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Lielās talkas veikums
Lai arī Lielās talkas dienā 
Saulkrastos lija un pūta 
nepatīkams vējš, tas netraucēja 
sanākušajiem talkotājiem kopīgi 
darboties novada sakārtošanā. 

Talkotāji sakopa ielu un brauktuv-
ju malas, ierīkoja apstādījumus un 
puķu dobes pie Baltās kāpas, Ainažu 
ielā un Raiņa ielā. Pludmales sakop-
šanā aktīvi iesaistījās Saulkrastu un 
Zvejniekciema vidusskolu skolēni. 
Talkā kopumā tika izvesti gandrīz 
160 kubikmetri atkritumi, tostarp 
nestandarta. Tos iedzīvotāji va-
rēja nodot akcijas laikā, ko rīkoja 
Saulkrastu novada domes sadarbībā 
ar SIA “ZAAO”. Saulkrastu novada 
dome izsaka pateicību visiem talko-
tājiem, kas sakopa gan publiskās teri-
torijas, gan arī savus privātīpašumus. 

Ieripo vasarā!
Visi gaidīti sestdien, 25. maijā, 
uz Saulkrastu vasaras sezonas 
atklāšanas sarīkojumu “Ieripo 
vasarā!”.

No plkst. 8 Bīriņu ielā tirgus.
No plkst. 16 pie Velomuze-

ja sportiskas aktivitātes, radošās 
darbnīcas un gatavošanās sezo-
nas atklāšanas velobraucienam.

Plkst. 17.30 velobrauciens 
“Ieripo Saulkrastu vasarā 2013” ar 
moto “Vedam lomu!”.

No plkst. 18 Saules laukumā 
sezonas atklāšanas svinības.

Jau no plkst. 8 Saulkrastu 
centrā, Bīriņu ielā, visus aicinās 
pavisam īsts tirgus, bet plkst. 16 
pie Velomuzeja (laukumā pie ka-
fejnīcas “Neibāde”) visus tos, kuri 
vēlas piedalīties velobraucienā, 
aicinās staltais Kapteinis (Gints 
Andžāns) un radošā apvienība 
“Seasidefeeling”, un Saulkrastu 
Velosipēdu muzejs. Darbosimies 
radošajās darbnīcās, kur ikviens 
varēs izveidot pats savu lomu, 
sportiskās aktivitātēs ievingrināt 
rokas un kājas, kā arī saposties 
braucienam atbilstošos tērpos 

(ievērosim vienotu jūrnieku un 
retro stilu!). Plkst. 17.30 dosimies 
kopīgā velobraucienā, kura moto 
šogad ir “Vedam lomu!”.

Plkst. 18 sezonas atklāšanas 
svinības turpināsies Saules lau-
kumā – vakaru ieskandinās Nor-
munds Rutulis, iedejos mūsdienu 
deju grupa “Buras” un košāku da-
rīs Aija Vītoliņa (Amber) un Aija 
Andrejeva (Aisha) ar pavadošo 
sastāvu. 

Plkst. 23 īsts pludmales salūts 
veclaiku stilā, pēc tam ballīte tur-
pināsies!

Gaidām priekšlikumus 
lielās balvas piešķiršanai
Saulkrastu novada dome līdz 
31. maijam aicina iesniegt 
priekšlikumus Saulkrastu 
lielās balvas piešķiršanai.

Saulkrastu lielā balva ir augstākais 
Saulkrastu domes apbalvojums. 
Saulkrastu lielo balvu  – mākslas 
darba atveidojumu un naudas bal-
vu – piešķir kā apbalvojumu par 
izciliem nopelniem vai sasniegu-
miem Saulkrastu pašvaldības labā 
tautsaimniecības, zinātnes, veselī-
bas aizsardzības, sociālās aprūpes, 
drošības, kultūras, izglītības, spor-
ta, sabiedriskajā, saimnieciskajā 
darbā un Saulkrastu vārda popu-
larizēšanā. Izsniedzot Saulkrastu 
lielo balvu, īpašniekam tiek izmak-
sāta vienreizēja naudas balva četru 
minimālo mēnešalgu apmērā.

Apbalvojumu var piešķirt 
fiziskai personai, juridiskai per-
sonai, Saulkrastu domes insti-
tūcijai, pašdarbības kolektīvam, 
sporta kolektīvam. Ierosinājumus 
izskata Saulkrastu domes apbal-
vojumu komisija.

Tiesības ieteikt apbalvošanai 
citu personu, iesniedzot Saulkras-
tu domē rakstisku ierosinājumu, ir 
fiziskai personai, juridiskai perso-
nai, biedrībai, deputātu komitejai, 
pašvaldības konsultatīvai padomei, 
darba kolektīvam, pašdarbības ko-
lektīvam, sporta kolektīvam. 

Ierosinājumā par apbalvo-
šanu jānorāda: apbalvojamās 
personas vārds, uzvārds, personas 
kods, dzīvesvieta, nodarbošanās 
vai juridiskās personas vai kolek-
tīva nosaukums, reģistrācijas nu-
murs, adrese vai darbības vieta; 
vispusīgs to nopelnu apraksts, par 
kuriem ierosina apbalvošanai; ie-
sniedzēja ierosinājums apbalvo-
juma veidam; ziņas par iesniedzē-
ju: vārds, uzvārds, personas kods, 
dzīvesvieta, nodarbošanās (juri-
diskām personām – nosaukums, 
reģistrācijas numurs un juridiskā 
adrese, kolektīviem – nosaukums 
un adrese vai darbības vieta).

Pievērsiet uzmanību: fiziskas 
personas ierosinājumam par per-
sonas apbalvošanu jāpievieno vis-
maz piecu citu personu atsauks-
mes par apbalvošanai ierosināto 
personu;  ierosinājumiem, kurus 
iesniedz juridiska persona, bied-
rība, deputātu komiteja, pašval-
dības konsultatīvā padome, darba 
kolektīvs, pašdarbības kolektīvs, 
sporta kolektīvs jāpievieno proto-
kola izraksts no sanāksmes, kurā 
nolemts izvirzīt apbalvojumam.

Saulkrastu lielo balvu plānots 
pa sniegt Saulkrastu pilsētas svēt-
kos. 

Gaidām jūsu ierosinājumus!

Saulkrastu novada domeFoto no domes arhīva

Piecos gados, kopš norisinās Lielā 
talka, savākti vairāk nekā 1000 

kubikmetri atkritumu. Priecē tas, ka 
cilvēki labprāt iesistās sakopšanas 

darbos un svarīgi – atkritumu nekļūst 
ievērojami vairāk, kas varētu liecināt, 

ka iedzīvotājiem rūp apkārtējā vide. 
Tāpēc atgādinājums un aicinājums 

mums visiem – būsim atbildīgi – 
turēsim tīru mūsu zemi un saudzēsim 
apkārtējo vidi! Foto no domes arhīva
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Informācija jaundzimušo vecākiem
Sākot ar maiju, tiek paplašināts 
“Latvenergo” dāvinājumu karšu 
saņēmēju loks. “Latvenergo” dā-
vinājuma kartes var saņemt arī 
2013. gadā jaundzimušo vecāki, 
kas savu dzīvesvietu deklarējuši 
Saulkrastu novadā. Kā jau ie-
priekš informējām, dāvinājuma 

kartes var saņemt daudzbērnu 
ģimenes, ģimenes, kurās ir ar 
celiakiju slims bērns, un ģime-
nes, kurās kāds no vecākiem ir 
invalīds. 

Lai noformētu dāvināju-
ma kartes saņemšanu, jādodas 
uz Saulkrastu sociālo dienestu 

Raiņa ielā 8. Līdzi nepieciešami 
šādi dokumenti: pase un elek-
trības piegādes līgums ar “Lat-
venergo”. Sīkāka informācija pa 
tālruni 67142510.

Anita Bogdanova,  
sociālā dienesta vadītāja

Lai dzirkstī prieks un idejas
No 22. līdz 26. aprīlim 
Saulkrastu novada 
iedzīvotājiem bija dota 
iespēja piedalīties radošās 
darbības nedēļā “Radi!”. 
Šoreiz aicinājām ikvienu 
saulkrastieti ar praktisku 
radošuma potenciāla 
pielietojuma palīdzību 
izveidot “Saulkrastu svētku 
2013” norišu un aktivitāšu 
programmu, kas iekļautu 
maksimāli daudz saulkrastiešu 
pašiniciatīvas un ideju. 

Radošuma nedēļas ideja bija – 
“Lai dzirkstī prieks un idejas 
Saulkrastos!”, radošu personī-
bu saiets Saulkrastos, lai radītu 
Saulkrastu svētkus – tieši tādus, 
kā paši vēlamies! 

22. aprīļa pēcpusdienā kopā 
pulcējās mākslinieki Džons un 
Sandra Delgalvji, biedrības “Mēs 
varam” pārstāves Iveta Sviklāne, 
Sarmīte Frišfelde un Sandra Lap-
kovska, saulkrastietes Aelita Ba-
bule un Arta Skudrēna, rokdarb-
nieku vadītāja Guna Lāčauniece 
un SJIC vadītāja Vaira Cīrule, kā 
arī jauniešu pārstāve Beate Bar-
kāne. Savas idejas pieteica arī Ma-
ruta Muste. 

Pirmajā dienā visu to, kas 
radošuma nedēļas dalībniekiem 

likās svarīgs, salikām kopā vie-
nā lielā ideju “katlā”. Izrādījās, 
ka saulkrastiešiem ir gana daudz 
ideju – gan bērnu svētki, gan rīta 
vingrošanas tradīciju atjaunoša-
na, gan fotoizstāde, gan floristu 
plenērs, gan gleznotāju darbu 
izstāde, gan daudzas citas idejas. 
Nākamajās dienās dalībnieki dar-
ba grupās izstrādāja detalizētus 
plānus, kā vienu – viņiem vissva-
rīgāko – ideju realizēt dzīvē. 

Noslēgumā 26. aprīlī šie 
projekti tika prezentēti un kopā 
ar PA “Saulkrastu kultūras un 
sporta centrs” direktori Judīti 
Krūmiņu spriests par to, kā veik-

smīgāk šīs idejas varētu īstenot. 
Daudz kas paveicams, ja liekam 
kopā savus prātus un labo gri-
bu, tikpat daudz kas atkarīgs no 
līdzcilvēku atsaucības un darbo-
ties gribas. Priecē, ka visi rado-
šuma nedēļas dalībnieki ir gatavi 
savas idejas ne tikai plānot, bet 
arī realizēt!

Cerams, ka šogad Saulkrastu 
svētki kļūst vēl plašāki un daudz-
veidīgāki, tieši pateicoties rado-
šuma nedēļas dalībnieku inicia-
tīvai.

PA “Saulkrastu kultūras un  
sporta centrs”

Šī gada Saulkrastu cīrulītis
13. aprīlī kultūras namā 
“Zvejniekciems” notika 
gadskārtējais mazo 
dziedātāju konkurss 
“Saulkrastu cīrulītis 2013”. 
Prieks, ka aizvien vairāk 
vecāku saskata šo iespēju 
būt kopā ar ģimeni un 
vienlaikus ieklausīties 
mazo dziedātāju balsīs. 

Šoreiz sarīkojumu vadīja Ežu 
mamma (Sandra Ozola-Ozoli-
ņa), kura kopā ar jautro klaunu 
(Mihails Basmanovs) lika maza-
jiem māksliniekiem gan veidot 
balonu dzīvnieciņus, gan izkus-
tināt rokas un kājas, gan savu 
reizi atgādināja par to, kā būtu 
jāuzvedas īstiem māksliniekiem. 
Kamēr mazuļi dziedāja, pārējie 
varēja darboties Saulkrastu jau-
niešu iniciatīvu centra radošajās 
darbnīcās un iegūt pirmās ie-
maņas origami mākslā, jo līdzās 
bija arī origami meistare Sarma 
Geka. 

Konkursantus vērtēja arī 
žūrija, kuras sastāvā šoreiz dar-
bojās VJMMS pedagoģe, ērģel-
niece Beata Geka, Saulkrastu 
pūtēju orķestra vadītājs In-
gus Leontjevs un mūziķis, PA 
“Saulkrastu kultūras un sporta  

centrs” direktora vietnieks 
 Raitis Keišs.

Lai objektīvi izvērtētu mazo 
mākslinieku sniegumu, šoreiz uz-
varētāji tika noteikti trijās vecu-

ma grupās: vismazāko dziedātāju 
(2–3 gadi) vidū par labāko tika 
atzīta Elizabete Suitiņa, 4–5 gadu 
veco dziedātāju grupā Mārtiņš 
Veidenbergs un sešgadnieku gru-

pā – Daniela Kandere un Pauls 
Zālītis. 

Paldies mazajiem dziedātā-
jiem, viņu vecākiem un pedago-
giem, un novēlam nākotnē maza-

jām zvaigznītēm kļūt par lielām, 
spožām zvaigznēm! 

PA “Saulkrastu kultūras un  
sporta centrs”

Ne vien lielajiem, bet arī mazajiem saulkrastiešiem ir gana daudz ideju, 
lai novada sabiedrisko dzīvi padarītu vēl interesantāku un krāšņāku.Foto 
no domes arhīva

Saulkrastu mazie cīrulīši. Foto no domes arhīva

Starptautiskais amerikāņu 
auto salidojums
Saulkrasti ir ne tikai klusa, jauka 
un bezgala viesmīlīga pilsēta pie 
jūras, bet arī vieta, kur jau cetur-
to gadu norisinās Latvijā unikāls 
amerikāņu automašīnu īpašnieku 
salidojums “Saulkrasti 2013. Wan-
ted!”. Tik daudz dažādu amerikā-
ņu automašīnu ir iespēja ierau-
dzīt vienkopus tikai vienu reizi 
gadā un tikai Saulkrastos.

Uz salidojumu tiek vestas au-
tomašīnas ne tikai no visām Lat-
vijas malām, bet arī no Lietuvas, 
Igaunijas, Somijas, Baltkrievijas un 
Krievijas. Pa reizei ierodas arī kāds 
krietni vien tālāks viesis. Atbrauc 
seni darba rūķi, toreizējās bagātī-
bas atspulgi, jauniešu draugi mus-
kuļauto, ģimenes un ceļojumu pa-
līgi. Saulē mirdz hroms, visapkārt 
murrā milzīgi dzinēji, un īpašnieki, 
plati smaidot, ir gatavi jums izstās-
tīt visu par savu dzelzs draugu.

8. jūnijā gaidām jūs ciemos. 
Būs apskatāmi turpat vai katru 
20.  gadsimta dekādi pārstāvoši 
auto. Spārnotie auto būs no 50. ga-
diem, 60.–70. pārstāv ASV autobū-
ves lepnums “Cadillac”, ar musku-
ļiem leposies “Mustang”, “Corvette”, 
“Camaro” un “Firebird”. Būs apska-
tāma arī filmas “Atpakaļ nākotnē” 
(“Back to the Future”) zvaigzne “De 
Lorean” (vienīgais Latvijā).

Par pasākuma muzikālo nofor-
mējumu rūpēsies rockabilly grupas 
no Latvijas un Igaunijas. Koncerts 
un auto izstāde notiks Saulkrastu 
centrā Saules laukumā. Ikviens būs 
laipni gaidīts. Ieeja bez maksas!

Uzmanību apmeklētājiem!
Pasākuma laikā satiksmei tiek 
slēgta Ainažu iela posmā no Raiņa  
ielas līdz Vidrižu ielai plkst. 8–21. 

Sabiedriskais transports tiks no-
virzīts pa A.  Kalniņa ielu. Ainažu 
ielas malās posmā no Vidrižu ielas 
līdz A. Kalniņa ielai (pie Saulkrastu 
slimnīcas) tiks atļauta automašīnu 
novietošana pasākuma apmeklētā-
jiem. Būs atļauta automašīnu no-
vietošana Ainažu ielas malā “Min-
hauzena Undas” tuvumā vakara 
koncertu laikā. Sekojiet norādēm!

Pasākumu organizē biedrība 
“Amerikāņu auto klubs” sadar-
bībā ar Saulkrastu novada domi, 
SIA “Regula”, SIA “Atlas motors”, 
SIA “Amerikas auto” un SIA 
“KMK projekts” atbalstu.

Amerikāņu auto klubs

Dienas programma
Plkst. 12.30 amerikāņu auto parādes 
brauciens (Minhauzena Unda–Centrs–
Baltā kāpa–Zvejniekciems–Centrs)
Plkst. 14.30–17 auto izstāde Ainažu 
ielā un koncerts Saules laukumā
Plkst. 14 “Neaizmirstulītes & Vintage 
Brass Orchestra” (LV)
Plkst. 15.30 “Žilinska Trio” (LV)
Plkst. 16.30 “Black Cats” (LV)
Starp priekšnesumiem līnijdejas.
Plkst. 17 pasākuma noslēgums ar 
mini Burnout.

Vakarā plkst. 21 koncerts
(viesnīcas Minhauzena Unda teritori-
jā, Ainažu iela 74)
Koncertā uzstāsies: Ivars Pētersons 
(LV), “Boogie Company” (EST), 
“Black Cats” (LV). Dejas līdz rīta 
gaismai DJ mūzikas pavadījumā
Ieeja no plkst. 20. Ieejas maksa – 
Ls 3. Atļauts pikniks, darbosies bufete.
Iespējama nakšņošana teltīs 
(Ls 3 no telts).
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ZAAO aicina – iesaisties šķiroto 
atkritumu koka izveidē

Rekonstruē 
meliorācijas 
sistēmu Pabažos

Lai uzlabotu situāciju Paba-
žos pie dzelzceļa tilta, kur pastāvī-
gi uzkrājās liels ūdens daudzums 
un tuvējie apbūves gabali regulāri 
applūst, patlaban notiek rakšana 
un meliorācijas sistēmas rekons-
trukcija starp Rīgas, Pļavas ielām, 
dzelzceļu un Inčupi. Šobrīd tiek 

novadīts liekais gruntsūdens un 
drīzumā tiks veidota meliorācijas 
sistēma, kas būs gan vaļēja, gan 
arī slēgtajā vadā. Darbus veic SIA 
“Meliorācija A.G.”, un to kopējās 
izmaksas ir Ls 32 446. Plānots, ka 
rekonstrukcija tiks pabeigta jūni-
ja sākumā. 

Jaunas ietves 
Zvejniekciemā
Zvejniekciema iedzīvotāji, 
īpaši skolēni, noteikti ir 
pamanījuši, ka Bērzu alejā 
un Atpūtas ielā ir izbūvētas 
ietves un izveidotas gājēju 
pārejas satiksmes drošībai. 

Ietves izbūvētas ar Eiropas Sa-
vienības atbalstu un pašvaldības 
līdzfinansējumu. Papildus izbū-
vētajām ietvēm ir uzstādīts kva-
litatīvs ielu apgaismojums, bet 
pie veikala “Mego” informācijas 
stends, kā arī pavisam drīz būs 
velo novietne.

Vēl rudenī bērniem no au-
tobusa pieturas Tallinas ielā līdz 
Zvejniekciema vidusskolai ceļš 
bija jāmēro pa ielas braucamo 

daļu. Tāda pati situācija bija Bēr-
zu alejā – nokļūšana uz skolu un 
mājup, kā arī uz Vidzemes jūr-
malas Mūzikas un Mākslas skolu 
nebija droša. 

Pašvaldība iepriekš vairāk-
kārt ir saņēmusi iedzīvotāju sū-
dzības par ietvju nepieciešamību 
gājēju drošības nodrošināšanai, 
jo Bērzu alejas un Atpūtas ielas 
izvietojums ir daudzdzīvokļu 
māju un izglītības iestāžu tiešā 
tuvumā. 

Ņemot vērā paveikto, aicinām 
iedzīvotājus izmantot jaunizvei-
dotās ietves, ievērot satiksmes 
drošības noteikumus, ielas brau-
camo daļu atstājot transportlī-
dzekļu izmantošanai.

Kolektīvi gatavi svētkiem 
Šajā laikā ikviens novads 
ar skubu gatavojas lielajam 
notikumam – XXV Vispārējiem 
latviešu Dziesmu un XV Deju 
svētkiem, arī saulkrastieši 
šogad svētkos būs pārstāvēti 
visai kuplā pulkā, un par to 
liecina rezultāti skatēs.

Jauktais koris “Bangotne” 7. ap-
rīlī piedalījās Siguldas koru ap-
riņķa skatē un ieguva II pakāpi 
(39,44 p.), savukārt jauktais koris 
“Anima” piedalījās Talsu koru ap-
riņķa skatē un pārliecinoši ieguva 
(44,56 p.) I pakāpes diplomu. 

Labi veicās arī dejotājiem: se-
nioru deju kolektīvs “Saulgrieži” 
(F grupa) ieguva I pakāpes diplo-
mu ar 40,6 punktiem, jauniešu 
deju kolektīvs (B2 grupa) “Krustu 
šķērsu” II pakāpes diplomu un 
41,6 punktus un vidējās paaudzes 
deju kolektīvs “Jūrdancis” (E gru-
pa) ieguva I pakāpes diplomu un 
42,4 punktus.

Lielisku sniegumu demons-
trēja vokālais ansamblis “Dzīle”, 
kas piedalījās gan 1. konkursa 
kārtā, gan arī 2. konkursa kārtā 
Dobelē – tur 14. aprīlī vokālais 
ansamblis “Dzīle” ieguva 39,75 
punktus un II pakāpes diplomu, 
kā arī “ceļazīmi” uz dziesmu svēt-
kiem. 

Jau iepriekšējā gada nogalē 
iespēju piedalīties XXV Vispārē-
jos latviešu Dziesmu un XV Deju 
svētkos ieguva Saulkrastu folklo-
ras kopa “Dvīga”, kas ar savu dzie-
dājumu priecēs ikvienu svētku 
apmeklētāju. 

Pēdējie par iespēju piedalī-
ties svētkos cīnījās koklētāju an-

sambļi. 21. aprīlī Cēsīs Latvijas 
koklētāju ansambļu konkursā 
mūsu koklētāju ansamblis “Saule” 
un VJMMS koklētāju ansamblis 
godam aizstāvēja savu novadu: 
“Saule” (II grūtības pakāpe)  – 
34,67 punkti un II pakāpe, bet 
VJMMS koklētāji (I grūtības pa-
kāpe) ieguva III pakāpi un 28,56 
punktus. 

Arī rokdarbnieki un audē-
ji jau laikus gatavojās svētkiem, 
darinot pavisam īpašu rokdarbus 
un audeklus, kas atbilst dziesmu 
svētku Tautas lietišķās mākslas 
konceptam. Rezultāts patīkami 
pārsteidzis arī pašus dalībniekus, 
jo visai lielā konkurencē izvēlēti 
astoņi rokdarbnieku un pieci au-
dēju darbi. Izstādē varēsim redzēt 
Eneri Akmentiņas, Astrīdas Jē-
kabsones, Jolantas Liniņas, Astrī-
das Odinecas, Ilgas Rubenes, Bri-
gitas Ungures, Karmenas Upītes 
un Gunas Lāčaunieces darbus, kā 
arī audēju kopas “Kodaļa” dalīb-
nieku – Rasmas Garklāvas, Selgas 
Osītes, Daces Kalniņas, Rasmas 
Krūkliņas un Ziedoņa Skrīveļa – 
darbus. 

Saulkrastu novada PA 
“Saulkrastu kultūras un sporta 
centrs” teic lielu paldies kolektīvu 
vadītājiem un visiem dalībnie-
kiem, viņu ģimenēm par sapratni 
un atbalstu, kas ļāvis Saulkrastu 
novadam tik koši mirdzēt lielo 
svētku vainagā, un aicina ikvie-
nu uz svētku ieskaņas koncertu 
30. jūnijā, kad visi kopā pacelsim 
Saulkrastu novada svētku karogu! 

PA “Saulkrastu kultūras un  
sporta centrs”

5. jūnijā, trešdien, Saulkrastos no-
tiks SIA “ZAAO“ (ZAAO) rīkotā 
interaktīvā akcija “Atkritumu šķi-
rošanas vērtīgie augļi”. Tās laikā 
ZAAO kopā ar Saulkrastu vidus-
skolas jauniešiem uzstādīs vides 
instalāciju – stilizētu koku, kura 
augļus veidos no šķirotajiem atkri-
tumiem – plastmasas. Akcijā tiek 
aicināti iesaistīties arī iedzīvotāji. 

ZAAO mudina iedzīvotājus 
uz pasākuma norises vietu nest 
konkrēto šķiroto atkritumu veidu 
– dažādus plastmasas iepakoju-
mus (piemēram, tukšas šampūna 
pudeles, sadzīves ķīmijas iepako-

jumus utt.) un PET pu-
deles, lai kopīgi no tiem veidotu 
stilizētus augļus, ko pēcāk stipri-
nāt kokā. Koks tiek izmantots kā 
simbols, lai parādītu dalītos atkri-
tumus kā vērtīgu izejvielu jaunu 
produktu ražošanā. Akcijas laikā 
interaktīvā veidā varēs pārbaudīt 
savas zināšanas par šķirotajiem 
atkritumiem un saņemt arī infor-
matīvu avīzi par atkritumu šķiro-
šanu kopumā. 

Kopumā šāda akcija Vides 
dienās no 4. līdz 6. jūnijam notiks 
septiņās pilsētās – Balvos, Cēsīs, 
Limbažos, Smiltenē, Saulkrastos, 

Valkā un Valmierā. Tās mērķis ir 
interaktīvā un viegli uztveramā 
veidā ZAAO darbības reģionā in-
formēt un iesaistīt iedzīvotājus 
atkritumu šķirošanas procesā, lai 
ilgtermiņā veicinātu vides apzi-
ņas veidošanos videi draudzīgai 
rīcībai. 

Saulkrastos iedzīvotāji ak-
cijā aicināti piedalīties 5. jūnijā, 
trešdien, no plkst. 11 rotaļu lau-
kumā aiz Saulkrastu novada do-
mes ēkas Raiņa ielā 8.

Lija Ozoliņa

Lietuva noteikti jāapciemo vēlreiz
18. aprīlī Šauļu 2. mūzikas skolā 
norisinājās 1. starptautiskais pia-
nistu festivāls “Programmatiskā 
mūzika”, kurā sevi pierādīja arī 
Vidzemes jūrmalas Mūzikas un 
mākslas skolas (VJMMS) pianis-
ti. Uz Šauļiem devās kupls pulks 
VJMMS audzēkņu un pedagogu: 
skolotāja Tamāra Āriņa un viņas 
audzēkņi – Lāsma Liepiņa, Kris-
tiāna Vanaga, Helēna Kate Hamina 
un Jānis Daugavietis, skolotāja Sol-
veiga Boka un Artūrs Bahmanis, 
skolotāja Ieva Bahmane un Kristers 
Auseklis, Anete Grabčika un Anna 
Ķezbere, skolotāja Daiga Brokā-
ne un Marta Balode un Marguss 
Smotrovs, skolotāja Agra Lāce un 
viņas audzēkņi Renārs Veits, Vane-
sa Marta Rutka un Anete Dane.

19. aprīlī Šauļu Svētās Diev-
mātes Marijas baznīcā norisinājās 
starptautiskais flautistu solistu un 
ansambļu festivāls “Flautas skaņas 
2013”, kurā piedalījās flautistu an-
sambļi un solisti no Lietuvas, Igau-
nijas, Krievijas un Latvijas. VJMMS 
festivālā pārstāvēja un flautas spēli 
demonstrēja 1. klases audzēkne 
Amanda Neimane, 2. klases au-
dzēknes Viktorija Graubiņa un 
Rebeka Sarma, 3. klases audzēknes 
Una Terēze Viļķele un Ance Rau-
dova, kā arī VJMMS absolvente 
Emīlija Ieva Boka. Skolotājas Aivas 
Zaubergas audzēknes izpildīja gan 
solo skaņdarbus (pavadījums  – 
skolotāja Eleonora Širškova), gan 

spēlēja ansambļos kopā ar skolotā-
jas E. Širškovas 2. klavierklases au-
dzēkni Ņikitu Laviginu un 7. klases 
audzēkni Lindu Pūli. 

Mazajām flautistēm šī bija īpa-
ša diena, jo brauciens uz festivālu 
bija pirmais ārpus Latvijas robe-
žām, taču tās sajūtas, kas pārņēma, 
muzicējot vienā no skaistākajām 
Šauļu baznīcām, visiem, gan liela-
jiem, gan mazajiem mūziķiem, bija 
tās pašas – tā bija unikāla iespēja. 
Sajūtu vēl īpašāku padarīja tas, ka 
tieši mēs, VJMMS, festivālā pārstā-
vam Latviju. Pēc festivāla skolotā-
jiem bija iespēja piedalīties piere-
dzes apmaiņas seminārā.

VJMMS audzēkņiem bija ie-
spēja nogaršot lietuviešu nacionālo 
ēdienu – cepelīnus, kārtīgi atpūs-
ties un apmeklēt fabrikas “Rūta” 
šokolādes muzeju. Mājup braucot, 
nolēmām, ka Lietuva un Šauļi no-
teikti būs jāapciemo vēlreiz! 

Paldies mūsu draugiem – Šauļu 
2. mūzikas skolas kolektīvam – par 
uzaicinājumu un festivālu orga-
nizēšanu, skolotājiem T. Āriņai, S. 
Bokai, I. Bahmanei, A. Bahmanim, 
D. Brokānei, A. Lācei, A. Zaubergai 
un E. Širškovai par iespēju VJMMS 
audzēkņiem piedalīties festivālos!

Linda Pūle

Kameransambļu festivāla “Flautas skaņas 2013” dalībnieki, saņemot 
Pateicības rakstus, un pedagogi Aiva Zauberga un Eleonora Širškova.
Foto no VJMMS arhīva

Foto no domes arhīva
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Lasīšanas maratons 
visai ģimenei
Lai veiksmīgāk iesaistītu 
skolēnus lasīšanā vasaras 
periodā, šogad lasīšanas 
veicināšanas programma 
“Bērnu un jauniešu žūrija 2013” 
sāksies maijā. Laipni aicinām 
esošos ekspertus un ikvienu 
jaunu ekspertu iesaistīties 
grāmatu lasīšanā 
un to vērtēšanā.

Katru gadu no jauna Valsts mē-
roga lasīšanas veicināšanas pro-
gramma “Bērnu un jauniešu žū-
rija” rosina ne tikai lasīt, bet arī 
novērtēt izlasīto un izteikt savu 
viedokli par to. 

Latvijas Nacionālās bibliotē-
kas Bērnu literatūras centrs ir iz-
vērtējis grāmatas, kas paredzētas 

kolekcijā. Šogad turpināsies arī 
“Vecāku žūrijas” darbība, lai lasī-
šanas maratonā varētu piedalīties 
visa ģimene.

Kā ik gadu, veidojot “Bērnu 
žūrijas” kolekciju, eksperti rau-
dzījušies, lai tās būtu jaunākās un 
labākās Latvijā izdotās grāmatas 
un lai līdzsvarā atrastos tulkotās 
un latviešu bērnu oriģināllitera-
tūras piedāvājums. Apstākļos, kad 
skolās nepastāv īpašs ieteicamo 
grāmatu saraksts, “Bērnu žūrijas” 
kolekcija ir kā literārās kvalitātes 
zīme, īpašs ceļvedis skolām un ve-
cākiem, izvēloties grāmatas, ku-
ras bērnam būtu ieteicams izlasīt.

Vizma Stūrmane, 
Saulkrastu bibliotēkas vadītāja

VSAA un NVA konsultācijas 

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras darbinieks pieņems 
apmeklētājus ceturtdien, 16. maijā, plkst. 10–12 

Saulkrastu novada domē 108. kabinetā.

Nodarbinātības valsts aģentūras darbinieki pieņems 
apmeklētājus pirmdien, 3. jūnijā, un 

ceturtdien, 6. jūnijā, plkst. 10–15 Saulkrastu novada domes zālē.

Vasaras projekts bērniem
Bērnu un jauniešu dienas 
centrs “Saulespuķe” organizē 
projektu – praktikumu 
“Esi aktīvs!”.

Vasaras projektu mērķis ir dot 
bērniem iespēju jautri, intere-
santi un lietderīgi pavadīt laiku, 
apgūt jaunas radošas un spor-
tiskas aktivitātes, nostiprināt 
komunikācijas prasmes un apgūt 
pozitīvas socializācijas iemaņas, 
darbojoties grupā un atbalsot ci-
tam citu.

Šīs vasaras projektā “Esi ak-
tīvs!” tiek aicināti Saulkrastu no-
vada bērni no 2. līdz 7. klasei (kuri 
pabeiguši 2. klasi).

Gaidot nākamā gada Olim-
piskās spēles, šovasar notiks spor-
tošana, tikšanās ar “īstiem olim-
piešiem”, radošās darbnīcas darbā 
ar dabas materiāliem, būs ciemo-
šanās un palīdzība dzīvnieciņiem 
patversmē “Līči”, iepazīšanās 
ar jaunkareivju dzīvi īstā jaun-
kareivju ekipējumā, ierakumos 
kopā ar āra dzīves skolas “Pelēkie 
vilki” vadītājiem, notiks pārgā-
jiens ar šķēršļu joslām un inte-
resantiem uzdevumiem, tuvākās 
apkārtnes pēc fotogrāfijām iepa-
zīšana, jaunu aerobikas, hiphopa 
un repa deju soļu apgūšana kopā 

ar profesionāliem pasniedzējiem, 
vizināšanās zirgu pajūgā. Kā jau 
katru gadu, būs ciemošanās pie 
“Pludmales glābējiem”, iepazīša-
nās ar drošību uz ūdens, ar pir-
mās palīdzības sniegšanas kursu, 
kā arī citas aizraujošas un noderī-
gas aktivitātes.

Projekta noslēgumā plāno-
ta jau par tradīciju kļuvusī divu 
dienu ekskursija – pārgājiens ar 
tūrisma elementiem un dažādām 
atrakcijām, baiļu trasīte aktīvās 
atpūtas centrā “Ūdensputni” 
kopā ar atraktīvajiem centra va-
dītājiem.

Projekts tiks realizēts kat-
ru darba dienu no 25. jūnija līdz 
5. jūlijam. Dalības maksa – Ls 30.

Kā katru gadu, ar bērniem 
darbosies Ināra Strapcāne, Ine-
se Petrošina un Linda Strapcā-
ne. Projektu vadīs un koordinēs 
Bērnu un jauniešu dienas centra 
“Saulespuķe” vadītāja Ingūna 
Feldmane.

Arī šogad tiek rīkots pieteiku-
ma vēstuļu konkurss, kurā katrs 
potenciālais dalībnieks pastāstīs 
par sevi, par savu vēlēšanos dar-
boties projektā “Esi aktīvs!”.

Katram pretendentam jāaiz-
pilda pieteikuma anketa un līdz 
31. maijam jāatnes uz Bērnu un 

jauniešu dienas centru “Saules-
puķe” Raiņa ielā 7 vai jāatsūta uz 
e-pastu ingunna@inbox.lv.

Pieteikumu anketas pa-
raugus var saņemt centrā, kā 
arī atrast Saulkrastu interneta 
vietnē www.saulkrasti.lv, sadaļā 
“Sociālais dienests”, apakšsa-
daļā “Bērnu un jauniešu dienas 
centrs”  – “Notikumi un pasāku-
mi”. Pieteikuma anketā noteikti 
jānorāda vecāku telefona nu-
murs un e-pasta  adrese.

Par savu dalību projektā katrs 
saņems ziņu telefoniski vai pa 
 e-pastu.

Dalībnieku skaits ir ierobe-
žots (40 bērnu), tādēļ priekšroka 
tiks dota tiem, kas pirmie pieteik-
sies, kā arī tiem, kuri deklarēti 
Saulkrastu novadā.

Projekta dalībnieku vecāku 
sapulce notiks 11. jūnijā plkst. 17 
BJDC “Saulespuķe” Raiņa ielā 7, 
tajā tiks slēgti līgumi un saņemta 
informācija par katras dienas kār-
tību, sniegta sīka informācija par 
dalības maksas izmantošanu un 
tās iemaksāšanas kārtību.

Sīkāka informācija pa tālruni 
67952649 vai 29445270.

Ingūna Feldmane, 
BJDC “Saulespuķe” vadītāja

Saulkrastu slimnīcas 
informācija
Saulkrastu poliklīnikā darbu sākusi jauna daktere – okuliste 
Aneļa Šugajeva, kas pieņems pacientus ceturtdienās. 
Informācija par pierakstu reģistratūrā pa tālruni 67952700.

SPECIĀLISTS KAB. PIEŅEMŠANAS DATUMS PIEŅEMŠANAS LAIKS
Endokrinoloģe
Brigita Viziņa

11. 28. maijs 14–17

Kardioloģe
Inesa Kozlovska

4. 28. maijs 15–17

Otolaringoloģe
Ilona Kronberga

11. ceturtdienas 14–17

Acu ārste
Ausma Sproģe

1. 13., 20., 27. maijs 10–15.30

Acu ārste
Aneļa Šugajeva

1. 16., 23. maijs 10–15

Neirologs
Ainārs Vecvagars

11. 24.maijs 10.30–16

Neiroloģe
Dace Dzirkale

4. 13. maijs
21. maijs

8.30–11.30
14–17

Rentgena kabineta darba laiks maijā

Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
13

13–16
14

10–14
15

14–17
16

10–13
17

14–17
20

13–16
21

10–13
22

14–17
23 24

10–14
14–17

27
13–16

28 29
14–17

30
14–17

31

Maijā atvērs klientu pieņemšanas 
vietu Zvejniekciemā
Lai atvieglotu sociālās palīdzības 
saņemšanas iespējas Zvejniekciema 
iedzīvotājiem, kuriem līdz šim pēc 
palīdzības bija jādodas uz Saulkras-
tu centru, maijā tiks atvērta attāli-
nātā klientu pieņemšanas vieta kul-
tūras nama “Zvejniekciems” telpās, 
kur sociālais darbinieks divas reizes 
nedēļā pieņems iesniegumus par 
sociālās palīdzības piešķiršanu. Tu-
vāka informācija pa tālr. 67142511.

Sociālais dienests informē, ka 

ar martu darbu dienestā sākusi 
sociālā darbiniece Ilga Osīte. Vi-
ņas darba pienākumos ir novērtēt 
nepieciešamību pēc palīdzības un 
organizēt vecu vientuļu cilvēku 
un invalīdu mājas aprūpi, veikt 
pasākumus klientu ievietošanai 
sociālās aprūpes iestādēs, noteikt 
optimālo pakalpojumu klien-
tam un organizēt šī pakalpoju-
ma piešķiršanu atbilstoši klienta 
sociālajām vajadzībām, apkopot 

dokumentus valsts apmaksāto so-
ciālās rehabilitācijas pakalpojumu 
saņemšanai, noformēt dokumen-
tus asistenta pakalpojuma saņem-
šanai par finanšu izlietojumu.

Savu darba pienākumu īste-
nošanai I. Osīte, tāpat kā pārējie 
sociālie darbinieki, veic apsekoša-
nu klienta mājās.

Anita Bogdanova, 
sociālā dienesta vadītāja

Uzmanību bibliotēkas apmeklētājiem !
Vasaras sezonā, sākot ar 1. jūniju līdz 31. augustam, 
Saulkrastu novada bibliotēkai mainīts darba laiks. 

P., O., T., C., Pk. plkst. 9–17, S. plkst. 10–14, Sv. slēgta.

3. Jauniešu Saeima – 
iespēja aktīviem jauniešiem 
iejusties Saeimas deputātu lomā 
26. aprīlī Saeimas namā pulcējās 
jaunieši no visas Latvijas, lai pie-
dalītos 3. Jauniešu Saeimas darbā: 
100 jauniešu vecumā no 15  līdz 
20 gadiem iejutās deputātu lomā. 
Šogad šo 100 dalībnieku skaitā 
bija arī Zvejniekciema vidusskolas 
skolnieces Beate Barkāne un Alise 
Folkmane. 

Plkst. 10 visi jaunie deputāti 
tika aicināti uz pirmo 3. Jauniešu 
Saeimas sēdi. Sēdi atklāja un va-
dīja Saeimas priekšsēdētāja Solvi-
ta Āboltiņa. 

Jaunieši varēja iejusties depu-
tātu lomās, diskutēt, pieņemt un 
noraidīt dažādas idejas un lēmu-
mus, kas skar mūsu valsts politi-
ku. Lai darbs būtu interesantāks 
un produktīvāks un tiktu runāts 
par  dažādām tēmām, jaunieši tika 
sadalīti četrās darba komisijās: 

1. Eiropas lietu komisija; 
2. Cilvēktiesību un sabiedris-

ko lietu komisija; 

3. Izglītības, kultūras un zi-
nātnes komisija; 

4. Tautsaimniecības, agrārās, 
vides un reģionālās politikas ko-
misija.

Komisijas izskatīja dažādus 
deklarāciju projektus. Zvejniek-
ciema vidusskolas skolnieces katra 
darbojās atšķirīgās komisijās: Be-
ate – Tautsaimniecības, agrārās, 
vides un reģionālās politikas ko-
misijā, bet Alise – Izglītības, kul-
tūras un zinātnes komisijā. Katru 
komisiju vadīja Saeimas deputāti, 
piemēram, Tautsaimniecības, ag-
rārās, vides un reģionālās politi-
kas komisiju vadīja saulkrastietis 
Edvards Smiltēns, citu  komisiju 
darbu vadīja Ina Druviete, Atis 
Lejiņš, Ināra Mūrniece. Komisijās 
tika izskatīti tādi svarīgi un aktuāli 
jautājumi kā eiro ieviešana, ceļu 
kvalitāte, jauniešu iekļaušanās 
darba tirgū, veselības aprūpe, vide, 
“ēnu” ekonomika u. c. 

Pēc darba komisijās jaunie de-
putāti tika aicināti uz otro 3. Jaunie-
šu Saeimas sēdi, kurā tika pieņemti 
vai noraidīti komisiju lēmumi un 
priekšlikumi. Pēc otrās sēdes Saei-
mas Sarkanajā  zālē notika Jauniešu 
Saeimas noslēguma sēde, kur katrs 
deputāts saņēma apliecinājumu, kā 
arī tika noskaidroti titula “nākot-
nes politiķis” ieguvēji. 

Arī nākamgad tiks veidota 
4. Jauniešu Saeima, kurā atkal būs 
iespēja pieteikties  ikvienam Latvi-
jas jaunietim vecumā no 15 līdz 20 
gadiem. Domāju, ka šī varētu būt 
lieliska iespēja ikvienam jaunietim 
iejusties Saeimas deputāta lomā 
un izjust gan atbildību, kāda jāuz-
ņemas deputātiem, gan iespējas, 
kādas paver darbošanās Saeimā.

Beate Barkāne, 
Zvejniekciema vidusskolas  

10. klases skolniece,  
3. Jauniešu Saeimas deputāte

Iespēja atvērt norēķinu 
kontus bez maksas

Ar šī gada 15. aprīli Saulkrastos, Ainažu ielā 10, ir atvērts 
“SMP Bank” klientu apkalpošanas centrs un tiek piedāvāta 

iespēja akcijas ietvaros visiem Saulkrastu iedzīvotājiem 
un uzņēmējiem atvērt kontus bez maksas līdz šī gada 31. 

maijam. Plašāku informāciju var saņemt pa tālruni 67019262 
vai klātienē Saulkrastos, Ainažu ielā 10. Būsiet laipni gaidīti! 
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Konkursā šogad piedalījās 
290 audzēkņi, savukārt 
mākslas pedagogu ikgadējais 
seminārs, kas šogad notika 
Gaujienā, pulcēja aptuveni 
200 pedagogu no 56 mākslas 
skolām. Konkursu un 
semināru organizēja Latvijas 
Nacionālais kultūras centrs, 
Latvijas Mākslas skolu 
skolotāju asociācija, reģionu 
skolas un Gaujienas MMS.

No Vidzemes jūrmalas MMS 
Valsts konkursam tika izvirzītas 
trīs audzēknes: Liene Bernhar-
de, Elīza Grīva, Žanna Deļviga. 
Konkurss, kā ierasts, notika asto-
ņos Latvijas reģionos – Valmierā, 
Liepājā, Kandavā, Rīgā, Jēkabpilī, 
Balvos, Rēzeknē un Daugavpilī. 
Skolas varēja brīvi izvēlēties re-
ģionu, kurā piedalīties, – VJMMS 
izvēlējās Rīgu – J.  Rozentāla 
Mākslas vidusskolu. Konkursa 
darbs bija jāveic brīvi izvēlētā 
tehnikā uz A2 formāta lapas, 
klausoties J. Vītola skaņdarbu. 
Katrā vecuma grupā uzdevumi, 
interpretējot skaņdarbu, bija at-
šķirīgi.

No visiem astoņiem Latvijas 
reģioniem audzēkņu darbi ceļoja 
uz Rīgu, kur žūrija vērtēja dar-
bus, vienlaikus klausoties atbil-

stošo J. Vītola skaņdarbu. Darbi 
tika vērtēti pēc trim kritērijiem: 
1) darba izteiksmīgums, vizuālais 
risinājums; 2) izvēlētās tehnikas 
pārzināšana, prasmīgs lietojums; 
3) pamatojums par vizuālā darba 
atbilstību skaņdarbam. Katru kri-
tēriju žūrija vērtēja atsevišķi, pie-
šķirot maksimāli 10 punktus par 
katru kritēriju. No VJMMS visla-
bāk veicās E. Grīvai, kura saņēma 
Atzinību (žūrija darbu vērtēja ar 
70 punktiem, tajā skaitā ar pie-
ciem “deviņniekiem”). 

Valsts konkursa noslēguma 
pasākums, kas ik gadus ir gaidī-
tākais, lielākais un profesionāli 
nozīmīgākais mākslas pedago-
gu saiets, notika 26. un 27. aprīlī 
Gaujienā. Visi konkursā tapušie 
darbi bija skatāmi izstādē “Jāzepa 
Vītola mūzika” Gaujiens vidus-
skolas zālē. Par izstādes iekārtoju-
mu un noformējumu, kā ik gadus, 
rūpējās Latvijas Mākslas skolu 
skolotāju asociācija, šogad  – sa-
darbībā ar Gaujienas MMS peda-
gogiem. 

Aptuveni 200 mākslas pe-
dagogu no 56 mākslas skolām 
Gaujienā dalījās pieredzē, publis-
kojot savas prezentācijas, vērtējot 
apjomīgo izstādi, klausoties vies-
lektorus – māksliniekus, izstādot 
skolas ekspozīciju, veltītu mūzi-

kas interpretācijai. Vieslektoru 
statusā šogad bija arī saulkrastie-
te Sarma Geka, kura dalībniekus 
iepazīstināja ar dažādu sociālo, 
sadarbības, ar zīmēšanu saistīto 
spēļu iespējām bērnu un pieau-
gušo kolektīvos. 

VJMMS savā ekspozīcijā in-
terpretēja skaņdarbu “Saldā tuks-
neša upe” – ansambļa “Nepieradi-
nātā folka orķestris” uzstāšanos, 
kas, gatavojoties valsts konkur-
sam, tika organizēta Saulkrastu 
mākslas nodaļas telpas aprīļa sā-
kumā.

Ekspozīcija izpelnījās lielisku 
žūrijas vērtējumu – saņemts ap-
balvojums par iekļūšanu Latvijas 
mākslas skolu “labāko desmitnie-
kā”. Paldies darba vadītājām sko-
lotājām Mārai Alenai, Rasai Grā-
matiņai un Vidagai Grīnbergai! 
Jāpiebilst, ka īpašu skatītāju uz-
manību izpelnījās Zvejniekciema 
mākslas nodaļas 1.–4. kursa (sk. V. 
Grīnberga) audzēkņu veidotā ani-
mācijas filmiņa skaņdarba “Saldā 
tuksneša upe” ritmos, kas datorā 
bija skatāma līdzās VJMMS eks-
pozīcijai un arī digitālo darbu 
skatē.

Īpašu Latvijas Nacionālā Kul-
tūras centra paldies saņēma arī 
Latvijas Mākslas skolu skolotāju 
asociācija, kas sadarbībā ar reģio-

nu skolām organizēja konkursa 
norisi Latvijas reģionos.

Valsts konkurss, darbu izstāde 
un skolu ekspozīciju skate noslē-
gusies ar labām, iedvesmojošām 
atsauksmēm un lieliski padarī-
ta darba sajūtām. Dalība valsts 
konkursā mākslā un seminārā ir 
katras skolas goda lieta, tas nav 
“ķeksīša” vai obligātā pienākuma 
pasākums, bet pilnvērtīgs Latvi-
jas mākslas izglītībā būtisks no-
tikums, kas apliecina radošumu, 
audzēkņu un pedagogu talantus, 
spējas sadarboties, mākslas izglī-
tības kvalitātes, konkurētspēju un 
ilgtspēju kopumā. Šogad mākslas 
un mūzikas sintēze apliecināja 
īpašu radošu pieeju un iezīmēja 
jaunas, līdz šim neapjaustas ie-
spējas Latvijas kultūrizglītībā.

Izstādes darbi un skolu eks-
pozīcijas Gaujienā būs skatāmas 
vēl 27. jūlijā, kad Gaujienā notiks 
komponista Jāzepa Vītola 150. 
dzimšanas dienas svinības – kon-
certi, pasākumi, radošās darbnī-
cas.

Aicinu turp doties visus 
mākslas un mūzikas mīļotājus – 
redzētais iedvesmos!

Ieva Lazdauska, 
Vidzemes jūrmalas MMS direktore, 
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Noslēdzies mākslas izglītības 
valsts konkurss

Jaunu audzēkņu uzņemšana Vidzemes jūrmalas Mūzikas un 
mākslas skolā 2013./2014. mācību gadā

Mūzikas specialitātēs (klavieres, akordeons, flauta, saksofons, eifonijs, trompete, 
tuba, kokle, ģitāra, vijole, čells, kora klase, sitaminstrumenti) 
30. maijā plkst. 18–19.30 VJMMS ēkā Ostas ielā 15 Zvejniekciemā.
Vizuāli plastiskās mākslas specialitātē
27. maijā plkst. 18–19.30 Saulkrastu mākslas nodaļā Raiņa ielā 8 (cokolstāvā, 
ieeja no pagalma puses);
27. maijā plkst. 18–19.30 Zvejniekciema mākslas nodaļā Atpūtas ielā 1b (Zvejniek-
ciema k/n 4. stāvā).
Lūgums zvanīt, ja minētajā laikā nevariet ierasties, – vienosimies par jums 
izdevīgāku laiku.
Papildu informācija: 26715060 (Līga Ķestere, mūzikas izglītība), 
26563226 (Ieva Lazdauska, mākslas izglītība) 

Skolēni – Saulkrastu vidusskolas lepnums
Saulkrastu vidusskolas 
lepnums ir mūsu skolēni 
un skolotāji, viņu ikdienas 
darbs un augstie sasniegumi 
olimpiādēs, konkursos, skatēs, 
interešu izglītībā un ikdienas 
mācību darbā. 

Pierīgas novadu mācību priekš-
metu olimpiāžu laureāti Saul-
krastu vidusskolā 2012./2013. mā-
cību gadā.

9.–12. klašu ķīmijas olimpiādē 
iegūta 1. vieta (Martins Dāvids 
Ozoliņš, 9. klase) un 3. vieta (Re-
nāte Āre, 10. klase).

1.–9. klašu vizuālās māks-
las alternatīvā olimpiādē 1.  vieta 
(Kate Lasmane, 2. klase).

9.–12. klašu fizikas olimpi-
ādē 2. vieta (Uldis Deivs Gailis, 
11. klase).

8.–9. klašu latviešu valodas 
olimpiādē atzinība (Alise Varka-
le, 8. klase).

9.–12. klašu konkursā “Pazīsti 
savu organismu” atzinība (Danie-
la Krūmiņa, 10. klase).

Paldies skolotājiem, kas saga-
tavojuši skolēnus mācību priekš-
metu olimpiādēm Ruta Grabči-
kai, Janai Plankājai, Ritai Gulbei, 
Ivetai Pečakai, Ilonai Trezunei.

Pierīgas skolu tautas deju 
kolektīvu skatē piedalījās trīs 
Saulkrastu vidusskolas deju ko-
lektīvi, kurus vada skolotājs Jānis 
Trezuns. 2. klases deju kolektīvs 
ieguva 1. pakāpi un divi 3.–4. kla-
šu kolektīvi ieguva 1. un 2. pakāpi. 
Paldies skolotājam Jānim Trezu-
nam par labajiem rezultātiem un 

visām sākumskolas skolotājām 
par atbalstu ikdienas mēģināju-
mos un koncertos.

Pierīgas novadu apvienības 
vokālās mūzikas konkursā “Bal-
sis 2013” Saulkrastu vidusskolas 
10.–12. klašu meiteņu vokālais 
ansamblis, kuru vada skolotāja 
Līga Gaiķe, ieguva 1.  pakāpi. Sā-
kumskolas vokālais ansamblis 
Lailas Bāliņas vadībā tika novēr-
tēts ar 2. pakāpi.

Pierīgas novadu apvienības 
vides izziņas spēļu konkursā, kura 
šī gada tēma bija “Latvijas aizsar-
gājamās teritorijas”, piedalījās 3.b 
klases skolēni ar spēli “Dabas dār-
gumi” un tika izvirzīti uz republi-
kas skati.

Pierīgas vizuālās un lietišķās 
mākslas konkursā “Kur saulīte 

rotājās” 1.  atlases kārtā piedalī-
jās Saulkrastu vidusskolas glez-
niecības un dekoratīvās mākslas 
pulciņa skolotāja Jana Plankāja 
ar sākumskolas skolēnu (Kate 
Lasmane, Alise Pamiljane, Marks 
Henrijs Majors, Patrīcija Miltiņa) 
kolektīvo darbu “Saules koks” un 
tika izvirzīti 2. kārtai.

Paldies visiem interešu iz-
glītības skolotājiem  – Jānim 
Trezunam, Līgai Gaiķei, Lailai 
Bāliņai, Jānim Daukšam, Janai 
Plankājai –, kuru vadībā Saulkras-
tu vidusskolas skolēni, radoši un 
prasmīgi darbojoties, ieguvuši 
augstus novērtējumus Pierīgas 
novadā un republikā.

Jau otro gadu Saulkrastu vi-
dusskolā darbojas Aizsardzības 
ministrijas organizēta un vadīta 

jauniešu interešu izglītības forma 
Jaunsardze, kuras mērķis ir jau-
natnes izglītošana valsts aizsardzī-
bas jomā, patriotisma, pilsoniskās 
apziņas, biedriskuma, drošsirdī-
bas, fizisko spēju un disciplīnas 
sekmēšanā. Jaunsargi nodarbībās 
ne tikai apgūst tādas zināšanas 
un iemaņas, kuras skolā nemāca, 
bet arī var savus spēkus pārbaudīt 
aizraujošos pasākumos  – savās 
Jaunsargu “Vīru spēlēs”, jaun-
sargu nometnēs, pārgājienos un 
ekskursijās uz Nacionālo bruņoto 
spēku vienībām, kur ir iespēja ie-
pazīt karavīra īsto ikdienu. Šogad 
Jaunsardzi Saulkrastu vidusskolā 
vada virsseržants Gunārs Straz-
diņš, kurš šajā mācību gadā jau 
ir organizējis vairākas nometnes 
mūsu skolas jaunsargiem, kā arī 
vasarā kopā ar jaunākajiem Jaun-
sardzes dalībniekiem piedalīsies 
vasaras nometnē.

Saulkrastu vidusskolas kolek-

tīvs lepojas un priecājas par mūsu 
skolas 8.a klases skolnieka Ulda 
Upīša sasniegumiem pasaules 
skolēnu čempionātā orientēša-
nās sportā Portugālē, kur jaunais 
sportists izcīnīja zelta un bronzas 
medaļu komandu vērtējumā.

Gan sasniegumi sportā, mū-
zikā un mākslā, gan arī labas zi-
nāšanas un augsti vērtējumi ik-
dienas mācību darbā tiks atzinīgi 
novērtēti Saulkrastu vidusskolas 
Pateicības dienas svētkos 30. mai-
jā, kuros plānojam sveikt vairāk 
nekā 80 izglītojamos ar vidējo vēr-
tējumu 8 un vairāk balles. Mācību 
gads tuvojas beigām, tāpēc vēlam 
visiem Saulkrastu vidusskolas sko-
lēniem labas atzīmes liecībā un 
interesanti atpūsties vasarā, bet 
9. un 12. klašu skolēniem pārvarēt 
pašiem sevi un pieveikt eksāme-
nus ar lieliskiem rezultātiem!

Linda Mieze, Ilona Trezune 

Brašie 2. klases dejotāji Pierīgas skolu tautas deju skatē ieguva godpilno 
1. pakāpi. Foto: D.Bernaua
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Partija “VIENOTĪBA”
Priekšvēlēšanu programma
Vienotība ir kuplākā un saliedē-
tākā Latvijas partija. Roku rokā 
ar Ministru prezidentu, Saeimas 
priekšsēdētāju, ministriem, Ei-
ropas Parlamenta un Saeimas 
deputātiem strādā mūsu cilvēki 
lielākajā daļā Latvijas pašvaldību. 
Visi kopā mēs varam sniegt no-
zīmīgu ieguldījumu, nodrošinot 
atbilstošus nosacījumus ilgtspē-
jīgai un sociāli ekonomiskai iz-
augsmei Latvijas novados. 

Nākotnes redzējums 
Mēs panāksim, ka Saulkrastu no-
vads ir atpazīstams un iecienīts 
kūrorts ar videi draudzīgu infra-
struktūru, attīstītu uzņēmējdar-
bību, konkurētspējīgu izglītību, 
sakārtotu un drošu vidi ģime-
nēm ar bērniem, jauniešiem un 
pensionāriem. Novads, ar kuru 
lepojas tā iedzīvotāji. 

Novada pārvaldība un 
budžets
Ar efektīvu novada pārvaldību 
veidosim sabalansētu budžetu 
novada ilgtermiņa attīstībai. Tā 
prioritāte būs atbalsts resursus 
ekonomējošiem pasākumiem, 
pilsētvides sakārtošanai, uzņē-
mējdarbības atbalstīšanai un ie-
dzīvotāju izglītības, kultūras un 
sporta vajadzību nodrošināšanai. 

•	Novada	attīstībai	palielinā-
sim investīcijas, izmantojot ES 
un citu ārvalstu finansējumu; 

•	 Palielināsim	 budžeta	 ieņē-
mumus, motivējot iedzīvotājus 
deklarēties novadā, tostarp pie-
šķirot nekustamā īpašuma no-
dokļa atlaides novadā deklarēta-
jiem iedzīvotājiem; 

•	Domes	 ēkā	 izveidosim	
klientu apkalpošanas centru 
efektīvai komunikācijai un vides 
pieejamībai. 

Ekonomiskās un pilsēt
vides attīstība, tūrisms 
Veidosim ekonomisko un pilsēt-
vides politiku ar mērķi uzlabot 
novada pievilcību un drošību, 
attīstot ilgtspējīgu tūrisma in-
dustriju, radot uzņēmējdarbībai 

labvēlīgu vidi un pilnveidojot os-
tas sniegtos pakalpojumus. 

•	 Veidosim	novadu	kā	ģime-
ņu atpūtas tūrisma galamērķi.

•	 Nodrošināsim	ielu,	veloceli-
ņu, kājceliņu, norāžu, kā arī auto-
stāvietu izveidi un atjaunošanu. 

•	 Veicināsim	 investīciju	 pie-
saisti novadam, jaunu uzņēmu-
mu un darbavietu izveidi. 

•	 Iekārtosim	 drošas	 velono-
vietnes un atbalstīsim velono-
mas izveidi pie Saulkrastu un 
Pabažu dzelzceļa stacijām. 

•	 Izveidosim	trīs	drošas	dzelz-
ceļa šķērsošanas vietas gājējiem. 

•	 Veiksim	graustu	bīstamības	
novērtēšanu, panākot to sakārto-
šanu vai nojaukšanu. 

•	 Izvietosim	video	novēroša-
nas kameras pie sabiedriski nozī-
mīgiem objektiem.

•	 Pilnveidosim	 pašvaldības	
policijas darbu preventīvo pasā-
kumu veikšanā un saistošo no-
teikumu ievērošanas kontrolē. 

Izglītība, kultūra, sports 
Nodrošināsim konkurētspējīgu 
vispārējo un mūžizglītību, daudz-
pusīgu kultūras un sporta dzīvi, 
cilvēku pilnvērtīgai un harmo-
niskai attīstībai. Veicināsim no-
vada atpazīstamību un identitāti, 
stiprinot lokālpatriotismu un 
iedzīvotāju saikni ar Saulkrastu 
novadu. 

•	 Paplašināsim	 bērnudārza	
“Rūķītis” telpas jaunu grupu un 
nodarbību vajadzībām. 

•	 Atjaunosim	 Saulkrastu	 vi-
dusskolas ēkas fasādi un paplaši-
nāsim ēdamzāli. 

•	 Nodrošināsim	 VJMMS	 ar	
mūsdienīgām telpām Saulkrastos. 

•	 Atjaunosim	 Zvejniekciema	
stadionu un sporta laukumu pie 
Saulkrastu vidusskolas. 

•	 Veidosim	novadu	par	spor-
ta aktivitāšu, radošo darbnīcu, 
plenēru un koncertu norises vie-
tu visos gadalaikos. 

•	 Atbalstīsim	 mūžizglītības	
pasākumus, palīdzot Saulkrastu 
iedzīvotājiem apgūt prasmes, kas 
paaugstina dzīves kvalitāti un 
konkurētspēju darba tirgū, ceļ 

pašapziņu un uzlabo sociālo vidi. 
•	 Veicināsim	 sadarbību	 ar	

baznīcu novada sociālās un kul-
tūrvides pilnveidošanā, garīgo un 
tradicionālo vērtību stiprināšanā. 

Sociālā sfēra un veselības 
aprūpe 
Uzlabojot sociālā atbalsta un 
veselības aprūpes pakalpojumu 
kvalitāti un pieejamību, nodroši-
nāsim dzīves līmeņa paaugstinā-
šanu visām iedzīvotāju grupām. 

•	 Atbalstīsim	 pensionāru	
kultūras un sabiedriskās dzīves 
aktivitātes. 

•	 Izveidosim	 iniciatīvu	 cen-
tru dažāda vecuma iedzīvotā-
jiem, veicinot paaudžu solidari-
zēšanos un prasmju nodošanu. 

•	 Atbalstīsim	ģimenes	ar	bēr-
niem.

•	 Izveidosim	pirmsskolas	ve-
cuma bērnu īslaicīgās uzturēša-
nās dienas centru. 

•	Uzlabosim	 bērnu	 un	 jau-
niešu veselību, veidojot fiziotera-
pijas grupas.

•	Uzsāksim	 sociālā	 dzīvoja-
mā fonda un aprūpes centra pa-
plašināšanu. 

Dzīvokļu un komunālā 
saimniecība 
Uzlabojot un sakārtojot komu-
nālo pakalpojumu nozari, pa-
nāksim izmaksu sabalansēšanu. 

•	 Paaugstināsim	energoefek-
tivitāti, pilnveidojot siltumap-
gādes sistēmas un izmantojot 
atjaunojamos energoresursus. 

•	 Veicināsim	 daudzdzīvokļu	
ēku apsaimniekošanas nodošanu 
dzīvokļu īpašnieku biedrībām. 

•	 Veiksim	meliorācijas	 sistē-
mu atjaunošanu un izveidi. 

•	 Izstrādāsim	 atbalsta	 pasā-
kumu programmu ēku pieslēg-
šanai pilsētas centralizētajiem 
ūdens un kanalizācijas tīkliem.

Lielus mērķus mēs varam 
sasniegt tikai kopīgiem spēkiem! 

Lai mūsu labās ieceres īste-
notos darbos, ir nepieciešams 
tavs atbalsts! 

Vienoti Saulkrastiem!

Šī gada 1. jūnijā visā Latvijā 
notiks pašvaldību vēlēšanas. 
Tiesības piedalīties pašvaldību 
vēlēšanās ir balsstiesīgajiem 
Latvijas un Eiropas Savienības 
(ES) pilsoņiem, sākot no 
18 gadu vecuma. Lai piedalītos 
pašvaldību vēlēšanās Latvijā, 
ES pilsonim jābūt reģistrētam 
Latvijas Iedzīvotāju reģistrā. 

Svarīgi zināt, ka vēlētāji drīkst 
balsot tajā pašvaldībā, kurā vi-
ņiem ir reģistrēta dzīvesvieta 
90 dienas pirms vēlēšanu dienas, 
vai tajā pašvaldībā, kurā viņiem 
pieder likumā noteiktā kārtībā 
reģistrēts nekustamais īpašums. 
Šoreiz vēlētāju uzskaitei tiek 
lietots Vēlētāju reģistrs. Tas no-
zīmē, ka pašvaldību vēlēšanās 
katrs vēlētājs tiks iekļauts no-

teikta vēlēšanu iecirkņa vēlētāju 
sarakstā atbilstoši reģistrētajai 
dzīvesvietai 90 dienas pirms vēlē-
šanu dienas – atbilstoši ierakstam 
Iedzīvotāju reģistrā 2013.  gada 
3. martā.

Tie Latvijas pilsoņi, kuriem 
šī gada 3.  martā nebūs spēkā 
esošas dzīvesvietas reģistrācijas, 
tiks iekļauti tā vēlēšanu iecirkņa 
sarakstā, kas atbildīs ziņām par 
vēlētāja pēdējo reģistrēto dzī-
vesvietu. Lai informētu par to, 
kura vēlēšanu iecirkņa sarakstā 
vēlētājs iekļauts, Pilsonības un 
migrācijas lietu pārvalde katram 
vēlētājam uz reģistrētās dzīves-
vietas adresi pa pastu izsūtīja pa-
ziņojumu, kurā katram vēlētājam 
ir noteikts precīzs vēlētāju kārtas 
numurs. 

Vēlēšanu iecirkņi. Informē-

jam, ka Saulkrastu novadā pašval-
dību vēlēšanu laikā strādās divi 
iecirkņi: 768.  vēlēšanu iecirknis 
būs izvietots Saulkrastu novada 
domē Raiņa ielā 8 Saulkrastos un 
769. iecirknis strādās Zvejniekcie-
ma vidusskolā Atpūtas ielā 1 Zvej-
niekciemā.

Pašvaldību vēlēšanās tiks or-
ganizēta balsošana atrašanās vie-
tā tiem vēlētājiem, kuri veselības 
stāvokļa dēļ nevarēs nobalsot vē-
lēšanu iecirknī. Šo iespēju vēlētāji 
varēs izmantot, ja vēlēšanu dienā 
atradīsies sava vēlēšanu iecirkņa 
teritorijā un būs iepriekš uzraks-
tījuši iesniegumu atbilstošam 
vēlēšanu iecirknim (Saulkrastu 
domē vai Zvejniekciema vidus-
skolā) par šādu nepieciešamību. 
Iesniegumus vēlēšanu iecirkņi 
pieņems no 27. maija līdz 1. jūni-

jam:
•	pirmdien, 27. maijā, plkst. 16–20;
•	otrdien, 28. maijā, plkst. 9–13;
•	trešdien, 29. maijā, plkst. 17–20;
•	ceturtdien, 30. maijā, plkst. 9–12;
•	piektdien, 31. maijā, plkst. 10–16.

Vēlētāji, kuri vēlēšanu dienā 
nevarēs nokļūt savā vēlēšanu ie-
cirknī, var izmantot iespēju no-
balsot iepriekš.

Iepriekšējā balsošana notiks 
trīs dienas pirms vēlēšanu dienas:
•	trešdien, 29. maijā, plkst. 17–20;
•	ceturtdien, 30. maijā, plkst. 9–12;
•	piektdien, 31. maijā, plkst. 10–16.

1.  jūnijā abi iecirkņi strādās 
plkst. 7–22. Piedaloties pašvaldī-
bu vēlēšanās, vēlēšanu iecirknī jā-
uzrāda derīgs personu apliecinošs 
dokuments  – pase vai personas 
apliecība (eID karte).

Centrālās Vēlēšanu komisijas 
uzziņu tālrunis par vēlēšanām: 
67049999 (plkst. 8–20). Vairāk in-
formācijas: www.cvk.lv.

Uzmanību! Atgādinām, ka 
vēlēšanu zīmēs tiks uzskaitīti tie 
krustiņi, kuri būs ievilkti rombā 
pretī kandidāta vārdiem un par 
svītrotiem tiks uzskatīti tie kan-
didāti, kuru vārdam un uzvār-
dam būs pārvilkta svītra. Jebkā-
das citas atzīmes vēlēšanu zīmēs 
vēlēšanu iecirkņi neņems vērā.

Ja rodas papildu jautājumi, 
zvaniet pa tālruni 29498563.

Dagnija Gurtiņa, 
Saulkrastu novada Vēlēšanu 

komisijas priekšsēdētāja

Nr., vārds uzvārds, 
dzimšanas gads

Darba vieta un amats

1. Normunds Līcis, 1972 Saulkrastu novada dome, priekšsēdētāja vietnieks
Partija “Vienotība”, Saulkrastu nodaļas vadītājs
Vidzemes Tūrisma asociācija, valdes loceklis
Latvijas kūrortpilsētu asociācija, valdes loceklis

2. Māris Vītols, 1959 Saulkrastu novada dome, deputāts
SIA “DMLV”, valdes loceklis
Partija “Vienotība” Saulkrastu nodaļa, valdes loceklis

3. Selga Osīte, 1955 Saulkrastu novada dome, deputāte
Saulkrastu novada domes administratīvās komisija, 
priekšsēdētāja
Saulkrastu novada domes labiekārtošanas nodaļa, kāpu 
pārzine, ceremoniju vadītāja
Rīgas rajona pašvaldību arodbiedrību valdes locekle, 
Saulkrastu novada domes arodgrupas priekšsēdētāja

4. Līga Vaidere, 1963 Saulkrastu novada dome, deputāte
SIA “Aizvēji”, sekretāre

5. Jurģis Grabčiks, 1976 SIA “Ourea”, Mārketinga nodaļas vadītājs
6. Izita Kļaviņa, 1965 Saulkrastu novada dome, deputāte

Biedrība “Resursu centrs Sievietēm “Marta””, juriste
Sieviešu organizāciju sadarbības tīkls, valdes priekš-
sēdētāja

7. Edgars Brumermanis, 
1988

Latvijas Republikas prokuratūra, prokurora palīgs

8. Andris Burbergs, 1987 Aktīvās atpūtas un peintbola parks un kempings IK 
“Bušas”, vadītājs
Biedrība “Saulkrastu attīstība”, valdes loceklis

9. Aiva Aparjode, 1977 Pašvaldības SIA “Saulkrastu slimnīca”, fizioterapeite
Murjāņu Sporta ģimnāzija, izglītības un sporta darba 
speciālists

10. Ģirts Krūmiņš, 1941 Pensionārs
11. Ieva Lazdauska, 1961 Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skola, direktore

Latvijas Mākslas skolu skolotāju asociācija, valdes 
locekle
Latvijas Nacionālā Kultūras centra profesionālās ievirzes 
kultūrizglītības iestāžu Direktoru padome, padomes 
locekle

12. Normunds Strapcāns, 
1963

Saulkrastu novada dome, deputāts

13. Velta Kalnakārkle, 
1949

Saulkrastu vidusskola, direktore

14. Jānis Daukša, 1978 Saulkrastu vidusskola, vēstures un sociālo zinību 
skolotājs
SIA “Sheila +”, frizieris
Biedrība “Sporta klubs “Izaicinājums””, valdes loceklis

15. Ģirts Blekte, 1964 Zvejniekciema vidusskola, skolotājs
Rīgas 1. vidusskola, skolotājs

16. Ilgvars Kornis, 1964 AS “Sadales tīkls” Piejūras nodaļa, Operatīvās izbrau-
kuma brigādes elektromontieris

17. Agnese Kučeruka, 
1957

SIA “Minhauzena Unda”, grāmatvede

18. Dzidra Smiltēna, 
1947

SIA “Balti Group”, žurnāla “Baltijas koks” galvenā 
redaktore

Pašvaldības vēlēšanas 1. jūnijā

Politisko partiju saraksti 2013. gada pašvaldību vēlēšanām Saulkrastu novadā 
Partiju un partiju apvienību programmas un deputātu kandidātu saraksti ievie toti to iesniegšanas kārtībā.
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Nacionālā apvienība “Visu Latvijai!” – “Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”
Priekšvēlēšanu programma

Prātīga, līdzsvarota attīstība. 
Latviskās dzīvesvides kopšana un 
saglabāšana. Tie ir vārdi, kas rak-
sturo mūsu attieksmi pret darbu 
pašvaldībā.

Sapņu pilis lai sola citi. Mēs 
stabili stāvam uz zemes un solām 
darbu. Tikpat atbildīgu, saska-
ņotu ar iedzīvotāju interesēm kā 
līdz šim. 

Astoņus gadus Saulkrastu 
novada domes vadībā ir mūsu 
saraksta līderis Ervīns Grāvītis. 
Redzam, ka šajā laikā domes 
darbs kļuvis kvalitatīvāks. Tiek 
remontētas ielas, skolas un kul-
tūras iestādes. Turpinot attīs-
tīties, Saulkrastu novads krīzes 
gadus pārcietis ar vismazākajiem 
zaudējumiem. Mums ir viens no 
zemākajiem bezdarba līmeņiem 
valstī, palielinās pašvaldības te-
ritorijā deklarēto iedzīvotāju 
skaits.

Ervīna Grāvīša vadībā domē 
ir ieviesta caurskatāma, tālredzī-
ga, iedzīvotāju interesēm atbils-
toša lēmumu pieņemšanas kār-
tība. Ieviestas un tiek ievērotas 
procedūras, kas izslēdz negodī-
gas rīcības iespējamību.

Nav šaubu, ka Ervīnam Grā-
vītim jāturpina vadīt Saulkrastu 
novada dome arī turpmāk. Pār-
maiņām tajās jomās, kur tās ne-
pieciešamas, jābūt pārdomātām, 
sabiedrības pieņemtām. Labām 
pārmaiņām. 

Izglītība, kultūra un sports 
•	 Radīsim iespēju novada 

vidusskolās līdztekus vispārizglī-
tojošajai vidējai izglītībai apgūt 
profesionālo izglītību, iegūstot 
arī profesionālo kvalifikāciju. 

•	 Finansiāli atbalstīsim pe-
dagogus kvalifikācijas celšanā.

•	 Nodrošināsim Saulkrastu 
vidusskolu ar normām atbilstošu 
ēdamzāli. 

•	 Radīsim risinājumu Jūr-
malas Mūzikas un mākslas skolas 
izglītības procesa norisei atbil-
stošās telpās. 

•	 Atjaunosim Zvejniekciema 
stadionu, radīsim risinājumu 
sporta laukuma sakārtošanai pie 
Saulkrastu vidusskolas. 

•	 Atbalstīsim mūžizglītības 
projektus, veicinot novada iedzī-
votāju prasmju pilnveidi.

•	 Turpināsim atbalstīt paš-
valdības kultūras un sporta ko-
lektīvus.

Veselība un sociālais 
nodrošinājums 

•	 Pieaugot pašvaldības so-
ciālajai atbildībai, atrisināsim 
jautājumu par sociālo pakalpo-
jumu pieejamību tam atbilstošās 
telpās. 

•	 Veicināsim ģimenēm drau-
dzīgu pakalpojumu attīstību: 

a) pirmsskolas vecuma bērnu 
pieskatīšana; 

b)  nodarbību ieviešana, 
atbalsta grupu veidošana, vecāku 
izglītošana; 

c)  nodarbības vecākiem 
kopā ar bērniem – “bēbīšu skola”. 

•	 Izveidot higiēnas centru so-
ciāli mazākaizsargātajiem (duša, 
veļas mazgāšana). 

•	 Pakāpeniska nodrošinā-
sim brīvpusdienas visiem novadā 
deklarētajiem pamatskolas au-
dzēkņiem. 

•	 Nodrošināsim bezmaksas 
sabiedrisko transportu visiem 
skolēniem, nokļūšanai uz novada 
izglītības iestādēm. 

•	 Ieviesīsim profilaktiskās 
veselības dienas, kuru ietvaros 
veselības pārbaudes novada ie-

dzīvotājiem būs pieejamas ar 
pašvaldības finansiālu līdzdalību.

•	 Veicināsim Saulkrastu 
slimnīcas, kā medicīnas centra 
specializāciju, kas ļautu saglabāt 
un paplašināt pieejamo speciālis-
tu un pakalpojumu klāstu. 

•	 Nodrošināsim plašāku pie-
kļuvi pašvaldības sociālo dzīvok-
ļu fondam.

Saimniecība, pašvaldības 
infrastruktūra 

•	 Turpināsim darbu pie 
projektiem, kas vērsti uz siltum-
enerģijas zudumu samazināšanu 
siltumpārvadē un pašvaldības 
ēkās. 

•	 Izstrādāsim atbalsta notei-
kumus pašvaldības līdzfinansē-
juma piešķiršanai daudzdzīvokļu 
namu siltumefektivitātes uzla-
bošanas pasākumu tehniskās do-
kumentācijas sagatavošanai.

•	 Strādāsim pie pārdomāta 
autostāvietu tīklojuma izveides 
pašvaldībā, tai skaitā pie dzelzce-
ļa stacijām. 

•	 Ielu seguma atjaunošanai 
atvēlēsim papildus finansējumu, 
turpināsim darbu pie meliorāci-
jas sistēmas sakārtošanas pašval-
dībā.

Dzīvesvide
•	 Saulkrastu peldvietai 

Centrs  – pirmais Zilais karogs 
Vidzemes jūrmalā.

•	 Atbalstīsim un aktīvi ie-
saistīsimies projektos, kas vērsti 
uz vides un zivju resursu aizsar-
dzību novada teritorijā. 

•	 Panāksim vidi degradējo-
šu, nesakoptu īpašumu sakārto-
šanu, sodīsim ar papildus nodok-
li neapzinīgos īpašniekus. 

•	 Paaugstināsim policijas ka-
pacitāti ar mērķi, palielināt iedzī-

votāju un viņu īpašumu drošību, 
saistošo noteikumu kontroli un 
ievērošanu. 

•	 Vēl stingrāk ierobežosim 
azartspēļu pieejamību novadā.

Nr., vārds uzvārds, 
dzimš. gads

Darba vieta un amats

1. Ervīns Grāvītis, 1973 Saulkrastu novada dome, priekšsēdētājs
2. Jānis Dambis, 1970 SIA “Neibāde”, valdes loceklis
3. Santa Ancāne, 1973 PSIA “Saulkrastu slimnīca”, valdes locekle

Saukrastu novada dome, deputāte
Rīgas domes jaunatnes, kultūras un sporta departa-
ments, ārste-konsultante

4. Andris Silavnieks, 
1962

AS “CATA”, Saulkrastu filiāle, filiāles vadītājs
Saulkrastu novada dome, deputāts
Skultes ostas pārvalde, valdes loceklis

5. Guntars Zonbergs, 
1949

VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs” Rīgas ceļu rajons, 
darbu vadītājs
SIA Saulkrastu 2.CBR, valdes priekšsēdētājs
SIA “Meliorācija A.G.”, darbu vadītājs
Biedrība “Medību-sporta klubs “Vanagi””, valdes loceklis
Saulkrastu novada dome, deputāts

6. Antra Deniškāne, 
1962

Zvejniekciema vidusskola, mūzikas pedagoģe
Vidzemes jūrmalas mūzikas un mākslas skola, pedagoģe
Saulkrastu kultūras centrs, folkloras kopas vadītāja

7. Mārtiņš Kišuro, 1983 SIA “Bemberi maiznīca”, izpilddirektors
8. Valdis Baltiņš, 1969 SIA “Saulkrastu meži”, valdes loceklis
9. Guna Lāčauniece, 
1952

Zvejniekciema vidusskola, mājturības un tehnoloģijas 
skolotāja

10. Andris Dulpiņš, 
1958

Zvejniekciema vidusskola, direktors
Saulkrastu novada dome, deputāts

11. Andrejs Arnis, 1962 Saulkrastu novada dome, izpilddirektors
12. Ingūna Feldmane,
 1965

Saulkrastu novada dome, Bērnu un jauniešu dienas 
centrs, vadītāja

13. Igors Akulovs, 1979 Skultes ostas pārvalde, pārvaldnieks
14. Jānis Mickāns, 1962 SIA “Amanda-EA”, valdes priekšsēdētājs
15. Artis Blankenbergs, 
1969

Saulkrastu novada dome, nekustamo īpašumu specialists
Pēterupes evanģēliski luterāniskā draudze, valdes loceklis
Kora biedrība “Anima”, valdes loceklis

16. Ieva Dombrava, 
1990

Bērnu kopšanas atvaļinājumā

17. Alens Horsts, 1973 Dzīvokļu īpašnieku biedrība “Bērzu aleja 5”, valdes 
priekšēdētājs
SIA “A. Horsta konsultāciju un pakalpojumu birojs”, 
valdes loceklis
SIA “Alens Horsts un partneri”, valdes priekšsēdētājs
SIA “Latvijas namsaimnieks”, Ādažu nodaļas 
namupārvaldnieks

Latvijas Zaļā partija
Priekšvēlēšanu 
programma

VIDRŪPE  – mūsu neatlai-
dīgs darbs iedzīvotāju sociālās, 
garīgās un materiālās dzīves vi-
des sakopšanai. 

Lai to panāktu mēs: 
•	 radīsim efektīvu, neuzblī-

dušu pārvaldes struktūru; 
•	atbrīvosim pakļautības ies-

tādes no nepamatoti uzliktām 
funkcijām; 

•	stiprināsim kapitālsabiedrī-
bu uzraudzību; 

•	radīsim projektu ieviešanas 
struktūru, ar mērķi CENTRA-
LIZĒTI piesaistīt ES fondu u.  c. 
finanšu līdzekļus, koordinēt to 
apguvi; 

•	 izveidosim vienotu VISU 
infrastruktūras objektu uzturē-
šanas sistēmu;

•	sastādīsim saprotami struk-
turētu budžetu;

•	 turpināsim paplašināt 
ūdensvada un kanalizācijas tīk-
lu, un izstrādāsim sistēmu, kas 
atvieglos pieslēgšanos jaunizbū-
vētajām komunikācijām; 

•	piedalīsimies koģenerācijas 

stacijas un siltumtīklu izbūvē, ra-
dot papildus enērģitiskās jaudas 
saimnieciskai attīstībai un sama-
zinot siltuma izmaksas; 

•	aktivizēsim visu pilsētvides 
objektu būvniecību; 

•	 izveidosim mūsdienīgu sil-
tumapgādes sistēmu Zvejniek-
ciemā;

•	 izveidosim diennakts teh-
niskās palīdzības dienestu māj-
saimniecībām; 

•	 īpaši atbalstīsim zvejniecī-
bu, kā tradicionālu uzņēmējdar-
bības formu; 

•	atbalstīsim tirdzniecības un 
relaksācijas centru, tehnoloģi-
ju parka un biznesa inkubatora 
izveidošanu inovatīvu projektu 
ieviešanai; 

•	 ieviesīsim ilgtspējīgu tūris-
ma un uzņēmējdarbības attīstī-
bas programmu; 

•	uzsāksim Pilsētas parka un 
gājēju ielas ierīkošanu; 

•	nekavējoties veiksim pasā-
kumus Baltās kāpas saglabāša-
nai; 

•	  finansiāli atbalstīsim sa-
koptu, bet ar likumiskiem līdzek-
ļiem vērsīsimies pret nesakoptu, 

vidi degradējošu īpašumu īpaš-
niekus;

•	 izbūvēsim daudzbērnu ģi-
menēm un cilvēkiem ar īpašām 
vajadzībām pieejamus jaunus un 
pielāgosim esošos publiskos ob-
jektus; 

•	ierīkosim veloceliņu, savie-
nojot to ar blakus pagastu velo-
celiņiem; 

•	veiksim hidroģeoloģisko iz-
pēti un uzsāksim darbus grunts-
ūdens līmeņa samazināšanai; 

•	 labiekārtosim pludmales 
zonu Inčupe–Pēterupe; 

•	sakārtosim mežonīgo plud-
mali Inčupe–Lilaste, saglabājot 
pirmatnējo dabas ainavu;

•	paplašināsim autostāvvietu 
zonas un aprīkosim tās ar elek-
trotransporta uzlādes punktiem; 

•	 izveidosim regulārus, sa-
biedriskā transporta maršru-
tus Inčupe-Zvejniekciems un 
Saulkrasti-Sigulda; 

•	 sāksim jahtu piestātnes 
būvi, atjaunojot vēsturisko “Nei-
bādes” maršrutu, kā saistošu tū-
risma objektu;

•	 samazināsim iedzīvotāju 
dzīves vidi pasliktinošu faktoru 

Nr., vārds uzvārds, 
dzimš. gads

Darba vieta un amats

1. Bruno Veide, 1961 SIA “Saulkrastu komunāl serviss”, Ūdensapgādes un 
labiekārtošanas nodaļas vadītājs

2. Sandra Lapkovska, 1977 Pašnodarbināta persona, 
Pēterupes evanģēliski luteriskās draudze, padomes 
locekle

3. Andris Zemītis, 1961 Saulkrastu slimnīca, ķirurgs
Privātprakse, osteopāts

4. Uldis Krūmiņš, 1973 Pašnodarbināta persona, auto mehāniķis
5. Jānis Prols, 1956 SIA “Geo Consultants”, valdes loceklis
6. Aleksandrs Zoričs, 1979 SIA “Saulkrastu komunālserviss”, ražošanas tehniķis
7. Jānis Timermanis, 1952 SIA “Minhauzena Unda”, remontstrādnieks
8. Gunārs Viņķelis, 1963 “Armacell GmbH”, tirdzniecības pārstāvis Baltijas valstīs
9. Sarmīte Frišfelde, 1965 Biedrība “Mēs varam”, valdes loceklis

Latvijas psihoterapeitu biedrība, biedre
Psihodrāmas asociācija, biedre

10. Ivars Veide, 1992 Students
11. Jolanta Kuzmane, 1967 Individuālā uzņēmēja, šuvēja
12. Aelita Babule, 1971 Rīgas speciālā internātskola, angļu valodas un 

bioloģijas skolotāja
13. Jurands 
Lapčinskis,1966

SIA “Trade Hub”, sabiedrisko attiecību vadītājs
SIA “Siltums un enerģija”, valdes loceklis
Nodibinājums “Cilvēlka resursu Fonds”, valdes 
priekšsēdētājs
IK “Rudans”, individuālais komersants

14. Ilze Priede, 1973 Pašnodarbināta persona, auto mazgātāja
15. Ingus Robežnieks, 1971 Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas 

reģiona pārvaldes Saulkrastu daļa, vada komandieris
AS “Rīgas Sanitārā Transporta Autobāze” Saulkrastu 
stacija, autovadītājs

16. Ziedonis Skrīvelis, 1938 Pensionārs

8. lpp. 
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Politisko partiju apvienība “Saskaņas centrs”
Priekšvēlēšanu programma
Sociālā atbildība 
Sociālais atbalsts – galvenā prio-
ritāte. Saglabāsim nemainīgus 
visus pašreizējos pabalstus un 
atbalsta formas. Sociālo dienestu 
padarīsim modernāku un pieeja-
māku. Darbspējīgiem pabalstu 
saņēmējiem piedāvāsim jaunas 
programmas sociālajai rehabili-
tācijai. Ieviesīsim jaunas atbalsta 
formas sociāli mazāk aizsargāta-
jiem iedzīvotājiem. 

Ģimenes un bērni 
Daudzbērnu ģimenēm piedāvā-
sim lielākus atvieglojumus nekus-
tamā īpašuma nodokļa nomaksai. 
Šo atvieglojumu saglabāsim, ka-
mēr bērni turpina iegūt izglītī-
bu – līdz 24 gadu vecumam. Trū-
cīgajām ģimenēm nodrošināsim 
jaunu pabalstu par katru bērnu 
vecumā no 1,5 līdz 6 gadiem. Ie-
viesīsim bērnudārzā un skolās līdz 
4.  klasei brīvpusdienas bērniem 
no trūcīgām un maznodrošinā-
tām, kā arī daudzbērnu ģimenēm. 
Veiksim skolu modernizāciju. 

Attīstīsim sporta infrastruk-
tūru. 

Apkārtējā vide 
Pagalmi – veiksim ceļu un ietvju 
remontdarbus pagalmos. Papil-
dus sāksim revitalizācijas prog-
rammu iekšpagalmiem. 

Apkaimes – Veiksim teritorijas 
apzaļumošanu, salabosim ietves, 
izbūvēsim veloceliņus, novietosim 
soliņus, izvietosim atkritumu ur-
nas, ierīkosim publiskās tualetes, 
uzstādīsim dzeramā ūdens ņem-
šanas vietas – strūklakas. 

Jūras pludmale  – paplašinā-
sim atpūtas vietu skaitu plud-
malē, ierīkojot papildu ceļus un 
gājēju celiņus uz pludmali. At-

jaunosim esošos gājēju celiņus. 
Izbūvēsim papildus autostāvvie-
tas. Uzstādīsim norobežojuma 
bojas. Galvenais mērķis  – Zilo 
karogu Saulkrastu pludmalei. 

Apgaismojums  – uzstādīsim 
mūsdienīgus LED tehnoloģijas 
gaismekļus ar vienotas vadības 
sistēmu. Palielināsim kopējo gais-
mekļu skaitu. Veiksim iekšpagal-
mu apgaismojuma rekonstrukciju. 

Labiekārtošanas darbi  – no-
jauksim graustus. 

Vides aizsardzība  – veiksim 
piesārņoto vietu rekultivāciju un 
sanāciju. Veiksim gultnes tīrīšanas 
darbus upēs, iztīrīsim meliorācijas 
grāvjus un caurtekas. Veiksim no-
vadgrāvju sistēmas tīrīšanu. 

Veiksim klaiņojošu dzīvnie-
ku izķeršanu un kaķu sterilizēša-
nu un vakcinēšanu. 

Atjaunosim zivju resursus 
upēs. 

Ceļi un transports 
Veiksim ielu un tiltu seguma re-
montdarbus. Atjaunosim vietējo 
sabiedrisko transportu un mo-
dernizēsim pieturvietas. 

Mūsu mājas 
Apkure  – samazināsim siltum-
enerģijas tarifus plānveidīgi rea-
lizējot siltumavotu modernizā-
ciju. Paralēli veiksim darbus pie 
siltuma zudumu samazināšanas. 
Veiksim siltināšanas programmu 
daudzdzīvokļu namiem. 

Namu apsaimniekošana  – 
nodrošināsim caurskatāmu un 
godīgu pārvaldi. Samazināsim 
administratīvās izmaksas. Veik-
sim individuālu darbu ar parād-
niekiem. Piedāvāsim izlīdzināto 
maksājumu par apkuri. Ieviesī-
sim jaunus pakalpojumus. 

Ūdens  – veiksim sociāli at-

bildīgu politiku, formējot ūdens-
apgādes un kanalizācijas tarifus. 
Mazināsim ūdens patēriņa ko-
rekcijas rādītājus. Paplašināsim 
ūdensapgādes un kanalizācijas 
tīklu, piesaistot ES Kohēzijas 
fonda finansējumu. 

Ekonomikas attīstība 
Tūrisms  – veiksim reklāmas 
kampaņu, uzsverot Saulkrastu 
pludmali un kultūras pasākumu 
klāstu. Turpināsim aktīvas reklā-
mas kampaņas ārvalstīs, vienlai-
kus gan paplašinot piedāvājumu, 
gan strādājot ar jaunām audito-
rijām. Strādāsim pie tūrisma pa-
kalpojuma kvalitātes paaugsti-
nāšanas. Sakārtosim informatīvo 
norāžu izvietošanu Saulkrastos. 

Atbalsts uzņēmējiem  – at-
balstīsim mazos un vidējos 
uzņēmumus. Jaunajiem uzņē-
mumiem veiksim seminārus. 
Veidosim ekonomiskās attiecī-
bas ar Krievijas reģioniem. 

Skultes osta  – palielināsim 
pārkrauto kravu apjomu, attīstī-
sim ostas infrastruktūru, izveido-
sim jahtu piestātni, un laivu un 
jahtu nolaišanas vietu. Turpināsim 
darbu kuģu pieejas kanālu padzi-
ļināšanai. Nodrošināsim apstāk-
ļus jaunu darbavietu radīšanai. 
Tirgus  – veiksim nepieciešamos 

ieguldījumus, lai uzlabotu tirgus 
infrastruktūru. Izbūvēsim jaunas 
tirdzniecības vietas. Uzsāksim eso-
šās teritorijas seguma nomaiņu. 

Drošība ielās 
Ieviesīsim pilna apjoma patru-
lēšanu ielās. Publiskās vietās 
uzstādīsim video novērošanas 
kameras, arī pie skolām un bēr-
nudārza. Veiksim patrulēšanu 
pludmalē vasaras sezonā. 

Stabilas finanses
Panāksim vairāk ar mazāku fi-
nansējumu. Samazināsim parā-
du un budžeta deficītu attiecī-
bā pret budžeta ieņēmumiem. 
Palielināsim stabilitātes rezervi, 
paaugstināsim kredīta reitingu. 
Veiksim strukturālas reformas 
krīzes ietekmes pārvarēšanai un 
nodrošināsim šo reformu notu-
rību pēckrīzes periodā.

Pieejama pilsēta 
Galvenais mērķis ir veicināt tā-
das vides veidošanu, kas piemē-
rota ikvienam cilvēkam un kuru 
var izmantot daudzi, mazināt 
nepieciešamību pēc speciālu 
ierīču cilvēkiem ar invaliditāti 
izvietošanu vidē, bet maksimāli 
censties vidi izveidot dabisku un 
pieejamu visiem.

Nr., vārds uzvārds, 
dzimš. gads

Darba vieta un amats

1. Arnis Darģis, 1963 IK “Modāls”, īpašnieks
2. Juris Provejs, 1970 SIA ‘’Baltijas jaunatnes nams’’, direktors
3. Igors Žukovs, 1975 SIA “Baltic Builder Group”, projektu vadītājs

Biedrība “Par Godīgu Komercpraksi”, valdes loceklis
4. Kristaps Darģis, 1992 SIA “Palink”, pārdevējs-kasieris
5. Anna Baranova, 1975 Bezdarbniece
6. Andrejs Zacepins, 1973 DzĪKS “Jubilejas”, namu pārzinis
7. Staņislavs Carjonoks, 1958 SIA “Kronis CS”, direktors

ietekmi Skultes ostas rajonā; 
•	 uzsāksim vasarnīcu zonu 

juridisko uz saimniecisko jautā-
jumu sakārtošanu. 

•	 finansiāli atbalstīsim sa-
biedriskās organizācijas, kuras 
iesaistās sociālās vides sakārto-
šanā; 

•	 izveidosim sociālo jautāju-
mu sabiedrisko padomi;

•	paplašināsim pakalpojumu 
klāstu cilvēkiem ar īpašām vaja-
dzībām;

•	 palielināsim sociālās palī-

dzības apjomu, tostarp daudz-
bērnu ģimenēm; 

•	 izveidosim modernu, vi-
siem pieejamu veselības centru 
uz Saulkrastu slimnīcas bāzes;

•	 izveidosim mūžizglītības 
centru apmācību. 

•	 uzlabosim pašvaldības po-
licijas tehnisko nodrošinājumu 
un izveidosim videonovērošanas 
punktus;

•	 izstrādāsim un ieviesīsim 
pašvaldības policijas un privāto 
apsardzes kompāniju sadarbības 

sistēmu;
•	 paplašināsim pludmales 

glābšanas dienesta uzraudzības 
zonu; 

•	nodrošināsim pastāvīgu iz-
glītības un publisko iestāžu poli-
cijas uzraudzību;

•	 organizēsim regulāras sa-
biedriskās drošības apmācības. 

•	atjaunosim un modernizē-
sim izglītības iestāžu materiālo 
bāzi; 

•	 ieviesīsim VIDES mācību 
programmu; 

•	 izveidosim SKOLU ĀRSTA 
institūciju; 

•	 sāksim pasākumus jaunas 
mūzikas un mākslas skolas ēkas 
būvniecībai, vai esošo ēku pielā-
gošanai;

•	 atjaunosim stadionu Zvej-
niekciemā, sporta un publisko 
pasākumu veikšanai;

•	 pielāgosim sporta zāles 
VISU populārāko sporta aktivitā-
šu vajadzībām;

•	 izveidosim apgaismotus 
ziemas sporta objektus, izmanto-

jot alternatīvās enerģijas avotus; 
•	 iekārtosim norobežotas 

aktīvā ūdenssporta zonas plud-
malē;

•	atjaunosim Zvejnieku svēt-
kus un uzsāksim citu svētku ko-
pīgas svinēšanas tradīcijas;

•	 mainīsim kultūras iestāžu 
izmantošanas kārtību, lai uzla-
botu tajos notiekošo pasākumu 
māksliniecisko kvalitāti; 

•	finansiāli atbalstīsim esošos 
pašdarbības kolektīvus un amatu 
meistarus.

Statistika
Kandidātu skaits: 58
Sarakstu skaits: 4

Dzimums

Vīrieši: 39 67,24 %
Sievietes: 19 32,76 %

Vecums
Piezīme:  Kandidātu vecums tiek 
rēķināts uz vēlēšanas dienu  – 
2013. gada 1. jūniju

20 gadi: 1 1,72 %
21–30 gadi: 5 8,62 %
31–40 gadi: 15 25,86 %
41–50 gadi: 19 32,76 %
51–60 gadi: 13 22,41 %
61–70 gadi: 3 5,17 %
71–80 gadi: 2 3,45 %

Vidējais vecums: 45,5 gadi
Vecākais kandidāts: 74 gadi
Jaunākais kandidāts: 20 gadi

Pilsonība

Latvijas: 58 100%

Tautība

Latvieši: 35 60,34 %
Lietuvieši: 1 1,72 %
Nav norādīta: 22 37,93 %

Kandidēšanas pazīme

Dzīvo: 48 82,76 %
Dzīvo, ir īpašums: 1 1,72 %
Dzīvo, strādā: 1 1,72 %
Ir tikai īpašums: 6 10,34 %
Strādā: 6 10,34 %

Avots: www.cvk.lv

Līdzdalība projektā “Nordplus junior”
Zvejniekciema vidusskolā no 
31.  marta līdz 6. aprīlim viesojās 
projekta dalībnieki – 20 skolēni 
un trīs skolotājas no Zviedrijas 
skolas Trelleborgā un no Somijas 
skolas Parvoo. 

Projekta “Vai es varu tev palī-
dzēt?” mērķis ir veidot kontaktus 
Ziemeļvalstu un Baltijas valstu 
skolēnu starpā, lai labāk iepazī-
tu tuvāko kaimiņu, no kura gan 
šķir, gan vieno kopējā Baltijas 
jūra, dzīvesveidu, tradīcijas un 
kultūru. 

Pirmā iepazīšanās ar viesiem 
notika latvisko Lieldienu tradīci-
ju garā: gan krāsojot olas, gan ejot 
rotaļās un, protams, ciemiņus 
kārtīgi izšūpojot. 

Darbadienās skolēni kopā ar 
viesiem piedalījās stundās, un 
nezinu, vai atziņa, ka mūsu skolā 
ir stingrāka disciplīna un kārtība, 
mums būtu jāpieņem drīzāk kā 
kompliments? 

Viesus patīkami pārsteidza 
mūsu skolēnu plašās iespējas ār-
pus skolas darboties gan sportā, 
gan mākslas un mūzikas skolā. 

Iepazīstot tuvāko apkārtni, 
pabijām Baltajā kāpā, Velosipē-
du muzejā un Minhauzena mu-
zejā, izstaigājām Saulrieta taku 
un apmeklējām Saulkrastu TIC. 
Protams, viesiem parādījām arī 
Vecrīgu. 

Lai arī zviedru skolēni bija 
nedaudz vēsāki un atturīgāki, to-

ties somu skolēnu sirdi mūsējiem 
izdevās sasildīt pavisam negaidīti, 
par ko liecināja sirsnīgā atvadīša-
nās, kad neizpalika arī asaras. Tas 
pierāda, kā šādi projekti un tikša-
nās maina mūsu stereotipus par 
“vēsajiem” ziemeļniekiem, jo viss 
ir atkarīgs no mums pašiem. 

Gribu teikt sirsnīgu paldies 
visām ģimenēm, kuras atsaucās 
aicinājumam un uzņēma ciemi-
ņus savās ģimenēs, un tagad jau 
15 skolēni gatavo ceļasomas, lai 
no 28. aprīļa līdz 5. maijam do-
tos atbildes vizītē uz Trelleborgu 
Zviedrijā. 

Gaida Haritone, 
projekta koordinatore

Ar izvērstiem kandidātu saraks-
tiem var iepazīties CVK vietnē 
www.cvk.lv, Saulkrastu domes 
vietnē www.saulkrasti.lv un no 
27.  maija arī vēlēšanu iecirkņos 
to darba laikos

E-prasmju nedēļa 
Zvejniekciema vidusskolā
Latvijas Informācijas un komuni-
kācijas tehnoloģijas asociācija (LIK-
TA) sadarbībā ar Vides aizsardzības 
un reģionālās attīstības ministriju 
(VARAM) 18.–24. martā rīkoja 4. 
Eiropas e-prasmju nedēļu Latvijā.

VARAM aicināja skolēnus un 
ikvienu iedzīvotāju piedalīties tās 
organizētajos konkursos, lai pa-
plašinātu savas zināšanas par e-
pārvaldi Latvijā. VARAM aicināja 
6.–12. klašu skolēnus piedalīties 
zīmējumu konkursā “Kā es redzu 
elektronisku valsts pārvaldi?”. 
Skolēni tika aicināti zīmējuma 
formātā kā logo vai stāstu attēlot 
dažādus e-pakalpojumus.

E-prasmju nedēļas aktivitātēs 
piedalījās Zvejniekciema vidussko-
las 7. klase. Informātikas stundā 
tika diskutēts par e-pakalpoju-
miem un to nozīmi, pēc tam iespē-
jamie e-pakalpojumi tika attēloti 
elektronisku zīmējumu veidā. 
Konkursam tika aizsūtīti vairāki 
7. klases skolēnu zīmējumi. Godal-
goto 3. vietu ieguva Zvejniekciema 
vidusskolas 7.a klases skolniece 
Milda Martinsone, kura savu zī-
mējumu izveidoja komiksa veidā, 
rosinot sabiedrību izvēlēties e-ie-
pirkšanos. Apsveicam!

Santa Tinkusa 

 7. lpp.
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Orientēti uz medaļu
Pasaules skolēnu čempionātā 
orientēšanās sportā, kas 
aprīļa vidū notika Portugālē, 
piedalījās četri Saulkrastu 
jaunieši. Viņi uzrādīja līdz šim 
labāko Latvijas komandas 
sniegumu skolēnu pasaules 
čempionātā, iegūstot vairākas 
godalgotas vietas. 

Vidējā garuma distancē izcili star-
tēja un čempiona medaļu iegu-
va Uldis Upītis (14), bet Kristers 
Aparjods (15) bija trešais labākais 
un izcīnīja bronzas medaļu. Ap-
balvoto sešiniekā iekļuva arī Lau-
ra Puķīte (17), kura startēja skolu 
grupā un izcīnīja 6. vietu, savukārt 
Kendija Aparjode (16) vecākajā val-
stu izlašu grupā izcīnīja 10. vietu. 
Pasaules skolēnu čempionāta kop-
vērtējumā Uldis un Kristers izlašu 
grupā un Laura skolu grupā ieguva 
bronzas medaļas.

Orientieristi ar stāžu
Kristers un Kendija ir 9. klases 
abiturienti Murjāņu Sporta skolā, 
Laura mācās 10. klasē Rīgas Valsts 
1. ģimnāzijā, bet Uldis – Saulkras-
tu vidusskolas 8. klasē. Kendija, 
Laura un Kristers ar orientēšanos 
nodarbojas jau astoņus, bet Ul-
dis – septiņus gadus. 

Kendijai un Kristeram šis pa-
vasaris nes līdzi ne tikai aktīvu 
orientēšanās sezonu, bet arī 9. 
klases eksāmenus. Kendija atzīst, 
ka slodze ir mazliet lielāka, bet, 
ja grib, apvienot var gan mācības, 
gan sportu. “Biežāk jāpastaigā uz 
konsultācijām, bet citādi nekādu 
problēmu,” saka skolniece. Fizis-
kās sagatavotības treniņi Kendijai 
ir divas reizes dienā, tāpēc orien-
tēties izdodas tikai sestdienās, 
svētdienās. Jaunieši stāsta, ka liela 
mēroga sacensībās konkurence ir 
spēcīga. Dalībnieku ir daudz, un 
katrs ir mērķtiecīgi trenējies, lai 
gūtu labākos rezultātus. 

Sākoties vasarīgākam laikam, 
orientēšanās sacensības ir gandrīz 
katru nedēļu, stāsta Laura. Arī jā-
trenējas praktiski katru dienu un 
brīvā laika pāri paliek pavisam maz. 
“Ja grib labus rezultātus, jātrenējas 
vismaz piecas, sešas reizes nedēļā, 
ieskaitot sacensības. Ja grib pa-
skraidīt tikai savam priekam, tad, 
protams, var tik cītīgi netrenēties.” 

Likumsakarīgi panākumi
Sākumā ar orientēšanos visiem 
skolēniem bijis jānodarbojas ob-
ligāti, bet tie, kam uz to lielāks 
ķēriens, turpinājuši to darīt arī 
vēlāk savā brīvajā laikā. Uldis 
atceras, ka “pirmajā klasē orien-
tēšanās ļoti nepatika, bet otrajā 
klasē uzvarēju, biju labākais starp 
saviem klasesbiedriem, un tā pa-
mazām iepatikās. Drīz pēc tam 
aizbraucu arī uz orientēšanās sa-
censībām “Magnēts””. 

Laura pirmo pieredzi orientē-
šanās sportā guva, aizbraucot līdzi 
draudzenei. “No sākuma man tas 
likās kaut kas ļoti dīvains. Bet tad 
trenere tajā visā ievilka un aizgā-
ja.” Meitene aktīvi piedalās orien-
tēšanas sacensībās “Magnēts” un 
“Saulkrastu pavasaris”. “Pārējais 
– cik pati aizeju paskriet, tik arī 

ir mani treniņi,” norāda jauniete. 
Laura atzīst, ka viņai pēdējos gados 
personīgie rezultāti vairs neaug tik 
strauji, cik tas bija sākumā. “Vie-
nu brīdi vairāk pievērsos skolai un 
mācībām, par treniņiem mazliet 
piemirsu, un rezultāti arī līdz ar to 
pasliktinājās. Bet tagad esmu apņē-
musies – atgriezīšos ar pilnu jaudu.” 
Arī Kendija piebilst, ka, cītīgi trenē-
joties, panākumi ir likumsakarīgi.

Apmaldīties četrās priedēs
Uldis atzīst, ka pašā sākumā mal-
dījies pat četrās priedēs un tikai 
ar laiku apguvis orientēšanās 
māku. Viņam piebalso arī Kendi-
ja – pirmos gadus esot grūti kaut 
ko saprast. Tikai piektajā, sestajā 
treniņu gadā nākusi lielāka sapra-
šana. Bet Laura saka – kad pirmo 
reizi paņēmusi rokās karti, apmē-
ram jau bijis skaidrs, kas jādara.

Lai gan ar karti un kompasu 
rokās jau daudzus gadus, jaunie-
šiem joprojām gadās aizskriet 
nepareizā virzienā. “Nupat šogad 
pāris reizes tā sanāca,” atzīst jau-
nākais orientierists Uldis. Ja gadī-
jies pamatīgi nomaldīties no ceļa, 
izredzes cīņā par uzvaru daudz-
kārt samazinās, tomēr vienmēr 
paliek iespēja, ka nomaldās arī 
konkurents, jaunieši smej.

Nesenais Portugāles brau-
ciens bijis iespaidiem un piedzī-
vojumiem bagāts, jaunieši atzīst. 
Kad ierastos Latvijas mežus no-
maina Portugāles mežonīgā daba, 
jāliek lietā visas prasmes un apgū-
tās iemaņas. Pirmajā dienā sacen-
sības notikušas Latvijas mežiem 
līdzīgā apkārtnē, bet otrā diena 
bijusi īsts izaicinājums. “Bija vie-
na liela pļava bez mazākās koku 
ēnas un tikai krūmi ar dzeloņiem. 
Principā visa distance bija jāveic 
caur dzeloņiem. Kājas bija saskrā-
pētas, un karstums mežonīgs,” 
piedzīvoto atsauc atmiņā Laura.

Ne tikai mežā, bet arī 
pilsētā un ar slēpēm
Jaunieši ir pārliecinājušies, ka 
orientēšanās sportā bez talanta 

neiztikt. “Ir ne tikai ātri jāskrien, 
bet arī jāpamana daudz dažādu 
detaļu, jāizplāno ceļš, kā ātrāk un 
labāk nokļūt līdz mērķim. Ja tu pa-
laid garām nianses, zaudē laiku un 
rezultāts ir sliktāks,” analizē Laura.

Klasiskajā orientēšanās sportā 
sacensības notiek tikai gada siltā-
kajā laikā, tomēr arī ziemā iespējas 
ir – tie, kam patīk slēpot, var laist 
pa mežu ar slēpēm. Orientējoties 
ziemā, ar slēpēm jābrauc pa snie-
ga špūrēm, taču nomaldīties varot 
tāpat. “Tas ir kā milzīgs labirints, 
daudz dažādu sliežu ceļu, no ku-
riem jāprot izvēlēties īstais,” norā-
da Laura, un abas ar Kendijuatzīst 
– šo sporta veidu ir pamēģinājušas, 
taču tas neiet pie sirds tik ļoti kā 
skriešana pa mežu vasarā. Savu-
kārt Uldi šī nodarbe aizrauj vairāk 
un viņš pat ir piedalījies slēpošanas 
orientēšanās Eiropas čempionātā, 
kur ieguvis 19. vietu. Jāsecina, ka 
bez slēpēm panākumi ir lielāki. 

Orientēšanās nenotiek tikai 
mežos, bet arī pilsētās. Uldis at-
zīst, ka skriet pa pilsētu viņam 
īpaši nepatīk, jo trases ir īsākas 
un parasti pieveicamas 10–15 
minūšu laikā. “Tur daudz lielāka 
nozīme ir ātrumam, un sprintam 
esmu par lēnu,” sevi vērtē jaunais 
talants. Viņš piebilst, ka mežs kā 
vide viņam arī šķiet daudz patīka-
māka un iedvesmojošāka.

Neviens no jaunajiem 
saulkrastiešiem nealkst ekstrē-
mus un skarbus laikapstākļus 
orientēšanās sacensību laikā. “Kad 
nedaudz līst lietus, tad skriet ir 
patīkamāk, jo lielā karstumā man 
skriet nepatīk. Vasarā koku ēnas 
mežā nāk par labu, bet liels auks-
tums vai dubļi nav nekas kārdi-
nošs,” savas izjūtas atklāj Kristers.

Veiksmes talismanu 
vietā – vecāki
Jaunieši atzīst, ka skolotāji pret 
viņu aizraušanos izturas atbalsto-
ši. Neesot neviens, kurš kratītu 
ar pirkstu, teikdams – būtu labāk 
kādu grāmatu izlasījuši, nevis ap-
kārt skraidījuši. Arī klasesbiedri 

tur īkšķus par saviem vienaudžiem 
un viennozīmīgi atbalsta. Par lie-
lākajiem ieguvumiem, nodarbojo-
ties ar orientēšanās sportu, jaunie-
ši uzskata draugu kompāniju, kas 
iegūta, veselīgu dzīvesveidu un pa-
nākumus. Tas ir arī lielisks veids, 
kā atslēgties un atpūsties no ap-
kārtējās pasaules, uzskata Laura.

Jaunieši nav pārāk māņticīgi, 
tāpēc nekādus īpašus talismanus 
līdzi uz sacensībām neņem. Kendi-
ja vienīgā saka, ka viņas veiksmes 
talismans ir vecāki, kuri lielākoties 
brauc līdzi uz visām sacensībām. 
“Nevar teikt, ka bez vecākiem būtu 
grūtāk, bet tomēr ir foršāk, ka viņi 
atbrauc līdzi,” pastāsta meitene. 
Arī Laura uz sacensībām nere-
ti brauc kopā ar mammu, tomēr 
mežā viņas nesatiekoties: “Es vien-
mēr esmu ar draugiem, un viņa 
savā kompānijā. Vai arī abas skrie-
nam, tāpēc reti satiekamies.” 

Kristera un Kendijas tētis Dai-
nis zina, ko nozīmē sportiski bērni, 
kas papildus mācībām sporta skolā 
brīvdienās skrien pa mežiem un 
meklē kontrolpunktus. “Brīvdie-
nu praktiski nav, jo braucam līdzi 
uz visām sacensībām. Turklāt tas 
prasa līdzekļus. Tā jau var likties, 
ka skriet pa mežu – tur jau nekā-
dus līdzekļus nevajag, bet mēnesī 
sakrājas diezgan nopietnas naudas 
summas. Lai atbrauktu uz sacen-
sībām, paliktu pa nakti, sagādātu 
atbilstošu sporta apģērbu – tas viss 
tomēr maksā. Labi buči, kas pie-
mēroti skriešanai mežos, maksā 
līdz pat simt latiem. Labi, ka dome 
sedz dalības maksu sacensībās.” 
Dainis arī pats savulaik nodarbo-
jies ar orientēšanās sportu un saka, 
ka centīsies atsākt treniņus, jo tā ir 
būtiska viņa dzīves sastāvdaļa.

Svarīgākais – galva un kājas
“Lai gūtu augstākos sasniegumus, 
jāspēj apvienot gan ātras kājas, 
gan veikla domāšana. Ja ir tikai 
viens vai otrs, tad uz godalgotām 
vietām cerība maza,” saka trenere 
Dzintra Rēķe, kuras pamudināti 
jaunieši kopš 1. klases aizraujas ar 

orientēšanās sportu. 
Lai nodarbotos ar šādu spor-

ta veidu, daudz kas ir atkarīgs no 
vecākiem, uzsver trenere. Tā kā 
visiem četriem mammas un tēti ir 
“par” sportu un daļa arī paši līdz ar 
jauniešiem sākuši aizrauties ar šo 
brīvā laika nodarbi, tad sasniegt 
var vairāk. “No sākuma brauc līdzi 
bērniem uz sacensībām, vēro, kā 
viss notiek, apgrozās šajā sabiedrī-
bā un ar laiku iesaistās paši. Lauras 
mamma Irita, piemēram, šobrīd ir 
pat Latvijas čempione nakts orien-
tēšanās sportā,” pastāsta trenere.

Uldis, Laura, Kendija un Kris-
ters jau no paša sākuma esot bijuši 
cītīgākie audzēkņi, kuri bez pārāk 
lielas skubināšanas paši iesaistīju-
šies aktivitātēs. “Jau pavisam mazā 
vecumā visi cītīgi nāca uz treni-
ņiem, brauca uz visām sacensībām. 
Ir ļoti interesanti vērot viņu izaugs-
mi un prasmes, kas gadu gaitā nā-
kušas klāt. Tagad, kad izauguši, viņi 
joprojām ir ļoti apzinīgi. Viņiem tas 
ir svarīgi,” zina teikt trenere.

Tomēr principā orientēšanās 
sportam jauniešus pievērst nav 
nemaz tik viegli, pārliecinājusies 
Dzintra. Saulkrastos ir ļoti plaša 
sporta veidu izvēle – futbols, flor-
bols, džudo, dejošana, mākslas un 
mūzikas skola. “Tik azartiski, cik 
viņi bija 1. klasē, tagad tādu ne-
maz vairs nav,” atzīst trenere.

Visi četri jaunieši ir Latvijas 
izlases sastāvā. Savā vecuma grupā 
Uldis Upītis ir labākais orientie-
rists Latvijā, “viņš stabili un pār-
liecinoši iegūst godalgotās vietas. 
Pārējiem panākumi ir mainīgi,” 
piebilst trenere. Ulda panākumu 
pamatā nenoliedzami ir meto-
disks darbs arī ziemā, kad viņš, 
tāpat kā Kendija un Kristers, para-
lēli mācībām skolā trenējas arī ka-
maniņu braukšanā. “Tā kā kama-
niņu sports un orientēšanās īpaši 
nedublējas, jo viens ir vasaras, otrs 
ziemas sporta veids, tad to ir ie-
spējams apvienot, arvien uzlabo-
jot savas sportiskās iemaņas.”

Agnese Dzene

Pasaules skolēnu 
čempionātā 

Portugālē 
aprīlī Latvijas 
un Saulkrastu 
vārdu pasaulē 
nesa četri ta-

lantīgi orientie-
risti – Kristers 

Aparjods, 
Kendija Aparjode, 
Laura Puķīte un 

Uldis Upītis.
Foto: 

Agnese Dzene
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Četras sudraba medaļas 
kaujas mākslās

No 11. līdz 13. aprīlim 
Sanktpēterburgā risinājās 
VII Kaujas mākslu olimpiāde 
“Austrumi–Rietumi”. 

Šīs bija plaši pārstāvētas sacensī-
bas, kurās 50  valstu sportisti sa-
centās 40  dažādos cīņas veidos. 
Olimpiādē piedalījās aptuveni 
10 000 sportistu.

Latvijas Karatē asociācija 
(LKA) cīnījās WKC (pasaules ka-
ratē klubs) karatē sacensībās. 
Izlasi pārstāvēja 12  dalībnieki. 
Konkurence bija iespaidīga, ko-
pējais karatē dalībnieku skaits 

svārstījās ap 2000, katrā katego-
rijā 25–35 sportisti. Mūsu spor-
tisti nostartēja īpaši labi un pa-
rādīja savas labākās prasmes un 
iemaņas.

Saukrastieši ieguva četras 
sudraba medaļas. Roberts Ābe-
līts  – SANBON kumite 2.  vieta, 
IPPON kumite 2.  vieta, Adrianss 
Magons  – 8–9 gadu komandu 
kuminte 2. vieta, Valters Jenerts – 
8–9 gadu komandu kuminte 
2. vieta. 

Kaspars Riekstiņš, 
karatē treneris

Volejbola svētki
“Lāses Kauss” ir vienas no 
populārākajām volejbola 
sacensībām skolu jauniešiem, 
kuras šogad tiek organizētas 
jau divpadsmito reizi, tās 
ir zīmīgas ar rekordlielu 
dalībnieku skaitu – 754 
komandas, 6787 dalībnieki – 
pirmā posma sacensībās. 

Pirmā posma sacensības notiek 
visā Latvijā, bet finālsacensības, 
kur piedalās uzvarētājkomandas 
(šogad 116) no Latvijas pilsētām 
un novadiem, tradicionāli tiek 
organizētas Rīgā, Olimpiskajā 
Skonto hallē, un ir kļuvušas par 
volejbola svētkiem, jo paralēli 
volejbola sacensībām, kas vien-
laikus notiek uz 16 laukumiem, 
bērniem un jauniešiem ir iespēja 
pierādīt sevi arī dažādās atrakci-
jās, viktorīnās un citās aktivitātēs. 
Ik gadu finālsacensībās tiek aici-
nāti piedalīties arī dažādi mūziķi, 
kas brīvbrīžos jauniešus priecē ar 
dziesmām.

Sīvu konkurenci pirmā pos-
ma sacensībās un finālspēlēs 
izturējušas arī Zvejniekciema vi-
dusskolas volejbola komandas. 
Varam būt gandarīti, ka mūsu 

skolas volejbola komandas div-
padsmit gadus pēc kārtas ir ie-
kļuvušas finālsacensībās “Lāses 
Kauss”. Šo sacensību gaisotne ir 
diezgan saspringta, jo jāspēlē as-
toņas minūtes, bet pārtraukums 
starp spēlēm ir tikai trīs minūtes. 
Tāpēc šajās sacensībās liela nozī-
me ir ne tikai augstai sportiskai 
sagatavotībai, bet arī veiksmei. 

Šogad pirmo reizi finālsa-
censību atklāšanā un nominā-
ciju piešķiršanā piedalījās Valsts 

prezidents Andris Bērziņš, kurš 
savā uzrunā atzina, ka viņam pir-
mo reizi savā volejbolista karjerā 
bija iespēja būt šādos svētkos, kur 
vienuviet pulcējas tik daudz jau-
niešu no visas Latvijas. Prezidents 
pauda gandarījumu, ka volejbols 
vēl joprojām ir populārs sporta 
veids, kas pulcina aizvien vairāk 
spēlētāju. 

Par “Lāses Kausa” tradīciju 
nu jau kļuvusi kaimiņvalstu skolu 
jauniešu dalība šajās finālsacensī-

bās. Šogad tika uzaicinātas divas 
komandas no Igaunijas. 

Finālsacensības izvērtās ļoti 
interesantas, bija jāņem vērā pat 
izcīnīto punktu attiecību koefi-
cients. 

30 komandu konkurencē 
Zvejniekciema vidusskolas B 
grupas meiteņu komanda starp 
Latvijas skolām izcīnīja vicečem-
piones godu – 2. vietu. Uzvaru 
izcīnīja A. N. Umbraško, Ī. Zaķe, 
A. Liniņa, S. S. Umbraško, A. Jer-

macāne, K. Ūdre, P. Dalbiņa, M. 
Martinsone. 

A grupas jaunietes ieguva 9. 
vietu. Komandā spēlēja M. Ur-
dziņa, B. Barkāne, K. Kosmačeva, 
A. Eglīte, E. Paeglīte, K. B. Čerpa-
kovska, E. Kalniņa, D. Zariņa.

Volejbolistēm – veiksmi un 
izturību nākamajās sacensībās! 

Dzidra Dulpiņa,  
Zvejniekciema vidusskolas  

sporta trenere 

Volejbola veterāni uzņem ciemiņus
Jau vairākus gadus Saulkrastu vo-
lejbola veterāni aktīvi piedalās sa-
censībās visā Latvijā, ir startējuši 
arī turnīros Lietuvā un Igaunijā. 
Nu atkal bija pienācis uzņemt 
viesus pie sevis. 4. maijā Zvejniek-
ciema vidusskolas zālē pulcējās 10 
kungu komandas un Saulkrastu 
sporta centrā astoņas dāmu vie-
nības. Lai gan kungu konkuren-
cē Saulkrastus pārstāvēja divas 
komandas – Saulkrasti un Zvej-
niekciems –, mūsējiem diemžēl 
godalgoto trijniekā iekļūt neiz-
devās. Uzvarēja Lubānas vete-
rāni, aiz sevis atstājot Pērnavas 
pārstāvjus un komandu SWH+. 
Toties Saulkrastu dāmu komanda 
godam pārstāvēja mūsu novada 
godu un tikai finālā sīvā cīņā pie-
kāpās Talsu volejbolistēm. Treša-
jā vietā valmierietes.

Vakarā kultūras namā “Zvej-
niekciems” notika apbalvoša-
na un svinīgais bankets, kura 
laikā viesi atzina, ka pasākums 
Saulkrastos noritējis ļoti labā lī-
menī – bija gan labs dalībnieku 
sastāvs, kuram godam līdzi turē-
jās arī mūsu tiesnešu un sekre-
tariāta brigādes, gan ekskluzīvi 

kausi un medaļas uzvarētājiem 
un labākajiem spēlētājiem, un pat 
svaigi kūpinātas zivis, par ko liels 
paldies mūsu zvejniekiem – vo-
lejbolistiem. Galvenā pasākuma 
organizatore no mūsu volejbolis-
tu puses Sandra Korne pateicas 
visiem, kas palīdzēja veiksmīgi 
noritēt šim vērienīgajam notiku-
mam, īpaši PA “Saulkrastu kultū-
ras un sporta centrs” par telpām, 
kā arī finansiālu un organizatoris-

ku palīdzību. Paldies par zāli arī 
Zvejniekciema vidusskolai, Spor-
ta centra kafejnīcai par garšīgo 
ēdināšanu. Tomēr visīpašāko pal-
dies Sandra saka savai ģimenei, 
kas visas dienas laikā bez atpūtas 
veica visdažādākos uzdevumus. 
Paldies arī tev, Sandra, ka atvedi 
uz Saulkrastiem tik interesantu 
pasākumu!

Signe Sinkeviča

Par pašvaldības policijas paveikto aprīlī
Aprīlī Saulkrastu pašvaldības po-
licijas darbinieki par dažādiem 
pārkāpumiem aizturēja un no-
gādāja Rīgas reģiona pārvaldes 
Saulkrastu policijas iecirknī tālā-
ku darbību veikšanai 13 personas, 
no tām par atrašanos sabiedriskā 
vietā alkohola reibumā 11 perso-
nas un par maluzvejniecību divas 
personas. Trīsas personas par at-
rašanos sabiedriskā vietā alkohola 
reibumā aizturētas un nogādātas 
savās dzīves vietās.

18. aprīlī par automašīnas va-
dīšanu alkohola reibumā un bez 
vadītāja apliecības aizturēta un 
nodota ceļu policijai 1980. gadā 
dzimusi sieviete.

Saulkrastu novada pašvaldī-
bas policijā 25 gadījumos ir sāktas 
lietvedības administratīvā pār-
kāpuma lietās, no kurām vienā 
gadījumā par mājas (istabas) dzīv-
nieku turēšanas noteikumu ne-
ievērošanu, divos gadījumos par 
īpašuma teritorijas nesakopšanu, 

vienā gadījumā par ceļa piegružo-
šanu un 21 gadījumā par līgumu 
neslēgšanu ar atkritumu apsaim-
niekotāju. 

15 gadījumos par līgumu ne-
slēgšanu ar atkritumu apsaimnie-
kotāju ir sastādīti administratīvā 
pārkāpuma protokoli.

Valdis Kalniņš,  
Saulkrastu novada  

pašvaldības policijas  
priekšnieks

“Lāses Kausa” B grupas meitenes un trenere Dzidra Dulpiņa. 
Foto: A. Liniņa

B. Barkāne “Lāses Kausa” A grupas spēlē. 
Publicitātes foto no Draugu domubiedru grupas

No kreisās: Andreass Meļņičenko, Adrians Magons, treneris, Artēmijs 
Semjaņinkovs, Roberts Ābelīts, Valters Jenerts.

Saulkrastu dāmu komanda godam pārstāvēja mūsu novadu, iegūstot 
godpilno otro vietu. Foto no domes arhīva
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Saulkrastu novada domes 24. aprīļa sēdes lēmumi
Par nekustamā īpašuma 
nodokļu parāda piedziņu 
bezstrīda kārtībā
Piedzīt bezstrīda kārtībā nenomak-
sāto nekustamā īpašuma nodokli 
četrām fiziskām personām. 

Par nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķa maiņu
Mainīt nekustamā īpašuma XX (īpa-
šuma adrese), Saulkrasti, Saulkrastu 
nov., (kadastra apzīmējums xxxxx), 
kopējā platība 4484 m2, lietošanas 
mērķi 
no “neapgūta individuālo dzīvojamo 
māju apbūves zeme, kods – 0600”
uz “zeme, uz kuras galvenā saim-
nieciskā darbība ir mežsaimniecība, 
kods  – 0201”, atbilstoši īpašuma 
pašreizējai izmantošanai.

Par zemes nomas līguma 
pagarināšanu
Pagarināt uz 10 gadiem 2005.gada 
1.jūnijā noslēgto zemes nomas lī-
gumu ar X.X.(vārds,uzvārds) par 
Saulkrastu pašvaldības zemes īpašu-
ma XX (īpašuma adrese), Saulkrasti, 
Saulkrastu nov., (kadastra apzīmē-
jums xxxxx), daļas 300 m2 platībā 
iznomāšanu bez apbūves tiesībām. 
1. Par zemes nomas līguma pagarinā-
šanu noslēgt rakstisku vienošanos.

Par zemes nomas līguma 
noslēgšanu
1. Noslēgt ar SIA XX (nosaukums) 
zemes nomas līgumu uz 10 (desmit) 
gadiem par Saulkrastu pašvaldības 
zemes īpašuma XX (īpašuma ad-
rese), Saulkrasti, Saulkrastu nov., 
(kadastra apzīmējums xxxxx), daļas 
2880 m2 platībā iznomāšanu ēku 
īpašuma – kafejnīcas, (kadastra ap-
zīmējums xxxxx), uzturēšanai.
2. Noteikt nomas maksu 5  % ap-
mērā no zemes īpašuma kadastrā-
lās vērtības – Ls 459,04 (četri simti 
piecdesmit deviņi lati, 04 santīmi) 
un Ls  96,40 (deviņdesmit seši lati, 
40  santīmi) 21  % PVN, kopā gadā 
Ls  555,44 (pieci simti piecdesmit 
pieci lati, 44 santīmi).

Par zemes nomas līguma 
noslēgšanu
1. Noslēgt ar SIA XX (nosaukums) 
zemes nomas līgumu uz laika pe-
riodu no 15.05.2013. līdz 30.09.2013. 
par Saulkrastu pašvaldības ze-
mes īpašuma XX (īpašuma adrese), 
Saulkrasti, Saulkrastu nov., (kadas-
tra apzīmējums xxxxx), daļas 170 m2 
platībā iznomāšanu vasaras kafejnī-
cas uzturēšanai.
2. Noteikt nomas maksu Ls 200 (divi 
simti lati, 00 santīmi) un Ls 42 (četr-
desmit divi lati, 00 santīmi) 21  % 
PVN, kopā mēnesī Ls 242 (divi simti 
četrdesmit divi lati, 00 santīmi).

Par zemes nomas līguma 
noslēgšanu
1. Noslēgt ar IK XX (nosaukums) ze-
mes nomas līgumu uz 2 (diviem) 
gadiem par Saulkrastu pašvaldības 
zemes īpašuma XX (īpašuma adrese), 
Saulkrasti, Saulkrastu nov., (kadas-
tra apzīmējums xxxxx), daļas 160 m2 
platībā iznomāšanu kafejnīcas un 
bērnu rotaļu laukuma uzturēšanai.
2. Noteikt zemes nomas maksu LVL 
140 (viens simts četrdesmit lati, 00 
santīmi) un Ls  29,40 (divdesmit de-
viņi lati 40 santīmi) 21 % PVN, kopā 
gadā Ls 169,40 (viens simts sešdes-
mit deviņi lati 40 santīmi).

Par nekustamā īpašuma 
nodokļa parāda samaksas 
sadalīšanu termiņos
1. Atlikt līdz 01.05.2014. nokavēto 
nekustamā īpašuma nodokļu mak-
sājumu samaksu Ls 205,41 apmērā, 
ko sastāda pamatparāds Ls 202,51 
un nokavējuma nauda Ls 2,90, par 

nekustamo īpašumu XX (īpašuma 
adrese), Saulkrastu pag., Saulkrastu 
nov., (kadastra apz. xxxxx), tiesis-
kais valdītājs X.X (vārds, uzvārds), sa-
skaņā ar parāda nomaksas grafiku:
2. Par parāda nomaksas grafiku 
noslēgt rakstisku vienošanos.

Par adreses piešķiršanu
1. Piešķirt adresi ēkām un būvēm, kas 
funkcionāli saistītas ar zemes īpašu-
mu XX (īpašuma adrese), (kadastra 
apzīmējums xxxxx), XX (īpašuma ad-
rese), Saulkrasti, Saulkrastu novads.

Par īpašuma zemes ierīcības 
projekta izstrādi
1. Atļaut izstrādāt nekustamo īpa-
šumu “DKS XX” 4. zemes vienības, 
(kadastra apzīmējums xxxxx), XX 
(īpašuma adrese), (kadastra apzīmē-
jums xxxxx) un XX (īpašuma adre-
se)(kadastra apzīmējums xxxxx), 
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu no-
vads, zemes ierīcības projektu.
2. Apstiprināt zemes ierīcības pro-
jekta darba uzdevumu.

Par īpašuma zemes ierīcības 
projekta izstrādi
1. Atļaut izstrādāt nekustamā īpa-
šuma XX (īpašuma adrese), (kadas-
tra apzīmējums xxxxx), Saulkrasti, 
Saulkrastu novads, zemes ierīcības 
projektu.
2. Apstiprināt zemes ierīcības pro-
jekta darba uzdevumu.

Par nekustamā īpašuma 
nodokļa atvieglojuma 
piemērošanu
Piemērot nekustamā īpašuma no-
dokļa atvieglojumu 50 % apmērā X.X 
(vārds, uzvārds) par nekustamo īpa-
šumu XX (īpašuma adrese), Saulkras-
ti, Saulkrastu novads, ½ (vienas ot-
rās) domājamās daļas apmērā, laika 
periodā no 01.01.2013. līdz 31.12.2013. 

Par nekustamā īpašuma 
nodokļa atvieglojuma 
piemērošanu
Piemērot nekustamā īpašuma no-
dokļa atvieglojumu 25 % apmērā X.X. 
(vārds, uzvārds) par nekustamo īpašu-
mu XX (īpašuma adrese), Saulkrastu 
pagasts, Saulkrastu novads, laika pe-
riodā no 1.01.2013. līdz 31.12.2013. 

Par atkritumu apsaim
niekošanas valsts plāna 
projektu 2013.–2020. gadam
Noteikt, ka atkritumu apsaimnie-
košana ir Saulkrastu novada pašval-
dībai stratēģiski svarīga nozare.

Par procesuālā termiņa 
atjaunošanu
Atteikt atjaunot procesuālo termiņu. 

Par žoga būvniecību 
Nekustamā īpašuma XX (īpašuma 
adrese) Saulkrastos īpašniekam 
X.X.(vārds, uzvārds) līdz 2013.  gada 
1.  augustam nodrošināt nekusta-
mā īpašuma XX (īpašuma adrese), 
Saulkrastos žoga caurredzamību 
atbilstoši Teritorijas izmantošanas 
un apbūves noteikumu 204.punkta 
prasībām. 

Par saistošo noteikumu 
apstiprināšanu
1. Apstiprināt pievienoto saistošo 
noteikumu “Par sociālās palīdzības 
pabalstiem Saulkrastu novadā” pro-
jektu.
2. Atzīt par spēkā neesošiem 
29.06.2011. Saulkrastu novada do-
mes saistošos noteikumus Nr.  8 
“Par sociālās palīdzības pabalstiem 
Saulkrastu novadā”.
3. Saistošos noteikumus triju dienu 
laikā nosūtīt Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministrijai zi-
nāšanai. 

4. Saistošie noteikumi stājas spēkā 
pēc to publicēšanas bezmaksas in-
formatīvajā izdevumā “Saulkrastu 
Domes ziņas” un tie ir brīvi pieeja-
mi Saulkrastu novada domes ēkā. 

Par grozījumiem saistošajos 
noteikumos “Par pašvaldības 
kompensāciju izmaksu 
vecākiem (aizbildņiem), kuru 
bērns netiek nodrošināts 
ar vietu Saulkrastu novada 
pašvaldības izglītības iestādē 
pirmsskolas izglītības 
programmas apguvei”
1. Apstiprināt Saulkrastu novada 
domes saistošos noteikumus “Gro-
zījumi Saulkrastu novada domes 
2011. gada 28. decembra saistošajos 
noteikumos Nr. 15 “Par pašvaldības 
kompensāciju izmaksu vecākiem 
(aizbildņiem), kuru bērns netiek 
nodrošināts ar vietu Saulkrastu no-
vada pašvaldības izglītības iestādē 
pirmsskolas izglītības programmas 
apguvei””. 
2. Apstiprinātos saistošos notei-
kumus un to paskaidrojuma raks-
tu triju darba dienu laikā pēc to 
parakstīšanas rakstveidā nosūtīt 
Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrijai atzinuma 
sniegšanai. 
3. Saistošie noteikumi stājas spēkā 
likumā “Par pašvaldībām” 45.panta 
noteiktajā kārtībā. 

Par pamatbudžeta norēķinu 
konta noteikšanu
Noteikt AS “SMP” bankas kontu 
nr. LV31MULT1010514870010 par 
Saulkrastu novada domes pamat-
budžeta norēķinu kontu sākot ar 
2013. gada 2. maiju.

Par grozījumiem Saulkrastu 
pilsētas kapsētas 
uzturēšanas noteikumos
1. Apstiprināt Saulkrastu nova-
da domes saistošos noteikumus 
“Grozījumi 2008.  gada 23.  decem-
bra saistošajos noteikumos Nr. 40 
“Saulkrastu pilsētas kapsētas uztu-
rēšanas noteikumi”.
2. Apstiprinātos saistošos noteiku-
mus un to paskaidrojuma rakstu 
triju darba dienu laikā pēc to pa-
rakstīšanas rakstveidā nosūtīt Vides 
aizsardzības un reģionālās attīstī-
bas ministrijai. 
3. Saistošie noteikumi stājas spēkā 
likumā “Par pašvaldībām” 45. panta 
noteiktajā kārtībā. 
4. Apstiprināt grozījumus Saulkras-
tu novada domes 2011. gada 31. au-
gusta iekšējos noteikumos Nr.  10 
“Iekšējie darba kārtības noteikumi”.

Par Saulkrastu pilsētas 
kapsētā sniegto pakalpojumu 
un apbedījumu vietu 
izcenojumiem
Apstiprināt Saulkrastu pilsētas kap-
sētā no 2.05.2013. sniegto pakalpo-
jumu un apbedījumu vietu izceno-
jumus.

Par grozījumiem 
Kapu saimniecības un 
Labiekārtošanas nodaļas 
budžetos
1. Apstiprināt izmaiņas Kapu saim-
niecības un Labiekārtošanas budže-
tos 2013. gada izdevumos:
1.1. samazināt Kapu saimniecības 
izdevumu plānu un palielināt Lab-
iekārtošanas nodaļas izdevumu 
plānu sekojošos kodos un norādīta-
jā apmērā:
1.1.1. ekonomiskās klasifikācijas 
kodu (EKK) 1119 (Pārējo darbinieku 
mēneša atalgojums) par 8000 latu;
1.1.2. EKK 1147 (Piemaksa par papil-
dus darbu) par 159 latiem;
1.1.3. EKK 1150 (Līgumdarba algas) 
par 950 latiem;

1.1.4. EKK 1210 (Darba devēja sociālā 
nodokļa iemaksa) par 2300 latiem;
1.1.5. EKK 1221 (Darba devēja sociāla 
rakstura pabalsti un kompensācijas, 
no kuriem aprēķina iemaksas) par 
367 latiem;
1.1.6. EKK 1227 (Darba devēja soci-
āla rakstura pabalsti un kompensā-
cijas, no kuriem aprēķina iemaksas) 
par 320 latiem;
1.1.7. EKK 1228 (Darba devēja soci-
āla rakstura pabalsti un kompensā-
cijas, no kuriem neaprēķina iemak-
sas) par 200 latiem;
1.1.8. EKK 22191 (Sakaru pakalpoju-
mi) par 123 latiem;
1.1.9. EKK 22192 (Interneta pieslē-
guma maksa) par 146 latiem;
1.1.10. EKK 2223(Maksa par elektro-
enerģiju) par 403 latiem;
1.1.11. EKK 2229 (Izdevumi par pā-
rējiem komunālajiem pakalpoju-
miem) par 5029 latiem;
1.1.12. EKK 2249 (Pārējie pakalpoju-
mi) par 1343 latiem;
1.1.13. EKK 2252 (Informācijas sistē-
mas licenču nomas izdevumi) par 
16 latiem;
1.1.14. EKK 23111 (Kancelejas preces) 
par 111 latiem;
1.1.15. EKK 2322 (Maksa par degvie-
lu) par 180 latiem;
1.1.16. EKK 2341 (Medikamenti) par 
20 latiem;
1.1.17. EKK 2351 (Remontmateriāli) 
par 40 latiem;
1.1.18. EKK 2352 (Saimniecības ma-
teriāli) par 282 latiem.
2. Likvidēt ar 2013.  gada 2.  maiju 
Kapu saimniecības štatu saraks-
tu un papildināt Labiekārtošanas 
nodaļas štatu sarakstu ar trīs štata 
vietām  – kapsētas pārzinis, kapsē-
tas pārziņa palīgs, kapu teritorijas 
sētnieks, nemainot mēnešalgu mi-
nētiem amatiem.
3. 1. un 2. punktā minētos grozīju-
mus iekļaut nākamajos saistošajos 
noteikumos par pašvaldības 2013.
gada budžeta grozījumiem.

Par budžeta ieņēmumu un 
izdevumu apstiprināšanu
1. Palielināt Saulkrastu novada do-
mes 2013.gada budžeta ieņēmumus:
1.1. Ieņēmumu pozīciju “Citi ie-
priekš neklasificētie maksas pa-
kalpojumi” (EKK 21.4991) par 4442 
latiem.
2. Palielināt Saulkrastu novada do-
mes 2013.gada budžeta izdevumu 
pozīciju:
2.1. “Projekts “Can I Help You” par 
4  442 latiem (EKK 2121 (Ārvalstu 
komandējumi – dienas naudas) 576 
lati un EKK 2233 (Transporta pakal-
pojumi) 3 866 lati);
3. 1.  un 2.  punktā minētos grozī-
jumus iekļaut nākamajos saisto-
šajos noteikumos par pašvaldības 
2013. gada budžeta grozījumiem.

Par grozījumiem 30.01.2013. 
saistošajos noteikumos 
Nr. 2 “Saistošie noteikumi 
par Saulkrastu novada 
pašvaldības budžetu”
1. Apstiprināt grozījumus Saulkras-
tu novada domes 30.01.2013. sais-
tošajos noteikumos Nr. 2 “Sais-
tošie noteikumi par Saulkrastu 
novada pašvaldības budžetu 2013.
gadam”.
2. Saistošos noteikumus pēc to pa-
rakstīšanas nosūtīt Vides aizsardzī-
bas un reģionālās attīstības minis-
trijai zināšanai.

Par iekšējo noteikumu 
“Dokumentu pārvaldība 
Saulkrastu novada 
pašvaldībā” Pielikuma Nr. 1 
“Saulkrastu novada domes 
ierobežotas pieejamības 
informācijas saraksts” 
ikgadējo apstiprināšanu

Apstiprināt Saulkrastu novada do-
mes 27.04.2011. iekšējo noteiku-
mu Nr. 3 “Dokumentu pārvaldība 
Saulkrastu novada pašvaldībā” 
Pielikumu Nr. 1 “Saulkrastu nova-
da domes ierobežotas pieejamības 
informācijas saraksts” uz vienu 
gadu.

Par Skultes ostas pārvaldes 
aizdevuma nodrošinājumu
1. Saulkrastu novada dome piekrīt, 
ka Skultes ostas pārvalde saņem 
aizdevumu 723 tūkstošu eiro apmē-
rā no AS “SEB Banka” ledus klases 
velkoņa iegādei.
2. Aizdevuma nodrošināšanai iz-
mantot Skultes ostas pārvaldei pie-
derošo nekustamo īpašumu (pie-
stātne).

Par SIA “Saulkrastu 
komunālserviss” 2012. gada 
pārskata apstiprināšanu
1. Apstiprināt SIA “Saulkrastu ko-
munālserviss” 2012. gada pārskatu.
2. Pārskata gada zaudējumus segt 
no iepriekšējo gadu nesadalītās peļ-
ņas un no turpmāko gadu peļņas.

Par PSIA “Saulkrastu 
slimnīca” 2012. gada pārskata 
apstiprināšanu
1. Apstiprināt PSIA “Saulkrastu 
slimnīca” 2012. gada pārskatu.
2. Pārskata gada zaudējumus segt 
no iepriekšējo gadu nesadalītās peļ-
ņas un no turpmāko gadu peļņas.

Par SIA “ZAAO” gada pārskata 
apstiprināšanu
1. Apstiprināt SIA “ZAAO” 
2012. gada pārskatu.
2. Pārskata gada zaudējumus segt 
no iepriekšējo gadu nesadalītās peļ-
ņas un no turpmāko gadu peļņas.

Par 2012. gada pašvaldības 
pārskatu un zvērināta 
revidenta apstiprināšanu
1. Apstiprināt Saulkrastu novada 
domes 2012. gada pārskatu.
2. Apstiprināt Saulkrastu novada 
pašvaldības aģentūras “Saulkrastu 
kultūras un sporta centrs” 2012. 
gada pārskatu.
3. Apstiprināt Saulkrastu pašval-
dības iestādes “Sociālās aprūpes 
māja” 2012. gada pārskatu.
4. Apstiprināt konsolidēto Saulkras-
tu novada pašvaldības 2012. gada 
pārskatu.
5. Apstiprināt zvērinātu reviden-
tu Māri Bierni, sertifikāta numurs 
148 (SIA auditorfirma “Inspekcija 
AMJ”), Saulkrastu novada pašval-
dības 2013.  gada finanšu revīzijas 
veikšanai, revīzijas pārskata sagata-
vošanai un atzinuma sniegšanai par 
saimnieciskā gada pārskatu.

Par līdzekļu piešķiršanu 
klaiņojošo suņu un kaķu 
izķeršanai
1. Paredzēt 2014.  gada pašvaldības 
budžetā finanšu līdzekļus Ls  6000 
apmērā, iepirkuma līguma noslēg-
šanai ar biedrību “Dzīvnieku pa-
tversme Mežavairogi”.
2. Noslēgt līgumu ar biedrību “Dzīv-
nieku patversme Mežavairogi”, reģ. 
nr. 40008187785, par līgumcenu Ls 
12 600. 

Ervīns Grāvītis, 
domes priekšsēdētājs

Nākamā domes sēde paredzēta treš-
dien, 29. maijā, plkst. 15 Saulkrastu no-
vada domē Raiņa ielā 8, Saulkrastos.
Ar pilnu domes lēmumu tekstu (ievē-
rojot Fizisko peronu datu aizsardzī-
bas likumā noteikto) var iepazīties 
Saulkrastu novada pašvaldības inter-
neta vietnē www.saulkrasti.lv, sada-
ļā “Domes lēmumi”.
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Pasākumu kalendārs

“Saulkrastu Domes Ziņas”
Saulkrastu novada dome. Raiņa iela 8, 
Saulkrasti, Saulkrastu novads, LV–2160
www.saulkrasti.lv

Sabiedrisko attiecību speciāliste
Marika Grasmane 67142514, 28634639,
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 eksemplāri.

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

Ar izdevumu elektroniskā formātā var 
iepazīties arī Saulkrastu pašvaldības 
interneta vietnē www.saulkrasti.lv 
sadaļā “Saulkrastu Domes Ziņas”.

Aprīlī Saulkrastu novada 
Dzimtsarakstu nodaļā 
reģistrēti
Iļja Savickis,
Mārcis Mozga,
Gustavs Siliņš,
Marta Jēkabsone,
Niks Magone.
Sveicam mazuļus un viņu vecākus!

Sirsnīgi sveicam 
nozīmīgajā jubilejā
Annu Lobodinu,
Liliju Bāliņu,
Arturu Celmu,
Ausmu Vilcāni,
Fainu Suščeņu,
Vilmāru Gunāru Skrubi,
Zaigu Dzeni,
Lidiu Chernokozinskayu,
Jefrosiniju Rudzišu,
Zigrīdu Lejiņu,
Dzidru Gulbi,
Silviju Briedi,
Valentīnu Basjuli,
Vili Plāteri,
Vitoldu Noviku,
Lotāru Lāmu,
Uldi Krauju,
Raiti Dzeni,
Ainu Bluķi,
Andu Dagniju Stintmani,
Antonu Arvīdu Rubīnu,
Ievu Maksimovu,
Aivaru Buliņu.

Saulkrastu novada dome 
izsaka līdzjūtību aizsaulē 
aizgājušo tuviniekiem.
Biruta Līviņa
27.08.1949.–31.03.2013.

Zigmunds Ozolkāja
23.04.1955.–4.04.2013.

Maigonis Lapacinskis
20.08.1928.–13.04.2013.

Ilga Maiga Kalniņa
5.08.1933.–21.04.2013.

Imants Skuja
10.04.1930.–22.04.2013.

Valdis Bošs
1.04.1921.–26.04.2013.

Anna Garzubova
23.04.1939.–26.04.2013.

12. maijā 12.00 kultūras namā 
“Zvejniekciems” Mātes dienas 
koncerts “Mīļo māmiņ, sveicu 
tevi!”  – koncertā piedalās mazo 
dziedātāju “Saulkrastu cīrulītis 
2013” laureāti, bērnu vokālā stu-
dija D. Kalniņas vadībā, mazākie 
“Fractus” dejotāji un pirmsskolas 
bērnu deju kolektīvi. 

17. maijā 16.00 Saulkrastu nova-
da domes zālē Saulkrastu sadrau-
dzības pilsētas Lietuvā Neringas 
mākslu skolas audzēkņu kon-
certs. Ieeja brīva!

No 18. maija gadskārtējā māksli-
nieka Ērika Bērziņa darbu izstāde 
k/n “Zvejniekciems” mazajā zālē. 
Atklāšana 12.00 un tikšanās ar 
mākslinieku 18.maijā kopā ar vo-
kālo ansambli “Dzīle”. 

18. maijā 20.00 pie Reiņa Kau-
dzītes vasaras namiņa (Skolas ielā) 
Muzeju nakts sarīkojums “Mežā 
koki dažādi...” ar iespēju darbo-
ties dažādās amatnieku darbnīcās, 
šo un to pagatavot un iemācīties, 
kā arī uzzināt mazliet vairāk par 
mežu un tā iemītniekiem, kopā ar 
Saulkrastu mākslinieciskajiem ko-
lektīviem nodziedāt kādu dziesmu 
un iemācītie kādu dejas soli. 

19. maijā 14.00 kultūras namā 
“Zvejniekciems” mūsdienu deju 
grupas “Fractus” 16 gadu jubilejas 
koncerts “Mirklis”. Viesosies arī 
Ivettas Jakovļevas mūsdienu deju 
grupa. 

No 22. maija Saulkrastu domes 
zālē Borisa Samusa gleznu izstā-
de “Visi gadalaiki”. Tikšanās ar 
mākslinieku 24.  maijā 14.00 do-
mes zālē. 

25.maijā Saulkrastu vasaras se-
zonas atklāšanas sarīkojums “Ie-
ripo vasarā!” 
No 8.00 Bīriņu ielā gadatirgus

No 16.00 pie Velomuzeja radošās 
darbnīcas un gatavošanās sezo-
nas atklāšanas velobraucienam
17.30 velobrauciens “Vedam lomu!” 
No 18.00 Saules laukumā sezo-
nas atklāšanas svinības.

26. maijā 15.00 Saulkrastu estrā-
dē jokdaru karaļa Edgara Liepiņa 
gadskārtējie svētki “Uz redzēša-
nos kādreiz maijā!”.
Svētkos piedalās Dzintars Čīča, 
brāļi Riči, Kaspars Antess, Dainis 
Skutelis, “Dobeles zemessargi” un 
Artūrs Reiniks, deju kopa “Aija” 
un orķestris “Bellacord”. Svētkus 
vadīs kapellmeistars Roberts Go-
bziņš.
Koncerts un balle (1 stundu) – ie-
ejas maksa Ls 5, pensionāriem un 
skolēniem Ls  3. Ieeja estrādē un 
biļešu tirdzniecība no 13.00.

29. maijā 19.00 kultūras namā 
“Zvejniekciems” jaunā spēlfilma 
“Miglā”. Ieejas maksa Ls  2, pen-
sionāriem un skolēniem Ls 1.
Netālajā Daugavpilī uzņemtā 
un pērnajā Kannu kinofestivā-
lā pirmizrādītā Sergeja Lozņicas 
vēsturiskā kara drāma “Miglā” 
teju pēc gada ir nokļuvusi vie-
tējā kino repertuārā. Drūmā un 
lēnīgā noskaņā, tā atgriežas pie 
kinematogrāfā daudzkārt apspē-
lētās Otrā pasaules kara tēmas no 
nedaudz atšķirīga rakursa. Tā vie-
tā, lai ar plašu vērienu un grafis-
kām cīniņu ainām ilustrētu kara 
zvērības, “Miglā” tās atstāj ārpus 
kadra, priekšplānā izvirzot ļaužu 
savstarpējās attiecības, kuras ne-
atgriezeniski samežģījusi necilvē-
cīgā situācija.
Uzņemta pēc baltkrievu kara 
romānu autora un publicista 
Vasiļa Bikova darba motīviem, 
1942.  gadā Baltkrievijā norisošā 
“Miglā” vēsta par kādu kolabo-
racionismā nepatiesi apsūdzētu 
vīrieti, kuru partizāni gatavojas 
nošaut. 

Partizānu cīņu un stāsta lokācijas 
dēļ Lozņicas filma nereti ir tiku-
si pielīdzināta Elema Kļimova 
1985.  gada traģiskajam meistar-
darbam “Ej un skaties”  – emo-
cionāli smagam stāstam par kāda 
pusaugu zēna likteni nacistu 
okupētajā Baltkrievijā. “Miglā” 
raisa asociācijas ar Kļimova fil-
mu ne vien vizuālās valodas, bet 
arī stāstniecības dēļ  – abu kino-
darbu epicentrā ir dramatiskas 
situācijas gūstā nonācis galvenais 
varonis. Lozņicas Sušeņja savā 
ziņā arī mazliet atgādina bērnu - 
savā godprātā un patiesumā viņš 
kardināli atšķiras no daļas kara 
izmocīto ļautiņu, kuru morāles 
principus dominē izdzīvošanas 
instinkts.

2. jūnijā 12.00 visus saulkras-
tiešus  – lielus un mazus  – aici-
nām uz Ģimenes dienas svinī-
bām, kuras šoreiz notiks pie k/n 
“Zvejniekciems”, lai ģimenes lokā 
pārbaudītu savu veiklību, izmēģi-
nātu spēkus stafetēs un rotaļās, 
izdziedātos un izdejotos!

8. jūnijā no 12.30 Starptautis-
kais amerikāņu auto salidojums 
“Saulkrasti 2013. Wanted!”

SPORTA AfIšA
11. maijā Saulkrastu basketbola 
čempionāta pusfināli
12.00 SMRT–BK “Saulkrastu Nafta”
14.00 “Saimnieks”–“Izaicinā jums”

11. maijā 19.00 Saulkrastu kausa 
izcīņa šautriņu mešanā, 5. posms.

16. maijā 17.00–19.00 orientēša-
nās seriāls “Saulkrastu pavasaris”, 
6.  kārta Lilastes ezera ziemeļi 
(marķējums no Lilastes kanāla)

18. maijā Saulkrastu basketbola 
čempionāta fināls
12.00 spēle par 3. vietu
14.00 spēle par 1. vietu

Spēļu starplaikā notiks LBL3 se-
zonas veiksmīgāko līdzjutēju un 
populārāko spēlētāju apbalvoša-
na.

23. maijā orientēšanās seriāls 
“Saulkrastu pavasaris”, 7. kārta Ga-
rezeri (pie Lilastes pārbaruktuves) 

30. maijā 17.00–19.00 orientēša-
nās seriāls “Saulkrastu pavasaris”, 
8.kārta DUS “Statoil” (marķējums 
no Saulkrastu apvedceļa)

1. un 2. jūnijā Saulkrastu sporta 
centrā starptautiskais Saulkrastu 
džudo turnīrs zēniem un meitenēm

6. jūnijā 17.00–19.00 orientēša-
nās seriāls “Saulkrastu pavasaris”, 
9.  kārta Ķirezers (marķējums no 
Saulkrastu apvedceļa)

8. un 9. jūnijā Saulkrastu sporta 
centrā starptautiska kaķu izstāde. 
Ieeja bez maksas.

SENIORU AKTIVITāTES
4. jūnijā plkst. 13 domes zālē 
tikšanās ar kinorežisori Dzintru 
Geku. Filma par izsūtījuma vie-
tām Tomskas apgabalā. 
30. maijā ekskursija uz Rīgu. 
Tālr. 26437766.


