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Katru gadu maija beigās 
Saulkrastu novada dome 
sumina labākos skolēnus, kuri 
guvuši augstus sasniegumus 
ne vien mācību darbā, bet 
arī aktīvi piedalās izglītības 
iestāžu sabiedriskajās 
aktivitātēs, sportā, mākslā 
un mūzikā.

Šogad Saulkrastu novada domes 
Atzinības rakstus un naudas bal-
vas saņēma 17 audzēkņi.

No Saulkrastu vidusskolas 
tika sumināts 9.  klases skolnieks  
Rinalds Seržants par izciliem sa-
sniegumiem ikdienas mācību 
darbā, iegūto II pakāpi un sudraba 
medaļu valsts bioloģijas olimpi-
ādē, sasniegumiem Pierīgas no-
vadu mācību priekšmeta olimpi-
ādēs, ilggadēju, atbildīgu, aktīvu 
un radošu teātra mākslas popula-
rizēšanu skolā un aktīvu darbību 
skolas pašpārvaldē. Saulkrastu 
vidusskolas 12.  klases skolniece 
Zanda Briede apbalvojumu saņē-
ma par augstiem sasniegumiem 
ikdienas mācību darbā, augstu 
novērtējumu skolēnu zinātniski 
pētniecisko darbu konferencē un 
aktīvu sabiedrisko darbību.  Kris-
tu Līmani, arī 12. klases skolnieci, 
sveica par augstiem sasniegumiem 
ikdienas mācību darbā, sasniegu-

Sumina labākos skolēnus

miem valsts mācību priekšmetu 
olimpiādē un ilggadēju un radošu 
sabiedrisko darbību.

Zvejniekciema vidusskola var 
lepoties ar kuplu skaitu apbalvo-
jamo. 11.  klases skolniece Anete 
Kalniņa Atzinības rakstu saņēma 
par augstiem mācību rezultātiem, 
sasniegumiem Pierīgas novadu 

un valsts mācību priekšmetu 
olimpiādēs un aktīvu sabiedrisko 
darbību. 12. klases skolnieci Janu 
Kohno sumināja par augstiem 
mācību rezultātiem, sasniegu-
miem Pierīgas novadu mācību 
priekšmeta olimpiādē, augstu 
novērtējumu skolēnu zinātnis-
ki pētniecisko darbu konferencē 

un sabiedriskajās aktivitātēs. Sa-
vukārt 12.  klases skolnieci Aneti 
Eglīti sveica par augstiem mācību 
rezultātiem, sasniegumiem sko-
lēnu zinātniski pētniecisko darbu 
konferencē, sportā un sabiedris-
kajās aktivitātēs.

Zvejniekciema vidusskolas vo-
lejbola komandas dalībnieces 8.a 

klases skolnieces Sintija Simona 
Umbraško, Agnese Jermacāne, 
Kitija Ūdre, Milda Martinsone, 
7. klases skolniece Paula Dalbiņa, 
6. klases skolnieces Laura Jer-
macāne un Beāte Adelīna Odīte, 
kā arī 9. klases skolniece Īvaise 
Zaķe Atzinības rakstu saņēma 
par augstiem sporta sasniegu-
miem Latvijas Volejbola federā-
cijas „Kausa izcīņas” sacensībās, 
Pierīgas novada sporta spēlēs 
un 1.  vietu volejbola sacensībās  
„Lāses kauss 2014”.

Dome sveica ne vien vispāriz-
glītojošo skolu skolēnus, bet arī 
Vidzemes jūrmalas Mūzikas un 
mākslas skolas audzēkņus. Klavier-
spēles un kora 3.  klases audzēkne 
Anete Grabčika apbalvojumu sa-
ņēma par dalību koncertos, Valsts 
konkursa II kārtā dziedāšanā, XIX 
Starptautiskajā jauno pianistu 
konkursā Valmierā, par labām un 
teicamām sekmēm. Sitaminstru-
mentu 5. klases audzēkni Reini 
Baltiņu sumināja par aktīvu pieda-
līšanos skolas rīkotajos koncertos, 
par labām un teicamām sekmēm 
mūzikas izglītībā. Vizuāli plas-
tiskās mākslas nodaļas 7. kursa 
audzēkni Terēzi Tīnu Turkupoli 
sveica par aktīvu dalību nacionāla-
jos un starptautiskajos konkursos,  

Šogad Saulkrastu novada domes Atzinības rakstu un naudas balvu saņēma 17 izglītojamie no Saulkrastu un 
Zvejniekciema vidusskolas un Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolas. Foto no domes arhīva

No 3. līdz 6. jūlijam Saulkrastos 
ar dažādiem pasākumiem tiks 
svinēti novada svētki, kuriem 
šogad dota devīze „Saulkrasti 
ir modušies!”, tādēļ daudzi 
notikumi būs saistīti ar to 
diennakts daļu, kad parasti 
esam jau laidušies miegā. 

Kas notiek Saulkrastos, kad ielas 
kļūst tumšas, kad gājēju kļūst aizvien 
mazāk un saulīte jau laidusies rietā? 
Kas liek mums būt nomodā, un ko 
nozīmē – būt nomodā?

Šoreiz par Saulkrastu svētku 
pirmo lielo notikumu varam saukt 
gadskārtējās pludmales volejbola 
sacensības „Saulkrastu kokteilis”, 
kas jaunajā Jūras parkā norisināsies 
jau 3. un 4. jūlijā līdz vēlai naktij. 

Lai visi būtu gatavi sestdienas 
nakts lielajam koncertam, sestdie-
nas rītu sāksim ar rīta modināša-
nu un vingrošanu, kā arī mundru 
andeli jeb svētku tirgu, kur gaidī-
sim Latvijā ražotu izstrādājumu 
tirgotājus un amatniekus. Saules 
laukums dienas vidū visus gaidīs 
ar jautrām atrakcijām un kon-
certu bērniem. Saulkrastu centrā 
būs apskatāma lietišķās mākslas 
izstāde un gleznu izstāde open-
art. Visas dienas garumā notiks 
dažādas sportiskas aktivitātes: 
makšķerēšanas sacensības jūrā 
no laivas, futbols, ielu basketbols, 

pludmales volejbols MIX, armrest-
linga (roku cīņa) sacensības un pa-
raugdemonstrējumi, airēšana jūrā 
ar smailītēm un kanoe, maratons, 
pusmaratons, īsā distance, sacen-
sības bērniem, atrakcijas, novuss 
MIX grupā un galda teniss. 

Pēc nelielas atelpas vakarā vi-
sus aicināsim svētku gājienā, kura 
devīze šogad – „Modināsim aiz-
migušos!”.

Šoreiz koncerta pirmajā daļā 
ikvienu aicināsim izdziedāt 
dziesmas un izdejot dejas, kas 
modina, bet, tumsai iestājoties, –  
nakts koncerts, dīdžeju telts un 
svētku uguņošana. 

Svētdienas rītu sāksim ar 
tradicionālajām sacensībām 
nacionālajā suņu daudzcīņā 
„Saulkrastu kauss” un suņu iz-
stādi, ar IV Saulkrastu koklētāju 
ansambļu festivālu „Koklē vēju 
vanadziņš”, bet, saulītei rietot, 
visi aicināti uz svētku izskaņas 
koncertu Saules laukumā! 

SVĒTKU PROGRAMMA:
3. jūlijā 
Plkst. 19.30 Saules laukumā 
Saulkrastu svētku karoga svinīga 
pacelšana kopā ar kori „Bangotne”;
plkst. 20.00 Saulkrastu svēt-
ku ieskaņas koncerts „Gaisma 
mūžīgā” Pēterupes evaņģēliski 
luteriskajā baznīcā. Koncertā 

piedalās jauktais koris „Anima” 
un klasiskās mūzikas šova „Dzi-
muši mūzikai” uzvarētājs Kaspars 
Šmits (tuba) un finālists Mikus 
Bāliņš (sitaminstrumenti).

3. Un 4. jūlijā Jūras parkā 
„Saulkrastu kokteilis 2014”. 
Plkst. 19.00 sacensību noslēgu- 
mā – grupas “Rīgas Viļņi” koncerts.

5. jūlijā 
no plkst. 9.00 Saulkrastu mo-
dināšana kopā ar pūtēju orķestri 
„Neibāde” un rīta vingrošana.  
Ja vēlaties, lai tieši pie jūsu mā-
jas skanētu rīta modinājums, lū-
gums zvanīt pa tālruni 67954179 
vai rakstīt pieteikumu uz e-pastu 
knz@saulkrasti.lv līdz 27. jūnijam!
Saules laukumā
no plkst. 8.00 amatnieku un 
Latvijā ražoto pārtikas preču tir-
dziņš Saulkrastu centrā. Pārdot 
gribētājus lūgums pieteikties pa 
tālruni 67954179 vai sūtīt pietei-
kumu uz e-pastu knz@saulkrasti.lv 
līdz 27.jūnijam.
no plkst. 12.00 visus priecēs 
mazie Saulkrastu dziedātāji un 
dejotāji kopā ar Jogitu, Kaķi un 
Beibi, atrakcijas un rotaļas bēr-
niem un viņu vecākiem – pēdoša-
na, ātradīšanas sacensības, „sau-
leszaķu” atklāšana, rokdarbnieku 
pulciņa un audēju kopas „Kodaļa” 

Visi aicināti uz Saulkrastu svētkiem!
darinājumu demonstrējumi, ra-
došās darbnīcas.
Plkst. 19.45 svētku gājiens „Mo-
dināsim aizmigušos!” no Saules 
laukuma līdz estrādei. Aicinām 
uzņēmumus, iestādes, biedrības, 
aģentūras, domubiedru apvienības 
un draugu grupas pieteikties gājie-
nam līdz 3. jūlijam, zvanot pa tālruni 
67954179 vai rakstot uz e-pastu knz@
saulkrasti.lv! Mīļi aicināti piedalīties 
mazie saulkrastieši un viņu vecā-
ki, jo pirmo reizi gājienā īpaša vieta 
tiks atvēlēta ratiņu parādei! Košā-
kajiem un atraktīvākajiem gājiena  
dalībniekiem – pārsteiguma balvas! 
Plkst. 20.00 svētku noslēguma 
sarīkojums „Ik rītu mosties ar 
smaidu!” Saulkrastu estrādē kopā 
ar Saulkrastu mākslinieciskajiem 
kolektīviem. Svētki turpināsies kopā 
ar Gintu Cālīti, Samantu Tīnu, gru-

 3. lpp.

pu „Otra puse”, Olgu Rajecku un 
grupu „Sestā jūdze”. Būs uguņošana 
un īpašā DJ telts. Svētku sarīkojumu 
vadīs Intars Rešetins.

6. jūlijā 
IV Saulkrastu koklētāju festivāls 
„Koklē vēju vanadziņš” Saulkras-
tu domes zālē:
no plkst. 10.00 līdz 12.00 stīgu 
instrumentu, dažādu laikmetu 
kokļu izstāde;
no plkst. 12.00 līdz 13.30 kokļu 
meistari, skaņas terapeite Iveta 
Škraba, demonstrējumi;
plkst. 15.00 festivāla noslēgums – 
koncerts „Koklē vēju vanadziņš”. 
Plkst. 19.00 Saules laukumā 
svētku izskaņas koncerts kopā 
ar „Tango sin quinto”.

Sporta pasākumu programmu 
svētku laikā skatiet 12.lpp.

Pa sn iegs Sau l kra stu  Lielo  ba lvu
Jau tradicionāli Saulkrastu svētkos tiks pasniegta 

gada Lielā balva, ko piešķir par sevišķiem nopelniem
 Saulkrastu pašvaldības labā. 

Šogad šo apbalvojumu saņems Saulkrastu Tūrisma informācijas 
centra vadītāja Gita Memmēna.

Balvas pasniegšana notiks sestdien, 5. jūlijā, 
Saulkrastu estrādē svētku koncerta laikā. 

Vēršam uzmanību, 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 īpaši norādītās vietās.



jautājumam par zemo cenu vei-
kalu nepieciešamību novadā. Uz 
šo jautājumu atbildi solījās rast 
deputāts I. Žukovs.

B. Veide informēja par pa-
beigto ūdens saimniecības at-
tīstības projektu, kas tagad ļauj 
iedzīvotājiem piegādāt kvalita-
tīvu dzeramo ūdeni un nodroši-
na kanalizācijas un notekūdeņu 
nogādi uz attīrīšanas iekārtām. 
B. Veide aicināja sanākušos rast 
iespēju un pieslēgt savu īpašumu 
izveidotajiem ūdensapgādes un 
kanalizācijas tīkliem.

J.  Krūmiņa aicināja seniorus 
iesaistīties pieaugušo izglītības 
programmās, kas ļauj izglīto-
ties visa mūža garumā, tādējādi 
nodrošinot pilnvērtīgu dzīves 
kvalitāti. Tika aktualizēts arī jau-
tājums par novada iedzīvotāju at-
miņu pierakstīšanu, lai nākama-
jām paaudzēm atstātu vēstures 
liecības par pagātnes notikumiem 
Saulkrastos un Zvejniekciemā.

Tikšanās laikā pašvaldības 
amatpersonu uzmanība tika vēr-
sta arī uz to, ka pie autobusa pie-
turas Saulkrastu centrā joprojām 
atrodas reklāmas stabs „Melnais 
kaķis”, lai gan spēļu zāle jau dau-
dzus gadus nedarbojas. A.  Arnis 
norādīja, ka to pārņems kafejnīca 
„Banga”, kas atrodas pie pieturas. 
Interese bija arī par hoteļa „Baltic 
Inn” ēku un telpām, kuras pašval-
dība iegādājusies izsolē. A.  Arnis 
informēja, ka pašlaik notiek telpu 
pārņemšanas juridiskais process, 
un drīzumā tiks domāts par šo 
telpu izmantošanu sabiedriskām 
vajadzībām.

Senioru biedrības vadītāja 
Maruta Muste norādīja, ka ir ļoti 
nepieciešamas telpas dienas cen-
tra izveidei, lai senioriem būtu 
iespēja pulcēties un lietderīgi pa-
vadīt brīvo laiku. 

Tika uzdots jautājums par 
to, kur pazuduši atkritumu kon-
teineri no Jūras prospekta un 
Melnsila ielas krustojuma. N. Lī-

cis paskaidroja, ka tuvākajā laikā 
notiks tikšanās ar SIA „ZAAO” 
pārstāvjiem un šis jautājums tiks 
aktualizēts. 

Lai arī Saulkrastos ūdens-
saimniecības projekta rezultātā ir 
uzlabojusies ūdensapgāde un tā 
kvalitāte, tika uzdots jautājums 
par kanalizācijas tīklu izbūvi 
Zvejniekciemā. B.  Veide paskaid-
roja, ka patlaban ir izbūvēti ma-
ģistrālie tīkli, kā arī ir izstrādāts 
skiču projekts tīklu paplašināša-
nai, ko varēs veikt, ja būs pieejams 
finansējums. 

Aktuāls jautājums ir arī me-
liorācija Zvejniekciemā, kur uz 
šosejas un gājēju celiņiem sakrā-
jas liels ūdens daudzums.

Liela interese bija par to, kā-
pēc pašvaldība nesakārto vidi 
degradējošās ēkas, kuras atrodas 
pilsētā un bojā tās vizuālo izskatu. 
N. Līcis paskaidroja, ka šīs ēkas ir 
privātīpašums, taču pašvaldība 
jau sazinājusies ar īpašniekiem, 
informējot par nepieciešamību 
ēkas iekonservēt un teritoriju 
norobežot. Lielākoties ēkas ir ie-
konservētas, neradot draudus ap-
kārtējiem. Īpašnieki tiek sodīti ar 
naudas sodu. N.  Līcis informēja, 
ka veco bērnudārza ēku, kas pie-
der pašvaldībai, plānots nojaukt 
nākamajā gadā. 

Vairāki klātesošie izrādīja ne-
apmierinātību ar to, ka Saulkras-

tos nepietur starptautisko reisu 
autobusi, kas dodas uz Igauniju. 
A. Arnis ieteica vērsties ar šo jau-
tājumu pie pārvadātajiem, kas 
sniedz šo pakalpojumu.

Tāpat tika izteikta nožēla, ka 
informatīvais izdevums „Saulkras-
tu Domes Ziņas” pastkastītēs tiek 
iemests pēc jau notikušiem pa-
sākumiem un lasītāji laikus ne-
saņem sev svarīgu informāciju. 
Sabiedrisko attiecību speciāliste 
Marika Grasmane informēja, ka 
informatīvajā izdevumā pasāku-
mu datumi tiek norādīti pēc ie-
spējas ātrāk, lai tie būtu pieejami 
aptuveni divas trīs nedēļas pirms 
pasākuma, gan arī pasākuma nori-
ses mēnesī vai tieši pirms plānotā 
notikuma. Ir gadījumi, kad pasā-
kumu organizētāji informāciju 
par plānoto pasākumu sniedz jau 
pēc izdevuma iznākšanas, līdz ar 
to informācija lasītājus nesasniedz 
laikus. Lai iedzīvotājiem nenāktos 
saskarties  ar šādām neērtībām, 
turpmāk iespēju robežās tiks mek-
lēti risinājumi savlaicīgai informā-
cijas saņemšanai.

Tikšanās noslēgumā senioru 
biedrības vadītāja M. Muste aici-
nāja deputātus kopā ar senioriem 
doties pieredzes apmaiņas brau-
cienā uz Aloju, kur iespējams ie-
pazīties ar senioru un pašvaldības 
veiksmīgo sadarbību, kā arī smel-
ties idejas turpmākajam darbam.
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Maija beigās Saulkrastu 
novada domē viesojās 
Zvejniekciema vidusskolas 
1. klases skolēni un viņu klases 
audzinātāja Valda Krasovska.

Bērni iepazinās ar domes ēku un 
domē strādājošiem dažādu jomu 
speciālistiem, tikās ar Bāriņtiesas 
un Dzimtsarakstu nodaļas vadī-
tāju Baibu Melderi, apskatīja do-

mes interneta tehnoloģiju un ser-
vera telpu, paciemojās pie domes 
priekšsēdētāja Ervīna Grāvīša. 

Bērnu vislielāko interesi izraisī-
ja pašvaldības policijas apmeklē-
jums. Policijas darbinieki izrādīja 
savu darba aprīkojumu – rācijas, 
stekus, novērošanas iekārtas, kā 
arī policijas auto, kurā ikviens va-
rēja iekāpt un izjust policijas auto 
specifisko vidi. 

Maija beigās jau trešo gadu pēc 
kārtas norisinājās pasākums 
„Ieripo Saulkrastu vasarā!”.

Pasākumā bija pulcējušies 128 
dalībnieki, lai dotos kopīgā velo-
braucienā no Pabažiem līdz Saules 
laukumam, tādējādi simboliski at-
klājot Saulkrastu vasaras sezonu. 
Jau tradicionāli, ka pasākuma laikā 

velobrauciena dalībnieki tiek ap-
balvoti vairākās nominācijās. Šogad 
brauciena šarmantākā dalībniece 
bija Ieva Buile, atraktīvākais pāris – 
Dainis Lauskis un Kristiāna Lauska, 
atsaucīgākā ģimene – Mušpertu 
ģimene, visjaunākie dalībnieki – 
Arturs Turlajs, Viesturs Turlajs un 
Olafs Ozoliņš, labākā komanda – 
spilgtākie vēja ķērāji 2014 – koman-

da „Balonu mafija”, jaukākie brau-
cēji – Bernhardu ģimene, slepenais 
braucējs – „Vējkaste”. Līdz ar sezo-
nas atklāšanu Saulkrastu peldvietā 
„Centrs” tika atklāts arī Jūras parks, 
kur ikviens nu varēs atrast sev pie-
mērotu nodarbi – laisku atpūtu vai 
kādu sportiskāku aktivitāti.
Foto un video sižets  par sezonas at-
klāšanu pieejams www.saulkrasti.lv.

Jūnija sākumā notika senioru 
tikšanās ar Saulkrastu novada 
domes deputātiem. Uz 
tikšanos ieradās Saulkrastu 
novada domes priekšsēdētājs 
Ervīns Grāvītis (NA), domes 
priekšsēdētāja vietnieks 
Normunds Līcis („Vienotība”), 
Bruno Veide (Latvijas 
Zaļā partija), Igors Žukovs 
(„Saskaņa”), kā arī pašvaldības 
izpilddirektors Andrejs 
Arnis, pašvaldības policijas 
priekšnieks Inārs Zaharāns 
un PA „Saulkrastu kultūras un 
sporta centrs” direktore Judīte 
Krūmiņa.

Tikšanās laikā N.  Līcis klātesošos 
informēja par pagājušajā un šajā 
gadā paveikto, kā arī iepazīstināja 

ar pašvaldībā plānotajiem darbiem. 
I.  Zaharāns pastāstīja par 

jaunumiem policijas darbā, par 
sastādītajiem administratīvajiem 
protokoliem, par plānotajiem 
pieņemšanas laikiem, par rei-
diem veikalos, kuros konstatēti 
pārkāpumi alkohola tirdzniecībā 
nepilngadīgajiem, kā arī citām 
aktualitātēm. Seniori norādīja, 
ka mācību gada laikā nepiecie-
šams veikt regulārus reidus pie 
skolām, jo ir novērots, ka nepiln-
gadīgie skolas teritorijā smēķē, kā 
arī veikt skaidrojošo darbu par 
smēķēšanas kaitīgumu. Tāpat 
tika uzsvērts, ka „Saulkrastu Do-
mes Ziņās” nepieciešams norādīt 
pašvaldības policijas tālruņa nu-
muru.

Seniori pievērsa uzmanību 

Seniori tiekas ar deputātiem

Foto no domes arhīva

Domes deputāti un vadība iepazīstina ar jau paveiktajiem un vēl plāno-
tajiem darbiem. No kreisās: N. Līcis, A. Arnis, I. Zaharāns, B. Veide un 
I. Žukovs. Foto no domes arhīva

Skolēni viesojas domē

Vasaras sezona atklāta
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Tūrisma 
informācijas centrs

Saulkrastu Tūrisma 
informācijas centrs sadarbībā 
ar pašvaldības aģentūras 
„Saulkrastu kultūras un sporta 
centrs” muzeja speciālisti 
Dagniju Gurtiņu sagatavojis un 
izdevis kultūras mantojuma 
tūrisma ceļvedi „Vēsturiskie 
kūrorti un meditācija piejūras 
dabā”.

Ideja par šādas kartes izveidi ra-
dās projekta „CHARTS” pieredzes 
apmaiņas braucienā uz Maljorku 
novembrī, kur norisinājās semi-
nārs par kultūras maršrutiem 
tūrisma galamērķos.  Savukārt 
projekta partneri no 11 Eiropas 
valstīm Saulkrastos viesojās mā-
cību vizītē 2013. gada septembra 
seminārā par informāciju apmek-
lētājiem un velosipēda izmanto-
šanu tūrisma galamērķos.

Kartes dizainu veidojusi SIA 
„De Mini” māksliniece Līga Del-
vera. Kabatas formāta ceļvedis 

izdots latviešu valodā 2000 ek-
semplāros. Jūnijā ceļvedis būs 
pieejams arī krievu, angļu un vācu 
valodā. Kartē iekļauti Saulkrastu 
kultūras mantojuma 15 objekti 
un novada viesiem piedāvāti divi 
maršruta loki - mazais (5 km), kas 
ietver Saulkrastu centru un lielais 
(14 km) no Pabažiem līdz Zvej-
niekciemam. 

Ceļvedis pieejams Saulkrastu 
Tūrisma informācijas centrā, kā 
arī kultūras nama „Zvejniekciems”, 
Saulkrastu sporta halles un kafejnī-
cas „Bemberi” (Raiņa iela 7) Tūris-
ma informācijas centra daudzpa-
kāpju informācijas stendos.

Saulkrastiešu un novadu viesu 
ērtībām šā gada maijā uzstādīti 
divi jauni informācijas stendi – 
līdzās peldvietai „Rūķīši” un ceļa 
posmā no dzelzceļa stacijas „Pa-
baži”, Stacijas ielas malā netālu 
no veikala „UNI BODE”.

Gita Memmēna

Iepazīsti Saulkrastus ar 
jauno kultūras mantojuma 
tūrisma ceļvedi!

Kartē iekļauti Saulkrastu kultūras mantojuma 15 objekti un novada 
viesiem piedāvāti divi maršruta loki. 

Ģimenes, kurām Saulkrastu 
sociālais dienests izsniedzis 
izziņu par ģimenes atbilstību 
trūcīgas vai maznodrošinātas 
ģimenes statusam, 
2014/2015. mācību gadā 
varēs saņemt pašvaldības 
apmaksātas brīvpusdienas 
bērniem Saulkrastu 
vidusskolā un Zvejniekciema 
vidusskolā. 

Bērniem, kuri sasnieguši 13 gadu 
vecumu, lai saņemtu brīvpusdie-
nas, jānostrādā pilsētas labiekār-
tošanas darbos 20 stundas saska-
ņā ar grafiku: 

Zvejniekciema skolas 
skolēni strādā:
• 13–14 gadus veci bērni – no 
16. līdz 20. jūnijam;
• 15–16 gadus veci bērni – no 
14. jūlija līdz 18. jūlijam;
• vidusskolēni – no 11.  augusta 
līdz 15. augustam.

Ierašanās plkst. 9.00 pie sko-
las ieejas, līdzi ņemot veidlapu, 
ko var saņemt pie skolas sociālā 
pedagoga vai Saulkrastu sociālajā 
dienestā.

Saulkrastu vidusskolas 
skolēni strādā: 
• 13–14 gadus veci bērni – no 9. 

līdz 13. jūnijam;
• 15–16 gadus veci bērni – no 
30. jūnija līdz 4. jūlijam;
• vidusskolēni – no 28.  jūlija līdz 
1. augustam.
Ierašanās plkst. 9.00 Saulkrastu 
novada domes auto stāvlaukumā

Lai nerastos pārpratumi, lūgums 
ģimenes savlaicīgi noformēt izziņu 
par atbilstību trūcīgas vai maz-
nodrošinātas ģimenes statusam 
Saulkrastu sociālajā dienestā Raiņa 
ielā 8 (109.kab.) vai Zvejniekciema 
kultūras namā sociālā dienesta fi-
liālē pirmdienās vai ceturtdienās 
no plkst. 10.00 līdz 17.30. Tālrunis 
uzziņām 67142511.

Ceļu būves firma SIA 
„Binders” Saulkrastu novadu 
iedzīvotājus informē, 
ka maijā tika uzsākta valsts 
galvenā autoceļa A1 Rīga–
Baltezers–Igaunijas robeža 
(Ainaži) asfalta seguma 
atjaunošana. 

Segums tiks atjaunots posmā 
no 12,866. km līdz 21,030. km 
jeb no tilta pār Gauju Carni-
kavā līdz atpūtas kompleksam 
„Medzābaki”. Maijā tika pabeig-
ti trases sagatavošanas darbi –  
koku, krūmu zāģēšana, zīmju uz-
stādīšana, barjeru demontāža.

Jūnijā sākti darbi, kas autova-
dītājiem radīs vislielākās neēr-

tības – vecā seguma frēzēšana, 
kam sekos asfaltēšanas darbi, kas 
ilgs līdz pat jūlija vidum. Šajā lai-
kā autobraucējiem jārēķinās ar 
braukšanas ātruma ierobežoju-
miem un citām ceļu būves dar-
ba radītām neērtībām. Satiksme 
remontdarbu zonā netiks slēgta 
pilnībā, taču tiks organizēta pa 
vienu joslu katrā virzienā.

Asfalta seguma atjaunošana 
paredz vecā seguma demontāžu 
un jaunā seguma ieklāšanu 4 cm 
biezā kārtā bez darbībām ceļa pa-
mata konstrukcijās. Objekta at-
jaunošanai pilnībā jābūt pabeig-
tai līdz jūlija beigām.

Autoceļa posms rekonstruēts 
pirms vairāk nekā 10 gadiem, 

izmantojot Eiropas Savienības 
līdzfinansējumu. Viens no ES 
līdzfinansējuma piesaistes no-
teikumiem ir rekonstruēto ceļu 
uzturēšana atbilstošā kvalitātē, 
kā arī periodiska atjaunošana. No 
jauna uzbūvēta vai kapitāli re-
konstruēta ceļa virskārta jāmaina 
pēc 7–10 gadiem, lai nodrošinātu 
tā kvalitatīvās īpašības pēc iespē-
jas ilgāku laika posmu, kas ir ie-
rasta autoceļu uzturēšanas prakse 
citviet Eiropā.

Pasūtītājs – VAS „Latvijas Valsts 
ceļi”, būvuzraudzība – AS „VCI”.

 CBF SIA „Binders” jau iepriekš 
atvainojas par sagādātajām neēr-
tībām un lūdz ar sapratni uztvert 
ceļu remontdarbu specifiku.

Ģimenes, kurām Saulkrastu 
sociālais dienests ir izsniedzis 
izziņu par ģimenes atbilstību 
trūcīgas vai maznodrošinātas 
ģimenes statusam, 
2014./2015. mācību gadā var 
saņemt pašvaldības piešķirto 
sociālo pabalstu mācību 
līdzekļu iegādei (līdz EUR 28,46) 
un apģērba skolai iegādei (līdz 
EUR 42,69) skolēnam, lai viņš 
var uzsākt skolas gaitas jaunajā 
mācību gadā. 

Apmaksas čeki iesniedzami 
Saulkrastu sociālajā dienestā no 
šā gada 1.  augusta līdz 30.  sep-
tembrim. Čekos jābūt uzrādītam 
skolēna vārdam, uzvārdam un 
personas kodam; ja tiek iegādātas 
preces vairākiem bērniem, kat-
ram bērnam nepieciešams savs 
čeks. Apģērbs un mācību līdzek-
ļi jāiegādājas atsevišķi, t.i., katrs 
ar savu čeku. Tie nedrīkst būt 
iegādāti kopā ar citām sadzīves 
vai pārtikas precēm, t.i., ar vienu 

maksājuma čeku. 
Lai nerastos pārpratumi, lū-

gums ģimenes savlaicīgi nofor-
mēt izziņu par atbilstību trūcīgas 
vai maznodrošinātas ģimenes 
statusam Saulkrastu sociālajā 
dienestā Raiņa ielā 8, Saulkrastos 
(109.kab.) vai Zvejniekciema kul-
tūras namā sociālā dienesta filiālē 
pirmdienās vai ceturtdienās no 
plkst. 10.00 līdz 17.30. Tālrunis 
uzziņām 67142511.

Notiek autoceļa rekonstrukcija

Varēs saņemt brīvpusdienas

Sociālie pabalsti, uzsākot jauno mācību gadu

3. un 4. jūlijā Saulkrastos, 
Jūras parka pludmales 
volejbola laukumos, startēs 
pasaules līmeņa zvaigznes, 
lai jau tradicionāli cīnītos par 
„„Bigbank” Saulkrastu kokteiļa” 
iespaidīgo balvu fondu. 
Latvijas čempionāta posmā – 
„Bigbank Open” –  
startēs ne tikai labākie 
pašmāju volejbolisti, bet arī 
Pasaules kausa izcīņas posmu 
dalībnieki no citām valstīm.

Saulkrastu pilsētas svētku ne-
dēļas nogale iesāksies tieši ar 

pludmales volejbola spēlēm ce-
turtdien, 3. jūlijā, jau no rītā, bet 
izšķirošie mači tiks aizvadīti 4. 
jūlijā no plkst. 19. Pēc sportiska-
jām batālijām līdzjutējus sagaidīs 
muzikāls pārsteigums.

2013. gadā Saulkrastu estrādē 
aptuveni 3000 skatītāju klātbūt-
nē triumfēja Londonas Olim-
pisko spēļu bronzas medaļnieks 
Mārtiņš Pļaviņš pārī ar Jāni Pēdu. 
Laureātu trijniekā iekļuva arī 
Toms Šmēdiņš/Ruslans Sorokins 
un 2013. gada pasaules labākais 
duets Aleksandrs Samoilovs/Jānis 
Šmēdiņš.

Norisināsies „Saulkrastu kokteilis” 

Foto autors Nils Smelteris

par labām un teicamām sek-
mēm vizuāli plastiskās mākslas 
izglītībā, par panākumiem XIII 
Starptautiskajā vizuāli plastiskās 
mākslas konkursā „Es dzīvoju pie 
jūras”.

Bez kopīga skolēnu, skolotāju 
un vecāku darba nebūtu iespēja-
mi augsti sasniegumi, tādēļ tika 
sumināti arī skolēnu vecāki un, 
protams, pedagogi: Jeļena Pope-
redena, Inese Ābola, Ilona Tre-
zune no Saulkrastu vidusskolas, 
Vija Skudra, Valda Tinkusa, Guna 

Lāčauniece un Dzidra Dulpiņa 
no Zvejniekciema vidusskolas, 
Ieva Bahmane, Lāsma Pommere, 
Raimonda Kalniņa, Māra Alena, 
Vidaga Grīnberga, Vaira Cīrule 
un Ieva Lazdauska no Vidzemes 
jūrmalas Mūzikas un mākslas 
skolas.

Sumina labākos skolēnus

Saulkrastu novada bibliotēkā 
darbu atsāk lasīšanas 
veicināšanas programma 
„Bērnu un jauniešu žūrija” – 
Latvijas Nacionālās bibliotēkas 
izstrādāta un kopš 2009. gada 
Latvijas Bibliotekāru biedrības 
īstenota programma, ko 
finansiāli atbalsta Valsts 
Kultūrkapitāla fonds.

Lasīšanas veicināšanas programma 
„Bērnu un jauniešu žūrija” ir ikga-

dēja programma, kas katru gadu 
sākas no jauna. Grāmatu kolekcijas 
lasīšana un vērtēšana norisinās no 
maija līdz kalendārā gada beigām. 
Lasīšanas veicināšana programmā 
„Bērnu un jauniešu žūrija” var ie-
saistīties gan bērni, sākot no 5 gadu 
vecuma, gan visu klašu jaunieši, jo 
katrai vecuma grupai ir jāizlasa pie-
cas noteiktas grāmatas. 

Programmas mērķis ir dažādot 
un pilnveidot publisko bibliotēku 
iespējas darbā ar bērniem un jau-

niešiem un veicināt bibliotēkas 
pakalpojumu izmantošanu jauno 
lasītāju vidē, tādējādi ietekmējot 
grāmatniecības procesus un bib-
liotēku rīcībpolitiku valstī. Tās 
uzdevums ir konsolidēt valsts 
un pašvaldību pasākumus un lī-
dzekļus lasīšanas veicināšanai, 
izmantojot un pilnveidojot pub-
lisko bibliotēku pakalpojumus 
bērniem un jauniešiem.

Sīkāka informācija Saulkrastu 
bibliotēkā vai pa tālr. 67951502.

Bērnu un jauniešu žūrija atsāk darbu 

1. lpp.
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Gaisa piesārņojums, pelējums, 
mājas putekļu ērcītes, tabakas 
dūmi un dažādi alergēni ir 
tikai aisberga redzamā daļa 
attiecībā uz bronhiālās astmas 
cēloņiem. Astma tiek uzskatīta 
par nākotnes civilizācijas 
lielāko epidēmisko draudu, 
jo aizvien pieaugošā gaisa 
piesārņojuma dēļ saslimšanas 
risks jebkuram cilvēkam, kurš 
dzīvo pilsētā, ir ļoti augsts.

  Bronhiālā astma ir hroniska el-
pošanas sistēmas saslimšana, 
kam raksturīgs ilgstošs bronhu 
iekaisums, bronhu gļotādas tūska 
un spazmas, kas izraisa lēkmj-
veida elpas trūkumu un spēcīgu 
klepu, kas var pāriet un simptomi 
var šķietami izzust, tomēr slimī-
ba ir progresējoša un bojājumi ir 
neatgriezeniski. Šī slimība ir ļoti 
izplatīta, un ar to slimo gan bērni, 
gan pieaugušie. 

Astmas ārstēšanas iespējas ir 
dažādas, tomēr pilnībā astmu iz-
ārstēt ir gandrīz neiespējami un 
ļoti grūti. Ārstēšanās nav viegla, 
jo slimniekiem ir jādzīvo vidē, 
kurā attiecīgā alergēna vairs nav, 
tas nozīmē, ka šīs slimības ārstē-
šana liek būtiski mainīt dzīvesvei-
du – nepieciešami medikamenti, 
aizliegts smēķēt, turklāt arī pasī-
vā smēķēšana rada draudus ve-
selībai, jānodarbojas ar fiziskām 
aktivitātēm, jānodrošina veselīgs 

uzturs, kā arī jāizvairās no tādiem 
nesteroīdiem pretiekaisuma lī-
dzekļiem kā, piemēram, aspirīns. 
Astmas slimniekiem pieejami 
dažādi medikamenti, tomēr ne-
reti to izmaksas ir augstas, tādēļ 
slimniekiem nav iespējas sev no-
drošināt kvalitatīvu ārstēšanās  
kursu. 

„Astma ir ļoti smaga slimība, 
kas, turpinoties intensīvai dabas 
un gaisa piesārņošanai, nākotnē 
varētu būt smagākā saslimšana, 
jo to iespējams mantot no vecā-
kiem. Mūsu klīnikai svarīgi ir visi 
pacienti, tomēr šoreiz vēlamies 
palīdzēt tieši astmas slimniekiem. 
Cilvēkiem pašiem ir jārūpējas un 
jāizmanto iespējas, ko sniedz mo-
dernā medicīna un jaunākie zināt-
niskie atklājumi, taču nereti tas ir 
pārāk dārgi, un cilvēki šādu aprūpi 
un medikamentus nevar atļauties. 
Veselības centrs „Adoria” vēlas pa-

rūpēties par astmas slimniekiem 
un parādīt, ka veselības stāvokli ir 
iespējams uzlabot. Esam atradu-
ši līdzekļus ierobežotam skaitam 
astmas slimnieku šo ārstēšanu no-
drošināt bez maksas, lai kaut maz-
liet palīdzētu uzlabot slimnieku 
komplicēto ikdienas dzīvi”, stāsta 
veselības centra „Adoria” vadītāja 
dr. Ārija Bušmane. 

Veselības centrs „Adoria” vēlas 
sniegt atbalstu astmas slimnie-
kiem un nodrošināt bezmaksas 
ārstēšanu cilvēkiem, kas cieš no 
vidēji smagas astmas un lieto pū-
šamos inhalācijas līdzekļus, lai 
mazinātu slimības simptomus 
un ietekmi. Ierobežotam skai-
tam pacientu ārstēšanās un me-
dikamenti tiks nodrošināti bez 
maksas. Visi interesenti aicināti 
pieteikties pie dr. Ā.Bušmanes pa 
tālruni 29275401 darbdienās no 
plkst.12 līdz 15.

Bērnu rīts: „Bitītes ceļojums” un 
„Skaitām ezim adatas”

Astmas slimniekiem pieejama jauna 
bezmaksas ārstniecības programma

PIEŅEMŠANAS DIENA, 
DATUMS PIEŅEMŠANAS LAIKS

Reģistratūra pirmdiena, trešdiena, piektdiena, 
otrdiena, ceturtdiena

08.00–16.00
09.00–17.00

Neatliekamās medicīniskās 
palīdzības punkts katru dienu 00.00–24.00

Ārstu konsultācijas: Pieņemšana pēc iepriekšēja pieraksta pa
tālr. 67952700

Endokrinoloģe
Brigita VIZIŅA      17. jūnijs 14.00–17.00

Kardiologs 18. jūnijs 10.00–13.00
Dermatoloģe Ruta BARLO 19. jūnijs 14.00–17.00
Otolaringoloģe
Ilona KRONBERGA 19., 26. jūnijs 14.00–17.00

Acu ārste
Ausma SPROĢE 16., 30. jūnijs 10.00–16.00

Acu ārste
Aneļa ŠUGAJEVA 19., 26. jūnijs 10.00–13.00

Neirologs
Ainārs VECVAGARS atvaļinājumā

Neiroloģe
Dace DZIRKALE

13. jūnijs
17. jūnijs

8.00–10.00
14.00–17.00

Onkoloģe
Santa RAUDIŅA sestdiena 10.00–13.00

Interniste
Tatjana GRUZDOVA-DZIRKALE

otrdiena, ceturtdiena, 
piektdiena 11.00–17.00

Ķirurgs 
Aleksandrs KUZŅECOVS

otrdiena
piektdiena

14.00–17.00
9.00–13.00

Ķirurgs
Andris ZEMĪTIS

trešdiena
ceturtdiena

9.00–12.00
14.00–17.00

Ķirurgs
Nikolajs DUPLIŠČEVS pirmdiena 9.00–13.00

Ķirurgs Kārlis VĒRDIŅŠ svētdiena 11.00–14.00
Ķirurgs Guntis AIVARS trešdiena 12.00–15.00
Ķirurgs Jurijs SOROKINS sestdiena 11.00–14.00

Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
16. jūn.

–
17. jūn.

14.00–17.00
18. jūn.

09.00–14.00
19. jūn.

14.00–17.00
20. jūn.

14.00–17.00
23. jūn.

–
24. jūn.

–
25. jūn.

14.00–17.00
26. jūn.

–
27. jūn.

14.00–17.00
30. jūn.

14.00–17.00

Rentgena kabineta darba laiks jūnijā

Saulkrastu slimnīcas ārstu pieņemšanas laiki

 Foto autors Arturs Koļesņikovs

nVA speciālistu konsultācijas 
Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) speciālisti apmeklētājus 

pieņems 3. jūlijā un 7. jūlijā no plkst.10.00 līdz 15.00  
Saulkrastu novada domes zālē.

No 5. līdz 15. jūnijam 
Saulkrastos norisinās 
gleznotāju plenērs, kas jau 
tradicionāli notiek katru gadu, 
un arī šis gads nav izņēmums. 

Šoreiz plenērā piedalās 15 māks-
linieki no Lietuvas, Vācijas un arī 
Latvijas. Interesanti, ka ieradušies 
arī vairāki mākslinieki, kas glez-
notāju plenērā Saulkrastos būs 
pirmo reizi: mums labi zināmā 
latviešu māksliniece Aija Zariņa, 
kā arī Sarmīte Caune un Madara 
Neikena, arī viesi no Lietuvas – 
mākslinieki Mariuss Mindaugs 
Danīss (Marius Mindaugas 
Danys), Fēlikss Jackevičs (Feliksas 
Jackevicius), Vitālija Petraitīte (Vi-
talija Petraityte), Daļa Skridailaite 
(Dalia Skridailaite).

Līdzās jaunajiem plenēra dalīb-
niekiem sastapsim arī tos māksli-
niekus, ar kuriem saulkrastieši ir 
jau labi pazīstami, – Lailu Balodi, 
Valēriju Baidu, Maiju Jakoviču, 

Juri Ģērmani, kā arī mūsmāju 
gleznotājas Jutu Policju un Māru 
Alenu un mākslinieku Gioru 
Geku. Arī viešņa no Brēmenes 
Vācijā Brigite Tutelmana (Brigitte 
Tuttelman) Saulkrastos glezno jau 
otro reizi. 

Gleznotāja Maija Jakoviča norā-
da, ka plenērs Saulkrastos ir iespē-
ja strādāt marinisma žanrā, kas ir 
īpašs un aicinošs. Katru gadu jūlijā 
Jūrmalas muzejā tiek organizēta iz-
stāde „Marina”, un tajās visai bieži 
apskatāmas arī Saulkrastu plenēra 
laikā tapušās gleznas.

Šogad plenēra mākslinieki ai-
cina ikvienu interesentu uz tikša-
nos ar māksliniekiem katru dienu 
plkst.14.30 pie „Aizvēju” kafejnīcas, 
kā arī izmantot iespēju, lai pasūti-
nātu portretu vai gleznu īpaši sev.

Māksliniekus satikt aicinām 
14.  jūnijā, kad Saules laukumā no 
plkst. 13.00 būs apskatāms glezno-
tāju šā plenēra veikums, kā arī būs 
iespēja satikt pašus māksliniekus. 

Saulkrastu gleznotāju plenērs

Nacionālo bruņoto spēku (NBS) 
apvienotais štābs informē, ka 
no šā gada 9. līdz 20.  jūnijam 
Latvijā notiks starptautiskās 
mācības „Saber Strike 2014”. 
Mācību laikā Saulkrastu nova-

da teritorijas gaisa telpu šķērsos 
ārvalstu militāro spēku lidmašī-
nas, bezpilota lidaparāti un NBS 
helikopteri.

Starptautisko mācību „Saber 
Strike 2014” norises vieta ir Āda-

žu poligons. No šā gada 3. jūnija 
līdz 27.  jūnijam iespējama arī 
militāro transportlīdzekļu un 
kolonnu kustība pa koplietoša-
nas ceļiem.

Novada teritoriju šķērsos militāro spēku lidaparāti

Saulkrastu gleznotāju 
plenēra 2014 

dalībnieki: no labās 
Juris Ģērmanis, Aija 

Zariņa, Maija Jakoviča,  
Brigite Tutelmana, 

Valērijs Baida. 
Foto: V.Skudra

Paziņojums par nekustamā īpašuma nomas tiesību izsoli
Saulkrastu novada dome paziņo par zemes gabala Saulkrastos, Smilšu iela 10A, platība 1894 m2, 

kadastra Nr.8013 002 0494, nomas tiesību izsoli. Īpašuma izmantošanas veids: viesnīcas būvniecī-
ba. Izsole notiks 2014. gada 27. jūnijā plkst. 12.00 Saulkrastu novada domē Raiņa ielā 8, Saulkrastos.  

Reģistrācija no 10.00 līdz 11.00. 
Ar izsoles noteikumiem un nomas līgumu var iepazīties pašvaldības interneta vietnē 

www.saulkrasti.lv.

Saulkrastu novada bibliotēka 
sadarbībā ar biedrību

 „Mēs varam” aicina 
pirmsskolas vecuma bērnus 

kopā ar vecākiem uz bērnu rītu
14. jūnijā un 28. jūnijā 

no plkst. 11.30 līdz 13.00.
Aicinām arī krievu 

valodā runājošos.

Lūdzam iepriekš pieteikties 
pa tālruni 67951502 vai 

29625609, 
jo vietu skaits telpā ir 

ierobežots.
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Šā mācību gada prioritāte bija drošība, tāpēc PII „Rūķītis” audzēkņi cie-
mojās Saulkrastu ugunsdzēsēju depo, lai iepazītu ugunsdzēsēju profesiju 
un gūtu jaunu pieredzi, dodoties ārpus bērnudārza. Foto: Rota Ļihačeva

17. un 18. maijā Jēkabpilī un 
Viesītē notika XXX Latvijas 
bērnu un jauniešu folkloras 
svētki „Pulkā eimu, pulkā 
teku”, kur kopā pulcējās vairāk 
nekā tūkstoš folkloras kopu 
dalībnieku no visiem Latvijas 
novadiem. Zvejniekciema 
vidusskolas folkloras kopa šajā 
festivālā piedalījās pirmo reizi, 
gūstot vērtīgu pieredzi, jaunas 
emocijas un draugus.

Folkloras svētku 30. jubilejas sarī-
kojuma tēma bija „Nauda latviešu 
folklorā”, tā atskatoties uz iepriek-
šējā gada aktualitāti – pāreju uz 
eiro, vienlaikus uzsverot naudas 
kā maksāšanas līdzekļa saistību 
ar laikmeta vērtībām, kas nav no-
pērkamas par naudu, proti, katras 
paaudzes nepieciešamību meklēt 
sasaisti ar iepriekšējām paaudzēm, 
mantojot uzkrāto gudrību un pie-
redzi un pēc tam pielāgojot un iz-
mantojot to mūsdienās. 

Zvejniekciema vidusskolas fol-

kloras kopa uzstājās Vidzemes 
piejūras novada programmā kopā 
ar Lēdurgas, Straupes, Lādezera 
un Pociema folkloras kopām, pa-
rādot savam novadam raksturīgā-
ko folkloras kultūras mantojumu. 
Piedalīšanās šajā pasākumā bija 
vērtīga pieredze jaunajiem folklo-
ristiem, jo, noguruši, bet guvuši 

brīnišķīgas emocijas par redzēto 
un izjusto, skolēni izlēma – arī 
nākamajā gadā jāpiedalās šajā 
festivālā, jo kopīga dziedāšana un 
muzicēšana pulkā sagādā daudz 
prieka un sniedz gandarījumu 
par labi paveiktu darbu. 

Antra Deniškāne 

Saulkrastu sociālais dienests 
bija viens no pirmajiem 
Latvijā, kas šā gada pavasarī 
piedalījās pilotprojektā 
„Ceļvedis, audzinot pusaudzi”. 
Tas noritēja sadarbībā 
ar nodibinājumu „Centrs 
Dardedze”, kas izstrādājis 
desmit soļu apmācību 
programmu pusaudžu 
vecākiem.

Projekta ietvaros tika sagatavoti 
pirmie pusaudžu vecāku apmā-
cību vadītāji. Ar Saulkrastu no-
vada domes atbalstu zināšanas, 
prasmes un sertifikātu grupu va-
dīšanā ieguva BJDC „Saulespuķe” 
vadītāja Ingūna Feldmane un so-
ciālā darbiniece darbam ar ģime-
nēm ar bērniem Sigita Kliedere. 

Apmācību programmas no-
darbību laikā tika apskatītas un 
izvērtētas šādas tēmas: pusaudžu 
un vecāku tiesības, pienākumi un 
atbildība, vecāku un pusaudžu 
savstarpējās attiecības un ko-
munikācija, veselīgs dzīvesveids, 
pusaudžu seksualitāte, pusaudžu 
sociālās prasmes, emociju paš-
regulācija, disciplinēšana, dzīves 
prasmes, rūpes par sevi.

Katrai mammai grupā bija savs 
mērķis, ko viņa vēlējās sasniegt, 
un vīzija, kādu vēlas redzēt iz-
augam savu bērnu. Nodarbībās 
kopīgi tika apgūtas metodes un 
prasmes, kā šo mērķi sasniegt – 
kā izaudzināt veiksmīgu, pašap-
zinīgu cilvēku. Vecāki atcerējās 
savus pusaudža gadus, kas tajos 
bijis pozitīvs, kā viņu vecāki ie-
tekmējuši viņu attīstību, ko viņi 
grib un ko negrib atkārtot savu 
bērnu audzināšanā. 

Tikai izprotot pašiem sevi, savu 
audzināšanas stilu, kārtību, no-
teikumus, pienākumus un tradī-
cijas ģimenē, savu prasmi noteikt 
un ievērot nospraustās robežas, 
atpazīstot un regulējot savas 
emocijas, vecāki var veidot veik-
smīgu sadarbību ar savu spuraino 
pusaudzi.

Mācības beidzot, mammas da-
lījās savos iespaidos:

„Uz daudzām lietām esmu sā-
kusi skatīties citādi, esmu mainī-
jusi runas manieri attiecībā pret 
pusaudzi, vairāk ieklausos, esmu 
sapratusi, ka pusaudža teiktais 
jāuztver ar pilnu nopietnību, ka 
galvenais ir komunikācija.”

„Esmu ieguvusi ļoti daudz, taču 
galvenais, ka tagad vairāk izprotu 
sava pusaudža uzvedību ar visām 
emocionālajām svārstībām. Vis-
noderīgākā bija nodarbība par 
komunikāciju un attiecībām. Es 
bieži pielietoju ES vēstījumu. 
Pusaudži pozitīvi reaģē, ja netiek 
kritizēta viņu uzvedība.”

„Svarīgākā bija nodarbība par 
emociju pašregulāciju, jo mierīga 
māte – mierīga ģimene.”

„Ļoti vēlētos turpināt apmeklēt 
šāda veida nodarbības, bija ļoti 
interesanti un noderīgi.”

Saulkrastu sociālais dienests 
nodrošina trīs apmācību prog-

rammas: „Bērnu emocionālā au-
dzināšana”, „Bez pēriena. Kā ar 
mīlestību un cieņu noteikt bēr-
nam robežas”, „Ceļvedis, audzi-
not pusaudzi”.

Pusaudža gadi ir sarežģīts 
pārejas posms starp bērnību un 
pieauguša cilvēka dzīvi, un tīņi 
šajā laikā pārdzīvo lielas pārmai-
ņas attīstībā. Notiek pāreja no 
bērnības, kad vecāki lielā mērā 
kontrolē un vada bērna dzīvi, uz 
pieauguša cilvēka dzīvi, kad jau-
nietis uzņemas pilnīgu kontroli 
pār savu dzīvi.

Šo gadu laikā ne mazāk strauji 
mainās un attīstās arī pusaudža 
attiecības ar vecākiem. Vecākiem, 
kuri līdz šim pildīja aizsargātā-
ja-skolotāja lomu, tagad burtiski 
jāielec padomdevēja lomā. Audzi-
nāt pusaudzi vairs nav tas pats, 
kas audzināt mazu bērnu. Bieži 
vien vecāki šīs būtiskās pārmai-
ņas nepamana un mēģina iztu-
rēties pret tīni tā, it kā viņš būtu 
vienkārši pāraudzis 10 gadus vecs 
bērns, kuru vēl aizvien var kon-
trolēt.

 „Ja tu domā, ka spēj kontrolēt 
to, vai tavs tīnis smēķēs marihuā-
nu, nodarbosies ar seksu, skatīsies 
pornogrāfiju vai bastos skolu, tu 
dzīvo fantāziju pasaulē. Kad mūsu 
bērni iziet pa durvīm, viņi sāk pie-
ņemt lēmumus patstāvīgi,” saka 
kanādiešu rakstniece un pusaudžu 
eksperte Kerolaina Bergmane.

Lai cik pārsteidzoši tas izklau-
sītos, patiesībā tas ir ļoti labi. 
Eksperti ir vienisprātis, ka savas 
dzīves kontrolēšana ir svarīgākā 
prasme, ko bērni apgūst pad-
smitnieka vecumā, jo pusaudža 
galvenais uzdevums ir atraisīties 
no ģimenes saitēm, kļūt par ne-
atkarīgu pieaugušu cilvēku, uni-
kālu personību ar savu raksturu, 
spējām, viedokli, vērtību sistēmu. 
Mums, vecākiem, jābūt ļoti gud-
riem un pacietīgiem, lai neuzkrī-
toši virzītu savu pusaudzi šiem 
gadiem cauri...

Nākamo programmas „Ceļve-
dis, audzinot pusaudzi” vecāku 
apmācību grupu plānots orga-
nizēt septembrī. Lūgums laikusi 
pieteikties bezmaksas apmācī-
bām Saulkrastu sociālajā dienestā 
vai BJDC „Saulespuķe”. 

Vēlam jauku un drošu vasaru! 

Ingūna Feldmane, 
Sigita Kliedere

„Rūķīšu” darbīgais maijs
Maijs „Rūķītī” pagāja 
patīkamu notikumu virpulī. 
Jau sējas mēneša pašā 
sākumā bērni aicināja savus 
vecākus uz Mātes dienai 
veltītiem pasākumiem katrā 
grupā. Kopā ar audzinātājām 
bērni bija sagatavojuši 
priekšnesumus un mīļus 
sveicienus māmiņām

Maijs bija arī sportisks mēnesis. 
Pie „rūķīšiem” ciemojās Rīgas 
PII „Vadakstīte” grupa „Spārī-
te”, lai kopā ar grupas „Mārīte” 
audzēkņiem draudzīgi pieda-
lītos pašu organizētos sporta 
svētkos „Sportisks un vesels”. 
Neizpalika „Rūķīša” pedagoģiskā 
personāla metodisko darbu skate, 
kurā varēja smelties interesantas 
un radošas idejas turpmākai pro-
fesionālajai darbībai. 

Ar ziediem un mīļiem vārdiem 
tika atklāta „Rūķīša” „čaklo roci-
ņu” – Marijas Purples un Ļubovas 
Vasiļjevas – radošo darbu izstā-
de, kurā bija apskatāmi Marijas 
brīnišķīgie rokdarbi dažādās teh-
nikās un Ļubovas gleznas, kas, 
ieturētas gaišos toņos, rada patī-
kamu un lirisku noskaņu. Izstāde 
apskatāma līdz 9. jūnijam.

Maija beigas „Rūķītī” bija iz-
laidumu laiks. Šogad izlaidumu 
svinēja grupas „Tince” un „Zīlīte”, 
kuru audzēkņi dzejā, dziesmās un 
dejās izspēlēja savas bērnudārz-
nieka gaitas „Rūķītī”. 

Grupas „Tince” skolotājas Dai-
ga Sekle un Iveta Mizāne izsaka 
pateicību visiem vecākiem, bet 
jo īpaši Irmas Bulderes ģimenei, 
Ances Roznieces tētim, Katrīnas 
Vijgriezes mammai, Danielas Du-
bovskas tētim un Alises Skrastiņas 
mammai par atbalstu, sadarbību 
un palīdzību izlaiduma organizē-
šanā. Paldies Saulkrastu domes 

Nākamie pirmklasnieki – grupas „Tince” un „Zīlīte” bērni – apciemoja 
Saulkrastu vidusskolas sākumskolu, kur iepazinās ar skolotājām un 
skolas vidi.

Padziļinātas 
zināšanas pusaudžu 
audzināšanā

Apmācības notika divos blokos – 
teorētiskais līmenis un praktiskās 
nodarbības, kuru ietvaros sešas 
pusaudžu mammas no Saulkras-
tiem apguva zināšanas un prasmes 
savu bērnu audzināšanā un izprat-
nē. Foto no domes arhīva

Pirmo reizi folkloras svētkos 
„Pulkā eimu, pulkā teku”

Zvejniekciema vidusskolas folkloras kopa festivālā piedalījās pirmo reizi, 
gūstot vērtīgu pieredzi, jaunas emocijas un draugus. Foto no Zvejniekcie-
ma vidusskolas arhīva

darbiniekiem, kas atvēlēja telpu 
svinībām! Paldies deju skolotājai 
Altai Bringinai, mūzikas skolotājai 
Solveigai Bokai, mākslas skolotājai 
Baibai Apsītei un visiem tiem, kuri 

piedalījās izlaiduma sagatavošanā! 
Paldies SIA „Saulkrastu komunāl-
serviss” par transportu!

Agnija Pavāre
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Pavisam nesen Kišuro 
ģimenes uzņēmums 
SIA „Bemberi maiznīca” 
nosvinēja 20. gadadienu. 
„Mēs cenšamies darīt to, kas 
pašiem patīk, un nesabojāt 
tikšanās prieku tiem, kuri 
pirmo reizi sastopas ar 
mūsu produkciju,” smaidot 
saka saulkrastiešu ģimenes 
galva Ervīns, piebilstot, ka 
arī dzīvesbiedre Daiga un 
dēli Mārtiņš un Kārlis ne 
tikai interesējas un atbalsta 
ģimenes biznesu, bet ir tajā 
integrēti.  

Kā viss sākās
„Viss sākās ar to, ka mums bija 
mašīna, pikaps, un mēs no Rīgas 
vedām vietējiem Saulkrastu 
veikaliem maizi un konditorejas 
izstrādājumus. Tā bija tāda sav-
starpēja vienošanās. Tiesa, laiks 
ieviesa savas korekcijas, jo trans-
porta izdevumi pamazām pieauga, 
bet Rīgas uzņēmumi saprata, ka 
paši var piegādāt savu produkci-
ju Saulkrastu tirgotājiem. Tad arī 
sākām domāt, kāpēc gan mums 
pašiem to visu neražot tepat uz 
vietas,” stāsta Ervīns Kišuro.  

Un tā tas arī aizgājis. Vidrižu 
ielā, kur tagad atrodas maiznīca 
„Bemberi”, savulaik bijusi ak-
meņkaļu darbnīca, un kādreiz 
tur tuvumā dzīvojis Daigas vec-
tēvs Jānis Bembers, kuram bijusi 
Saulkrastos iecienīta dārzniecība. 
„Ēku pārveidojām savām vajadzī-
bām, un pamazām mūsu tā sauk-
tā bāze ir kļuvusi par daudz maz 
skatāmu vietu, bet no Daigas vec-
tēva uzvārda aizgūts firmas no-
saukums. Tiesa, kad uzņēmums 
tika pārreģistrēts, bija jāpievieno 
vārds „maiznīca”, lai atšķirtos 
no citiem tāda paša nosaukuma 
uzņēmumiem,” skaidro Ervīns, 
piebilstot, ka tagad ģimene rosās 
arī Saulkrastu centrā, Raiņa ielā. 
Arī Baldonē, kur Ervīns Kišuro 
ir Riekstukalna slēpošanas kom-
pleksa pārvaldnieks, ziemas sezo-
nā darbojas ģimenes kafejnīca.  

Uz jautājumu, kāpēc tieši 
pirms 20 gadiem un kāpēc tieši 
Saulkrastos tika nolemts dibināt 
SIA „Bemberi maiznīca”, uzņē-
mējs min vairākus argumentus. 
„Pirmkārt, mēs te dzīvojām. Otr-
kārt, bija skaidrs, ka tie produkti, 
ko mēs piegādājam, kādam šeit 
ir vajadzīgi. Protams, arī tas, ka 
tolaik pēc valstiskās neatkarības 
atgūšanas viss mainījās – kaut kas 
sabruka, kaut kas veidojās no jau-
na, bet šī niša bija tukša. 

Ceļš līdz šodienas uzņēmu-
mam „Bemberi maiznīca” jau ne-
maz tik saulains nebija. Neteik-
šu, ka naktīs rādījās slikti sapņi, 
jo miegam laika atlika ļoti maz. 
Un tā bija vismaz sešus gadus: 
kad aizej uz kādām svinībām pie 
draugiem, līdzko atspiedies pret 
sienu, tā miegs klāt. Miega bads 
bija katastrofāls. 

No vienas puses, bija grūti, bet 
no otras – kas var būt skaistāks 
par saulainiem Latvijas vasaras 
rītiem! Tagad jau es tos vairs ne-
redzu, jo četros neceļos. Tas laiks 
ir pagājis, un iesākumā uzkrātā 
pieredze ir palīdzējusi. 

Sākumā bijām paņēmuši kre-
dītu, bet turpmāk gan centāmies 
neko tādu nedarīt, jo atdot naudu 
bija ļoti grūti. Aizdevums kā tāds 
cirvis visu laiku karājās virs gal-
vas. Negribētos vēlreiz piedzīvot 
ko tādu. 

Protams, sākumā bija ilūzijas, 
ka spēsim ar atsevišķiem sorti-
menta veidiem konkurēt ar liela-
jiem Rīgas maizes ražotājiem, bet 

tas neizdevās. Tad pievērsāmies 
ražojumu kategorijām, kurās va-
rējām droši konkurēt. Tie nav ļoti 
lieli daudzumi, bet nišas produkti, 
kurus esam attīstījuši, izmantojot 
savas idejas un pēc iespējas sadar-
bojoties ar citiem uzņēmējiem.” 

Katrs savā vietā 
Ervīns Kišuro droši var sacīt, ka 
viņa dēli ne tikai interesējas par 
to, ko dara tēvs, – viņi ir integrēti 
ģimenes biznesā. Mārtiņš, kurš 
par sevi saka, ka ir dzimis Rīgā, 
bet visu mūžu dzīvojis Saulkras-
tos, ir SIA „Bemberi maiznīca” 
izpilddirektors un nodarbojas 
ar uzņēmuma vadīšanu kopā ar 
mammu Daigu. Viņš ir beidzis 
Zvejniekciema vidusskolu. Sā-
kumā Mārtiņš studējis Sporta 
pedagoģijas akadēmijā, bet, tur 
mācoties spēka trīscīņu un pie-
daloties sacensībās, sapratis, ka 
profesionālā līmenī var nākties 
maksāt ar veselību. Tajā laikā 
mamma ceptuvē darbojās viena. 
Tāpēc tika pieņemts lēmums, ka 
nepieciešams iegūt ar uzņēmēj-
darbību saistītu izglītību, lai va-
rētu palīdzēt mammai vadīt uz-
ņēmumu. Mārtiņš beidzis Rīgas 
Tehniskās universitātes loģistikas 
programmu, bet, kā pats saka, 
ņemot vērā ekonomisko situāciju 
valstī un redzot, kā mainās tirgus, 
visu laiku ir jāmācās no tā brīža 
situācijas. Akadēmiskā izglītība 
ir tikai pamats, lai gan tas, ko mā-
cīja pirms desmit gadiem, viņa-
prāt, diezin vai vairs būs aktuāli. 
Skaidrs, ka nevajag braukāt ap-
kārt ar tukšu mašīnu un jāizvēlas 
īsākais ceļš līdz piegādes vietai, 
bet visu laiku ir jāseko līdzi un 
jāiegaumē, kas jauns nācis klāt 
tirgū. „Mēs jau arī ik pa laikam 
sūtām savus darbiniekus uz kādu 
semināru vai prezentāciju, jo jau-
numi pastāvīgi ienāk arī izejvielu 
piegādes un produktu jomā.”

Maiznīcā nestrādā tikai 
Saulkrastu iedzīvotāji vien, darbi-
nieki braucot pat no 20 kilometru 
attālām vietām. Ir tādi, kas strādā 

šeit jau vismaz desmit gadu, un 
viņi ir uzņēmuma pamats – tie, 
kas nodod savas prasmes un pie-
redzi jaunpienācējiem. Kadru 
mainība, protams, ir, jo firmas 
darbu ietekmē sezonalitāte. Vasa-
rā nāk strādāt studenti un skolē-
ni, kuriem mācību laikā pastāvīgu 
darbu nevajag. Protams, vispirms 
ir jāpastrādā par palīgu, jo darba 
devēji uzskata, ka gala produktu 
var gatavot tikai pieredzējuši dar-
binieki. 

Ziemas sezonā Ervīns vairāk 
atrodas Riekstukalna slēpošanas 
kompleksā, savukārt Mārtiņš 
vada tur darbojošos kafejnī-
cu. Ervīna jaunākais dēls Kārlis 
Riekstukalnā ir galvenais slēpoša-
nas instruktors un arī ļoti daudz 
laika pavada uz kalna. Tā kā zie-
mā dzīve Saulkrastos pierimst, 
darba kafejnīcās ir mazāk, un to 
pieskata Ervīna sieva Daiga. 

Piedāvājam tikai to, 
kas pašiem garšo 
Mārtiņš stāsta, ka uzņēmums 
piedāvā dažādus konditorejas iz-
strādājumus – cepumus, pīrādzi-
ņus, smalkmaizītes, dažādu veidu 
maizes izstrādājumus, kūkas un 
tortes. „Tās ir gan vienkāršas tor-
tītes ikdienai, gan kāzu un figūr-
tortes. Mums ir labi meistari, kas 
prot izveidot dažādu animācijas 
filmiņu varoņus, izpildīt vizuāli 
pievilcīgus pasūtījumus dažādu 
uzņēmumu svētku reizēm. Ap-
mēram tā kā amerikāņu toršu 
karalis televīzijā.”

Savukārt Ervīns uzsver, ka visu, 
ko „Bemberi maiznīca” ražo, viņi 
ir izgaršojuši un nomēģinājuši 
paši un citiem piedāvā tikai to, kas 

pašiem patīk un garšo. „Kad sā-
kām, bija lielas cīņas ar pirmajiem 
cepējiem, kuri pie mums atnāca 
no sociālisma laika uzņēmumiem. 
Viņiem bija savi priekšstati par to, 
kā jācep bulciņas, savukārt mēs 
gribējām panākt pilnīgāku izstrā-
dājumu garšu. Tad kopīgiem spē-
kiem nonācām pie kopsaucēja, kas 
jādara, lai saražotais garšotu gan 
pašiem, gan klientiem.

Pirms četriem gadiem sākām 
cept picas itāļu malkas krāsnī, 
un man šķiet, ka mums ir vie-
nas no garšīgākajām, ja ne pašas 
garšīgākās picas Latvijā. Savukārt 
Saulkrastu centra kafejnīcā gata-
vojam klientu iecienīto kebabu. 
Mums pašiem ir sava kebabu mai-
zīšu cepšanas līnija.”

Pēc pitas maizes 
krāsns uz izraēlu
„Tās ir speciālas maizītes jeb pitas 
maize, kas cepot uzpūšas kā ba-
lons, tad saplok. Gatavai tai atgriež 
vienu malu, paver vaļā kā kabatu 
un piepilda ar gaļu, salātiem un 
mērcēm. Pirms uzsākām šīs mai-
zes ražošanu, saņēmām viena no 
lielākajiem kebabu tīkliem Latvijā 
piedāvājumu par maizīšu piegādi. 
Sākumā mēģinājām to izgatavot 
ar mūsu pašu iekārtām. Lai kā mēs 
centāmies, līdz galam nekas neiz-
nāca. Turklāt dienā bija jāsaražo 
pat līdz trim tūkstošiem maizīšu. 
Bet tad palūkojāmies internetā un 
atradām, ka Izraēlā var dabūt ie-
kārtas, ar kurām ražošana veiktos 
daudz labāk. Aizbraucu uz Izraēlu 
paskatīties, kā viss notiek uz vie-
tas, jo tur šādu maizi plaši patērē 
ikdienā pie visādiem ēdieniem. 
Paskatījos, visi kopā padomājām 

Maiznīcas „Bemberi” saimnieki: Dzīvojam savam priekam

Daiga un Ervīns pēc ceptuves dibināšanas. Foto no Kišuro ģimenes arhīva

 Patiesībā mēs par 
sevi atgādinām caur 

vēderiem, jo darām visu, 
lai cilvēks, kas vienreiz 

pie mums ir bijis, 
atnāktu vēl, un mēģinām 
viņam atnākšanas prieku 

nesabojāt jau 
pirmajā reizē.

 „Bemberi maiznīca” sākums. Ervīns (no labās) un Kārlis pie maiznīcas.
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un nolēmām šo līniju iegādāties. 
Patiesībā jau tā bija pati mazākā 
līnija, ko ražotājs spēja piedāvāt, 
jo mums nepieciešamie apjomi 
turieniešiem pavisam nešķita lie-
li, jo krāsns kapacitāte ir no 700 
līdz pat 1000 maizīšu stundā, bet 
mums joprojām kalpo labi,” stāsta 
Mārtiņš.

Protams, ienākšana kebabu tir-
gū Latvijā nebija ierašanās tukšā 
vietā. 

„Daudzi Latvijā vēl šaubās par 
kebabiem, bet patiesībā tas ir ļoti 
labs un veselīgs ēdiens, jo tajā ir 
daudz salātu, garšīga maize, kam 
klāt nav nekādu taukvielu. Kebabi 
ir krietni labāki par hamburge-
riem. Ir stereotipi, kas pie mums 
darbojas ļoti labi, bet cepuri nost 
turku priekšā, kuri kaut ko tādu 
ir izdomājuši. Protams, pastāv 
visdažādākās variācijas par keba-
bu tēmu, bet pašos pamatos tas 
ir sabalansēts un garšīgs ēdiens –  
ne jau velti visur Eiropā to pazīst. 
Katrā ziņā arī mēs paši reizēm aiz-
skrienam uz centru pēc kebaba, 
ja gribas kaut ko labu un sātīgu,” 
piebilst Ervīns. „Mēs jau neko tā 
pēkšņi nepiedāvājam. Vispirms 
izpētām vietējo tirgu, vai mūsu 
piedāvājums kādu ieinteresēs, cik 
bieži un daudz to lietos, tad paska-
tāmies, kas šajā ziņā notiek citviet, 
tad izveidojam produktu, vadoties 
pēc tā, vai mums pašiem tas patīk 
un garšo. Uzsvars, protams, tiek 
likts uz pieprasītākajiem ražoju-
miem. Tā nav, ka darbiniekiem 
jānāk uz darbu, lai uzceptu vienu 
torti vai vienu kebabu dienā.”

Starp diviem lielceļiem 
Jautāti, kā šajos gados maiznīcas 
ikdienu ietekmējis Saulkrastu ap-

vedceļš, Ervīns saka: „Sākumā mēs 
bijām ļoti nobažījušies, ka tagad 
visi aizskries mums garām. Var jau 
būt, ka tirgus ziņā kaut ko esam 
zaudējuši, bet tagad Saulkrastos 
dzīvot ir daudz patīkamāk. Tā 
milzīgā tranzīta plūsma, kas gāja 
pilsētai cauri, neļāva justies droši 
nevienā brīdī. Lielās tranzīta ma-
šīnas jau Saulkrastos nepiestāja, 
bet tikai piepildīja ceļu. Tāpēc ta-
gad es biežāk domāju, ka tad, ja 
nebūtu apvedceļa, tas būtu pilnīgs 
trakums tiem cilvēkiem, kam te 
nāktos braukt cauri.” 

Savukārt Mārtiņš uzskata, ka 
maiznīca patiesībā atrodas pa 
vidu starp veco un jauno šoseju. 
„Jāņem vērā, ka stāvvietu skaits, 
it īpaši jūras tuvumā, pilsētā ir 
ierobežots, un nedēļas nogalē tās 
piepildās ļoti ātri.” Viņš domā, 
ka daudz vairāk jārēķinās ar cil-
vēku skaitu, kas te dzīvo ziemā, 
un vasarnieku pieplūdumu gada 
siltajā laikā. Vasarā iebraucēju ir 
līdz desmit reižu vairāk nekā pa-
matiedzīvotāju, bet atvaļinājumu 
laikā, it sevišķi saulainās dienās, 
tas droši vien ir vēl lielāks, un 
šādā laikā ir grūtības ar mašīnas 
novietošanu. Tas liecina, ka dzīve 
šeit kūsā. Savukārt ziemā šeit val-
da miers un atbrauc tikai tie, kas 
grib aplūkot savas vasarnīcas. 

Te arī Ervīns iestarpina, ka sā-
kotnēji Vidrižu ielas kafejnīca ra-
dusies, pateicoties vasarniekiem. 
„Tepat tālāk ir daudzi vasarnieku 
kooperatīvi. Cilvēki no stacijas uz 
vasarnīcām gāja mums garām. Lie-
lākā daļa, kas izkāpa no vilciena, pie 
mums ienāca. Tālāk jau informā-
cija no mutes mutē aizgāja tālāk. 
Taču vasarā katru dienu ir cilvēki, 
kas šeit ir pirmo reizi, un nav tā, ka 

visi jau zinātu, kur mēs esam un 
kas mēs esam. Patiesībā mēs par 
sevi atgādinām caur vēderiem, jo 
darām visu, lai cilvēks, kas vienreiz 
pie mums ir bijis, atnāktu vēl, un 
mēģinām viņam atnākšanas prieku 
nesabojāt jau pirmajā reizē. Tas ir 
pats labākais, ko varam izdarīt.”

līdzsvaram – 
Baldone un Rīga 
„Ziemā cilvēku daudzums Saul-
krastos sarūk, bet to mēs nekādi 
ietekmēt nevaram. Tad situāciju 
glābj produkcijas vešana uz Rīgu, 
jo tur, lai gan ir konkurence, to-
mēr mīt puse Latvijas iedzīvotāju. 
Sākotnēji kafejnīcu skaits bija lie-
lāks, bet tagad ir palikuši stiprākie 
un nopietnākie. Salīdzinājumam: 
„Sala” ir apgrozījuma un tirdzniecī-
bas vietu skaita ziņā mums krietni 
priekšā. Taču nākotnē mēs tomēr 
domājam, ka vēl vismaz viena ka-
fejnīca, varbūt pat vairākas, ir vaja-
dzīga vai nu reģionā Rīgas tuvumā, 
vai pašā Rīgā, kur pārdot mūsu 
picas, kebabus un konditorejas iz-
strādājumus,” uzskata Ervīns.   

Runājot par Baldoni, viņš atzīst, 
ka tāda ziema kā aizvadītā no slē-
pošanas viedokļa nebija labākā. 
Patiesībā tā sniega ziņā bijusi pati 
sliktākā pēdējo desmit gadu lai-
kā, toties iepriekšējā ilgusi pilnus 
četrus mēnešus. „Mēs veicam pie-
rakstus, un tad jau redzams, ka pē-
dējos gados ir bijušas piecas labas 
un piecas sliktas ziemas. Kopumā 
tas ir bizness, kur ienākumus uz 
priekšu pārāk droši plānot nevar, 
bet līdzsvaram ir vasara.”

nodokļi un reklāma
„Šiverējamies un nekur no 
Saulkrastiem prom braukt ne-

taisāmies,” bilst gan Ervīns, gan 
Mārtiņš. Krīzes laiki neesot biju-
ši tie smagākie, grūtāk bijis tieši 
pirms krīzes, kad vajadzēja at-
maksāt kredītu. „Nodokļu slogs 
Latvijā ir smags, par to šaubu nav, 
visvienkāršākais ir neko nedarīt 
un tikai sūdzēties. Bet, ja tikai to 
vien darīsim, kā gaidīsim rītdienu, 
neko nesasniegsim,” Ervīns uzsver. 
„Kaut kāds risks uzņēmējdarbībā 
vienmēr pastāv, un nav paredzams, 
vai vienmēr ies labi. Taču, kamēr ir 
iespējams, jādara viss, lai sasniegtu 
labāko rezultātu. Iespējams, kād-
reiz vispareizākais ir pielāgoties 
situācijai un izvēlēties pareizo dar-
bības vietu un jomu.” 

Jautāti par reklāmu, abi uzņē-
mēji bilst, ka neviens jau patiesī-
bā nevar pateikt, cik lielu piene-
sumu tā dod. „Protams, mums 
zvana no radio un televīzijas un 
piedāvā reklamēties. Taču diezin 
vai cilvēks, kurš, sēžot uz dīvāna 
Rīgā, noskatījies mūsu reklāmu, 
steigsies uz Saulkrastiem, lai uz-
meklētu „Bemberu maiznīcu” 
un nopirktu kādu bulciņu. Tur 
jābūt ļoti lielam vilinājumam,” 
atzīst Ervīns. „Protams, ja Rīgā 
tiks izsludināts, piemēram, 
picu cepēju konkurss, tad gan 
mēs būsim klāt, lai parādītu, 
ko protam, un atgādinātu par 
savu firmu. Tāda reklāma mums 
tiešām noderētu.” 

Runājot par Saulkrastu tirgus 
īpatnībām, Mārtiņš stāsta, ka ir 
cilvēki, kas viņu maiznīcu atrod 
pēc ieteikumiem vai arī ir dzirdē-
juši labas atsauksmes. „Ja ir iespē-
ja, arī mēs paši nesēžam, rokas klē-
pī salikuši. Protams, jārēķinās, ka 
konditorejas izstrādājumu tirgus, 
it īpaši Rīgā, ir piesātināts un kon-

kurence ir arī tepat Saulkrastos.
Viens no iemesliem, kāpēc 

mūsu kafejnīca Vidrižu ielā sāk 
darbu jau sešos no rīta, ir tas, ka 
cilvēki, kas brauc uz darbu Rīgā, 
šeit iegriežas, lai nopirktu kādu 
bulciņu sev vai pa pīrādziņam ko-
lēģiem. Uz pamatiedzīvotājiem, 
kuri nekur nebrauc, tas šādā ziņā 
nekādu iespaidu neatstāj, viņu dēļ 
labs laiks ir arī pulksten astoņi.” 

Volejbola laukums sētā 
„Tā mēs te rosāmies, darot visu, kas 
mums patīk,” teic Ervīns. Šogad 
pati savam priekam Kišuro ģimene 
uzbūvējusi volejbola laukumu.

Ervīns savulaik ir trenējies kalnu 
slēpošanā. Viņa treneris bijis Andis 
Korde, kuram tagad ir 80 gadi, bet 
viņš arvien vēl slēpo. Sieva Daiga arī 
slēpo, lai gan tādā mierīgākā ma-
nierē. Taču nekad viņa nav palikusi 
pat lielāko kalnu galā. Alpu kalni 
parasti pieliekot tādu patīkamu 
punktu sezonas beigās, jo sniega 
ražošana un Riekstukalna uzturē-
šana kārtībā ir smags darbs. „Dēls 
Kārlis ir Latvijas čempions kalnu 
divriteņu nobraucienā jeb down-
hill. Pārējie slēpojam un braucam 
ar vējdēļiem. Vasarā ņemamies arī 
ar kabeļa veikbordu – Ādažos, lielās 
šosejas malā, mums dīķī ir pašiem 
sava trase.” 

„Problēma ir tā, ka Latvijā sāk 
trūkt cilvēku. To jūtam ne tikai mēs, 
bet jebkurā nozarē, ieskaitot slēpo-
šanu. Viss jau it kā pamazām notiek: 
daļa ēd, daļa skrien, daļa slēpo. Bet, 
ja mēs būtu kādi četri miljoni, viss 
šeit notiktu daudz savādāk,” dodo-
ties ikdienas darbos, atzīst „Bemberi 
maiznīca” īpašnieki.  

Ģirts Kondrāts

Maiznīcas „Bemberi” saimnieki: Dzīvojam savam priekam

Ervīns Kišuro: „Jubileju par godu tam, ka 1994. gada 24. maijā piereģis-
trējām savu uzņēmumu, svinējām tepat Saulkrastos, viesu namā „Aizvē-
ji”, atbalstot arī citus vietējos uzņēmējus. Sanācām kopā kādi 80 cilvēki 
un par godu gadadienai uzcepām svētku torti.”

Akmeņkaļu darbnīca pārtapa par „Bemberu” bāzes vietu, tad „par daudz-
maz skatāmu vietu”.

Cepas picas. Iespējams, visgaršīgākās Latvijā.   
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Pavasaris vienmēr atnāk 
ar ziedu smaržu, putnu 
dziesmām un saules siltumu. 
Mostas daba, un sāk rosīties 
arī cilvēks. Viss aicina un 
mudina uz radošām idejām un 
to piepildīšanu. Arī Saulkrastu 
„mazajā skoliņā” šogad 
atdzīvinājām sen piemirsto 
jauko tradīciju – darbošanos 
radošajās darbnīcās. Tās 
notika pašā ziedoņa vidū – 16. 
maijā.

Par pamatideju tika izvirzīta 
radoša darbošanās kopā ar ve-
cākiem, kuri ir apveltīti ar dau-
dziem mums vēl nezināmiem 
talantiem un spējām. Kopā ar 
Marka mammu bērni mācījās 

gleznot. Klāva mamma aicināja 
uzziedināt akmentiņus ar salve-
šu palīdzību. Ar salvetēm un pu-
delēm darbojās Aigara mamma. 
Aksela mamma rosināja radīt 
brīnumus no plastilīna. Jaukus 
un pūkainus dzīvnieciņus no 
vilnas un stieples mācīja uzburt 
Aivja mamma. Ar ūdens palī-
dzību no vilnas krāšņus ziedus 
izplaucēt palīdzēja Kintijas mam-
ma, turpretī Elīzas mamma tos 
atdzīvināja ar dzijas un tambor-
adatas palīdzību. Ziedi no papī-
ra uzplauka topošās skolotājas 
Anitas rokās. Kates mamma un 
Krišjāņa mamma ierādīja veidus, 
kā pagatavot pie ledusskapja lie-
kamos magnētiņus no papīra un 
dabas materiāliem. Jurģa mamma 

mācīja, kā sapost sevi ar jaukām 
rokassprādzēm, bet daiļas un kla-
siskas rozetes-piespraudes bērni 
vija kopā ar Alises mammu. Unas 
mamma bērnus rosināja radīt vēl 
nebijušas, interesantas grāmatzī-
mes. Jauko māmiņu pulkā kopā 
ar zēniem darbojās arī skolas 
saimnieks Guntis, kurš zēniem 
radīja interesi par darbiem ar 
koku. Patīkami redzēt, kā radoši 
un ar lielu atbildības sajūtu dar-
bojās 9. klases skolēns Kristiāns, 
kurš mācīja bērnus modelēt savas 
pirmās mājas. Un visbeidzot visu 
skolu ar kārdinošo picas aromātu 
piepildīja Niklāva mamma un vi-
ņas lielie palīgi.

Bērnu vecāki centās nodot sa-
vas prasmes un zināšanas ikvie-

Maijs ir ziedu, smaržu un 
satrauktu siržu laiks. Tas ir 
laiks, kas pārbauda skolēnu un 
viņu skolotāju veikumu.  
29. maijā Saulkrastu vidusskolā 
izskanēja svētki labajiem 
darbiem, zināšanām, uzcītībai, 
neatlaidībai un, protams, 
arī dabas dotajam talantam. 
Pateicības diena ir svētki 
mūsu skolēnu vecākiem, viņu 
padarītajam darbam, ikdienas 
rūpēm un bērnu audzināšanai. 
Šajos svētkos vislielāko paldies 
teicām mūsu skolēniem, 
kas ir ne vien Saulkrastu 
vidusskolas, bet arī mūsu 
pilsētas un Latvijas mēroga 
lepnums. 

Saulkrastu vidusskola šogad 
var lepoties ar trīs godalgotām 
vietām valsts mērogā, kuras ie-
guva 12. klases skolniece Krista 
Līmane (bronzas medaļa un 3. 
pakāpes diploms krievu valodas 
olimpiādē), 9.a klases skolnieks 
Rinalds Seržants (sudraba medaļa 
un 2. pakāpes diploms bioloģijas 
olimpiādē), 12.a klases skolniece 
Zanda Briede (3. pakāpes diploms 
zinātniski pētnieciskajā darbā 
valodniecības sekcijā valstī). Arī 
sākumskolas skolēni ir novērtēti 
valsts mērogā. Atzinību saņēma 

Svētki labajiem darbiem un to darītājiem

4. klases skolēni Toms Račinskis 
(konkursā „Tik vai cik”) un Ance 
Zandere (sākumskolas olimpi-
ādē). Kopumā šajā mācību gadā 
Saulkrastu vidusskolas skolēni ir 
saņēmuši 12 godalgotas vietas un 
astoņas atzinības Pierīgas nova-
du mācību priekšmetu un alter-

natīvajās olimpiādēs. Tas ir ļoti 
labs rezultāts, kas apliecina to, 
ka Saulkrastu vidusskolā strādā 
gudri un prasmīgi skolotāji, kuri 
spēj sagatavot skolēnus dalībai 
nopietnos konkursos un olim-
piādēs tā, lai viņi mājup dotos ar 
uzvaru. Šogad no 309 skolēniem 

ielūgumus uz svētkiem saņēma 
90 ģimenes, tie skolēni, kuru 
sekmju vidējais vērtējums mācību 
gada beigās bija astoņas un vairāk 
balles. Paši centīgākie skolēni, 
kuriem gada vērtējumā bija tikai 
astoņas, deviņas un desmit balles, 
saņēma ne vien pateicības diplo-

mu un ziedus no direktores, bet 
arī vērtīgu dāvanu karti. Pateicī-
bas dienā piedalījās arī tie skolēni, 
kuri ar aktīvu darbību ārpus mā-
cībām brīvajā laikā ir sasnieguši 
augstus rezultātus sportā, mū-
zikā, teātra un vizuālajā mākslā. 
Šogad „Mammadaba” meistarkla-
ses meistara tituls tika piešķirts 
Saulkrastu vidusskolas 4.b klasei 
un skolotājai Inārai Strapcānei. 
Skolas skatuves runas un impro-
vizācijas pulciņš, kuru vada Inese 
Ābola, ieguva 1.vietu „Rīga Plaza” 
Skolu teātra olimpiādē. Otrās 
pakāpes diplomus vizuālās un vi-
zuāli plastiskās mākslas konkur-
sā saņēma sākumskolas skolēni, 
kurus sagatavoja skolotāja Jana 
Plankāja. Ne vien deju skolotāja 
Jāņa Trezuna, bet visu sākumsko-
las skolotāju un skolēnu nopelns 
ir 1. pakāpes diplomi Pierīgas no-
vadu tautisko deju skatē. 

Visi mūsu labie darbi dzīvo te-
pat Saulkrastu vidusskolā, un pa-
veicam mēs tos kopā. Tāpēc silts, 
vasarīgs un sirsnīgs sveiciens sa-
vējiem – visiem Saulkrastu vidus-
skolas skolēniem un viņu vecā-
kiem, visiem mūsu skolotājiem. 
Paldies par darbu! Uz tikšanos  
1. septembrī!   

Linda Mieze

Saulkrastu vidusskola šogad var lepoties ar trīs godalgotām vietām valsts mērogā, kuras ieguva 12. klases skol-
niece Zanda Briede (3. pakāpes diploms zinātniski pētnieciskajā darbā valodniecības sekcijā valstī), 9.a klases 
skolnieks Rinalds Seržants (sudraba medaļa un 2. pakāpes diploms bioloģijas olimpiādē), 12. klases skolniece 
Krista Līmane (bronzas medaļa un 3. pakāpes diploms krievu valodas olimpiādē). Foto: Ilona Trezune

Radošās darbnīcas „mazajā skoliņā”

nam dalībniekam. Radošās die-
nas laikā paveikto varēja skatīt un 
novērtēt skolā izkārtotajā izstādē.  

Gandarījums un prieks par pa-
veikto atspoguļojās ikviena bērna 

un vecāka sejā. Tas nebūtu iespē-
jams bez vecāku atbalsta, tādēļ 
liels paldies viņiem par to!

Astrīda Dineviča

Tiek gatavota pica. Pudelēm – otrā dzīve. Foto: Daiga Bernaua

Top piespraudes.
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Šā gada 10. maijā Rīgas 
IT Demo centrā notika 
izdevniecības „Lielvārds” 
interaktīvo zīmējumu 
konkursa „Darini ābeci” 
apbalvošanas pasākums.

Zvejniekciema vidusskolas skolē-
ni konkursam bija iesūtījuši   24 
darbus. Žūrija darbus vērtēja 
četrās kategorijās: „Aktuālākā pa-
mācība”, „Radošākais zīmējums”, 
konkursa rīkotāju „Simpātiju 
balva” un „Aktīvākā un radošākā 
konkursa dalībskola”.

Zvejniekciema vidusskolas 
4. klases skolnieces Santas  Kalo-
tes darbs tika nominēts kategorijā 
„Radošākais zīmējums”.

Konkursā „Darini ābeci” skolē-
ni, pirmsskolas izglītības iestāžu 
audzēkņi un dažādu organizāciju 
un pulciņu dalībnieki tika aicinā-
ti iepazīties ar Gotharda Frīdriha 
Stendera „Bildu ābici” un izprast 
tās veidošanas principus un vēs-
turisko kontekstu. Jaunieši iz-
vēlējās tās 21.  gadsimta vērtības, 
ko atspoguļot mūsdienīgā ābecē, 
un, izmantojot interaktīvo tāfeli, 
radīja vizuālas kompozīcijas – zī-
mētus alfabēta burtus ar katram 
pievienotu pamācības divrindi vai 
aktuālu vēstījumu mūsdienu bēr-
niem un pieaugušajiem.

Izmantojot šos zīmējumus, iz-
veidota Gotharda Frīdriha Sten-

dera 300. jubilejai veltīta mūs-
dienu bilžu ābece ar  pamācībām 
dzīvei Latvijas bērnu un jauniešu 
skatījumā.

Visi ābecē iekļautie 400 kon-
kursam iesūtītie darbi   skatā-
mi  mājaslapā  www.darini.lv.

 Jolanta Liniņa

Jau otro gadu pēc kārtas 
Zvejniekciema vidusskolā 29. 
maijā norisinājās Lasīšanas 
diena. Tās mērķis ir ieinteresēt 
skolēnus lasīt grāmatas, lai 
paaugstinātu lasītprasmi. 

Lasīšanas diena aizsākās ar „Bēr-
nu un jauniešu žūrijas 2014” grā-
matu atvēršanas svētkiem. Bērnu 
žūrija ir valsts mēroga lasīšanas 
veicināšanas programma, kurā 
Zvejniekciema vidusskolas bib-
liotēkas lasītāji ar prieku piedalās 
jau trešo reizi. Lai piedalītos „Bēr-

nu un jauniešu žūrijā”, skolēniem 
bija iespēja noslēgt lasīšanas lī-
gumu, kurā paredzēts, ka žūrijas 
eksperts apņemas izlasīt un no-
vērtēt piecas žūrijas sarakstā ie-
kļautās grāmatas līdz 2014.  gada 
31.  decembrim. Lasīšanas dienā 
svinīgi tika noslēgti 65 Bērnu un 
jauniešu žūrijas līgumi. Lai iz-
koptu lasīšanas tradīcijas ģimenē, 
programmā darbojas arī „Vecāku 
žūrija”.

Turpinājumā skolēniem bija 
iespēja paveikt dažādus uzdevu-
mus, kas saistīti ar lasīšanu un 

literatūru. Vismazākajiem sko-
lēniem bija jāsaliek mozaīkas –  
„Bērnu žūrijas 2014” grāmatu at-
tēli, bet sākumskolas un pamat-
skolas zēni un meitenes uzzināja 
vairāku daiļdarbos izmantotu 
vecvārdu skaidrojumu, kā arī at-
jaunoja pasakā „izdzisušos” vār-
dus un rakstīja vēstules, izmanto-
jot dažādus frazeoloģismus. 

Lasīšanas diena ir lieliska tradī-
cija, kuru turpināsim arī nākama-
jā gadā!

Dace Indāre

Iesaistot skolēnus zinātniski 
pētnieciskajā darbā, 
iespējams padziļināt viņu 
zināšanas atsevišķos mācību 
priekšmetos, pilnveidot 
prasmes darbā ar dažādiem 
informācijas avotiem, apgūt 
prasmi apstrādāt pētījuma 
gaitā iegūtos datus un analizēt 
rezultātus, izklāstīt un pamatot 
savu viedokli, uzstājoties 
zinātniskajās konferencēs.

Lai apgūtu šīs prasmes, kas no-
teikti noderēs tālākizglītībā, Zvej-
niekciema vidusskolas skolēni, 
sākot no 10.klases, izstrādā zināt-
niski pētnieciskos darbus. 

2013./2014. mācību gadā uz Pierī-
gas skolēnu zinātniski pētniecisko 
darbu konferenci Rīgā tika izvirzīti 
trīs labākie darbi: A. Kalniņas „Pēc-
kara gadu (1945.–1956.) izglītības 
atspoguļojuma salīdzinājums laik-
rakstos „Darba Balss” un „Saulkras-
tu Stars” un laikabiedru atmiņās” 
(darba vadītājs Ģ. Blekte); L. L. 
Pūles „Solveigas Ivanovas radošā 
darbība Saulkrastu novada kultūr-
vidē” (darba vadītāja V. Skudra); B. 
Barkānes „Politiskā kultūra Latvijā 
un tās specifisko iezīmju izpausmes 
2009.un 2013. gada pašvaldību vē-

lēšanās Saulkrastu novadā” (darba 
vadītājs Ģ. Blekte).

Latvijas 38.  skolēnu zinātnis-
kās konferences 2.  posms notika 
Siguldas Valsts ģimnāzijā. Dalībai 
šajā konferencē, kurā piedalījās 18 
Pierīgas reģiona skolas ar 40 skolē-
nu zinātniski pētnieciskajiem dar-
biem, tika izvirzīti visi trīs mūsu 
skolas skolēnu darbi. Uz šo konfe-
renci no Zvejniekciema vidussko-
las papildus tika izvirzīti vēl divi 
darbi: J. Kohno, A. Eglītes „Video 
reklāmu ietekme uz videi drau-
dzīgu atkritumu apsaimniekošanu 
Saulkrastu novadā” (darba vadītāja 
V. Tinkusa); K.  B.  Čerpakovskas 
„Kalcija sulfāta hemihidrāta iz-
mantošana kaulu defektu aizpil-
dīšanai” (darba vadītāja S. Grube).

Reģionālajā konferencē skolēni 
savus darbus aizstāvēja dažādu zi-
nātņu nozaru sekcijās. No 40 dar-
biem 20 darbi jeb 50% tika izvirzīti 
dalībai Valsts skolēnu zinātniskajā 
konferencē, divi no tiem jeb 10% 
bija Zvejniekciema vidusskolas 
skolnieču darbi: socioloģijas sek-
cijā – J. Kohno, A. Eglītes „Video 
reklāmu ietekme uz videi drau-
dzīgu atkritumu apsaimniekoša-
nu Saulkrastu novadā”; vēstures 
sekcijā – A. Kalniņas „Pēckara 

Rezultatīvs 
skolēnu zinātniski 
pētnieciskais 
darbs 

LU zinātniski pētniecisko darbu konkursa 1. vietas ieguvējas A. Eglīte, L. L. Pūle, J. Kohno, A. Kalniņa un sociālo 
zinātņu fakultātes dekāne Inta Brikše. Foto no Zvejniekciema vidusskolas arhīva

Konkursa laureātus sveica ne tikai 
konkursa organizatori, bet arī 
Pepija Garzeķe. Gan Santa Kalote, 
gan viņas klases audzinātāja 
saņēma īpašas piemiņas balvas no 
konkursa organizētājiem, kā arī 
ielūgumus uz unikālu ekskursiju 
Gaismas pilī. Foto no Zvejniekcie-
ma vidusskolas arhīva

Atzinība mūsdienu ābeces 
veidošanā

lasīšanas dienas turpinās 

Lasīšanas diena noslēdzās ar skolēnu piedalīšanos zibakcijā „Latvija lasa”, veltot 15 minūtes savas mīļākās 
grāmatas lasīšanai. Foto no Zvejniekciema vidusskolas arhīva

gadu (1945.–1956.) izglītības atspo-
guļojuma salīdzinājums laikrak-
stos „Darba Balss” un „Saulkrastu 
Stars” un laikabiedru atmiņās”.

Valsts skolēnu zinātniskajā 
konferencē Latvijas Universitātē 
J. Kohno un A. Eglīte socioloģijas 
sekcijā ieguva 3. pakāpi. 

Savukārt Latvijas Universitātes 
Sociālo zinātņu fakultātē 9. maijā 
notika skolēnu zinātniski pētnie-
cisko un radošo darbu konkursa 
fināls, kurā tika noskaidroti la-
bāko darbu autori, kas tādējādi 
nodrošinājuši   iespēju studēt LU 

SZF par budžeta līdzekļiem.
Konkursa finālā piedalījās Zvej-

niekciema vidusskolas 11.  klases 
skolnieces Anete Kalniņa un Lin-
da Liliana Pūle, kā arī 12. klases 
skolnieces Anete Kalniņa un Jana 
Kohno. Lai piedalītos SZF rīkotajā 
konkursos, kas notika divās kārtās, 
Anete Kalniņa  piedalījās radošajā 
konkursā „Izveido savu mājasla-
pu!”, bet Linda Liliana Pūle, Anete 
Eglīte un Jana Kohno iesniedza sa-
vus zinātniski pētnieciskos darbus 
attiecīgi informācijas pārvaldības 
un komunikācijas sekcijā.

Kad konkursa noslēgumā tika 
paziņoti uzvarētāji, tas bija ļoti 
patīkams pārsteigums, ka visas 
Zvejniekciema vidusskolas skol-
nieces – Anete Kalniņa, Linda 
Liliana Pūle, Anete Eglīte un Jana 
Kohno – ieguvušas 1.  vietu (tas 
nozīmē, ka 50% 1. vietu tika pie-
šķirtas Zvejniekciema vidussko-
lai!), tādējādi  nodrošinot iespēju  
SZF atbilstošajā studiju program-
mā 2014. un 2015. gadā studēt 
valsts finansētajā studiju vietā.

Valentīna Bērziņa, Valda Tinkusa
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Par zemes nomas līguma 
noslēgšanu
Atklāti balsojot „PAR” – 14 
(E.  Grāvītis, N.  Līcis, L.  Vaidere, 
J.  Grabčiks, A.  Aparjode, I.  Žu-
kovs, S. Ancāne, M. Kišuro, B. Vei-
de, A. Deniškāne, G. Lāčauniece, 
A.  Dulpiņš, G.  Zonbergs, A.  Si-
lavnieks), „PRET” – nav, „ATTU-
RAS”– nav, NOLEMJ: 
1. Noslēgt ar X.X. (vārds, uzvārds), 
zemes nomas līgumu uz 5 (pie-
ciem) gadiem bez apbūves tiesī-
bām par Saulkrastu pašvaldības 
zemes īpašuma XX (adrese) daļas 
600 kv.  m platībā iznomāšanu 
labiekārtošanai un piebraucamā 
ceļa ierīkošanai.
2.  Noteikt zemes nomas maksu 
50% apmērā no zemes kadastrā-
lās vērtības 42,00 EUR (četrdes-
mit divi eiro 00 eiro centi) un 21% 
PVN 8,82 EUR (astoņi eiro 82 eiro 
centi), kopā gadā 50,82 EUR (piec-
desmit eiro 82 eiro centi).

Par grozījumiem zemes no-
mas līgumā
Atklāti balsojot „PAR” – 14 
(E.  Grāvītis, N.  Līcis, L.  Vaidere, 
J.  Grabčiks, A.  Aparjode, I.  Žu-
kovs, S. Ancāne, M. Kišuro, B. Vei-
de, A. Deniškāne, G. Lāčauniece, 
A.  Dulpiņš, G.  Zonbergs, A.  Si-
lavnieks), „PRET” – nav, „ATTU-
RAS” – nav, NOLEMJ: 
1. Pagarināt uz 5 (pieciem) gadiem 
2013. gada 10.  janvārī noslēgto ze-
mes nomas līgumu, kas noslēgts ar 
X.X. (vārds, uzvārds) par Saulkrastu 
novada pašvaldības zemes īpašuma 
XX (adrese) Saulkrasti, Saulkrastu 
nov., kadastra apz. (xxxxx), platība 
1340 m2, nomu.
2. Apstiprināt grozījumus 
2013.  gada 10.  janvāra zemes no-
mas līgumā.
3.  Noslēgt rakstisku vienoša-
nos par grozījumiem 2013.  gada 
10. janvāra zemes nomas līgumā.

Par zemes nomas līguma
 pagarināšanu
Atklāti balsojot „PAR” – 14 (E. Grā-
vītis, N. Līcis, L. Vaidere, J. Grabčiks, 
A.  Aparjode, I.  Žukovs, S.  Ancāne, 
M. Kišuro, B. Veide, A. Deniškāne, 
G. Lāčauniece, A. Dulpiņš, G. Zon-
bergs, A. Silavnieks), „PRET” – nav, 
„ATTURAS” – nav, NOLEMJ:
 1.  Pagarināt uz 5 (pieciem) ga-
diem 2009.  gada 7.  augustā no-
slēgto zemes nomas līgumu, kas 
noslēgts ar X.X. (vārds, uzvārds), 
XX (adrese) Saulkrasti, Saulkrastu 
nov., kadastra apz. (xxxxx), daļas 
585 m2 platībā nomu sakņu dārza 
uzturēšanai.
2.  Par zemes nomas līguma pagari-
nāšanu noslēgt rakstisku vienošanos.

Par zemes nomas līguma iz-
beigšanu ar SiA „Arco 
Development Saulkrasti”
Atklāti balsojot „PAR” – 14 (E. Grā-
vītis, N. Līcis, L. Vaidere, J. Grabčiks, 
A.  Aparjode, I.  Žukovs, S.  Ancāne, 
M. Kišuro, B. Veide, A. Deniškāne, 
G. Lāčauniece, A. Dulpiņš, G. Zon-
bergs, A. Silavnieks), „PRET” – nav, 
„ATTURAS” – nav, NOLEMJ: 
Ar 2014. gada 19. februāri vienpu-
sēji izbeigt 2008.  gada 24.  janvārī 
noslēgto zemes nomas līgumu 

Nr.01/08/19.2, kas noslēgts ar SIA 
„Arco Development Saulkras-
ti”, reģ. Nr. 40003978251, par 
Saulkrastu novada pašvaldības 
zemes īpašuma Murjāņu iela 22, 
Saulkrasti, Saulkrastu pag., kadas-
tra apz. 8013 003 0351, nomu.

Par pašvaldības zemes īpa-
šumu nomas tiesību izsoļu 
organizēšanu
Atklāti balsojot „PAR” – 14 (E. Grā-
vītis, N. Līcis, L. Vaidere, J. Grabčiks, 
A.  Aparjode, I.  Žukovs, S.  Ancāne, 
M. Kišuro, B. Veide, A. Deniškāne, 
G. Lāčauniece, A. Dulpiņš, G. Zon-
bergs, A. Silavnieks), „PRET” – nav, 
„ATTURAS” – nav, NOLEMJ: 
1. Rīkot zemes nomas tiesību izsoli 
Saulkrastu novada pašvaldības ne-
apbūvētiem zemes īpašumiem: 
1.1.  Smilšu iela 10A, Saulkrasti, 
Saulkrastu nov., kadastra apzīmē-
jums 8013 002 0494, platība 1894 
m2, ar mērķi – sabiedriskas ēkas 
(viesnīca) būvniecība; 
1.2.  Ainažu iela 13B, Saulkrasti, 
Saulkrastu nov., kadastra apzīmē-
jums 8013 002 0372, daļa 1500 m2 

platībā (stāvlaukums Vidrižu ielas 
galā) ar mērķi – atpūtas komplek-
sa būvniecība.
2. Noteikt zemes nomas tiesību iz-
soles sākumcenu gadā 1,5% apmē-
rā no zemes kadastrālās vērtības.
3.  Uzdot Juridiskajai nodaļai un 
Nekustamo īpašumu nodaļai līdz 
10.06.2014. izstrādāt nomas tiesību 
izsoles noteikumus un nomas līgu-
mu projektus.
   
Par īpašuma zemes ierīcī-
bas projekta izstrādi
Atklāti balsojot „PAR” – 14 (E. Grā-
vītis, N. Līcis, L. Vaidere, J. Grabčiks, 
A.  Aparjode, I.  Žukovs, S.  Ancāne, 
M. Kišuro, B. Veide, A. Deniškāne, 
G. Lāčauniece, A. Dulpiņš, G. Zon-
bergs, A. Silavnieks), „PRET” – nav, 
„ATTURAS” – nav, NOLEMJ:
 1.  Atļaut izstrādāt nekustamā 
īpašuma ,,Vijas’’ ( (kadastra apzī-
mējums 80330040565), Lilaste, 
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu 
novads, zemes ierīcības projektu.
2.  Apstiprināt zemes ierīcības 
projekta darba uzdevumu.

Par īpašuma zemes ierīcī-
bas projekta izstrādi
Atklāti balsojot „PAR” – 14 (E. Grā-
vītis, N. Līcis, L. Vaidere, J. Grabčiks, 
A.  Aparjode, I.  Žukovs, S.  Ancāne, 
M. Kišuro, B. Veide, A. Deniškāne, 
G. Lāčauniece, A. Dulpiņš, G. Zon-
bergs, A. Silavnieks), „PRET” – nav, 
„ATTURAS” – nav, NOLEMJ:
 1. Atļaut izstrādāt nekustamā īpa-
šuma Jūras iela 7 (kadastra apzī-
mējums 80130030353), Saulkrasti, 
Saulkrastu novads, zemes ierīcības 
projektu.
2.  Apstiprināt zemes ierīcības 
projekta darba uzdevumu.

Par īpašuma zemes ierīcī-
bas projekta izstrādi
Atklāsti balsojot „PAR” – 14 
(E.  Grāvītis, N.  Līcis, L.  Vaidere, 
J.  Grabčiks, A.  Aparjode, I.  Žu-
kovs, S. Ancāne, M. Kišuro, B. Vei-
de, A. Deniškāne, G. Lāčauniece, 
A.  Dulpiņš, G.  Zonbergs, A.  Si-
lavnieks), „PRET” – nav, „ATTU-

RAS” – nav, NOLEMJ: 
1.  Atļaut izstrādāt nekustamā 
īpašuma „Kalntimmāji” (kadastra 
apzīmējums 80330010757), Zvej-
niekciems, Saulkrastu pagasts, 
Saulkrastu novads, zemes ierīcī-
bas projektu.
2.  Apstiprināt zemes ierīcības 
projekta darba uzdevumu.

Par īpašuma zemes ierīcī-
bas projekta izstrādi
Atklāti balsojot „PAR” – 14 
(E.  Grāvītis, N.  Līcis, L.  Vaidere, 
J.  Grabčiks, A.  Aparjode, I.  Žu-
kovs, S. Ancāne, M. Kišuro, B. Vei-
de, A.  Deniškāne, G.  Lāčauniece, 
A. Dulpiņš, G. Zonbergs, A. Silav-
nieks), „PRET” – nav, „ATTURAS” –  
nav, NOLEMJ: 
1.  Atļaut izstrādāt nekustamā īpa-
šuma Ainažu iela 10 (kadastra apzī-
mējums 80130020337), Saulkrasti, 
Saulkrastu novads, zemes ierīcības 
projektu.
2.  Apstiprināt zemes ierīcības 
projekta darba uzdevumu.

Par zemes vienības nosau-
kuma maiņu
Atklāti balsojot „PAR” – 14 (E. Grā-
vītis, N. Līcis, L. Vaidere, J. Grabčiks, 
A.  Aparjode, I.  Žukovs, S.  Ancāne, 
M. Kišuro, B. Veide, A. Deniškāne, 
G. Lāčauniece, A. Dulpiņš, G. Zon-
bergs, A. Silavnieks), „PRET” – nav, 
„ATTURAS” – nav, NOLEMJ:
 Zemes vienībai „Zuši”, kadastra apzī-
mējums 8033 001 0712, mainīt nosau-
kumu un piešķirt jaunu nosaukumu 
– „Vecsulas”, Zvejniekciems, Saulkras-
tu pagasts, Saulkrastu novads.

Par zemesgabala privatizā-
cijas lietošanas mērķa no-
teikšanu
Atklāti balsojot „PAR” – 14 (E. Grā-
vītis, N. Līcis, L. Vaidere, J. Grabčiks, 
A.  Aparjode, I.  Žukovs, S.  Ancāne, 
M. Kišuro, B. Veide, A. Deniškāne, 
G. Lāčauniece, A. Dulpiņš, G. Zon-
bergs, A. Silavnieks), „PRET” – nav, 
„ATTURAS” – nav, NOLEMJ: 
Noteikt zemes īpašuma Aina-
žu iela 42C, Saulkrastu pag., 
Saulkrastu nov., kadastra apzī-
mējums 8013 002 0029, kopējā 
platība 2880 m2, privatizācijas lie-
tošanas mērķi: 
• 1200 m2 platībai – komercdar-
bības objektu apbūve, kods 0801;
• 1680 m2 platībai – dabas pamat-
nes, parki, zaļās zonas un citas 
rekreācijas nozīmes objektu te-
ritorijas, ja tajās atļautā saimnie-
ciskā darbība nav pieskaitāma pie 
kāda cita klasifikācijā norādīta 
lietošanas mērķa, kods – 0501.

Par nekustamā īpašuma 
nodokļa atvieglojuma 
piemērošanu
Atklāti balsojot „PAR” – 14 (E. Grā-
vītis, N. Līcis, L. Vaidere, J. Grabčiks, 
A.  Aparjode, I.  Žukovs, S.  Ancāne, 
M. Kišuro, B. Veide, A. Deniškāne, 
G. Lāčauniece, A. Dulpiņš, G. Zon-
bergs, A. Silavnieks), „PRET” – nav, 
„ATTURAS” – nav, NOLEMJ:
 Piemērot nekustamā īpašuma no-
dokļa atvieglojumu 25% apmērā 
X.X. (vārds, uzvārds) par nekusta-
mo īpašumu XX (adrese) Saulkras-
ti, Saulkrastu novads. 

Par dotācijas pārskaitīšanu 
biedrībai „Vidzemes zvej-
nieku biedrība”
Atklāti balsojot „PAR” – 14 
(E.  Grāvītis, N.  Līcis, L.  Vaidere, 
J.  Grabčiks, A.  Aparjode, I.  Žu-
kovs, S. Ancāne, M. Kišuro, B. Vei-
de, A. Deniškāne, G. Lāčauniece, 
A.  Dulpiņš, G.  Zonbergs, A.  Si-
lavnieks), „PRET” – nav, „ATTU-
RAS” – nav, NOLEMJ: 
1.  Pārskaitīt dotāciju biedrībai „Vi-
dzemes zvejnieku biedrība” EUR 
4175 apmērā četru Zivju fonda 
projektu līdzfinansējumam no 
Saulkrastu novada pašvaldības spe-
ciālā budžeta dabas resursa nodokļa 
naudām (EKK 3263 (Valsts un paš-
valdību budžeta dotācija biedrībām 
un nodibinājumiem)) pēc sadarbī-
bas līguma noslēgšanas:
1.1. projekta „Zivju resursu pavairo-
šana un atražošana Saulkrastu no-
vada ūdenstilpēs 2014. gadā” reali-
zācijai par EUR 1650,00 (EKK 3263);
1.2.  projekts „Dabisko dzīvotņu 
kvalitātes uzlabošana Ķīšupes upē 
Saulkrastu novada teritorijā” reali-
zācijai par EUR 1000,00 (EKK 3263);
1.3. projekts „Dabisko dzīvotņu kva-
litātes uzlabošana Pēterupes upē 
Saulkrastu novada teritorijā” reali-
zācijai par EUR 1125,00 (EKK 3263);
1.4. projekts „Zivju resursu aizsar-
dzības pasākumu nodrošināšanai 
nepieciešamā nakts redzamības 
aprīkojuma iegāde” realizācijai 
par EUR 400,00 (EKK 3263).
2.  Biedrībai „Vidzemes zvejnieku 
biedrība” desmit dienu laikā pēc 
projekta realizācijas jāiesniedz 
Saulkrastu novada domei atskaite 
par dotācijas izlietojumu.

Par pašvaldības 2014. gada 
budžeta ieņēmumu un iz-
devumu palielināšanu
Atklāti balsojot „PAR” – 14 (E. Grā-
vītis, N. Līcis, L. Vaidere, J. Grabčiks, 
A.  Aparjode, I.  Žukovs, S.  Ancāne, 
M. Kišuro, B. Veide, A. Deniškāne, 
G. Lāčauniece, A. Dulpiņš, G. Zon-
bergs, A. Silavnieks), „PRET” – nav, 
„ATTURAS” – nav, NOLEMJ: 
1.  Palielināt Saulkrastu novada 
pašvaldības 2014.gada budžeta 
ieņēmumus:
1.1.  ieņēmumu pozīciju „Mērķ-
dotācijas – citi” (EKK 18.6211) par 
EUR 24 955,00.
2.  Palielināt Saulkrastu novada 
pašvaldības 2014.gada budžeta 
izdevumus:
2.1. projekts „Zivju resursu pavai-
rošana un atražošana Saulkrastu 
novada ūdenstilpēs 2014. gadā” 
par EUR 8316,00 (EKK 2249 (Pā-
rējie pakalpojumi));
2.2.  projekts „Dabisko dzīvotņu 
kvalitātes uzlabošana Ķīšupes 
upē Saulkrastu novada teritorijā” 
par EUR 5941,00 (EKK 2249 (Pā-
rējie pakalpojumi));
2.3.  projekts „Dabisko dzīvotņu 
kvalitātes uzlabošana Pēterupes 
upē Saulkrastu novada teritorijā” 
par EUR 4335,00 (EKK 2249 (Pārē-
jie pakalpojumi));
2.4.  projekts „Zivju resursu aiz-
sardzības pasākumu nodrošinā-
šanai nepieciešamā nakts redza-
mības aprīkojuma iegāde” par 
EUR 6363,00 (EKK 5239 (Pārējie 
pamatlīdzekļi)).

3.  Veikt atbilstošus grozījumus 
2014.  gada 29.  janvāra saistošajos 
noteikumos Nr.  5 „Saistošie notei-
kumi par Saulkrastu novada pašval-
dības 2014. gada budžetu”, iekļaujot 
1. un 2. punktā minētos grozījumus.

Par papildu finansējuma pie-
šķiršanu „Saulkrasti jazz 2014”
Atklāti balsojot „PAR” – 14 (E. Grā-
vītis, N. Līcis, L. Vaidere, J. Grabčiks, 
A.  Aparjode, I.  Žukovs, S.  Ancāne, 
M. Kišuro, B. Veide, A. Deniškāne, 
G. Lāčauniece, A. Dulpiņš, G. Zon-
bergs, A. Silavnieks), „PRET” – nav, 
„ATTURAS” – nav, NOLEMJ: 
1. Piešķirt finansējumu no līdzek-
ļiem neparedzētiem gadījumiem 
Saulkrastu novada pašvaldības 
izdevumu pozīcijā „Dotācija paš-
valdības aģentūrai „Saulkrastu 
kultūras un sporta centrs”” EUR 
500,00 apmērā ekonomiskās 
klasifikācijas kodā 7230, lai pa-
pildus atbalstītu XVII festivālu 
„Saulkrasti Jazz 2014”.
2.  Veikt atbilstošus grozījumus 
2014.  gada 29.  janvāra saistošajos 
noteikumos Nr.  5 „Saistošie no-
teikumi par Saulkrastu novada 
pašvaldības 2014.  gada budžetu”, 
iekļaujot 1. punktā minētos grozī-
jumus.

Par Saulkrastu novada 
pašvaldības aģentūras 
„Saulkrastu kultūras un 
sporta centrs” dalību Rīgas 
rajona lauku attīstības 
biedrības izsludinātajā at-
klātajā projektu konkursā
Atklāti balsojot „PAR” – 14 (E. Grā-
vītis, N. Līcis, L. Vaidere, J. Grabčiks, 
A.  Aparjode, I.  Žukovs, S.  Ancāne, 
M. Kišuro, B. Veide, A. Deniškāne, 
G. Lāčauniece, A. Dulpiņš, G. Zon-
bergs, A. Silavnieks), „PRET” – nav, 
„ATTURAS” – nav, NOLEMJ: 
1.  Saulkrastu novada pašvaldības 
aģentūrai „Saulkrastu kultūras 
un sporta centrs” ņemt dalī-
bu RRLAB izsludinātajā atklāta 
konkursa projektu iesniegumu 
pieņemšanas 7. kārtā ar projektu 
„Pār deviņi novadiņi”, kura kopē-
jās izmaksas ir EUR 9503,90 (no 
tām EUR 7854,46 ir attiecināmās, 
bet EUR 1649,44 neattiecināmās 
izmaksas) un pieprasītais publis-
kais finansējums ir EUR 7069,01.
2.  Projekta apstiprināšanas gadī-
jumā to īstenot, uzņemoties visas 
saistības, kas attiecas uz projekta 
īstenošanu.
3.  Lai nodrošinātu projekta īs-
tenošanu, paredzēt līdzfinan-
sējumu EUR 785,45 projekta 
attiecināmajām izmaksām un ne-
attiecināmajām izmaksām EUR 
1649,44 apjomā no pašvaldības 
budžeta līdzekļiem.

Domes priekšsēdētājs E. Grāvītis

Ar pilnu domes lēmumu tekstu (ie-
vērojot Fizisko peronu datu aizsar-
dzības likumā noteikto) var iepazī-
ties Saulkrastu novada pašvaldības 
interneta vietnē www.saulkrasti.lv,  
sadaļā „Domes lēmumi”.

Nākamā domes ikmēneša 
sēde notiks trešdien, 25. jūnijā, 
plkst.15.00 Saulkrastu novada 
domē Raiņa ielā 8.

Saulkrastu novada domes 28. maija sēdes nr.7 lēmumi 
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No 9. līdz 11. maijam Sanktpēter-
burgā (Krievija) notika VIII Cīņas 
mākslu olimpiāde „Austrumi – 
Rietumi”. Olimpiādē piedalījās 
pārstāvji no 42 pasaules valstīm. 
Latvijas Karatē asociāciju pārstāvē-
ja Roberts Ābelīts un ieguva 1. vie-
tu komandu kumite vecumā 12–13 
gadiem. Liels paldies Saulkrastu 
novada domei par atbalstu!

Kaspars Riekstiņš

Saulkrastu basketbolisti 
šogad pavisam negaidīti 
sasniedza savu otro labāko 
panākumu komandas 
vēsturē – izcīnīja 3. vietu LBL3 
turnīrā. Pie sudraba medaļām 
2010./11. gada sezonā tika 
„zvaigžņotā” komanda ar 
Gati Zonbergu priekšgalā, 
kurš tagad ar savu firmu „ 
Buildimpeks” ir kļuvis par 
komandas sponsoru. 

Pēc pagājušās neveiksmīgās sezo-
nas komandu pameta divi līderi, 
un nākotne neizskatījās cerīga. 
Taču komanda turnīrā izcīnīja 
vienu uzvaru pēc otras. Saulkras-
tu pieredzējušie spēlētāji kopā 
ar mūsu jauniešiem, kā arī pāris 
viesspēlētājiem bija atraduši īsto 
komandas „ķīmiju”, kas palīdzē-
ja izcīnīt bronzas medaļas. Tieši 
sērija pret spēcīgo Carnikavas 
vienību izvērtās īpaši saspring-
ta un emocionāla. Pirmajā spēlē 
mūsējiem tikai pēdējā sekundē 
izdevās izraut uzvaru, Carnikavā 
tika piedzīvota pamatīga sakāve, 
bet izšķirošajā spēlē, savu līdz-
jutēju vētraini atbalstīti, mūsējie 
izcīnīja uzvaru ar 78:66.

Vēl lielāku prieku par medaļām 
padara tas, ka lielākā daļa koman-
das ir saulkrastieši. Ja pirmajā sezo-
nā – 2007./08. gadā – laukumā de-
vās tikai 2–3 spēlētāji ar Saulkrastu 
„pierakstu”, tagad tikpat „daudz” ir 
viesspēlētāju. Komandas treneris 
Jānis Laksa uzskata, ka pavisam 
drīz pieaugušo komandu varēs pa-
pildināt arī viņa trenētie jaunieši.

Noslēdzies arī Saulkrastu bas-
ketbola čempionāts. Šoreiz vai-
rākas komandas izvēlējās apvie-
noties, padarot dalībnieku skaitu 
mazāku, bet kvalitatīvāku. Uzvaru 
izcīnīja „Bujāns studijā”, kuras rin-
dās cīnās vairāki Saulkrastu izlases 
basketbolisti. Otrajā vietā „Juglas 
pistons”, trešie – jaunās paaudzes 
sportisti no „Rožu dārza”.

Finālspēļu dienā tika noskaid-

Latvijas Jaunatnes čempionātā 
volejbolā šajā mācību gadā no 
Zvejniekciema vidusskolas 
piedalījās septiņas komandas, 
kurām bija iespēja parādīt 
savas spējas un sportisko 
sagatavotību.  

Pēc saspringtajām sezonas čem-
pionāta posmu spēlēm, izman-
tojot gūto pieredzi un meistarību 
starptautiskajos turnīros, kā arī 
veiksmīgi startējot Pierīgas no-
vadu sacensībās un „Lāses kausā 
2014”, četras Zvejniekciema vi-
dusskolas komandas turpināja 
cīnīties finālā par medaļām. 

Jaunākā, D1 grupas meiteņu 
komanda, cītīgi trenējoties un 
gatavojoties katram čempionāta 
posmam, 12 komandu konkuren-
cē pārliecinoši spēlēja Līvānos un 
Zvejniekciemā un iekļuva pirmajā 
finālgrupā. Apzinoties, ka konku-
rence finālā būs ļoti stipra, trenē-
joties tika izmantota gan individu-
ālā, gan komandu spēles taktika. 

3. un 4.  maijā finālturnīrā, kas 
notika Skrundā, D1 grupas meite-
nes pierādīja savu izturību un iz-
cīnīja vicečempioņu godu Latvijā. 
Komandā spēlēja E. K. Avramuka, 
U. Tirule, L. Neimane, S. Pastare, U. 
T. Viļķele, D. E. Virse, U. Strupiša. 

Labākās spēlētājas balva tika 
piešķirta U. Tirulei.

Augsts bija arī C1 grupas meite-
ņu sniegums. C1 grupas meitenes 
10. un 11. maijā cīnījās Latvijas 
Jaunatnes volejbola čempionāta 
pirmajā finālgrupā un 20 koman-
du konkurencē izcīnīja godpil-
no 3. vietu.  Komandā spēlēja M. 
Martinsone, P. Dalbiņa, K. Ūdre, 
S. S. Umbraško, A. K. Nolle, A. 
Ērenfrīde.

Par labāko spēlētāju šajā grupā 
tika atzīta M. Martinsone. 

Dzidra Dulpiņa

Latvijas florbola čempionāta 2. divīzijas turnīrā U14 grupā izcīnītas 
zelta medaļas. Foto no domes arhīva

LKA sportisti: (no kreisās) Ģirts 
Vorobjovs, Roberts Ābelīts, Toms 
Jurmārtiņš un treneris Kaspars 
Riekstiņš. Foto no domes arhīva

Volejbolistēm 
augsti rezultāti 
finālturnīros

 Pirmā vieta Cīņas 
mākslu olimpiādē

Basketbolistiem un florbolistiem 
sezona noslēgusies

roti arī vairāku individuālo balvu 
ieguvēji. Pirmo reizi Saulkrastu 
čempionāta vēsturē notika tāl-
metienu konkurss. Par uzvarētāju 
kļuva Edgars Gusts no koman-
das „Juglas pistons”. Priekšacīkšu 
rezultatīvākā spēlētāja balvu sa-
ņēma Reinis Birznieks („Bujāns 

studijā”), savukārt par finālspēles 
labāko spēlētāju tika atzīts viņa 
komandas biedrs Roberts Bulāns. 
Tika pasniegtas arī firmas „Build-
impeks” dāvātās balvas LBL3 sezo-
nas skatītāju loterijas uzvarētājiem. 
Pilnu mūsu komandas spēlētāju 
kartīšu komplektu bija sakrājusi 

Saulkrastu basketbolisti šogad pavisam negaidīti sasniedza savu otro labāko panākumu komandas vēsturē – 
izcīnīja 3. vietu LBL3 turnīrā.

Ilze Brumermane un Helēna Brin-
gina. Katrai tika dāvanu karte 71,14 
eiro vērtībā no sporta veikala.

Mūsu jaunie florbolisti šo sezo-
nu pirmo reizi aizvadīja zem FBK 
„SĀC” nosaukuma, apvienojoties 
ar Ādažu un Carnikavas jaunie-
šiem. Latvijas florbola čempionāta 
2. divīzijas turnīrā U14 grupā izcī-
nītas zelta medaļas, U16 grupā –  
sudrabs, U12 grupas zēni tika pie 
bronzas godalgām. Komandu tre-
neri – Ģirts Lūsis un Mārtiņš Nei-
lands. Nākamajā sezonā visas trīs 
komandas startēs Latvijas meis-
tarsacīkšu spēcīgākajā divīzijā.

Pēc sezonas divas komandas de-
vās uz starptautisku turnīru Talli-
nā, kur guva lielu pieredzi, sacen-
šoties ar spēcīgām komandām no 
Latvijas, Igaunijas un Skandināvi-
jas. 2002.  gadā dzimušie un jau-
nāki izcīnīja 10. vietu 18 komandu 
konkurencē, 1999.  gadā dzimušie 
un jaunāki izcīnīja 5. vietu no 18.

Signe Sinkeviča

It kā loģiska doma, tomēr, kad 
nonākam līdz darīšanai, tālāk 
par epizodisku nopeldēšanos 
parasti netiekam. Ūdens 
taču tik auksts! Risinājumu 
šai problēmai, izrādās, jau 
sensenos laikos atradušas 
ziemeļu tautas, izgudrojot 
smailīti! No turienes arī laivu 
nosaukumi – kajaks, baidarka –,  
kā arī airēšanas tehnikas 
paņēmiens –  eskimosu 
apgrieziens.

Pateicoties 21. gadsimta tehnoloģi-
jām, braukšana ar smailīti vairs nav 
atsevišķu izredzēto sportistu ceļš 
pretī olimpiskajām medaļām. Ta-
gad jebkurš interesents var izbaudīt 
jūras un viļņu burvību. Tikai viens 
„bet” – jūra jokus nepazīst! Lai iz-
vairītos no nepatīkamiem starp-

gadījumiem, pieredzi labāk apgūt 
kopīgos pasākumos. Gan tādēļ, lai 
vispār pirmo reizi redzētu „tādus 
brīnumus”, gan lai pirmo reizi pa-

mēģinātu, gan lai salīdzinātu savas 
iemaņas ar citiem sportistiem.

Pilsētas svētku ietvaros 5. jūlijā 
Saules laukumā uz Saulkrastu jū-

ras airēšanas svētkiem pulcēsies 
gan pieredzējuši smaiļotāji, kuri 
sacentīsies 30 km un 10 km dis-
tancēs, gan iesācēji Open sprinta 
kilometrā. Bērniem būs pārsimt 
metru distancīte turpat pie kras-
ta. Skatītājiem patiks eskimosu 
apgrieziena sacensības. Stipra 
vēja un viļņu gadījumā distances 
var tikt saīsinātas, bet tas ir aku-
rāt tas, kāpēc mums tā patīk šis 
piedzīvojumu sports! Turklāt, ja 
viļņi būs pietiekami lieli, sacensī-
bas tiks papildinātas ar vēl vienu 
disciplīnu – sērfošanu. Pasākumu 
atbalsta Saulkrastu novada paš-
valdība, tāpēc Saulkrastu iedzī-
votājiem dalība pasākumos ir bez 
maksas. Sīkāka informācija atro-
dama mājaslapā www.seakayak.lv. 

Gundars Patmalnieks

Pateicoties 21. gadsimta tehnoloģijām, braukšana ar smailīti vairs nav at-
sevišķu izredzēto sportistu ceļš pretī olimpiskajām medaļām. Tagad jebkurš 
interesents var izbaudīt jūras un viļņu burvību. Foto: www.seakayak.lv 

Vasarā laiks ūdenssportam
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Sabiedrisko attiecību speciāliste
Marika Grasmane
Tālr. 67142514, 28634639
e-pasts: marika.grasmane@saulkrasti.lv

Reģistrācijas apliecība Nr. 1633
Izdevējs – SIA „Rīgas Apriņķa Avīze”
Lāčplēša iela 24, Rīga, LV 1011.
PVN reģ. nr. LV40103037514
Tirāža: 3500 eksemplāru

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”.

Maijā Saulkrastu novada 
Dzimtsarakstu nodaļā 
reģistrēti jaundzimušie

Ernando Zvīdris
Krists Gints Vēveris
Jānis Moors
Ronalds Ozoliņš
Sveicam mazuļus 
un viņu vecākus!

Saulkrastu novada 
dome sirsnīgi sveic 
nozīmīgajā jubilejā

Lidiju Ūdri
Helēnu Zvejnieci
Rutu Būdi
Ilgu Taukuli
Elgu Ozoliņu
Ludmilu Anģēnu
Mārīti Līgu Šiliņu
Annu Reinfeldi
Skaidrīti Irenu Kukjāni
Ritu Bērziņu
Alisu Vedjaševu
Jāni Unguru
Jāni Osīti
Svetlanu Ļipatovu
Vitu Kovaļenko
Raisu Drevinsku

Saulkrastu novada dome 
izsaka līdzjūtību aizsaulē 
aizgājušo tuviniekiem

Aleksandrs Kruglovs
27.09.1960. – 02.05.2014.
Lilija Bāliņa
19.05.1923. – 01.05.2014.
Antans Skukausks
08.10.1947. – 09.05.2014.
Magdalēna Ķerāne
02.05.1924. – 15.05.2014.
Marija Bergmane
26.02.1929. – 17.05.2014.
Gunārs Sautiņš 
14.03.1931. – 20.05.2014.
Jevdokija Vinogradova
02.10.1919. – 21.05.2014.
Raina Susekle
30.10.1951. – 21.05.2014.
Ziedonis Bahmanis
04.06.1932. – 24.05.2014.
Gunta Gaismiņa
05.03.1936. – 25.05.2014.
Raimonds Lasis
19.08.1922. – 27.05.2014.

Pasākumu kalendārs
14. jūnijā plkst. 13.00 Saules lau-
kumā Komunistiskā genocīda 
upuru piemiņas dienai veltīts sa-
rīkojums. Iespēja piedalīties saru-
nās ar Saulkrastu iedzīvotājiem, 
kuri savulaik pārcietuši repre-
sijas. Plkst. 15.00 svētbrīdis pie 
Pēterupes evaņģēliski luteriskās 
baznīcas.  
21. jūnijā plkst. 20.00 ielīgosim 
Saules laukumā kopā ar Saulkras-
tu mākslinieciskajiem kolektī-
viem un īstiem muzikantiem –  
grupu „ALCO”. Šoreiz kopā ar 
Saulkrastu mākslinieciskajiem 
kolektīviem mēģināsim ieskatī-
ties latviešu tautas ticējumos un 
paražās, kas īpaši būtu jāievēro 
vasaras saulgriežos, iedegsim 
svētku ugunskuru un līksmi sa-
gaidīsim gada īsāko nakti.
no 3. līdz 6. jūlijam – Saulkrastu 
novada svētki „Saulkrasti ir mo-
dušies!” (pasākumu programma 
1. lpp.)

11. jūlijā plkst. 19.00 Saulkrastu 
estrādē jaunais humoršovs „Sie-
vietes, sievietes… ” 

Šovā, kas pulcē pilnas skatītāju 
zāles visā Latvijā, apvienojušās 
pazīstamas latviešu aktrises – 
Velta Skurstene, Regīna Devīte, 
Indra Burkovska, Ilze Pukinska, 
Inese Ramute, Ieva Aleksandro-
va-Eklone, kā arī TV šovu zvaig-
zne un dejotāja Sarmīte Prule, 

dziedātāja Laila Ilze Purmaliete. 
Humoršova režisors ir Nacionālā 
teātra aktieris Mārtiņš Egliens, 
kurš bija viens no galvenajiem 
populārā humoršova „Žurka (ne)
būs” režisētājiem. Viņš arī iejūtas 
pasākuma vadītāja lomā, atseviš-
ķās reizēs dublējoties ar Aināru 
Ančevski. 

Par ko sievietes smaida un joko? 
Nu, protams, ka par vīriešiem! 

Jaunajā humoršovā, protams, 
neiztiek arī bez politikas, jo vēlē-
šanas vairs nav aiz kalniem. „Pa-
sauli izglābs sievietes!” – tā sauc 
jauno politisko spēku, kurā apvie-
nojušās sievietes, lai ņemtu gro-
žus savās rokās un glābtu Latviju. 
Šova laikā skatītājiem būs iespēja 
tikties ar slaveno gaišreģi Elvīru 
Trejaci, kura nav spējusi atrast 
sev līdzvērtīgu pretinieku „Eks-
trasensu cīņās”, tādēļ sacenšas 
tikai pati ar sevi. Viņa demonstrēs 
patiesi aizraujošus trikus un strā-
dās ar visu skatītāju zāli.  

Biļetes „Biļešu paradīze” kasēs, 
no 20. jūnija – arī k/n „Zvejniek-
ciems” un Saulkrastu sporta cen-
trā pie administratoriem.  
19. jūlijā gadskārtējais līnijdeju fes-
tivāls „Jūras līnija”. Lūgums sekot 
līdzi reklāmai www.saulkrasti.lv.
19. jūlijā plkst. 15.00 kultūras 
namā „Zvejniekciems” diriģenta, 
komponista, Saulkrastu patriota 
Jāņa Veismaņa jubilejas koncerts 
„Dzīve dziesmā”. 
20.jūlijā plkst. 18.00 superpirmiz-
rāde – komēdija „SEX GURU”. 
Uzmanību! Šī izrāde var mainīt 
visu jūsu dzīvi! Tikai pieauguša-
jiem! Piedāvā Starptautiskā teātra 
kompānija „DOMINO”.

Šis pavasaris reizē ar sauli 
un neprātīgo ziedēšanu 
Zvejniekciema vidusskolas 
kolektīvam atnesis arī 
skumjas ziņas. 

Pašā maija sākumā no mums 
negaidīti šķīrās ilggadējā krievu 
valodas un literatūras skolotāja 
Erna Pavļukeviča. Viņa bija sko-
lotāja, kura, nostrādājusi Zvej-
niekciema skolā vairāk nekā 20 
gadus, turpināja interesēties gan 
par to, kas notiek skolā, gan arī 
par to, kā klājas viņas bijušajiem 
audzēkņiem, īpaši jau tiem se-
šiem vidusskolas izlaidumu ab-
solventiem, kuriem viņa bija arī 
klases audzinātāja. Par skolēnu 
mīlestību vienmēr liecināja ziedu 
klēpji skolas salidojumos un arī 
pavadot skolotāju mūžības ceļā.

Kad pie skolas saplauka skais-
tākie ceriņi, saņēmām ziņu, 
ka pēc grūtas cīņas ar slimību 
aizsaules ceļos devusies skolotā-
jas Guntas Gaismiņas saulainā 
un dzīvespriecīgā dvēsele. Visu 
savu darba mūžu viņa nostrādāja 
Skultes septiņgadīgajā skolā un 
Zvejniekciema vidusskolā par 
sākumskolas skolotāju, ar lielu 
mīlestību un neatlaidību ieve-
dot zināšanu pasaulē vairākas 
zvejniekciemiešu paaudzes. Op-
timisms, smaids, labestība un un 
atsaucība ir tās īpašības, kuras 
mums tik dāsni tika dāvātas un 
kuru mums, visiem kolēģiem, tik 
ļoti pietrūks. 

Izsakām dziļu līdzjūtību ģi-
menēm un tuviniekiem. 

Zvejniekciema 
vidusskolas kolektīvs

Maijā Saulkrastu pašvaldības 
policijas darbinieki saņēma 90 
izsaukumus, par dažādiem pārkā-
pumiem aizturēja 28 personas, no 
kurām par atrašanos sabiedriskā 
vietā alkohola reibuma stāvoklī 13 
personas, 20 personas nogādāja 
Rīgas reģiona pārvaldes Saulkras-
tu policijas iecirknī tālāku dar-
bību veikšanai, no kurām piecas 
personas uz iesnieguma pamata, 
divas personas par sīko huligā-
nismu, bet astoņas personas savā 
dzīvesvietā. 

Piecos gadījumos tika izsaukti 
dzīvnieku patversmes „Mežavai-
rogi” darbinieki, lai sniegtu palī-
dzību cietušiem dzīvniekiem.

Sastādīts viens administratīvā 
pārkāpuma protokols par pār-
vietošanos ar mehānisko trans-

portlīdzekli Rīgas līča krasta kāpu 
aizsargjoslā un pludmalē, 50 admi-
nistratīvā pārkāpuma protokoli par 
teritorijas nesakopšanu, to skaitā 
par zāles nepļaušanu, lai novērstu 
kūlas veidošanos, un viens admi-
nistratīvā pārkāpuma protokols 
par labturības prasību pārkāpšanu 
mājdzīvnieku turēšanā.

Uzsāktas 124 administratīvā 
pārkāpuma lietvedības: par ne-
kustamā īpašuma un tam piegu-
lošās teritorijas nesakopšanu; par 
līguma neslēgšanu par sadzīves 
atkritumu izvešanu no nekusta-
mā īpašuma.

Uzmanību! Pašvaldības polici-
jas dežūrdaļas diennakts tālru-
nis – 67142525.

Guntis Vinteris

No skolotājām atvadoties...Pašvaldības policijas 
paveiktais maijā

Divi Latvijā slaveni vīrieši (Val-
dis Melderis izrādes latviešu un 
Edmunds Kaševskis izrādes krie-
vu valodas versijā) mūsu priekšā 
stāsies pavisam jaunā ampluā, 
kas neierasts gan publikai, gan vi-
ņiem pašiem. Ar veselīga humora 
devu, taču visai pikanti un atklāti 
viņi runās ar mums par seksu!

Cik bieži jānodarbojas ar sek-
su? Ko patiesībā vēlas sievietes un 
vīrieši? Šovs „SEX GURU” dau-
dziem palīdzēs izdzirdēt atbildes 
uz jautājumiem, kurus viņi nav 
uzdrošinājušies uzdot, bet kas 
vienmēr viņus interesējuši, uz-
karsējot asinis un kairinot iztēli. 
Divas Latvijā slavenas personī-
bas pārvērtīsies lektoros un seksa 
ekspertos, tomēr galvenie šova 
dalībnieki būs izrādes skatītāji! 
Tas ir sava veida eksperiments, 
kas var mainīt daudzu klātesošo 
uzskatus par vīrieša un sievietes 
attiecībām. 

Šova „SEX GURU” pamatā ir 
austriešu autora Volfganga Vein-
bergera luga, un to ar lieliem 
panākumiem rāda Lielbritānijā, 
Polijā un Lietuvā. 

Biļetes var iegādāties „Biļešu 
paradīzes” kasēs un no 20.  jūni-
ja Saulkrastos – k/n „Zvejniek-
ciems” pie administratora. 

Ar „Vella kalpu” mīlestības stās-
tu „Muzikālais teātris 7” svinēs 
desmito gadskārtu. Saulkrastos 
izrāde notiks 25. jūlijā plkst. 21.00 
Saulkrastu estrādē.

„Vella kalpu” piedzīvojumus uz 
skatuves izdzīvos 32 aktieru trupa, 
kurā piecas mākslinieces – Karīna 
Tatarinova, Jolanda Suvorova, 
Anna Šteina, Līga Robežniece un 
Zane Burnicka – piedalījušās arī 
2005. gada iestudējumā. Brašo 
Vella kalpu lomās Gints Andžāns, 
Jānis Auzāns un Atis Ieviņš, sa-
vukārt viņu līgavas atveidos Vita 
Baļčunaite, Helēna Vasiļevska un 
Samanta Tīna. 

Biļetes iepriekšpārdošanā no-
pērkamas „Biļešu paradīze” kasēs 
un internetā www.bilesuparadize.
lv, kā arī viesizrāžu norises vietā.

SPORTS PilSĒTAS 
SVĒTKOS
5. jūlijā 
Plkst. 6.00 makšķerēšana jūrā no 
laivas pie sporta un atpūtas 
centra „Koklītes”.
Plkst. 9.00 futbols 
Zvejniekciema stadionā.
Plkst. 11.00 ielu basketbols 
Ainažu ielā. 
Plkst. 11.00 pludmales volejbols 
MIX grupā Jūras parkā.
Plkst. 11.00 galda teniss 
Saulkrastu sporta centrā.
Plkst. 11.00 novuss MIX grupā 
Saulkrastu sporta centrā.
Plkst. 11.00 airēšana 
Vidrižu ielas galā.
Plkst. 12.00 roku cīņa 
(armrestlings) Ainažu ielā.
Sacensību nolikumi – 
www.saulkrasti.lv

SeniORU AKTiViTāTeS
1. jūlijā plkst. 13.00 tikšanās do-
mes zālē. Temats – „Uzzināt ne-
kad nav par vēlu”.

PATEICĪBA
Pateicos Saulkrastu novada domei par apsveikumu lielajā 
dzīves jubilejā! Paldies arī Pēterupes evaņģēliski luteriskās 

draudzes kolektīvam, I. Jorniņai (bij. Saulkrastu vidusskolas di-
rektorei), visiem maniem bērniem, mazbērniem, mazmazbēr-
niem, radiem un draugiem, kuri ar ziediem, dāvanām un laba 

vēlējumiem sveica mani 90 gadu jubilejā! Paldies arī Saulkras-
tu parka kafejnīcai – bufetei par ēdieniem un laipno apkalpoša-

nu! Paldies arī konditorejai „Bemberi” par garšīgo kliņģeri! 
Velta Akerberga


