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„Saulespuķes” vasaras
nometnei - 10 gadi!

10. nometnes dalībnieki. Foto no „Saulespuķes” arhīva.
„Šogad esam sanākuši desmitajā nometnē...” Tā iesākās mūsu
himna, ar kuru sākām un beidzām gandrīz katru dienu.
„Saulespuķes” desmitā nometne uzziedēja ar lielu kliņģeri, svecītēm un daudz labiem vārdiem
un vēlējumiem, kas tika palaisti
gaisā kopā ar baloniem. Tikai nometnes dalībniekiem zināmā vietā tika ierakta pudele ar desmitās
nometnes dalībnieku vārdiem un
novēlējumiem nākamajiem nometņu dalībniekiem, kuri pudeli
drīkstēs izrakt tikai pēc pieciem
gadiem.
Šogad nometnē piedalījās
43 mūsu novada bērni vecumā no
8 līdz 12 gadiem. Savās aktivitātēs
cenšamies viņiem dot iespēju ne
tikai pavadīt brīvo laiku, bet arī
mācīties komunicēt ar dažāda vecuma bērniem, apgūt jaunas sociālas prasmes, katru gadu uzzināt
ko jaunu, apmeklēt vēl neatklātas
interesantas vietas un nodarbības.
Bērni nometnē daudz sportoja, piedalījās dažādās spēlēs,
atklāja savus talantus radošajās
darbnīcās. Laiku pavadījām ne
tikai aktīvi, bet arī izzinoši un
izglītojoši. Nometnei cauri vijās
zvaigžņu un saules tēma. Iepazināmies ar Saules sistēmas planētām, paši veidojām to modelīšus,
zīmējām un līmējām savas sapņu
planētas, apmeklējām Saules muzeju un Latvijas Universitātes observatoriju, kā arī Ūdens muzeju
Baltezerā. Tepat Saulkrastos veicām eksperimentus ar ūdeni, noteicām ūdens analīzes Saulkrastu
ūdenstilpēs.
Cēsīs apmeklējām un darbojāmies „Mazajā Brīnumzemē”, kur
tās vadītāji Kristīne un Edmunds
mūs iepazīstināja ar pasauli miniatūrā. Paši izveidojām un paņē-

mām līdzi uz mājām savu mazo
pasaules modelīti. Šīs jauniegūtās
zināšanas noderēs jaunajā mācību gadā dabas zinātņu stundās.
Jau otro gadu viens no interesantākajiem piedzīvojumiem ir
kopīgais velobrauciens. Laikapstākļi šogad bija piemēroti veloaktivitātēm, veicām maršrutu bez
aizķeršanās, pa ceļam iemēģinot
jauno Zvejniekciema stadionu.
Braucēji bija piekusuši, bet gandarīti par paveikto.
Zināšanas par drošību uz
ūdens smēlāmies pie mūsu pludmales glābējiem, dzirdējām daudz
interesanta par notikumiem
mūsu pludmalē, piedalījāmies paraugdemonstrējumos, un beigās
visi tikām izvizināti ar kvadraciklu. Paldies drosmīgajiem glābējpuišiem Aigaram un Ivaram!
Daudz pozitīvu emociju tika
gūts Siguldas „Tarzānā”. Šī aktivitāte daudziem bija pirmais
patstāvīgais piedzīvojums, baiļu
pārvarēšana, savu spēku un spēju
pārbaude.
Jubilejas pārsteigumu, pavisam negaidot, mums sagādāja firmas COFACE LATVIJA pārstāvji,
noorganizējot grandiozu pārgājienu ar šķēršļu trasi, kur 7 komandpunktos bija jāpierāda, cik
saliedēta, draudzīga un sportiska
ir komanda. Bija patīkami vērot,
kā bērni iedrošināja un palīdzēja
cits citam, izstrādāja pareizāko
taktiku, kā tikt pie rezultāta. Neviltotu prieku un jautrību sagādāja pārcelšanās pār Pēterupi ar
laivu, ūdens novadīšana spainī
caur caurām caurulēm u.c. aktivitātes. Noslēgumā gaidīja bagātīgs
mielasts ar desām, šaslikiem, uz
iesma ceptiem kartupeļiem, pīrāgiem un citiem našķiem. Katram
dalībniekam bija sarūpēta salda
dāvaniņa. Liels paldies firmas

darbiniekiem un it īpaši tās direktoram Arnim Blūmfeldam par
jauko, neaizmirstamo pārsteigumu mūsu 10. jubilejā!
Jau vairākus gadus nometnes
noslēgums 2 dienu garumā notiek
sadarbībā ar atraktīvo „Ūdensputnu” komandu. Šogad jaunus
iespaidus un emocijas guvām Jelgavas pusē. Arī tur bērni mācījās
darboties komandā, izpalīdzēt,
rēķināties un atbalstīt citam citu,
vienkārši jautri, sportiski un aktīvi pavadīt laiku. Arī šeit, mums
par pārsteigumu, nakts izskaņā
tika pasniegts svētku kliņģeris no
„Ūdensputnu” vadītājiem. Paldies! Šī patiešām bija īsta jubilejas
nometne.
Par katru dalībnieku rūpējās
Saulkrastu bērnu un jauniešu
dienas centra „Saulespuķe” vadītāja Ingūna Feldmane, audzinātājas Inese Petrošina, Sanita Krauze
un Iveta Murāne. Paldies radošo
darbnīcu vadītājām Vairai Cīrulei
un Gunai Lāčauniecei. Par ūdens
eksperimentiem paldies sakām
Svetlanai Grūbei. Paldies arī šoferītim Andim Strazdiņam, vedot
ekskursijās.
Paldies bērniem un viņu vecākiem par uzticēšanos, sapratni!
Paldies pedagogiem par ieguldīto
darbu nometnes sagatavošanā un
norisē!
Vislielāko paldies centra „Saulespuķe” un šīs nometnes vadītāja Ingūna Feldmane kopā ar
bērniem un viņu vecākiem saka
Saulkrastu novada domei par materiālo atbalstu. Svētku gadā vecāku līdzfinansējums bija uz pusi
mazāks nekā citus gadus, taču
programma - daudz apjomīgāka.
Paldies par sagādāto prieku mūsu
bērniem!
Ingūna Feldmane

Visi aicināti uz
Saulkrastu svētkiem!
No 16. līdz 19. jūlijam Saulkrastos
visā novadā skanēs mūzika, ritēs
sporta spēles – Saulkrasti svinēs
svētkus! Šogad to moto ir „Dzīve – tas ir kino!”, tādēļ svētkiem
cauri vijas kino – tā mūzika, tēli,
un ikviens svētku dalībnieks pats
var veidot savu iespaidu un emociju „filmu” par svētkiem, iemūžinot jaukākos brīžus.
16. jūlijā pl. 18 Saules laukumā notiks svētku atklāšana - tiks
pacelts svētku karogs, bet vakarā
21 Baltajā kāpā skanēs par jauku
tradīciju kļuvušais Saulrieta koncerts, kurā šogad muzicēs Kārlis
Kazāks un viņa domubiedri.
17. jūlijā Saulkrastos Jūras parkā noritēs BIGBANK Saulkrastu kokteilis – dienas garumā no
pl. 10 līdz 20 tiks izspēlēti astotdaļfināli un ceturtdaļfināli, kā arī
1. un 2. pusfināls. Pl. 21 notiks skatītāju konkursi, modes skate, pārsteigumu konkursi, 22 – spēle par
3. vietu, 23 – spēle par 1. vietu, savukārt pusnaktī – uzvarētāju apbalvošana un čempionu ballīte ar
DJ Markševicu un Olgu Rajecku.
18. jūlijs ir svētku kulminācijas
diena. Jau pašā rīta agrumā Ainažu ielā iekārtosies svētku tirdziņš,
pl. 9 startēs mobili muzikālie modinātāji – Saulkrastu pūtēju orķestris „Neibāde”, kuri apņēmušies pamodināt ikvienu novada
iedzīvotāju, ja vien ir tāda vēlēšanās. Dienas laikā būs iespēja skatīt
gan mākslas darbus īpašajā biedrības «Vidzemes Mākslinieki» un
J. D. Art klubs „Gleznotāju iela”,
gan priecāties kopā ar Saulkrastu
mazākajiem dziedātājiem un deju
grupu „Desperado”, gan ieklausīties džeza skaņās kopā ar „Bunch
of gentlemen”, gan līdzdarboties
īpašajās pēdošanas vai ātradīšanas

sacīkstēs, uzdziedāt kopā ar radošās apvienības „Teātris un ES”
māksliniekiem uzvedumā „Visi
kopā!”, gan sportot pludmalē, kur
noritēs volejbola un ārmrestlinga
sacensības, uzspēlēt futbolu, novusu, galda tenisu un strītbolu vai
līdzjust jūras airēšanai. Neesam
aizmirsuši arī par pašiem mazākajiem viesiem, jo Saules laukumā
darbosies piepūšamās atrakcijas
un radošās darbnīcas mazajiem
kinomīļiem.
Vakarā (pl. 19.45) visi kopā dosimies svētku gājienā no Saules
laukuma uz brīvdabas estrādi.
Gājiena tēma šogad - „Mēs no filmas...”. Prieks, ka jau otro gadu
īpaša vieta gājiena priekšgalā tiek
atvēlēta mazuļu ratiņiem. Galā
koncerts estrādē šogad sāksies
ar svinīgu Saulkrastu Lielās balvas pasniegšanu, tūlīt pēc tam
skanēs īpašs koncerts „Latviešu
kino mūzika”, kurā kopā ar Vid
zemes kamerorķestri (diriģents
Andris Veismanis) un Kristapa
Krievkalna grupu dziedās vokālais kvartets „Neaizmirstulītes”
un Daumants Kalniņš. Svētki
turpināsies ar Ivo Fomina un
pavadošās grupas uzstāšanos,
grupu „Astro’n’out” un Kristapa
Krievkalna intrumentālo grupu.
Pēc svētku salūta apgriezienus
uzņems arī īpašā DJ telts, kurā
līdz pat rīta gaismai darbosies
DJ RUDD, DJ MONSTA un DJ
MAGNUSS ERIŅŠ.
19. jūlijā pl. 18 Saules laukumā
izskanēs Saulkrastu svētki, un par
jauku pārsteigumu parūpēsies
Jāņa Lūsēna muzikālā apvienība
PROMENĀDE ar lielisko duetu –
Anmary un Uģi Rozi. Svētki būs
beigušies, bet vasara un Saulkrasti jūs gaidīs joprojām!

Vēršam uzmanību uz to, ka Saulkrastu svētku laikā
pašvaldības policija pievērsīs īpašu uzmanību tam,
lai nepilngadīgie svētku vakara stundās neatrastos publiskās
vietās bez pieaugušo uzraudzības.
Tāpat atgādinām, ka smēķēšana atļauta tikai tai īpaši
norādītās vietās.

Suminās Saulkrastu
Lielās balvas 2015 ieguvēju
Solveigu Ivanovu
Par izciliem nopelniem un sasniegumiem izglītības un sabiedriskajā darbā Saulkrastu pašvaldībā,
mūža ieguldījumu latviešu tautas
tradīciju un latviešu identitātes
stiprināšanā, kā arī Saulkrastu
vārda popularizēšanu šī gada
Saulkrastu Lielo balvu pasniegs

Vidzemes jūrmalas Mūzikas un
mākslas skolas kokles klases skolotājai, koklētāju ansambļa „Saule” vadītājai Solveigai Ivanovai.
S. Ivanovai balvu pasniegs
Saulkrastu svētkos brīvdabas estrādē 18. jūlijā plkst. 20 galā koncerta laikā.
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Informē Saulkrastu Uzņēmēju padome Saulkrastos tiek nodrošināts
Saulkrastu Uzņēmēju konsultatīvās padomes kārtējā tikšanās
noritēja 6. jūlijā Jūras parkā kafejnīcā Costa de la Sol. Šajā reizē kolēģus pie sevis uzņēma kafejnīcas
saimniece Sandra Pilmane, vakarā
gaitā piedāvājot izbaudīt kafejnīcas virtuvē pagatavoto, noslēdzot
pasākumu ar īpašo piedāvājumu –
svaigi pagatavotu suši izlasi.
Ņemot vērā tikko aizvadītās
vārda tiešā un pārnestā nozīmē
karstās brīvdienas, kad Saulkrastus pārpludināja sen nepieredzēts
viesu skaits, uzņēmēji dalījās pieredzē un atziņās par viesu vēlmēm,

uzņemšanas un apkalpošanas iespējām, kā arī ar tām saistītajām
problēmām. Kopā ar pašvaldības
pārstāvi - domes priekšsēdētāja
vietnieku Normundu Līci - tika
pārrunāti risināmie jautājumi, kas
aktualizējās, viesu skaitam vairākas reizes pārsniedzot iedzīvotāju
daudzumu novadā – autostāvvietu problēma, tualešu nepietiekamība, atkritumu urnu tukšošanas
biežums u.c. jautājumi.
Nākamā Saulkrastu uzņēmēju tikšanās plānota pirmdien,
27. jūlijā, pl. 17.30. Gaidām uzņēmēju piedāvājumu pulcēt šajā

datumā pie sevis kolēģus, iepazīstinot ar savu uzņēmumu. Aicinām
Saulkrastu esošos un topošos
uzņēmējus būt atsaucīgiem un
izmantot iespēju, reizi mēnesi tiekoties, iepazīt citam citu, lai, daloties pieredzē un veidojot sadarbības projektus, kopīgiem spēkiem
stiprinātu savus uzņēmumus un
Saulkrastu novada piedāvājumu
kopumā.
Tuvāka informācija: Saulkrastu novada domes Tautsaimniecības, attīstības un vides komitejas
vadītājs Normunds Līcis (e-pasts normunds.licis@saulkrasti.lv).

Saulkrastu sociālais dienests aicina pieteikties
uz vakantiem sociālā pedagoga amatiem
Saulkrastu vidusskolā (uz nenoteiktu laiku) un
Zvejniekciema vidusskolā (uz noteiktu laiku).
Darba apraksts: sociālpedagoģiskās darbības skolā plānošana, organizēšana, nodrošināšana.
Galvenie darba pienākumi:
l veikt sociālpedagoģisko preventīvo darbu skolā;
l diagnosticēt izglītojamo socializācijas grūtības;
l sniegt izglītojamiem sociāli pedagoģisko un psiholoģisko atbalstu;
l veicināt ģimeņu un pedagogu izglītošanu par bērnu un jauniešu sociālās pieredzes veidošanu un
korekciju, sniegt sociālpedagoģiskas konsultācijas.
Prasības kandidātam:
l augstākā izglītība ar sociālā pedagoga kvalifikāciju;
l labas komunikācijas spējas, sadarbības prasmes;
l spēja plānot un organizēt savu darbu;
l atbildības sajūta.
CV un pieteikuma vēstuli lūdzam sūtīt līdz 20. augustam uz e-pastu socialaisdienests@saulkrasti.lv.
Tālrunis uzziņām 67142510.

kvalitatīvs dzeramais ūdens
Lai iegūtu neatkarīgu informāciju par dzeramā ūdens nekaitīgumu un kvalitāti, tā atbilstību
noteikumu prasībām, kā arī par
iespējamām pārmaiņām dzeramā
ūdens kvalitātē, maija beigās Veselības inspekcija veica dzeramā
ūdens pārbaudi Saulkrastu novadā Saulkrastu vidusskolā.
Izvērtējot testēšanas pārskatu rezultātus, secināts, ka ūdens
paraugs pēc mikrobioloģiskajiem
un ķīmiskajiem rādītājiem atbilst
MK noteikumu Nr. 235 „Dzeramā
ūdens obligātās nekaitīguma un
kvalitātes prasības, monitoringa
un kontroles kārtība” prasībām.

Tātad Saulkrastos iedzīvotājiem
tiek piegādāts kvalitatīvs un nekaitīgs dzeramais ūdens. Ūdens
piegādi un ar to saistītos pakalpojumus Saulkrastu novadā nodrošina SIA „Saulkrastu komunālserviss” (SKS). SKS atbilstoši
dzeramā ūdens kvalitātes monitoringam pārbaudes veic katru
gadu reizi ceturksnī.
Ar veiktās pārbaudes testēšanas pārskatu var iepazīties SKS
interneta vietnē www.komunalserviss.lv sadaļā Ūdens apgāde un
kanalizācija.
SIA „Saulkrastu komunālserviss”

Sākta siltumtrašu
rekonstrukcija Zvejniekciemā
Jūlija sākumā sākta siltumtrašu
rekonstrukcija Zvejniekciemā. Lai
iedzīvotājiem samazinātu neērtības, darbi tiek plānoti pa posmiem:
l 9. – 31. jūlijs – Zvejniekciema
vidusskola – Atpūtas iela 1a – Atpūtas ielas un Bērzu alejas krustojums;
l 20. jūlijs – 24. augusts – Atpūtas ielas un Bērzu alejas krustojums – Atpūtas iela 2b – Tallinas 7 – Bērzu aleja 6;
l 17. augusts – 25. septembris –
Bērzu aleja 3 – Bērzu aleja 5 – katlumāja.
Jau informējām, ka pavasarī SIA
“Saulkrastu komunālserviss” no-

slēdza līgumu Siltumtrašu rekonstrukcija Zvejniekciemā, samazinot
enerģijas zudumus pārvades un
sadales sistēmā (projekta identifikācijas Nr. PCS/3.5.2.1.1/12/04/022)
ar SIA “SANART”, reģ. Nr.
44103043748 par siltumtrašu rekonstrukcijas tehniskā projekta
izstrādi un būvdarbu veikšanu.
SIA „Saulkrastu komunālserviss”

Daba naudas izteiksmē:
ekosistēmu pakalpojumi
Viens no faktoriem, kas nodrošina mūsu gadsimta ekonomisko un tehnoloģisko attīstību, ir
dabas vērtības, bez kurām mēs
gluži vienkārši nevarētu pastāvēt.
Ja mums nebūtu gaisa, ko elpot,
dzeramā ūdens un pārtikas, tautsaimniecības attīstība ne tikai
kļūtu mazsvarīga, tā vienkārši nebūtu iespējama.
Pēc Starptautiskās dabas aizsardzības savienības (IUCN) aplēsēm, dabas kapitāla krājumi, piemēram, meži, tīra ūdens un zivju
resursi nodrošina mums preces
un pakalpojumus, kuru vērtība
sasniedz pat 125 triljonus dolāru
gadā.
Diemžēl aprēķini tāpat liecina, ka degradētu dabas resursu
dēļ mēs ik gadu zaudējam ekosistēmu preces un pakalpojumus 4,3
līdz 20,2 triljonu dolāru vērtībā,
tātad līdz pat sestajai daļai no tā,
ko daba mums sniedz. To apzinoties, pieaug nepieciešamība dabas
resursus un to pakalpojumus novērtēt arī ekonomiskās kategori-

jās, lai diskusijās par ilgtspējīgu
tautsaimniecības attīstību integrētu dabas aizsardzības intereses,
tās novērtējot un salīdzinot naudas izteiksmē.
Ekosistēmu pakalpojumus –
dabas vērtību kopumu un to mijiedarbības procesus – mēs izmantojam atpūšoties, izglītojoties vai
vienkārši elpojot gaisu, kas mums
ir apkārt. Nav viegli izrēķināt, kad
mežizstrāde vai fermas ierīkošana
ir tā vērta, lai atteiktos no ekosistēmu pakalpojumiem, kurus
sniedz dzīvs, augošs mežs, ja tajos pašos eiro, kuros novērtējam
koksnes vērtību, neaprēķinām
tā dabas un vides vērtību. Dabas
resursi veido arī mūsu apkārtnes
kultūras, vēstures, sociālo un
ekonomisko pamatu, un arī šie
aspekti jānovērtē naudas izteiksmē.
Latvijas situācija
Šobrīd Latvijā ekosistēmu nozīme tiek vērtēta galvenokārt no
dabas daudzveidības viedokļa:

jo teritorijai augstāka bioloģiskā
nozīmība, jo vērtīgāka tā ir. Tomēr ekosistēmas ar mazāku bioloģisko vērtību nereti nodrošina
citas ļoti svarīgas funkcijas, kas
ir būtiskas cilvēku labklājībai un
veselībai. Piemēram, arī tās jūras
piekrastes ekosistēmas, kas neizceļas ar aizsargājamām dabas
vērtībām, nodrošina krasta aizsardzību pret eroziju, augu valsts
samazina cilvēku radīto gaisa
piesārņojumu.
Ja šie procesi tiek izjaukti,
pieaug plūdu risks, degradējas
vēsturiskā ainava, palielinās piesārņojuma līmenis - rodas lielāki
riski cilvēku drošībai, veselībai
un ekonomikai. Lemjot par šādas piekrastes ekosistēmas saimniecisku izmantošanu, kurā no
dabas viedokļa nav „nekā īpaša”,
mēs nereti ignorējam tās faktisko
vērtību. Rezultātā var tikt iznīcinātas vai degradētas ekosistēmas
un rodas vēl lielākas izmaksas, lai
nodrošinātu to pašu rezultātu, ko
iepriekš sniedza dabiskā vide.

Ekosistēmu pakalpojumu ekonomiskais novērtējums palīdz
novērst dabas resursu nelietderīgu izmantošanu un ļauj mazināt
draudus, kas saistīti, piemēram,
ar svešu, Latvijas florai neraksturīgu sugu izplatību, vides piesārņojumu un vides veselības
stāvokļa izmaiņām. Apdomīgi
izvērtējot katras ekosistēmas ietekmes un apzinoties to nozīmi
ilgtermiņā, katrai var noteikt vajadzīgās aizsardzības, apsaimniekošanas, vai dzīvotņu atjaunošanas aktivitātes.
2014. gadā Latvijā uzsākts
Eiropas Savienības LIFE+ programmas finansēts projekts „LIFE
Ekosistēmu pakalpojumi”. Tas
ir viens no pirmajiem mēģinājumiem Latvijā sākt ekosistēmu pakalpojumu metodes izpēti un izmantošanu. Īstenojot ekosistēmu
un to pakalpojumu novērtēšanu,
tiks izstrādāta inovatīva, Latvijas
situācijai pielāgota metodika, kas
ļaus sabalansēt piekrastes teritorijas ekonomiskās, sociālās un

vides aizsardzības intereses un
pieņemt ilgtspējīgus lēmumus teritoriju plānošanā nākotnē.
Projekta mājaslapa http://ekosistemas.daba.gov.lv.
Interesanti fakti:
l ekosistēmu
pakalpojumus
mēs nemitīgi saņemam bez maksas;
l bez ekosistēmām mums nebūtu ne skābekļa elpošanai, ne tīra
ūdens, ne citu lietu un procesu,
no kuriem ikdienā esam atkarīgi.
l ja ekosistēmas pārstās sniegt
savus pakalpojumus cilvēkam,
mēs esam lemti bojāejai, tāpēc jārūpējas par to aizsardzību un saprātīgu, ilgtspējīgu izmantošanu.
l ekosistēmu
pakalpojumu
pieeja radīta, lai pirms lēmuma
izmantot ekosistēmu mēs spētu
paredzēt, kas ar to notiks pēc 10
vai 20 gadiem.
l ir pierādīts, ka viens dabā investēts eiro atdod atpakaļ ieguvumus aptuveni 8 līdz 10 eiro apmērā.
Rita Jakovļeva
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NVA konsultācijas
Nodarbinātības valsts dienesta (NVA) Siguldas filiāles
darbinieki pieņems klientus 3. un 6. augustā
Saulkrastu domes telpās zālē 2. stāvā no plkst. 10 līdz 15.

Pašvaldības policijas
paveiktais jūnijā

43 „rūķīši”
gatavojas
skolas gaitām
Izlaidums noritēja sirsnīgā gaisotnē ar bērnu svinīgu koncertu un vecāku veltītajiem pateicības vārdiem
bērnudārzam un skolotājām. Foto: J. Bukovska.
Maijā, pieneņu mēnesī, pirmsskolas izglītības iestādes (PII)
“Rūķītis” izlaidumu grupu bērni
devās ekskursijā uz Saulkrastu un
Zvejniekciema vidusskolu, iepazinās ar skolotājām, skolu, uzdeva jautājumus par ikdienu skolā.
4. klašu audzēkņi bija sagatavojuši
atbildes uz topošo pirmklasnieku
jautājumiem, kopīgi tika izspēlētas rotaļas, lai sadraudzētos.
Maijs PII “Rūķītis” ir izlaidumu
laiks. Šogad PII Rūķītis absolvēja

43 bērni, kuri savas mācību gaitas
turpinās Saulkrastu, Zvejniekciema, Liepupes vidusskolā un Ādažu Brīvajā Valdorfskolā. Izlaidums
noritēja sirsnīgā gaisotnē ar bērnu
svinīgu koncertu un vecāku veltītajiem pateicības vārdiem bērnudārzam un skolotājām. Noslēgumā debesīs tika palaisti 43 baloni
ar katra bērna vēlēšanos. Paldies
izlaidumu grupu audzinātājām –
Inesei Veispalei, Ingai Leibukai,
Janai Bukovskai, Ligitai Rozen-

bergai, Irinai Dinsbergai, Sigitai
Saknei, Inetai Zirnei, auklītēm
Emīlijai Žurzdiņai, Sandrai Zepai,
Jolantai Jaškānei. Paldies mūzikas
skolotājai Lailai Bāliņai un deju
skolotājai Altai Bringinai par izlaiduma organizēšanu un vadīšanu.
Paldies vecākiem par sadarbību! Paldies Saulkrastu domei par
atvēlētajām telpām izlaiduma norisei!

Jūnijā Saulkrastu pašvaldības
policijas darbinieki saņēmuši
59 izsaukumus, par dažādiem
pārkāpumiem aizturētas 9 personas, tostarp 8 nogādātas Rīgas
reģiona pārvaldes Saulkrastu
policijas iecirknī tālāku darbību
veikšanai, 1 nogādāta savā dzīvesvietā. Divos gadījumos pēc
lūguma sniegta palīdzība Neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādei. Astoņos gadījumos
izsaukti dzīvnieku patversmes
„Ulubele” darbinieki, lai sniegtu
palīdzību cietušiem vai bojā gājušiem dzīvniekiem.
Sastādīti 132 administratīvā
pārkāpuma protokoli. 24 no tiem
par teritorijas vai pieguļošās te-

ritorijas nesakopšanu, 1 par sīko
huligānismu, 1 par alkoholisko
dzērienu lietošanu sabiedriskā
vietā, 30 par nenoslēgtu līgumu
par sadzīves atkritumu izvešanu
no nekustamā īpašuma, 76 par
apstāšanās un stāvēšanas noteikumu pārkāpšanu.
Uzsāktas 159 administratīvā
pārkāpuma lietvedības: par nekustamā īpašuma un tai pieguļošās teritorijas nesakopšanu, par
meža piegružošanu, par līguma
neslēgšanu par sadzīves atkritumu izvešanu no nekustamā īpašuma, kā arī par nesaskaņotas
reklāmas izvietošanu.
Guntis Vinteris

Saulkrastu novada dome un pašvaldības policija
izsaka pateicību novada iedzīvotājiem
Artūram Alehnovičam un Edgaram Habarovam
par drosmīgu un pašaizliedzīgu rīcību,
aizturot divus vīriešus – Ruslanu M. un Akimu S.,
kuri 5. jūlija naktī no Jūras parka centās piesavināties un
aiznest plastmasas gaismas ķermeņus.
Abi likumpārkāpēji aizturēti un apstākļu noskaidrošanai
un tālāku darbību veikšanai nogādāti Valsts policijas Rīgas
reģiona pārvaldes Saulkrastu iecirkņa dežūrdaļā.

Agnija Pavāre

Jaunieti, piedalies projekta īstenošanā!
Saulkrastu jauniešu
iniciatīvu centrs (SJIC)
aicina jauniešus jūlijā un
augustā piedalīties projekta
„Pasaule mums piedāvā tik
daudz!” aktivitātēs.
Projektā tiks organizēts pieredzes apmaiņas brauciens uz

Salacgrīvas novada jaunatnes
iniciatīvu centru Bāka un citas interesantas aktivitātes. To
apraksts un norises laiks atrodams www.saulkrasti.lv sadaļā
Projekti. Sīkāka informācija - Vaira Cīrule, 29450691
Projekta vispārējie mērķi:
1. veicināt jauniešu iniciatīvu,

palielināt iespējas pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību,
attīstīt personiskos pozitīvos
resursus un prasmes, veidot personisko darba meklēšanas stratēģiju, paplašināt neformālās izglītības un radošo prasmju apguves
iespējas.
2. Veicināt jauniešu radošo dar-

bību, rosināt ikviena jaunieša
iesaistīšanu aktivitātēs, kas paplašina to redzesloku, ceļ pašapziņu un motivē rūpēties par intelektuālo attīstību un līdzdalību
sabiedriskajā dzīvē.
Projekta mērķauditorija ir
jaunieši un pusaudži vecumā no
10 līdz 20 gadiem.Projekta īste-

nošanas laiks: no 14. jūlija līdz
15. augustam.
Projekta laikā par piesaistīto
publisko finansējumu (100% no
attiecināmajām izmaksām jeb
2621,13 EUR) tiks īstenotas iepriekš minētās aktivitātes.

Nāc un lasi – jaunumi Saulkrastu novada bibliotēkā!
Klāt vasara, kad beidzot ar saulainu un nedaudz nebēdnīgu noskaņojumu tā vien gribas laiski
ieritināties šūpuļtīklā un nedarīt
neko – un, iespējams, vislabāk
ar grāmatu rokā! Tāpēc iepazīstinām ar vairākiem jaunumiem,
kas gaida savus lasītājus Saulkrastu novada bibliotēkā:
Katarina Ingelmane-Sundberja „Aizdevums – sudrabs,
laupījums – zelts”. Šī ir jau otrā
grāmata par spriganu senioru
kompāniju (Martu Andešoni,
Grābekli, Ģēniju, Stīnu un Annu
Grētu), kura iesaistījusies kārtējā laupīšanā un afērā. Šoreiz par
upuri noskatīts spožs kazino pašā
Lasvegasā. Tas it kā būtu saprotami, tomēr, tāpat kā vienmēr, arī
šoreiz viņi pamanās laupījumu
pazaudēt!
Jānis Škapars „Barjerskrējiens” un „Barjerskrējiens II”.
Abas laikraksta Literatūra un
Māksla galvenā redaktora atmiņu grāmatas patiks vēsturisku un

biogrāfisku romānu cienītājiem.
Tās vēsta par ideāliem un komformismu, pagātnes atspulgiem
un trešās Atmodas atnākšanu.
Grāmatās darbojas un sarunājas
mūsu inteliģences balsti – Imants
Ziedonis, Ojārs Vācietis, Džemma Skulme, Pēteris Pētersons un
daudzi citi.
Lato Lapsa „Razbainieku
salas”. Žurnālista un ceļojumu
aprakstnieka jaunā grāmata ierasti aizrautīgā, sociāli vērīgā un
kultūrvēstures atsaucēm bagātā
stilā vedīs lasītājus pasaules apceļojumā. Šoreiz tā galamērķis ir
tikpat kā nesasniedzamas salas
pašā pasaules malā, turklāt to
vēsture ir ne mazāk ekstravaganta. Pats autors stāsta: „Pitkērna
sala tiek saukta par pasaules attālāko un nomaļāko vietu, tā ir sala
nekurienes vidū, uz kuru aizbēga
pasaules visslavenākā kuģa dumpja dalībnieku pēcteči, lai tur ar
puskailām sievietēm dzīvotu, kā
pašiem tīk. Kārtīgi razbainieki

viņi ir joprojām.”
Romēns Puertolā „Neparastais ceļojums, kurā faķīrs iestrēga IKEA skapī”. Autors ir spāņu
izcelsmes franču rakstnieks, kurš
pasaules slavu ieguvis jau ar šo
savu pirmo grāmatu, ko sarakstījis mobilajā telefonā, strādājot
par robežsargu. Romāna intriga
sākas brīdī, kad Ašatašatrs - faķīrs
un apsviedīgs vīrs no kāda attāla
Indijas ciemata – saprot, ka viņam nepieciešama jauna naglu
gulta. Viņš pārliecina draugus un
sekotājus, lai samet naudu lidmašīnas biļetei uz Parīzi, kur atrodas
tuvākais Ikea veikals...
Guntis Eniņš „Nezināmā Latvija”. Šajā grāmatā Latvija atklājas visā tās skaistumā un bagātībā
- mūsu zemē mīt ne vien peldošas
salas, bet arī Eiropā resnākais kadiķis, Baltijā vislielākā ala, dižākā
liepa, dziļākais un salām bagātākais ezers un vēl, un vēl…
Nozaru literatūras plauktu papildinājušas Bārbalas Simsones

„Monstri un metaforas”, Zanes
Gailītes „Mūsu Baumaņu Kārlis”,
Čārlza Duhiga „Ieraduma spēks”,
Intas Blūmas „Latvietes karma”
un Džīna Stouna grāmata „Kāpēc
daži nekad neslimo”.
Bērnu auditoriju uzrunās
enciklopēdija „Kāpēc?”, kurā iespējams rast izsmeļošas atbildes
uz āķīgiem jautājumiem, piemēram, kas ir krītošā zvaigzne,
kāpēc notiek zemestrīces, cik
dziļš ir Pasaules okeāns, kāpēc
lapsenes dzeļ, vai dinozauri ēda
cilvēkus, kāpēc helikopteram ir
astes rotors, kādēļ mēs šķaudām?
Tāpat bērnus iepriecinās Eduarda Uspenska „Krokodils Gena
un viņa draugi”, Viljama Goldinga „Mušu valdnieks”, Ērika Kūļa
„Mākoņu ielas BMX”, Jūlijas Bēmes „Jenotiņš Jonatiņš” un Jana
Aivensa „Kurmis burkānu dārzā”.
Īpaši esam padomājuši arī
par bērniem un jauniešiem, kuri
lasa krievu valodā. Esam atjauninājuši klasikas piedāvājumu

ar „Мифы Древней Греции”,
Гомер
„Одиссея”,
Уильям
Шекспир „Ромео и Джульетта”
un „Гамлет”, kā arī papildinājuši
populārās daiļliteratūras klāstu
ar dažādiem darbiem: Стефани
Майер „Сумерки”, Хлое Райдер
„Друг из Облачного леса” un
Мария Северская „Подари мне
выпускной”.
Ar pilnu jaunāko grāmatu sarakstu, kā arī visām grāmatām,
kas atrodas krājumā, iespējams
iepazīties Saulkrastu novada bibliotēkas elektroniskajā katalogā
http://salaspils.biblioteka.lv/Alise/lv/7/home.aspx
Nāc, lasi vai piesakies rindā uz
grāmatu, kuru noteikti gribi izlasīt! Atgādinām, ka jaunumus, kā
arī vispieprasītākās grāmatas, uz
kurām izveidojusies rinda, izsniedzam tikai pa vienai ar divu
nedēļu lasīšanas termiņu. Būsim
toleranti, izturēsimies atbildīgi,
ar prieku lasīsim paši un ļausim
lasīt arī citiem!
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Izlaidumi Zvejniekciema vidusskolā
12. jūnijā kultūras centrā
„Zvejniekciems” notika
Zvejniekciema vidusskolas
devīto klašu izlaidums.
„Mēs katrs nākam no savas bērnības, kur lidojām šūpoļu augstumā un izgaršojām saldējumu
un zemenes,” ar šiem vārdiem
devīto klašu absolventi iesāka
savu emocionālo, ļoti pārdomāto
un krāšņo izlaidumu. Līdz savas
dzīves pirmajam pakāpienam šogad tikuši trīsdesmit trīs 9.a un
b klases skolēni, kuri saņem apliecību par iegūtu vispārējo pamatizglītību. Sešiem no viņiem
ir tikai labas un teicamas sekmes
mācībās. Lepojamies ar Elīzu
Martu Burbergu, Paulu Feldmani,
Elīnu Kūliņu, Unu Ozolu, Artu
Zaķi, bet jo īpaši ar Ingu Sermuli, kuras zināšanas novērtētas tikai ar teicamām un izcilām atzīmēm.
Izlaidumā jaunieši teica paldies saviem vecākiem, pedagogiem, skolas administrācijai un
klases audzinātājām Gaidai Haritonei un Svetlanai Grubei.

12.klases absolventi. No kreisās 1. rindā - Beate Barkāne, Elīna Paeglīte, Vita Čemme, Diāna Mikuļaka,
Sanita Martinsone, Linda Liliana Pūle, Annija Klēra Krūmiņa. 2. rindā - Anna Marija Vītola, Gerda Bruže,
klases audzinātāja Sandra Ozola-Ozoliņa, Kristers Oskars Briedis, Sandis Krists Kūliņš, Anete Kalniņa.
3.rindā - Oskars Aišpurs, Ģirts Bružis, Andris Širokovs, Agris Ūlups. Foto no Zvejniekciema vidusskolas arhīva.
Apsveicam mūsu pamatskolas
absolventu vecākus, bet skolēniem
vēlamies atgādināt, ka viņi tiek aicināti mācības turpināt, apgūstot
vispārējās vidējās izglītības pro
grammu Zvejniekciema vidusskolā. Dokumentu pieņemšana skolā

turpināsies, sākot ar 3. augustu.
Šogad Zvejniekciema vidusskolas 12. klasi absolvēja 16 jaunieši,
kuru atvadas no skolas notika 13.
jūnijā. Esam gandarīti, ka divas
skolnieces saņēma Latvijas Republikas Ministru prezidentes

Laimdotas Straujumas pateicību.
Anetei Kalniņai Straujumas kundzes pateicība par teicamām un
izcilām sekmēm mācībās, bet Sanitai Martinsonei – par labām un
teicamām sekmēm mācībās un
augstiem sasniegumiem skolēnu

zinātniski pētnieciskajā darbā.
Mēs lepojamies arī ar Beati Barkāni un Elīnu Paeglīti, kuru atestātos
ir tikai labas un teicamas atzīmes.
Pasākumā izskanēja daudz
jauku un individuālu novēlējumu
jauniešiem, ko bija sagatavojusi
viņu klases audzinātāja San
dra
Ozola-Ozoliņa. Ceļa vārdus skolas
absolventiem un paldies vecākiem
teica arī skolas direktors Andris
Dulpiņš, Saulkrastu novada domes priekšsēdētāja vietnieks Normunds Līcis un Limbažu novada
Skultes pagasta pārstāvji.
Izskan kopīgi dziedātā skolas
himna „Atceries un neaizmirsti skolu to, no kuras nāc!”, un
priekšā paveras lielā dzīve. Kā nu
kuram veiksies, to rādīs laiks. Lai
izdodas piepildīt sapņus un atrast
īsto vietu dzīvē! Lai ir vecāki, kuri
mīl un atbalsta, un palīdz piepildīties visiem sapņiem!
Bet mēs savus audzēkņus gaidīsim skolas salidojumā jau šoruden, 26. septembrī, lai atcerētos
kopā pavadītos gadus.
Valda Tinkusa

„Saulkrastu kokteilis” pludmales volejbolā
šovasar vēl krāšņāks
„BIGBANK Saulkrastu kokteilis”
no 15. līdz 17. jūlijam Saulkrastu
Jūras parkā pārsteigs ne tikai ar
pašmāju labāko meistaru un vairāku citu valstu pārstāvju cīņām
par iespaidīgo balvu fondu, bet
arī ar sportiskām izklaidēm un
čempionu ballīti līdzjutējiem, ieskandinot Saulkrastu svētku nedēļas nogali.
„BIGBANK Saulkrastu kokteilis” jau trešo gadu pēc kārtas būs
„ERGOO pen” Latvijas čempionāta posma statusā, bet šovasar
šis turnīrs īpašs ar to, ka dalībnieku pulkā būs arī sacensību
20 gadu vēsturē tālākie ciemiņi
- Austrālijas pludmales volejbola meistari Alisters Lins un Tālis
Švarcs. Konkurenci viņiem veidos
Igaunijas pieredzējušākie meistari Karels Kaiss un Argo Araks, kā
arī Saulkrastos tiek gaidīti Jūrmalas „Masters” turnīra uzvarētāji
Mateo un Paolo Ingrosso (Itālija)
un Čehijas duets Jans Dumeks/
Roberts Kufa.
Pasaules līmeņa pludmales volejbols Jūras parkā būs vērojams
ne tikai no 15. līdz 17. jūlijam,
kad notiks „BIGBANK Saulkrastu kokteiļa” spēles, bet jau vairākas dienas iepriekš, jo no 13. līdz
15. jūlijam Saulkrastos treniņus
aizvadīs Mārtiņa Pļaviņa sporta
kluba dalībnieki, kaldinot meistarību slavenā trenera Aigara Birzuļa vadībā. Sešiem jauniešiem
vecumā no 15 līdz 18 gadiem būs
iespēja ne tikai būt nodarbību
skatītājiem, bet arī piedalīties
trenera Birzuļa un bīčvolejbolista
Pļaviņa meistarklasē. Šādu iespēju saņems pirmie seši aktīvisti,
kuri „BIGBANK Saulkrastu kokteiļa” lapā „Facebook” pieteiksies

par brīvprātīgajiem palīgiem turnīra norises dienām no 15. līdz 17.
jūlijam.
Austrālijas pludmales volejbola pārstāvju dalība „BIGBANK
Saulkrastu kokteilī” kļuva iespējama, pateicoties turnīra dibinātāja Andra Vanaga un Jaundienvidvelsas Sporta apvienības
vadītāja, Sidnejas sporta kopas
„Spars” prezidenta Viktora Sīkā
ilgtermiņa sadarbībai. Līdz ar to
pirms vairākiem mēnešiem duetā apvienojās Austrālijas izlases

bijušais pārstāvis, FIVB Pasaules
tūres dalībnieks, pašreiz 39 gadus
vecais Alisters Lins un Austrālijas
latviešu kopas viens no labākajiem sportistiem, iepriekš gan airēšanā lielākos panākumus guvušais Tālis Švarcs. 26 gadus vecais
Švarcs ieņēma 3. vietu Austrālijas
izlases kvalifikācijas sacensībās uz
2008. gada Pekinas olimpiskajām
spēlēm, bet ceļazīmi saņēma tikai
labākais šīs valsts pārstāvis. Pēcāk
Tālis pievērsās klasiskajam volejbolam, bet pēdējos divos gados

viņš koncentrējies pludmales volejbolista karjerai.
„BIGBANK Saulkrastu kokteiļa” kvalifikācijas sacensības
notiks trešdien, 15. jūlijā, apakšgrupu turnīra spēles - ceturtdien,
16. jūlijā, bet piektdien, 17. jūlijā,
vispirms tiks aizvadīti astotdaļfināli un ceturtdaļfināli, bet plkst.
19 sāksies izšķirošās cīņas par
iespaidīgo balvu fondu, kā arī
daudzpusīga izklaides programma līdzjutējiem. Skatītājiem būs
iespēja servju konkursā cīnīties

par ilggadējā sadarbība partnera
Mūrnieka Tirdzniecības nama
dāvāto mēbeļu komplektu, kā arī
piedalīties labdarības izsolē par
„Miķeļa alus” sarūpēto Miķeļa
Rēdliha īpašo hokeja nūju. Sacensību laikā uz kafejnīcas „Costa
del Sol” terases notiks „Happy Art
Museum” gleznu izstāde un izsole. Pludmales volejbola finālcīņas
vainagos čempionu ballīte kopā
ar Olgu Rajecku.
Renārs Buivids
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Saulkrastietis Jānis Raitis Podkalns Kultūras cilvēks Smiltenes tehnikumā
Par kultūras cilvēku maijā Smiltenes tehnikumā izvēlēts 3. ēdināšanas pakalpojumu kursa audzēknis Jānis Raitis Podkalns no
Saulkrastiem – uzticamais skolas
skaņu režisors.
„Ar lielu prieku piešķīrām šo
titulu Jānim Raitim, jo viņš vairāk nekā gadu atbildīgi piedalījies
gandrīz visu Smiltenes tehnikuma pasākumu muzikālā scenārija
veidošanā,” jaunieti uzteic skolas
ārpusklases darba organizatore
Anita Bērziņa. „Tāpat Jānis Raitis nekad nav atteicies vajadzības
gadījumā doties līdzi pašdarbības
kolektīviem vieskoncertos. Pirms
pusotra mēneša visi kopā piedalījāmies Vidzemes novada profesionālās izglītības iestāžu radošajā pasākumā „Radi, rādi, raidi”
Valmierā. Uz šo puisi patiesi var
paļauties. Zinu – ja vien negadīsies kādas no viņa neatkarīgas
tehniskas problēmas, Jānis Raitis
savu darbu izdarīs pēc labākās
sirdsapziņas.”
Pašam mēneša kultūras cilvēka titula ieguvējam šis gods bija
liels pārsteigums un vienlaikus gandarījums. „Uztveru to kā paldies par labo sadarbību,” saka Jānis Raitis. „Sev uzticēto daru ar
prieku, nekādas milzu grūtības

tas nesagādā, vienīgi prasa regulāru klātbūtni visos skolas pasākumos.”
Jānis Raitis ir Saulkrastu vidusskolas absolvents. Tā kā abi
vecāki daudz laika pavadījuši
darbā, ēst gatavot bieži nācies pašam. Pamazām tas iepaticies aizvien vairāk, un brīdī, kad nācies
domāt, ko darīt pēc pamatskolas, nolēmis vienlaikus ar vidējo
izglītību pilnveidot arī prasmes
kulinārijā. „Šī puse bija pazīstama, jo netālu no Smiltenes dzīvo
radi. Šobrīd pat vairs īsti nevaru
pateikt, kur jūtos labāk – lielpilsētas kņadā vai lauku klusumā.
Savu brīdi vajadzīgi abi.”
Izvēlētā specialitāte jaunietim patīk. Laiks rādīs, kurp ceļi
aizvedīs pēc skolas beigšanas.
„Sākumā paskatīšos, kā iet manā
profesijā, un pēc tam, iespējams,
turpināšu studijas augstskolā.
Nesen sākās kvalifikācijas prakse viesnīcā „Spa Hotel Ezeri”
Siguldā. Kolektīvs jauks, darbs
nav grūts, bet atbildīgs. Pārsvarā jāstrādā agri no rīta un vēlu
vakaros, bet dienas vidū – brīvs.
Uzskatu, ka skola mums iedevusi
labu starta kapitālu, tagad tikai
zināšanas mazliet jāpieslīpē. Pieredze rodas strādājot.”

Jānis Raitis supojot. Foto no personīgā arhīva.
Smiltenes tehnikuma skolotājs, kura personība fascinē
visvairāk? „Noteikti kursa audzinātāja Ira Gaile. Viņa ir mīļa
kā mamma, vienmēr par mums
visiem uztraucas, bet tas nebūt
nenozīmē, ka savējiem tiek dotas
atlaides mācībās... Taču tā tam
jābūt. Citādi viens otrs tā arī ne-

No Saulkrastu novada
bibliotēkas novadpētniecības
materiāliem
(Turpinājums)
Sākotnēji Saulkrastu ciema izpildkomiteja tagad Saulkrastu
novada dome, bet kā vēstures
līkločos mainījies tās nosaukums:
1. Saulkrastu ciema izpildkomiteja - 1945. g. 1. jūlijs – 1950. g. februāris;
2. Saulkrastu rajona Saulkrastu
strādnieku ciemata Darbaļaužu
deputātu padomes izpildu komiteja – 1950. g. februāris. – 1956. g.
jūnijs;
3. Rīgas rajona Saulkrastu strādnieku ciemata Darbaļaužu deputātu padomes izpildu komiteja –
1956. g. jūnijs – 1961. g. decembris;
4. Rīgas rajona Saulkrastu pilsētciemata Darbaļaužu deputātu padomes izpildu komiteja – 1961. g.
decembris – 1977. g. novembris;
5. Rīgas rajona Saulkrastu pilsētciemata Tautas deputātu padomes izpildkomiteja – 1977. g. novembris – 1991. g. maijs;
6. Rīgas rajona Saulkrastu pilsētas
Tautas deputātu padomes valde –
1991.g. maijs – 1994. g. maijs;
7. Rīgas rajona Saulkrastu pilsētas
dome - 1994. g. maijs – 2009. g.;
8. 2009. gada 1. jūlijā Rīgas rajons
tika likvidēts un tā teritorijā izveidoti novadi, tostarp Saulkrastu
novads. Kopš tā laika - Saulkrastu
novada dome.

1988. gada 18. septembrī
Saulkrastu kultūras namā nodibināta Latvijas Tautas frontes
(LTF) Saulkrastu atbalsta grupa
ar 159 biedriem. Tuvākajās vietējās varas vēlēšanās LTF Saulkrastu nodaļa pārņēma varu. LTF
biedri tika ievēlēti Tautas deputātu padomē (TDP) par deputātiem, bet viņi savukārt ievēlēja
gan TDP, gan Saulkrastu izpildkomitejas priekšsēdētāju.
Jānis Seregins bija Saulkrastu
TDP izpildu komitejas priekšsēdētājs, vēlāk pilsētas valdes
priekšsēdētājs no 1990. gada
(pēc vēlēšanām) līdz 1997. gada
14. martam, stafeti pārņemot no
priekšsēdētāja A. Zaķa.
„1990. gadā pēc vēlēšanām,
kad sāku strādāt Saulkrastu ciemata izpildkomitejā kā priekšsēdētājs, mantojumā no iepriekšējās vadības saņēmu tukšu
rakstāmgaldu, tipiski sociālistisko budžetu, autoritāras pārvaldes
modeļa izpildkomitejas ierēdņu
struktūru, kā arī pilnīgi centralizētu, Rīgas rajonam pakļautu,
galēji nolaistu komunālo saimniecību, kuras pārvaldē man bija
atvēlēta tikai dispečera loma. Bija
jāsāk pašam mācīties, cilvēkos
jālauž vecais domāšanas veids,
bija nepieciešams decentralizēt
pilsētas saimniecību, kā arī vadīt

visus pārējos ikdienas darbus.”
(Jānis Seregins, „Saulkrastu Avīze”,1994., Nr. 5, 11. lpp.).
Dokumenti apliecina, ka
1991. gada 21. maijā Rīgas rajona Saulkrastu ciemata TDP
19. sasaukuma 9. sesijā deputāti
bez lielām diskusijām nolēma
„pārveidot Saulkrastu ciemata administratīvo teritoriju par
Saulkrastu pilsētas administratīvo teritoriju”. Padomes lēmums
tika iesniegts Latvijas Republikas Augstākās Padomes Prezidijā. Kā teikts vēsturiskā izziņā
Siguldas zonālajam arhīvam, ar
1991. gada 14. novembra dekrētu
tas Saulkrastu ciemata administratīvo teritoriju pārveidoja par
pilsētu ar lauku teritoriju.
Armands Krūmiņš, Saulkrastu
pilsētas domes priekšsēdētājs no
1997. gada (14. marta vēlēšanu
rezultāti) līdz 2005. gada pavasarim.
2009. gada 1. jūlijā Rīgas rajons tika likvidēts un tā teritorijā izveidoti novadi, tostarp
Saulkrastu novads.
Ervīns Grāvītis - Saulkrastu
pilsētas domes priekšsēdētājs
no 2005. gada 22. marta, bet no
2009. gada Saulkrastu novada
domes priekšsēdētājs.
Vizma Stūrmane

kad neiemācīsies iesākto novest
līdz galam.”
Jau kopš 11. marta puisis gandrīz katru dienu dodas peldēt.
Atgriežoties Saulkrastos – jūrā,
bet Smiltenes pusē viņa biežākās
peldvietas ir Niedrājs vai Klievezers.
„Īsts latviešu jaunietis. Kluss,

bet pamatīgs - ar augstu pienākuma apziņu. Vairāk darītājs, nevis
runātājs,” par savu audzēkni saka
skolotāja Ira Gaile, priecājoties,
ka novērtētas tiek ne tikai redzamākās, bet arī klusākās kultūras
lauka darba bites...
Baiba Vahere

„Gleznotāju iela”
Saulkrastu svētkos

Mākslinieks Juris Ģērmanis ar saviem darbiem Saulkrastu svētkos 2014.
Foto no domes arhīva.
Daudzi saulkrastieši un novada
viesi noteikti iepriekšējo gadu
Saulkrastu svētkos būs ievērojuši, ka līdzās amatnieku tirdziņam visus apmeklētājus priecēja
plaša gleznu izstāde, bija iespēja
arī vaigu vaigā tikties ar pašiem
mākslas darbu autoriem.
Arī šogad Saulkrastu svētkos
18. jūlijā no pl. 10 līdz 18 Ainažu ielā, līdzās Saules laukumam,
ikviens laipni aicināts apmeklēt
īpašo “gleznotāju ielu”, kurā savus darbus izstādīs vairāk nekā
30 mākslinieku. Mākslinieki ir
ne tikai no Saulkrastiem, bet

arī citām Latvijas pilsētām - Rīgas, Madonas, Siguldas, Limbažiem.
Šīs idejas iniciatori ir biedrība «Vidzemes Mākslinieki» un
«JDARTklubs».
Paši mākslinieki aicina: “Priecāsimies par sauli, jūru, svētku
noskaņām kopā ar šiem radošajiem cilvēkiem, kuri ar saviem
darbiem dod iespēju ieskatīties
mākslas brīnumā!
Gaidām visus saulkrastiešus
un pilsētas viesus atbalstīt māksliniekus ar savu apmeklējumu
“Gleznotāju ielā»!”

Pateicība
Liels, liels paldies Līgai un Baibai par dāsnajām sirdīm!
Prieks, ka ir tādi cilvēki, kuri saprot otru cilvēku un izprot
mūsu vajadzības. Jo mūsu pensijas lielākā daļa aiziet zālēm.
Pateicos no visas sirds un novēlu būt redzīgam un līdzjūtīgam.
Ar cieņu - pensionāre Ilze
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Saulkrastu Domes Ziņas
2015. gada 14. jūlijs
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Saulkrastu Domes Ziņas
2015. gada 14. jūlijs

Uzgleznot dziesmu par laivu
Ik vasaru ap saulgriežu laiku
Saulkrasti top īpaši krāsaini. Ne
tikai tāpēc, ka daba atmodusies
pilnbriedam. Ar savu krāsu košumu to piepilda arī gleznotāji,
pulcējoties kārtējā starptautiskā mākslinieku plenērā. Te,
Saulkrastos, šogad viņi no Latvijas, Lietuvas un arī Vācijas sabrauca jau desmito reizi, par savu
mākslas svētku devīzi izvēloties
domu „Sveiki, zaļie, saulainie
krasti, sveiki, lepnie, slaidie masti”.
To, kā viņiem veicies un ko
interesantu šoreiz ieraudzījuši
saulainajos jūras krastos, varēsim
skatīt improvizētā izstādē pilsētas
svētkos. Bet par sajūtām, cilvēka
sūtību uz šīs zemes, dzīvi pie jūras
sarunā ar vienu no plenēra māksliniecēm, mūsu pašu gleznotāju
JUTU POLICJU.
- Jūs esat piedalījusies lielā
daļā šo Saulkrastu plenēru. Kas
ir lielākais ieguvums no šādas
mākslinieku kopdarbošanās?
- Plenēri būtībā ir plaši izplatīta tradīcija. Tad mākslinieks, kas
visu gadu ir strādājis studijā un
vientulībā radījis savus mākslas
darbus, var iznākt ārā brīvā dabā,
satikt amata līdziniekus, kopā
padarboties. Kādu nedēļu vai desmit dienas būt citā vidē, apmainīties ar viedokļiem.
Pati agrāk plenēros nepiedalījos. Kad radās ideja šos pasākumus rīkot Saulkrastos, nodomāju,
ka jāmet visas lietas pie malas un
jāiet kopā ar kolēģiem. Tad sāku
braukt arī uz Lietuvu un piedalīties viņu organizētajos saietos.
Tur tie ir mazliet citādāki. Ja šeit
mēs ejam gleznot dabā, tur tas
nav tik svarīgi. Tu vari atbraukt
ar savu ideju vai pat iesāktu darbu un strādāt pie tā. Bieži plenērā glezno kaut ko ļoti lielu, ko tu
mājās nevari darīt.
Atšķirība ar Lietuvu mums ir
arī sponsoru izvēlē. Saulkrastu
plenēru finansiāli atbalsta pašvaldība, taču Lietuvā tie ir uzņēmēji, dažādas viesnīcas. Par to pretī
viņi iegūst mākslinieku darbus.
Orģinālmāksla jau visur ir cieņā.
Arī Saulkrastos katrs atstāj kādu
gleznu domei. Atsevišķus darbus
tā saglabā, bet lielāko daļu izmanto sadarbības partneru un draugu
pilsētu prezentācijām.
Runājot par mūsu plenēru,
protams, ir idejas, kā to padarīt
vēl saturīgāku. Taču visu pamatā
nosaka finansējums. Piemēram,
gribētos, lai norise tiktu dokumentēta. Lai varētu redzēt, kādi
mākslinieki plenērā katru gadu
piedalījušies, kādus darbus radījuši. Vajadzētu izdot kvalitatīvu
katalogu ar tā gada mākslinieku
darbiem. Tas būtu interesanti.
Citur tā notiek.
Man gan jāteic, ka piedalīties
plenērā savā ciemā ir ļoti neizdevīgi. Tu nedzīvo kopā ar visiem
plenēristiem, bet gan ik vakaru
dodies uz savām mājām. Līdz ar
to ir grūti pilnībā atbrīvoties un
izrauties no ikdienas rūpēm. La-

2008. gada Ziemassvētki. Juta Policja, Paulis Postažs, Lilita Postaža,
mīļākā un vienīgā māsīca Jana Irbe Iškova

2015. gads “Satikšanās”
bāk ir kaut kur aizbraukt prom
un atslēgties no visa. Ļauties tikai
iedvesmai un radošam darbam.
Saulkrastos plenēra nedēļā
cenšos gleznot mazliet vairāk
nekā ikdienā. Bērniem un mazbērniem pasaku, ka man ir plenērs un lai tiek ar visu galā paši.
Ko gleznoju šovasar? Noteikti
savas iemīļotās zvejnieku laivas
Zvejniekciema jūrmalā. Tās kopā
ar jūru ir burvīgas. Kad ir lietaina diena, atnesam kādu zivtiņu
un gleznojam kluso dabu. Vai arī
sarunājam zvejniekus, lai varam
gleznot portretus. Man plenērs
patiešām asociējas ar mākslinieku kopā būšanu. Tā ir laba tradīcija, kas jāturpina.
Tagad jau trešo gadu gleznotāju darbi ir apskatāmi pilsētas
svētkos. Iela tiek slēgta satiksmei
un uz lieliem, savstarpēji saistītiem molbertiem izvietojam gleznas. Šos molbertus, kam pat vējš
ne nieka nevar izdarīt, izgatavojis
mūsu mākslinieks Džons Delgalvis. Cilvēki nāk, skatās un priecājas.
- Kas Saulkrastos ir tik interesants, ko gribētos iemūžināt
gleznā? Īpaši jau cilvēkiem, kuri
atbraukuši no tālienes.
- Grūti pateikt, kas citiem ir
interesanti, bet man pašai liekas,
ka mūsu lielākā vērtība ir jūra.
Viens no skaistākajiem objektiem, ko var gleznot nepārtraukti.
Vienmēr tā būs citādāka.
Plenērs notiek vasarā, kad
daba ir sulīgi zaļa un to nevar
gleznot dienas vidū. Piemērotākie brīži ir agras rīta stundas un
vakarpuse, kad ēnas garākas. Toties jūrā visu laiku krāsu toņi mainās. Dažreiz skaties - tā ir pavisam melna, citkārt dzidri zila, bet
visinteresantākā jūra ir mainīgi
sudrabaina. Svarīgi, cik mēs paši
spējam ieraudzīt un caur savām
izjūtām izlaist.
Gleznojot gribas dot vispārinātu tēlu, nevis burtiski piefiksēt
redzamo. Nu labi - tas ir skaists
upes līkumiņš. Bet kāpēc es to
gleznoju, ko es ar to gribu cilvē-

kiem pateikt? Tas ir svarīgākais,
dot lielāku izjūtu, tādu kā ikoniskumu. Ja tu, piemēram, glezno
laivu, tad lai tā ir dziesma par laivu! Tā top par tēlu domas, idejas
paušanai.
Taču katram māksliniekam
pieeja gleznošanai ir atšķirīga,
svarīgi, kā viņš ierauga lietas un
attiecības. Viņu var neinteresēt
gleznojamais priekšmets, bet
viņš skatās, kā uz to krīt gaisma,
kā rotaļājas atspīdumi un ēnas,
kā mainās tonis apgaismojumā.
Citam atkal interesē forma. Vēl
kādam - saturs. Vēstījums, ko nes
savā darbā, ar ko uzrunā tautu.
Katram tas ir dziļi personīgi.
- Kas jums pašai ir svarīgi? Vai
ir kāda dominante, kas caurvij
visus jūsu darbus?
- Tas ir ļoti grūti atbildams
jautājums. Mākslā bieži attēlotais
nav vārdos nosaucams. Atbilde
atnāk, ieklausoties izjūtā, acumirklīgā saviļņojumā, kas darbā ir
uzrunājis. Tiklīdz mēs mēģinām
skaidrot, ietērpjot vārdos, tas brīnumainais putns pazūd gaisos un
paliek tikai piezemēti jēdzieni.
Ja nu iespējams raksturot manus centienus gleznās, tad tā būtu
harmonija, ko es meklēju un mēģinu pārnest uz audekla. Enerģētiski uzlādēts pamatīgums, miers
un stabilitāte, formas un toņu
attiecības. Apjoms man patīk.
Tāpēc es gleznoju ķirbjus. Man
mājās vienmēr ir pilna palodze
ar ķirbjiem. Tie mani uzlādē. Aizbraucu uz plenēru un gleznoju
kluso dabu ar sagriezto ķirbi.
Ko es ar to ķirbi gribu pateikt?
Nekādu lielu stāstošu vēstījumu
jau tas nenes. Tajā pašā laikā tas
dod siltu, saules zeltainu sajūtu.
Ja tas cilvēku uzrunā, mēs esam
bijuši uz viena viļņa.
Nesen iegadījās sastapties ar
igauņu māksliniekiem, kuru darbos galvenā tēma ir politiskais
vēstījums. Viņi nemaz tādu kluso
dabu nevēlētos gleznot. Viņiem
galvenais ir nest revolucionāru
vēstījumu - vai par vai pret kaut
ko. Ar savu pozīciju. Pret dažā-

2014. gads. Ar vecāko meitu Viju Veinbergu

2012. gads
dām pasaules lietām. Biju samulsusi, jo man liekas, ka mākslai ar
to nav nekāda sakara. Tam ir domāti citi izteiksmes veidi. Bet redziet, cik mēs esam atšķirīgi lietu
uz sakarību uztverē.
- Jūs dzīvojat Zvejniekciemā
un jūsu māja saista garāmbraucēju uzmanību. Kā izvēlēta šī
neparastā apļa forma mājas izveidē?
- Manai mammai māksliniecei Lilitai Postažai draudzene bija
arhitekte Marta Staņa. Varētu pat
teikt, ka viņa bija mammas garīgā
skolotāja. Marta Staņa padomju
laikā projektēja Zvejniekciema
centru un par to viņai tika piešķirts šis zemes gabals mājas celšanai. Viņa jau bija sagatavojusi
projektu, kad saslima. Apzinādamās, ka māju pati nevarēs uzbūvēt, viņa zemi ar visu projektu
uzdāvināja mammai. Mēs izpildījām viņas novēlējumu un tikām
pie šīs apaļās mājas. Bet te atkal ir
kāds interesants fakts. Lai mamma varētu te celt māju, viņai vajadzēja iekārtoties darbā kolhozā.
Tā 25 gadus viņa kultūras namā
vadīja gobelēnu aušanas pulciņu.
Vienīgo visā Padomju Savienībā!
Gobelēns toreiz bija kas jauns un
neparasts. Viņi ar labiem panākumiem piedalījās pat starptautiskās izstādēs.
Mēs, bērni, toreiz pa vasarām
dzīvojām Zvejniekciemā un katru
dienu skrējām uz jūru peldēties.
Pa ziemu atkal atpakaļ uz Rīgas
akmeņiem.
Kad man jau bija ģimene un
vecākajai meitai vajadzēja sākt
iet skolā, aizdomājos, ka būtu labi
pārcelties uz pastāvīgu dzīvi Zvejniekciemā. Pasaudzēt bērnus no

skarbās Rīgas vides. Tā, būdama
rīdziniece, pirms 20 gadiem atnācu uz palikšanu Zvejniekciemā.
Savu izvēli neesmu nožēlojusi.
Mamma blakus uzcēla savu māju
un pārnāca dzīvot uz Zvejniekciemu. Žēl tikai, ka tik īsu brīdi. Viņa
aizgāja mūžībā, kad līdz 70 gadu
jubilejai bija palicis mēnesis. Mēs
teicām, ka aizlaidās prom pati no
savas dzimšanas dienas ballītes.
Brālis palika Rīgā un tagad strādā
mammas darbnīcā, kur vienīgie
logi ir uz debesīm. Tur pat grūti
saprast, kas par gadalaiku ir ārā.
Man darbnīca ir te, Zvejniekciemā, kur visapkārt ir tik daudz
kārdinājumu, kas tā vien mudina - met mieru darbam un nāc
ārā! Viss zaļo, un smaržo jūra.
Vajag lielu gribasspēku, lai vasarā
stāvētu pie molberta un gleznotu.
Ziemā gan var dzīvoties pa iekšu
un gleznot, sevi nemudinot.
Zvejniekciemā esmu izaudzinājusi arī savas trīs meitas. Vecākā absolvēja Kultūras akadēmiju
un kļuva par angļu-franču valodas tulci, vidējā ir interjera dizainere un ar abiem saviem puikām
joprojām dzīvo pie manis, bet
jaunākā meita ir arhitekte. Viena
iezīme mums visiem ir kopēja mēs gleznojam. Divām meitām
jau bijušas vairākas personālizstādes. Ik pa laikam top ģimenes
izstādes. Brālis Paulis Postažs ir
Eiropā atzīts mākslinieks un vasaras ar ģimeni arī aizvada šeit,
Zvejniekciemā. Man viņš ir autoritāte un galvenais padomdevējs.
Tā kā visi kopā esam kļuvuši par
kuplu mākslinieku dzimtu.
- Runājot par jūsu dzimtu,
nevar nepieminēt mammu Lilitu Postažu, kas bija ne tikai izci-

la, plaši pazīstama māksliniece,
bet arī vēdisko zinību kopēja un
iedzīvinātāja Latvijā. Toreiz uz
viņas uguns rituāliem Zvejniekciemā pulcējās daudzi sabiedrībā pazīstami cilvēki. Vai jūsu
dzīvi un arī darbošanos mākslā
ietekmējuši viņas uzskati un
personība?
- Visu dzīvi, cik sevi atceros,
mamma bija nemitīgos garīgos
meklējumos. Viņa gribēja dzīvot
saskaņā ar dabas un pasaules ritu.
Viņai ļoti patika un interesēja vēdiskā filozofija.
Mamma jau toreiz aizbrauca
uz Indiju, lai saprastu šīs tautas saistību ar latviešiem. Ir tāda
teorija, ka mēs esam nākuši no
Indijas. Tas senais indiešu uguns
rituāls droši vien ir kaut kādā veidā transformēts Jāņu ugunskurs.
Mēs dziedājām latviešu tautasdziesmas, kas ir mūsu mantras,
un meditējām, lai attīrītu savu
prātu no visa liekā un nebūtiskā.
Es jau no 14 gadu vecuma iesaistījos šajās meditācijās un tas mani
ļoti interesēja. Mamma vienmēr
teica, ka domas un prāts ir jātrenē
tāpat kā ķermenis. Ja tu to nedari,
tas zaudē vingrumu. Nevar noiet
pa virvi, ja nekoncentrē savu uzmanību. Tu nevari fokusēties uz
kaut kādu lietu, ja tavas domas
skraida. Nevari pilnībā atslābināties, ja visu laiku streso un nemāki sevi ietekmēt. Tā ir viena no
grūtākajām lietām - iemācīties atslābināt prātu, iztīrīt savu domāšanu, it kā pavērot sevi no malas.
Meditēt var jebkurš cilvēks
jebkurā vietā. Pat ravējot nezāles puķu dobē. Tur nav vajadzīgs
nekāds rituāls. Man sākumā gāja
grūti ar meditāciju. Domas skrai-

2007. gads. Saulkrastu plenērā pie Skultes ostas
dīja pa galvu kā negudras. Tikai
pamazām iemācījos sevi ietekmēt. Man pašai ir savs ceļš, kā
es to daru. Mamma ļoti daudz
sekoja dažādām pamācībām, kā
pareizi domāt un pareizi dzīvot.
Izlasīja simtiem grāmatu un tur
iegūtās zināšanas par sevis pilnveidošanu, par veselīgu dzīvesveidu pati arī pielietoja dzīvē. Mēs,
bērni, visā tajā bijām iesaistīti, un
tas bija arī mūsu dzīvesstils. Es
sevi izjūtu kā mammas turpinājumu.
- Vai šīs iegūtās zināšanas un
atziņas gan jūsu mātei, gan jums
ir palīdzējušas sakārtot sevi, dzīvi un piepildījušas ar laimes sajūtu?
- To nevar tik vienkāršoti
skaidrot. Tas taču ir nepārtraukts
sevis pilnveidošanas ceļš, kas turpinās līdz pēdējai stundai uz šīs
zemes. Neviens cilvēks nav pasargāts no nedienām un sāpēm. Bet
ir starpība, vai tevi tās salauž, vai
tu tās izturi un no tām izej jau ar

jaunu enerģiju un izturības pakāpi.
Mana mamma bija nodibinājusi neformālu organizāciju «Baltais aplis», kur divas reizes mēnesī pulcējās cilvēki, kas interesējās
par šiem un citiem jautājumiem.
Uz tikšanos brauca gudri cilvēki gan zinātnieki, gan ārsti, kuriem
bija atšķirīgs viedoklis. Tajos laikos jau nebija interneta un cilvēki
kāri tvēra jebko, kas paplašināja
redzesloku. Arī par jautājumiem
dzīves un nāves aspektā, par ko
nebija pieņemts runāt. Saprotot
šīs likumsakarības, sāc domāt, ka
visi taču dzīvojam, gatavojoties
nāvei. Katrā ziņā par to nav jādomā ar stresu. Man liekas, ka mēs
neizgaistam pilnībā. Kaut kāda
atgriešanās notiek. Tāpēc ir svarīgi saprast, ka esam atbildīgi par
to, ko savas dzīves laikā darām. Es
ticu, ka ar cilvēku notiek tas, ko
viņš pats ar savu rīcību ir nopelnījis. Tāpat kā ir iespēja no tā visa
gūt mācību turpmākajam. Tie,

2006. gads
kas to saprot, izmanto piedāvāto
iespēju un sakārto savu dzīvi, citi
krīt atpakaļ nedienās un turpina
mocīties. Iekrituši upē, tā arī neiemācās peldēt.
Dzīvē ir tik interesanti - jaunībā tu skrien un ķer, baidīdamies
kaut ko palaist garām, par visu
pārdzīvo un raudi. Tev viss liekas
vienlīdz svarīgi. Tad pamazām apdauzoties un iemantojot punus,
samazini ātrumu, nomierinies un
pārstāj bezjēdzīgi skriet. Sāc saprast, ka varbūt tas, pēc kā tu dzenies, nemaz tev nav vajadzīgs. Tu
iemācies nolīdzsvaroties, izdarot
izvēles, un iemanto dvēseles mieru. Tikai tad dzīve kļūst pilnvērtīga un harmoniska. Bet pie šīm
atziņām katram jānonāk pašam.
Un uz to nevar steidzināt.
Radošam cilvēkam tas notiek
citādāk. Viņam daudzu mantisku
lietu neesamība kompensējas ar
radošā darba gandarījumu, kas
nav aizvietojams ne ar ko citu.
Daudzi cilvēki savu dvēseles un
gara tukšumu cenšas aizpildīt ar
mantu kultu. Nepārtrauktas iepirkšanās, banālas izpriecas, dārgas mašīnas. Viņi jau neaptver, ka
tajā tukšumā var bērt bezgalīgi,
bet tā tas neaizpildās.
- Bet kā dzīvē izdarīt pareizās
izvēles, lai nenošautu greizi? Vai
varbūt lielāko tiesu mūsu dzīves
tomēr ietekmē liktenīgas nejaušības?
- Iespējams. Mana mamma no
bērnības netika virzīta uz mākslām. Tikai pateicoties liktenīgai
nejaušībai, viņa kļuva par mākslinieci. Viņas tēvs bija skatuves
strādnieks Nacionālajā teātrī, bet
viņš aizbēga uz Ameriku, pirms
mamma vēl bija dzimusi. Viņas

mamma sitās ar visādiem darbiem, lai izaudzinātu divus bērnus. Tā kā vīrs bija aizmucis, viņai
bija jākļūst par to stipro sievieti,
kas ar visu dzīvē tiek galā. Tā viņa
audzināja arī manu mammu. Tāpēc izvēloties, ko darīs dzīvē, viņa
aizgāja mācīties uz Zivsaimniecības institūtu. Īsti pat nesaprazdama, ko tas nozīmē.
Tā kā mammu bija piemeklējušas veselības problēmas, viņa
aizbrauca ārstēties uz sanatoriju
un tur satika arhitekti Martu Staņu. Abas sadraudzējās un, atbraukusi mājās, mana mamma savai
mātei pateikusi, ka grib mācīties
par arhitekti. Marta Staņa pamanīja manas mammas talantu un
mudināja iet studēt uz Mākslas
akadēmiju.
Interesanti, ka tieši pirms iestājeksāmeniem viņa bija salauzusi labo roku un visu uzzīmēja
ar kreiso. Tik liels bija viņas gribasspēks un vēlēšanās iekļūt šajā
mākslas Mekā! Viņa bija pietiekami ambicioza un čakla, tāpēc uzreiz tika pamanīta. 2. un 3. kursā
viņa jau piedalījās izstādēs.
Es biju tikko piedzimusi, kad
mamma stājās akadēmijā. Tāpēc
bērnībā starp māksliniekiem un
pa akadēmiju vien maisījos. Tas
lielā mērā noteica arī manu izvēli,
lai gan paps, kas bija atomfiziķis,
ievērojis manas spējas matemātikā, stingri pastāvēja uz to, ka jāiet
mācīties eksaktās zinības.
No Rīgas 2. vidusskolas aizgāju
uz Rozentāļiem, pēc tam - Mākslas akadēmiju un kļuvu par gleznotāju. Pati biju izdarījusi pareizo
izvēli.
Kaut arī pastāv uzskats, ka
mūsu dzīvi un izvēles bieži nosaka liktenīgas nejaušības, domāju, ka ikviens cilvēks pats savu
likteni nopelna. Ar darbiem un
domām, darot labu vai ļaunu. Pa
kuru ceļu viņš izvēlas aiziet, tur
arī nonāk. Tu pats vien esi atbildīgs par visu, kas ar tevi dzīvē
notiek. Esmu mācījusies pieņemt
dzīvi tādu, kāda man dota, un būt
pateicīga par to, katru dienu ejot
sevis pilnveidošanas ceļu.
Brīžiem mēs visi nogurstam,
bet tad ir vērts garīgi pacelties
tādā kā putna lidojumā. lai ieraudzītu, cik tā dzīve ir skaista.
Dzidra Smiltēna
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Džudistu
veiksmīgais starts
Horvātijā

1. vietā Lizete Jenerte. Foto no domes arhīva.
Sezonas noslēguma sacensības
džudisti šogad aizvadīja 13.-14. jūnijā Horvātijas pilsētā Rijekā notikušajā 12. starptautiskajā džudo
turnīrā bērniem un jauniešiem,
uz ko saulkrastieši devās Ādažu
Bērnu un jauniešu sporta skolas
(ĀBJSS) komandas sastāvā. Turnīru organizēja Horvātijas Džudo savienība sadarbībā ar džudo
klubu „Rijeka”, un tajā piedalījās
38 klubu sportisti no Horvātijas, Bosnijas un Hercegovinas,
Serbijas, Ungārijas, Melnkalnes,
Slovēnijas, Slovākijas, Čehijas,
Ukrainas u.c. Latviju sacensībās
pārstāvēja četri džudo klubi.
Iepriekšējos gados ārvalstu turnīros gūtā pieredze visiem mūsu
jaunajiem džudistiem šoreiz palīdzēja pārspēt dienvidvalstu sportistu karstasinīgo temperamentu
un tikt līdz goda pjedestālam.
Lizete Jenerte savā svara kategorijā vecuma grupā U-10 līdz zelta
medaļai tika ar trīs izcīnītām uz-

varām pār Horvātijas, Serbijas un
Bosnijas un Hercegovinas sportistēm. Artūrs Kiseļevskis kļuva
par čempionu savā svara kategorijā vecuma grupā U-12 ar četrām
uzvarētām cīņām, pārliecinoši
pārspējot pretiniekus no Horvātijas, Slovēnijas, Ukrainas un
Latvijas. Savukārt Valters Jenerts,
četrās cīņās pārspējot Horvātijas,
Serbijas un Slovēnijas sportistus,
bet vienā cīņā piekāpjoties vecuma un pieredzes ziņā pārākajam
turnīra uzvarētājam no Horvātijas, izcīnīja godpilno 3. vietu vecuma grupā U-14.
Latvijas jaunie sportisti turnīrā
parādīja lielu cīņas sparu, labu
džudo tehniku un komandas
garu, kas komandu kopvērtējumā ABJSS komandai ļāva izcīnīt
1. vietu un turnīra lielo kausu.
Lai sportistiem un viņu trenerim
Leonīdam Kuzņecovam saulaina
vasara un tikpat veiksmīgi starti
nākamajā sezonā!

Saulkrasti
Latvijas
jaunatnes
olimpiādē
Cēsīs, Valmierā un vēl citās pilsētās notikušajā Latvijas jaunatnes vasaras olimpiādē Saulkrastu
novads debijas reizē piedalījās
ar mazu, bet meistarīgu komandu. Jūrmalā airēšanas sacensībās
Kristaps Kligins izcīnīja bronzas medaļu 1000 m distancē
divniekiem. Savukārt pludmales volejbolistes Ivaise Zaķe un
Krista Elīza Sakne palika tūlīt
aiz pjedestāla, ierindojoties
4. vietā.
Iekļūt olimpiādes dalībnieku
vidū mēģināja arī volejbola un
florbola komandas, taču neizturēja spēcīgo konkurenci un izstājās priekšsacīkstēs.
Signe Sinkeviča

Airētājs Kristaps Kligins. Foto no personīgā arhīva.

Pludmales volejbolistes ar treneri Dzidru Dulpiņu. Foto: S. Sinkeviča

Sociālais dienests informē
Ģimenes, kurām Saulkrastu
sociālais dienests ir izsniedzis
izziņu par ģimenes atbilstību
trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statusam, un daudzbērnu
ģimenes arī 2015./2016. mācību
gadā varēs saņemt pašvaldības
apmaksātas brīvpusdienas bērniem Saulkrastu un Zvejniekciema vidusskolā. Bērniem, kuri
sasnieguši 13 gadu vecumu, lai
saņemtu brīvpusdienas, jānostrādā pilsētas labiekārtošanas
darbos 20 stundas saskaņā ar
grafiku:

Zvejniekciema skolas
skolēni strādā:
3. augusts – 7. augusts –
9. – 12. klase
24. – 28. augusts – visi, kuri dažādu apstākļu dēļ nav paspējuši
savos laikos atstrādāt.
Ierašanās plkst. 9.00 pie skolas
ieejas, līdzi ņemot veidlapu no
Saulkrastu sociālā dienestā.
Saulkrastu vidusskolas
skolēni strādā:
13. jūlijs – 17. jūlijs – 9. – 12. klase
24. – 28. augusts – visi, kuri da-

žādu apstākļu dēļ nav paspējuši
savos laikos atstrādāt.
Ierašanās plkst. 9.00 Saulkrastu novada domes auto stāvlaukumā.
Lai nerastos pārpratumi, lūgums ģimenes laikus noformēt
izziņu par atbilstību trūcīgas vai
maznodrošinātas ģimenes statusam Saulkrastu sociālajā dienestā Raiņa ielā 8, Saulkrastos, 109.
kab. vai Zvejniekciema kultūras
namā dienesta filiālē pirmdienās
vai ceturtdienās no 10.00 līdz
17.30. Tālrunis uzziņām 67142511.

„Fractus” un
„Šokolāde” dejo
Rīgā un Ķekavas
novada svētkos

„Fractus” un „Šokolādes” dejotāji atpūtas centrā LIDO.

Pie draugiem Ķekavas novada svētkos. Foto no domes arhīva un Ķekavas
novada mājaslapas.
Kaut mācību gads ir noslēdzies,
Saulkrastu novada PA „Saulkrastu kultūras un sporta centra”
mūsdienu deju grupas turpina
darboties ar lielu sparu. Maija
pēdējās dienās mūsdienu deju
grupas „Fractus”, „Šokolādīte” un
„Šokolāde” kopīgi priecēja atpū-

tas centra LIDO Ģimenes dārza
atklāšanas svētku apmeklētājus
ar jautrām un enerģiskām dejām. Rīta agrumā mūs mēģināja
nobiedēt melni lietus mākoņi,
kas vēlāk savus draudus pārvērta
lietus peļķēs uz LIDO skatuves.
Tomēr tas mūs neatturēja no

uzstāšanās. LIDO atpūtas centra
pasākumu organizatore Linda
Užule atzīmēja, ka mēs atvedām
sauli! Skatuve no mūsu enerģiskajiem soļiem tapa sausa, un dejā
laidās pat mūsu kolektīvu vadītājas Sandra un Ivetta.
Mums ir daudz draugu citos
Pierīgas un Latvijas kolektīvos,
un arī mēs paši, „Fractus” un „Šokolādes” dejotāji, jau vairākus gadus organizējam kopīgus pasākumus un mēģinājumus. Pagājušā
gadā kopā ar Mālpils un Ķekavas

dejotājiem veidojām uzvedumu
Mālpils novada svētkiem. Šogad
ar vērienīgu deju programmu
„Jo Tu esi mans draugs” viesojāmies pie mūsu draugiem Ķekavas
novada svētkos. Plašajā svētku
programmā, kas norisinājās visas dienas garumā, piedalījās visi
Ķekavas novada pašdarbības kolektīvi un viesi. Mūsdienu deju
programmā piedalījās Ķekavas
un Saulkrastu 80 dejotāji.
Turpināsim aktīvi darboties
arī jūlijā. Mūsdienu deju grupas

„Fractus” un „Šokolāde” piedalīsies XI Latvijas skolu jaunatnes
dziesmu un deju svētkos. Bet pēc
tam mums atkal pievienosies arī
jaunākie dejotāji, lai priecētu skatītājus Saulkrastu pilsētas svētkos.
Šī sezona mums ir bijusi ļoti
darbīga un piedzīvojumiem bagāta. Paldies visiem, kuri palīdzēja
šo piedzīvojumu realizēšanā, –
vecākiem un Saulkrastu novada
PA „Saulkrastu kultūras un sporta
centram”, īpaši Judītei Krūmiņai.
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Saulkrastu novada domes sēdes 26. jūnija lēmumi Nr. 8
Piedalās E. Grāvītis, N. Līcis, L. Vaidere, S. Osīte, A. Aparjode, S. Ancāne,
B. Veide, A. Deniškāne, G. Lāčauniece,
A. Dulpiņš, G. Zonbergs, A. Silavnieks,
M. Kišuro, I. Žukovs. Visos turpmākajos lēmumos balsojums vienbalsīgs 13 „par”.
Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu
1. Apstiprināt izstrādāto nekustamā
īpašuma Bērzu iela 6/8 (kadastra apzīmējums 80130030031), Saulkrasti,
Saulkrastu novads, zemes ierīcības
projektu.
2. Piešķirt adresi zemes gabalam un uz
tā esošajām ēkām un būvēm, zemes
ierīcības projektā litera „1” – Bērzu iela
6, Saulkrasti, Saulkrastu novads, noteikt lietošanas mērķi – „individuālo
dzīvojamo māju apbūves zeme, kods
0601” – platība 0,1611 ha.
3. Piešķirt adresi zemes gabalam,
zemes ierīcības projektā litera „2” –
Bērzu iela 6A, Saulkrasti, Saulkrastu novads, noteikt lietošanas mērķi
– „neapgūta individuālo dzīvojamo
māju apbūves zeme, kods 0600” – platība 0,1318 ha.
4. Piešķirt adresi zemes gabalam,
zemes ierīcības projektā litera „3” –
Bērzu iela 8, Saulkrasti, Saulkrastu
novads, noteikt lietošanas mērķi –
„individuālo dzīvojamo māju apbūves
zeme, kods 0601” – platība 0,3675 ha.
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu
Piemērot nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu vienai personai 25%
apmērā un vienai personai 50% apmērā laika periodā no 01.07.2015. līdz
31.12.2015.
Par nekustamā īpašuma izsoles rezultātu apstiprināšanu
Apstiprināt nekustamā īpašuma izso-

les rezultātus par Saulkrastu novada
pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Gaisma 56”, Gaisma, Saulkrastu
pagasts, Saulkrastu novads, kadastra
apz. 80330021808, izsoli, saskaņā ar
12.06.2015. protokolu.

2015. gada 25. marta saistošos noteikumus Nr. SN 4/2015 “Grozījumi
Saulkrastu novada domes 2013. gada
28. augusta saistošajos noteikumos
Nr. 14 “Par nekustamo īpašumu uzturēšanu Saulkrastu novada teritorijā””.

Par saistošo noteikumu “Grozījumi
2011.gada 26.oktobra saistošajos noteikumos Nr.12 „Par atkritumu apsaimniekošanu Saulkrastu novadā””
izdošanu
Izdot Saulkrastu novada domes saistošos noteikumus “Grozījumi 2011.
gada 26. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 12 „Par atkritumu apsaimniekošanu Saulkrastu novadā””.

Par 29.04.2015. saistošo noteikumu
Nr. SN5/2015 “Par sabiedrisko kārtību Saulkrastu novadā” precizēšanu
Precizēt Saulkrastu novada domes
2015. gada 29. aprīļa saistošos noteikumus Nr. SN5/2015 “Par sabiedrisko
kārtību Saulkrastu novadā”.

Par saistošo noteikumu “Saistošie
noteikumi par ielu un nekustamo
īpašumu nosaukumu, ēku numuru
vai nosaukumu plākšņu, dzīvokļu
numuru plākšņu izvietošanu Saul
krastu novadā” izdošanu
Izdot Saulkrastu novada domes saistošos noteikumus “Saistošie noteikumi par ielu un nekustamo īpašumu
nosaukumu, ēku numuru vai nosaukumu plākšņu, dzīvokļu numuru
plākšņu izvietošanu Saulkrastu novadā”.
Par 29.04.2015. saistošo noteikumu
Nr. SN6/2015 “Par Saulkrastu novada
pašvaldības pludmales un peldvietu
lietošanu” precizēšanu
Precizēt Saulkrastu novada domes
2015. gada 29. aprīļa saistošos noteikumus Nr. SN6/2015 “Par Saulkrastu
novada pašvaldības pludmales un
peldvietu lietošanu”.
Par 25.03.2015. saistošo noteikumu
Nr. SN4/2015 “Grozījumi Saulkrastu
novada domes 2013. gada 28. augusta
saistošajos noteikumos Nr. 14 “Par
nekustamo īpašumu””
Precizēt Saulkrastu novada domes

Par ēkas daļas nojaukšanas termiņa
pagarināšanu
Pagarināt patvaļīgi uzbūvētās ēkas
daļas Rīgas ielā 43A, Saulkrastos,
Saulkrastu novadā, ēkas kadastra
apzīmējums 8013 003 0564 001, nojaukšanas termiņu līdz 2015. gada 1.
septembrim.
Par saistošo noteikumu “Grozījumi
Saulkrastu novada domes 2012. gada
29. februāra saistošajos noteikumos
Nr. 4 “Mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas noteikumi Saulkrastu novadā”” precizēšanu
Izdot Saulkrastu novada domes
saistošos noteikumus “Grozījumi
Saulkrastu novada domes 2012. gada
29. februāra saistošajos noteikumos
Nr. 4 „Mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas noteikumi Saulkrastu novadā””.
Par saistošo noteikumu “Grozījumi
31.03.2010. saistošajos noteikumos
Nr. 7 “Par nekustamā īpašuma nodokļu atvieglojumu piemērošanu
atsevišķām nodokļu maksātāju kategorijām Saulkrastu novadā” izdošanu
Izdot Saulkrastu novada domes saistošos noteikumus “Grozījumi 2010.
gada 31. marta saistošajos noteikumos
Nr. 7 “Par nekustamā īpašuma nodok-

ļu atvieglojumu piemērošanu atsevišķām nodokļu maksātāju kategorijām
Saulkrastu novadā””.
Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu
Piešķirt un aprēķināt pašvaldības
kompensāciju divām personām 107,00
(viens simts septiņi euro, 00 centi) euro
mēnesī par to, ka viņu bērni apmeklē
bērnu attīstības centru „Pūces skola”,
reģistrācijas numurs 40103489806.
Par sadarbības līguma noslēgšanu ar
Tiesu administrāciju
Apstiprināt sadarbības līgumu ar Latvijas Republikas Tieslietu ministrijas
Tiesu administrāciju par piekļuves
tiesībām valsts vienotās datorizētās
zemesgrāmatas izplatīšanas sistēmai.
Par izmaiņām Saulkrastu Tūrisma
informācijas centra maksas pakalpojumu cenrādī
Izdarīt grozījumus Saulkrastu Tūrisma informācija centra maksas pakalpojumu sarakstā (apstiprināts ar
25.01.2012 domes sēdes lēmumu Nr.
1. 35.§): noteikt samaksu par sabiedriskās tualetes apmeklējumu 0,30 euro
(t.sk. PVN).
Par 27.05.2015. domes lēmuma „Par
līdzfinansējuma piešķiršanu PSIA
„Saulkrastu slimnīca”” (prot.Nr. 7,
43.§) atcelšanu
Atcelt 27.05.2015. domes lēmumu „Par
līdzfinansējuma piešķiršanu PSIA
„Saulkrastu slimnīca”” (prot.Nr. 7,
43.§).
Par līdzfinansējuma piešķiršanu
PSIA “Saulkrastu slimnīca”
1. Ņemt aizņēmumu Valsts kasē 2015.
gadā uz 5 gadiem 49 731,00 euro apmērā ar Valsts kases noteikto procentu likmi un atlikto pamatsummas
maksājumu līdz 01.01.2016. rentgena

iekārtas iegādei PSIA “Saulkrastu
slimnīca” darbības nodrošināšanai,
aizdevuma atmaksu garantējot ar pašvaldības budžetu kā prioritāru projektu.
2. Kredītu 49 731,00 euro apmērā ieguldīt PSIA „Saulkrastu slimnīca”
pamatkapitālā, nodrošinot rentgena
iekārtas iegādi.
3. Palielināt PSIA „Saulkrastu slimnīca” pamatkapitālu par 49 731 daļām ar
vienas daļas nominālvērtību 1,00 euro,
pārskaitot naudas līdzekļus uz PSIA
„Saulkrastu slimnīca” kontu nedēļas
laikā pēc aizņēmuma saņemšanas.
Par dotācijas piešķiršanu no speciālā
budžeta līdzekļiem SIA “Saulkrastu
komunālserviss”
Pamatojoties uz saņemtajiem dokumentiem par veikto būvniecības iepirkumu, pārskaitīt SIA „Saulkrastu
komunālserviss” dotāciju 41 231,33 euro
apmērā no speciāla budžeta izdevumu
pozīcijas “Ostu maksu izlietojums”
EKK 3261, lai apmaksātu kanalizācijas
tīklu rekonstrukciju Skultes ostā.
Par vienreizēja dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta piešķiršanu
Piešķirt personai Atbrīvošanas pabalstu 7114,36 EUR apmērā par dzīvojamās telpas atbrīvošanu.
E. Grāvītis,
domes priekšsēdētājs
Ar pilnu domes lēmumu tekstu
(ievērojot Fizisko peronu datu
aizsardzības likumā noteikto)
var iepazīties Saulkrastu novada
pašvaldības interneta vietnē www.
saulkrasti.lv, sadaļā Domes lēmumi.
Nākamā domes ikmēneša sēde
notiks piektdien, 29. jūlijā,
plkst.15.00 Saulkrastu novada domē,
Raiņa ielā 8.

Saistošie Noteikumi Nr. SN 10/2015

Saistošie noteikumi par reklāmas izvietošanu publiskās
vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu
Saulkrastu novadā
Izdoti Saulkrastu novada domes
2015. gada 27. maija sēdē
(prot. Nr. 7/2015§21)
Izdoti saskaņā ar likuma “Par
pašvaldībām” 43. panta pirmās daļas
7. punktu, Reklāmas likuma 7. panta
trešo daļu, Ministru kabineta
2012. gada 30. oktobra noteikumu
Nr. 732 “Kārtība, kādā saņemama
atļauja reklāmas izvietošanai publiskās
vietās vai vietās, kas vērstas pret
publisku vietu” 28. un 45. punktu
I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi (turpmāk - noteikumi) nosaka reklāmas un reklāmas
objektu izvietošanas, ekspluatācijas un
grafiskā dizaina maiņas saskaņošanas
kārtību, demontāžas kārtību, atļaujas
izsniegšanas kārtību par reklāmas un
reklāmas objektu izvietošanu publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret
publisku vietu Saulkrastu novada
administratīvajā teritorijā (turpmāk –
Saulkrastu novadā), kā arī atbildību
par šo noteikumu neievērošanu.
2. Tiesības izvietot reklāmu vai reklāmas objektu, kā arī priekšvēlēšanu
aģitāciju materiālus Saulkrastu novadā ir visām fiziskām un juridiskām
personām (turpmāk – reklāmas devējs) šo noteikumu noteiktajā kārtībā
un ievērojot Latvijas Republikas normatīvo aktu prasības.

3. Reklāmas vai reklāmas objekta
izvietošanas atļauju vai atteikumu
izvietot reklāmas vai reklāmas objektu Saulkrastu novadā izsniedz
Saulkrastu novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) iestādes „Saulkrastu novada dome” (turpmāk – Dome)
struktūrvienība – Saulkrastu novada
būvvalde (turpmāk – Būvvalde).
4. Saulkrastu novadā ir aizliegta patvaļīga reklāmas, reklāmas objektu un
priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu
izvietošana.
II. Reklāmas vai reklāmas objekta
izvietošanas pamatprincipi
1. Izvietojot reklāmu vai reklāmas
objektu, jānodrošina Saulkrastu novadam raksturīgās arhitektūras un
vides saglabāšana, jāsaglabā konkrētās apbūves raksturs un mērogs, kā arī
jāievēro Saulkrastu novada teritorijas
apbūves un izmantošanas noteikumi.
2. Izvietojot reklāmu vai reklāmas objektu bez piesaistes zemei:
2.1. jārespektē ēkas proporcijas;
2.2. jārespektē fasādes dalījums ar logiem, durvīm, dzegām, karnīzēm;
2.3. reklāma nedrīkst aizsegt arhitektoniskas detaļas (logus, karnīzes, fasādes dekorus u.c.);
2.4. jāievēro reklāmā pielietojamo
materiālu atbilstība fasādes apdares
materiāliem un ēkas arhitektoniska-

jam risinājumam;
2.5. reklāmas objekta stiprinājuma
veids nedrīkst bojāt nesošās konstrukcijas;
2.6. maksimāli pieļaujamais reklāmas
izvirzījums no būvlaides vai apbūves
teritorijā prasītā pagalma ir 1,3 m, ja
reklāmas ārējās malas attālums līdz
brauktuvei nav mazāks par 0,7 m un
netiek aizsegta iela;
2.7. perpendikulāri fasādei izvietotas
reklāmas apakšējā mala, neatkarīgi no
tās platuma, nedrīkst atrasties zemāk
par 2,2 m no zemes. Brīvajam ietves
platumam jāsaglabājas ne mazāk par
1,5 m, vai 2,25 m, ja uz ietves izveidots
gājēju un velosipēdistu ceļš.
3. Izvietojot reklāmu vai reklāmas objektu ar vai bez piesaistes zemei, tas
nedrīkst aizsegt skatu uz valsts aizsargājamiem kultūras pieminekļiem,
baznīcām.
4. Projektējot stacionāru reklāmu vai
reklāmas objektu pie gājēju ietves, tas
nedrīkst apgrūtināt gājēju plūsmu un
ratiņkrēslu lietotāju pārvietošanos.
5. Aizliegta reklāma vai reklāmas
objekts ar betona pamatiem, kura
izmērs ir lielāks par 0,7 x 0,5 m un
pamatu ieguldīšanas dziļums ir vairāk
par 1 m, izvietošana ielu sarkanajās
līnijās.
6. Aizliegts uzstādīt reklāmu vai reklāmas objektu uz ūdens, arī izmanto-

jot dažādus peldlīdzekļus (pontonus,
plostus, kuģus, laivas u.tml.) un dažādus reklāmas izvietošanas palīglīdzekļus ilgāk par divām dienām.
7. Aizliegts izvietot reklāmu vai reklāmas objektu, kā arī afišas, plakātus,
sludinājumus, paziņojumus par pasākumiem, lekcijām, izstādēm, koncertiem un tml. (turpmāk - informatīvie
paziņojumi) šim nolūkam neparedzētās vietās (uz sētām, kokiem, namu
fasādēm un durvīm, jaunbūvēm, būvžogiem, apgaismes stabiem, transformatoru celtnēm un citur). Aizliegums
par izvietošanu neattiecas uz būvtāfelēm un neliela izmēra baneriem (līdz
1,5 x 2,5 m), kas informē par konkrētā
objekta, pie kura tie atrodas, pārdošanu un izīrēšanu, vai informē par objektā veicamo uzņēmējdarbību.
8. Aizliegta tabakas izstrādājumu,
azartspēļu (spēļu zāļu), narkotisko
vielu, pornogrāfijas un vardarbības
reklāmas izvietošana, kā arī alkoholisko dzērienu reklāmas izvietošana
vides reklāmās.
9. Aizliegts izvietot reklāmu vai reklāmas objektu, izņemot izkārtni, uz
valsts aizsargājamiem kultūras pieminekļiem.
10. Aizliegts izvietot reklāmu vai reklāmas objektu, sludinājumu dēļus un
citu vizuālu informāciju tuvāk par 50
m no valsts arhitektūras pieminek-

ļiem bez saskaņošanas ar Būvvaldi.
11. Fiziskai vai juridiskai personai,
kas vēlas izvietot izkārtni tādā nekustamajā īpašumā (zemesgabalā vai
būvē), kurā atrodas attiecīgā iestāde,
vai kurā attiecīgā fiziskā vai juridiskā
persona tieši veic saimniecisko darbību, izkārtnes vai vairāku izkārtņu
kopējais izmērs pieļaujams ne lielāks
par 2 kvadrātmetriem.
12. Slietņu izvietošana pieļaujama
tikai tādos gadījumos, kad nav iespējams izvietot izkārtni saistībā ar būvi
(objekts, kurā tieši tiek veikta saimnieciskā darbība, atrodas pagrabstāvā,
pagalmā, augstāk par 1. stāva līmeni).
Slietņi jāizvieto ne tālāk kā 2 m no
objekta ieejas, kurā tieši tiek veikta
saimnieciskā darbība. Izvietojot slietņus uz gājēju ietvēm, jāatstāj 1,5 m brīvais platums gājējiem.
III. Reklāmas vai reklāmas
objektu projektu izskatīšanas un
saskaņošanas kārtība
1. Persona, kura vēlas izvietot reklāmu
vai reklāmas objektu, mainīt saskaņoto reklāmas vai reklāmas objekta
grafisko dizainu, iesniedz Būvvaldē
saskaņošanai reklāmas vai reklāmas
objekta projektu un normatīvajos aktos noteiktos dokumentus.

10. lpp.
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2. Persona, kura vēlas turpināt reklāmas vai reklāmas objekta izmantošanu pēc atļaujas derīguma termiņa
beigām, ne vēlāk kā septiņu darbdienu laikā pirms reklāmas vai reklāmas
objekta izvietošanas atļaujas termiņa
beigām iesniedz Būvvaldē iesniegumu
un reklāmas vai reklāmas objekta fotogrāfiju, norādot fotogrāfijas uzņemšanas datumu.
3. Persona, kura vēlas izvietot tīkla
reklāmu, iesniedz Būvvaldē 1. pielikumā minēto iesniegumu reklāmas
projekta saskaņošanai un atļaujas
saņemšanai. Pēc atļaujas saņemšanas
un nodevas par reklāmas izvietošanu
nomaksas persona, kura vēlas izvietot tīkla reklāmu, slēdz līgumu ar
Saulkrastu novada domi par tīkla reklāmas izvietošanu.
4. Būvvalde ir tiesīga pieņemt lēmumu par atteikumu izsniegt reklāmas
vai reklāmas objekta izvietošanas
atļauju, ja reklāmas izvietošana neatbilst konkrētās pilsētvides apbūves
raksturam un mērogam, ēkas arhitektoniskajam risinājumam, pielietotie
materiāli neatbilst fasādes apdares
materiāliem, reklāmas vai reklāmas
objekta projektā nav ievērotas šajos
noteikumos un citos normatīvajos
aktos ietvertās prasības vai arī nav iesniegti normatīvajos aktos noteiktie
dokumenti.
5. Būvvalde ir tiesīga pieņemt lēmumu par atteikumu izdarīt grozījumus
reklāmas vai reklāmas objekta izvietošanas atļaujā saistībā ar reklāmas
vai reklāmas objekta grafiskā dizaina
maiņu, ja reklāmas vai reklāmas objekta projektā nav ievērotas šajos noteikumos un citos normatīvajos aktos
ietvertās prasības vai arī nav iesniegti
normatīvajos aktos noteiktie dokumenti.
IV. Reklāmas vai reklāmas objektu
ekspluatācijas un demontāžas
kārtība
1. Reklāmas devējs ir tiesīgs izvietot
reklāmu vai reklāmas objektu tikai
pēc Būvvaldes atļaujas saņemšanas,
atļaujā noteikto nosacījumu izpildes,
nodevas samaksas un uz atļaujā noteikto termiņu.
2. Reklāmas devējs ir atbildīgs par reklāmas vai reklāmas objekta konstrukciju drošību un elektroinstalācijas
pieslēguma atbilstību normatīvo aktu
prasībām, tās uzturēšanu tehniski un
vizuāli labā stāvoklī.

Saulkrastu Domes Ziņas
2015. gada 14. jūlijs
3. Reklāmas devējam pēc reklāmas vai
reklāmas objekta izvietošanas termiņa beigām pašam jāveic reklāmas vai
reklāmas objekta demontāža 5 (piecu)
dienu laikā, sakārtojot reklāmas izvietošanas vietu (fasādes krāsojumu,
labiekārtojumu, veicot pamatu demontāžu utt.)
4. Ja reklāma vai reklāmas objekts neatbilst 23. punkta prasībām vai netiek
demontēts 24. punktā noteiktā termiņā, Būvvalde sastāda aktu, kurā fiksē
reklāmas vai reklāmas objekta tehnisko un vizuālo stāvokli, norādot veicamās darbības un termiņu, līdz kuram
jāveic reklāmas vai reklāmas objekta
demontāža, aktam pievieno reklāmas
vai reklāmas objekta fotofiksāciju.
Akts tiek nosūtīts reklāmas devējam
ierakstītā pasta sūtījumā.
5. Ja šo noteikumu 25. punktā norādītājā kārtībā reklāmas vai reklāmas
objekta demontāža netiek veikta, Būvvalde nosūta reklāmas devējam brīdinājumu ierakstītā pasta sūtījumā par
nepieciešamību demontēt reklāmu vai
reklāmas objektu. Ja 30 dienu laikā pēc
brīdinājuma vēstules nosūtīšanas reklāmas vai reklāmas objekta demontāža
nav veikta, Saulkrastu novada dome
organizē reklāmas objekta demontāžu.
6. Reklāmas devējam ir pienākums
segt Domei izdevumus, kas radušies,
demontējot un uzglabājot reklāmu
vai reklāmas objektu. Demontētā
reklāma vai reklāmas objekts tiek
uzglabāts trīs mēnešus, pēc tam tiek
utilizēts bez iespējas to atgūt. Dome
nekompensē utilizētās reklāmas vai
reklāmas objekta vērtību.
V. Priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošana
1. Priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu
izvietošanai piemērojami šo noteikumu noteiktie reklāmas vai reklāmas
objektu izvietošanas pamatprincipi,
ekspluatācijas un demontāžas kārtības noteikumi, kā arī paredzēta atbildība.
2. Priekšvēlēšanu aģitācijas materiālus izvieto pēc nodevas ieskaitīšanas
pašvaldības budžetā.
VI. Informatīvu paziņojumu
izvietošana uz afišu stendiem
1. Uz pašvaldībai piederošajiem apaļajiem afišu stendiem, kas atrodas pie
Baltās kāpas, Ainažu un Bīriņu ielas
krustojumā, Saulkrastos un Bērzu
alejā, Zvejniekciemā (turpmāk - afišu
stendi) atļauts izvietot informatīvos
paziņojumus par kultūras, sporta, iz-

glītības un labdarības sarīkojumiem
un aktivitātēm Saulkrastu novadā.
2. Uz afišu stendiem aizliegts izvietot
komerciāla rakstura sludinājumus,
kas neattiecas uz kultūras, sporta, izglītības vai labdarības sarīkojumiem.
3. Lai izvietotu uz afišu stendiem informatīvo paziņojumu, persona, kura
vēlas izvietot informatīvo paziņojumu, iesniedz pašvaldības aģentūrai
“Saulkrastu kultūras un sporta centrs”
iesniegumu, kurā norāda afišas izmēru, saturu un izvietojamo afišu skaitu.
4. Pēc pasākumu norises informatīvo
paziņojumu izvietotājam trīs dienu
laikā ir jānoņem informatīvais paziņojums no afišu stenda.
VII. Administratīvā atbildība par
saistošo noteikumu neievērošanu,
lēmumu apstrīdēšanas un
pārsūdzēšanas kārtība
1. Administratīvā pārkāpuma protokolu par saistošo noteikumu pārkāpšanu ir tiesīgas sastādīt Saulkrastu
pašvaldības policijas amatpersonas.
2. Administratīvā pārkāpuma lietas
par šo noteikumu pārkāpšanu izskata
Saulkrastu novada pašvaldības Administratīvā komisija.
3. Par šo noteikumu pārkāpšanu izsaka brīdinājumu vai piemēro naudas
sodu fiziskām personām līdz 350 euro,
juridiskām personām līdz 1400 euro.
4. Saulkrastu novada pašvaldības
Administratīvās komisijas lēmumu
administratīvā pārkāpuma lietā var
pārsūdzēt Latvijas Administratīvo
pārkāpumu kodeksā noteiktajā kārtībā un termiņos.
4. Būvvaldes atteikumu izsniegt reklāmas vai reklāmas objekta izvietošanas atļauju vai atteikumu izdarīt
grozījumus reklāmas vai reklāmas objekta izvietošanas atļaujā var apstrīdēt
Saulkrastu novada domē.
5. Saulkrastu novada domes lēmumu
par apstrīdēto administratīvo aktu
var pārsūdzēt Administratīvajā rajona
tiesā Administratīvā procesa likumā
noteiktajā kārtībā.
VIII. Noslēguma jautājums
1. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos
spēku zaudē Saulkrastu novada domes 2010. gada 31. marta saistošie noteikumu Nr. 8 “Par reklāmu, izkārtņu
un citu informatīvo materiālu izvietošanas kārtību Saulkrastu novadā”
(protokols Nr. 3, 43.§).
Ervīns Grāvītis,
domes priekšsēdētājs

Paskaidrojuma raksts

Saulkrastu novada domes 2015. gada 27. maija saistošiem
noteikumiem Nr. SN 10/2015
„Saistošie noteikumi par reklāmas izvietošanu publiskās vietās vai
vietās, kas vērstas pret publisku vietu Saulkrastu novadā”
Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pama- Saistošie noteikumi izstrādāti, lai noteiktu vienotu kārtību reklāmas izvietotojums
šanai publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu, kā arī atbildību par šo noteikumu neievērošanu Saulkrastu novadā.
2. Īss projekta satura izklāsts

Saistošie noteikumi izdoti saskaņā ar:
1) likuma “Par pašvaldībām” 43. panta pirmās daļas 7. punktu,
2) Reklāmas likuma 7. panta trešo daļu,
3) 30.10.2012. Ministru kabineta noteikumu Nr. 732 “Kārtība, kādā saņemama atļauja reklāmas izvietošanai publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret
publisku vietu” 45. punktu.
Noteikumu izdošanas mērķis ir noteikt reklāmas izvietošanas, ekspluatācijas, grafiskā dizaina maiņas saskaņošanas kārtību, demontāžas kārtību, atļaujas izsniegšanu par reklāmas izvietošanu publiskās vietās vai vietās, kas
vērstas pret publisku vietu, kā arī atbildību par šo noteikumu neievērošanu

3. Informācija par plānoto projekta
Nav ietekmes uz pašvaldības budžetu
ietekmi uz pašvaldības budžetu

Pielikums

Saulkrastu novada domes
2015. gada 27. maija saistošajiem
noteikumiem Nr. SN 10/2015
“Saistošie noteikumi par reklāmas
izvietošanu publiskās vietās vai vietās,
kas vērstas pret publisku vietu
Saulkrastu novadā”
IESNIEGUMS
REKLĀMAS VAI REKLĀMAS OBJEKTA
PROJEKTA IZSKATĪŠANAI
Dati par reklāmas izplatītāju
Vārds Uzvārds / Nosaukums
Personas kods / Reģistrācijas Nr.
Adrese
Tālruņa Nr.
Elektroniskā pasta adrese
Dati par reklāmu
Reklāmas atrašanās vieta
(izņemot mobilo reklāmu)
Reklāmas nesēja/reklāmas
nosaukums
Reklāmas izvietošanas adrese
Reklāma izvietota uz:

 Saulkrastu novada domes īpašuma
 Valsts īpašuma
 Privātīpašuma

Zemesgabala kadastra numurs (ja
reklāma izvietota ar piesaisti zemei)
Reklāmas izvietošanas periods
(izņemot izkārtni)
Projekta autors
(uzvārds, firma, tālrunis)
Projekta realizētājs
(uzvārds, firma, tālrunis)
Dati par reklāmas nodevas
maksātāju
Reklāmas nodevas maksātājs
Reklāmas nodevas maksātāja
personas kods / reģistrācijas numurs
Reklāmas nodevas maksātāja
juridiskā adrese
Reklāmas nodevas maksātāja
faktiskā adrese
Tālrunis:
Fakss:
e-pasts:
Reklāmas nodevas maksātāja
norēķinu banka:
Reklāmas nodevas maksātāja
bankas konta numurs:
Reklāmas nodevas maksājuma
sadalījums:


 1 (viens) mēnesis
 3 (trīs) mēneši
 viss periods

Pielikumā:
 Krāsainas reklāmas vai reklāmas objekta vizuālā skice vai fotomontāža
2 eksemplāri.
 Reklāmas papildefektu raksturojums (apgaismojums, skaņas efekti), ja
plānoti.
 Izvietošanas vietas visaptveroša krāsaina fotofiksācija.
 Reklāmas fotomontāža vidē.
 Ja reklāma tiek uzkrāsota uz ugunsmūra/fasādes, jāiesniedz fasādes krāsojuma pase un ēkas īpašnieka garantijas vēstule, kurā tiek apliecināts, ka mēneša laikā pēc reklāmas eksponēšanas termiņa beigām fasāde tiks pārkrāsota
atbilstoši ēkas vai būves krāsojuma pasei.
 Ja reklāma tiek izvietota konstruktīvā saistībā ar būvi: Būves, uz kuras tiek
izvietots reklāmas objekts, īpašnieka rakstiska piekrišana, īpašuma tiesības
apliecinošu dokumentu kopijas.
 Reklāmas objektiem bez piesaistes zemei: Ja reklāmas objektu paredzēts
izvietot uz citām personām piederoša nekustamā īpašuma, iesniedz rakstisku
apliecinājumu, ka saņemta būves, zemes īpašnieka, valdītāja vai to pilnvarotas personas rakstiska piekrišana reklāmas objekta izvietošanai.
 Reklāmas objektiem ar piesaisti zemei: norāda zemesgabala kadastra
numuru, zemes gabala plānu ar zemes gabala robežām un norāda reklāmas
atrašanās vietu zemes gabalā, kā arī pieslēguma projektu un saskaņojumu ar
inženierkomunikāciju turētāju, ja objektu nepieciešams pieslēgt inženierkomunikācijām, vai arī saskaņojumu ar citām trešajām personām, kuru īpašumtiesības tiek skartas.

4. Informācija par plānoto projekta Noteikumi reglamentēs reklāmas materiālu izvietošanas kārtību, līdz ar to
ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi sakārtos uzņēmējdarbības vidi Saulkrastu novada administratīvajā teritopašvaldības teritorijā
rijā.

Projekts iesniegts uz ___________ lapām.

5. Informācija par administratīvajām
Nav attiecināms.
procedūrām

		

Vārds, uzvārds ____________________

6. Informācija par konsultācijām ar
Konsultācijas nav notikušas.
privātpersonām

		

Datums

____________________

		

Paraksts

____________________

Apliecinu iesniegtās informācijas pareizību.
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Saulkrastu Domes Ziņas
2015. gada 14. jūlijs
PIEŅEMŠANAS DIENAS, DATUMS PIEŅEMŠANAS LAIKS
REĢISTRATŪRA
STEIDZMĀS MEDICĪNISKĀS PALĪDZĪBAS
PUNKTS

pirmdiena, trešdiena, piektdiena
otrdiena, ceturtdiena

8.00-16.00
9.00-17.00

katru dienu

0.00-24.00

PIEŅEMŠANA PĒC IEPRIEKŠĒJA PIERAKSTA
TĀLR. NR. 67952700

ĀRSTU KONSULTĀCIJAS :
Endokrinoloģe Brigita VIZIŅA

28. jūlijs

14.00-17.00

Kardiologs

22. jūlijs

10.00-13.00

Dermatoloģe Ruta BARLO

17. jūlijs

14.00-16.00

Otolaringoloģe Ilona KRONBERGA
Acu ārste Ausma SPROĢE

23., 30. jūlijs

14.00-16.30

pirmdiena

10.00-16.00

Acu ārste Sandra AUSEKLE

14., 15. jūlijs

9.00-13.30

Acu ārste Aneļa ŠUGAJEVA

ceturtdiena

10.00-13.00

Neirologs Ainārs VECVAGARS

atvaļinājumā

11.00-16.00

29. jūlijs

14.00-17.00

sestdiena

10.00-13.00

Neiroloģe Dace DZIRKALE
Onkoloģe Santa RAUDIŅA
Interniste Tatjana GRUZDOVA-DZIRKALE
Ķirurgs Aleksandrs KUZŅECOVS
Ķirurgs Andris ZEMĪTIS

otrdiena, trešdiena, ceturtdiena

11.00-17.00

otrdiena
piektdiena

14.00-17.00
9.00-13.00

trešdiena

9.00-12.00

ceturtdiena

14.00-17.00

Ķirurgs Nikolajs DUPLIŠČEVS

pirmdiena

9.00-12.00

Ķirurgs Jurijs SOROKINS

sestdiena

11.00-14.00

darba dienas

8.15-9.00

pirmdiena, otrdiena, trešdiena,
piektdiena
ceturtdiena

9.00-13.00

USG A.MICKEVIČA
Ginekoloģe
A. Mickeviča (iepriekšējs pieraksts
t.26539333)

Saistošie Noteikumi Nr. SN 4/2015

Grozījumi Saulkrastu novada
domes 2013. gada 28. augusta
saistošajos noteikumos Nr. 14
„Par nekustamo īpašumu
uzturēšanu Saulkrastu
novada teritorijā”
Izdoti Saulkrastu novada domes
26.06.2015. domes sēdē
(prot. Nr.8/2015, §10)
Izdoti saskaņā ar likuma
„Par pašvaldībām” 43. panta pirmās
daļas 5. un 6. punktu
Izdarīt grozījumu Saulkrastu novada domes 2013. gada 28. augusta
saistošajos noteikumos Nr. 14 „Par
nekustamo īpašumu uzturēšanu

Saulkrastu novada teritorijā” (turpmāk - Noteikumi), papildinot Noteikumus ar 5.8.1 punktu šādā redakcijā:
“5.8.1 nekustamā īpašuma fasāžu (tai
skaitā logu, durvju, balkonu, lodžiju,
izkārtņu), žogu, vārtu, vārtiņu krāsošanu, tai skaitā, ja minētie elementi ir
bojāti ar uzrakstiem vai zīmējumiem.”.
Ervīns Grāvītis,
domes priekšsēdētājs

Saistošie Noteikumi Nr. SN 9/2015

9.00-18.00

e-iespējas iedzīvotājiem
Veselības inspekcija (VI) atgādina
par iedzīvotāju ērtībai izstrādātājiem e-pakalpojumiem, kuri ir
pieejami portālā www.latvija.lv un
tīmekļvietnē www.vi.gov.lv.
E-pakalpojumi ir izstrādāti ar
mērķi atvieglot klientu sadarbību
ar VI, piedāvājot ikvienam papildu
iespēju saziņai. E-pakalpojumiem
ir vairākas būtiskas priekšrocības.
Portālā www.latvija.lv iesniegtie
iesniegumi vai pieteikumi ir juridiski līdzvērtīgi papīra formātā vai
ar e-parakstu iesniegtajiem dokumentiem. Iesnieguma aizpildīšana
portālā www.latvija.lv ir ļoti vienkārša - iedzīvotājam tikai jāieva-

da visa nepieciešamā informācija
definētajos laukos. Iesniegumu ir
iespējams aizpildīt un nosūtīt VI
iedzīvotājam ērtā laikā.
Papildu informāciju par šiem
e-pakalpojumiem iespējams iegūt
http://www.vi.gov.lv/lv/sakums/epakalpojumi vai rakstot uz e-pastu
epak.info@vi.gov.lv.

Rentgena kabineta darba laiks jūlijā
Pirmdiena
20. jūlijs
27. jūlijs

9.00-16.00
9.00-16.00

Ceturtdiena
23. jūlijs
14.00-18.00
30. jūlijs 14.00-18.00

Otrdiena
14. jūlijs
28. jūlijs

9.00-16.00
14.00-18.00

Piektdiena
17. jūlijs
31. jūlijs

14.00-18.00
9.00-13.00

Trešdiena
15. jūlijs

9.00-13.00

Sestdiena
25. jūlijs

9.00-14.00

Saistošo noteikumu „Grozījumi Saulkrastu novada domes
2013. gada 28. augusta saistošajos noteikumos
“Par nekustamo īpašumu uzturēšanu Saulkrastu novada teritorijā””

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības
pamatojums

Grozījumi Saulkrastu novada domes 2013. gada 28. augusta saistošajos
noteikumos Nr. 14 “Par nekustamo īpašumu uzturēšanu Saulkrastu novada teritorijā” paredz grozījumu, kas uzliek pienākumu nekustamā īpašuma
īpašniekam vai valdītājam rūpēties par īpašumā vai valdījumā esošu ēku un
tās elementiem, lai novērstu ainaviskās vides bojāšanu.

2. Īss projekta satura izklāsts

Saistošie noteikumi tiek papildināti ar jaunu 5.8.1 apakšpunktu, kas nosaka
nekustamā īpašuma īpašnieka/valdītāja pienākumu laikus veikt namīpašuma krāsošanu.

3. Informācija par plānoto projekta
ietekmi uz pašvaldības budžetu

Projektam netiek prognozēta 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

Nav notikušas konsultācijas ar privātpersonām.

Ervīns Grāvītis,
domes priekšsēdētājs

Grozījumi Saulkrastu novada
domes 2012. gada 29. februāra Saistošo noteikumu “Grozījumi Saulkrastu novada domes
saistošajos noteikumos Nr. 4
2012. gada 29. februāra saistošajos noteikumos Nr.4
„Mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas noteikumi Saulkrastu novadā””
„Mājas (istabas) dzīvnieku
PASKAIDROJUMA RAKSTS
turēšanas noteikumi
Paskaidrojuma raksta sadaļas
Norādāmā informācija
Saulkrastu novadā”
1. Projekta nepieciešamības
Grozījumi veikti, ņemot vērā iestādes “Saulkrastu novada dome” struktūrIzdoti Saulkrastu novada domes
2015. gada 26. jūnija sēdē
(prot. Nr. 8/2015, 14.§)
Izdoti saskaņā ar likuma „Par
pašvaldībām” 43. panta pirmās daļas
10. punktu, Dzīvnieku aizsardzības
likuma 8. panta trešo daļu, 2012. gada
2. oktobra Ministru kabineta
noteikumu Nr. 678 “Klaiņojošu suņu
un kaķu izķeršanas prasības”
16. punktu, Ministru kabineta
2006. gada 4. aprīļa noteikumu Nr. 266
„Labturības prasības mājas (istabas)
dzīvnieku turēšanai, tirdzniecībai un
demonstrēšanai publiskās izstādēs, kā
arī suņu apmācībai”2.¹ punktu
Izdarīt Saulkrastu novada domes
2012. gada 29. februāra saistošajos noteikumos Nr. 4 „Mājas (istabas) dzīv-

nieku turēšanas noteikumi Saulkrastu novadā” (turpmāk - Noteikumi)
šādus grozījumus:
1. Aizstāt saistošo noteikumu norādē uz noteikumu izdošanas tiesisko
pamatu normatīvā akta nosaukumu
un tā vienību “Ministru kabineta
2010. gada 28. decembra noteikumiem
Nr. 1192 „Klaiņojošu suņu un kaķu izķeršanas kārtība”” ar normatīvā akta
nosaukumu un tā vienību “2012. gada
2. oktobra Ministru kabineta noteikumu Nr. 678 “Klaiņojošu suņu un kaķu
izķeršanas prasības” 16. punktu”.
2. Aizstāt Noteikumu 4. punkta
otrajā teikumā vārdus “novada dome”
ar vārdiem „pašvaldības policija”.
Ervīns Grāvītis,
domes priekšsēdētājs

pamatojums

vienību reorganizāciju.
Grozījumi veikti, precizējot norādi uz noteikumu izdošanas tiesisko pamatu.
Norāde precizēta atbilstoši Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2015. gada 1. jūnija vēstulē Nr. 18-6/4454 minētajiem iebildumiem.

2. Īss projekta satura izklāsts

Ar 2015. gada 1. jūliju Saulkrastu novada pašvaldībā mājas (istabas) dzīvniekus reģistrēs Saulkrastu pašvaldības policija.

3. Informācija par plānoto projekta
ietekmi uz pašvaldības budžetu

Saistošo noteikumu īstenošanai 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

Nav attiecināms.

6. Informācija par konsultācijām ar
privātpersonām

Nav notikušas konsultācijas ar privātpersonām.
Ervīns Grāvītis,
domes priekšsēdētājs
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Jūnijā Saulkrastu
novada Dzimtsarakstu
nodaļā reģistrēti
Amēlija Krista Šauriņa
Evelīna Balode
Beāte Sermule
Sveicam meitenītes un viņu
vecākus!

Saulkrastu novada
dome sirsnīgi sveic
nozīmīgajā jubilejā
Borisu Samusu
Ēriku Ati Grīnfeldu
Mariju Valentīnu Gursku
Annu Zigrīdu Lapsu
Valentīnu Tupicinu
Martu Beikmani
Rasmu Kušķi
Antoņinu Lukjansku
Dzidru Purvinsku
Gvido Satiku
Tadeušu Jasenčaku
Beatrisi Miķelsoni
Mirdzu Irmu Ozolu
Maru Paley
Vili Zelģi
Jāni Augstmani
Ainu Balgali
Silviju Blūmu
Ausmu Brīvkalni
Jāni Cvetkovu
Mirdzu Dzirnieci
Edīti Lapkovsku
Dainu Sabuli
Liliju Volginu
Daini Bedrīti
Jeļenu Celmu
Egonu Freidenbergu
Omulu Oškampi
Valdu Ozolu

Saulkrastu novada
dome izsaka līdzjūtību
aizsaulē aizgājušo
tuviniekiem
Valentīna Jasuļaņeca
01.08.1922. - 04.06.2015.
Juris Kutuzovs
11.01.1964. - 04.06.2015.
Bernhards Laskis
07.01.1923. – 17.06.2015.
Andrejs Deļvigs
24.07.1971. – 18.06.2015.
Skaidrīte Vasariņa
23.12.1922. - 29.06.2015.
Foka Ļeonovs
27.09.1939. – 30.06.2015.

Saulkrastu Domes Ziņas
Saulkrastu novada dome
Raiņa ielā 8, Saulkrastos,
Saulkrastu novadā, LV-2160
www.saulkrasti.lv
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Marika Grasmane
Tālr. 67142514, 28634639,
e-pasts marika.grasmane@saulkrasti.lv
Reģistrācijas apliecība nr. 1633.
Tirāža - 3500 eksemplāri.
Izdevējs - SIA «Izdevniecība «Auseklis»»
Jūras iela 6, Limbaži, LV–4001.
PVN reģ. nr. LV44103005799
Par ievietotās informācijas precizitāti
atbild raksta autors. Rakstu saturs ne
vienmēr pauž domes viedokli.
Ar informatīvo izdevumu elektroniskā
formātā var iepazīties arī Saulkrastu
pašvaldības interneta vietnē
www.saulkrasti.lv sadaļā
Saulkrastu Domes Ziņas.

Saulkrastu Domes Ziņas
2015. gada 14. jūlijs

Pasākumu kalendārs
Saulkrastu domes zālē domes
darbalaikā visu jūliju Borisa Samusa jubilejas izstādes „Latvijas
ainavas un ziedi”.
Boriss Samuss dzimis 1925. gada
7. jūlijā. Aktīvo dzīves daļu aizvadījis, strādājot medicīnas iestādes
administrācijā Rīgā. Glezniecību
pašmācības ceļā sācis nopietni
apgūt, kad viņam jau bija 60 gadu,
studējot pieejamo literatūru un
pētot vecmeistaru darbus. Šogad
mākslinieks atzīmē lielu jubileju 90 gadus, tādēļ arī domes zālē
atklātā izstāde uzskatāma par jubilāra sveicinājumu visiem viņa
talanta cienītājiem.
Līdz jūlija beigām kultūras
namā “Zvejniekciems” skatāma
Ērika Bērziņa darbu izstāde “Dabas skati”.
Saulkrastu novada svētki
“Dzīve – tas ir kino!”
16. jūlijs
Jūras parkā „BIG BANK Saulkrastu kokteilis” spēles:
9.00 – 15.00 kvalifikācijas spēles
15.00 – 22.00 grupu spēles
17.00 smilšu figūru konkurss
„Mans filmas varonis” Jūras parka
pludmalē
19.00 svētku atklāšana, svētku
karoga pacelšana un smilšu figūru konkursa uzvarētāju apbalvošana Saules laukumā
21.00 Saulrieta koncerts kopā ar
Kārli Kazāku un viņa draugiem,
radošās darbnīcas Baltajā kāpā
17. jūlijs
Jūras parkā „BIG BANK Saulkrastu kokteilis” noslēgums:
10.00 – 17.00 astotdaļfinālu un
ceturtdaļfinālu spēles
19.00 1.pusfināla spēle
20.00 2.pusfināla spēle
21.00 – 22.00 skatītāju konkursi, modes skate, pārsteigumi
22.00 spēle par 3. vietu
23.00 spēle par 1. vietu
24.00 – 3.00 uzvarētāju apbalvošana un čempionu ballīte
ar Olgu Rajecku un DJ Kasparu
Markševicu
18. jūlijs
No 6.00 amatnieku un Latvijā
ražoto pārtikas preču tirdziņš Ainažu ielā
No 9.00 novada modinātāji PO
„Neibāde” visā novadā
No 9.00 futbols Zvejniekciema
stadionā
No 10.00 strītbols Ainažu ielā
No 10.00 apvienības „Vidzemes
mākslinieki” un J. D. Art klubs
„Gleznotāju iela” Ainažu ielā
11.00 galda teniss un novuss
Saulkrastu sporta centrā
No 11.00 pludmales volejbols
(mix grupā) Jūras parkā
No 11.00 jūras airēšana Vidrižu
ielas galā
No 11.30 ārmrestlings Jūras parkā
No 12.00 Saules laukumā:
- mazie Saulkrastu vokālisti
- deju grupas „Desperado” jubilejas koncerts „Mēs - tik dažādi!”
- radošās darbnīcas bērniem
- pēdošanas sacensības
- piepūšamās atrakcijas
- ātradīšanas turnīri un Saulkras-

tu rokdarbnieku pulciņa dalībnieku darinājumu demonstrējumi
- radošās apvienības „Teātris un
ES” koncerts „Visi kopā!”
- festivāla „Saulkrasti Jazz” ieskaņas koncerts
19.00 gājiena ieskaņa kopā ar
Saulkrastu
mākslinieciskajiem
kolektīviem un viņu draugiem
19.45 svētku gājiens „Mēs no filmas ” uz Saulkrastu estrādi
20.00 - 5.00 Saulkrastu estrādē:
- Saulkrastu Lielās balvas pasniegšana,
- svētku koncerts „Latviešu kino
mūzika”
19. jūlijs
18.00 svētku izskaņa – Jāņa Lūsēna muzikālā apvienība „Promenāde” un duets Anmary un Uģis
Roze Saules laukumā

No 18. jūlija līdz 18. septembrim Saulkrastu novada bibliotēkas lasītavā skatāma Saulkrastu
tekstilmākslinieces Rasas Grāmatiņas gobelēnu izstāde „Vasaras
pieskāriens”.
20. - 25. jūlijā atpūtas kompleksā «Minhauzena Unda» notiks
XVIII starptautiskais Saulkrastu
džeza festivāls. Tajā piedalīsies
džeza mākslinieki no vairāk nekā
10 pasaules valstīm: Latvijas, Kipras, ASV, Krievijas, Kamerūnas,
Brazīlijas, Izraēlas, Ungārijas, Nīderlandes, Puertoriko.
20. - 24. jūlijā 15.00 bezmaksas koncerti Saules laukumā,
25. jūlijā 12.00 bezmaksas koncerts “Minhauzena Undā”. Tuvāka
informācija www.saulkrastijazz.lv.
24. jūlijā 20.00 Saulkrastu estrādē “Muzikālā teātra 7” pirmizrāde „Tā tik bija vasara”.

Teātris savā vienpadsmitajā
vasaras sezonā iestudējis piedzīvojumu izrādi visai ģimenei, kas
veidota pēc Zentas Ērgles stāstu
„Tā tik bija vasara» un „Noslēpumainais atradums» motīviem.
Biļetes
iepriekšpārdošanā
kultūras namā „Zvejniekciems»
(10-18), Saulkrastu sporta centrā
(10-18), „Biļešu paradīzes» kasēs
un www.bilesuparadize.lv. Sēdvietas – numurētas (8 – 15 EUR). Ieejas biļetes cena stāvvietai (izrādes
dienā) – 8 EUR. Ieeja no 19.00.
Iestudējumu veidojis Kārlis
Anitens, viņa pārziņā arī izrādes
scenogrāfija, tērpi un režija. Lomās Vita Vārpiņa, Rihards Lepers,
Juris Kalniņš, Jolanda Suvorova,
Artis Robežnieks, Zane Jančevska, Arturs Dīcis, Anna Šteina,
Madars Zvagulis, Zane Burnicka,
Zigurds Neimanis, Ligita Skujiņa,
Enriko Avots, Kārlis Anitens, Sāra
Estere Anitena, Sonora Gabrāne
un Santa Vintere.
Saulkrastos jauno mūziķu radošā nometne “Jaunie Latvijas ka-

mermūziķi - Saulkrastiem 2015”.
Tās laikā Lāsma Taimiņa, Reinis
Apsītis, Jevgēnija Frolova, Konstantīns Paturskis, Jūlija Makarina, saulkrastietes Zane Kalniņa
un Magdalēna Geka, kā arī Asja
Ahmetžanova, Anna Veselova un
Aija Beitika sagatavos jaunu pro
grammu un sniegs vairākus koncertus Saulkrastos:
2. augustā 15.00 Saulkrastu domes zālē,
6. augustā 15.00 Saulkrastu sociālās aprūpes mājā, 20.00 kultūras namā «Zvejniekciems»,
7. augustā 20.00 Saulkrastu
Pēterupes baznīcā,
8. augustā 21.00 Saules laukumā.
14. augustā 19.00 Saulkrastu estrādē Dailes teātra aktieru
ansambļa „ILGA” (Gundars Silakaktiņš, Aldis Siliņš un Lauris
Subatnieks) 10 gadu jubilejas koncertuzvedums „17 PANSIONĀTA
MIRKĻI” sadarbībā ar atraktīvo
„meiteņu” ansambli „JESTRĀS
VEČIŅAS”: Antoniju no Saulkrastiem – taustiņinstrumenti, Līviju

no Skultes – basģitāra, Ženiju no
Lilastes – ģitāra, Silviju no Zvejniekciema – sitaminstrumenti.

Uzveduma darbība norisināsies veco ļaužu pansionātā „ILGA”,
kurā valda intrigas, pārpratumi un
joki. Tur Dailes teātra aktieru piedzīvojumi un pārdzīvojumi desmit
gadu garumā izskanēs nenopietni
teatrālos kontekstos un zemtekstos komponista Raimonda Paula, Zigmara Liepiņa, Edmunda
Goldšteina un Ulda Stabulnieka
dziesmās, kā arī populāru latviešu
dzejnieku dzejas darbos.
Biļetes var iegādāties „Biļešu
paradīzes” kasēs un www.bilesuparadize.lv. Pirmo trīssimt biļešu
īpašā cena 7 EUR. Drīzumā tās arī
kultūras namā “Zvejniekciems”
un Saulkrastu sporta centrā pie
administratoriem.

19. jūlijā plkst. 14.00 Saulkrastu kapsētā kapusvētki.
Muzicēs Ieva Parša, Kaspars Gulbis un Vilnis Daņiļevičs.

