tas ļoti patika, un vē-
lāk sapnis – strādāt dzimtsarakstu 
nodaļā – piepildījās! Es ļoti augstu 
vērtēju jau mūžībā aizgājušo, bi-
jušo Dzimtsarakstu departamen-
ta direktori Āriju Iklāvu – viedu, 
humora un dzīvesprieka pilnu 
spēcīgu personību, kura prata uz-
mundrināt un jebkurā dzīves brīdī 
atrast pareizos vārdus... Un man 
tik ļoti gribējās tos spēka vārdus 
dzīvei dot līdzi katram pārim, ar 
kuru tikos, un es tik ļoti vēlējos, lai 
manis vadītā ceremonija katram ir 
īpaša un neaizmirstama, krāsaina 

un sirsnīga! Pāriem kāzās vienmēr 
saka: „Šī diena – vienīgi jums, un tā 
ir laba, jo tajā es ieeju kopā ar Tevi, 
un tajā es palikšu kopā ar Tevi no 
saullēkta līdz saulrietam.” 

B. Meldere katru pāri cenšas 
intuitīvi sajust un saprast, ko viņi 
vēlas sagaidīt no laulību ceremoni-
jas: „Es mēģinu izprast, cik īpašas 
ir viņu attiecības, kādēļ viņi iera-
dušies tieši mūsu dzimtsarakstu 
nodaļā, kurš pirmais uzsācis saru-
nu ar mani, cik viņi ir ieinteresēti 
notiekošajā, ko paši vēlas un ko 
sagaida no manis. Cilvēki ir dažā-
di, bet ar visiem jāspēj rast kopīgu 
valodu un izzināt viņu vēlmes un 
to īstenošanas iespējas. Galvenais, 
lai pēc ceremonijas viņi aizietu 
gandarīti un laimīgi! Svarīgi, lai 
ceremonijā būtu īpaša noskaņa un 

es to redzētu viņu acīs un ķermeņu 
valodā.” B. Melderes vārdus pārim 
kopīgajā ceļā papildina Līga Prie-
de, kuru Dzimtsarakstu nodaļas 
vadītāja apraksta kā burvīgu, izjū-
tu piepildītu mūzikas pasniedzēju, 
vokālisti: „Neskaitāmas laulību 
ceremonijas notikušas kā pirmo-
reiz, kad šķiet – debesis un zeme 
saplūst vienā izjūtu toņkārtā. Tad 
mums abām ir gandarījums. Bieži 
vien ar asarām acīs vēlam pārim: 
ilgi un laimīgi!” 

Kāzu viesi tiešsaistē un 
ģimeniskas ceremonijas 
Baltajā kāpā

Šogad Saulkrastu Dzimtsarakstu 
nodaļā maz pāru atlika vai pārcē-
la kāzas vīrusa COVID-19 dēļ. Pāri 
laulības reģistrēja atbilstoši plāno-
tajam datumam – četratā, izmanto-
jot modernās tehnoloģijas. Laulības 
ceremoniju tiešsaistē bija iespēja 
vērot arī lūgtajiem viesiem. Īpaši 
šādu iespēju novērtēja pāru vecāki.

B. Meldere novērojusi, ka pēdē-
jos gados ir tendence rīkot kāzas 
ģimenes lokā – nelielas, sirsnīgas 
un romantiskas. Pēc tam tiek rīko-
tas ballītes, piemēram, draugiem. 
Pēc B. Melderes teiktā, kāzu plā-

nošana, iespējas un rīcība vienmēr 
paliek pašu laulājamo ziņā: „Es 
nebūt neuzskatu, ka lielas kāzas 
nesniedz gandarījumu. Ja ir plašs 
radu un draugu loks, ir vēlēšanās 
visiem svinēt kopā mīlestības die-
nu un iespējas to īstenot, kāpēc 
ne? Un, protams, katram pārim ir 
sajūta, ka tā ir vienīgā tāda die-
na mūžā, jo otras nebūs. Ir jāsvin 
skaisti un no sirds!” 

Taču vienlaikus ir pāri, kuri izvē-
las laulību noslēgt tikai liecinieku 
klātbūtnē – bez svinīgās ceremoni-
jas. Laulības reģistrācijas brīdī viņi 
saņem tikai laulību apliecinošus 
dokumentus. B. Meldere ir saproto-
ša: „Tā ir viņu izvēle, tādēļ respek-
tējama! ”

Kopš Latvijas likumdošanā at-
ļauts laulību reģistrēt ārpus dzimt-
sarakstu nodaļas telpām, B. Mel-
dere strādājusi arī pie jūras, kāpās, 
mežā, mājas dārzā. Saulkrastos 
pāru izvēlētās populārākās vietas 
laulības reģistrācijai ir Baltās kā-
pas lielais laukums un lapenīte: 
„Man patīk klusākas vietas – prie-
žu ieskauti laukumiņi kāpu zonā. 
Tur jūras šalkas, saule un vējš spēlē 
savas paslēpes, tur romantiskās 
un īpašās sajūtas var baudīt vēl 
un vēl. Es vienmēr saku, ka cere-
monijai jābūt īpašai un saistošai 
jaunajam pārim. Kā sevišķu dienu 
darba dzīvē B. Meldere vienmēr 
atcerēsies 2018. gada 18. augustu: 
„Tas bija īpaši skaists pasākums, 
jo Baltajā kāpā laulājām 10 pārus. 
Mēs strādājām komandā, lai diena 
būtu īpaša ikvienam pārim un tā 
ilgi paliktu viņiem atmiņā. Katram 
pārim piemiņai pasniedzām paš-
valdības dāvātas īpašās krūzītes 
ar Saulkrastu simboliku.” Laulību 
reģistrāciju sagatavošanas dar-
bā vadītājai ļoti svarīgs ir kolēģes 
Inetas Zātes atbalsts. Abām īpaši 
daudz darba ir vasarā, un B. Melde-
re atzīst, tad ir ļoti tad svarīgi, ka 
laulību ceremoniju sagatavošanā 
ir palīgs, kurš uzmundrina, ar ko 
kopīgi var rast risinājumu dažādās 
situācijās. „Jauki, ka varam strādāt 
kopā ar floristi Sigitu Kliederi no 
salona „Ziedu arka”. Viņa lielis-
ki sajūt ziedu noslēpumu un rada 
īpašas kompozīcijas ceremonijas 
zāles noformējumam,” atzīst B. 
Meldere.

B. Melderei īpašu gandarījumu 
sniedz pāru pozitīvās atsauksmes 
par viņas vadīto laulības reģistrā-
cijas ceremoniju: „Ir patīkami 
saņemt šādus labus vārdus un 
apzināties savu sūtību! Turklāt 
es lepojos, ka ar vīru kopā esam 
42 gadus un katru gadu viņš man 
dāvina puķuzirņu pušķīti kā to-
reiz... Ne velti mums ir trīs lieliski 
bērni un seši fantastiski mazbērni!” 
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„Es vienmēr saku, ka 
ceremonijai jābūt 
īpašai un saistošai 
jaunajam pārim.”

„Pēc manām domām, 
pārim būtisks ir 
kopīgs uzvārds. 

Svarīgi būt ģimenei 
gan burtiskā, gan 
juridiskā nozīmē.”

Saulkrastos, kur jūra šalko, vētrās viļņu gali balto, ir fantastiska vieta 
dzīvei, sadzīvei un skaisto mirkļu brīžiem gan ģimenēm, kuras šo vietu 
sauc par savējo, gan arī tiem, kuri šeit ierodas, saullēkta un saulrieta 
aicināti. Tādēļ šajā 17 kilometrus garajā dabas pērlē, šobrīd Saulkrastu 
novadā, ieklausoties dziedošajās smiltīs Lilastē, baudot maģiskās sajūtas 
Baltajā kāpā un brienot līdz akmeņainajai piekrastei Zvejniekciemā, 
romantiskās noskaņās notikušas daudzas jo daudzas laulības. 
Foto: Andris Koemecs

Uzziņai
� 2019. gadā Saulkrastos laulības 

noslēdza 125 pāri (4 no tiem 
baznīcā).

� 2019. gadā savstarpēji 
laulību slēguši ne tikai 
Latvijas pilsoņi, bet arī pāri, 
kuros līgava vai līgavainis ir 
Krievijas, Meksikas, Vācijas, 
Lielbritānijas, Izraēlas, Kubas, 
ASV, Francijas pilsoņi. 

� Iepriekšējos gados laulību 
Saulkrastos reģistrējuši arī 
Ukrainas, Peru, Čehijas, 
Lietuvas, Igaunijas un 
Norvēģijas pilsoņi.

� No Latvijas tālākie pāri bijuši 
no Alūksnes, Gulbenes, 
Daugavpils, Jēkabpils, Liepājas 
un Ventspils.

� Tendence – laulību slēdz 
 vidēji 30 līdz 40 gados.

� Lielākā laulību ceremonija 
notikusi 2018. gada 
18. augustā, kad Saulkrastu 
Dzimtsarakstu nodaļas 
darbinieces Baltajā kāpā, 
Saulkrastos salaulāja 10 pārus.

� Kopš 1994. gada 13. janvāra 
vietējā pašvaldībā, mainoties 
gan pilsētas un pilsētas 
ar lauku teritoriju, gan 
novada nodaļas statusam, 
pastāvīgi darbojas Saulkrastu 
Dzimtsarakstu nodaļa.

            (Pēc Saulkrastu 
Dzimtsarakstu nodaļas datiem)

Lai reģistrētu laulību Saulkrastu 
Dzimtsarakstu nodaļā:
� Pārim jāierodas personīgi ar personu apliecinošiem dokumentiem;
� Jāaizpilda kopīgs iesniegums un jānorāda liecinieku dati (vārds, uzvārds, 

dzimšanas gads un datums vai personas kods);
� Jāsamaksā valsts nodeva – 14 eiro; 
� Ja abiem laulājamiem ir elektroniskie paraksti, pieteikumu ir iespēja 

aizpildīt elektroniski (lai iesniegums tiktu reģistrēts Dzimtsarakstu nodaļā, 
jābūt nomaksātai arī valsts nodevai). 

Saulkrastu pašvaldības un tās iestāžu 
darbība un aktualitātes internetā

Būsim aktīvi sekotāji vietnēm: 
� www.saulkrasti.lv;
� Facebook.com/SaulkrastuNovads;
� Twitter.com/saulkrastu_nov;
� Facebook.com/saulkrastukultura;
� Facebook.com/saulkrastisports;
� Facebook.com/saulkrastubiblioteka;
� Twitter.com/SNB_lv;
� Instagram.com/saulkrastubiblioteka;
� Facebook/JMSaulkrasti;
� Instagram/Jauniesu.Maja;
� Twitter.com/saulkrastic;
� Instagram.com/visitsaulkrasti;
� Draugiem.lv/saulkrastic;
� www.visitsaulkrasti.lv.
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2020. gada jūlijs

Alise un Kristaps sadejojās 
Zvejniekciema ballē
Daina Vārpiņa

Saulkrastnieki Alise un Kris-
taps Krastiņi laulību reģistrēja 
2020. gada 6. jūnijā. Grūtākais 
bijis radiem un draugiem pa-
ziņot, ka plānotās lielās kāzas 
vīrusa COVID-19 dēļ nenotiks. 
Tomēr jāvārdu abi, kā plānots, 
teica Saulkrastu Dzimtsaraks-
tu nodaļas vadītājas Baibas 
Melderes un dažu sev tuvāko 
cilvēku klātbūtnē. 

Alise ar Kristapu pirms nepil-
niem četriem gadiem iepazinās 
kultūras nama „Zvejniekciems” 
60 gadu jubilejas ballē, un Alise 
atceras: „Viņš mani uzaicināja 
dejot, mēs nodejojām vairākas 
dejas pēc kārtas. Tā sakot, „sade-
jojāmies”, un pēc tam jau sākām 
biežāk tikties. Ikdienā Alise ir 
Saulkrastu novada domes Admi-
nistratīvās nodaļas vecākā liet-

vede, bet Kristaps  – SIA „SDK” 
tirdzniecības menedžeris. Lai arī 
Alise un Kristaps nepilnu četru 
gadu pazīšanās laikā daudz kur 
pabijuši kopā, pēc viņu domām, 
romantiskākā vieta ir Saulkras-
tos  – jūra, pludmale un kāpas, 
kurās sagaidīt saulrietus un pat 
saullēktus!

Cik viegli vai grūti šajā lai-
kā bija organizēt dzīves lielāko 
kopīgo notikumu? Alise dalās 
nesen gūtajā pieredzē: „Kāzu 
plānošanu sākām laikus: viesu 
sarakstu izveidojām jau saderi-
nāšanās dienā, un mēnesi pēc 
tam rezervējām ceremoniju un 
svinību vietu, gadu pirms kāzām 
aizrunājām kāzu vadītāju, dīdže-
ju un pat fotogrāfu. Neilgi pirms 
COVID-19 mēs jau visiem vie-
siem, arī ārvalstīs dzīvojošiem 
radiem, bijām izsūtījuši ielūgu-
mus, taču, kad 12.  martā valstī 
tika izsludināta ārkārtas situāci-

ja, visa mūsu plānošana apstājās. 
Nebija skaidrs, kāds būs maksi-
māli pieļaujamais cilvēku skaits 
noteiktajā kāzu datumā. Pirmajā 
mirklī vēl īsti neticējām, ka kaut 
kas tāds notiek tepat, Latvijā, 
bet, kad aptvērām realitāti, tieši 
man bija visgrūtāk pieņemt, ka 
kāzas varētu notikt bez mūsu 
vecāku klātbūtnes. Mēs sākām 
plānot variantus B un C: ar ku-
riem cilvēkiem svinēsim mums 
tik nozīmīgo dienu, ja ierobe-
žojumi netiks mīkstināti. Taču 
zinājām, ka precēsimies jebkurā 
gadījumā!”

Maija vidū Alise un Kristaps 
sapratuši, ka sākotnēji plānotās 
lielās kāzas ar vairākiem radiem, 
draugiem un lielāku ballīti šoreiz 
nenotiks, bet būs svinības sirs-
nīgā gaisotnē ar 13  tuvākajiem 
cilvēkiem  – vedējiem, vecākiem, 
vecvecākiem un Kristapa māsu ar Alise un Kristaps Krastiņi savulaik sadejojās kultūras nama „Zvejniekciems” 

60 gadu jubilejas ballē, bet šovasar, dažu sev tuvāko cilvēku klātbūtnē viņi 
dibināja ģimeni, sakot viens otram ilgi gaidīto „Jā”.  Foto: Edijs Andersons 

Kāzinieku lielais palīgs: medijs PRECOS ar saknēm Saulkrastos
Daina Vārpiņa

„Saulkrasti un to apkārtne ir kā 
radīta mīlestības svinēšanai,” 
uzskata portāla un žurnāla 
PRECOS vadītājs, saulkrastnieks 
Māris Pūce. Romantiskā vide ro-
sinājusi viņu Saulkrastu pludma-
lē pie Jūras parka izveidot PRE-
COS soliņu, no kura ne reizi vien 
arī pats ar savu ģimeni: sievu 
Lindu un bērniem – astoņgadīgo 
Elīzu un četrgadīgo Kārli vēro 
burvīgos saulrietus. Profesionāļa 
redzējums ļauj prognozēt, ka 
šajā gadā tiks rīkotas daudz tieši 
mazās rudens un ziemas kāzas, 
jo vīrusa COVID-19 dēļ daudzi 
pāri kāzas atlika un joprojām 
gaida šo īpašo notikumu. 

Precos.lv ir galvenais kāzu por-
tāls Latvijā kopš 2006.  gada, ko 
izveidojis un vada saulkrastnieks 
Māris Pūce, bet redaktore ir viņa 
sieva Linda. Sev noderīgu informā-
ciju par kāzu rīkošanu šeit rod gan 
topošās līgavas un līgavaiņi, gan 
vedēji un kāzu viesi. Portāla inte-
resenti izmanto gan kāzu kleitu 
katalogu un kāzu forumu, gan atrod 
kāzām pakalpojumu sniedzējus  – 
svinību vietas, fotogrāfus, floristus, 
kāzu rīkotājus, kāzu toršu cepējus, 
kāzu ielūgumu izgatavotājus u.c. 
Šeit publicēti arī iedvesmojoši kāzu 
pieredzes stāsti un noderīgi pado-
mu raksti par kāzu tēmu.

PRECOS aizpildīja brīvu nišu 
„Ideja par kāzu portāla izveidi 

tika attīstīta no sākotnējās ieceres 
par mājaslapu pirmskāzu ballītēm. 
Tolaik biju nesen atgriezies no ārze-
mēm, kurās uzturējos dažus gadus, 
kamēr studēju. Tad pats sāku ap-
svērt domu par precēšanos un pētīt 
ārzemju kāzu portālus un vietējo 
informācijas piedāvājumu. Kļuva 
skaidrs, ka Latvijā trūkst šādas viet-
nes, kurā vienkopus būtu pieeja-
ma aktuāla informācija par kāzām 

latviešu valodā, turklāt atbilstoša 
mūsu kāzu tradīcijām, mentalitātei 
un gaumei, kas arī ir svarīgi,” bizne-
sa sākumu atceras M. Pūce.

Skaists papildinājums portālam 
jau devīto gadu ir arī kāzu žurnāls 
PRECOS. Tas tiek izdots divas reizes 
gadā ar mērķi informēt lasītājus par 
aktuālākajām kāzu modes tenden-
cēm, noformējumu un svinēšanu. 
„Mēs mērķtiecīgi veidojam to arī 
par iedvesmas materiālu jaunajiem 
pāriem, iekļaujot žurnālā daudz ra-
došas idejas un unikālus kāzu die-
nas risinājumus, kā arī daudz pub-
licējot žurnāla lapaspusēs Latvijas 
kāzu fotogrāfu jaunāko veikumu. 
Par vietējo kāzu fotogrāfu darbu es 
varu teikt tikai atzinīgus vārdus – ar 
kāzu fotogrāfiem Latvija pasaulē 
tiešām var lepoties! To pierāda arī 

mūsu fotogrāfu panākumi dažā-
dos starptautiskos kāzu fotogrāfu 
konkursos,” fotogrāfu darbu atzīst 
M. Pūce. Jauns izaicinājums šā gada 
sākumā viņam bijusi izstāde RIGA 
WEDDING EXPO 2020, ko viņš or-
ganizējis kopā ar PRECOS koman-
du. Viss izdevies labi, un nākamgad 
tā paredzēta atkal. 

Saulkrasti kā laba vieta kāzu 
rīkošanai kļūst par tradīciju

Jautāts par Saulkrastu roman-
tisko garu un vietas piemērotību 
kāzu svinībām, M.  Pūce atbild: 
„Saulkrasti un to apkārtne ir ra-
dīta mīlestības svinēšanai! Katru 
gadu kāzu sezonas noslēgumā, 
redzot fotogrāfu iemūžinātos 
romantiskos mirkļus, mēs pār-
liecināmies, ka tieši šeit jau at-

kal un atkal notikuši emocionāli 
bildinājumi, aktīvas pirmskāzu 
ballītes, pasakainas laulību cere-
monijas jūras krastā un sirsnīgi 
svinētas kāzu gadadienas. Pat 
bez lieliem svētkiem Saulkrasti ir 
ideāla vieta, kur doties randiņā, 
atzīties mīlestībā, sajust jūras un 
liedaga, sievietes un vīrieša ma-
ģisko saskaņu. Saulkrasti ir vieta, 
kurā ikviens kļūst romantisks!”

„Pāriem, kuri plāno savu kāzu 
dienu, portālā Precos.lv iesaku sa-
daļu „Kāzu pieturvietas”  – tajā ir 
pieejama informācija par vietām, 
arī Saulkrastos un to apkārtnē, ko 
noteikti būtu vērts apmeklēt kāzu 
dienā,” rosina portāla veidotājs.

Kopā ar ģimeni M. Pūce Saulkras-
tos dzīvo jau gandrīz 10 gadus: „Jā-
izteic atzinība Saulkrastu uzņēmē-
jiem, kuri, novērtējot Saulkrastu 
pievilcību kāzinieku acīs, viņiem 
sagādā aizvien jaunus svinību, 
naktsmītņu, aktīvās atpūtas, 
ēdināšanas un citus piedāvāju-
mus. Paldies arī Saulkrastu pašval-
dībai, kas aizvien redzamāk uzlabo 
Saulkrastu kūrortpilsētas tēlu, pa-
augstinot tās prestižu vietai, kurā 
svinēt savas dzīves skaisto dienu – 
kāzas!”

Tendence izvēlēties ceremoniju 
un svinības vienuviet

Pēdējā laikā kāzu svinēšanas 
tendencēs M. Pūce novērojis, ka sa-
līdzinājumā ar agrāk pieņemtajiem 
standartiem aizvien biežāk kāzas 
tiek rīkotas citādi. Mūsdienās pāri 
izvēlas īstenot savas vēlmes, nevis 
pieņēmumu, kā ir jāsvin kāzas un 
kas kurā brīdī šajā īpašajā dienā ir 
jādara. 

„Pēdējos gados īpaši populāras ir 
vienas dienas kāzas, kas pāriem no-
zīmē gan mazākas kāzu izmaksas, 
gan sniedz lielāku brīvību kāzu svi-
nību vietas izvēlē. Turklāt daudzus 
pārus vilina doma par medusmēne-
ša ceļojumu uzreiz pēc kāzām – šā-
dam scenārijam vienas dienas kā-
zas, protams, būs visatbilstošākais 
variants,” rezumē M. Pūce. 

Turklāt pēdējos gados novērots, 
ka kāzas aizvien biežāk tiek rīkotas 
nedēļas dienās, kas nav sestdiena, 
svētdiena, kā arī tā sauktajā kāzu 
ne-sezonā  – vēlā rudenī, ziemā, 
agrā pavasarī. „Protams, arī šāds va-
riants ļauj samazināt kāzu izmak-
sas, aizrunāt tos kāzu pakalpojumu 
sniedzējus, kuri citkārt būtu jau 
aizņemti, turklāt vēl papildus radīt 
kāzās neparastu noskaņu un iegūt 
oriģinālas fotogrāfijas, kas mūsdie-
nās ir būtiski,” teic. M. Pūce.

Kāzu portāla un žurnāla vei-
dotājs prognozē, ka šajā gadā būs 
rekordliels rudens un ziemas kāzu 
skaits, jo daudzi pāri, kam kāzas bija 
paredzētas šajā pavasarī un vasa-
ras pirmajā pusē un kuri COVID-19 
valstī izsludināto ierobežojumu dēļ 
bija spiesti tās pārcelt, kāzas svinēs 
šī gada nogalē: „Šis gads arī noteik-
ti ieies vēsturē kā mazo kāzu gads, 
ņemot vērā neziņu par turpmāko 
situācijas attīstību COVID-19 izpla-
tības dēļ Latvijā un pasaulē. Tomēr 
mazas kāzas pēdējos gados nav 
nekas jauns. Neliels viesu skaits 
ļauj ievērot kāzu detaļas, saglabāt 
intimitāti un izvēlēties izsmalci-
nātākus, dārgākus risinājumus, ak-
centējot kvalitāti.” 

Par ceremonijas vietas izvēli 
M. Pūce secinājis, ka šobrīd aktu-
ālas ir kāzas, kurās ceremonijas 
un svinības tiek rīkotas vienu-
viet: „Šāds variants ir ideāls, ja 
vien pāris nav plānojis salaulāties 
baznīcā. Nebūs nepieciešami gari 
pārbraucieni, un dienu būs iespē-
jams saplānot bez nogurdinošām 
pauzēm.”

„Saulkrasti un 
to apkārtne ir 

kā radīta mīlestības 
svinēšanai!”

Māris un Linda Pūces ar sava sirdsdarba lolojumu – kāzām veltīto žurnālu 
PRECOS, kas ir pieejams lasīšanai arī Saulkrastu novada bibliotēkā.  
Foto: Klaids Lielbiksis

7. lpp. 
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ģimeni: „Mums nācās pārskatīt 
arī dienas plānu, jo gan svinīgā 
daļa, gan vakariņas bija paredzē-
tas tajā pašā vietā, kur ceremo-
nija. Turklāt nācās atteikties no 
kāzu vadītāja, dīdžeja un ēdinā-
tāju pakalpojumiem. Grūtākais, 
ko mums nācās darīt, bija raks-
tīt radiem un draugiem, ka kāzu 
norise ārkārtas situācijas dēļ tiks 
mainīta un tās tiks svinētas mazā 
cilvēku lokā.” Šis laiks pārim ne-
bija viegls, bet liels paldies vedē-
jiem, vecākiem un arī savstarpē-
ji  – par emocionālo atbalstu un 
uzmundrinājumu! 

Alises un Kristapa laulības 
reģistrācija notika atpūtas kom-

pleksā „Ritiņas”, Pabažos, Sējas 
novadā. Alise dalās tās dienas 
izjūtās: „Mums abiem kāzu rīts 
sākās agri – lai es tiktu saposta 
galvenajam notikumam, kopā 
ar mammu un vedējmāti jau no 
paša rīta biju „Ritiņās”. Kristaps 
tīrīja un mazgāja mūsu kāzu 
auto  – tumši sarkano žigulīti. 
Saule mūs lutināja, un rīts aiz-
ritēja ar smiekliem, dziesmām 
un arī uztraukumu. Dažas mi-
nūtes pirms ceremonijas sāku-
ma laiks pēkšņi mainījās – kļu-
va tumšs, vējš pieņēmās spēkā, 
un sāka līt lietus. Es uztraucos, 
kā šādā laikā būs iespējams 
salaulāties, bet beigās sapra-
tu, ka tas neko nemaina, tādēļ 
devu savai mammai, kura mani 
veda pie Kristapa, roku, un mēs 
devāmies lietū pretī manam 
topošajam vīram. Es nemūžam 
neaizmirsīšu viņa pārsteig-
to seju, kad viņš pagriezās, lai 
mani pirmo reizi redzētu, un iz-
dvesa skaļu „Oho!”. Lietus sāka 
pierimt, un, kad Baiba Meldere 
uzsāka ceremoniju, tas beidzās 
pavisam, mākoņi pazuda un 
atkal uzspīdēja saule. Grūti ir 
atminēties visus Baibas mums 
veltītos skaistos vārdus, bet vie-
nu gan es vienmēr atcerēšos  – 
mūsu abu „Jā”, ieskautu klusā 
ģitārspēles un varžu dziesmu 
melodijā.” 

Par Spānijas kailgliemeža 
izplatības ierobežošanu
Dabas aizsardzības pārvalde

Pēdējos gados Dabas aizsar-
dzības pārvalde (DAP) saņem 
regulārus dažādu Latvijas paš-
valdību iedzīvotāju ziņojumus un 
sūdzības par dabiskos biotopus, 
kultūraugus un mājdzīvnieku 
veselību apdraudošo Spānijas 
kailgliemezi Arion vulgaris. Glie-
meži bieži tiek konstatēti lielā 
skaitā un nodara būtiskus pos-
tījumus dārzu īpašniekiem. Līdz 
ar siltāku laiku iedzīvotāju sū-
dzības pēdējās šī gada nedēļās 
ir būtiski pieaugušas, tiek izteikti 
lūgumi mērķtiecīgi ierobežot šīs 
sugas īpatņu izplatību.

Spānijas kailgliemezis iekļauts 
Eiropas simts visinvazīvāko dzīv-
nieku sarakstā. Lai gan zinātniski 
arī Latvijā tā ir klasificējama kā in-
vazīva suga, nepilnīgā normatīvā 
regulējuma invazīvo sugu jomā dēļ 
šobrīd Spānijas kailgliemezis nav 
oficiāli ietverts invazīvo sugu sa-
rakstā. Latvijā šī suga novērota kopš 
2009. gada. 2019. gada rudenī lielā-
koties Latvijas centrālajā daļā kon-
statētas un apstiprinātas 59  sugas 
atradnes. 2020. gadā sugas izplatī-
ba, visticamāk, ir paplašinājusies. 

Ārēji Spānijas kailgliemezis 
Arion vulgaris ir ļoti līdzīgs vietējam 
sarkanajam kailgliemezim Arion 
rufus, kas novērots Latvijas dien-
vidrietumos: Embūtē un pie Lie-
pājas ezera. Tādēļ sākumā eksperti 
precīzi nosaka kailgliemeža sugu, 
un tikai tad tiek apstiprināta jauna 
atradne.

Latvijā kaitēklis lielākoties ir ie-
viesies ar stādiem, pie kuru saknēm 
atrodas gliemeža oliņas. Līdz ar stā-

da iedēstīšanu gliemezis veiksmīgi 
iedzīvojas dārzos un caur ceļma-
lām, grāvmalām un ūdenstilpju 
piekrastēm nokļūst gan kaimiņu 
dārzos, gan arī dabiskās terito-
rijās. Tādēļ ir svarīgi saprast, ka 
Spānijas kailgliemeža izplatības 
ierobežošanā nepieciešams iesais-
tīties visu invadēto teritoriju īpaš-
niekiem. Tā kā Spānijas kailglieme-
zis visintensīvāk olas dēj no augusta 
līdz septembrim, jāpanāk, lai olu 
dēšanas vecumu un olu izdēšanu sa-
sniegtu iespējami mazāk gliemežu. 
Viena dējuma olas ir vienkopus, un 
tajā var būt pat vairāk nekā 250 olas.

Sugas ietekme var izpausties da-
žādi, piemēram, kailgliemeži spēj 
apdraudēt kultūraugus un vietējās 
augu sugas, gan apēdot tās, gan 
pārnēsājot dažādus augu patogē-
nus. Turklāt Spānijas kailgliemezis 
iznīcina un barojas ar citām bez-
mugurkaulnieku sugām, piemēram, 
gliemežiem un sliekām. Ir novērota 
krustošanās ar tuvāk radniecīgajām 
Arion ģints kailgliemežu sugām, kā 
dēļ tās asimilējas un izzūd. Kaitī-
gais dzīvnieks var izplatīt jaunas 
parazītu un patogēnu sugas, kas ar 
gliemežiem tiek ievestas no citiem 
reģioniem.

Ņemot vērā visus šos faktorus, 
DAP aicina:

Papildu informācijai izlasīt DAP 
mājaslapā www.daba.gov.lv pieeja-
mo Spānijas kailgliemežu izplatības 
ierobežošanas plānu.

Turpināt ziņot par jauniem 
atradņu gadījumiem, sūtot uz e-
pastu invazivs@daba.gov.lv norā-
des par iespējami precīzu atradnes 
vietu, savu kontaktinformāciju un 
pievienotu atrastā Spānijas kailg-
liemeža foto.

Izmaiņas Zvejniekciema pasta 
nodaļas darbā
„Latvijas Pasts” informē, ka 
izmaiņas pasta pakalpojumu 
sniegšanā Saulkrastu novadā 
plānotas Zvejniekciema pasta 
pakalpojumu sniegšanas vietā 
(LV-2161), kurā iepriekš pasta 
pakalpojumus nodrošināja 
pastnieks, stundu dienā 
noteiktā adresē. Saulkrastu 
pasta nodaļa turpina darbu 
tāpat kā līdz šim, un izmaiņas 
tās darbā nav plānotas. 

„Latvijas Pasta” Tīkla departa-
menta direktora vietniece Anna 
Vērdiņa norāda: „Zvejniekciemā 
tiek saglabāts ārkārtējās situāci-
jas laikā ieviestais pasta darbības 
modelis, kas nozīmē: tas ir efek-
tīvs, un iedzīvotāji šajā teritorijā 
labprāt izmanto pasta pakalpo-
jumus savā dzīvesvietā. Šāds ri-
sinājums klientiem ir ērtāks – tas 
ir izdevīgāks, drošs un pieejams 
ne tikai noteiktās stundās, bet arī 
klientam un pastniekam vieno-
joties par abpusēji piemērotāko 
piegādes laiku. Klientam nav spe-
ciāli jādodas uz konkrēto pasta 
pakalpojumu sniegšanas vietu, 
kas ļauj ietaupīt laiku un resursus 
nokļūšanai uz to.”

„Mēs sākām 
plānot variantus 

B un C: 
ar kuriem cilvēkiem 

svinēsim mums 
tik nozīmīgo dienu, 

ja ierobežojumi 
netiks mīkstināti. 
Taču zinājām, 
ka precēsimies 

jebkurā gadījumā!”

6. lpp.
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Saulkrastu novada domes 30. jūnija sēdes Nr. 20 lēmumi
Sēdē piedalās deputāti: N.  Līcis, 
L.  Vaidere, O.  Vanaga, S.  Ozola-
Ozoliņa, A. Horsts, G. Lāčauniece, 
E.  Grāvītis, B.  Veide, S.  Ancāne, 
A. Dulpiņš, A. Deniškāne, S. Osīte, 
M. Kišuro, A. Aparjode.

Par detālplānojuma pilnveidotās 
redakcijas nodošanu publiskajai 
apspriešanai
1. Nodot publiskajai apspriešanai 
un atzinumu saņemšanai detāl-
plānojuma teritorijai no „Saules 
tiltiņa” līdz Ķīšupei pilnveidoto 
redakciju un mežaparka veido-
šanas ieceri. 2. Detālplānojuma 
un ieceres veidot mežaparku 
publiskās apspriešanas laiku no-
teikt no 2020.  gada 15.  jūlija līdz 
2020.  gada 30.  augustam. 3. Pa-
ziņojumu par detālplānojuma 
pilnveidotās redakcijas un iece-
ri veidot mežaparku sabiedris-
ko apspriešanu publicēt portālā 
www.geolatvija.lv, informatīvajā 
izdevumā „Saulkrastu Domes Zi-
ņas”, pašvaldības mājaslapā www.
saulkrasti.lv, un Būvvaldei elek-
troniski nosūtīt informāciju Dabas 
aizsardzības pārvaldei un Valsts 
meža dienestam.

Par peldvietas „Rūķīši” statusa 
likvidēšanu1

1. Konceptuāli atbalstīt peldvie-
tas „Rūķīši” statusa likvidēša-
nu. 2. Administratīvajai nodaļai 
sagatavot vēstuli Veselības mi-
nistrijai, Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministrijai 
un Pašvaldību savienībai par 
ierosinājumu veikt grozījumus 
2017.  gada 28.  novembra Minis-
tru kabineta noteikumos Nr. 692 
„Peldvietas izveidošanas, uztu-
rēšanas un ūdens kvalitātes pār-
valdības kārtība”. 3. Atbildīgais 
par lēmuma izpildi ir pašvaldī-
bas izpilddirektors. 

Par ieņēmumu un izdevumu 
palielināšanu ELFLA projekta 
„Saulkrastu novada grants ceļu 
pārbūve” īstenošanai
Palielināt Saulkrastu novada paš-
valdības 2020. gada budžeta ieņē-
mumus: 1.1. palielināt ieņēmumu 
pozīciju „Pašvaldību no valsts 
budžeta iestādēm saņemtie trans-
ferti Eiropas Savienības politiku 
instrumentu un pārējās ārvalstu 
finanšu palīdzības līdzfinansēta-
jiem projektiem (pasākumiem)” 
par 29  574,00  euro (ekonomiskās 
klasifikācijas kodā (EKK) 18.630, 
P5144), lai realizētu ELFLA projek-
tu „Saulkrastu novada grants ceļu 
pārbūve” (avanss); 1.2. palielināt 
ieņēmumu pozīciju „Aizņēmumi” 
(EKK F400200001, P143/2020) 
par 159  578,00  euro. 2.  Apstipri-
nāt izmaiņas Saulkrastu novada 
pašvaldības budžeta 2020.  gada 
izdevumos: 2.1. palielināt izde-
vumu pozīciju „ELFLA projekts 
„Saulkrastu novada grants ceļu 
pārbūve”” (struktūrvienība 0111, 
projekts 5144) budžeta izdevumu 
plānu par 189  152,00  euro (EKK 
5240 (pamatlīdzekļu un ieguldīju-
ma īpašumu izveidošana un nepa-
beigtā būvniecība)), lai veiktu au-
toruzraudzības, būvuzraudzības 
un būvdarbu apmaksu. 3. Veikt 

atbilstošus grozījumus 2020. gada 
27.  janvāra saistošajos noteiku-
mos Nr.  SN1/2020 „Saistošie no-
teikumi par Saulkrastu novada 
pašvaldības 2020.  gada budžetu”, 
iekļaujot 1., 2.  punktā minētos 
grozījumus.

Par Biznesa ideju konkursa 
komercdarbības uzsākšanai 
Saulkrastu novadā rezultātu 
apstiprināšanu, nolikuma precizē-
šanu un jauna konkursa izsludi-
nāšanu
1.  Apstiprināt Saulkrastu novada 
pašvaldības grantu konkursa re-
zultātus, nepiešķirot finansējumu 
nevienam no pretendentiem. 
2. Apstiprināt iekšējos noteiku-
mus „Grozījumi Saulkrastu no-
vada domes 2020.  gada 25.  mar-
ta iekšējos noteikumos Nr.  IeN 
7/2020 „Biznesa ideju konkurss 
komercdarbības uzsākšanai 
Saulkrastu novadā” konkursa noli-
kums” (pielikumā). 3. Iekšējie no-
teikumi stājas spēkā ar 2020. gada 
1.  jūliju. 4. Izsludināt projektu 
konkursu „Biznesa ideju kon-
kurss komercdarbības uzsākšanai 
Saulkrastu novadā”. 5. Noteikt, 
ka projektu konkursam paredzē-
tie finanšu līdzekļi no Saulkrastu 
novada domes 2020. gada budžeta 
ir 2000 euro (struktūrvienība 0111, 
M612, valdības funkcija 01.110, 
ekonomiskās klasifikācijas kods 
3263). 6. Noteikt, ka projektu kon-
kursā tiek atbalstīts viens konkur-
sa uzvarētājs. 7. Noteikt, ka kon-
kursa pretendenti konkursa pie-
teikumus iesniedz līdz 2020. gada 
1. augustam.

Par Saulkrastu novada 
pašvaldības finansētā nevalstisko 
organizāciju projektu konkursa 
rezultātu apstiprināšanu2

Piešķirt Saulkrastu novada paš-
valdības līdzfinansējumu sekojo-
šām biedrībām projektu īsteno-
šanai: 1.1. biedrībai „Saulkras-
tu kora biedrība ANIMA” (reģ. 
Nr.  40008173215) projekta 
„Multimediālās koncertfilmas 
„Krastā saviļņots” programmas 
introvideo filmēšana” īsteno-
šanai  – 2000,00  euro; 1.2. bied-
rībai „Saulkrasti Adventure” 
(reģ. Nr.  40008283765) projekta 
„Saulkrasti Active” īstenoša-
nai  – 1374,64  euro; 1.3. biedrī-
bai „Dimantu akadēmija” (reģ. 
Nr.  40008145724) projekta „BAS-
KETBOLA treniņa nedēļa bērniem 
un jauniešiem” īstenošanai  – 
1990,00  euro; 2. Slēgt līgumus ar 
biedrībām par finansējuma pie-
šķiršanu un finansējuma izlietoju-
ma atskaišu iesniegšanu. 

Par zemes nomas līguma 
pagarināšanu (Katrīnbādes iela 1)
1. Pagarināt zemes nomas līgumu 
ar Saulkrastu Zvejnieku Biedrī-
bu (reģ. Nr.  40008196326) uz 10 
(desmit) gadiem, līdz 2032.  gada 
30.  jūlijam par Saulkrastu nova-
da pašvaldības zemes īpašuma 
Katrīnbādes ielā  1, Saulkrastos, 
Saulkrastu novadā, kadastra nu-
murs 80130030268, daļas 600  m2 
platībā nomu Saulkrastu pie-
krastes zvejnieku apmetnes kā 

kultūrvērsturiska kompleksa uz-
turēšanai. 2. Noteikt nomas mak-
su – 28,00 euro (divdesmit astoņi 
euro, 00 centi) un 5,88 euro (pieci 
euro, 88  centi), 21% PVN, kopā – 
33,88  euro (trīsdesmit trīs euro, 
88  centi) gadā. 3.  Noslēgt raks-
tisku vienošanos par izdarītiem 
grozījumiem un papildinājumiem 
(pielikumā). 4. Atbildīgais par lē-
muma izpildi – pašvaldības izpild-
direktors.

Par bērnu un jauniešu vecumā no 
13 līdz 19 gadiem nodarbināšanu 
vasaras periodā
1. Noteikt bērnu un jauniešu vecu-
mā no 13 līdz 19 gadiem, kuri iegūst 
izglītību vispārējās pamatizglītības 
un vidējās izglītības iestādēs un ir 
deklarēti Saulkrastu novada admi-
nistratīvajā teritorijā, nodarbinātī-
bas periodu no 2020.  gada 13.  jū-
lija līdz 23.  augustam. 2. Izveidot 
Saulkrastu novada domes Novada 
attīstības nodaļā deviņas pagaidu 
amata vietas – palīgstrādnieks (pro-
fesijas kods 9329 09). 3. Noteikt atal-
gojumu vienam nodarbināmajam 
par nodarbinātības periodu – divas 
nedēļas (10  darba dienas) četras 
stundas dienā  – 125,00  euro ap-
mērā (pirms darba ņēmēja nodokļa 
nomaksas). 4. Noteikt darbus, kuros 
nodarbināmi bērni: 4.1. koku, zie-
du un augu stādīšana un kopšana; 
4.2. laukumu un skvēru sakopšana. 
5. Izveidot darbinieku atlases grupu 
šādā sastāvā: 5.1. Novada attīstības 
nodaļas labiekārtošanas darbu va-
dītājs; 5.2. Sociālā dienesta vadītājs. 
6. Uzdot darbinieku atlasi veikt, 
prioritāri nodrošinot darba vie-
tas sociāli mazaizsargāto ģimeņu 
bērniem (trūcīgas, maznodrošinā-
tas, daudzbērnu ģimenes). Pārējie 
bērni un jaunieši nodrošināmi ar 
darba vietām pieteikumu iesnieg-
šanas secībā, ja bērnu un jauniešu 
vecums ir no 13 līdz 19  gadiem, 
tie iegūst izglītību vispārējās pa-
matizglītības un vidējās izglītības 
iestādēs un ir deklarēti Saulkrastu 
novada administratīvajā teritori-
jā. 7. Nodarbinātības periodā darbu 
nodrošināt ne vairāk kā 25 bērniem 
un jauniešiem vecumā no 13 līdz 
19  gadiem. 8. Novada attīstības 
nodaļai sadarbībā ar Administra-
tīvās nodaļas personāla speciālistu 
izstrādāt lēmuma 2.  punktā mi-
nētajam amatam amata aprakstu. 
9. Administratīvajai nodaļai pub-
licēt pašvaldības interneta vietnē 
paziņojumu par pieteikšanos bēr-
niem un jauniešiem vecumā no 
13 līdz 19  gadiem nodarbinātībai 
vasaras periodā, nosakot, ka pietei-
kumi iesniedzami līdz 2020.  gada 
7. jūlijam, kā arī publicēt pieteiku-
ma veidlapu (pielikumā). 10. Dar-
binieku atlases grupai iesniegt per-
sonu sarakstu, ar kurām slēdzams 
darba līgums personāla speciālistei 
līdz 2020. gada 10. jūlijam.

Par grozījumiem sociālo pabalstu 
2020. gada izdevumos
1. Apstiprināt izmaiņas Saulkras-
tu novada pašvaldības budžeta 
2020.  gada izdevumos: 1.1. sa-
mazināt Sociālā dienesta – sociā-
lie pabalsti (struktūrvienība 081, 
M812, V.F.10.700) budžeta izde-

vumu plānu: 1.1.1. ekonomiskās 
klasifikācijas kods (EKK) 642102 
(skolēnu abonementa biļetes) par 
3  000,00  euro, jo COVID-19 dēļ 
skolēni nebrauca uz skolām; 1.2. 
palielināt Sociālā dienesta  – so-
ciālie pabalsti (struktūrvienība 
081, M812, V.F.10.700), budžeta 
izdevumu plānu: 1.2.1. EKK 6254 
(pabalsti krīzes situācijā (naudā)) 
par 3  000,00  euro, lai apmaksātu 
piešķirtos pabalstus Saulkrastu 
novadā deklarētajiem iedzīvotā-
jiem krīzes situācijās (daļa līdzek-
ļu tiks atgūti no valsts). 2. Veikt 
atbilstošus grozījumus 2020. gada 
27.  janvāra saistošajos noteiku-
mos Nr.  SN1/2020 „Saistošie no-
teikumi par Saulkrastu novada 
pašvaldības 2020.  gada budžetu”, 
iekļaujot 1.  punktā minētos gro-
zījumus.

Par iekšējo noteikumu „Par 
iepirkumu organizēšanu un 
līgumu slēgšanas kārtību 
Saulkrastu novada pašvaldībā”
1.  Apstiprināt Saulkrastu nova-
da domes iekšējos noteikumus 
Nr.  IeN 14/2020 „Par iepirkumu 
organizēšanu un līguma slēgšanas 
kārtību Saulkrastu novada paš-
valdībā”. 2. Noteikt, ka noteikumi 
stājas spēkā ar lēmuma pieņemša-
nas brīdi. 3. Ar lēmuma pieņem-
šanas brīdi zaudē spēku Saulkras-
tu novada domes 2014.  gada 
29.  janvāra iekšējie noteikumi 
Nr.  2 „Kārtība, kādā Saulkrastu 
novada pašvaldībā tiek veikti ie-
pirkumi” un Saulkrastu novada 
domes 2015.  gada 30.  septembra 
iekšējie noteikumi Nr. IeN 5/2015 
„Kārtība, kādā Saulkrastu novada 
pašvaldībā tiek izstrādāti, saska-
ņoti un noslēgti līgumi”. 4. Uzdot 
Administratīvās nodaļas lietvedei 
par pieņemto lēmumu informēt 
Saulkrastu novada domes iestā-
žu vadītājus un nodaļu vadītājus. 
5. Uzdot Administratīvās nodaļas 
lietvedei lēmumu nosūtīt Valsts 
kontrolei. 6. Atbildīgais par lēmu-
ma izpildi – pašvaldības izpilddi-
rektors.

Par reorganizāciju iestādē 
Saulkrastu novada dome un 
Saulkrastu tūrisma informācijas 
centrā3

1. Ar 2020. gada 30. septembri lik-
vidēt amata vietas „Sabiedrisko 
attiecību vadītājs” un „Sabiedris-
ko attiecību speciālists” Saulkras-
tu novada domes Administratīvajā 
nodaļā. 2. Ar 2020. gada 1. oktobri 
izveidot Saulkrastu novada domē 
jaunu nodaļu „Komunikācijas 
un tūrisma nodaļa”. 3. Atbil-
stoši Saulkrastu novada domes 
2020.  gada 27.  janvāra iekšējiem 
noteikumiem Nr. IeN 2/2020 „Par 
Saulkrastu novada pašvaldības iz-
veidoto amatu vērtību un mēneš-
algu noteikšanas kārtību” apstip-
rināt Saulkrastu novada domes 
„Komunikācijas un tūrisma no-
daļas” amatu sarakstu un atalgo-
jumu. 4. Ar 2020.  gada 1.  oktobri 
likvidēt iestādi „Saulkrastu tūris-
ma informācijas centrs”, pievie-
nojot to citai iestādei – Saulkras-
tu novada domei (Komunikācijas 
un tūrisma nodaļai). 5. Noteikt, 

ka iestāde „Saulkrastu novada 
dome” ir iestādes „Saulkrastu tū-
risma informācijas centrs” tiesību 
un saistību pārņēmēja. 6.  Uzdot 
Saulkrastu tūrisma informācijas 
centra vadītāja pienākumu izpil-
dītājai: 6.1.  pastāvīgi glabājamās 
lietas un ilgstoši glabājamās lie-
tas (izņemot darbiniekus, kuri 
turpinās darbu Saulkrastu novada 
domes Komunikācijas un tūrisma 
nodaļā) nodot glabāšanā Siguldas 
zonālajā valsts arhīvā; 6.2. saga-
tavot Saulkrastu tūrisma informā-
cijas centra īstermiņā glabājamo 
dokumentu un darbinieku (kuri 
turpinās darbu Saulkrastu nova-
da domē) personas lietu nodoša-
nas–pieņemšanas aktus un līdz 
2020.  gada 1.  oktobrim iesniegt 
tos Saulkrastu novada domē; 
6.3. sagatavot Saulkrastu tūrisma 
informācijas centra īstermiņā un 
ilgtermiņā glabājamo dokumentu 
un personāla dokumentu nodo-
šanas–pieņemšanas aktus un līdz 
2020.  gada 1.  oktobrim iesniegt 
tos domei; 6.4. izbeigt līguma 
attiecības ar pakalpojuma snie-
dzējiem, ja to pakalpojumi pēc 
reorganizācijas vairs nebūs nepie-
ciešami.

Par iestādes „Jauniešu māja” 
un iestādes „Saulkrastu sporta 
centrs” reorganizāciju4

1. Ar 2020. gada 1. oktobri likvidēt 
Saulkrastu novada domes iestā-
di „Jauniešu māja”, pievienojot 
to Saulkrastu novada domes ies-
tādei „Saulkrastu sporta centrs”. 
2. Ar 2020. gada 1. oktobri mainīt 
Saulkrastu sporta centra nosau-
kumu un noteikt to šādā redakci-
jā – „Saulkrastu sporta un ģimeņu 
centrs”. 3. Atbilstoši Saulkrastu no-
vada domes 2020. gada 27. janvāra 
iekšējiem noteikumiem Nr.  IeN 
2/2020 „Par Saulkrastu novada 
pašvaldības izveidoto amatu vēr-
tību un mēnešalgu noteikšanas 
kārtību” apstiprināt Saulkrastu 
novada domes iestādes „Saulkras-
tu sporta un ģimeņu centrs” 
amatu sarakstu un atalgojumu. 
4. Noteikt, ka iestāde „Saulkras-
tu sporta un ģimeņu centrs” ir 
iestādes „Jauniešu māja” tiesību 
un saistību pārņēmēja. 5. Uz-
dot „Jauniešu mājas” vadītājai: 
5.1. pastāvīgi glabājamās lietas un 
ilgstoši glabājamās lietas (izņemot 
darbinieku, kuri turpinās darbu 
Saulkrastu sporta un ģimeņu cen-
trā, personas lietas) nodot glabāša-
nā Siguldas zonālajā valsts arhīvā; 
5.2. sagatavot „Jauniešu mājas” īs-
termiņā glabājamo dokumentu un 
„Jauniešu mājas” darbinieku (kuri 
turpinās darbu Saulkrastu spor-
ta ģimeņu centrā) personas lietu 
nodošanas–pieņemšanas aktus 
un iesniegt tos Saulkrastu spor-
ta un ģimeņu centram; 5.3. pēc šī 
lēmuma pieņemšanas, sadarbī-
bā ar Saulkrastu novada domes 
Administratīvo nodaļu norma-
tīvajos aktos noteiktajā kārtībā 
informēt „Jauniešu mājas” dar-
biniekus par iestādes likvidāciju, 
pēc iespējas piedāvājot pārjaunot 
darba tiesiskās attiecības iestā-
dē „Saulkrastu sporta un ģimeņu 
centrs”. Gadījumā, ja darbinieks 
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nepiekrīt pārjaunot darba tiesis-
kās attiecības ar 2020. gada 1. ok-
tobri, attiecīgā amata vieta tiek 
likvidēta; 5.4. Veikt ārkārtas inven-
tarizāciju 2020. gada 28. septembrī 
ilgtermiņa ieguldījumiem un krā-
jumiem. Ar 2020.  gada 1.  oktobri 
visus ilgtermiņa ieguldījumus un 
krājumus ar aktu nodot iestādes 
„Saulkrastu sporta un ģimeņu 
centram”. 6. Apstiprināt iestādes 
„Saulkrastu sporta un ģimeņu 
centrs” nolikumu un struktūru sa-
skaņā ar pielikumu.

Par iekšējo noteikumu „Grozī-
jumi Saulkrastu novada domes 
2018. gada 31. oktobra iekšējos 
noteikumos Nr. IeN 18/2018 
„Saulkrastu pašvaldības budžeta 
izstrādāšanas, apstiprināšanas, 
izpildes un kontroles noteikumi”” 
apstiprināšanu
1. Apstiprināt grozījumus Saulkras-
tu novada domes 2018.  gada 
31.  oktobra iekšējos noteiku-
mos Nr. IeN 18/2018 „Saulkrastu 
pašvaldības budžeta izstrādāša-
nas, apstiprināšanas, izpildes un 
kontroles noteikumi” (pieliku-
mā). 2. Grozījumi stājas spēkā ar 
2020. gada 1. jūliju.

Par 2020. gada 27. maija 
Saulkrastu novada domes 
lēmuma Nr. 1745 „Par izziņas iz-
sniegšanu SIA „Saulkrastu tenisa 
klubs”” atcelšanu un par izziņas 
izsniegšanu SIA „Saulkrastu 
tenisa klubs”
1. Izsniegt SIA „Saulkrastu teni-
sa klubs”, reģ. Nr.  40003012675, 
juridiskā adrese  – Vējdzirnavu 
iela 28 – 13, Rīga, LV-1024, pie-
prasīto izziņu iesniegšanai Valsts 
zemes dienestā un Rīgas rajona 
tiesā par to, ka Saulkrastu no-
vada pašvaldība piekrīt, ka SIA 
„Saulkrastu tenisa klubs” pie-
derošo autobusu pieturas ēku ar 
kadastra apz. 80130020236001 un 
adresi „Ainažu iela 9C, Saulkras-
ti, Saulkrastu novads”, kas atro-
das uz Saulkrastu novada paš-
valdības piederoša nekustamā 
īpašuma „V101”, Saulkrastos, 
Saulkrastu novadā (kadastra nu-
murs 80130010180) zemes vie-
nības ar kadastra apzīmējumu 
80130020236, reģistrē Valsts ze-
mes dienestā un Rīgas rajona tie-
sā kā patstāvīgu būvju īpašumu 

uz SIA „Saulkrastu tenisa klubs” 
vārda (izziņa pielikumā). 2. Atbil-
dīgais par lēmuma izpildi – paš-
valdības izpilddirektors. 3. Atcelt 
2020.  gada 27.  maija Saulkrastu 
novada domes lēmumu Nr.  1745 
„Par izziņas izsniegšanu SIA 
„Saulkrastu tenisa klubs””. 4. Ad-
ministratīvās nodaļas vecākajai 
lietvedei lēmumu un izziņu nosū-
tīt SIA „Saulkrastu tenisa klubs”, 
juridiskā adrese  – Vējdzirnavu 
iela 28 – 13, Rīga, LV-1024.

1 „PAR” – 10 (A. Aparjode, L. Vai-
dere, E. Grāvītis, B. Veide, A. Dul-
piņš, M.  Kišuro, A.  Deniškāne, 
G.  Lāčauniece, S.  Ancāne, S.  Osī-
te), „PRET”  – 1  (A.  Horsts), „AT-
TURAS” – 3  (N.  Līcis, O.  Vanaga, 
S.  Ozola-Ozoliņa), „NEPIEDA-
LĀS” – nav.

2 „PAR” – 13 (S. Ancāne, A. Horsts, 
O.  Vanaga, A.  Dulpiņš, S.  Ozo-
la-Ozoliņa, A.  Aparjode, S.  Osī-
te, G.  Lāčauniece, A.  Deniškāne, 
E.  Grāvītis, B.  Veide, N.  Līcis, 
M.  Kišuro), „PRET”  – nav, „AT-
TURAS”  – nav, „NEPIEDALĀS”  – 
1 (L. Vaidere).

3 „PAR” – 10 (N. Līcis, O. Vanaga, 
A.  Aparjode, A.  Horsts, S.  Ozola-
Ozoliņa, L.  Vaidere, S.  Ancāne, 
B. Veide, G. Lāčauniece, S. Osīte), 
„PRET”  – 1 (E.  Grāvītis), „ATTU-
RAS”  – 3 (M.  Kišuro, A.  Dulpiņš, 
A.  Deniškāne), „NEPIEDALĀS”  – 
nav.

4 „PAR” – 8 (O. Vanaga, S. Ancāne, 
S. Osīte, L. Vaidere, S. Ozola-Ozo-
liņa, A. Horsts, N. Līcis, B. Veide), 
„PRET”  – 2 (E.  Grāvītis, A.  Dul-
piņš), „ATTURAS”  – 3 (M.  Kišu-
ro, G.  Lāčauniece, A.  Deniškāne), 
„NEPIEDALĀS” – 1 (A. Aparjode).
Pārējos lēmumos balsojums vien-
balsīgs. Viss domes sēdes proto-
kola teksts (ievērojot Vispārīgā 
datu aizsardzības regulā noteikto) 
un sēdes audioieraksts ir pieej-
ams Saulkrastu novada pašval-
dības mājaslapā www.saulkrasti.
lv, sadaļā „Domes sēdes”. Sēdes 
videoierakstu ir iespējams noska-
tīties pašvaldības Facebook kontā 
„Saulkrastu dome”. Nākamā do-
mes sēde plānota trešdien, 29. jū-
lijā, plkst.  14 Saulkrastu novada 
domē Raiņa ielā 8.

Tiks atjaunots Zvejniekciema 
skeitlaukums

Saulkrastu novada dome 
noslēgusi līgumu ar SIA 
„City Playground” par jaunu 
skeitlaukuma konstrukciju 
uzstādīšanu Zvejniekciema 
stadionā. Līguma summa ir 
19898,45 eiro (ieskaitot PVN).

Darbi tiks pabeigti līdz šā gada 
28.  jūlijam. Konstrukciju ilgmū-
žībai to virsma tiks pārklāta ar 
specifisku uz poliuretāna bāzes 
veidotu skeitlaukuma iesegumu.

Pašreizējais skeitlaukums Zvej-
niekciema stadionā tika izveidots 

2012.  gada rudenī, vēl pirms sta-
diona rekonstrukcijas. Šajā laikā 
tagadējās finiera rampas ir pilnīgi 
nolietojušās, un tās bija paredzēts 
nomainīt jau šopavasar, taču vīru-
sa COVID-19 izraisītās krīzes dēļ 
darbi tika atlikti.

Foto: Normunds Līcis

2019. gada 3. jūnijā SAISTOŠIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. SN 14/2020 
Apstiprināti Saulkrastu novada domes 2020. gada 3. jūnija sēdē (prot. Nr. 19/2020§2) 

Grozījumi Saulkrastu novada domes 2015. gada 29. aprīļa 
saistošajos noteikumos Nr. 6/2015 „Par Saulkrastu novada 
pašvaldības pludmales un peldvietu lietošanu”
 Izdoti saskaņā ar likuma „Par 
pašvaldībām” 43. panta pirmās 
daļas 2. punktu un trešo daļu.

Izdarīt šādus grozījumus 
Saulkrastu novada domes 
2015. gada 29. aprīļa saistošajos 
noteikumos Nr. 6/2015 „Par 
Saulkrastu novada pašvaldības 
pludmales un peldvietu lietošanu” 
(turpmāk – Noteikumi):
1. Papildināt ar 3.5. punktu šādā 
redakcijā:
„3.5. Nūdistu pludmale – iezīmēta 
pludmales daļa, paredzēta 
apmeklētājiem, kuri vēlas sauļoties 
un atpūsties kaili.”
2. Papildināt ar 8.1 punktu šādā 
redakcijā:
„8.1 Saulkrastu novada 
pašvaldības administratīvajā 
teritorijā nūdistu pludmale ir 
aprīkota ar zīmēm „Nūdistu 
pludmale” un atrodas 500 metrus 
aiz tūrisma objekta „Baltā kāpa”, 
dienvidrietumu virzienā, saskaņā 
ar 2. pielikumā pievienoto 
pludmales zonējumu.”.
3. Papildināt Noteikumus ar 
2. pielikumu šādā redakcijā: 

Pielikums 
Saulkrastu novada domes 

2015. gada 29. aprīļa  saistošajiem 
noteikumiem Nr. SN 6/2015 „Par 

Saulkrastu novada pašvaldības 
pludmales un peldvietu lietošanu”

PASkAIdrojumA rAkStS
1. Projekta nepieciešamības 
pamatojums. Noteikumi 
papildināti ar normatīvo 
regulējumu, nosakot „Nūdistu 
pludmales” robežas 500 metrus 

aiz tūrisma objekta „Baltā 
kāpa”, dienvidrietumu virzienā, 
1600 metru garumā.
2. Īss projekta satura izklāsts. 
Noteikumi papildināti ar 
normatīvo regulējumu, nosakot 
„Nūdistu pludmales” robežas.
3. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz 
pašvaldības budžetu. Saistošie 
noteikumi neparedz ietekmi uz 
pašvaldības budžetu.
4. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz 
uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā. Nav 
attiecināma.
5. Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām. „Nūdistu 
pludmales” zonējumu un zīmes 
izvietošanu ir saskaņojusi akciju 
sabiedrība „Latvijas valsts meži” 
un Dabas aizsardzības pārvalde.
6. Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām. Nav 
attiecināma.

N. Līcis,
domes priekšsēdētājs

2020. gada 17. aprīlī SAISTOŠIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. SN 8/2020 
Apstiprināti Saulkrastu novada domes 2020. gada 17. aprīļa sēdē (prot. Nr. 15/2020§2) 

Grozījumi Saulkrastu novada domes 2015. gada 29. aprīļa 
saistošajos noteikumos Nr. 5 „Par sabiedrisko kārtību 
Saulkrastu novadā”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par 
pašvaldībām” 43. panta pirmās 
daļas 4. punktu, Pirotehnisko 
izstrādājumu aprites likuma 
17. panta piekto daļu.

Izdarīt šādus grozījumus 
Saulkrastu novada domes 
2015. gada 29. aprīļa saistošajos 
noteikumos Nr. 5 „Par sabiedrisko 
kārtību Saulkrastu novadā” 
(turpmāk – Noteikumi):

1. Svītrot 5.3. apakšpunktu.
2. Izteikt 5.4. apakšpunktu šādā 
redakcijā:
„5.4. dedzināt atkritumus, tostarp 
bioloģiskos atkritumus;”.

N. Līcis, domes priekšsēdētājs
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Vasaras 
aktivitātes 
bibliotēkā 
Ilze Dzintare, 
Saulkrastu novada bibliotēkas 
vadītāja

Saulkrastu novada bibliotēka 
aicina bērnus, jauniešus un viņu 
vecākus piedalīties lasīšanas 
veicināšanas programmā 
„Bērnu, jauniešu un vecāku 
žūrija 2020”, kuras lasāmvielas 
sarakstā iekļautas interesantas 
un daudzveidīgas grāmatas 
dažādu vecumu lasītājiem.

Programmas mērķis ir veici-
nāt lasītprasmi un interesi par 
grāmatām, vienot lasītājus un 
aicināt uz diskusijām par lasām-
vielu, kā arī sekmēt augstvērtīgas 
literatūras izplatību. Projektā 
iekļautās grāmatas sadalītas ve-
cuma grupās „5+”, „9+”, „11+” un 
„15+”, kā arī vecākiem paredzētās 
grāmatās, aicinot ikvienu grā-
matmīli atrast interesantu lite-
ratūru.

Ja vēlaties piedalīties prog-
rammā un iepazīt šī gada grāmatu 
kolekciju, piesakieties Saulkrastu 
novada bibliotēkā! Informācija 
par katram vecumposmam ietei-
camo literatūru ir pieejama mā-
jaslapā www.lasamkoks.lv.

Lasīšanas veicināšanas prog-
ramma „Bērnu, jauniešu un vecā-
ku žūrija” ir Latvijas Nacionālās 
bibliotēkas izstrādāta un kopš 
2009.  gada Latvijas Bibliotekāru 
biedrības īstenota programma. 
Visu gadu bērni, jaunieši un arī 
vecāki cītīgi lasa grāmatas, vērtē 
un aizpilda anketas, lai reizi gadā 
veiksmīgāko grāmatu autoriem, 
tulkotājiem, ilustratoriem un iz-
devējiem piešķirtu balvas.

Zvejniekciema vidusskolas 9. klases 
audzēkņi spēlē „MathScape” un konkursā 
„Fizmix Eksperiments”
Aleksandra Ivanova,  
Zvejniekciema vidusskolas 
matemātikas skolotāja un komandu 
konsultante 

       
Šajā mācību gadā Zvejniek-
ciema vidusskolas audzēkņi 
interesējās par matemātiku un 
fiziku un ar teicamiem rezul-
tātiem piedalījās divos valsts 
konkursos. 

Akciju sabiedrības „Latvenergo” 
rīkotais 8. un 9.  klašu erudīcijas 
konkurss „Fizmix Eksperiments” 
notika jau 25.  gadu, un konkur-
sam pieteicās 246  komandas jeb 
1230 skolēni no Latvijas. Savas zi-
nāšanas un erudīciju pārbaudīja arī 
Zvejniekciema vidusskolas 9.  kla-
ses audzēkņi Viktorija Graubiņa, 
Artūrs Kiseļevskis, Nikita Lavigins, 
Edvards Puharts un Uģis Ramba 
jeb komanda SABNK.

Konkursā jaunieši padziļināti 
apgūst fiziku, meklējot praktisku 
izmantojumu teorijai. Dalībnieki ri-
sina uzdevumus nozares ekspertu, 
kā arī sabiedrībās zināmu un talan-
tīgu cilvēku sagatavotos uzdevumus. 
Konkursa atlases kārtas uzdevumi 
bija pieejami „Fizmix” mājaslapā, 
kurā skolēni risināja 40  dažādas 
grūtības pakāpes pārbaudījumus. 
Pēc vairāku mēnešu aktīvas dalības 
„Fizmix Eksperimentā” un fizikas 
mācībām SABNK sacentās ar 56 Rī-
gas reģiona komandām un iekļuva 
„Fizmix Eksperimenta” 25.  sezonas 
finālā, kurā piedalījās 10 labākās re-
ģiona komandas.

20.  maijā notika vēl iepriekš 
nebijis neklātienes fināls, kurā 
komandu dalībniekiem bija jāveic 
eksperimentāli uzdevumi vienā 

stundā. Šajā laikā katram koman-
das dalībniekam bija jāpilda viens 
uzdevums. Lielākoties tika vērtē-
ta iesniegtās atbildes precizitāte. 
Ja divām komandām bija vienāds 
punktu skaits, tika ņemts vērā uz-
devuma izpildes laiks.

Lielajā finālā komandu punkti 
tika skaitīti no nulles un netika 
ņemts vērā atlasē iegūtais punktu 
skaits.

Mums ir liels gandarījums par 
Zvejniekciema vidusskolas koman-
du, kura ar interesi un aizrautību, 
izpildot visus uzdevumus un no-
teikumus, ieguva godpilno 6. vietu 
Rīgas reģionā.

2020.  gada sākumā informā-
cijas tehnoloģiju (IT) uzņēmums 
„Accenture” ar sadarbības partne-

riem izveidoja Latvijā pirmo digi-
tālo izlaušanās spēli „MathScape”, 
lai popularizētu matemātiku, parā-
dot tās izmantošanas iespējas dau-
dzās profesijās.

Attālinātā mācību procesa sā-
kumā „Accenture Latvia” aizrau-
jošākai spēlei piedāvāja pievie-
noties izaicinājumam: komandai, 
kuras skolēni pirmie atrisinās visus 
„MathScape” uzdevumus, tika no-
sūtītas krāsainas un „matemātis-
kas” zeķes, bet skolotājai dāvanā – 
JBL bezvadu skaļrunis par skolēnu 
aktīvu iesaistīšanu!

Zvejniekciema vidusskolas 9. kla-
ses aktīvie, gudrie audzēkņi izai-
cinājumu pieņēma un atrisināja 
8 matemātikas un loģikas uzde-
vumus, liekot dejot robotam Nao 

un kļūstot par pirmo klasi Latvijā, 
kura izpildīja spēles noteikumus, 
uzvarot izlaušanās spēlē.

Īpašs paldies par ieinteresētību, 
pozitīvismu un ātru iesaistīšanos 
Viktorijai Graubiņai, Nikolai Jegi, 
Arnoldam Jurkevicam, Francim 
Jurim Kalotam, Artūram Kiseļevs-
kim, Sendijai Alisei Kļaviņai, Niki-
tam Laviginam, Edvardam Andrim 
Puhartam, Uģim Rambam, Emīlam 
Vētram, Matīsam Vītolam, Lindai 
Elīzai Zaķei! 

Iesakām izmēģināt spēli, kas ir 
pieejama mājaslapā www.maths-
cape.lv. 

Paldies visiem par atbalstu, 
sapratni un iecietību konkursu 
laikā un skolēniem par ieguldīto 
darbu! 

Zvejniekciema vidusskolas pedagoģe 
izglītojošajā TV projektā „Tavaklase” 

Vija Skudra,   
Zvejniekciema vidusskolas  
latviešu valodas pedagoģe 

Pandēmija pasaulē ir mainījusi 
ikviena cilvēka ikdienu, kopā 
ar trauksmi, neziņu un ierobe-
žojumiem atnesot arī daudzus 
izaicinājumus un noderīgus 
jauninājumus. Pavisam noteikti 
tas attiecas arī uz pedagogiem 
un izglītības darbiniekiem. 
Plašsaziņas līdzekļos daudz dis-
kutēts, vai un cik efektīva bijusi 
attālinātā mācīšanās, un šajās 
diskusijās bieži ticis apspriests 
arī projekts „Tavaklase”, ko 
īstenoja Izglītības un zinātnes 
ministrija (IZM) sadarbībā ar 
vietnes www.tavaklase.lv no-
drošinātāju SIA „Telia Latvija”. 
Vietnē ikvienam skolēnam bija 
iespēja vērot nodarbības visos 
mācību priekšmetos un mācību 
jomās, sadarboties ar peda-
gogu un dažādot attālināto 
mācīšanos. Pavisam (līdz šā 
gada jūnija sākumam) vietni 

mācībām izmantojuši aptuveni 
400 000 lietotāji no 69 pasau-
les valstīm.

Dalība šajā projektā pavisam no-
teikti bija jauna pieredze un lieliska 
iespēja uzlabot profesionālo meis-
tarību un prasmes. Šagad pirmo rei-
zi pedagoģiskajā praksē darbojos kā 
4.  klašu latviešu valodas skolotāja, 
tāpēc, kad projekta komanda mek-
lēja pedagogus, kuri varētu veidot 
TV nodarbības 4. klasei latviešu va-
lodā, pieteicos nešauboties. 

Saziņa ar citiem pedagogiem un 
projekta radošo komandu notika ti-
kai elektroniski, tādēļ kolēģi, ar kuru 
kopā veidojām nodarbības 4. klasei 
latviešu valodā, pirmo reizi satiku 
vien filmēšanas dienā. Man pavei-
cās, jo kopā ar mani strādāja Ropažu 
vidusskolas pedagoģe Kristīne Krī-
gere – atsaucīga un gudra skolotāja. 
Ikvienai nodarbībai bija zināms sa-
sniedzamais rezultāts. Mūsu darbs – 
viegli un atraktīvi sniegt zināšanas 
un nostiprināt līdzšinējās prasmes, 
veidojot stundu saturu un īstenojot 

to TV studijā. Sarežģītākais noteik-
ti bija sakārtot materiālu 20  mi-
nūšu nodarbībai (noteiktais katras 
nodarbības ilgums) tā, lai tas būtu 
vienlaikus saprotams, izglītojošs, kā 
arī ieinteresējošs un dotu skolēnam 
iespēju pašvadīti sasniegt izvirzīto 
mērķi un rezultātu. 

Mums, veidojot pavisam 11  no-
darbības, bija jāiemācās domāt kā 
skolēniem, kuri nodarbību vēros un 
iesaistīsies tajā. Nācās ik pa brīdim 
sev atgādināt, ka ir lietas, ko skolēni 
itin vienkārši veic klasē, bet patstā-
vīgi, otrpus ekrānam, tomēr nespēj 
izdarīt. Visu plānojām un veidojām 
detalizētu nodarbības konspektu  – 
bieži vien 20  minūšu nodarbībai 
tika izveidots apjomīgs plāns uz vai-
rākām lappusēm. Viena no mums 
sarežģītākajām tēmām bija dialoga 
prasmju nostiprināšana. Piekritī-
siet, ka mācīties veidot dialogu TV 
nav ikdienišķi un ierasti?! Bijām 
lepnas un priecīgas, kad pēc stundas 
saņēmām komplimentus no skatītā-
jiem, ka esot bijis viegli visu saprast 
un paveikt. Tā pavisam noteikti bija 

labākā balva par ieguldīto darbu! 
Nodarbību plānošana un primā-

rā aprobācija notika vakaros, pēc 
darba, bet filmēšana  – sestdienās 
un svētdienās. Var tikai apbrīnot 
radošo komandu un TV operatoru 
brigādes, kas pavadīja garas stun-
das improvizētajās klasēs un arvien 
saglabāja mieru, bija atsaucīgas un 
atbalstīja pedagogus, kuriem daž-
reiz nebija nemaz tik vienkārši no-
stāties kameras priekšā. 

Kad jūnija sākumā vairāk nekā 
simts projektā iesaistītie pedago-
gi satikās viesmīlīgajā SIA „Telia 
Latvija” dārzā, daudzi pauda gan-
darījumu par paveikto un teicās arī 
nākamreiz, ja vien būšot šāda nepie-
ciešamība, piedalīties TV projektos. 
Tādēļ jāpiekrīt izglītības un zinātnes 
ministres Ilgas Šuplinskas teikta-
jam, ka šādi projekti ir viens no nā-
kotnes mācību procesa balstiem un 
liek būt radošiem gan pedagogiem, 
gan skolēniem. Rudenī, uzsākot 
skolas gaitas, radošs skatījums uz 
mācību procesu būs nepieciešams 
ikvienam! 

„Fizmix” komanda un skolotāja Aleksandra Ivanova. Foto: Dace Dulpiņa 

Projekta noslēgums SIA „Telia 
Latvija” dārzā – IZM ministre 
Ilga Šuplinska un projekta vadītājs 
Jānis Volberts sveic pedagogus – 
projekta dalībniekus.
Foto: no privātā arhīva 
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Pašvaldības policijas 
paveiktais jūnijā
Normunds Alksnis,  
Saulkrastu pašvaldības policija

Jūnijā Saulkrastu pašvaldības 
policijā ir saņemti 154 izsau-
kumi. Par dažādiem pārkāpu-
miem aizturētas 10 personas: 
1 nodota Valsts policijas Rīgas 
reģiona pārvaldes Saulkrastu 
iecirkņa darbiniekiem turp-
mākām procesuālām darbī-
bām, 6 personas nogādātas 
savā dzīvesvietā, 2 – nakts 
patversmē „Gaiziņš”, 1 perso-
na nogādāta Rīgas Psihiatri-
jas un narkoloģijas centrā.

Uzrakstīti 148  administratīvā 
pārkāpuma protokoli: 136  – par 
Ceļu satiksmes noteikumu neie-
vērošanu (no tiem 6 protokoli par 
braukšanu ar transportlīdzekli 
pa gājēju ceļu, 13  protokoli par 
mehānisko transportlīdzekļu pār-
vietošanās, tajā skaitā par stāvē-
šanas vai apstāšanās noteikumu, 
pārkāpšanu Baltijas jūras un Rī-
gas jūras līča piekrastes krasta 
kāpu aizsargjoslā), 1  – par vides 
un dabas resursu aizsardzības aiz-

sargjoslā un tauvas joslā noteikto 
prasību un ierobežojumu pārkāp-
šanu, 1  protokols par zemes ap-
saimniekošanas pasākumu neiz-
pildīšanu un zāles nepļaušanu, lai 
novērstu kūlas veidošanos, 1 – par 
nekustamo īpašumu uzturēšanas 
Saulkrastu novada teritorijā pra-
sību pārkāpšanu, 7  protokoli par 
alkoholisko dzērienu vai citu ap-
reibinošu vielu lietošanu un atra-
šanos sabiedriskās vietās reibumā, 
2 – par smēķēšanas ierobežojumu 
neievērošanu. Par dažādiem pār-
kāpumiem izteikti 6  mutiski brī-
dinājumi. 

Uzsāktas 8  administratīvā 
pārkāpuma lietvedības: 6  – par 
bērnu aprūpes pienākumu ne-
pildīšanu, 2  – par nekustamo 
īpašumu uzturēšanas Saulkrastu 
novada teritorijā noteikto prasī-
bu pārkāpšanu.

Par nekustamo īpašumu uzturē-
šanas Saulkrastu novada teritorijā 
noteikto prasību pārkāpšanu izsū-
tīti 10 paziņojumi.

Par atkritumu apsaimniekošanas 
Saulkrastu novadā noteikto prasību 
pārkāpšanu izsūtīti 16 paziņojumi.

Tūrisma sezona 
ir sākusies

Saulkrastu tūrisma informācijas centrs

Saulkrastu tūrisma infor-
mācijas centrā (TIC) var just 
tūrisma sezonas sākumu. 
Saulkrastus apciemo viesi no 
tuvākām un tālākām Latvijas 
vietām, kā arī no kaimiņu 
zemēm – Lietuvas un Igauni-
jas. Pēc saulgriežiem manīti 
interesenti no Polijas, Somijas 
un pat Francijas, kas rada 
sajūtu, ka pasaule atgrie-
žas ierastajā ritmā un jaunā 
tūrisma sezona būs.  

Jaunās tūrisma sezonas sāku-
mā ir atjaunotas Saulkrastu tū-
risma kartes un suvenīru piedā-
vājums – līdzšinējos suvenīrus ar 
Saulkrastu simboliku papildina 
suvenīri ar jauno Saulkrastu logo.  
Šajā tūrisma sezonā durvis atkal 
vēris rakstnieka Reiņa Kaudzītes 
vasaras namiņš. Apmeklētājiem 

tas atvērts katru svētdienu no 
plkst.  11.00 līdz 17.00. Nami-
ņā apmeklētājus sagaida zinošā 
gide Ilva, kura māk ļoti daudz 
pastāstīt par brāļiem Reini un 
Matīsu Kaudzītēm un viņu nozī-
mi literatūras vēsturē. 

Visiem saulkrastiešiem un 
arī pilsētas viesiem ir iespē-
ja sekot TIC Facebook kontam 
@VisitSaulkrasti, kurā katru die-
nu, pēc Saulkrastu glābšanas 
dienesta informācijas, tiek publi-
cēta ūdens temperatūra jūrā. Šeit 
ir pieejama arī informācija par 
aktuālajiem tūrisma uzņēmēju 
piedāvājumiem, novada pasāku-
miem un tūrisma jaunumiem. Lai 
veicinātu pilsētas atpazīstamī-
bu, aicinām izmantot mirkļbirku 
#visitsaulkrasti. 

Viesu ērtībai no jūlija TIC par 
suvenīriem un arī labierīcībām 
ir iespēja norēķināties ar bankas 
karti. 

Pašreizējo suvenīru ar Saulkrastu simboliku piedāvājumu papildina suvenīri ar 
jauno Saulkrastu logo.  Foto: Elza Zuntnere

Pensionāru 
aktivitātes

22. jūlijā 
ekskursija 

uz Preiļiem, 
Viļāniem

(informācija pa 
tālruni 28625220).

4. augustā 
plkst. 11.30

domes zālē –
pensionāru 
tikšanās.

8. augustā 
Opermūzikas

koncerts 
Sēles muižā 
(informācija 
pa tālruni 
26437766).

Pieteikšanās 
ūdens 

dziedniecībai 
Pērnavā
pa tālruni 
2643776.
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„Saulkrastu Domes Ziņas”
Saulkrastu novada dome: 

Raiņa iela 8, Saulkrasti, Saulkrastu 
novads, LV–2160,
www.saulkrasti.lv.

Sabiedrisko attiecību nodaļa:
Tālr. 67142514.

Redaktore: Baiba Stjade.

Reģistrācijas apliecība Nr. 1633.
Izdevējs: Saulkrastu novada dome.

Sagatavots drukāšanai: 
SIA „Rīgas Apriņķa Avīze”,
Dzelzavas iela 74–315a, 

Rīga, LV-1082.
PVN reģ. nr. LV40103037514.

Tirāža: 4200 eksemplāru.

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

Izdevums elektroniski ir pieejams 
Saulkrastu pašvaldības interneta 

vietnē www.saulkrasti.lv, 
sadaļā „Pašvaldības izdevums”.

Saulkrastu novada dome sveic 
visus seniorus, kuriem jūlijā ir 

nozīmīga dzīves jubileja!

KAPUSVēTKI 
SAULKRASTU KAPOS  

19. jūlijā plkst. 14.00.

Saulkrastu novada dome
izsaka līdzjūtību 

aizsaulē aizgājušo tuviniekiem.
Mūžībā devušies:

Oļegs Čarnis
(01.01.1949.–01.06.2020.);

Jānis Zariņš
(13.03.1943.–03.06.2020.);

Jānis Krīpers
(29.01.1938.–06.06.2020.);

Jānis Ungurs
(18.06.1949.–08.06.2020.);

Silvija Tornovska
(15.06.1941.–09.06.2020.);

Heldurs Vēbers
(15.07.1942.–10.06.2020.);

Vija Miķelsone
(11.06.1951.–11.06.2020.);

Ņina Kotova
(06.02.1920.–14.06.2020.);
Valentin Sveklistenkov

(25.06.1938.–23.06.2020.).

Saulkrastu novada 
Dzimtsarakstu nodaļas ziņas 

par jaundzimušajiem 
2020. gada jūnijā

Reģistrēti 4 bērni:
3 zēni – Viktors, 
Harijs, Rihards

un 1 meitene – Sofija.

NVA konsultācijas
Nodarbinātības valsts aģentū-
ras (NVA) darbinieku konsul-
tācijas notiks 13. augustā no 

plkst. 10.00 līdz 15.00 (Saulkras-
tu novada domes zālē).

Ja pastkastītē nesaņemat 
„Saulkrastu Domes Ziņas”, 

lūgums par to informēt 
pa tālruni 67142514 

vai e-pastu 
baiba.stjade@saulkrasti.lv.

„Saulkrastu kokteilī” arī šovasar
piedalīsies labākie pludmales volejbolisti
Renārs Buivids

Leģendārajā pludmales 
volejbola turnīrā „Saulkrastu 
kokteilis” arī šovasar, 24. un 
25. jūlijā, Saulkrastu Jūras par-
ka smilšu laukumos sacentīsies 
visi labākie Latvijas bīčvolej-
bolisti un ciemiņi ne tikai no 
Baltijas valstīm. Sacensību 
rīkotāji ļoti vēlētos, lai svarī-
gās spēles tradicionāli notiktu 
pārpildītu tribīņu priekšā, taču 
šajos īpašajos apstākļos visiem 
„Saulkrastu kokteiļa” spēļu 
klātienes skatītājiem nāksies 
ievērot tobrīd aktuālos valstī 
noteiktos ierobežojumus. Lai 
varētu kontrolēt līdzjutēju plūs-
mu, biļetes uz turnīru, iespē-
jams, būs jāiegādājas iepriekš.

Latvijas čempionāts „Ergo 
Open” šovasar sākās ar turnī-
riem Ventspilī un Jūrmalā, bet 
Saulkrastos notiks trešā posma 
sacensības, kurās piedalīsies gan 
2021.  gada Tokijas olimpisko 
spēļu ceļazīmes īpašnieki Mār-
tiņš Pļaviņš un Edgars Točs, gan 
Aleksandrs Samoilovs un Jānis 
Šmēdiņš, kuriem cīņa par atgrie-
šanos olimpiskajās spēlēs vēl tikai 
priekšā. Saulkrastos šiem duetiem 
būs jāsacenšas ne tikai ar ciemi-
ņiem no Igaunijas un Lietuvas, bet 

arī no citām valstīm, taču šovasar 
ārkārtas situācijas dēļ gandrīz nav 
iespējams prognozēt turpmākās 
ceļošanas iespējas.

Aptuvenais 2020.  gada „Saul-
krastu kokteiļa” balvu fonds  – 
5000  eiro: no tiem vairāk nekā 
pusi nodrošinās SIA „Uno Group” .

Pagājušajā gadā „Saulkrastu 
kokteilis” neapšaubāmi kļuva par 
Latvijas pludmales volejbola vasa-
ras populārāko turnīru. 

Sestdien, 25.  jūlijā, „Saulkras-
tu kokteiļa” galvenās četras spē-
les būs iespēja vērot televīzijas 
tiešraidē, kanālā LTV7 un video 
ekrānā pie centrālā laukuma. 
Pusfināli ieplānoti plkst.  18.00 
un plkst. 19.00, spēles par 3. vie-
tu  – plkst.  21.30, bet fināls  – 
plkst. 22.30.

„Saulkrastu kokteilis” ir īpašs 
arī tādēļ, ka pludmales volejbolisti 
sacenšas par Latvijas sporta lielā-
ko trofeju  – Saulkrastu patriota, 
mākslinieka Armanda Jēkabsona 
metālā veidoto milzīgo kokteiļa 
glāzi, ko rotā visu čempionu vār-
di un uzvārdi. Obligāta pasākuma 
sastāvdaļa būs īpašais muzikālais 
priekšnesums, kurā uzstāsies arī 
vietējie jaunie mūziķi, kā arī mo-
des skate un leģendārais servju 
konkurss. Šogad pasākumu vadīs 
Ēriks Loks, bet ballītē spēlēs grupa 
„Riga Reggae”.

Šogad „3x3” basketbola turnī-
ri „Saulkrastu kokteiļa” vasaras 
programmā nebūs, taču pašlaik 
tiek izstrādāta jaunā sacensību 
koncepcija, lai mačus varētu rīkot 
jau ziemā, sporta zālē un noteikti 
arī nākamvasar, brīvdabā.

„Saulkrastu kokteiļa” dibinā-
tājs Andris Vanags pateicas vi-
siem spēlētājiem un līdzjutējiem, 
kuriem šis pludmales pasākums 
ir būtiska vasaras sastāvdaļa, bet 
īpašs paldies atbalstītājiem: „Ti-
kai kopā ar jums pasākums ir tik 
krāšņs un īpašs ne tikai konkrē-
tajā sporta veidā. Paldies ne tikai 
par 2019.  gadu: Saulkrastu līča 
Normundam, vistiņu Rolandam, 
„Bemberu” Mārtiņam, „Bembi” 
Ļošam, kultūras Ilzei, SUP And-
rim, uzņēmēju Andrim un Artū-
ram, Jazz Raimondam, dakstiņu 
Andrejam, Baywatch Aigaram, Gi-
gant Jurim, „Mazda” Janai, super 
Reinim ar komandu, info Gitai, 
Paf Rihardam, „Terases” Sand-
rai, saldumu Ludmilai ar Ščerba-
tihu, Saules ielas Žeņam, ostas 
kapteinim Igoram, „Uno” Jānim, 
„Taipans” Viktoram, tenisa Kār-
lim, sāļā ūdens Dagnijai, kā arī 
visiem Latvijas mediķiem par pa-
veikto darbu koronavīrusa laikā, 
dodot mums iespēju arī šovasar 
Saulkrastos sarīkot pludmales vo-
lejbola turnīru!” 

Kultūras 
pasākumi 
vasarā
25. jūlijā Saulkrastu kultūras 
namā „Zvejniekciems”
līnijdeju festivāls „Jūras līnija”. 

25. jūlijā plkst. 19.00 
Baltajā kāpā 
„Mūzika vasaras vakaram”, 
pūtēju kvintets „Meritum 
Quintet”. Programmā: G. Ligeti, 
P. Hindemita, E. Denisova un 
P. Plakida mūzika. 

2. augustā no plkst. 10.00 
līdz 16.00 Saulkrastu
Meža parkā 
Svētku ielas svētki.
Aicinām saulkrastiešus iziet 
ielās, lai baudītu mākslu, 
deju, mūziku un lielisku 
kompāniju Svētku un Neibādes 
ielu krustojumā, Saulkrastu 
Meža parkā. Plašāka 
programma drīzumā, vietnē 
www.saulkrasti.lv. 

2. augustā plkst. 20.00 
Reiņa Kaudzītes muzeja dārzā 
Skolas ielā 19
literāri muzikāls vakars „Runas 
vīriem ir spēks rokās...”. 
Kinofilmas „Mērnieku laiki” (1968) 
brīvdabas izrāde. 

7. augustā plkst. 20.00 
Reiņa Kaudzītes muzeja dārzā 
Skolas ielā 19
literāri muzikāls vakars 
„Pēdējais ceļojums”. 

No 7. līdz 16. augustam 
kamermūzikas festivāls 
„Satikšanās Saulkrastos”: 

7. augustā plkst. 20.00 
festivāla atklāšana kultūras 
namā „Zvejniekciems”; 
Klavierkvartets „Quadra”. 

Festivāla noslēgums 
16. augustā plkst. 18.00
kultūras namā
„Zvejniekciems”:
Kamerorķestris „Kremerata 
Baltica” (informācija par 
festivāla norises vietu 
tiks papildināta).

No 21. līdz 22. augustam 
Pēterupes evaņģēliski 
luteriskajā draudzē
Ērģeļmūzikas festivāls. 

28. augustā plkst. 19.00
Reiņa Kaudzītes muzeja dārzā 
Skolas ielā 19 
literāri muzikāls vakars „Eju pie 
Reiņa Kaudzītes skolā”. 

29. augustā pie kultūras 
nama „Zvejniekciems”, 
Skultes ostas teritorijā,
Jūras parkā
Ostas svētki un sezonas 
noslēgums. 

Vairāk informācijas
www.facebook.com/
saulkrastukultura.


