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Saulkrastu novada dome līdz 
30. maijam aicina iesniegt 
priekšlikumus Saulkrastu 
Lielās balvas piešķiršanai, 
iesniedzot rakstisku 
ierosinājumu Saulkrastu domē.

Saulkrastu Lielā balva ir augstākais 
Saulkrastu domes apbalvojums. 
Saulkrastu Lielo balvu – māks
las darba atveidojumu un naudas 
balvu – piešķir kā apbalvojumu 
par izciliem nopelniem vai sasnie
gumiem Saulkrastu pašvaldības 
labā tautsaimniecības, zinātnes, 
veselības aizsardzības, sociālās 
aprūpes, drošības, kultūras, izglī
tības, sporta, sabiedriskajā, saim
nieciskajā darbā un Saulkrastu 
vārda popularizēšanā. Izsniedzot 
Saulkrastu Lielo balvu, īpašniekam 
tiek izmaksāta vienreizēja naudas 
balva četru minimālo mēnešalgu  
apmērā.

Apbalvojumu var piešķirt fiziskai  

personai, juridiskai personai, 
Saulkrastu domes institūcijai, paš
darbības kolektīvam, sporta kolektī
vam. Ierosinājumus izskata Saulkras
tu domes apbalvojumu komisija.

Tiesības ieteikt apbalvošanai 
citu personu, iesniedzot Saulkrastu 
domē rakstisku ierosinājumu, ir fi
ziskai personai, juridiskai personai, 
biedrībai, deputātu komitejai, paš
valdības konsultatīvajai padomei, 
darba kolektīvam, pašdarbības ko
lektīvam, sporta kolektīvam. 

Ierosinājumā par apbalvošanu 
jānorāda:
• apbalvojamās personas vārds, 
uzvārds, personas kods, dzīves
vieta, nodarbošanās vai juridiskās 
personas vai kolektīva nosau
kums, reģistrācijas numurs, adre
se vai darbības vieta;
• vispusīgs to nopelnu apraksts, 
par kuriem ierosina apbalvošanai;
• iesniedzēja ierosinājums apbal
vojuma veidam;

• ziņas par iesniedzēju: vārds, uz
vārds, personas kods, dzīvesvieta, no
darbošanās (juridiskām personām – 
nosaukums, reģistrācijas numurs un 
juridiskā adrese, kolektīviem – no
saukums, adrese vai darbības vieta).

Pievērsiet uzmanību: 
• fiziskas personas ierosinājumam 
par personas apbalvošanu jāpie
vieno vismaz piecu citu personu 
atsauksmes par apbalvošanai ie
rosināto personu; 
• ierosinājumiem, kurus iesniedz 
juridiska persona, biedrība, depu
tātu komiteja, pašvaldības kon
sultatīvā padome, darba kolek
tīvs, pašdarbības kolektīvs, sporta 
kolektīvs, jāpievieno protokola 
izraksts no sanāksmes, kurā no
lemts izvirzīt apbalvojumam.

Saulkrastu Lielo balvu plānots 
pasniegt Saulkrastu pilsētas svēt
kos. Gaidām jūsu ierosinājumus!

Saulkrastu novada dome

Gaidām priekšlikumus 
Saulkrastu Lielās balvas piešķiršanai

Sezonas atklāšanas pasākums 
sestdien, 24.maijā, šogad būs 
īpašs. Saulkrastu peldvietā 
realizēts līdz šim lielākais 
labiekārtojumu projekts 
novadā – ierīkots Jūras parks. 
Līdz ar darbu pabeigšanu 
pašvaldība saņēma vēl 
vienu patīkamu ziņu, proti, 
Saulkrastu pilsētas peldvietai 
„Centrs” piešķirts Vides 
izglītības fonda starptautiskā 
tūrisma ekosertifikāts! 
Ar gandarījumu jāatzīst, ka 
projekta galvenais mērķis ir 
sasniegts. 

Parks veidots tā, lai šeit ērti un 
gaidīti justos gan ģimenes ar 
bērniem, gan aktīva dzīvesveida 
piekritēji, gan seniori vai vienkār
ši atpūtas baudītāji un saulrieta 
vērotāji. Lai saglabātu vides vērtī
bas un radītu iespējami dabīgu un 
īpašu vidi, atbilstoši vides eksper
tu ieteikumiem Jūras parkā visi 
iesegumi veidoti tikai no koka. 
Savukārt soli, veloturētāji, atkri
tumu urnas, sauļošanās krēsli vei
doti pēc īpaša dizaina, integrējot 
tos izveidotajās laipās.

Parka centrā izvietoti divi plud
males volejbola laukumi un nelielas, 
divlīmeņu skatu terases jūras, saul
rietu, nelielu koncertu vai volejbo
la sacensību vērošanai. Volejbola 
tīklus demontējot, laukumus varēs 
izmantot arī citu pasākumu orga
nizēšanai. Tāpat parkā iekārtoti pa
staigu celiņi, atpūtas soli, sauļošanās 
krēsli, uzstādītas rotaļu ierīces, āra 
trenažieri, izveidots ielu vingrotāju 
laukums, pludmales duša, velosipē
du turētāji, kā arī asfaltbetona ceļš 
starp Tūrisma informācijas centru 
un pludmali nomainīts pret betona 
bruģakmens iesegumu.

Īpaši nozīmīgs ir teritorijas 
jaunizveidotais apgaismojums, 

kas ļauj doties pastaigās uz jūru, 
izmantot trenažierus vai uzspēlēt 
volejbolu arī diennakts tumšajā 
laikā, kas īpaši nozīmīgi ir pavasa
rī un rudenī. Parka teritorijā tiks 
atklāta arī jauna vasaras kafejnīca.

Projekta „Publiskās infrastruk
tūras nodrošināšana peldvietai 
„Centrs” Saulkrastos” ietvaros 
plānotie darbi tika īstenoti ar 
Eiropas Zivsaimniecības fonda 
atbalstu, izmantojot LEADER 
pieeju. Projekta kopējās izmak
sas ir EUR 364 000, no tām EUR 
179 281 ir Eiropas Zivsaimniecības 
fonda nauda. Paldies visiem pro
jektā iesaistītajiem par operatīvu 
un kvalitatīvu darbu, jo īpaši lab
iekārtojuma projekta autoram, 
arhitektu birojam SIA „Substan
ce” un arhitektam Arnim Dimi
ņam, kā arī uzņēmumam SIA 

„Fiberglass”, kas veica ierīkošanas 
darbus, un tās direktoram Edvī
nam Gušponam. 

Novada iedzīvotāji un viesi jau 
ir paspējuši iecienīt jauno parku. 
Cerams, ka šis projekts dos spē
cīgu uzrāvienu Saulkrastu attīs
tībai, piesaistīs investorus jaunu 
pakalpojumu objektu izveidei un 

iedzīvotājus un viesus, kuri šos 
pakalpojumus izmanto. 

Visiem parka apmeklētājiem at
gādinām, ka jaunajā Jūras parkā, 
tāpat kā visā Saulkrastu pludmalē, 
ir aizliegts smēķēt. Rūpēsimies par 
savu un līdzcilvēku veselību!

Normunds Līcis

Atklās Jūras parku
Aicinām visus uz 

gadskārtējo 
Saulkrastu 

vasaras sezonas 
atklāšanas  sarīkojumu

• Plkst. 8.00 –  
Bīriņu ielas gadatirgus.  
Laipni aicināti visi pirkt un 
pārdot gribētāji! 

• Plkst. 14.00  
pulcēsimies laukumā pie 
kafejnīcas „Neibāde”, 
lai sagatavotos 
velobraucienam un 
iesildītos sportiski 
atraktīvās aktivitātēs.

• Plkst. 15.30  
velobrauciens  
„Ķeram vēju!”  
kopā ar orķestropēdu. 

• Plkst. 16.00  
Jūras parka atklāšana –  
pludmales volejbola 
sacensību „Saulkrastu 
kokteilis” iepriekšējo 
gadu čempionu kausa 
izcīņa pludmales 
volejbolā (finālspēles), 
velobrauciena atraktīvāko 
dalībnieku apbalvošana 
un dejas kopā ar 
orķestropēda mūziķiem 
un Ufo. 

Zilais karogs Saulkrastu 
pludmalei

Saulkrastu pilsētas peldvietai 
„Centrs” piešķirts Vides 
izglītības fonda starptautiskā 
tūrisma ekosertifikāts. Tas 
nozīmē, ka šovasar peldvietā 
plīvos Zilais karogs. 

Saņemot šo nozīmīgo sertifikātu, 
ir izpildīti programmas kvalitātes 
kritēriji (kopumā 29) ūdens, vides 
pārvaldes, vides informācijas un 
izglītības, kā arī labiekārtojuma 
un servisa jomās.

Saulkrastu novada domes 
speciālisti vairākus gadus aktīvi 

strādāja, lai Saulkrastu peldvieta 
atbilstu programmā noteiktajiem 
kvalitātes kritērijiem un tai tiktu 
piešķirts ekosertifikāts.  

Kopumā Latvijā 2014.  gadā 
Zilā karoga sertifikāts piešķirts 12 
peldvietām un trīs jahtu ostām. 

Zilā karoga programma ir 
viena no piecām globālā Vides 
izglītības fonda programmām. 
Pasaulē tā ir kļuvusi par popu
lārāko tūrisma ekosertifikācijas 
modeli, kas atzīts gan tūristu, gan 
pašvaldību un vides institūciju  
vidū.

„Ieripo 
Saulkrastu 

vasarā!” 
24. maijā
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Ja esat izveidojuši sakoptu 
vidi savā dzīves vai darba 
vietā, lauku sētā, vasarnīcā 
vai uzņēmuma teritorijā, kas 
atrodas Saulkrastu novadā, 
piedalieties konkursā!

Konkursa mērķis ir veicināt dzī
ves vietas sakopšanu un labiekār
tošanu, videi draudzīgu apsaim
niekošanu, kā arī noskaidrot 
Saulkrastu novada skaistākos un 
sakoptākos īpašumus, vienlaikus 
popularizējot tā dalībniekus un 
uzvarētājus.

Konkursā var piedalīties visi 
iedzīvotāji, kuri izveidojuši sa
koptu vidi savā dzīves vai darba 
vietā, lauku sētā, vasarnīcā vai 
uzņēmuma teritorijā, kas atrodas 
Saulkrastu novada teritorijā.

Īpašumus dalībai konkursā 
var izvirzīt fiziskas un juridiskas 
personas, kā arī komisija pēc 
savas iniciatīvas.

Pieteikumā vēlams norādīt: 

pieteicēja vārdu un uzvārdu, ad
resi, tālruni, epasta adresi, kā 
arī konkursam pieteiktā īpašuma 
adresi, īpašnieka vārdu, uzvārdu 
un tālruni.

Konkursa laikā komisija veiks 
īpašuma apskati dabā no 2. jūnija 
līdz 30. jūnijam, ņemot vērā laika 
apstākļus.

Trīs skaistāko un sakoptāko 
īpašumu apsaimniekotāji saņems 

balvu – dāvanu karti: 1.  vieta – 
100 eiro, 2. vieta – 70 eiro, bet 
3. vieta – 50 eiro vērtībā.

Īpašumus konkursam var 
pieteikt līdz šā gada 2.  jūnijam 
Saulkrastu novada domē vai elek
troniski dome@saulkrasti.lv. 

Ar konkursa nolikumu var iepazī
ties Saulkrastu novada domes ēkas 
1. stāvā pie ziņojuma dēļa, kā arī in
terneta vietnē www.saulkrasti.lv. 

Kopīgs darbs novada sakopšanā

15. aprīlī Pēterupes, Ķīšupes 
un Aģes lejtecēs tika ielaisti 
divgadīgie taimiņa mazuļi – 
smolti. 

Ar valsts Zivju fonda atbalstu pro
jekts „Zivju resursu pavairošana 
un atražošana Saulkrastu novada 
upēs” iesākās jau 2012.  gadā, kad 
Rīgas līča piekrastē tika notverti 
taimiņu vaislinieki, no kuriem ziv
ju audzētavā „Tome” ieguva ikrus, 
inkubēja un izaudzēja smoltus.

Piedaloties Lielrīgas reģionā
lās vides pārvaldes inspektoriem, 
Saulkrastu novada domes un Vid
zemes zvejnieku biedrības pār
stāvjiem, novada mazo upju lejte
cēs tika ielaisti vairāk nekā 2500 
taimiņa mazuļu. Zivju mazuļu 
monitoringu un novērtējumu pa
redzēts veikt šogad un nākamajā 
gadā sadarbībā ar zinātniskā in

stitūta „BIOR” speciālistiem.
Lai iegūtu jūtamu rezultātu 

taimiņu populācijas pieaugumā, 
līdzīgi projekti tiks realizēti arī 
turpmāk.

Smoltu ielaišana Pēterupē. 
Foto no domes arhīva

Novada upēs ielaisti 
zivju mazuļi

Piedalieties skaistas un sakoptas vides konkursā

Sakopšanas darbi notika arī Saulkrastu estrādes teritorijā, tostarp tika sakārtoti gājēju celiņi. Foto no domes arhīvaPeldvietā „Centrs” tika sakoptas un nokrāsotas pārģērbšanās kabīnes.

Šogad Lielā talka Saulkrastu 
novadā pulcēja daudz aktīvo 
talcinieku. 

Talka sākās desmitos no rīta, kad 
talkotāji pulcējās pie novada domes 
ēkas un Zvejniekciema kultūras 
nama, kur katram tika izdalīti darba 
rīki, cimdi, atkritumu maisi un ie
dalītas talkošanas vietas.  Pludmalē, 
peldvietā „Centrs”, Saulkrastu nova
da domes un pašvaldības policijas 
darbinieki nokrāsoja pārģērbšanās 
kabīnes, iztīrīja kāpu zonu un plud
males teritoriju. Saulkrastu estrādē 
sakārtoja gājēju celiņus. Novada 
māksliniecisko pašdarbības kolek
tīvu dalībnieki sakopa parku pie 
estrādes. Seniori grāba ietvju zālājus 
Rīgas ielā un sakopa veco ābeļdārzu 
pie Zvejniekciema vidusskolas. Jāat
zīmē, ka talkā piedalījās arī vienas 
politiskās apvienības pārstāvji, indi
viduālie talkotāji, vairākas ģimenes, 
kas sakopa Raiņa ielu, teritoriju aiz 
Saulkrastu autobusu pieturas pie 
bijušā restorāna „Vārava”, pludma
li Inčupē, mežu un kāpu zonu pie 
degvielas uzpildes stacijas „Lukoil”, 
kā arī citas teritorijas. Pēc padarītā 
darba visi kopā baudīja Lielās talkas 
īpašo zupu.

Saulkrastu novada dome izsaka 
pateicību visiem, kuri piedalījās 
novada labiekārtošanas un sa
kopšanas darbos. Turēsim tīru un 
sakoptu mūsu novadu!

Zanes Pīlipas komanda sakopa 
bijušā restorāna „Vārava” 

stāvlaukumu.
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3. maija vakarpusē, par spīti 
aukstajam laikam, Saulkrasti 
svinēja Latvijas Republikas 
Neatkarības atjaunošanas 
24. gadadienu. 

Šoreiz svētkus ieskandināja pū
tēju orķestru koncerts „Lai svētki 
skan un atbalsojas!”, kurā kopā 
muzicēja gan pašmāju orķestris 
„Neibāde”, gan Limbažu PO „Le
misele”, gan orķestri no Pociema 
un Ugāles. Prieks par tīro, skaisto 
skaņu un lepnums par savu tau
tu – tā pavisam īsi var raksturot 
koncertu. Mazliet vēlāk, vakaram 
jau satumstot, Saules laukumu 
pildīja saulkrastieši un Saulkras
tu viesi, lai piedalītos gadskārtējā 
orientēšanās spēlē „Lai visi ceļi 
ved uz mājām!”. 28 kājāmgājēju 

komandas, kopā 84 cilvēki, devās 
meklēt kontrolpunktus pie sa
koptākajiem Saulkrastu skvēriem 
un ziedu kompozīcijām, bet au
tobraucēji, kuri šoreiz piedalījās 
spēlē krietni kuplākā pulkā nekā 
pagājušajā gadā (šogad piedalījās 
31 autokomanda, aptuveni 150 
dalībnieku), meklēja Saulkrastu 
novada robežas ar Sējas, Carnika
vas un Limbažu novadiem. Paši 
dalībnieki atzina, ka šoreiz trase 
esot bijusi krietni sarežģītāka, to
mēr tas spēles garšu tikai vairojis. 
Visus orientieristus iesildīja un 
pat krietni uzkarsēja atraktīvā Ag
nese Rakovska un grupa „Triānas 
parks”. Saulkrastieši svētku pirmo 
stundu sagaidīja ar prieku un lep
numu par savu novadu un valsti! 

Saulkrastu novada PA „Saulkras

tu kultūras un sporta centrs” izsaka 
pateicību par atsaucību, līdzdalību 
un kontrolpunktu darbības no
drošināšanu 3.  maija orientēšanās 
spēlē „Lai visi ceļi ved uz mājām!” 
Sandrai Ozolai-Ozoliņai, Rasai 
Šmotekai, Dzintrai Rēķei, Janinai 
Sprincei, Robertam Birzniekam, 
Kristīnei Ungurei, Aivim Kuliše
vam, Matīsam  Ivanovam, Rutai 
Možajevai, Ivetai Možajevai, Signei 
Sinkevičai, Dzintrai Rumpei, Pēte
rim Ūdrim, Artim Blenkenbergam, 
Dāvim Blankenbergam, Gunai Lā
čauniecei, Jolantai Liniņai, Rasmai 
Garklāvai, Ziedonim Skrīvelim, Ai
nāram Liepiņam, Vizmai Vimbai, 
Andrim Lielajam, Dagnijai Gurti
ņai, Jānim Gurtiņam, Ilgvaram La
piņam, Mārai Alenai, Vizmai Nied
rei un Vairai Cīrulei.

Šogad aprit 25 gadi, kopš 
pasaulē plaši izskanēja 
informācija par 1989. gada 
23. augustā organizēto 
Baltijas ceļu – unikālu un 
mierīgu masu demonstrāciju, 
kuras laikā vairāk nekā 
miljons cilvēku sadevās rokās, 
lai veidotu 600 km garu 
cilvēku ķēdi caur trim 
Baltijas valstīm, vienojot 
Igauniju, Latviju un 
Lietuvu centienos pēc 
brīvības.

Atzīmējot Baltijas ceļa 25. gada
dienu, UNESCO Latvijas Na
cionālā komisija sadarbībā ar 
partneriem Latvijā, Lietuvā un 
Igaunijā īsteno projektu „Baltijas 
ceļa stāsti”, lai veicinātu sabiedrī
bas izpratni par Baltijas ceļa noti

kumiem caur dzīvo vēsturi – Bal
tijas valstu iedzīvotāju stāstiem. 

Apkopotie stāsti būs pieeja
mi vietnē www.thebalticway.eu, 
kur visa gada garumā ikviens 
sociālo tīklu lietotājs caur savu 
lietotāja profilu varēs pievie
noties virtuālajam Baltijas ce
ļam, iesaistīties daudzveidīgās 
virtuālās sociālo tīklu aktivitā
tēs, iegūt aktuālo informāciju 
par Baltijas ceļa 25. gadadienas 
aktivitātēm un projektu, kā 
arī publicēt savu Baltijas ceļa  
stāstu.

Stāstu iesūtīšana
Ikviens aicināts dokumentēt un 
iesūtīt savu stāstu, vadoties pēc iz
strādātās BALTIJAS CEĻA STĀS
TU formas. Stāstus līdz oktobrim 
var sūtīt pa pastu, kā arī uz epastu 
programmas@unesco.lv .

Saulkrastu novada bibliotē
ka aicina novada iedzīvotājus, 
kuri piedalījās Baltijas ceļa ķēdē, 
dalīties ar saviem atmiņu stās
tiem. Mēs varam jums palīdzēt 
apkopot, pierakstīt un noformēt 
jūsu atmiņu stāstu par Baltijas  
ceļu.

Pirmdiena Otrdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena

19. maijā
–

20. maijā
14.00–17.00

22. maijā 
14.00–17.00

23. maijā
9.00–17.00

24. maijā 
– 25. maijā –

26. maijā
14.00–
17.00

27. maijā
9.00–17.00

29. maijā
8.00–10.00

14.00–17.00

30. maijā
14.00–17.00

31. maijā
9.00–14.00

Rtg kabineta darba laiks maijā

Pieņemšanas dienas, 
datums

Pieņemšanas 
laiks

REĢISTRATŪRA pirmdiena, trešdiena, 
piektdiena
otrdiena, ceturtdiena

8.00–16.00

9.00–17.00
Neatliekamās medicīniskās 
palīdzības punkts

katru dienu 0.00–24.00

Ārstu konsultācijas: pieņemšana pēc iepriekšēja 
pieraksta pa tālr. 67952700

Endokrinoloģe Brigita VIZIŅA 27. maijs 14.00–17.00
Kardiologs 21. maijs 10.00–13.00
Dermatoloģe Ruta BARLO maijs 14.00–17.00
Otolaringoloģe Ilona KRONBERGA 22., 29. maijs 14.00–17.00
Acu ārste Ausma SPROĢE 19., 26. maijs 10.00–16.00
Acu ārste Sandra AUSEKLE 20., 21. maijs 9.20–11.30
Neirologs Ainārs VECVAGARS atvaļinājumā
Neiroloģe Dace DZIRKALE 20., 27. maijs 10.00–13.00

14.00–17.00
Onkoloģe Santa RAUDIŅA sestdiena 10.00–13.00
Interniste 
Tatjana GRUZDOVA-DZIRKALE

otrdiena, ceturtdiena 
piektdiena

11.00–17.00

Ķirurgs Aleksandrs KUZŅECOVS otrdiena
piektdiena

14.00–17.00
9.00–13.00

Ķirurgs Andris ZEMĪTIS trešdiena
ceturtdiena

9.00–12.00
14.00–17.00

Ķirurgs Nikolajs DUPLIŠČEVS pirmdiena 9.00–13.00
Ķirurgs Kārlis VĒRDIŅŠ svētdiena 11.00–14.00
Ķirurgs Guntis AIVARS trešdiena 12.00–15.00
Ķirurgs Jurijs SOROKINS sestdiena 11.00–14.00

Saulkrastu slimnīcas ārstu 
pieņemšanas laiki aprīlī

Februārī un martā SIA 
„ZAAO” (ZAAO), popularizējot 
atkritumu šķirošanas 
iespējas un videi draudzīgu 
rīcību, aicināja iedzīvotājus 
piedalīties fotokonkursā 
„Mana ģimene – EKO laukuma 
apmeklētāja”. Konkurss 
norisinājās 17 EKO laukumos 
uzņēmuma darbības teritorijā. 

Kopumā konkursa dalībnieki ie
sniedza 34 fotogrāfijas, kurās redza
mi gan paši aktīvie atkritumu šķiro
tāji, gan viņu četrkājainie draugi un 
uz EKO laukumiem atnestās, otrrei
zējai pārstrādei derīgās lietas.

Konkursā tika vērtētas fotog
rāfijas, nosakot uzvarētāju katrā 
no EKO laukumiem, kuros darbi 
veidoti, un piešķirot arī galveno 
balvu – par radošāko pieeju foto
kompozīcijas veidošanā.

Ar prieku jāatzīmē, ka fotokon
kursa laureātu vidū ir arī Vijgrie
žu ģimene no Saulkrastu novada.

Galveno balvu ieguva Borisovu 
ģimene, kura uz EKO laukumu Val
mierā atnesa sadzīves metāla priekš
metus un PET dzērienu pudeles, tur
klāt viņi bija īpaši piedomājuši arī par 

tērpiem – meitai bija no plastmasas 
maisiņiem darināti baleta svārki, bet 
mammai no plastmasas pudelēm da
rinātas baleta puantes.

ZAAO saka lielu paldies visiem, 
kas atsaucās konkursam, un cer, 
ka tagad par šķirošanas nozīmi 
šajās ģimenēs ir informēti visi un 
šie aktīvie cilvēki palīdzēs kļūt at
bildīgiem pret vidi vēl daudziem 
saviem līdzcilvēkiem.

Atgādinām, ka ZAAO apsaim
niekotajā teritorijā darbojas 17 

EKO laukumi: divi EKO laukumi 
atrodas Cēsīs, divi – Valmierā, 
bet pārējie ir izveidoti Rūjienā, 
Mazsalacā, Valkā, Smiltenē, Jaun
piebalgā, Augšlīgatnē, Alojā, Lim
bažos, Salacgrīvā, Saulkrastos, 
Balvos un poligonā „Daibe”. Tajos 
bez maksas tiek pieņemti tie at
kritumu veidi, ko iespējams nodot 
otrreizējai pārstrādei: papīrs un 
kartons, dzērienu kartona iepa
kojums (tetrapakas un elopakas), 
polietilēna plēve, PET dzērienu 
pudeles, sadzīves ķīmijas un kos
mētikas plastmasas iepakojums, 
pudeļu un burku stikls, logu 
stikls, sadzīves metāla priekšme
ti, sadzīves elektriskās un elek
troniskās iekārtas, kā arī sadzīvē 
radušies bīstamie atkritumi. Par 
samaksu privātpersonas atse
višķos EKO laukumos var nodot 
dažādu veidu nestandarta atkri
tumus – lielgabarīta atkritumus, 
tīrus un jauktus celtniecības at
kritumus, zaļos, kompostējamos 
atkritumus. Ar EKO laukumu 
darba laiku varat iepazīties uzņē
muma mājaslapā www.zaao.lv.

Zane Leimane

Baltijas ceļa stāsti – veltījums 25.gadadienai

Neatkarības atjaunošanas gadadienu sagaida ar pūtēju 
orķestru koncertu un orientēšanos 

Fotokonkursa laureāti arī Saulkrastos

Saulkrastu novada bibliotēka informē, ka no 1. jūnija līdz 31. augustam
bibliotēkas darba laiks darbadienās ir no plkst. 9.00 līdz 17.00, 
bet sestdienās no plkst. 10.00 līdz 14.00.
Informācija saziņai: tālr. 67951502 vai mob.  tālr. 29625609;
e-pasts saulkrastu.biblioteka@saulkrasti.lv vai saulkrastu.biblioteka@gmail.com

Svētkus ieskandināja pūtēju orķestru koncerts „Lai svētki skan un 
atbalsojas!”, kurā kopā muzicēja gan pašmāju orķestris „Neibāde”, gan 
Limbažu PO „Lemisele”, gan orķestri no Pociema un Ugāles.
Foto autore Gita Memmēna

Vijgriežu ģimene EKO laukumā 
Saulkrastos, Rīgas ielā 96a.
Foto no personīgā arhīva

NVA speciālisti jūnijā
Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) darbinieki pieņems 

apmeklētājus 2. un 5. jūnijā no plkst. 10.00 līdz 15.00 

Saulkrastu novada domes zālē.
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5. martā Mālpils kultūras 
centrā norisinājās „Mūsdienu 
deju konkurss–festivāls 
2014”, kurā piedalījās arī 
Saulkrastu pilsētas deju grupa 
„Desperado” Ingas Burkovas 
vadībā. 

Kopumā konkursa vērtējumu sa
ņēma 26 priekšnesumi. Tika vēr

tēta dejas kompozīcija, tehniskais 
izpildījums, priekšnesuma vizuā
lais efekts, dejotāju tērpi, ārējais 
veidols u.c. Deju grupas „Despe
rado” meitenes konkursā startēja 
ar trīs dejām, kuru horeogrāfiju 
veidojusi pati trenere. 1.–4. klašu 
meiteņu grupai par deju „Mazās 
džungļu raganiņas” tika piešķir
ta 1. pakāpe, savukārt 5.–9. klašu 

grupas dejotājas žūrijas priekšā 
stājās ar divām dejām – „Maz
liet prieka” un „Mūzikas vara”. 
Konkursa noteikumi paredzēja, 
ka no divām dejām tiek ieskai
tīta deja ar augstāko vērtējumu, 
tādēļ prieks un gandarījums par 
žūrijas vērtējumu – 1. pakāpe par 
deju „Mazliet prieka”.  ,,Mūzikas 
vara” ieguva 2.  pakāpi. Rezultā

tā gan 1.–4.  klašu meitenes ar 
deju „Mazās džungļu raganiņas”, 
gan 5.–9.  klašu meitenes ar deju 
„Mazliet prieka” tika izvirzītas 
dalībai otrajā kārtā „Mūsdienu 
deju kolektīvu radošais konkurss 
Vidzemē”, kas 11.  aprīlī norisi
nājās Madonā. Otrajā kārtā abas 
dejas tika novērtētas ar 2. pakāpi.

Sveicam „Desperado” dejotā

jas ar panākumiem! Pateicamies 
trenerei I. Burkovai par ieguldīto 
darbu, izdomu un pozitīvajām 
emocijām, ko meitenes gūst, ie
pazīstot dejas un kustību pasauli! 
Sirsnīgu paldies sakām Saulkras
tu novada domei par atbalstu!

„Desperado”  
dejotāju vecāki

Pašās aprīļa beigās Saulkrastu 
vidusskolas 4.b klase devās uz 
Rīgu, lai piedalītos „FILM Y” 
projektā Latvijas skolēniem, 
kas ļāva ikvienam dalībniekam 
iejusties filmu veidotāja lomā. 

Skolēniem bija iespēja pamēģi
nāt pašiem darboties filmu un 
animācijas studijā, kur varēja uz
ņemt filmu gan automobilī, gan 
veidot animācijas filmu, izman
tojot programmu „Stop Motion”. 
Skolēni apguva šo programmu un 
varēs to izmantot, lai veidotu paši 
savas filmas mājās. Tam nepiecie
šams tikai dators, vebkamera un 
internets. Klase tika sadalīta ko
mandās, kur darbojās kā aktieri, 
režisori, operatori un montāžisti. 
Tika piedāvātas piecas dažādas 
filmas fona tēmas, kas ļāva iz
vēlēties gan dažādus starpkadru 
un skaņu efektus, gan mūziku. 
Noslēgumā notika veidoto filmu 
pirmizrāde, un katra grupa saņē

Bērnu un jauniešu dienas 
centrs „Saulespuķe” no 16. līdz 
27. jūnijam organizē dienas 
vasaras projektu – praktikumu 
Saulkrastu novada bērniem 
„Mans vasaras piedzīvojums”. 
Projektā aicināti piedalīties 
2.–6. klašu skolēni (bērni, kuri 
pabeiguši 2., 3., 4., 5., 6. klasi).

Būs iespēja apgūt jaunas iema
ņas un attīstīt radošās un fiziskās 
spējas, darboties radošajās darb
nīcās, piedalīties sportiskās akti
vitātēs un pārgājienā ar velosipē
diem, ļauties piedzīvojumiem un 
atpūtai, doties divu dienu eks
kursijā uz Ventspili, pa ceļam ap
skatot Kuldīgu, Ventas un Aba
vas rumbu, Sabiles Vīnakalnu 

un lelles, apmeklēt un piedalīties 
izglītojošā programmā kādā no 
Rīgas muzejiem, pārbaudīt savas 
spējas „Labirintos” Iecavā. 

Pieteikuma anketa atrodama 
Saulkrastu novada mājaslapā 
www.saulkrasti.lv, sadaļas „Sociā
lais dienests” apakšsadaļā „BJDC 
„Saulespuķe””, vai Bērnu un jau
niešu dienas centrā „Saulespuķe” 
Raiņa ielā 7. 

Pieteikties līdz 31. maijam, atne
sot pieteikumu uz centru vai sūtot 
uz epastu ingunna@inbox.lv. 

Dalībnieku skaits ierobežots 
(līdz 40 bērniem), priekšroka tiem, 
kuri pirmie pieteiksies. Visiem jā
būt deklarētiem Saulkrastu nova
dā. Dalības maksa ~30 eiro (atkarī
bā no dalībnieku skaita).

Pieteikuma vēstulē obligāti jā
norāda vecāku tālruņa numurs 
un epasta adrese. 

Projekta dalībnieku vecāku sa
pulce notiks 2. jūnijā plkst. 17.00 
BJDC „Saulespuķe” Raiņa ielā 7. 

Sīkāka informācija pa tālruni 
67952649, 29445270 (Ingūna).

Ingūna Feldmane

20.  aprīlī Rīgas Tehniskajā uni
versitātē notika tradicionālās 
dziedāšanas konkurss „Dziesmu 
dziedu, kāda bija 2014”. Šajā kon
kursā, izturot sīvu konkurenci 
reģionālajā atlases kārtā, pieda
lījās arī Zvejniekciema vidussko

las 5.  klases skolnieks Emīls Ki
seļevskis. Dziedāšanas konkursā 
Emīls Kiseļevskis ieguva Dižlielā 
dziedātāja titulu. 
Apsveicam! 

Antra Deniškāne 

Iegūts Dižlielā dziedātāja tituls

Norisināsies projekts 
„Mans vasaras piedzīvojums!”

Jaunas prasmes filmu veidošanā

4.b klases skolēni veido filmu. Foto autore Ināra Strapcāne

Panākumi mūsdienu deju konkursā

Atzīmējot Starptautisko bērnu aizsardzības dienu, 
Saulkrastu novada bibliotēka sadarbībā ar biedrību „Mēs varam” 

aicina vecākus kopā ar bērniem 
sestdien, 31. maijā, no plkst. 11.30 līdz 13.00 

uz Bērnu rīta pasākumu 

„Ģimene Saules pilsētā” bibliotēkā.
Lūdzam iepriekš pieteikties pa tālruni 67951502 vai 29625609, 

jo vietu skaits telpā ir ierobežots.

ma disku ar savu veikumu, ar ko 
varēs iepazīstināt savus vecākus, 
draugus un arī skolasbiedrus. 
29. aprīlī skolā tika demonstrētas 
visas 4.b klases skolēnu veidotās 
filmas. Skatītāji tās novērtēja ar 

skaļiem aplausiem un sirsnīgiem 
smiekliem. Mūsu skolēnu varēša
nai robežu nav, ja vien tas ir inte
resanti.

Ināra Strapcāne

Deju grupas „Desperado” 5.–9. klašu grupa un vadītāja Inga Burkova. 

1.–4. klašu meiteņu grupai par deju „Mazās džungļu raganiņas” tika 
piešķirta 1. pakāpe. Foto no „Desperado” arhīva
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Aprīļa beigās Rīgā notika 
Latvijas 38. skolēnu zinātniskā 
konference, kurā Pierīgas 
reģionu latviešu valodniecības 
sekcijā pārstāvēja Saulkrastu 
vidusskolas 12. klases 
skolniece Zanda Briede. 

Zandas darbs „Bērna valodas īpat
nības mazbērna jeb agrīnās bēr
nības periodā” ieguva III pakāpes 
diplomu, un tas tika novērtēts kā 
inovatīvs. Tika uzteikta autores 
pozitīvā attieksme un ieinteresētī
ba tēmas izpētē. Liels paldies jāsaka 
Saulkrastu bērnudārza „Rūķītis” 
vadībai un audzēkņu vecākiem, 
kuri atļāva novērot savus bērnus 
rotaļu laikā un pierakstīt viņu  
valodu.

Par Zandas pētījumu ieintere
sējās arī Latviešu valodas aģen
tūra, tās metodiķe Anita Sniedze 
saskatīja potences meitenei tapt 
„par lielisku valodnieci, kas no
darbosies ar praktisko valodniecī
bu”. Šie vārdi lai ir svētīgs novē
lējums, jo Zanda vēlas studēt LU 

Humanitārajā fakultātē, Baltu 
filoloģijas nodaļā.

Inese Ābola

Latviešu valodas aģentūra 
(LVA) jau vairāk nekā 10 gadus 
izstrādā mācību un metodiskos 
materiālus latviešu valodas 
veiksmīgai apguvei dažādu 
vecumu bērniem un 
pieaugušajiem. 

Attīstoties tehnoloģijām, tiek 
pilnveidotas arī valodas apguvē 
izmantojamās mācību metodes 
un paņēmieni. Izglītībā inova
tīva ir animācijas metode, kas 
efektīvi izmantojama arī valodu 
apguvē. Animācija ir piemērs, 
kā realizēt mediju pedagoģiju 
mācību vidē, nodrošinot multi
modālu mācīšanos un atklājot 
veidu, kā lietderīgi lietot infor
mācijas tehnoloģijas un medijus 
mācību darbā, vienlaikus rosinot 
bērnu radošo darbību un mācību  
motivāciju.

Latviešu valodas aģentūra sa
darbībā ar Pierīgas Izglītības, 
sporta un kultūras pārvaldi reali

zēja projektu, kura laikā 18 skolu 
sākumskolas skolēni apguva ani
mācijas metodi un veidoja ani
mācijas filmas „Zīmuļu stāsti”. Šo 
skolu vidū bija arī Zvejniekciema 
vidusskolas 4. klases skolēni.

Ilustrētu mācību materiālu „Zī
muļu stāsti” 6–10 gadus veciem 
bērniem LVA izdeva 2013.  gadā. 
Tajā ir apkopotas 10 pasakas, 
kurās „atdzīvojas” zēna Arta zī
mējumi. Katras skolas skolēni ie
pazinās ar pasakām, veidoja ani
mācijas filmu scenārijus, zīmēja 
pasaku tēlus un L. Šteinbergas 
vadībā animēja pasakas.

Mūsu skolas ceturtklasnieki 
zīmēja un animēja „Ziemassvēt
ku pasaku”. Paldies skolotājai 
M. Alenai par radošajām idejām. 
Skolēni iejutās varoņu lomās, tās 
zīmējot un ierunājot tekstu. Rū
pīgs darbs tika veikts gan vizuālās 
mākslas pulciņa nodarbību laikā, 
gan projektu nedēļā. Skolēni bija 
pārsteigti, cik daudz darba un 

pacietības nepieciešams, lai izvei
dotu neliela apjoma animācijas 
filmiņu.

14.  aprīlī Zvejniekciema vidus
skolas 4.  klases pārstāvji A.  Anž
jānis, L.  Bernharde, R.  Cekarevs, 
L. Pimenova, E. Rajevskis un kla
ses audzinātāja J.  Liniņa pieda
lījās „Zīmuļu stāstu” atvēršanas 
jeb prezentācijas pasākumā, kas 
notika Jaunmārupes sākumskolā.

Skolēniem bija iespēja noska
tīties Jaunmārupes sākumskolas 
teātra pulciņa veidotu uzvedumu 
„Poga”, kā arī iepazīties ar citu 
skolu veidotajām animācijas fil
miņām.

Katra šajā projektā iesaistītā 
skola saņēma disku, kurā ir „Zī
muļu stāstu” animācijas, un pie
miņas balvas.

Visas animācijas filmas „Zīmu
ļu stāsti” iespējams noskatīties 
LVA mājaslapā www.valoda.lv.

Jolanta Liniņa

Atzīmējot bibliotēku nedēļu, 
24. aprīlī Zvejniekciema 
vidusskolas bibliotēkā viesojās 
bērnu grāmatu autore Evija 
Gulbe, kuru bērni jau bija 
iepazinuši, lasot grāmatiņu 
„Koko un Riko”.

Šajā grāmatā ir asprātīgas un 
pamācošas pasaciņas par divu 
žurkulēnu Koko un Riko piedzī
vojumiem, draudzību un arī ne
darbiem. Idejas pasaciņām, kas 
piemērotas pirmsskolas un sā
kumskolas vecuma bērniem, au
torei radušās, kad pastaigas laikā 
pazudis Evijas Gulbes meitiņas 
žurkulēns Koko. Lai mazinātu 

zaudējuma rūgtumu, Evija stās
tīja bērnam, ka Koko devies iepa
zīt pasauli un saticis draugu. Pēc 
tam stāstiņi tika pierakstīti un 
iesniegti izdevniecībā. Nu jau par 
Koko un Riko piedzīvojumiem la
sījuši daudzi bērni.

Tikšanās reizē bērni kopā ar au
tori atcerējās žurku puiku pastrā
dātās nerātnības un runāja par 
labajiem darbiem un nedarbiem. 
Klātesošajiem bija interesanti 
uzzināt, kāda ir žurku sadzīve un 
ieradumi, bērni uzzināja arī, kādu 
barību žurkulēni vislabprātāk ēd.

Pasākuma laikā bērni radoši 
darbojās, spēlējot spēli un liekot 
saliekamattēlu, kas veidots pēc 

grāmatas mākslinieces Lindas 
Lošinas ilustrācijām.

Gatavojoties literārajai pēcpus
dienai, arī bērni bija izdomājuši 
stāstus par pelīšu piedzīvoju
miem, kurus pastāstīja saviem 
skolas biedriem, skolotājām un 
rakstniecei. Par paveiktajiem dar
biņiem bērni saņēma Evijas Gul
bes un Lindas Lošinas grāmatiņu 
„Koko un Riko”, kuras autore ap
zīmogoja ar īpašu žurciņas ķepi
ņas spiedogu.

Pasākums izdevās interesants, 
atraktīvs un radošs!

Dace Indāre

Akciju sabiedrības „Latvijas 
valsts meži” rīkotā Meža 
olimpiāde notiek jau astoto 
reizi. Šogad Meža olimpiāde 
norisinājās trīs kārtās. 
Pirmajā kārtā skolotājiem 
bija jāvada stunda mežā par 
tēmu „Literatūra mežā”, un šīs 
stundas apraksts tika reģistrēts 
„Mammadaba” mājaslapā 
internetā. 

No visas Latvijas tika iesūtīti 295 
stundu apraksti, no kuriem žūrija 
izvēlējās 60 labākās klases, kuras 
bija piedalījušās un mācību satu
ru literatūrā apguvušas mežā.
2.  kārtā šiem 60 skolu audzēk
ņiem bija jāspēlē izzinošā inter
neta spēle „Mežotājs” un jāiegūst 
pēc iespējas augstāks rezultāts. 
Prieks, ka arī Zvejniekciema vi
dusskolas 6. klases skolēni iekļuva 
sešu labāko skolu sarakstā.

24.  aprīlī 6.  klases skolēni 
K.  Strupiša, P.  Vimbsons, A.  Iva
novs, V.  Rajevskis, V.  Rajevs
ka, M.  Ķēniņa, S.  M.  Leimane, 

M.  Medvedevs un L.  Lecis devās 
uz Meža olimpiādes finālu, kas 
notika Tērvetes dabas parkā. 
Meža olimpiāde tika atklāta, ie
dedzot olimpisko uguni. No Zvej
niekciema vidusskolas olimpisko 
uguni iededza L. Lecis.

Kad olimpiāde bija atklāta, sā
kās aktīvākā un nopietnākā šā 

pasākuma daļa – orientēšanās 
mežā. Skolēni saņēma kartes ar 
atzīmētiem kontrolpunktiem un 
uzdevumus, kuri bija jāveic katrā 
no tiem. 

No Zvejniekciema vidusskolas 
komandas kontrolpunktu meklē
šanā vislabāk veicās K.  Strupišai 
un P. Vimbsonam, un viņi iekļuva 

lielajā Meža olimpiādes finālā. Fi
nālā skolēniem kopā ar skolotāju 
bija jāizdomā radošs turpinājums 
stāstam par priedi. Olimpiādes 
fināla sākumā bija jānoklausās 
stāsta sākums, kurā tika atspogu
ļots priedes dzīves cikls – no iesē
šanas līdz pat 100 gadu vecumam. 
Skolēniem bija jāizdomā, kas ar 

šo priedi notiks nākamajos 100 
gados. Mūsu skolēni iztēlojās, ka 
viņi jau ir pieauguši, un, lai pateik
tu paldies vecākiem par rūpēm un 
mīlestību, ko viņi snieguši, šī prie
de būs kā pamats skaistai guļbūves 
mājai, kurā mammai un tētim pa
vadīt skaistas vecumdienas.

Kopvērtējumā K.  Strupiša un 
P. Vimbsons Meža olimpiādē iegu
va 5.  vietu, balvā saņemot iespēju 
aizbraukt skaistā kruīza ceļojumā 
uz Stokholmu. Tā kā „Tallink” dā
vanu karte paredzēta četrām per
sonām, Kate un Pēteris uzdāvināja 
biļeti arī L. Lecim, kurš, cītīgi spē
lējot spēli „Mežotājs”, palīdzēja vi
siem nokļūt Meža olimpiādē.

Skolēni atzina, ka pasākums 
bija ļoti interesants un diena, kas 
tika pavadīta orientējoties un uz
zinot daudz jaunas informācijas 
par mežu, tika pavadīta lieliski. 
Bērni izteica vēlmi piedalīties 
„Mammadaba” rīkotajās izzinoša
jās aktivitātēs arī nākamgad.

Santa Tinkusa

Apgūta animācijas metode un 
izveidotas filmas

Inovatīvs darbs, pozitīva attieksme un 
ieinteresētība – stabils pamats augstam 
novērtējumam

Latvijas 38. skolēnu zinātniska-
jā konferencē Pierīgas reģionu 
latviešu valodniecības sekcijā 
pārstāvēja Saulkrastu vidusskolas 
12. klases skolniece Zanda Briede. 
Foto no Saulkrastu vidusskolas 
arhīva

Literārā pēcpusdiena kopā ar rakstnieci 

Zvejniekciemieši Meža olimpiādē 

6. klases skolēni Tērvetes dabas parkā. Foto no Zvejniekciema vidusskolas arhīva 

Evija Gulbe iejūtas lomā, ciemojoties Zvejniekciema vidusskolas bibliotē-
kā. Foto no Zvejniekciema vidusskolas arhīva
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Kā solīts dažādos ceļvežos un 
muzeja mājaslapā, vienīgais 
velosipēdu muzejs Latvijā 
maija sākuma vēra durvis 
apmeklētājiem. Atliek vien 
doties uz Saulkrastiem, lai 
aplūkotu Jāņa un Gunta 
Sereginu seno velosipēdu 
kolekciju. Jo vairāk tāpēc, 
ka drīz Muzeju nakts, turklāt 
tuvojas Saulkrastu dzīvē nu jau 
par tradīciju kļuvušie sezonas 
atklāšanas svētki, kas vairs 
nav iedomājami bez skaista un 
dzīvespriecīga velobrauciena. 
Šogad tāds būs 24. maijā.

No ekspozīcijas dārza 
mājiņā līdz muzejam
Guntis Seregins: Interesēties par 
tehniku un tās vēsturi – tā jau 
ir ģimenes tradīcija. Mana tēva 
un vectēva izglītība ir saistīta 
ar tehniku. Vienmēr ir patikusi 
aizgājušo gadu tehnika un tās 
vēsture. Es pats esmu studējis 
tūrisma programmā augstskolā 
„Turība”, tāpēc tagad mans darbs –  
vismaz tajā ziņā, kā tas saistās ar 
Saulkrastu Velosipēdu muzeju, – 
ir gan darbs, gan aizraušanās.

Tēvs pagājušā gadsimta 70. 
gadu vidū ieinteresējās par 
velosipēdiem un saprata, ka Lat
vijai šajā ziņā ir ļoti bagāts man
tojums, kuru neviens tā pa īstam 
nav pētījis. 

Laikā līdz Pirmajam pasaules 
karam, kad Latvija bija cariskās 
Krievijas Baltijas guberņas 
daļa, Rīga bija ievērojams 
rūpnieciskais centrs. Šeit ražoja 
ne tikai velosipēdus, bet arī 
fotoaparātus, automobiļus, pat 
tankus un daudz ko citu. Lai to 
visu apzinātu, bija ko „rakt”. At
liek tikai piebilst, ka velosipēdu 
ražošanas vēsture Latvijā aizsākās 
jau 1886. gadā – ar Aleksandra 
Leitnera ražojumiem. Arī mūsu 
muzeja kolekcijā ir A. Leitnera 
pirmajā velosipēdu fabrikā 
Latvijā 1888. gadā ražots Safety 
tipa velosipēds. Tiesa, netrūkst 
arī lauku amatnieka un smalka 
dizainera Kārļa Irbīša izgatavotu 
koka velosipēdu.

Reiz pie mums bija atbraucis 
pasaulslavens seno velosipēdu 
kolekcionārs Gertjans Moeds no 
velosipēdu zemes Nīderlandes un 
atzina, ka tādu divriteņu, kādi ir 
pie mums, viņam nav un nebūs 
pieejami.

Ar velosipēdu vēsturi tēvs 
turpina nodarboties līdz pat šai 
dienai. Jau ir apkopots diezgan 
daudz informācijas, bet ar katru 
nedēļu nāk klāt un uzkrājas kaut 
kas jauns. Faktiski tas ir nebei
dzams, aizraujošs process. 

Tajās taustāmajās lietās, kas 
saistās ar velosipēdiem, nekas nav 
apstājies. Protams, ar laiku kļūst 
grūtāk, jo neko no jauna šajā ziņā 
jau vairs neražo, daudz kas ir 
nodots metāllūžņos vai gājis bojā, 
rūsas saēsts. Taču tāpat katru 
nedēļu atrodas kāds sīkums –  
zvani, skrūves. 

Lielāku uzsvaru mēs, protams, 
liekam tieši uz Latvijā ražotajiem 

velosipēdiem, un, lai gan esam 
Saulkrastu Velosipēdu muzejs, 
droši varētu saukties arī par Lat
vijas Velosipēdu muzeju. Kaut 
vai tāpēc, ka aptuveni 90 pro
centi mūsu muzeja eksponātu 
ir Latvijā ražoti velosipēdi, to 
detaļas un šeit atspoguļota tieši 
Latvijas velosipēdu ražošanas un 
velobraukšanas vēsture. 

Muzejs sāka darboties  
jau 1997.  gadā. Pirms tam 
velosipēdus un ar tiem saistītos 
priekšmetus rādījām tikai saviem  
draugiem un paziņām, un, 
protams, ne par kādu muzeju vai 
pastāvīgas ekspozīcijas veidošanu 
nedomājām. Bet tad 1997.  gada 
maijā Saulkrastu pašvaldība mūs 
palūdza uz sezonas atklāšanas 
svētkiem izveidot izstādi no mūsu 
kolekcijas. Tepat, mūsu mājas 
dārzā, to arī izdarījām. Sākumā 
uzcēlām nelielu dārza mājiņu 
un tur it kā „pagaidām” salikām 
mūsu velosipēdus. Bet atsaucība 
bija negaidīti liela. Visiem, kas pie 
mums atnāca, vecie, vienkopus 
savāktie velosipēdi patika. Tad arī 
nolēmām: kāpēc gan lai nebūtu 
kaut kas pastāvīgs?

Tad dārza mājiņā kļuva par 
šauru. Kopš 2006.  gada sezo
nas kolekciju esam izvietojuši 
speciāli muzejam būvētās vairāk 
nekā 100 kvadrātmetru lielās 
telpās. Kāds ir mēģinājis saskaitīt, 
ka te var aplūkot vairāk nekā 
70 velosipēdus un vairākus 
tūkstošus ar velosipēdu vēsturi, 
riteņbraukšanu un velosportu 
saistītu priekšmetu. Nezinu gan, 
vai konkrētam ciparam šoreiz ir 
kāda būtiska nozīme.

Muzejs un citi piedāvājumi
Saulkrasti, kā jau daudzas citas 
kūrortpilsētas, atdzīvojas līdz 

ar siltāka laika atnākšanu. Arī 
Velosipēdu muzejam aktīvākais 
laiks ir no maija līdz septem
bra beigām. Faktiski jau mēs 
sākam un beidzam ar skolēnu 
ekskursijām. Protams, tie, kas 
grib mūsu muzeju apskatīt arī 
ziemā, to var izdarīt. Vienīgi va
jag mums iepriekš par to paziņot. 
Parasti nevienam, kas grib at
braukt ciemos, neatsakām. 

Pagājušajā sezonā mēs 
uzņēmām vairāk nekā 6500 
apmeklētāju. Ja arī kādus 
Saulkrastu uzņēmējus ietekmē 
tā sauktais apvedceļa faktors, 
mēs par to nesūdzamies, tieši 
otrādi, jo tagad pilsēta ir kļuvusi 
klusāka, līdz ar to piemērotāka 
nesteidzīgai atpūtai. Un par to arī 
esam padomājuši. 

Lai gan lielāko uzmanību 
veltām Velosipēdu muzejam, gan 
Saulkrastu iedzīvotājiem, gan 
pilsētas viesiem piedāvājam arī 
mūsdienīgu pilsētas velosipēdu 
nomu. Turklāt pie mums 
velosipēdus var arī saremontēt 
vai veikt nepieciešamo apkopi. 
Ja automobilim ik pa laikam ir 
jānomaina eļļa un filtri, tāpat 
jāpārliecinās, vai velosipēdam 
visi mezgli darbojas nevainojami. 
Mūžīgi jau nekas nekalpo.

Velosipēdu remonta pakal
pojumus sākām piedāvāt tāpēc, 
ka Saulkrastos, tāpat kā Rīgā, 
velobraucēju kļūst arvien vairāk. 
Velosipēdu remonta darbnīcu 
atvērām 2009. gadā, un, jāteic, ka ar 
katru gadu darba ir aizvien vairāk. 
Saulkrastu pilsētai velobraukšanas 
ziņā ir ļoti pateicīgs ģeogrāfiskais 
izvietojums. No viena pilsētas gala 
līdz otram ir kādi 12 kilometri. Ar 
mašīnu, protams, būs ātrāk, bet 
ar velosipēdu – ērtāk. Arī man 
pazīstamo cilvēku lokā tie, kuri 

krīzes gados no auto pārsēdās 
uz velosipēda, to ne reizi nav 
nožēlojuši. Ir pat tādi, kas brauc 
cauru gadu. Tāpēc vien mēs ar 
savu piedāvājumu esam īstajā 
vietā un laikā. 

Muzejs, protams, nav bizness 
lielai peļņai, pat ja ņem vērā to, 
ka biļete, lai apskatītu muzeja 
ekspozīciju, ir jāpērk. Gida pa
kalpojumi mums joprojām ir par 
velti. Es pats esmu ugunsdzēsējs, 
tēvs tirgo automobiļus, un, pat 
pie nosacījuma, ka muzejs mūsu 
ģimenei ir prioritāte, tas tomēr 
vairāk ir vaļasprieks, bet ne peļņas 
avots. Kad krīzes gados cilvēki vairāk 
taupīja naudu, saruka skolēnu 
ekskursiju skaits, individuālo 
apmeklētāju skaitu gan tas daudz 
neietekmēja. Tomēr, ja man vaicā, 
kad bija labāk – toreiz vai tagad, 
es nešauboties atbildu, ka tagad. 
Turklāt cilvēki kļūst pozitīvāki.

Kā lūzni pārvērst 
muzeja eksponātā
Mūsdienās skatījums uz veciem 
velosipēdiem ir mainījies, arī 

restaurācijai ir vairāki posmi. 
Mēs vairāk nodarbojamies ar 
seno velosipēdu konservāciju. Ja 
velosipēds nav galīgi sarūsējis, 
tam kaut vai fragmentāri ir 
saglabājusies krāsa, mēs to 
cenšamies saglabāt. Galvenais, 
lai velosipēds vismaz kaut ko 
saglabātu no sava sākotnējā iz
skata. Mūsdienās velodetaļas ir 
iespējams iekonservēt ar speciālu 
ķīmiju un pārklāt ar vasku, lai 
apturētu, piemēram, rūsēšanu vai 
krāsas bojāšanos. 

Tad ir velosipēdu daļēja vai 
pilnīga restaurācija, un tas nav 
nedz lēti, nedz arī īpaši labi. Div
ritenis gan atgūst savu sākotnējo 
izskatu un kļūst tāds „kā jaunībā”, 
bet tas vairs nav tas, jo ir izmanto
ti mūsdienīgi materiāli, oriģinālās 
detaļas ir aizstātas ar atdarinātām 
un tamlīdzīgi. Tātad, no vienas 
puses, divriteņa atjaunošanā ir 
jāiegulda liels darbs un, protams, 
arī nauda, no otras – samazinās 
velosipēda kā muzeja eksponāta 
vērtība.

Reižu reizēm gadās, ka mūsu 

No velomuzeja uz Saulkrastu vasaru

Tēvs Jānis un dēls Guntis Seregini ir radījuši un attīsta tālāk 
vienu no Saulkrastu magnētiem – Velosipēdu muzeju. 

Foto no Saulkrastu Velosipēdu muzeja arhīva

Jau trešo gadu Saulkrastu iedzīvotāji un viesi ir aicināti piedalīties 
Velosipēdu muzeja rīkotajā braucienā, kas, sadarbībā ar pašvaldību, 
kļuvis par Saulkrastu kūrorta sezonas atklāšanas neatņemamu 
sastāvdaļu. Foto: Krišjānis Grantiņš
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rīcībā nonāk ļoti labi saglabājušies 
tepat Latvijā 20. un 30.  gados 
ražoti velosipēdi. Ir saglabājies 
krāsojums un, kā mēs smejamies, 
riepās iekšā ir pirmskara laika 
Latvijas gaiss. Mūsu pieredze ir 
tāda, ka vislabāk saglabājušies 
velosipēdi nāk no pažobelēm, jo 
tur parasti ir vissausākais gaiss. 
Vissliktāk saglabājušies tie, kas 
savas dienas vadījuši pagrabā. 
Arī laukos atrastie nav labākajā 
stāvoklī, jo tur cilvēki tos parasti 
pirka, lai pārvietotos, brauktu uz 
veikalu, vadātu piena kannas. 

Patiesībā jau katram velo
sipēdam ir savs stāsts. To labāk 
zina mans tēvs, jo viņš atceras, 
kur katru no braucamajiem un 
pat tiem nepieciešamās skrūvītes 
atradis, lai velosipēds tiešām būtu 
tāds pats, kādu to reiz uzbūvēja. 

Augstrats, vellapēds 
un „ozolnieks” 
Mūsu muzeja ekspozīcijā ir tā 
sauktais augstrats jeb „zirnek
lis”, kam priekšējais rats ir liels, 
bet aizmugurējais – salīdzinoši 
maziņš. To atradām 2011.  gada 
vasarā. Viens vīrs toreizējā Bal
vu rajona Rugājos bija savācis 
dažādus senas tehnikas parau
gus gan no padomju laikiem, 
gan vēl senākus, arī dažādus 
lauksaimniecības rīkus. Tieši 
viņš no nodošanas metāllūžņos 
bija paglābis vienu augstratu. 
Turklāt tas nebija rūpniecisks 
ražojums, bet gan vietējā Rugāju 
kalēja aptuveni 1880. gadā izkalts 
braucamais. Šobrīd tā pavadiņa ir 
pārtrūkusi, bet es ceru, ka ar laiku 
mēs tā kalēja vārdu tomēr no
skaidrosim. Tiesa, velosipēds bija 
ļoti bēdīgā stāvoklī. Piemēram, 
priekšējais rats bija sagriezts pat 
vairāk nekā astotniekā, un to 
nācās atjaunot pilnībā. Tāpēc mēs 
esam pateicīgi Brīvdabas muzeja 
kalējam, kurš mums palīdzēja 
iztaisnot ratu aploces un rāmi, 
un tagad to muzejā var aplūkot 
un pat pamēģināt braukt. Ja ir 
jāatbild uz jautājumu, no ku
rienes nācis vārds „augstrats”, 
zinu, ka tas ir latviskas izcelsmes 
jēdziens. 

Manuprāt, visjocīgākais velo
sipēda apzīmējums ir „vellapēds”. 
Bet arī tam ir saprotama iz
celsme, proti, tas nācis no tiem 
laikiem, kad cilvēki brauca ar 
augstratiem. Piemēram, ciema 
vīri sēdēja krogā un skatījās ārā pa 
logu, kā garām ar savādo augst
ratu aizbrauc barons vai kāds no 
viņa ģimenes locekļiem. Jau tas 
vien, ka cilvēks pārvietojas uz 
šāda dīvaina agregāta, izskatījies 
pietiekami amizanti, kur nu vēl 
garā sliede, kas palikusi uz ceļa kā 
„vella pēdas”. No turienes tad arī 
nosaukums „vellapēds”. Vēl pirms 
parādījās metāla divriteņi, cilvēki 
brauca ar koka velosipēdiem, 
kuriem nebija pumpējamu 
riepu un pedāļu. Tad ļaudis ar 
tādiem brauca, kratījās un pašus 
braucamos sauca par „kaulu 
kratīkļiem”. Jaunāks velosipēda 
apzīmējums ir „ciskudrillis”.

Mūsu kolekcijā velosipēdu 
vecuma robeža ir līdz Otrajam 
pasaules karam. Tie pamatā ir 
pirmās brīvvalsts laika velosipēdi, 
kas ražoti līdz 1940. gadam. Tiesa, 
mūsu interešu lokā ir arī „Sarkanās 
zvaigznes” velosipēdi, jo šādu no
saukumu ieguva nacionalizētā 
„Ērenpreis” velosipēdu rūpnīca, 
kas ražoja divriteņus līdz pat 60. 
gadu sākumam. Starp citu, mums 
muzejā ir arī pirmais „Sarkanās 
zvaigznes” mopēds „Gauja”. Tā 
kā tas bija pirms vairāk nekā 50 
gadiem, tagad tā ir vēsture un 
līdz ar to muzeju interesējošs 
laiks. Velosipēda vecums varbūt 
arī ne vienmēr ir noteicošais. 
Svarīgāka ir vieta, kur divritenis 
tapis, un šeit, kā jau teicu, tā ir  
Latvija.

Starpkaru laikā Latvijā darbojās 
sešas stabilas velorūpnīcas: jau 
pieminētā „Ērenpreis”, „Lat
vello”, Pētera Ozolnieka fabrika, 
„Liva” Liepājā, kas piederēja 
brāļiem Antonišķiem, un citas. 
Ražošana pārsvarā koncentrējās 
ap Rīgu, bet bija arī kādi 30 
mazāki uzņēmumi un darbnīcas, 
kur lielākoties nodarbojās ar 
rāmju lodēšanu un tad no 
detaļām, kuras varēja nopirkt un 
pasūtīt, komplektēja velosipēdus. 
Detaļu katalogus piedāvāja gan 
„Ērenpreis”, gan citi lielražotāji. 
Arī Liepājas kara ostas darbnīca 
30. gadu otrajā pusē sāka piedāvāt 
velosipēdu zobratus un pat 
pakaļējā riteņa rumbas, spieķus. 
Tāpēc, kas to lai zina, kāda būtu 
Latvijas veloražošanas nākotne, 
ja nebūtu bijis 1940. gads un pēc 
tam arī karš. 

Reizēm muzeja apmeklētāji 
uzdod tādus jautājumus, ka sa
protu – cilvēki, kuri lieto mo
dernos velosipēdus, bieži vien 
nemaz nezina, kādiem nolūkiem, 
piemēram, ir domāta „muciņa”, 
kuras augšgals piespiežas 
riepai, un citi sīkumi. Patiesībā 
jau cilvēki īpaši neiedziļinās 
velosipēda uzbūvē, samierino
ties ar to, ka tam ir rāmis, stūre, 
sēdeklis, pedāļi, ķēde un divi 
riteņi. Taču laika gaitā izdomāts 
tik daudz interesantu lietu, kas 
ir mainījušas riteņbraucēju para
dumus. Savulaik ir izdomāti pat 
velosipēdi ar kardāna pārvadu. 
Tik pierastie kalnu velosipēdi 
pie mums ienāca tikai 90. gados, 
bet tas šķiet jau tik sen. Taču 
redzu, ka cilvēki pilsētās tagad 
sāk pārsēsties uz parastiem ielas 
velosipēdiem un var braukt tā 
skaisti, relaksējoties, pārdomājot, 
kas pa dienu noticis.

Visi aicināti uz 
veloparādi
Līdz pilsētas vasaras sezonas 
atklāšanai 24.  maijā sevišķi 
daudz laika vairs nav atlicis. Šajā 
pasākumā mēs iesaistīsimies ar 
Saulkrastu kultūras un sporta cen
tra starpniecību. Mūsu sadarbība 
ar pašvaldību sākās 2012.  gadā. 
Muzejs svinēja ekspozīcijas 15. ga
dadienu. Tad arī iedomājāmies, 
ka gandrīz katram pilsētas 

iedzīvotājam ir velosipēds, 
bet, ja nav, tad ir iespējams to 
palienēt no kaimiņa. Kāpēc gan 
mēs nevarētu sarīkot parādes 
braucienu par godu pilsētas 
kūrorta sezonas atklāšanai? Tā arī 
izdarījām. Visus saulkrastiešus, 
kas vien to vēlējās, bez jebkādiem 
ierobežojumiem aicinājām 
pulcēties pie Velosipēdu muze
ja. Tad visi kopā sēdāmies uz 
riteņiem un devāmies uz pilsētas 
centru – šobrīd jau atklāto Saules 
laukumu, kas tagad ir kļuvis par 
sava veida miniestrādi, kur vasarā 
gandrīz katru nedēļas nogali no
tiek kāds koncerts vai pasākums. 
Pirmajā reizē braucienā piedalījās 
vairāk nekā pusotra simta 
dalībnieku. Pērn, neraugoties uz 
slikto laiku, braucienā piedalījās 
vairāk nekā divi simti dalībnieku. 
Šogad 24. maijā būs jau trešais 
brauciens. Tātad jau var runāt 
par kādu labu Saulkrastu pilsētas 
tradīciju, kas uzrunājusi ne tikai 
pašu iedzīvotājus, bet arī cilvēkus 
no Carnikavas, Ādažiem, Rīgas, 
Siguldas un citurienes. 

Es negribētu vilkt paralēlas 
ar Tvīda braucienu Rīgā, jo 
Saulkrastos uzsvars netiek likts 
uz retro, bet gan uz to, ka cilvēki 
var skaisti saģērbties un sevi 
parādīt, piemēram, klasiskam 
velosipēdam pieskaņojot skaistu 
kleitu. Turklāt mēs dalībniekus 
apbalvojam, lai radītu vēlmi 
nākamo reizi vēl vairāk padomāt 
par labu izskatu. Šogad gan 
pulcēšanās, gan pats brauciens 
tiks pavadīts ar Kaspara Upaciera 
jeb Ufovelomūziku. Liels gabals 
nebūs jābrauc, bet kādi nepilni 
trīs kilometri sanāks, taču tās jau 
nav sacensības, bet lēnbraukšanas 
parāde. Brauciena galamērķis būs 
Jūras parks. Tur būs volejbola 
paraugdemonstrējumi, radošās 
darbnīcas bērniem un ballīte. 
Jācer, ka laiks šogad būs labs 
un ļaus mums godam ieripot 
Saulkrastu vasarā. 

Runājot par gaidāmo Muzeja 
nakti, ar katru gadu Velosipēdu 
muzeja apmeklētāju skaits aug. 
Arī mēs, kopš Muzeju naktis 
ir sākušās, nekad neesam tās 
pavadījuši aiz slēgtām durvīm. 

Šogad beidzas trīs gadu krāsu 
tēmas cikls. Bija zilās un zaļās 
krāsas gadi. Kad bija „zaļais” gads, 
mēs atradām no otrreizējām 
izejvielām izgatavotu divrit
eni. Šā gada tēma ir sarkanā jeb 
dzin tara krāsa. Ja kāds pie 
mums atnāks, piemēram, sar
kanas krāsas apģērbā vai kaut 
kā tamlīdzīgi, viņu sagaidīs 
patīkams pārsteigums. Paši mēs 
goda vietā varētu nolikt sarkanu  
velosipēdu.

Jau par tradīciju kļuvis tas, 
ka pēc pusnakts, kad Muze
ju nakts pasākumi beigušies, 
pie mums atnāk Saulkrastu 
novadpētniecības muzeja ļaudis, 
lai pārrunātu, kā šoreiz ir gājis. 
Arī tā ir viena no mūsu labajām 
tradīcijām.

Ģirts Kondrāts

No velomuzeja uz Saulkrastu vasaru

Karbīda lampa, kas uzmontēta uz Kurzemē atrasta velosipēda, kurš 
1935. gadā būvēts J. Mucenieka darbnīcā. 

Ramatas pagasta „Nuķos” amatnieka Teņa Nuķa (1890–1975) pagājušā gad-
simta sākumā gatavots koka velosipēds. Velomuzejā tas nonācis 2013. gadā.

Kalēja kalts augstrats jeb „zirneklis”, arī „vellapēds”, ir gan muzeja sim-
bols, gan viens no pirmajiem posmiem velosipēdu būves vēsturē.
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Šā gada martā septiņi 
Vidzemes jūrmalas mūzikas 
un mākslas skolas audzēkņi 
piedalījās karikatūru 
konkursā, ko jau 11. gadu 
organizē Tukuma mākslas 
skola sadarbībā ar G. Bērziņa 
piemiņas fondu. Konkursa 
mērķis ir veicināt jauniešu 
interesi par karikatūru, 
komiksu, saržu kā vizuālās 
mākslas veidu, kā arī godināt 
izcilā latviešu karikatūrista 
Gunāra Bērziņa piemiņu.

Konkursam pavisam tika iesūtīti 
453 darbi no 59 Latvijas mākslas 
un vispārizglītojošām skolām, bet 
izstādīti tika vien veiksmīgākie. 
Ar izteikti atraktīvu, kompozicio

nāli un grafiski perfekti izstrādā
tu darbu 2.  vietu konkursā iegu
va Saulkrastu mākslas nodaļas 
audzēkne Elīza Ozola (skolotāja 
Rasa Grāmatiņa). 

Elīza par jauko notikumu stās
ta: „Saskaņā ar konkursa „Melnā 
runča piedzīvojumi Eiropas kul
tūras galvaspilsētā Rīgā” notei
kumiem bija jāattēlo G.  Bērziņa 
radītais, savulaik ļoti populārais 
tēls Melnais Runcis Rīgā, Eiro
pas kultūras galvaspilsētā. Darbs 
bija jāveic grafiski, karikatūras 
veidā. Manā darbā Melnais Run
cis brauc pa Rīgu ar velosipēdu, 
aplūko Nacionālo bibliotēku no 
augstākā skatupunkta, viesojas 
Dabas muzejā un vēl paspēj izpel
dēties Līvu Akvaparkā.

11.  aprīlī Tukuma ledus hallē 
notika laureātu apbalvošana. Visi 
darbi bija interesanti un atšķirī
gi – gan melnbalti, gan krāsaini, 
gan zīmēti, gan gleznoti... Tā kā 
visi darbi nebija izstādīti, daudzus 
apskatīt nebija iespējams.

Balvā saņēmu interesantu krū
zi ar G. Bērziņa Melnā Runča ka
rikatūru un kalendāru ar Tukuma 
mākslas skolas audzēkņu darbu 
fotogrāfijām. Visi apbalvotie da
lībnieki saņēma arī papildu bal
vu – iespēju vienu stundu slidot 
Tukuma ledus hallē. Tieši šī balva 
bija laba motivācija doties uz Tu
kumu, lai gan pati slidot nemaz 
neprotu...”

Apsveicam Elīzu un viņas sko
lotāju ar sasniegumu!

25. aprīlī Vidzemes jūrmalas 
mūzikas un mākslas skolas 
(VJMMS) flautas un klavieru 
klases audzēkņi devās 
uz Šauļiem Lietuvā, lai 
piedalītos starptautiskajā 
kameransambļu festivālā 
„Musica da camera”. 

Festivāls tika organizēts ar 
VJMMS sadraudzības skolas – 
Šauļu 2.  mūzikas skolas – kolek
tīva iniciatīvu. Atšķirībā no pagā
jušā gada, kad VJMMS audzēkņi 

bija vienīgie Latvijas pārstāvji, 
šogad festivālā piedalījās arī Gar
kalnes mūzikas skolas audzēkņi. 
Pavisam festivālā piedalījās 40 
kameransambļi. VJMMS ar trīs 
kameransambļu priekšnesumiem 
pārstāvēja Nikita Lavigins (kla
vieres), Amanda Neimane (flau
ta), Viktorija Graubiņa (flauta), 
Linda Pūle (klavieres), Ance Rau
dova (flauta) un Una Terēze Viļ
ķele (flauta), atskaņojot Ž. Murē, 
F.  Kuperēna, V.  A.  Mocarta un 
K. V. Gluka skaņdarbus. Pēc festi

vāla devāmies uz Šauļu Kaķu mu
zeju apskatīt tik dažādos muzeja 
eksponātus, bet atlikušo dienas 
daļu pavadījām, apskatot slaveno 
un skaisto Šauļu bulvāri, kopīgi 
izbaudot saulaino pavasara pēc
pusdienu un pārrunājot dienas 
notikumus. Sakām lielu paldies 
skolotājām, kuras, gatavojoties 
festivālam, strādāja ar mums īpa
ši: flautas skolotājai Aivai Zau
bergai, vijoles skolotājai Velgai 
Polinskai un klavieru skolotājai 
Eleonorai Širškovai!

Linda Pūle

Šogad konkursā piedalījās 
vairāk audzēkņu nekā jebkad – 
344 audzēkņi no 91 mākslas 
skolas, savukārt mākslas 
pedagogu ikgadējais seminārs 
un darbu izstāde, kas šogad 
notika Saldū, pulcēja 220 
pedagogus no visas Latvijas. 

Konkursu un semināru orga
nizēja Latvijas Nacionālais kul

tūras centrs sadarbībā ar Lat
vijas Mākslas skolu skolotāju 
asociāciju (LMSSA), reģionu sko
lām Rīgā, Rēzeknē, Valmierā, Saldū.  
No Vidzemes jūrmalas mūzikas un 
mākslas skolas (VJMMS) valsts kon
kursam tika izvirzīti četri audzēk
ņi: Elīza Marta Burberga, Paula 
Dalbiņa, Samanta Pastare un Emīls 
Kiseļevskis. Audzēkņi strādāja pārī, 
tā apliecinot ne tikai profesionālās, 

Valsts mākslas konkurss mākslas izglītībā

VJMMS mākslas nodaļas filmas kadri valsts konkursam. Foto no VJMMS arhīva

Festivāls sadraudzības skolā Šauļos

bet arī sadarbības spējas. Kā ierasts, 
skolas varēja brīvi izvēlēties reģio
nu, kurā piedalīties, – VJMMS iz
vēlējās Rīgu – Rīgas Amatniecības 
vidusskolu. Konkursa darbs 
bija jāveic trīs astronomisko 
stundu laikā, pielietojot vides 
vai telpas plānošanas zināšanas, 
prasmes strādāt ar maketēšanas 
materiāliem – speciālu „putu” 
kartonu, papīru, koka detaļu ele
mentiem. Vērtējumā tika iekļauts 
darba radošais, tehniskais izpildī
jums, darba skice un skaidrojošais 
apraksts. Katrā vecuma grupā uz
devumi bija atšķirīgi. Tā kā Latvijā 
nav daudz skolu, kur par pedago
giem strādā arhitekti un dizaineri, 
jau konkursa sagatavošanas perio
dā bija skaidrs, ka audzēkņiem un 
pedagogiem atkal tiek piedāvāts 
izaicinājums apgūt jaunas, neik
dienišķas zināšanas.

No VJMMS labāk veicās 
E.  M.  Burbergai un P.  Dalbiņai, 
kuru kopdarbu žūrija novērtēja ar 
70 punktiem, to skaitā – pieciem 
„astotniekiem”!

Valsts konkursa noslēguma pa
sākums, kas ik gadu ir gaidītākais, 
lielākais un profesionāli nozīmī

gākais mākslas pedagogu saiets, 
notika 25. un 26.  aprīlī Saldū. 
Mākslas pedagogi dalījās pie
redzē, publiskojot savas prezen
tācijas, vērtējot apjomīgo izstādi, 
klausoties vieslektorus – arhi
tektus, piedaloties meistarklasēs, 
izstrādājot jaunus mākslas skolu 
projektus arhitektu vadībā.

VJMMS savā ekspozīcijā, iz
mantojot moderno tehnoloģiju 
iespējas, šogad piedāvāja plastikas 
tēlu un arhitektoniskas vides fil
mu „Trīs citplanētiešu draugu vie
sošanās uz Zemes”. Filmas tapšanā 
piedalījās 53 VJMMS 1.–7.  kursu 
audzēkņi skolotāju M.  Alenas, 
V.  Grīnbergas un R.  Grāmatiņas 
vadībā. Gan tradicionālākas, gan 
inovatīvas videomateriālu ekspo
zīcijas bija veidojušas vairāk nekā 
10 mākslas skolas, tomēr tādu pie
eju kā dažādu tēlu iedzīvināšana 
esošā un no jauna projektējamā 
vidē bija izmantojusi tikai VJMMS.

Latvijas mākslas izglītībā bū
tisks notikums – valsts konkurss, 
darbu izstāde un skolu metodisko 
darbu skate – atkal noslēdzies ar 
iedvesmojošām atziņām un seci
nājumu, ka Latvijas kultūrizglī

tības tēmas un iespējas ir neiz
smeļamas. Konkurss ir viens no 
veidiem, kā apzināt profesionālās 
ievirzes mākslas izglītības sistē
mas tālākās attīstības vajadzības 
un iespējas. Ir nozīmīgi ik gadu 
redzēt un saprast, cik tālu, ar kā
dām inovācijām (joprojām krīzes 
iezīmētā ierobežota finansējuma 
apstākļos) attīstījusies katra da
lībskola. Arī šogad, īpašā veidā 
eksperimentējot ar audzēkņu (arī 
pedagogu!) zināšanām arhitektū
rā, mākslas konkurss un ekspozī
cijas apliecināja profesionalitāti, 
radošumu, spēju nemitīgi apgūt 
jaunus izglītības veidus.

Darbu izstāde Saldus mākslas 
skolā Avotu ielā 12 būs skatāma 
līdz 25.  augustam. Ja ir iespēja 
pabūt Saldū, noteikti izmanto
jiet iespēju iepazīties ar fantas
tisko, jaunuzcelto skolu, kur var 
apgūt gan mūzikas, gan mākslas 
izglītību.

Aicinu turp doties visus māks
las un mūzikas mīļotājus – re
dzētais noteikti sajūsminās un 
iedvesmos!

Ieva Lazdauska

Augsts novērtējums karikatūru konkursā

„Manā darbā Melnais Runcis brauc pa Rīgu ar velosipēdu, aplūko Nacio-
nālo bibliotēku no augstākā skatupunkta, viesojas Dabas muzejā un vēl 
paspēj izpeldēties Līvu Akvaparkā,” stāsta Elīza. Foto no VJMMS arhīva

Audzēkņu uzņemšana VJMMS mūzikas izglītībā  
• Pūšaminstrumentu nodaļā: flauta, saksofons, eifonijs, 
trompete, tuba 
• Taustiņinstrumentu nodaļā:  akordeons, klavieres 
• Stīgu instrumentu nodaļā: kokle, ģitāra, čells, vijole 
• Vokālajā nodaļā: koris un solo dziedāšana
• Sitaminstrumentu nodaļā: marimba un bungas  

Pieteikšanās, t. sk. audzēkņu noklausīšanās (dzirde, ritms),  
28. maijā no plkst. 18.00 līdz 19.30 

mūzikas skolā Ostas ielā 15, Zvejniekciemā.
Sīkāka informācija pa tālr. 28449184 (Līga Ķestere) 
vai skolas mājaslapā internetā www.vjmmskola.lv.

Atvainojamies par pieļauto kļūdu „Saulkrastu Domes Ziņu” marta 
numurā.  Pareizā informācija: starptautiskajā konkursā „Es dzīvoju 

pie jūras” atzinības rakstu ieguva VJMMS Saulkrastu nodaļas 
vizuāli plastiskās mākslas nodaļas audzēkne Rebeka Bārbale. 

VJMMS audzēkņi – festivāla dalībnieki – un skolotāja E. Širškova ar 
saņemtajām atzinībām. Foto no VJMMS arhīva 
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Saulkrastu skrējiena pilngadības 
svētkos – 21. jubilejā –  
ar jaunu rekordu iepriecināja 
Irita Puķīte, par 19 sekundēm 
pārspējot Latvijā pazīstamās 
skrējējas Ilonas Lūses desmit 
gadus veco rekordu. 

Kungu konkurencē uzvarētājam 
Aināram Lupiķim pietrūka 8 
sekunžu līdz paša uzstādītajam 
rekordam 2011. gadā. Šogad skrē
jienā piedalījās 70 dalībnieku, un 
priecē tas, ka pēc ilgiem laikiem 

pārstāvētas bija visas 16 grupas. 
Rezultāti: 1. gr. meitenes. 1. Liena 
Bernharde 32:41, 2. Anna Dombrov
ska 33:06, 3. Vanesa Legzdiņa 35:22. 
1. gr. zēni. 1. Jurģis Strazdiņš 34:27, 
2. Georgs Peilāns 38:32, 3. Kalvis 
Kalniņš 44:42. 2.  gr.  meitenes. 1. 
Nora Ķigure 24:45, 2. Simona Vold
iņa 28:18, 3. Elizabete Eva Grebeža 
28:42 2. gr. zēni. 1. Jānis Dombrov
skis 26:10 2. Ņikita Semaņins 26:12, 
3. Artis Puķīte 29:36. 3. gr. jaunietes. 
1. Diāna Puriņa 27:25, 2. Arta Zaķe 
36:29. 3. gr. jaunieši. 1. Māris Alups 

22:42, 2. Patriks Stērninieks 23:59, 
3.Kristaps Mitkēvičs 24:54. 4. gr. jau-
nietes. 1. Liene Dūdele 23:39, 2. 
Anna Madara Pērkone 24:56, 3. Elī
na Austra Siliņa 26:39. 4. gr. jaunie-
ši. 1. Dāvis Blankenbergs 17:59, 2. Ro
lands Puriņš 20:27. 5. gr. sievietes. 1. 
Kate Dūdele 21:46, 2. Simona Rozīte 
25:58, 3. Līga Maderniece 26:22. 
5. gr. vīrieši. 1. Ainārs Lupiķis 17:19, 
2. Artūrs Freimanis, 23:21, 3. Aigars 
Tohters 24:00. 6. gr. sievietes. 1. Iri
ta Puķīte 19:49 (skrējiena rekords) 2. 
Laura Vijgrieze 27:41, 3. Līga Kūliņa 

29:00. 6.  gr.  vīrieši. 1.Guntis Vij
griezis 21:39, 2. Edgars Čerpakovskis 
23:27, 3. Uģis Kūliņš 24:52. 7. gr. sie-
vietes. 1. Eleonora Brice 38:28. 
7. gr. vīrieši. 1. Kārlis Dombrovskis 
25:54. 8.  gr.  sievietes. 1. Irina Vēze 
30:35, 2. Ingrīda Jonāne, 31:22, 3. 
Daina Pērkone 39:48. 8. gr. vīrieši. 
1.Guntars Ozoliņš 28:25, 2. Aldans 
Milzarājs 36:59.

Visus rezultātus un Saulkrastu 
skrējiena foto varat apskatīt paš
valdības mājaslapā www.saulkras-
ti.lv internetā

Jau 25. aprīlī notika 
Latvijas čempionāts nakts 
orientēšanās sportā. Starts 
tika dots līdz ar tumsas 
iestāšanos, un orientēšanās 
Ļaudonas mežā notika vien 
orientierista galvaslampas 
halogēna spuldzīšu gaismā. 
Šajā disciplīnā par Latvijas 
čempionu V-16 grupā kļuva 
Uldis Upītis, bronzas medaļu 
S-21E grupā izcīnīja Irita Puķīte, 
4. vietu S-14 grupā ieguva Anda 
Upīte.

Savukārt 26. aprīlī Ādažos norisi
nājās „XRace” sacensības, kurās 

vismaz 35 km jāveic ar velosi
pēdu, skriešus un ar laivu. MIX 
grupā 33 komandu konkurencē 
par čempioniem kļuva brāļu un 
māsas Peilānu komanda. Lai gan 
Māra, Jānis un Edgars Peilāni šajās 
sacensībās startēja pirmo reizi, ar 
sarežģītajiem uzdevumiem viņi 
tika galā visveiksmīgāk. 

Saulkrastu apkārtnē jau no
risinājušās piecas orientēšanās 
sacensību „Saulkrastu pavasa
ris” kārtas, kas turpināsies katru 
trešdienu arī maijā. Aprīlī tajās 
piedalījās 123 dalībnieki.

Dzintra Rēķe

Saulkrastu volejbola 
veterāniem, kas visu gadu 
sacentušies gan Latvijā, gan 
arī Igaunijā, bija pienācis laiks 
uzņemt sacensības savās 
mājās. Mūsējie pierādīja, ka 
prot ne tikai labi spēlēt, bet arī 
lieliski noorganizēt pasākumu. 
Vislielākais nopelns tajā 
ir Sandrai Kornei un viņas 
ģimenei, kā arī 
Ivaram Einikam. Pasākumu 
dažādos veidos atbalstīja 
PA „Saulkrastu kultūras 
un sporta centrs”. Paldies 
Zvejniekciema vidusskolai un 
direktoram Andrim Dulpiņam 
par iespēju izmantot skolas 
sporta zāli – šeit uz diviem 
laukumiem sacentās kungu 
komandas, bet dāmas spēkiem 
mērojās Saulkrastu sporta 
centrā.

Šogad sacentās sešas dāmu un 12 
kungu komandas. Mūsu dāmas 
bija „neviesmīlīgas” un izcīnīja 
uzvaru apļa turnīrā. Kungu kon
kurencē mūsu novadu pārstāvēja 
divas komandas – Saulkrastiem 
veicās ne pārāk labi, taču Zvej
niekciema komanda dramatis
kiem notikumiem pārbagātā cīņā 
izcīnīja 2. vietu.

Fotogrāfijas no turnīra var 
apskatīt pašvaldības mājaslapā 
www.saulkrasti.lv.
  

Signe Sinkeviča

Saulkrasti organizē un uzvar

Saulkrastu dāmu komanda – turnīra uzvarētājas.

Zvejniekciema komanda dramatiskiem notikumiem pārbagātā cīņā 
izcīnīja 2. vietu. Foto no domes arhīva

Irita Puķīte labo rekordu

Vislielāko sajūsmu izraisīja Ingus Stauģa zumbas nodarbība, kas pēc dalībnieku pieprasījuma vēlreiz tika 
atkārtota Fitnesa dienas noslēgumā. Foto autore Signe Sinkeviča

MIX grupā 33 komandu konkurencē par čempioniem kļuva brāļu un 
māsas Peilānu komanda. Lai gan Māra, Jānis un Edgars Peilāni šajās 
sacensībās startēja pirmo reizi, ar sarežģītajiem uzdevumiem viņi tika 
galā visveiksmīgāk. 

1. maijā, par godu Latvijas 
10. gadadienai Eiropas 
Savienībā, norisinājās dažādi 
pasākumi, tostarp Fitnesa 
diena Saulkrastu sporta centrā. 
Tās ietvaros interesentiem 
bija iespēja izmēģināt dažādus 
fitnesa veidus, kā arī vērot 
interesantus priekšnesumus.

Kopā ar mūsu treneriem nodarbī
bas vadīja treneri no Rīgas un Tal
siem. Dalībniekus iesildīja Ivetta 
Tamane, ar bodyART BASIC iepa
zīstināja Dace Ģīrupniece, senioru 
vingrošanu, izmantojot cilpas, va
dīja Marika Gladkija, Fitball pama
tus demonstrēja Sarmīte Erkena, 
bet vislielāko sajūsmu izraisīja In
gus Stauģa zumbas nodarbība, kas 
pēc dalībnieku pieprasījuma vēlreiz 

tika atkārtota Fitnesa dienas noslē
gumā. Vēl pasākuma apmeklētāji 
uzzināja par vingrinājumiem vese
lai mugurai Aivas Aparjodes vadībā, 
kā arī, Irēnas Upenieces iedvesmo
ti, apguva nūjošanas tehniku. Vla
dimirs Nikolajevs ar savu partneri 
radīja priekštatu par Argentīnas 
tango. Starp nodarbībām klāteso
šos ar priekšnesumiem priecēja 
PA „Saulkrastu kultūras un spor
ta centrs” mūsdienu deju grupas 
„Šokolāde” un „Šokolādīte” Ivettas 
Tamanes vadībā, deju grupa „Des
perado” (vadītāja Inga Burkova), 
RSU karsējmeitenes (vadītāja Dana 
Barka) un Lady’s group „ RikiTiki” 
(vadītāja Vlada Moisejeva). Pasāku
mu vadīja Katrīne Mickāne. 

Veiksmīgi noritējušā pasākuma 
idejas autore un galvenā organi

Fitnesa diena kļūst 
par tradīciju 

Vasaras orientēšanās 
sacensību sezona sākusies

zatore ir Inga Burkova sadarbībā 
ar PA „Saulkrastu kultūras un 
sporta centrs”. Paldies visiem, 
kas palīdzēja, kā arī līdzdarbojās. 
Iecerēts, ka pasākums kļūs par 

tradicionālu aktivitāti, un par ap
liecinājumu tam kļuva talismans 
lielas Mikipeles veidā.

Fitnesa dienas bildes var ap
skatīt mājaslapā www.saulkrasti.lv  

(autore S.  Sinkeviča), kā arī so
ciālajā vietnē www.facebook.com/
Saulkrasti (autore G. Memmēna). 

Signe Sinkeviča

Ar jaunu rekordu iepriecināja Irita 
Puķīte, par 19 sekundēm pārspējot 
Latvijā pazīstamās skrējējas Ilonas 

Lūses desmit gadus veco rekordu. 
Foto no domes arhīva
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Par saimniecības ēkas Saulkrastos 
nojaukšanu
1. Uzdot X.X. (vārds, uzvārds) nojaukt 
patvaļīgi uzbūvēto saimniecības 
ēku X.X. (vārds, uzvārds) Saulkrastos, 
Saulkrastu novadā, kadastra apzīmē
jums (xxxxx) līdz 2014.  gada 1.  de-
cembrim.
2. Ar būves nojaukšanu saistītos izde
vumus sedz X.X. (vārds, uzvārds).
3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Adminis
tratīvajā rajona tiesā Baldones ielā 1A, 
Rīgā, LV 1007, viena mēneša laikā no 
tā spēkā stāšanās dienas.

Par īpašuma zemes ierīcības projek-
ta izstrādi
1. Atļaut izstrādāt nekustamā īpa
šuma Bērzu iela 6/8 (kadastra ap
zīmējums 80130030752), Saulkrasti, 
Saulkrastu novads, zemes ierīcības 
projektu.
2. Apstiprināt zemes ierīcības projek
ta darba uzdevumu.

Par īpašuma zemes ierīcības projek-
ta izstrādi
Izstrādāt nekustamā īpašuma Ai-
nažu iela 13B (kadastra apzīmējums 
80130020372), Saulkrasti, Saulkrastu 
novads, zemes ierīcības projektu.
2. Apstiprināt zemes ierīcības projek
ta darba uzdevumu (pielikumā).
3. Atbildīgais par lēmuma izpildi – iz
pilddirektors Andrejs Arnis.

Par zemes vienības atdalīšanu, jau-
na īpašuma izveidošanu, adreses un 
nosaukuma piešķiršanu un lietoša-
nas mērķa noteikšanu
1. Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu 
„Bedrītes”, Zvejniekciems, Saulkrastu 
pagasts, Saulkrastu novads, kadastra 
Nr. 80330010152, atdalot katru zemes 
vienību, izveidojot četrus jaunus ne
kustamos īpašumus.
2. Piešķirt zemes vienībai ar kadas
tra apzīmējumu 80330010152, platība 
0,4  ha, adresi „Bedrītes’’, Zvejniek
ciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu 
novads, 
noteikt īpašumam „Bedrītes” dalīto 
zemes lietošanas mērķi: 
0,12 ha individuālo dzīvojamo māju 
apbūve, kods – 0601,
0,28 ha zeme, uz kuras galvenā saim
nieciskā darbība ir lauksaimniecība, 
kods – 0101.
3. Piešķirt zemes vienībai ar kadastra 
apzīmējumu 80330010153, platība 4,69 
ha, adresi Kapteiņu iela 1A, Zvejniek
ciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu 
novads, 
noteikt īpašumam Kapteiņu iela 1A 
dalīto zemes lietošanas mērķi:
0,36 ha transportlīdzekļu garāžu ap
būve, kods – 1104, 
0,67 ha trīs, četru un piecu stāvu 
daudzdzīvokļu māju apbūve, kods – 
0702, 
3,66 ha zeme, uz kuras galvenā saim
nieciskā darbība ir lauksaimniecība,  
kods – 0101.
4.  Piešķirt zemes vienībai ar kadastra 
apzīmējumu 80330010154, platība 0,1 
ha, adresi Neibādes iela 1A, Zvejniek
ciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu 
novads, 
noteikt īpašumam Neibādes iela 1A 
zemes lietošanas mērķi – neapgūta 
individuālo dzīvojamo māju apbūve,  
kods – 0600.
5. Piešķirt zemes vienībai ar kadastra 
apzīmējumu 80330010997, platība 3,2 
ha, nosaukumu „Bedrītes 1”,Zvejniek
ciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu 
novads, 
noteikt zemes lietošanas mērķi īpa
šumam „Bedrītes 1” – zeme, uz kuras 
galvenā saimnieciskā darbība ir mež
saimniecība, kods – 0201.

Par nekustamā īpašuma dalītā lie-
tošanas mērķa noteikšanu
Noteikt nekustamā īpašuma „Pirt
nieki”, Saulkrastu pag., Saulkras
tu nov., kadastra apzīmējums 

80330040731, kopējā platība 3000 m2, 
dalīto lietošanas mērķi saskaņā ar 
zemes vienības robežu un situācijas 
plānu: 
1886 m2 platībai – individuālo dzīvo
jamo māju apbūve, kods – 0601,
1114 m2 platībai – zeme, uz kuras 
galvenā saimnieciskā darbība ir mež
saimniecība, kods – 0201.

Par zemes lietošanas tiesību izbeig-
šanu un pašvaldībai piekrītošo lau-
ku apvidus zemi
1. Izbeigt zemes lietošanas tiesī-
bas X.X. (vārds, uzvārds), uz zemes 
gabalu 0,06 ha platībā „Zeme 112”, 
Zeme, Saulkrastu pagasts, Saulkras
tu novads, kadastra apzīmējums 
80330020884.
2. Saulkrastu pašvaldībai piekrīt un 
uz pašvaldības vārda zemesgrāmatā 
ierakstāma apbūvēta lauku apvidus 
zeme „Zeme 112”, Zeme, Saulkrastu 
pagasts, Saulkrastu novads, kadastra 
apzīmējums 80330020884.

Par zemes lietošanas tiesību izbeig-
šanu un pašvaldībai piekrītošo lau-
ku apvidus zemi
1. Izbeigt zemes lietošanas tiesības 
X.X. (vārds, uzvārds) uz zemes gabalu 
0,062 ha platībā „Silmala 186”, Sil-
mala, Saulkrastu pagasts, Saulkras
tu novads, kadastra apzīmējums 
80330021669.
2. Saulkrastu pašvaldībai piekrīt un 
uz pašvaldības vārda zemesgrāmatā 
ierakstāma apbūvēta lauku apvidus 
zeme „Silmala 186”, Silmala, Saulkras
tu pagasts, Saulkrastu novads, kadas
tra apzīmējums 80330021669.

Par zemes lietošanas tiesību izbeig-
šanu un pašvaldībai piekrītošo lau-
ku apvidus zemi
1. Izbeigt zemes lietošanas tiesības 
X.X. (vārds, uzvārds) uz zemes gaba
lu 0,0369 ha platībā „Saulīte 187”, 
Saulīte, Saulkrastu pagasts, Saulkras
tu novads, kadastra apzīmējums 
80330021925.
2. Saulkrastu pašvaldībai piekrīt un 
uz pašvaldības vārda zemesgrāmatā 
ierakstāma lauku apvidus zeme „Sau
līte 187”, Saulīte, Saulkrastu pagasts, 
Saulkrastu novads, kadastra apzīmē
jums 80330021925.

Par zemes lietošanas tiesību izbeig-
šanu un pašvaldībai piekrītošo lau-
ku apvidus zemi
1. Izbeigt zemes lietošanas tiesības 
X.X. (vārds, uzvārds) uz zemes ga
balu 0,075 ha platībā „Selga 234”, 
Selga, Saulkrastu pagasts, Saulkras
tu novads, kadastra apzīmējums 
80330030211.
2. Saulkrastu pašvaldībai piekrīt un 
uz pašvaldības vārda zemesgrāmatā 
ierakstāma apbūvēta lauku apvidus 
zeme „Selga 234”, Selga, Saulkrastu 
pagasts, Saulkrastu novads, kadastra 
apzīmējums 80330030211.

Par zemes lietošanas tiesību izbeig-
šanu un pašvaldībai piekrītošo lau-
ku apvidus zemi
1. Izbeigt zemes lietošanas tiesības 
X.X. (vārds, uzvārds) uz zemes ga
balu 0,055 ha platībā „Banga 90”, 
Banga, Saulkrastu pagasts, Saulkras
tu novads, kadastra apzīmējums 
80330031325.
2. Saulkrastu pašvaldībai piekrīt un 
uz pašvaldības vārda zemesgrāmatā 
ierakstāma apbūvēta lauku apvidus 
zeme „Banga 90”, Banga, Saulkrastu 
pagasts, Saulkrastu novads, kadastra 
apzīmējums 80330031325

Par zemes lietošanas tiesību izbeig-
šanu un pašvaldībai piekrītošo lau-
ku apvidus zemi
1. Izbeigt zemes lietošanas tiesības 
X.X. (vārds, uzvārds) uz zemes gaba
lu 0,071 ha platībā Ceturtā iela 69, 
VEF Biķernieki, Saulkrastu pagasts, 

Saulkrastu novads, kadastra apzīmē
jums 80330031506.
2. Saulkrastu pašvaldībai piekrīt un 
uz pašvaldības vārda zemesgrāmatā 
ierakstāma apbūvēta lauku apvidus 
zeme Ceturtā iela 69, VEF Biķer
nieki, Saulkrastu pagasts, Saulkras
tu novads, kadastra apzīmējums 
80330031506.

Par zemes lietošanas tiesību izbeig-
šanu un pašvaldībai piekrītošo lau-
ku apvidus zemi
1. Izbeigt zemes lietošanas tiesī-
bas X.X. (vārds, uzvārds) uz zemes 
gabalu 0,0594 ha platībā „Priedes 
200”, Priedes, Saulkrastu pagasts, 
Saulkrastu novads, kadastra apzīmē
jums 80330032445.
2. Saulkrastu pašvaldībai piekrīt 
un uz pašvaldības vārda zemesgrā
matā ierakstāma apbūvēta lauku 
apvidus zeme „Priedes 200”, Prie
des, Saulkrastu pagasts, Saulkras
tu novads, kadastra apzīmējums 
80330032445.

Par zemes lietošanas tiesību izbeig-
šanu un pašvaldībai piekrītošo lau-
ku apvidus zemi
1. Izbeigt zemes lietošanas tiesības 
X.X. (vārds, uzvārds) uz zemes gabalu 
0,0584 ha platībā „Jubileja 224”, Ju-
bileja, Saulkrastu pagasts, Saulkras
tu novads, kadastra apzīmējums 
80330032527.
2. Saulkrastu pašvaldībai piekrīt un 
uz pašvaldības vārda zemesgrāmatā 
ierakstāma apbūvēta lauku apvidus 
zeme „Jubileja 224”, Jubileja, Saulkras
tu pagasts, Saulkrastu novads, kadas
tra apzīmējums 80330032527.

Par zemes nomas līguma noslēgša-
nu
1. Noslēgt zemes nomas līgumu ar 
X.X. (vārds, uzvārds) par Saulkrastu 
novada pašvaldībai piederoša neap-
būvēta zemesgabala daļas nomu 
300 (trīs simti) kvadrātmetru pla-
tībā Saulkrastu peldvietas „Centrs” 
teritorijas „Jūras parks” zonā, Ai-
nažu ielā 13B, Saulkrastos, Saulkras
tu novadā, kadastra apzīmējums 
80130020372, uz laiku no 2014. gada 
1. maija līdz 2016. gada 30. septem-
brim vasaras kafejnīcas izvietošanai 
un uzturēšanai (līguma projekts pie
likumā).
2. Noteikt nomas maksu par Saulkras
tu novada pašvaldībai piederoša ne
apbūvēta zemesgabala daļas 300 (trīs 
simti) kvadrātmetru platībā Saulkrastu 
peldvietas „Centrs” teritorijas „Jūras 
parks” zonā, Ainažu ielā 13B, Saulkras
tos, Saulkrastu novadā, kadastra ap
zīmējums 80130020372, nomu laika 
posmā no 2014.  gada 1.  maija līdz 
2016.  gada 30.  septembrim – EUR 
3630,00 (trīs tūkstoši seši simti trīs-
desmit eiro, 00 centi), tajā skaitā pie
vienotās vērtības nodoklis EUR 630,00 
(seši simti trīsdesmit eiro, 00 centi).

Par zemes nomas līguma noslēgša-
nu ar SIA „LatQuality”
1. Noslēgt zemes nomas līgumu ar SIA 
„LatQuality”, reģ. nr. 40103667158, uz 
laika periodu no 2014. gada 19. mai-
ja līdz 2014. gada 7. septembrim par 
Saulkrastu pašvaldības zemes īpa
šuma Ainažu iela 13B, Saulkrasti, 
Saulkrastu nov., kadastra apzīmējums 
80130020372, daļas 170 m2 platībā pie 
Saules laukuma iznomāšanu vasaras 
kafejnīcas uzturēšanai (līguma pro
jekts pielikumā).
2. Noteikt nomas maksu EUR 
150,00 (viens simts piecdesmit eiro, 
00 eiro centi) un EUR 31,50 (trīsdes
mit viens eiro, 50 eiro centi) 21% PVN, 
kopā mēnesī EUR 181,50 (viens simts 
astoņdesmit viens eiro, 50 centi).

Par zemes nomas līguma noslēgšanu 
1. Noslēgt zemes nomas līgumu uz 
5 (pieciem) gadiem ar X.X. (vārds, 

uzvārds) par Saulkrastu pašvaldī
bas zemes īpašuma Krasta iela 16A, 
Saulkrasti, Saulkrastu nov., kadastra 
apzīmējums 80130040183, daļas 300 
m2 platībā iznomāšanu sakņu dārza 
uzturēšanai.
2. Noteikt nomas maksu 15% apmērā 
no zemes īpašuma kadastrālās vērtī
bas – EUR 6,17 (seši eiro, 17 eiro centi) 
un EUR 1,30 (viens eiro 30, eiro centi) 
21% PVN, kopā gadā EUR 7,47 (septi-
ņi eiro, 47 eiro centi).

Par zemes nomas līguma noslēgšanu 
1. Noslēgt zemes nomas līgumu uz 
10 (desmit) gadiem ar X.X. (vārds, 
uzvārds) par Saulkrastu pašvaldībai 
piekritīga zemes īpašuma Pūpolu 
iela 2, Zvejniekciems, Saulkrastu pag., 
Saulkrastu nov., kadastra apzīmē
jums 80330010621, platība 0,12 ha, 
nomu.
2. Noteikt zemes nomas maksu 0,5% 
apmērā no zemes kadastrālās vērtības 
gadā.

Par zemes nomas līguma noslēgšanu 
1. Noslēgt zemes nomas līgumu uz 
10 (desmit) gadiem ar X.X. (vārds, 
uzvārds) par Saulkrastu novada 
pašvaldības zemes īpašuma XX 
(adrese) Zvejniekciems, Saulkrastu 
pag., Saulkrastu nov., kadastra ap
zīmējums (xxxxx), platība 0,2934 ha, 
nomu.
2. Noteikt zemes nomas maksu 0,5% 
apmērā no zemes kadastrālās vērtības 
gadā.

Par zemes īpašuma atsavināšanu 
bez atlīdzības
1. Nodot bez atlīdzības Latvijas 
Republikas Iekšlietu ministrijai tās 
padotībā esošo iestāžu deleģēto 
valsts pārvaldes funkciju veikšanai 
Saulkrastu novada pašvaldības īpa
šumā esošo zemesgabalu (kadastra 
apzīmējums 80130020490) Nolikta-
vas ielā 10B, Saulkrastos, Saulkrastu 
novadā, 1900 m2 platībā.
2. Noteikt, ka īpašuma tiesība uz lē
muma 1. punktā noteikto nekustamo 
īpašumu nostiprināta uz laiku, ka
mēr nodotais nekustamais īpašums 
tiek izmantots konkrēto Latvijas 
Republikas Iekšlietu ministrijas pa
dotībā esošo iestāžu valsts pārvaldes 
funkciju veikšanai.
3. Noteikt aizliegumu lēmuma 1. pun
ktā noteikto nekustamo īpašumu at
savināt un apgrūtināt ar lietu tiesību –  
hipotēku – bez ikreizēja Saulkrastu 
novada domes lēmuma.
4. Nostiprinot valstij īpašuma tiesību 
uz lēmuma 1. punktā minēto nekus
tamo īpašumu zemesgrāmatā, izdarīt 
atzīmi par lēmuma 2. un 3.  punktā 
noteiktajiem tiesību aprobežoju
miem un aizliegumiem.
5. Ja lēmuma 1.  punktā minētais ne
kustamais īpašums netiek izmantots 
Latvijas Republikas Iekšlietu minis
trijas padotībā esošo iestāžu valsts 
pārvaldes funkciju veikšanai, ievērojot 
Publiskas personas mantas atsavi
nāšanas likuma 42.  panta otro daļu, 
Saulkrastu novada pašvaldība pārņem 
bez atlīdzības no Latvijas Republikas 
Iekšlietu ministrijas lēmuma 1. punktā 
noteikto nekustamo īpašumu.

Par nekustamā īpašuma nodokļa 
atvieglojuma piemērošanu 
Piemērot nekustamā īpašuma no
dokļa atvieglojumu divām personām 
25% apmērā  un vienai personai 50% 
apmērā.

Par nekustamo īpašumu iegādi
1. Pašvaldības autonomo funkciju 
izpildes nodrošināšanai – gādāt par 
savas administratīvās teritorijas lab
iekārtošanu, ielu, ceļu rekonstrukciju 
un uzturēšanu, organizēt iedzīvotā
jiem komunālos pakalpojumus – iegā-
dāties šādus nekustamos īpašumus:
1.1. Beverīnas iela, Zvejniekciems, 

Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., ka
dastra apzīmējums 80330011082, pla
tība 0,2924 ha, pirkuma maksa EUR 
757,12 (septiņi simti piecdesmit septi
ņi eiro, 12 eiro centi);
1.2. Mākoņu iela, Zvejniekciems, 
Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., ka
dastra apzīmējums 80330011175, pla
tība 0,4362 ha, pirkuma maksa EUR 
422,83 (četri simti divdesmit divi eiro, 
83 eiro centi);
1.3. Īves iela, Zvejniekciems, Saul
krastu pag., Saulkrastu nov., kadas
tra apzīmējums 80330011183, platība 
0,4609 ha, pirkuma maksa EUR 
422,18 (četri simti divdesmit divi eiro, 
18 eiro centi);
1.4. Mākoņu iela 11, Zvejniekciems, 
Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., ka
dastra apzīmējums 80330011174, pla
tība 0,0713 ha, pirkuma maksa EUR 
510,33 (pieci simti desmit eiro, 33 eiro 
centi).
2. Par minēto īpašumu iegādi noslēgt 
pirkuma līgumus ar SIA „NIF Zemes 
īpašumi”.

Par zemes gabala nodošanu nomā
1. Iznomāt ar apbūves tiesībām 
Saulkrastu novada pašvaldībai pie
derošu zemes īpašumu Smilšu iela 
10A, Saulkrastos, Saulkrastu novadā, 
kadastra numurs 80130020494, pla
tība 1894 m2, ar mērķi – sabiedriskas 
ēkas būvniecība.
2. Paziņojumu par Saulkrastu no
vada pašvaldībai piederošā zemes 
īpašuma Smilšu iela 10A, Saulkras
tos, Saulkrastu novadā, kadastra 
numurs 80130020494, nomu izvie-
tot Saulkrastu novada domes ēkā 
Raiņa ielā 8, Saulkrastos, Saulkrastu 
novadā, un www.saulkrasti.lv laika 
periodā no 2014. gada 6. maija līdz 
2014. gada 12. maijam.
3. Noteikt pieteikuma iesniegšanas 
termiņu līdz 2014. gada 12. maijam 
(ieskaitot).
4. Noteikt, ka personai, kurai tiks 
piešķirtas nomas tiesības, ir pienā
kums izstrādāt zemesgabalam detāl
plānojumu atbilstoši normatīvajiem 
aktiem.

Par deleģēšanas līguma noslēgšanu
1. Apstiprināt un noslēgt deleģēšanas 
līgumu ar SIA „Saulkrastu komunāl
serviss” par pašvaldības autonomās 
funkcijas nodrošināšanu – organizēt 
iedzīvotājiem siltumapgādi Saulkras
tu novada administratīvajā teritorijā.
2. Informēt Vides aizsardzības un re
ģionālās attīstības ministriju par de
leģēšanas līguma noslēgšanu.

Par saistošo noteikumu „Par sociālo 
pakalpojumu saņemšanas un sa-
maksas kārtību” apstiprināšanu
1. Apstiprināt saistošos noteikumus 
„Par sociālo pakalpojumu saņemšanas 
un samaksas kārtību”. Apstiprinātos 
saistošos noteikumus un to paskaid
rojuma rakstu triju darba dienu laikā 
pēc to parakstīšanas nosūtīt Vides 
aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministrijai.
2. Publicēt saistošos noteikumus 
bezmaksas informatīvajā izdevumā 
„Saulkrastu Domes Ziņas”.
3. Saistošie noteikumi stājas spēkā 
likumā „Par pašvaldībām” 45.  panta 
noteiktajā kārtībā.

Par sadarbības līguma apstiprinā-
šanu un noslēgšanu ar Baltkrievijas 
Republikas pilsētciemata Radoško-
viči izpildkomiteju
1. Apstiprināt sadarbības līgumu 
starp Saulkrastu novada pašvaldību 
un Baltkrievijas Republikas pilsētcie
mata Radoškoviči izpildkomiteju.
2. Noslēgt sadarbības līgumu starp 
Saulkrastu novada pašvaldību un 
Baltkrievijas Republikas pilsētciema
ta Radoškoviči izpildkomiteju.
3. Komandēt Saulkrastu novada do

Saulkrastu novada domes sēdes nr. 6 lēmumi (30.04.2014.)
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mes priekšsēdētāju Ervīnu Grāvīti 
uz Radoškovičiem (Baltkrievija) no 
2014.  gada 15.  maija līdz 2014.  gada 
17. maijam ar mērķi parakstīt sadar
bības līgumu.
4. Apmaksāt E. Grāvītim komandējuma 
dienas naudu 100% apmērā saskaņā ar 
Ministru kabineta 2010. gada 12. oktob
ra noteikumiem Nr. 969 „Kārtība, kādā 
atlīdzināmi ar komandējumu saistītie 
izdevumi”.

Par pašvaldības kompensācijas pie-
šķiršanu
1. Ar 01.04.2014. piešķirt pašvaldības 
kompensāciju X.X. (vārds, uzvārds) EUR 
106,72 (viens simts seši eiro, 72 centi) 
mēnesī par to, ka viņa bērns X.X. (vārds, 
uzvārds) apmeklē bērnu attīstības cen
tru „Pūces skola”, reģistrācijas numurs 
40103489806.
2. Noslēgt ar X.X. (vārds, uzvārds) lī
gumu par pašvaldības kompensācijas 
izmaksas kārtību.

Par pirmsskolas izglītības iestādes 
„Rūķītis” slēgšanu uz laiku sakarā 
ar remonta darbiem
Uzdot PII „Rūķītis” vadītājai Sanitai 
Tībergai līdz 2014. gada 13. maijam ie
sniegt aprēķinu par iespējamām papil
du izmaksām saistībā ar PII „Rūķītis” 
darbu laika periodā no 09.06.2014. līdz 
14.08.2014.

Par grozījumu Saulkrastu novada 
domes iekšējos noteikumos Nr.  9 
„Kārtība, kādā Saulkrastu nova-
da pašvaldības amatpersonas un 
darbinieki izmanto pašvaldības 
mantu un finanšu resursus” ap-
stiprināšanu
1. Apstiprināt grozījumus Saulkrastu 
novada domes 2011.  gada 27.  jūlija 
iekšējos noteikumos Nr.  9 „Kārtība, 
kādā Saulkrastu novada pašvaldības 
amatpersonas un darbinieki izmanto 
pašvaldības mantu un finanšu resur
sus”.
2. Grozījumi stājas spēkā pēc to ap
stiprināšanas.

Par grozījumu 29.01.2014. saistoša-
jos noteikumos Nr. 5 „Par Saulkras-
tu novada pašvaldības 2014.  gada 
budžetu” apstiprināšanu
1. Apstiprināt grozījumus Saulkrastu 
novada domes 29.01.2014. saistošajos 
noteikumos Nr. 5 „Saistošie noteiku
mi par Saulkrastu novada pašvaldības 
2014.gada budžetu”.
2. Saistošos noteikumus pēc to pa
rakstīšanas nosūtīt Vides aizsardzī
bas un reģionālās attīstības ministri
jai zināšanai.

Par 2013. gada pašvaldības pārskatu 
apstiprināšanu
1. Apstiprināt Saulkrastu novada do
mes 2013. gada pārskatu.
2. Apstiprināt konsolidēto Saulkrastu 

novada pašvaldības 2013.  gada pār
skatu.
3. Apstiprināt Saulkrastu novada 
pašvaldības aģentūras „Saulkrastu 
kultūras un sporta centrs” 2013. gada 
pārskatu.
4. Apstiprināt SIA „ZAAO” 2013. gada 
pārskatu.
5. Apstiprināt PSIA „Saulkrastu slim
nīca” 2013. gada pārskatu.
6. Apstiprināt SIA „Saulkrastu komu
nālserviss” 2013. gada pārskatu.

Par Saulkrastu novada pašvaldības 
izglītības iestāžu (precizētās) izde-
vumu tāmes 2014.  gadam apstipri-
nāšanu
1. Apstiprināt Saulkrastu novada paš
valdības izglītības iestāžu precizēto 
izdevumu tāmi 2014. gadam.
2. Atcelt domes 26.03.2014. lēmumu 
Nr. 4§55 „Par Saulkrastu novada paš
valdības izglītības iestāžu izdevumu 
tāmes 2014. gadam apstiprināšanu”.

Par sadarbības līguma slēgšanu 
ar biedrību „Vidzemes zvejnieku 
biedrība”
Slēgt sadarbības līgumu ar biedrību 
„Vidzemes zvejnieku biedrība”.

Par dalību Klimata pārmaiņu fi-
nanšu instrumenta atklātā projektu 
konkursā „Kompleksi risinājumi 
siltumnīcefekta gāzu emisiju sama-
zināšanai”
1. Realizēt pašvaldības sabiedrības 
ar ierobežotu atbildību „Saulkrastu 
slimnīca” projektu Ministru kabineta 
12.08.2012. noteikumu Nr.  559 „Kli
mata pārmaiņu finanšu instrumenta 
finansēto projektu atklāta konkursa 
„Kompleksi risinājumi siltumnī
cefekta gāzu emisiju samazināša
nai” nolikums” ietvaros, iesniedzot 
projekta iesniegumu „Saulkrastu 
slimnīcas ēkas energoefektivitātes 
paaugstināšana” SIA „Vides investī
ciju fonds” un uzņemoties visas ar tā 
īstenošanu saistītās saistības. Projek
ta kopējā summa ir EUR 321  224,31, 
kuru veido attiecināmās izmaksas 
EUR 265  474,64 apmērā un neat
tiecināmās izmaksas EUR  55  748,67  
apmērā. 
2. Nodrošināt pašvaldības sabiedrības 
ar ierobežotu atbildību „Saulkrastu 
slimnīca” iesniegtā projekta iesniegu
mā norādīto attiecināmo un neattie
cināmo izmaksu segšanu no Saulkras
tu novada domes finanšu līdzekļiem 
EUR 321 224,31 apmērā un ieguldot to 
pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu 
atbildību „Saulkrastu slimnīca” pa
matkapitālā. 
3. Pašvaldības sabiedrības ar ierobe
žotu atbildību „Saulkrastu slimnīca” 
ēkas Ainažu ielā 34, Saulkrastos, kurā 
plānotas projekta aktivitātes, attīstības 
un investīciju stratēģija ir saskaņota un 
ēkai vismaz piecus gadus pēc projekta 
īstenošanas netiks mainīts lietošanas 
veids un tā netiks demontēta.
Par nekustamā īpašuma un kusta-

mās mantas iegādi
Atļaut SIA „Saulkrastu komunālser
viss”, vienotais reģistrācijas numurs 
40103027944, iegādāties no „Ther
mal” SIA, vienotais reģistrācijas nu
murs 50103242881, nekustamo īpa
šumu – katlumāju un ar to saistītās 
inženiertehniskās komunikācijas 
(siltumtrases), ar tajās esošajām ie
kārtām, par EUR 99 645 (deviņdesmit 
deviņi tūkstoši seši simti četrdesmit 
pieci eiro, 00 centi), tajā skaitā pie
vienotās vērtības nodoklis EUR 5145 
(pieci tūkstoši viens simts četrdesmit 
pieci eiro).

Par aizņēmuma ņemšanu Valsts 
kasē nekustamā īpašuma un kusta-
mās mantas iegādei
1. Ņemt aizņēmumu Valsts kasē 
2014.  gadā uz 10 gadiem EUR 
94  500,00 apmērā ar Valsts kases 
noteikto procentu likmi un atlik
to pamatsummas maksājumu līdz 
01.01.2015. Zvejniekciema katlumājas 
ar siltumtrasēm iegādei, aizdevuma 
atmaksu garantējot ar pašvaldības 
budžetu, nosakot Zvejniekciema 
katlumājas ar siltumtrasēm iegādi kā 
prioritāru projektu. 
2. Aizņēmumu EUR 94  500,00 ap
mērā ieguldīt SIA „Saulkrastu komu
nālserviss” pamatkapitālā, Zvejniek
ciema katlumājas ar siltumtrasēm 
iegādei.
3. Palielināt SIA „Saulkrastu komu
nālserviss” pamatkapitālu par 94 
500 daļām ar vienas daļas nomināl
vērtību EUR 1,00, pārskaitot naudas 
līdzekļus uz SIA „Saulkrastu komu
nālserviss” kontu vienas nedēļas laikā 
pēc aizņēmuma saņemšanas Valsts  
kasē.
4. Piešķirto finansējumu SIA 
„Saulkrastu komunālserviss” drīkst 
izmantot pēc pamatkapitāla palieli
nāšanas reģistrācijas Latvijas Repub
likas Uzņēmumu reģistrā. 
5. SIA „Saulkrastu komunālserviss” 
divu nedēļu laikā pēc pamatkapitāla 
palielināšanas reģistrācijas Latvi
jas Republikas Uzņēmumu reģistrā 
rakstiski informē Saulkrastu novada 
domes Finanšu un grāmatvedības 
nodaļu par pamatkapitāla palielinā
šanu.
6. SIA „Saulkrastu komunālserviss” 
pamatkapitāls pēc pamatkapitāla pa
lielināšanas veidos 2  432 660 daļas ar 
vienas daļas nominālvērtību EUR 1,00.

E. Grāvītis, domes priekšsēdētājs

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

Nākamā domes ikmēneša sēde no-
tiks trešdien, 28. maijā, plkst.15.00 
Saulkrastu novada domē Raiņa 
ielā 8.
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„Swedbank” Klientu informācijas centrs 
Saulkrastu bibliotēkas telpās apkalpo klientus 

katra mēneša pirmajā un trešajā pirmdienā
no plkst. 14.00 līdz 15.00

Klientu apkalpošanas centra darba laikā jums ir iespēja:
• atvērt kontu „Swedbank”;

• pasūtīt un saņemt norēķinu karti;
• saņemt konsultācijas par ikdienas norēķiniem un 

internetbankas lietošanu,
kā arī par visiem citiem bankas produktiem un pakalpojumiem.

Vairāk informācijas pa tālruni 67445411 vai 26341987 
darba dienās no plkst. 9.00 līdz 17.00.

Ar Zvejniekciemu un 
Saulkrastiem iepazinos 
jaunībā, strādādama Skultes 
zivju fabrikas bērnudārzā par 
audzinātāju. Cilvēki, ar kuriem 
kopā strādāju un veidoju 
attiecības, bija atsaucīgi un 
pretimnākoši. Mani laimīgu 
darīja labi kolēģi un mīļi bērni. 
Tas bija skaists laiks.

Priecājos, ka arī savus pensijas 
gadus pavadu Zvejniekciemā. Jau 
izkāpjot no vilciena un ieelpojot 
jūras un meža svaigo gaisu, sajūtu 
Vidzemes jūrmalas labo auru. Es 

nebeidzu priecāties, cik dzīve ir 
skaista! Žēl to cilvēku, kas to ne
redz un nesaprot.

Lai tuvāk izjustu zvejniekcie
miešu draudzīgo garu, pagājušajā 
gadā sāku apmeklēt vingrošanas 
un deju nodarbības, bet šogad 
arī pensionāru pasākumus. Šīs 
nodarbības man uzlabo dzīves 
kvalitāti, liek vairāk kustēties, 
smaidīt, izdalot organismā laimes 
hormonus. Noklausoties dažādas 
lekcijas, uzzinu daudz jauna un 
iepazīstos ar interesantiem cilvē
kiem.

Ir jauki apzināties, ka kādrei

zējie bērnudārza audzēkņi ir iz
auguši un tikko atpazīstami, jo 
esam nonākuši mainītās lomās. 
Piemēram, Sandra Ozoliņa tagad 
māca dejot, lai mūs uzturētu for
mā, labā garastāvoklī un varbūt 
daļēji atradinātu no zālēm un 
dakteriem.

Savas pārdomas gribu beigt ar 
apgalvojumu, ka jūtos laimīga, 
staigājot pa mežu un sadziedoties 
ar putniem, glāstot jūru vai pava
dot sauli jūrā. Tātad – atkal esmu 
starp savējiem.

Aija Baltace

Dzīvot kā savējiem
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Baltijas jūra apskalo turpat 500 km garo Latvijas krasta līniju 
no tālā Rucavas novada dienvidu vakaros līdz pat Ainažiem 
pašos ziemeļos, pa ceļam sastopot pilsētas un ciemus, pļavas 
un mežus, šūpojot zvejnieku laivas. Tomēr tikai vienā pilsētā – 
pilsētā tuvāk saulei, pilsētā, kurā mīt milzum daudz viesmīlīgu, 
atsaucīgu un smaidošu cilvēku, – tā pierimst, lai ar visiem 
kopā sagaidītu Latvijā neatkārtojamu amerikāņu automašīnu 
salidojumu. Tikai reizi gadā, tikai Saulkrastos!

Šogad, 7. jūnijā, salidojums Saulkrastos notiks jau piekto reizi. No visām 
Latvijas malām, kā arī no Lietuvas, Igaunijas, Somijas, Baltkrievijas un 
Krievijas uz Saulkrastiem dosies gan vēsturiski 20. gadu spēkrati, gan 
arī autobūves klasiku pārstāvošie 50. un 60. gadu spārnotie skaistuļi. 
Satiksies gan seni darba rūķi, gan pagājušas bagātības atspulgi, gan mū
žīgie jauniešu draugi – muskuļauto. Kā katru gadu, būs arī kāds līdz 
šim pasākumos neredzēts braucamrīks.

Salidojumu kuplināt uzaicināti arī Latvijas Antīko auto kluba pār
stāvji ar seniem pirmskara spēkratiem.

Savus jaunākos auto modeļus demonstrēs „Jeep” oficiālais pārstāvis 
Latvijā SIA „Autobrava”.

Par pasākuma muzikālo noformējumu rūpēsies country, rockabilly 
un rock grupas no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas. Starplaikos uzstā
sies līnijdejotāji, kuri pamācīs deju soļus ikvienam.

Esi laipni aicināts baudīt jaukas brīvdienas kopā ar ģimeni un drau
giem Saulkrastos – pilsētā tuvāk saulei.

Dienas programma 7. jūnijā
9.00–12.00 Auto izstāde („Minhauzena Unda” teritorijā Ainažu ielā 
74). Ieejas maksa 3 eiro 

12.30–14.00 Auto parādes brauciens 
Minahuzena Unda – Zvejniekciems – Centrs – Baltā kāpa – A. Kalni
ņa iela – Saules laukums

14:00–17:00 Auto izstāde un koncerts Saules laukumā
14.00 Edvīns Bauers & „The Rhythm Express” (LV)
15.00 „Rockin’ Lady” & „Her Riwertown Boys” (EE)
Starp priekšnesumiem ar līnijdejām priecēs deju grupa „Jautrie zābaciņi”
16.30 Pasākuma noslēgumā auto pārbrauciens uz „Minhauzena Undu”

21.00 Vakara koncerts izstāde („Minhauzena Unda” teritorijā Ainažu 
ielā 74). Ieejas maksa 5 eiro. Atļauts pikniks, darbosies bufete. 
Iespējama nakšņošana teltīs (5 eiro par telti)
„The Sixties” (LV) „AC/DC Project” (LT)
Dejas līdz rīta gaismai
* Amerikāņu auto klubs patur tiesības ieviest izmaiņas programmā!

Pasākumu rīko biedrība „Amerikāņu auto klubs” ar Saulkrastu pilsē
tas atbalstu
Pasākuma draugi: SIA „Atlas motors”, SIA „Regula Baltija”, oficiālais 
„Jeep” pārstāvis Latvijā SIA „Autobrava”, IA „Amerikas auto”
Drošus apvedceļus nodrošina SIA „KMK projekts” un VAS „Latvijas 
valsts ceļi”.  Drošību autokolonnas pārbraucienā nodrošina Rīgas re
ģiona kārtības policija. Drošību pasākumā uzrauga SIA „Julācis” un 
Saulkrastu pašvaldības policija

Saulkrasti 2014. Wanted! 
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“Saulkrastu Domes Ziņas”
„Saulkrastu Domes Ziņas”
Saulkrastu novada dome
Raiņa iela 8, Saulkrasti,
Saulkrastu novads, LV 2160
www.saulkrasti.lv 

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

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

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

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

Pasākumu kalendārs

PATEICĪBA
Sirsnīgi pateicamies Saulkrastu 

slimnīcas paliatīvās aprūpes 
nodaļas darbiniekiem par iejū-

tību un nesavtīgu gādību, 
aprūpējot mūsu māmiņu

 LILIJU BĀLIŅU
viņas dzīves visgrūtākajā brīdī. 

Meita un dēls

Aprīlī Saulkrastu novada 
dzimtsarakstu nodaļā 
reģistrēti
Marta Holcmane
Kristofers Aleksandrs Kaļiņins
Leo Ansonskis
Kārlis Felkers
Marlēna Vasara
Ričards Frīdbergs
Sveicam mazuļus un viņu vecākus!

Saulkrastu novada dome 
sirsnīgi sveic 
nozīmīgajā jubilejā
Pjotru Ļeoņenko
Magdalēnu Ķerāni
Veltu Leontīni Akerbergu
Ausmu Lūciju Kaminsku
Olgu Ginzburgu
Jāni Rūdolfu Dzeni
Viktoriju Trubačkinu
Ainu Osīti
Ļubovu Hramcovu
Bruno Ilmāru Graudumu
Benitu Dumbergu
Fainu Maksimovu
Gunāru Magoni
Anitu Leimani
Gaļinu Borodkinu
Laumu Ziedīti Baltiņu
Arnoldu Vīgantu
Maigoni Lukaševicu
Dzidru Latvenu
Janinu Sprinci
Vizbulīti Pampi
Annu Kudaļevu
Maiju Arāju 

Saulkrastu novada dome 
izsaka līdzjūtību aizsaulē 
aizgājušo tuviniekiem
Guntis Bluķis
15.09.1939.–01.04.2014.
Antoņina Avota
07.04.1934.–03.04.2014.
Vladimirs Sidorovs
20.01.1948.–26.04.2014.

No 7. maija līdz 30. maijam 
Saulkrastu domes zālē 2. stāvā 
apskatāma izstāde „Ceļojums. Pa
vasaris”.

Izstādē piedalās gleznotājas 
Baiba Apsīte, Neonilla Medvede
va, Diāna Īve, Ilze Laizāne, Ilze 
Smildziņa, Ieva Bondare, Natālija 
Maļikova, Nataļja Jeršova, Jekate
rina Struina, Ingrīda Suharevska 
un Anete Kalniņa. 

Ik diena ir kā ceļojums – tuvāks 
vai tālāks, ar plānotiem un arī ne
gaidītiem pavērsieniem, krāsām, 
smaržām un iespaidiem, kas mūs 
bagātina. Pavasaris ir košs, toņos 
ļoti dzidrs un bagātīgs gadalaiks. 
Dažkārt pārsteidzošs skaistums 
uzplaukst tepat līdzās, vajag vien 
mirkli laika un mazliet vērības, lai 
to pamanītu un nopriecātos. 

Izstādes vienojošā tēma ir aina
va pavasarī, gleznas tapušas dažā
dās ainaviski atšķirīgās vietās gan 
plenēra izbraukumos, gan tālāku 
ceļojumu laikā vai to iespaidā, pēc 
etīdēm. Ainavas gleznotas daudz
viet Latvijā, pārsvarā Vidzemes 
pusē, Vecpiebalgā, Rīgā un tās 
apkaimē – Babītē, Jūrmalā –, kā 
arī daudzviet citur pasaulē, piemē
ram, Gruzijā, Tbilisi tuvumā, San
torini Grieķijā. Daļa darbu atklāj 
gan konkrētas ainavas fiksāciju, 

gan dziļāku filozofisku kontekstu, 
kas katrai autorei ir atšķirīgs.

Jāpiebilst, ka izstāde Saulkras
tos apskatāma, pateicoties 
saulkrastietei, jaunajai mākslinie
cei Baibai Apsītei. 
17. maijā plkst. 12.00 kultūras 
namā „Zvejniekciems” mākslinieka 
Ērika Bērziņa jaunāko darbu izstā
des „Mežā” atklāšana un tikšanās ar 
mākslinieku. Kopā ar mākslinieku 
būs vokālais ansamblis „Dzīle”. 
17. maijā plkst. 20.00–22.00 pie 
R. Kaudzītes vasaras namiņa Skolas 
ielā 19 gadskārtējais Muzeju nakts 
sarīkojums „Dzintara burvība”. 
Dzintars un Dzintra piedāvās ik
vienam apskatīt Saulkrastu dzin
tara rotu darinātāju veikumu, būs 
viktorīnas un atjautības uzdevumi 
par un ap dzintara noslēpumiem, 
ikviens varēs iemēģināt roku kreļļu 
vēršanā un unikāla dzintarota ce
puma cepšanā, nogaršosim dzinta
rotu cienastu, sarīkojumu lustīgā
ku darīs Saulkrastu mākslinieciskie 
kolektīvi. Plkst. 21.00 – autobuss 
uz Velomuzeju. 
24. maijā gadskārtējais Saulkrastu 
vasaras sezonas atklāšanas sarīko
jums „Ieripo Saulkrastu vasarā!”. 
No plkst. 8.00 Bīriņu ielas gada
tirgus. Laipni aicināti visi pirkt 
un pārdot gribētāji! 

No plkst. 14.00 pulcēsimies lau
kumā pie kafejnīcas „Neibāde”, 
lai sagatavotos velobraucienam 
un iesildītos sportiski atraktīvās 
aktivitātēs.
Plkst. 15.30 velobrauciens „Ķeram 
vēju!” kopā ar orķestropēdu. 
No plkst. 16.00 Jūras parka atklā
šana – pludmales volejbola sacen
sību „Saulkrastu kokteilis” iepriek
šējo gadu čempionu kausa izcīņa 
pludmales volejbolā (finālspēles), 
velobrauciena atraktīvāko dalīb
nieku apbalvošana un dejas kopā 
ar orķestropēda mūziķiem un Ufo. 
25. maijā E. Liepiņa atcerei veltīti 
sarīkojumi sadarbībā ar Skultes 
kultūras integrācijas centru:
plkst. 13.00 E. Liepiņa atceres brī
dis Skultes kapos;
plkst. 15.00 amatierteātru festivāls 
„Pasmaidi, sirds gaiša kļūs” Skultes 
Kultūras integrācijas centrā;
plkst. 20.00 tradicionālais sarīko
jums „Uz redzēšanos kādreiz mai
jā!” Saulkrastos, Saules laukumā.
1.jūnijā 12.00 pie Saulkrastu Spor
ta centra Ģimenes dienas sarīko
jums – dejos un dziedās mūsu vis
mazākie mākslinieki, būs radošās 
darbnīcas lielajiem un mazajiem, 
piepūšamās atrakcijas, bet no
slēgumā – visu mazo un lielo 
saulkrastiešu priekam – jaunākās 

„Animācijas Brigādes” multfilmi
ņas kopā ar „Kinopunktu”.
7. jūnijā 9. Starptautiskais ame
rikāņu auto salidojums. Tuvāka 
informācija 11. lpp.

SPoRtA AfišA
17. maijā Saulkrastu basketbola 
čempionāta fināls: 
plkst. 13.00 spēle par 3.  vietu; 
plkst.  15.00 spēle par 1. vietu. Pār
traukumos LBL3 loterijas uzvarētāju 
apbalvošana, tālmetienu konkurss.
21. maijā plkst.  17.00–19.00 
orientēšanās seriāls „Saulkrastu 
pavasaris”, DUS „Statoil”. 
28. maijā plkst.  17.00–19.00 
orientēšanās seriāls „Saulkrastu 
pavasaris”, Ķirezers
31. maijā plkst.  10.00 starptau
tisks veterānu basketbola turnīrs: 
dāmas Zvejniekciema vidusskolā, 
kungi Saulkrastu Sporta centrā.
7.–8. jūnijā vindsērfinga sacensī
bas „Saulkrastu kauss 2014”. 

SeNioRu AKtiVitāteS
3. jūNijā PlKSt. 13.00 domes 
zālē tikšanās ar Saulkrastu nova
da domes deputātiem.
Plānotas ekskursijas uz Vidzemi, 
Lubānu, Rēzekni – Daugavpili, 
mūzikas un uguns šovu Igaunijā. 
Tālr. uzziņām 26437766.

Aprīlī Saulkrastu pašvaldības 
policijas darbinieki saņēma 80 
izsaukumus, par dažādiem pārkā
pumiem aizturēja 32 personas, no 
kurām par atrašanos sabiedriskā 
vietā alkohola reibuma stāvoklī 
12 personas, divas meklēšanā eso
šas personas, septiņas personas 
sadarbībā ar Valsts robežsardzi 
par kontrabandu, 29 personas 

nogādāja Rīgas reģiona pārval
des Saulkrastu policijas iecirknī 
tālāku darbību veikšanai, bet trīs 
personas savā dzīvesvietā, kā arī 
vienu personu nodeva NMPD 
darbiniekiem. Vienā gadījumā 
sniegta palīdzība Valsts policijas 
ceļu policijas ekipāžai.

Četros gadījumos izsaukti dzīv
nieku patversmes „Mežavairogi” 

darbinieki, lai sniegtu palīdzību 
cietušiem dzīvniekiem.

Sastādīti divi administratīvā 
pārkāpuma protokoli par pārvie
tošanos ar mehānisko transport
līdzekli Rīgas līča krasta kāpu 
aizsargjoslā un pludmalē, 25 ad
ministratīvā pārkāpuma proto
koli par teritorijas nesakopšanu, 
to skaitā par zāles nepļaušanu, lai 

novērstu kūlas veidošanos.
Uzsāktas 39 administratīvā 

pārkāpuma lietvedības: par ne
kustamā īpašuma un tai piegulo
šās teritorijas nesakopšanu; par 
līguma neslēgšanu par sadzīves 
atkritumu izvešanu no nekusta
mā īpašuma.

 Guntis Vinteris

Par pašvaldības policijas paveikto aprīlī

Dalībnieku pulcēšanās autostāvlaukumā 
Raiņa ielas galā pie jūras.

Sestdien pirmais iespējamais starts plānots 
plkst. 12.00, bet otrais – plkst. 18.00. 

Svētdien pirmais iespējamais starts plānots 
plkst. 12.00, bet otrais – plkst. 17.00. 

Sacensību dienas kārtība
7.jūnijs
• no plkst. 9.00 līdz 11.00 – dalībnieku iebraukšana
• no plkst. 9.30 līdz 10.45 – dalībnieku reģistrēšanās
• plkst. 11.00 – dalībnieku sapulce 
sacensību atklāšanas ceremonija
• plkst. 12.00 – pirmais iespējamais starts
• plkst. 18.00 – pēdējais iespējamais starts

8.jūnijs
• plkst. 12.00 – pirmais iespējamais starts
• plkst. 17.00 – pēdējais iespējamais starts
apbalvošana – stundu pēc pēdējā finišējušā

Vindsērfinga sacensības 
„Saulkrastu kauss 2014”

7.–8. jūnijā no plkst. 9.00 līdz 19.00 
jūrā pretī Saulkrastu centram


