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Saulkrastu peldvietā „Centrs” 
otro gadu pēc kārtas plīvos Zilais 
karogs. Tas nozīmē, ka ir izpildīti 
starptautiskās ekoprogrammas 
kvalitātes kritēriji ūdens, vides 
pārvaldes, vides informācijas un 
izglītības, tostarp arī labiekārto-
juma un servisa jomā.
 Starptautiskā žūrija apstipri-
nājusi visas izvērtēšanai pieteik-

tās Latvijas peldvietas un jahtu 
ostas. Zilo karogu šogad saņems 
16 peldvietas un 3 jahtu ostas. 
 Zilais karogs ir pasaules 
populārākais tūrisma ekoser-
tifikāts, ko plaši pazīst gan ie-
dzīvotāju, gan pašvaldību un 
vides institūciju vidū. Kritēriju 
ieviešana nodrošina pilnvērtīgu 
metodoloģiju peldvietu apsaim-

niekošanai, kurā ņemti vērā visi 
vides aizsardzības un ilgtspējīgas 
attīstības faktori un pievērsta 
liela uzmanība vides kvalitā-
tes uzturēšanai un bioloģiskās 
daudzveidības aizsargāšanai. Ie-
saistoties kampaņā, pašvaldības 
apņemas īstenot arī plašākas vi-
des informācijas un izglītības ini- 
ciatīvas.

Saulkrastu novada dome līdz 
15. jūnijam aicina iesniegt 
priekšlikumus Saulkrastu 
lielās balvas piešķiršanai, 
iesniedzot rakstisku 
ierosinājumu Saulkrastu domē.

Saulkrastu lielā balva ir augstā-
kais Saulkrastu domes apbalvo-
jums. Saulkrastu lielo balvu –  
mākslas darba atveidojumu un 
naudas balvu - piešķir kā apbal-
vojumu par izciliem nopelniem 
vai sasniegumiem pašvaldības 
labā tautsaimniecības, zinātnes, 
veselības aizsardzības, sociālās 
aprūpes, drošības, kultūras, izglī-
tības, sporta, sabiedriskajā, saim-
nieciskajā darbā un Saulkrastu 
vārda popularizēšanā. Pasniedzot 
Saulkrastu lielo balvu, īpašnie-
kam tiek izmaksāta vienreizēja 
naudas balva četru minimālo mē-
nešalgu apmērā.
 Apbalvojumu var piešķirt fi-
ziskai vai juridiskai personai, 
Saulkrastu domes institūcijai, paš-
darbības vai sporta kolektīvam. 
 Tiesības ieteikt apbalvoša-

nai citu personu, iesniedzot 
Saulkrastu domē rakstisku ierosi-
nājumu, ir fizisku personu grupai 
(ne mazāk kā 5 personas), juridis-
kai personai, domes deputātam.
 Ierosinājumā par apbalvošanu 
jānorāda:
1) apbalvojamās personas dati – 
vārds, uzvārds, dzīvesvieta vai no-
saukums un adrese;
2) nopelnu apraksts, par kuriem 
ierosina apbalvošanai;
3) dati par iesniedzēju – vārds, uz-
vārds, dzīves vieta vai nosaukums 
un adrese.
 Fizisku personu grupas ierosi-
nājumu par personas izvirzīšanu 
apbalvojumam paraksta visi gru-
pas locekļi, norādot savu vārdu, 
uzvārdu un dzīvesvietu. Juridis-
kas personas ierosinājumam par 
personas izvirzīšanu apbalvoju-
mam jāpievieno lēmums.
 Saulkrastu lielo balvu plānots 
pasniegt Saulkrastu pilsētas svēt-
kos. 
 Gaidām jūsu ierosinājumus!

Saulkrastu novada dome

Talkotāji Saulkrastu Baltajā kāpā. Foto: A. Grasmane.

Lielās talkas laikā nostiprinātas 
priekškāpas un sakopta apkārtne

Lielā talka Saulkrastu Baltajā 
kāpā pulcināja pārsteidzoši lielu 

skaitu dalībnieku. Kopumā iera-
dās vairāk nekā 150 brīvprātīgo, 

tostarp pārstāvji no Vides aizsar-
dzības un reģionālās attīstības 

ministrijas, Nacionālajiem bru-
ņotajiem spēkiem un no ASV ar-
mijas kavalērijas pulka. Izsakām 
lielu pateicību visiem talcinie-
kiem par aktīvo darbu!
 Talkas laikā posmā starp Inč-
upi un Pēterupi tika veidoti kār-
klu vainagi un kārklu pinumi 
aptuveni 300 m garumā. Kārklu 
pinumi ne vien stiprinās priekš-
kāpu, bet arī palīdzēs regulēt 
apmeklētāju plūsmu un mazināt 
antropogēno ietekmi priekškāpās 
un kāpu nogāzēs. Nereti tieši cil-
vēku kāpelēšana un neapdomīga 
pārvietošanās pa vārīgajām, ero-
zijai pakļautajām vietām veicina 
nobrukumus kāpu nogāzēs un 
iznīcina augāju.
 Tāpat tika sakoptas apkārtnē 
esošās pastaigu takas – ar talci-
nieku palīdzību kopumā uzbērti 
un izlīdzināti 30 kubikmetri mul-
čas, kas nostiprinās taku segumu 
un atvieglos apmeklētāju pārvie-
tošanos pa tām.
 Veikta arī atkritumu savākša-
na tuvējā apkārtnē, tostarp dabas 

parka „Piejūra” teritorijā, kur sa-
vākts ne mazums maisu atkritu-
mu.
 Talkas darbi Saulkrastu Baltajā 
kāpā tika veikti ar mērķi kompen-
sēt tūrisma objekta apmeklētāju 
radīto slogu un palīdzēt šai jūras 
un cilvēku ietekmētajai teritorijai 
dabīgi atjaunoties, lai ainaviskā 
Saulkrastu piekrastes apkārtne 
arī turpmāk priecētu apmeklētā-
jus tās pašreizējā izskatā.
 Talku rīkoja Saulkrastu novada 
dome, biedrība „Baltijas krasti” un 
Dabas aizsardzības pārvalde pro-
jektā LIFE13 ENV/LV/000839 «Eko-
sistēmu un to sniegto pakalpojumu 
novērtējuma pieejas pielietojums 
dabas daudzveidības aizsardzībā 
un pārvaldībā» jeb „LIFE Ekosis-
tēmu pakalpojumi”. Projektu līdz-
finansē Eiropas  Savienības (ES) 
programma LIFE+ un Latvijas vi-
des aizsardzības fonds.

Rita Jakovļeva, 
Projekts „LIFE Ekosistēmu 

pakalpojumi”

Gaidām 
priekšlikumus 
Saulkrastu 
lielās balvas 
piešķiršanai

Saulkrastu peldvietā atkal 
plīvos Zilais karogs

Godātie saulkrastieši un pilsētas 
viesi! Šogad jau 10. reizi Saulkras-
tos pavadīsim Muzeju nakti. Lat-
vijā tās moto ir „Rainis un Aspa-
zija”. 
 Vēstures pētījumi liecina, ka 
šis radošais pāris mūsu jūrma-
lu nav apmeklējis, tāpat viņi ir 
minimāli tikušies ar mūsu pusē 
dzīvojošām un strādājošām per-
sonībām. Taču Saulkrastu centrā 
viena no galvenajām ielām ir no-
saukta Raiņa vārdā. Tā savu vār-
du nes jau vairāk nekā 65 gadus 
un uz tās atrodas gan Saulkrastu 
dome, Saulkrastu vidusskolas 
1. - 4. klašu ēka, gan Saulkrastu 
bibliotēka, kafejnīcas un veikali. 
Tādēļ arī šī gada Muzeju nakti 
pavadīsim, iepazīstot Raiņa ielu. 
Satiksimies ar uzņēmējiem, do-

mes darbiniekiem, pedagogiem, 
bibliotekāriem. Darbosimies ra-
došajās darbnīcās, atcerēsimies 
lasītos un skandētos Aspazijas un 
Raiņa dzejoļus u.c.
 Aicinām visus Raiņa ielas 
apmeklētājus tērpties kā Jānis 

(Pliekšāns) un Elza (Rozenberga).
 Muzeja nakts sākums plkst. 
20.00 pie R. Kaudzītes vasaras 
mājiņas Skolas ielā 19.

Dagnija Gurtiņa, 
novadpētniecības speciāliste

16. maijā Muzeju nakts Raiņa ielā 
„Es kā Jānis, tu kā Elza”

Raiņa iela savu vārdu nes jau vairāk nekā 65 gadus un uz tās atrodas gan 
Saulkrastu dome, Saulkrastu vidusskolas 1. - 4. klašu ēka, gan Saulkrastu 
bibliotēka, kafejnīcas un veikali. Foto: D. Gurtiņa.
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Pārtikas preču komplekts
Higiēnas un saimniecības preču 

komplekts

Individuālo mācību 
piederumu komplekti 

vai skolas soma

Izziņa uz 
1 mēnesi

1 paka katrai personai 1 paka katram bērnam, kas nav 
sasniedzis 18 gadus Viens komplekts vai 

skolas soma kalendārā 
gada ietvaros katram 

bērnam vecumā  
no 5 līdz 16

Izziņa uz 
3 mēnešiem

Kopā 2 pakas katrai 
personai uz izziņas periodu

Kopā 1 paka uz izziņas periodu katram 
bērnam, kas nav sasniedzis 18 gadus

Izziņa uz 
6 mēnešiem

Kopā 4 pakas katrai 
personai uz izziņas periodu

Kopā 2 pakas uz izziņas periodu katram 
bērnam, kas nav sasniedzis 18 gadus

No 5. maija Latvijas Sarkanais 
Krusts sadarbībā ar Saulkras-
tu novada Sociālo dienestu sāk 
izdalīt Eiropas Atbalsta fonda 
pārtikas preču komplektus vis-
trūcīgākajām personām. Šos 
komplektus varēs saņemt tikai 
ģimene vai persona, kurai paš-
valdības sociālais dienests izde-
vis:

a) izziņu par atbilstību trūcīgas 
personas statusam, 
b) izziņu (lēmumu), kas apliecina, 
ka ģimene (persona) nonākusi ār-
kārtas vai krīzes situācijā, un kas 
izsniegta sakarā ar to, ka ģimenei 
(personai) piešķirts vienreizējais 
pabalsts ārkārtas situācijā. 
 Fonda atbalsta komplektus 
nevarēs saņemt maznodrošinā-

tas personas. Higiēnas un saim-
niecības preču komplektu izdali 
plānots sākt ar jūliju. Mācību pie-
derumu komplektu (vai skolas so-
mas) izdale tiks sākta septembrī.
 Atbalsta komplektu katrai per-
sonai var izsniegt tikai par kārtējo 
mēnesi (nevar izsniegt par ie-
priekšējo, kā arī par nākamo mē-
nesi).

Vistrūcīgākajiem būs iespēja 
saņemt pārtikas paku 
komplektus

Pārtikas preču komplektā 
iekļautas preces šādā 
daudzumā:
1. pilnpiena pulveris – 0,4 kg; 
2. auzu pārslas – 0,5 kg; 
3. griķi – 0,4 kg; 
4. manna – 0,5 kg; 
5. rīsi – 0,4 kg; 
6. makaroni – 1 kg; 
7. kviešu milti (augstākā 
labuma) – 0,5 kg; 
8. rapšu eļļa – 0,5 l; 
9. cukurs – 0,25 kg; 
10. sautēta cūkgaļa – 0,25 kg.

Irēna Ikstena, 
Latvijas Sarkanais Krusts

 Sabiedrības integrācijas fonda 
veiktā publiskā iepirkuma Nr. SIF 
2014/22 “Pārtikas preču komplek-
tu piegāde vistrūcīgākajām per-
sonām” rezultātā 17.03.2015. ar  
AS “Dobeles dzirnavnieks”, reģ. 
Nr. 40003020653, noslēgts līgums 
par pārtikas preču komplektu pie-
gādi vistrūcīgākajām personām.

Pārtikas pakas 
Saulkrastu novadā varēs 

saņemt Atpūtas ielā 1a, 
Zvejniekciemā katru 

pirmdienu un ceturtdienu 
no pl. 11.00 līdz 16.00. 

Atbildīgā par pārtikas 
paku izdali - Ilga Osīte.

VSAA un NVA 
konsultācijas

Valsts sociālās 
apdrošināšanas aģentūras 

(VSAA) Siguldas filiāles 
darbinieks pieņems klientus 

21. maijā Saulkrastu domes 
telpās 108. kabinetā  

no plkst. 10 līdz plkst.12.

Nodarbinātības valsts 
aģentūras (NVA) Siguldas 

filiāles darbinieki pieņems 
klientus 1. un 4. jūnijā 

Saulkrastu domes telpās 
zālē 2. stāvā no plkst. 10  

līdz plkst. 15. 

Uzmanību! 
Uzņēmēju padomes 

tikšanās - 
pirmdien, 18. maijā, 

plkst. 17.30 
Saulkrastu novada 

domes telpās.
25 000 iedzīvotāju NĪN ir 1,3 mil-
joni, Jelgavai ar 62 000 iedzīvotā-
ju – nepilni 3 miljoni, bet Liepājas 
pilsētai ar 80 000 iedzīvotājiem 
NĪN ir 3,3 miljoni. Šeit redzams, 
ka NĪN par zemi un ēkām Lat-
vijas lielākajās pilsētās ir vidēji  
5 - 7 reizes mazāks nekā Saulkras-
tos. Atgādināšu, ka Saulkrastos 
25% iedzīvotāju ir virs darbaspējas 
vecuma. Jautājums - ar ko atšķiras 
pensionārs Saulkrastos no pensio-
nāra Liepājā? Ar to, ka pensionā-
ram Saulkrastos savas pensijas lie-
lākā daļa aiziet, samaksājot NĪN, 
kamēr pensionārs Liepājā par šo 
naudiņu var nopirkt zāles, sakār-
tot veselību vai doties ceļojumā. 
Tāpat varam salīdzināt skolotāju, 
policistu vai pašvaldības darbinie-
ku algas. Varbūt mūsu vēsturiska-
jiem iedzīvotājiem augstā nodokļa 
dēļ jāatstāj savas mājas? Iedzīvotāji 
un uzņēmēji sagaida, ka, maksājot 
tik augstu NĪN, par šo naudu paš-
valdība izbūvēs ūdensvada un ka-
nalizācijas tīklus, apgaismojumu, 
sakārtos ielu, radīs priekšnosacī-
jumus uzņēmējdarbības attīstībai, 
nevis aizskaitīs to citām pašvaldī-
bām. Faktiski Saulkrastu iedzīvo-
tāji un uzņēmēji tiek “izpumpēti” 
ar augsto NĪN nodokli, nesaņe-
mot nekādu atdevi. Vai nebūtu ti-
kai godīgi, ja izlīdzinot pašvaldību 
budžetus, vērā tiktu ņemti tikai tie 
nodokļi, kurus visā valstī maksā-
jam vienādi?
 Protams, nevienam nevar būt 
iebildumi, ka turīgākajiem jāpa-
līdz nabadzīgākajiem. Tomēr arī 
šeit varētu vilkt paralēles ar soci-
ālās palīdzības sistēmu. Palīdzam 
tikai līdz noteiktam slieksnim pa-
šiem trūcīgākajiem? Pārējie dzīvo 
par to naudiņu, kas ir. Ja nevar at-
ļauties, tad taupīgi, izvērtējot, vai 
var iegādāties dārgus auto, uzturēt 
profesionālas sporta komandas, rī-
kot festivālus un reklamēties TV.
 Tāpat atgādinu, ka valstī redza-
mākie infrastruktūras objekti - ie-

las un ietves, skolas un bērnudārzi, 
mūzikas skolas, kultūras un sporta 
centri, bibliotēkas, zinātnes un 
kompetenču centri, parki un pro-
menādes - pašvaldībās ir uzbūvēti 
ar ES struktūrfondu finansējumu 
un valsts atbalstu galvenokārt 
republikas pilsētās un “attīstības 
centros”. Līdz ar to radīta ne-
vienlīdzīga konkurenci starp paš-
valdībām. Pārējās pašvaldības, lai 
risinātu pašus nepieciešamākos 
jautājumus, spiestas šiem mēr-
ķiem ņemt kredītus, uzņemoties 
ilgtermiņa saistības, attiecīgi vēl 
papildus noslogojot budžetu. 
 Atgriezīsimies pie pašvaldību 
finanšu izlīdzināšanas sistēmas! 
Finanšu ministrija skaidro, ka jau-
nā sistēma veicinās tautsaimniecī-
bas attīstību. Atļaujiet pasmaidīt! 
Kurš gribēs rauties “vaiga svied-
ros”, zinot, ka pašvaldību budžeti 
tāpat tiks izlīdzināti?
 Latvijas Pašvaldību savienības 
22. aprīļa sēdē, kurā piedalījās lie-
lākā daļa Latvijas pašvaldību vadī-
tāju, jauno likumprojektu gandrīz 
vienbalsīgi atzina par nepārdo-
mātu, nepilnīgu un reģionālo at-
tīstību neveicinošu un pieņēma 
aicinājumu Saeimai nevirzīt li-
kumprojektu steidzamības kārtā. 
Diemžēl Saeima, neņemot to vērā, 
30. aprīlī konceptuāli atbalstīja 
jauno Finanšu ministrijas saga-
tavoto pašvaldību finanšu izlīdzi-
nāšanas likuma projektu, atzīstot 
to par steidzamu. Likumprojekta 
apstiprināšanas gadījumā tam jā-
sāk darboties jau no nākamā gada 
1. janvāra.
 Saulkrastieši! Šis Saeimas lē-
mums būtiski ietekmēs mūsu 
dzīves apstākļus ilgtermiņā. Aktīvi 
paudīsim savu viedokli, sekosim 
līdzi Pašvaldību finanšu izlīdzinā-
šanas likuma virzībai Saeimā mai-
ja mēnesī!

Normunds Līcis, 
Saulkrastu novada dome

Vai Saulkrastu iedzīvotāji 
turpinās uzturēt Liepāju?

pensijas vecuma iedzīvotājiem 
atlicis vien 0,7. Savukārt teritorijas 
platības kvadrātkilometram - pat 
1,5! Tiek apgalvots, ka visu paš-
valdību budžeti it kā tiek tuvināti 
“bagātākajai” Latvijas pašvaldī-
bai – Garkalnei – un valsts dotē 
visas pašvaldības. Realitātē visām 
pašvaldībām tiek atstāti tikai 40% 
no ieņēmumiem, atlikušos 60% 
izlīdzinot, ņemot vērā iedzīvotā-
ju vecumu un teritorijas platību. 
Ņemot vērā šos rezultātus, aprē-
ķināts, ka jau 2016. gadā Saulkras-
tiem būs nepieciešams pārskaitīt 
citām pašvaldībām 711 000 eiro, 
savukārt iepriekš pieminētajai pil-
sētai jāsaņem teju 5 miljoni!
 Lielākai skaidrībai neliels atgā-
dinājums par pašvaldības budžeta 
ieņēmumiem. Pašvaldību budže-
tu pamatā veido ieņēmumi no 
pašvaldībā deklarēto iedzīvotāju 
ienākuma nodokļa (IIN) un no ne-
kustamā īpašuma nodokļa (NĪN) 
par zemi un ēkām. Valsts zemes 
dienests aprēķinājis, ka 2015. gadā 
Saulkrastu novada iedzīvotājiem 
jāsamaksā NĪN gandrīz 1,1 mil-
jona eiro apmērā. Saulkrastu no-
vada teritorijā iedzīvotāju skaits 
faktiski nav mainījies un pēdējos 
10 gadus vidēji ir 6000 iedzīvotā-
ji. Salīdzinājumam - Valmierai ar  

Pēdējo 10 gadu laikā Saulkrastu 
pašvaldība samaksājusi citu, it kā 
nabadzīgāko novadu un pilsētu 
uzturēšanai vairāk nekā 4 miljo-
nus eiro. Nevienam nav pārstei-
gums, ka saņēmēju vidū ir atseviš-
ķas Latgales novadu pašvaldības, 
taču izbrīnu rada, ka, piemēram, 
Liepājas pilsēta saņem 2 miljo-
nus. Atgādināšu, ka pirms dažiem 
gadiem notikušās administratīvi 
teritoriālās reformas mērķis bija 
izveidot ekonomiski attīstītiesspē-
jīgas administratīvās teritorijas ar 
vietējām pašvaldībām. Vai Liepāja 
vairs nespēj pildīt ar likumu no-
teiktās pašvaldības funkcijas? 
 Ņemot vērā ārkārtīgi daudzos 
sasāpējušos un finansējuma trū-
kuma dēļ ilgi neatrisinātos jau-
tājumus šeit, Saulkrastu novada 
teritorijā, ar nepacietību gaidījām 
solītā Finanšu izlīdzināšanas liku-
ma izmaiņas. Un sagaidījām! Dar-
bam pieķērās Finanšu ministrija 
un pāris mēnešu laikā ne tikai iz-
vētīti pašvaldību priekšlikumi, bet 
gatavs jaunais pašvaldību finanšu 
izlīdzināšanas modelis. Savukārt 
atbildīgais ministrs bijis tik izvei-
cīgs, ka paspējis to apspriest ar teju 
visām pašvaldībām, vienpusēju un 
slavinošu viedokli veicīgi paužot 
sociālajos tīklos. Un kā balvu saņē-
mis pat kāda Kurzemes lielpilsētas 
vadītāja atzinību.
 Līdz šim pašvaldību finanšu 
izlīdzināšanas sistēmā tika veikti 
gari aprēķini, mēģinot noskaidrot 
“pašvaldību finanšu nepiecieša-
mību”. Bija pašvaldības “donori”, 
pašvaldības, kas atradās “pelēkajā” 
zonā vai nemaksāja un nesaņēma 
neko, kā arī “saņēmēji”. Bet kam 
vajadzīgi gari aprēķini? Tagad viss 
vienkārši – skaļi saukļi par jaunā 
likuma mērķiem un tiek rēķināti 
“nosacītie iedzīvotāji”, iegūstot, 
ka Latvijā dzīvo 3,6 miljoni šo “no-
sacīto iedzīvotāju”! Kamēr, pie-
mēram, skolas vecuma bērni no-
vērtēti ar koeficentu 3,25, tikmēr 

Paziņojums par 
detālplānojuma 
zemes gabalam 
“370F”projekta 
apstiprināšanu 
Saulkrastu novada dome 
29.04.2015. pieņēma lēmumu 
(sēdes protokols Nr.6, 44. §) „Par 
detālplānojuma zemes gabalam 
“370F” projekta apstiprināšanu” 
(zemes kadastra Nr. 80130030323).
Ar detālplānojuma dokumentāci-
ju var iepazīties Saulkrastu būv-
valdē, 101. kabinetā, Raiņa ielā 8, 
Saulkrastos. 

31. maijā plkst. 12.00 
Zvejniekciema

stadiona atklāšana. 
Gaidīti visi!
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Saulkrastu 
bibliotēka 
aicina

Aspazija „ Kad meklē dvēseli...”. 
Dzejnieces atziņu krājumā apko-
poti gan labāk zināmi, gan mazāk 
pazīstami viņas atzinumi par mī-
lestību un personības tapšanu.
 „Sirdsmīļo brālīt” Raiņa un mā-
sas Līzes sarakste. Raiņa pētniece 
Gaida Jablovska grāmatā apkopo-
jusi vēstules, kuras sarakstē ar Līzi 
priecēja ģimeni 16 gadu garumā.
 Danuta Butrima „Caur tinas 
aci” - sadzīves romāns ar detektīv-
žanra elementiem.
 Sērijā „Biogrāfijas un atmiņu 
grāmatas” jauns izdevums - Maija 
Kovaļenko „Struteles pelēkie ba-
roni”.
 Anastasija Irbe, Sarma Lin-
denberga „Bērns runāt mācās 
ģimenē” - palīgs vecākiem, ro-
kasgrāmata mazuļa runas attīs- 
tībai.
 Miko Rimminens „Sarkanā 
degundiena”. Grāmatā ir daudz 
emociju, kurām dzīvot līdzi, gluži 
kā dzīvē, kur līdztekus komiska-
jam ir skumjas, grūtībām atrodas 
risinājums...
 Prof. Dr. iur. Vladimirs Bukov-
skis „Civīlprocesa mācības grā-
mata”.
 Pīters Svoncons ”Līdz nāve 
mūs šķirs”.
 Kristīna Doda „Skandāliste”.
 Anita Amirrezvani „Saulei lī-
dzīgā”. Stāsts par varu, uzticību, 
intrigām un mīlestību 16. gadsim-
ta Irānas galmā.
 Jū Nesbē „Spoks” - jaunākais 
romāns par Hariju Holu.
 Sofi Oksanena „Kad pazuda 
dūjas” – vēsturisks romāns, kura 
darbība risinās Igaunijā dažādos 
laikposmos.
 Elizabete Gilberta „Visu lietu 
nozīme” ir aizraujošs un kaislīgs 
vēstījums par mīlestību, piedzīvo-
jumiem un atklājumiem.
 Visjaunākajiem: „Ruk! Ruk! 
Laukos” (10 skaņu podziņas),  
I. Čailda „Es taču esmu par mazu, 
lai ietu skolā”, „Laimes putns” - 
grāmatiņa mazos lasītājus kopā ar 
vecāku mīlestību un rūpēm aicina 
iepazīt skaisto ikdienā.

Saulkrastu bibliotēka

Jaunumi 
bibliotēkas 
krājumos

l Piektdien, 22. maijā, plkst. 10.30 
Saulkrastu bibliotēka sadarbībā 
ar NVO „Mēs varam” aicina jau-
nās māmiņas ar bērniem līdz trīs 
gadu vecumam kopā ar savu mī-
ļāko rotaļlietu uz „Sadraudzības 
rītu”. Droši var nākt līdzi arī lielā-
kie brāļi un māsas! Lūdzam savu 
dalību pieteikt, zvanot pa tālruni 
26606690 vai 26021250.
l No 11. maija līdz 15. jūnijam 
Saulkrastu bibliotēkas lasītavā 
gleznu izstāde „Māksla Muzeju 
naktī”, izstādē biedrības „Vidze-
mes Jūrmalas mākslinieki” darbi, 
bet sestdien, 16. maijā, Muzeju 
naktī, laipni aicinām visus intere-
sentus no plkst. 20 līdz 22 uz līdz-
darbošanos mākslas tapšanā.

Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas 
skola uzņem jaunus audzēkņus  

2015./2016. mācību gadā
UZMANĪBU! 
Telpu trūkuma apstākļos Vidzemes jūrmalas Mūzikas un māks-
las skolas (VJMMS) mūzikas izglītībā 1. klasē konkursa kārtībā 
(saskaņā ar iestājpārbaudījumu rezultātiem) tiks uzņemti tikai  
18 audzēkņi. 
Nenokavējiet uzņemšanu maijā! 
2015. gada septembrī papildu uzņemšana notiks tikai uz atseviš-
ķām brīvajām vietām (ja tādas būs).

Mūzikas izglītībā -
l pūšaminstrumentu nodaļā (no 9 gadu vecuma): flauta, saksofons, 
mežrags, eifonija, trompete,
l taustiņinstrumentu nodaļā: akordeons (no 9 gadu vecuma), klavie-
res (no 7 gadu vecuma), 
l stīgu instrumentu nodaļā: kokle, čells, vijole (no 7 gadu vecuma), ģi-
tāra (no 9 gadu vecuma),
l vokālajā nodaļā: koris un solo dziedāšana (no 7 gadu vecuma),
l sitaminstrumentu nodaļā: marimba un bungas (no 7 gadu vecuma).
Programmā apgūst specialitātes instrumenta spēli, klavierspēli, mūzi-
kas literatūru un teoriju.

Pieteikšanās un audzēkņu noklausīšanās (pārbaudījums - dzirde, ritms) -  
25. maijā plkst. 18.00 - 19.30 Zvejniekciemā, Ostas ielā 15 (VJMMS ēkā). 

Papildu informācija - 28449184 (Līga Ķestere).

Uzņemšana mākslas izglītības programmā tiek plānota augusta beigās, 
septembra sākumā. Papildu informācija - 26563226 (Ieva Lazdauska).

Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolas 

mācību gada noslēguma KONCERTS 
trešdien, 27. maijā, plkst. 19.00 

Saulkrastu novada domes zālē.
Īpaši gaidīti audzēkņu vecāki, vecvecāki.

Jau vairākus gadus aprīļa nogalē 
Vidzemes jūrmalas Mūzikas un 
mākslas skolas (VJMMS) draugi -  
Šauļu 2. mūzikas skola - ielūdz 
mūsu audzēkņus un skolotājus 
piedalīties starptautiskā festivālā 
Šauļos, Lietuvā. Šogad festivāla 
nosaukums “Flautas skaņas 2015”. 
Skolu pārstāvēt devās kameran-
samblis - skolotājas Aivas Zau-
bergas flautas klases audzēknes 
Amanda Neimane un Viktorija 
Graubiņa un skolotājas Eleonoras 
Širškovas klavieru klases audzēk-
nis Ņikita Lavigins. Visi audzēkņi 
pārstāvēja VJMMS arī pagājušajā 
gadā. Festivāls tradicionāli notiek 
Sv. Marijas baznīcā, celtnē ar lie-
lisku akustiku, mūsdienīgu arhi-
tektūru, iedvesmojošu vidi, kas 
atrodas līdzās Šauļu mūzikas sko-
lai. Tika atskaņoti Dž. Pleiforda 
skaņdarbi. Festivāla jaunums bija 
starptautiska mūzikas pedagogu 
konference, kurā īpaši tikām lūg-
ti pastāstīt par mūzikas izglītības 
sistēmu Latvijā. Informāciju sa-

20. aprīlī Vidzemes mūzikas un 
mākslas skolas Saulkrastu māks-
las nodaļas absolvente Elīza Ozola 
un viņas skolotājas Rasa Grāma-
tiņa un Vidaga Grīnberga tika ie-
lūgtas uz Latvijas Leļlu teātri, kur 
tika nominētas un apbalvotas fil-
mas un lelles konkursā “Kikerigū”. 
Konkursa, kas bija veidots, atzī-
mējot leļļu filmu pamatlicēja, leļļu 
mākslas meistara A.Burova simt-
gadi, galvenais mērķis bija pie-
saistīt sabiedrības, īpaši bērnu un 
jauniešu uzmanību Latvijas kino-
kultūrai, animācijai. Tajā iesūtītas 
vairāk nekā 40 animācijas filmas 
un gandrīz 100 bērnu un jauniešu 

darinātas lelles no visas Latvijas. 
Darbus izvērtēja profesionāļu žū-
rija: māksliniece Ieva Romanova, 
kinorežisore Lūcija Ločmele, leļļu 
animācijas režisori Dace Rīdūze 
un Māris Brinkmanis. Pavisam 
tika apbalvotas 9 filmas, tajā skai-
tā E. Ozolas VJMMS 2014. gada 
diplomdarbs - filcētu leļļu filma 
“Pičam pa pēdām”, kas savā ka-
tegorijā ieguva 3. vietu. Filma aiz-
kustina ikvienu, kurš to skatās, 
absolvējot VJMMS, diplomdarba 
žūrija to vienprātīgi novērtēja ar 
visaugstāko - izcilu vērtējumu.  
E. Ozolas talants un īpašais redzē-
jums uz leļļu, arī dzīvnieku pasau-

li izpaudies jau agrāk - vēl mācību 
laikā VJMMS, gan zīmējumos un 
gleznojumos, gan karikatūrās un 
telpiskos filcējumos.
 Piedalīšanās konkursā noteikti 
bijis radošs prieks un jauna pie-
redze katram dalībniekam. Arī 
lieliska iespēja vēlreiz pārliecinā-
ties par Latvijas bērnu talantiem 
kopumā, viņu interesi par leļļu 
animāciju, leļļu pasaules burvī-
bu. Prieks par Elīzu, augsto filmas 
novērtējumu. Apsveicam, vēlam 
talanta pilnveidi un nešaubāmies, 
ka arī nākotnē ar Elīzas paveikto 
Saulkrastu novads un VJMMS le-
posies!

Konkursu mācību priekšmetā 
“Zīmēšana”, kura tēma šogad bija 
“Kustība”, un semināru organi-
zēja Latvijas Nacionālais kultū-
ras centrs sadarbībā ar Latvijas 
Mākslas skolu skolotāju asociā-
ciju (LMSSA), reģionu skolām 
Rīgā, Rēzeknē, Valmierā, Liepājā, 
Kandavā. Ik gadu valsts konkursi 
mākslā nāk ar jauniem pārsteigu-
miem. Pērn konkursā piedalījās 
344 audzēkņi no 91 mākslas sko-
las, šogad - jau 458 audzēkņi no 
101 mākslas skolas. Mākslas skolu 
skaits Latvijā aug, un tas priecē - 
tiekam sabiedrībā novērtēti, aiz-
vien jaunas pašvaldības lemj par 
skolu dibināšanu.
 No Vidzemes jūrmalas MMS 
valsts konkursam tika izvirzīti  
5 audzēkņi: Endija Ozolnie-
ce, Paula Dalbiņa, Anete Atāla, 
Kristiāna Vanaga, Megija Svile. 
Audzēkņi strādāja gan pārī, gan 
individuāli, darbībā bija nepiecie-
šams eksperimentēt. Konkursa 
darbs bija jāveic 3 astronomisko 
stundu laikā, izmantojot dažādas 
grafikas tehnikas (pēc izvēles) un 
modernās tehnoloģijas. Lai gan 
mācību priekšmeti ir klasiski, ko 
ikdienā apgūst ikviens mākslas 
skolas audzēknis, arī šogad au-
dzēkņiem un pedagogiem, ga-
tavojoties konkursam “Kustība”, 
bija izaicinājums apgūt jaunas 
zināšanas. Tika pētīta dūmu, vēja, 
ūdens kustība laikā un telpā un 
līdzīgas neikdienišķas, pat netve-
ramas lietas.
 No VJMMS vislabāk veicās 
Saulkrastu mākslas nodaļas au-
dzēknei Kristiānai Vanagai, ku-
ras darbu žūrija novērtēja ar  
133 punktiem, kas kopvērtēju-
mā valstī ir 6. labākais vērtējums  
458 audzēkņu konkurencē! K. Va-
naga saņēma diplomu un balvu 
par iegūto 3. vietu savā vecuma 
grupā. Sirsnīgi sveicam Kristiānu 
ar augsto rezultātu un mūsu sko-
las un Saulkrastu novada lielisko 
pārstāvību!
 Valsts konkursa noslēguma 
pasākums, kas ik gadus ir gaidī-
tākais, lielākais un profesionāli 
nozīmīgākais mākslas pedagogu 
saiets - mākslas pedagogu semi-
nārs un audzēkņu konkursa dar-

VJMMS audzēkņi, festivāla 
dalībnieki A.Neimane, V.Graubiņa 
un N.lavigins. Foto: E. Širškova.

“Flautas skaņas 2015” un 
VJMMS Lietuvā

bu izstāde, notika 24. un 25. aprīlī 
Siguldā. Siguldas mākslu skola 
“Baltais flīģelis”, kas ir jauna un 
mūsdienīga celtne, tomēr izrādī-
jās pašaura 280 mākslas pedago-
giem no visas Latvijas. Pedagogi 
dalījās pieredzē, publiskojot savas 
prezentācijas, iepazīstot apjomī-
go izstādi, piedaloties meistarkla-
sēs, arī baudot vakara satikšanās 
sarunas un muzikāli literārus 
priekšnesumus saviesīgajā daļā.
 VJMMS savā ekspozīcijā šogad 
veidoja kustīgu siluetu telpisku 
“spēli” un fantāzijas kustību zī-
mējumus, skicējot īpašus, skolas 
audzēkņu veidotus “metāla vī-
rus”, kas tapa skolotājas V. Cīrules 
vadībā. Savukārt silueti un kustī-
bu spēles, metodikas ekspozīcija 
tika radīti skolotāju M. Alenas,  
R. Grāmatiņas un I. Lazdauskas 
vadībā.
 Latvijas mākslas izglītībā bū-
tisks notikums - valsts konkurss, 
darbu izstāde un skolu metodisko 
darbu skate atkal noslēgusies ar 
secinājumu, ka mākslas izglītī-
bas tēmas ir bezgalīgas un nekad 
nav vienkāršas. Šogad visprecīzāk 
to apliecināja žūrijas pārstāvis, 
mākslinieks Ivars Heinrihsons, 
sakot: “Kā “glezniecība” ir viss, 
ko tā redz vai nosauc gleznotājs, 
tā arī zīmētājs stieples mudžekli, 
ēnu uz sienas, zirga skrējienu uz-
tver kā “zīmējumu”. Zīmējums ir 
jebkuras ierosmes, izteiksmes vai 
funkcijas zīme – idejas, formas sa-
pratnes, emociju fiksējums. Žests. 
Es baudu “papīram pieskaršanās” 
brīdi. Tas pakļaujas vai pretojas. 
Nav tā, ka papīrs pacieš visu. Var 
„iznākt”, var mocīties. Jābūt sa-
skaņai: ar ko, uz kā. Zīmējums kā 
organiska nepieciešamība.”

Ieva Lazdauska, 
VJMMS

Noslēdzies Valsts 
konkurss mākslas 
izglītībā

Fragments no VJMMS ekspozīcijas 
“Kustība”. Foto: E. Binders.gatavoja un prezentēja skolotāja, 

mūzikas teorijas nodaļas vadītāja 
E. Širškova. Lietuviešu kolēģi uz-
deva arī daudzus jautājumus, ap-
liecinot interesi par Lietuvas un 
Latvijas mūzikas izglītībā kopīgo 
un atšķirīgo. Pēc festivāla skolas 
audzēkņi devās apskatīt māksli-
nieka J. Danilauska izstādi un at-
likušo dienas daļu pavadīja, atkal 
kopīgi izbaudot saulaino pava-
sara pēcpusdienu un pārrunājot 
piedzīvoto. Paldies skolotājām, 
kuras, gatavojoties festivālam, 
strādāja ar audzēkņiem papildus! 

Elīza Ozola konkursa „Kikerigū” 
laureāte. Foto no VJMMS arhīva.

“Pičam pa pēdām” dodas pasaulē
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Katru gadu, skolotājas Ināras 
Strapcānes rosināti, skolēni var 
piedalīties jauno vides pētnieku 
foruma „Skolēni eksperimentē” 
aktivitātēs. Šogad skolas atla-
ses kārtā piedalījās 18 skolēni ar  
16 eksperimentiem. Īpaši uzteica-
mi ir pirmklasnieki, jo konkursā 
piedalījās 8 bērni ar savām radoša-
jām idejām un veikumu. 
 Pēc skolas konkursa rezultā-
tiem 6 skolēni tika izvirzīti uz Pie-
rīgas izglītības iestāžu pārvaldes 
rīkoto konkursa 1. kārtu. Tie bija 
1.b klases skolēns Marks Kantsons, 
5.b klases skolnieces Anna Ķez-
bere un Dārta Petruņko, 6.a kla-
ses skolnieces Kristiāna Vanaga, 
Valērija Silova, Paula Osmane. 
Skolēni prezentēja savus darbus, 
atbildēja uz jautājumiem. Liels 
prieks par 1. klases skolēnu Marku 
Kantsonu, kurš izvirzīts uz jauno 
vides pētnieku foruma „Skolēni 
eksperimentē” 2. kārtu, kas notika  
14. martā Latvijas Universitātes 
Ķīmijas fakultātes telpās. 
 Pēc piedalīšanās šajā pasāku-
mā Marks atzina, ka tas bijis ļoti 
interesants, jo varēja redzēt, kā ek-
sperimentē citi bērni un arī lielie 
studenti. Marks iesaka arī citiem 
bērniem nākamgad piedalīties 
konkursā. Noskatījies citu bērnu 
darbošanos, Marks mājās sācis au-
dzēt sāls kristāliņus.
 Liels paldies skolotājiem kon-
sultantiem un bērnu vecākiem par 
zinātkāres veicināšanu , iedrošinā-
šanu un atbalstu šajā interesantajā 
pasaules izzināšanas procesā! Tā 
aug un veidojas mūsu zinātnieku 
jaunā paaudze.

Daiga Bernaua, 
Saulkrastu vidusskola

Šovasar Saulkrastu ielās izbrauks 
120 jauni satiksmes dalībnieki, 
jo tieši tik skolēnu ir nokārtoju-
ši velosipēda vadītāja eksāmenu 
un ieguvuši velosipēda vadītāja 
apliecību Saulkrastu vidusskolā. 
Ceļu satiksmes drošības direk-
cijas (CSDD) organizētajā eksā-
menā velobraucējiem 23. martā 
piedalījās 140 3. - 8. klašu skolēni. 
Pirms zināšanu pārbaudes CSDD 
pasniedzēja Laimdota Lase at-
kārtoja satiksmes noteikumus, 
atbildēja uz neskaidrajiem jau-
tajumiem. Izrādās, ka skolēniem 
vislielākās grūtibas sagādā ceļu 

krustojumi, kurus regulē policis-
ti, kā arī krustojuma izbraukša-
na, ievērojot labās rokas likumu. 
Skolēni ar pasniedzēju izspēlēja 
vairākas situācijas, lai izprastu 
visus noteikumus, bet tad - laiks 
eksāmenam. Tas bija satraucošs 
mirklis, jo īpaši pašiem mazāka-
jiem - 3. klases skolēniem.Daļai 
no viņiem vēl nemaz nav 10 gadu, 
tāpēc viņi pēc nokārtotā eksāme-
na apliecības vēl nesaņēma. Šiem 
skolēniem vēl jāsagaida desmitā 
dzimšanas diena, lai varētu sa-
ņemt pirmo satiksmes dalībnieka 
dokumentu. Eksāmenā bija gan 

Skolēni viesojās draudzības 
pilsētā Neringā

Saulkrastu vidusskolas delegācija ar Neringas pašvaldības pārstāvjiem.

Aprīļa nogalē Saulkrastu vidussko-
las 10. un 11. klases skolēni devās 
atbildes vizītē uz Saulkrastu nova-
da pašvaldības draudzības pilsētu 
Lietuvā Neringu. Krāšņā piejūras 
pilsēta sagaidīja ar spēcīgu, brāz-
mainu vēju un siltām pusdienām 
skolas ēdnīcā. Tikko bija atgūts 
možums pēc garā ceļa, skolēni de-
vās orientēšanās sacensībās, kuru 
laikā bija iespēja iepazīt Neringu, 
Kuršu kāpu, apskatīt neparasto 
Tomasa Manna memoriālo muze-
ju, izstaigāt Zvejnieku etnogrāfis-

ko viensētu, kā arī izbaudīt daudz 
jaukus piedzīvojumus un intere-
santas lietas, ko piedāvāja skaistā 
kūrortpilsēta. To visu vajadzēja 
iemūžināt fotouzņēmumos. 
 Vakars nāca ar jauniem uz-
devumiem un piedzīvojumiem. 
Skolēni gatavoja prezentācijas par 
redzēto un uzstājās, tā iepriecinot 
arī angļu valodas skolotāju Inesi 
Bajori ar lieliskajām svešvalodas 
zināšanām. Brāzmainais vējš neļā-
va izbaudīt gaismas stundu, kuras 
laikā bija plānots palaist debesīs 

krāsainas laternas, toties skolē-
ni izbaudīja jautru piedzīvojumu 
cīņā ar vēju. Pirms pilsētā iestājas 
naktsmiers, Neringas pašvaldības 
vadība un vidusskolēni bija sarī-
kojuši jautru diskotēku. Tā nu klu-
sajā kūrota sezonā Neringā atgrie-
zām jautrību. 
 Nākamais rīts sākās ar sirsnīgu 
un interesantu tikšanos Neringas 
pašvaldībā, kur skolēniem labi 
noderēja krievu valodas zināša-
nas, lai uzklausītu pilsētas mēru. 
Viesošanās bija neilga, tāpēc, sū-

tot sveicienus no Saulkrastiem, 
no Saulkrastu novada domes, 
sirsnīgi mijoties ar dāvanām, at-
vadījāmies, lai dotos uz ekskur-
sijas emocionālāko piedzīvoju- 
mu - delfināriju. 
 Notikumiem un iespaidiem 
bagāts ceļojums Saulkrastu vidus-
skolēniem ir noslēdzies. Skolēni 
atzīst, ka Neringā ir skaisti, bet 
mājās ir labāk.

Linda Mieze, 
Saulkrastu vidusskola

120 jauni satiksmes 
dalībnieki

7. klases skolēni, kas ieguvuši velosipēda vadītāja apliecību. 
Foto: L. Mieze.

1.b klases skolēns Marks Kantsons 
tika izvirzīts uz jauno vides pētnieku 
foruma „Skolēni eksperimentē” 
2. kārtu, kas notika LU Ķīmijas 
fakultātes telpās. Foto: D. Bernaua.

No rotaļām 
līdz lielajai 
zinātnei

prieks par paveikto, milzu sa-
traukums un sirsnīgas asaras par 
kļūdām. Tas ir nopietns parbau-
dījums, pēc kura skolēniem būs 
jākļūst par atbildīgiem, gudriem 

un ļoti uzmanīgiem satiksmes 
dalībniekiem.

Linda Mieze, 
Saulkrastu vidusskola

Veronika Solovjova Daugavpilī. 
Foto: I. Trezune.

Sasniegumi bioloģijas un medicīnas konkursos
Lai ieinteresētu skolēnus sava or-
ganisma izzināšanā un jaunieši 
mācītos to novērtēt kā vērtību, jau 
18. reizi Daugavpils Universitātes 
Anatomijas un fizioloģijas katedra 
organizēja konkursu «Pazīsti savu 
organismu». Konkurss sniedza ie-
spēju skolēniem, kuri interesējas 
par bioloģiju un medicīnu, padzi-
ļināt zināšanas un izvērtēt savas 
intereses šajā jomā. Arī Saulkrastu 
vidusskolas 9. klases skolniece Ve-
ronika Solovjova, kā arī Kristiāna 

Lauska un 11. klases skolnieks Ri-
čards Goldiņš pavadīja daudzas 
stundas, kopā ar skolotāju Ilonu 
Trezuni papildus mācoties cilvēka 
fizioloģiju, lai varētu piedalīties 
Pierīgas novadu organizētā kon-
kursa pirmajā kārtā.
 Ričards un Veronika tika izvir-
zīti uz valsts mēroga konkursu. Lai 
sagatavotos konkursa praktiska-
jiem darbiem, viņi kopā ar skolo-
tāju I. Trezuni devās uz Saulkrastu 
slimnīcu, kurā, pateicoties tera-

peitei Tatjanai Gruzdovai-Dzirka-
lei, apguva māku pētīt sirds elek-
trokardiogrammas grafiku. 
 Konkursā Daugavpilī skolē-
niem bija jāatbild uz nopietniem 
testa jautājumiem, jāpaskaidro 
spirogrāfa līknes, jāzina sperma-
toģenēze un jāraksturo acs un 
sirds uzbūve, kā arī jāzina viss par 
pirmās palīdzības sniegšanu. Kon-
kurss veiksmīgs bija Veronikai, 
viņa valstī 9. klašu grupā ieguva 
atzinību, savukārt Ričards vidus-

skolēnu grupā palika 15. vietā. Ve-
ronikas prieks par sasniegto bija 
neviltots, jo tas bija pirmais kon-
kurss, kurā viņa piedalījās.
 Mīļš paldies skolotājai I. Tre-
zunei par to, ka viņa veltīja savu 
laiku, lai mēs varētu gatavoties 
konkursam, kā arī par ekskursiju 
uz Daugavpils zoodārzu un pilsē-
tas apskati!

Ričards Goldiņš,  
Saulkrastu vidusskola
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Kādā aprīļa rītā Zvejniekciema 
vidusskolas skolēni pamanīja, ka 
skolā novietots akvārijs. Bērni ne 
tikai ar lielu interesi vēroja tajā 
peldošās zivtiņas, bet arī uzdeva 
jautājumus: „Kas nopirka, atveda, 
iekārtoja akvāriju?”
 Par akvāriju un pirmajām ziv-
tiņām tajā Zvejniekciema vidus-
skolas kolektīvs saka vislielāko 
paldies SIA „Atpūtas servisam”, 

konkrēti - kafejnīcas „Piedod 
man” kolektīvam un tā īpašniecei 
Gunitai Kalvānei. 
 Akvārijs patiešām ir lieliska 
dāvana, par ko, protams, vislielā-
kais prieks ir bērniem, jo brīvajos 
brīžos iespējams vērot, kā zivtiņas 
peld, „paslēpjas”, atpūšas. 

Zvejniekciema vidusskolas  
kolektīvs 

Lai gan līdz mācību gada noslē-
gumam atlicis pavisam nedaudz 
laika, skolā darāmā vēl daudz, jo 
9. un 12. klases audzēkņi gatavo-
jas eksāmeniem, bet pārējo klašu 
skolēni centīgi turpina mācīties, 
lai apgūtu pēc iespējas vairāk un 
liecībās būtu augsti vērtējumi. 
Turpinās arī koru un deju kolek-
tīvu skates, jo tūlīt uzzināsim tos 
kolektīvus, kuri pārstāvēs Zvej-
niekciema vidusskolu XI Latvijas 
Skolu jaunatnes dziesmu un deju 
svētkos. 
 Taču mums ir zināmi rezultāti 
2014./2015.m.g. notikušajās olim-
piādēs, konkursos, skolēnu zināt-
niski pētniecisko darbu konferen-
cēs Pierīgā un valstī. Šie rezultāti 
ir ļoti augsti, jo iegūta 31 godalgo-
tā vieta, kas liecina par mērķtie-
cīgu un labi organizētu pedago-
ģisko procesu. Priecājamies par 

12. klases skolnieci Aneti Kalniņu, 
kura ieguvusi Latvijas Universitā-
tes fonda stipendiju topošajiem 
pirmkursniekiem “Ceļamaize”, jo 
viņai ir teicamas sekmes un aug-
sti sasniegumi gan mācībās, gan 
ārpusmācību aktivitātēs.
 Savukārt 7. klases skolnieces 
Samantas Briedes vizualizācija 
iekļauta kalendārā “Darini kalen-
dāru 2015! Aspazija un Rainis”, 
bet video konkursā “Kāpēc jāšķiro 
atkritumi?” 7. klase ieguva 1. vie-
tu. 
 Zvejniekciema vidusskolas ko-
lektīvs lepojas ar savu izglītojamo 
panākumiem un pateicas viņu ve-
cākiem par ieguldīto darbu. 
 Zvejniekciema vidusskolas sko-
lēnu rezultāti apkopoti tabulā. 

Valda Tinkusa, 
Zvejniekciema vidusskola

24. aprīlī Rīgā notika Latvijas vi-
des izziņas spēļu konkursa „Vide 
un ceļošana” noslēgums. Šogad 
spēļu konkurss notiek lielākā 
projektā „Burto dabā, vidē, vi-
sumā!”, gatavojoties XI Latvijas 
Skolu jaunatnes dziesmu un deju 
svētkiem. Uz konkursa valsts kār-
tu tika uzaicinātas 37 komandas. 
No Zvejniekciema vidusskolas 
konkursā piedalījās divas koman-
das, demonstrējot divas atšķirīgas 
vides spēles, kuras spēlējot, var 
uzzināt, kā ceļot ekoloģiski un vi-
dei draudzīgi.
 Vides izziņas spēļu konkursā 
„Vide un ceļošana” 1. vietu valstī 
ieguva spēle „Zaļā cepure”, kuru 
izveidoja 2. klases skolniece Este-
re Appena un 7. klases skolnieks 
Armands Grūbe. Spēles autori 
uzskata, ka svarīgi ir ne tikai zi-
nāt faktus par vides aizsardzību, 
bet arī pieņemt pareizu un atbil-
dīgu lēmumu ikdienišķās dzīves 
situācijās. Spēles moto ir „Caur 
sudraba birzi gāju, ne zariņu ne-
nolauzu”. Spēlējot Zaļo cepuri”, 

Nr.

Iegūtā 
vieta (v.), 

pakāpe (p.), 
atzinība 

(atz.)

Skolēna vārds, uzvārds Klase Olimpiādes, konkursa nosaukums Pedagogi

1. 1.v.
Estere Appena
Armands Grūbe

2.
7.

Vides spēļu konkurss “Iepazīsti vidi” 
valstī

Svetlana Grube

2. 1.v. Anete Kalniņa 12. Matemātikas olimpiāde Pierīgā Aleksandra Ivanova

3. 1.v. Sabīne Alise Leimane 10. Matemātikas olimpiāde Pierīgā Aleksandra Ivanova

4. 1.v. Anete Kalniņa 12. Ekonomikas olimpiāde Pierīgā Anda Alsberga

5. 1.v.
Armands Grūbe
Marija Ķēniņa 
Samanta Made Leimane

7.
7.
7.

Jauno vides reportieru konkurss valstī 
Svetlana Grube
Santa Tinkusa

6. 1.v. Kate Strupiša 7. Konkurss “Cits eksperiments” valstī Santa Tinkusa

7. 1.v. Kārlis Taube 8. TV spēle „Gudrs, vēl gudrāks” valstī Velta Velmere

8.
2.v.,
2.p.

Anete Kalniņa 12.
Latviešu val. un literatūras olimpiāde 
Pierīgā un valstī 

Vija Skudra

9. 2.p. Sanita Martinsone 12.
39.skolēnu zinātniskā konference 
valstī 

Vija Skudra

10. 2.v. Kārlis Taube 8.
Latviešu val. un literatūras olimpiāde 
Pierīgā

Valda Tinkusa

11. 2.v. Inga Sermule 9.b
Latviešu val. un literatūras olimpiāde 
Pierīgā

Iveta Pečaka

12. 2.v.

Elizabete Levina, 
Ģirts Nolle, 
Kristers Karlsons, 
Toms Eizāns 

3. Konkurss „Erudīts 2105” Pierīgā Aina Strupiša

13. 2.v.

Una Tirule,  
Emīls Kiseļevskis, 
Samanta Pastare, 
Ričards Sergejevs

6.
CSDD konkurss “Gribu būt mobils” 
Pierīgas reģionā

Aleksandra Ivanova

14. 2.v.
Marija Ķēniņa, 
Samanta Made Leimane

7. Konkurss “Ūdens un ilgtspējīga 
attīstība” valstī 

Santa Tinkusa

15. 2.v. Andris Ivanovs 7. Konkurss „Cits eksperiments” Santa Tinkusa

16. 2.v. Viktorija Graubiņa
4. Latviešu val. un soc. zinību olimpiāde 

Pierīgā 
Anita Uzkalna

17. 2.v. Keita Kristiāna Kapzeme 3. Vizuālās mākslas olimpiāde Pierīgā Māra Alena

18. 3.v.

Andris Ivanovs, Lauris 
Lecis, Pēteris Vimbsons, 
Kate Strupiša, Laura 
Jermacāne, Marija 
Ķēniņa, Samanta Made 
Leimane, Samanta 
Briede, Anna Ērenfrīde, 
Beāte Adelīna Odīte

7. Meža olimpiāde valstī Santa Tinkusa

19. 3.v. Andris Ivanovs 7. Matemātikas olimpiāde Pierīgā Aleksandra Ivanova

20. 3.v. Elīza Marta Burberga 9.a
Latvijas un pasaules vēstures 
olimpiāde Pierīgā 

Vaira Cīrule

21. 3.v. Inga Sermule 9.b
Latvijas un pasaules vēstures 
olimpiāde Pierīgā 

Vaira Cīrule

22. 3.v. Ēriks Teteris 11. Ģeogrāfijas olimpiāde Pierīgā Velta Velmere

23. 3.v. Oskars Aišpurs 12. Konkurss „Izglītojies e-prasmīgi” valstī Santa Tinkusa

24. 3.v. Samanta Made Leimane 7. Konkurss „Cits eksperiments” Santa Tinkusa

25. 2.v. Keita Kristiāna Kapzeme 3. Vizuālās mākslas olimpiāde Pierīgā Māra Alena

26. Atz. Ēriks Teteris 11. Bioloģijas olimpiāde Pierīgā Aina Jermacāne

27. Atz. Anete Kalniņa 12. Ģeogrāfijas olimpiāde Pierīgā Velta Velmere

28. Atz. Liene Bernharde 5.
Mājturības un tehnoloģiju konkurss 
Pierīgā
Vizuālās mākslas olimpiāde Pierīgā

Guna Lāčauniece 
Māra Alena

Godalgoto vietu ieguvēji. Foto no Zvejniekciema vidusskolas arhīva.

Iegūts augsts 
novērtējums un 
godalgotās vietas 
mācību priekšmetu 
olimpiādēs un 
konkursos

Paldies par akvāriju!

Uzvara vides izziņas 
spēļu konkursā  
„Vide un ceļošana”

Uzvarētāji 2. klases skolniece 
Estere Appena un 7. klases 
skolnieks Armands Grūbe. Foto no 
Zvejniekciema vidusskolas arhīva.

tās dalībnieki var ne tikai apgūt 
ekotūrisma pamatprincipus, bet 
arī uzzināt Eiropas Savienības 
dalībvalstu vēsturi, ģeogrāfiju un 
ekonomiku. Balvā 1. vietas iegu-
vējiem – ceļojums uz Briseli. 

Svetlana Grube, 
Zvejniekciema vidusskola

http://www.google.lv/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCMQFjAA&url=http%3A%2F%2Fdziedundejo.lv%2F&ei=YUs_VbXoJYa2swGQw4GoDA&usg=AFQjCNH1PVeZTueJMAsQqFN9nf3Pm8ZEZw&sig2=MOolZk9C61neApzigcvC_Q&bvm=bv.91665533,d.bGg
http://www.google.lv/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCMQFjAA&url=http%3A%2F%2Fdziedundejo.lv%2F&ei=YUs_VbXoJYa2swGQw4GoDA&usg=AFQjCNH1PVeZTueJMAsQqFN9nf3Pm8ZEZw&sig2=MOolZk9C61neApzigcvC_Q&bvm=bv.91665533,d.bGg
http://www.google.lv/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCMQFjAA&url=http%3A%2F%2Fdziedundejo.lv%2F&ei=YUs_VbXoJYa2swGQw4GoDA&usg=AFQjCNH1PVeZTueJMAsQqFN9nf3Pm8ZEZw&sig2=MOolZk9C61neApzigcvC_Q&bvm=bv.91665533,d.bGg
https://login.e-klase.lv/sys/student_simple/frmStudent2.aspx?pf_id=916049&sc_id=1250199&cls_id=74725&back=%2fMarkTable%2fGet%2f0%2f74725%2f1405857%2f1
https://login.e-klase.lv/sys/student_simple/frmStudent2.aspx?pf_id=916049&sc_id=1250199&cls_id=74725&back=%2fMarkTable%2fGet%2f0%2f74725%2f1405857%2f1
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Tā bija auksta un ledaina ziemas 
novakare. Saulkrastu cilvēki mā-
jās sildījās pie iekurtām krāsnīm 
un dzēra karstu tēju. Likās, ka 
miers un klusums nolaidies pār 
zemi. Par februāra aukstumu ārā 
nevienam negribējās domāt.
 Te pēkšņi atskanēja telefo-
na zvans. Zvanīja kaimiņi. Kāda 
man zināma meitene gribējusi 
izdarīt pašnāvību. Ko tādā brīdī 
darīt? Pirmā doma, kas iešāvās 
prātā - jāzvana Baibai Melderei, 
Saulkrastu Bāriņtiesas priekšsē-
dētājai. Neskatoties uz vēlo nakts 
laiku, viņa pēc stundas ceturkšņa 
bija klāt. Ar pieredzējuša cilvēka 
skatu novērtējusi situāciju, sāka 
rīkoties.
 Kopš tā brīža pagājuši ja piec-
padsmit gadi, un Baiba, sēdēda-
ma man iepretī, atkārto tos pašus 
vārdus, ko toreiz, - vienmēr jāpie-
ņem vislabākais lēmums bērna 
interesēs.
 Baiba Meldere jau astoņpa-
dsmit gadus ir Saulkrastu Dzimt-
sarakstu nodaļas vadītāja un Bā-
riņtiesas priekšsēdētāja.

 - Tavā ikdienas darbā sa-
stopas divi pretpoli - prieks un 
bēdas. Kad divi mīloši cilvēki 
nāk reģistrēt savu kopdzīvi, viņi 
noteikti domā, ka būs laimīgi. 
Viņiem būs bērni, kurus bezga-
la mīlēs, un visi kopā - vienota 
ģimene. Bet ne visiem tas izdo-
das. Vissāpīgāk tomēr laikam ir 
redzēt bērnu ciešanas un asaras?
 - Par katru šo dzīves situāciju 
var uzrakstīt grāmatu.Tie gan nav 
manas dzīves priecīgākie brīži. 
Katru šo stāstu pārdzīvoju perso-
nīgi. Vienmēr ir liela izšķiršanās, 
kādu lēmumu pieņemt. Tikko 
saņemta informācija, kopā ar so-
ciālo dienestu sākam strādāt, rū-
pīgi izvērtējot, kas būtu bērna vis-
labākajās interesēs. Lai gan zinām 
taču, ka vislabāk bērnam ir dzīvot 
ģimenē. Ar mammu un tēti. Bet 
ko darīt, ja tieši šis tētis un mam-
ma bērnam nodarījuši pāri? Situ-
ši, klieguši, bijuši varmācīgi? Vis-
tuvākie cilvēki! Tādos gadījumos 
bērns nekavējoties jāizņem no 
ģimenes un jāvērtē, vai tas bijis 
vienreizējs negadījums, vai sistē-
ma. Tad jādara viss iespējamais, 
lai vecāki saprastu savas rīcības 
sekas un tas vairs nekad neatkār-
totos. Ir svarīgi panākt, ka bērns 
var atgriezties ģimenē. Diemžēl 
reizēm tas nav iespējams. To gan 
varu teikt, ka astoņpadsmit gadu 
laikā nevienu reizi lietas, kad 
bērns ir varējis atgriezties pie sa-
viem vecākiem, nav bijušas jāpār-
skata otrreiz.
 Gandarījumu man sagādā at-
ziņa, ka nav nācies sliktā nozīmē 
saskarties ar tām ģimenēm, ku-
rām pati esmu teikusi šos kopdzī-
vi stiprinošos vārdus.
 - Vai tiešām Saulkrastos ir tik 
daudz ģimeņu, kurās bērniem 
tiek nodarīts pāri? Man vienmēr 
šķitis, ka te ir tāda labestības un 
sirsnības pilna gaisotne un šie 
atsevišķie gadījumi ir nejaušī-
bas.

Un tomēr - dari labu!

 - Saulkrastos patiešām varbūt 
ir nedaudz labāka situācija nekā 
vienā otrā vietā Latvijā. Tomēr 
arī mums šo traģisko gadījumu ir 
ne mazums. Mēs darbā mēdzam 
teikt - ja divas dienas nav biju-
šas kādas sliktas ziņas, tad tas ir 
brīnums. Turklāt gadījumi kļūst 
aizvien sarežģītāki. Problēmas 
jau nav tikai mājās, bet arī skolā. 
Vecāki tagad brīvāk audzina sa-
vus bērnus. No vienas puses, tas 
ir pareizi. Bērnos jāieaudzina gri-
ba, spēja savas ieceres realizēt līdz 
galam, mērķtiecība. Tā, lai netiek 
salauzta un apspiesta viņa perso-
nība. Taču tajā pašā laikā jābūt 
robežai, pie kuras bērnam jāap-
stājas. Nevar būt visatļautība, aiz 
kuras sākas otra cilvēka necieņa, 
pazemošana, vardarbība - ko gri-
bu, to daru... Bērni nāk katrs no 
savas ģimenes ar visu morālo un 
garīgo bagāžu, kas tur valda. Au-

 - Visbiežāk tas ir saistīts ar 
alkohola lietošanu. Vecāki kopā 
iedzer, uzsāk strīdu bērna klāt-
būtnē, tas pāraug kautiņā. Bērns 
izmisumā metas pa starpu un par 
šo iejaukšanos tiek sists. Īpaša 
riska zona ir pirmsskolas vecuma 
bērni. Viņi taču nevar sevi aizstā-
vēt. Ir arī gadījumi, kad vecāki 
uzskata, ka bērns viņiem traucē 
izpriecām. Arī tad dusmas tiek 
izgāztas pār mazo cilvēciņu. Ne 
mazāk nopietns pāridarījums ir 
emocionālā vardarbība. Bērns 
tiek sists un kad viņš skaļi raud, 
atskan uzbrēcieni: - Turi muti, 
nevienam nedomā stāstīt, kas te 
notika. Kad ierodamies mājās, pat 
mūsu klātbūtnē bērns tiek dažādi 
apsaukāts un lamāts.
 Viena daļa no šīm ģimenēm 
patiešām ir nodzērušās, degradē-
jušās, dzīvo netīrībā, smirdoņā un 
nabadzībā. Taču ir arī ģimenes, 
kas dzīvo labos apstākļos, pārti-
kuši. Bet neprot bez bērna klāt-
būtnes inteliģenti atrisināt sav-
starpējās attiecības. Atvase tiek 
ierauta strīdos, lamās, kautiņos. 
Mums vienlīdz jāsargā bērni gan 
šajās labklājīgajās, gan nabadzī-
gajās ģimenēs. Sāpīgi ir pieņemt 
lēmumu par bērna ievietošanu 
krīzes centrā un pēc tam audžuģi-
menē vai bērnunamā. Tā bērnam 
ir milzīga trauma visam mūžam. 
Ir prieks, ja, strādājot ar vecā-

kiem, kontrolējot viņu gaitas, var 
panākt pozitīvu lūzumu viņu dzī-
vē un bērns var atgriezties ģime-
nē. Pēdējā laikā izdevies panākt 
šādus risinājumus. Taču tomēr 
visbiežāk vecāki turpina žūpot un 
ar laiku savus bērnus pat aizmirst.
 Šobrīd mums ir viens gadī-
jums, kur ģimenē mātei ir seši 
bērni. Četri jau pieauguši, bet divi 
vēl nepilngadīgi. Mēs ar šo ģime-
ni esam ilgstoši strādājuši. Mazie 
bērni atrodas ārpusģimenes ap-
rūpē. Mātei daudzu gadu garumā 
piedāvātas iespējas mainīt dzīves-
veidu un ņemt bērnus audzināt 
pašai. Diemžēl mīlestība pret 
alkoholu izrādījusies stiprāka. 
Un, ja alkohols lietots ilgstoši un 
lielos apmēros, patiešām reti iz-
dodas to pārtraukt un uzsākt citu 
dzīvi. Īpaši smagi tas skar sievie-
tes. Viņas dzer un aizmirst savus 
bērnus. Viņi saka: - Mamma jau 
piezvana tikai tad, kad ir piedzēru-
sies. Lai arī bērniem audžuģimenē 
iet labi, sirds taču sāp par izpostī-
to ģimeni. Tas bērnam ir zīmogs 
visai dzīvei.
 Ļoti svarīgi strādāt ar vecā-
kiem, tiklīdz problēma pamanīta, 
lai cilvēki nenonāk līdz degradē-
tam līmenim. Jau, bērnam pie-
dzimstot, mediķiem būtu jāredz 
un jāziņo, kādos apstākļos dzīvo 
jaunā māmiņa. Tāpat sabiedrība 
nedrīkstētu būt tik vienaldzīga. Ja 

redzi, ka kaimiņos bērnam ir slik-
ta dzīve un tiek darīts pāri, nāc un 
informē bāriņtiesu! Tad arī izaugs 
mazāk nelaimīgu cilvēku.
 - Kā tu, ikdienā saņemot tik 
daudz negatīvu emociju, pati 
tiec ar to galā? Tie stiprie pleci 
var to nastu neizturēt...
 - Durvis arī pēc smagas darb-
dienas nevar tā vienkārši aizvērt 
un aizmirst. Tad es ņemu suni 
un eju gar jūru staigāt. Domāt 
un baudīt mūsu Saulkrastu dabas 
jaukumu. Lielu garīgu atslodzi 
man dod operas izrādes. Īpaši 
jau Siguldas Oopermūzikas svēt-
ki, kurus apmeklēju allaž. Reizi 
gadā cenšos doties ceļojumā pa 
Eiropu. Tā ir pilnīga atslēgšanās 
no ikdienas rūpēm un sāpīgiem 
pārdzīvojumiem. Bet tagad esmu 
sākusi mācīties puķu stādīšanas 
un kopšanas darbus. Agrāk man 
zemes darbi sevišķi neinteresēja, 
bet pēdējos gados tā vien gribas 
rokas iegremdēt mīkstā zemē un 
sajust, kā ķermenis pieplūst ar tās 
spēku.
 Labas emocijas manī raisa, 
ja izdodas kādam bērnam atrast 
mīlošu un jauku ģimeni, kas viņu 
pieņem kā savējo un adoptē. Biju 
klāt nesen situācijā, kad bērns un 
viņa topošie vecāki pirmo reizi 
satikās. Puisītis, tikko iemācījies 
staigāt ar kājiņām, ieraudzījis 
jauno tēti, rokas atpletis, tipināja 

viņam pretī, it kā viņu pazīdams.
 Mana darba skarbā puse kom-
pensējas ar skaistiem mirkļiem 
sestdienās, kad apkārt ir smaidī-
gi un laimīgi cilvēki un atgriežas 
cerība par stiprām, mīlošām ģi-
menēm. Iepriecinoši, ka daudzi 
pāri, kaut ar nedzīvo Saulkrastos, 
brauc uz šejieni reģistrēt savu 
laulību. Nevis tāpēc, ka citur nav 
iespējams to izdarīt, bet gan tā-
pēc, ka te patīk tieši tas, kā notiek 
ceremonija. Cilvēki ir ļoti dažādi, 
līdz ar to katram tiek meklēta 
atšķirīga norise un vārdi, ar ku-
riem viņus uzrunāt. Tikai viņiem 
veltīts stāsts. Mums ir ļoti jaukas 
Dzimtsarakstu nodaļas telpas, 
kur notiek laulību reģistrāci-
ja. Taču daudzi izvēlas arī Balto 
kāpu, jūras liedagu un tagad arī 
Saules laukumu.
 Esmu ievērojusi, ka pēdējos 
gados cilvēki vairāk precas. Viņi 
vēlas sakārtot savas attiecības. 
Pagājušajā gadā nāca tie, kas kopā 
nodzīvojuši daudzus gadus. Ar 
bērniem pie rokas. Sapratuši, ka 
laulība ir atbildība vienam pret 
otru un atbildība pret bērniem. 
Tas bija iepriecinoši. Man jau lie-
kas, ka Latvijā aizvien pieaug tādu 
jaunu, radošu un mīlošu ģimeņu 
skaits.
 Šī vasara arī būs ļoti piepildīta 
un par brīviem brīžiem tad būs jā-
aizmirst.

 - Vai redzi atšķirību starp lau-
lībām baznīcā un Dzimsarakstu 
nodaļā?
 - Ar lielu pietāti izturos pret 
laulībām baznīcā. Šādai laulībai 
līdzi tiek dota arī Dieva svētība. 
Telpas, baznīcas majestātiskums, 
greznums rada šo pacilājošo sajū-
tu. Tas ir svētīgi un labi, ja pāris to 
izvēlējies. Taču pie viena nosacī-
juma - ja cilvēki ir ticīgie. Kristīti, 
iesvētīti. Bez tā laulība baznīcā 
nemaz nav iespējama. Mūsu no-
vadā tā iegājies, ka jaunie pāri 
vairāk izvēlas laulības reģistrāciju 
Dzimsarakstu nodaļā.
 - Kā bija, kad pirms astoņ-
padsmit gadiem pirmo reizi no-
stājies ļaužu priekšā un salaulāji 
savu pirmo jauno pāri? Vai tu to 
vēl atceries?
 - To nekad nevar aizmirst. Tas 
bija viena mana liela sapņa pie-
pildījums. Katrās radu un draugu 
kāzās klusībā vēroju cienījamo 
Āriju Iklāvu, kas visu savu mūžu 
bija veltījusi dzimtsarakstu dar-
bam. Toreiz domāju: es arī tā gri-
bētu. Nostāties cilvēku priekšā un 
uzrunāt jaunos, kas dodas laulībā.
 1994. gadā, kad Latvijā atjau-
noja Civillikumu un darbu sāka 
patstāvīgas Dzimtsarakstu noda-
ļas, Saulkrastos bija vajadzīgs tās 
vadītājs. Es pieteicos un tā jau 
astoņpadsmit gadus neesmu no šī 
darba aizgājusi. Tad bāriņtiesu vēl 

nebija. Tās izveidoja pāris gadu 
vēlāk un jau tūlīt abi šie amati ap-
vienoti. 
 Šajos gados Saulkrastos no-
tikušas lielas pārmaiņas. Pilsēta 
sakopta un saposta, vasarās tā 
ieslīgst ziedu klājumos. Un jaun-
uzceltajā Saules laukumā cilvēki 
tiek aicināti uz koncertiem un 
pasākumiem. Domē darbu sākuši 
daudzi jauni kolēģi, kas pamazām 
kļūst par īstiem profesionāļiem. 
Esam ļoti saliedēta un spēcīga ko-
manda, starp kuriem nav vieglas 
laimes meklētāju. Mēs visi te nā-
kam kā uz savām otrajām mājām.
 Lielu mana laika daļu aizņem 
arī darbs Bāriņtiesu asociācijā, 
kuru vadu jau no 2002. gada.Tā 
man ir kā lielā Latvijas ģimene, 
jo apvieno pavisam 105 pašvaldī-
bu bāriņtiesas. Mēs varam, prasot 
padomu, piezvanīt viens otram 
jebkurā diennakts laikā un vien-
mēr saņemt atbalstu. Daudzi ko-
lēģi pa šiem gadiem jau kļuvuši 
par personīgajiem draugiem.
 Man dažkārt jautā - ja ne šo 
darbu, ko citu tu varētu darīt. Tad 
es saku - neko citu. Bet ja laiku 
varētu griezt atpakaļ, varbūt būtu 
mācījusies par dakteri. Tas man 
arī tāds viens slepenais sapnītis. 
Nu jau gan izsapņots.
 - Vai Saulkrastos esi vietējā?
 - Vispār jau esmu vidzemnie-
ce. Dzimusi Cēsīs. Vecāki man 
nāk no Pārgaujas novada Strau-
pes. Kādu laiku dzīvojām Siguldā. 
Tur arī mācījos pirmos astoņus 
skolas gadus. Tad vecāki sadomā-
ja celt māju Zvejniekciemā. Pēc 
tam arī mēs ar vīru uzcēlām māju 
netālu no viņiem. Tagad pēc 
trīsdesmit pieciem gadiem būtu 
skumji teikt, ka Saulkrastos nees-
mu savējā.
 Vispār jau tie dzīves līkloči 
bijuši visai interesanti. Sākumā 
gribēju nodarboties ar mūziku, 
tāpēc no Siguldas aizgāju mācī-
ties uz Cēsu mūzikas vidusskolu. 
Pabeidzu to, apguvu mūzikas pe-
dagoģiju un kordiriģēšanu. Do-
māju - ko nu tālāk? Tad saņēmu 
norīkojumu par dziedāšanas sko-
lotāju otrā Latvijas pusē. Zem-
galē. Neretas vidusskolā ne tikai 
mācīju dziedāšanu, bet vadīju 
ārpusklases darbu un vēl man ie-
deva audzināmo klasi. Tādai knī - 
pai - tikko no skolas sola!
 Neretā sabiju divus gadus 
un ar šo vietu mani saista kāds 
skaists stāsts. Te taču es atradu 
savu Jāni. Toreiz viņš vēl nebija 
skolotājs, bet gan mans audzēk-
nis. Es biju tā jaunā skolotāja, 
kurā iemīlējās skolnieks.
 Kad pabeidzu Daugavpils Pe-
dagoģisko institūtu, man jau bija 
divi bērni -  Elīza tikko dzimusi, 
bet Jurģim 3 gadiņi. Tā visi atnā-
cām uz Saulkrastiem. Jānis sāka 
mācības Politehniskajā institūtā 
un strādāt Saulkrastu vidussko-
lā par darbmācības skolotāju. 
Es Saulkrastu vidusskolā mācīju 
dziedāšanu. Veselus piecpadsmit 
gadus! Pa to laiku man piedzima 
vēl viens dēls Edgars.
 - Tajā laikā tu biji skolotāja 
un arī īsta sabiedrības dvēsele. 
Vadīji vakarus, runāji dzeju pa-
sākumos. Kā to visu paguvi? Vai 
ģimene neiebilda par tavu aktīvo 
rosīšanos ?

 - Es patiešām tajā laikā bēr-
niem un vīram bieži teicu - piedo-
diet, šobrīd varu būt tikai nepilna 
laika mamma. Viņi mani saprata 
un atbalstīja. Lielāko ikdienas 
nastu uzņēmās tieši mans vīrs. 
Vecmāmiņas arī bija vienmēr pa 
rokai un varēja palīdzēt.
 Neskatoties uz lielo aiz-
ņemtību, man bērni un ģimene 
vienmēr bijusi ļoti svarīga. Tas 
ģimeniskums mums jau paau-
dzēs gēnos. Mani vecāki bija ļoti 
strādīgi. Kad augām, mums ar 
brāli aizvien bija savi pienākumi, 
un neviens nevarēja atrunāties ar 
nevaļu vai neprasmi izdarīt. Bet 
mēs daudzas lietas darījām kopā. 
Tā tas iegājās - visu kopā. Darīt 
darbus, priecāties svētkos, skumt 
nedienās. Patiesībā bijām ļoti 
vienota ģimene. Tā mēs to tur-
pinām, saņēmuši mantojumā no 
saviem vecākiem, atdodam bēr-
niem un nu jau arī mazbērniem. 
Vienu brīdi kopā dzīvojām četras 
paaudzes. Tas mums bija lielākais 
lepnums. Arī tas, ka mazbērni va-
rēja baudīt vecvecāku mīlestību. 
Mēs ar vīru esam kopā trīsdemit 
septiņus gadus. Mums ir trīs bēr-
ni, četri mazbērni. Dzīvē jau visā-
di gājis, bet aizvien esam pratuši 
viens otru atbalstīt, palīdzēt, pie-
turēt.
 Vecākajam dēlam Jurģim jau 
sava ģimene, kurā aug vēl viens 
Jurģis - mans mazdēliņš. Jaunā-
kais dēls Edgars iet mūsu pēdās 
un studē pedagoģiju, paralēli 
Saulkrastu vidusskolā strādājot 
par datorsistēmu tehniķi.
 Meita Elīza ar vīru un bēr-
niem dzīvo Vācijā un maijā mēs 
parasti dodamies pie viņiem. Tad 
fanojam par hokeju un svinam 
jubilejas.Viņai arī ir 3 bērni. Lie-
lākie mācās skolā, muzicē, sporto, 
pie tam ar labiem panākumiem. 
Bet mazā Grēta Anna ir dzimusi 
pērn ruden tieši 18. novembrī. Ta-
gad mums ģimenē katru gadu būs 
dubultsvētki. Arī viņi ir saliedēta 
ģimene, kur valda sirsnīgas sav-
starpējās attiecības un mīlestība 
pret bērniem.
 Vasarā viņi būs pie mums Lat-
vijā. Tad mūsu mājā Zvejniekcie-
mā sapulcēsies dēli ar ģimenēm, 
atbrauks brālis no Siguldas un 
daudzi citi radiņi. Jau tagad pra-
sa - vai augustā ballīte būs. Es vi-
ņiem saku - kā tad bez tās!
 Bieži skatos uz viņiem un do-
māju - ak, Dievs, cik viegli būtu 
dzīvot šajā pasaulē, ja visi vecāki 
tā rūpētos par saviem bērniem! 
Tad nebūtu to sāpīgi smago si-
tuāciju, ar kurām man jāsaskaras 
ikdienā.
 Domāju par to mīlestību, ko 
cilvēks, nesaņēmis savā ģimenē, 
nespēj tālāk dot saviem bērniem
 Par savas dzīves moto esmu 
izvēlējusies mātes Terēzes vārdus, 
kas mani spēcina katrai dienai. 
Tos es gribu novēlēt ikvienam:
 “Tava palīdzība tiešām ir va-
jadzīga, bet cilvēki mēdz būt ne-
pateicīgi, tomēr palīdzi viņiem! 
Ja tu dari labu, viņi tev pārmetīs 
egoistiskus mērķus un apslēptus 
nolūkus. Tomēr - dari labu! La-
bais, ko tu dari, rīt tiks aizmirsts. 
Un tomēr - dari labu!”

Dzidra Smiltēna

Viena no manām mīļākajām 
bērnības bildēm - kopā ar mammu 
un brāli kristību dienā Siguldā. 
Mūsu sabiedriskie krustvecāki bija 
Vija Artmane un Artūrs Dimiters. 
Tā 60. gados bija pieņemts.

Tikšanās ar Latgales reģiona bāriņtiesu kolēģiem Daugavpils bāriņtiesā.

Ar savu Jāni 2015. gada janvārī 
Baltajā kāpā. Kopā esam jau 
37 gadus. 

Maijā, kad ir Pasaules čempionāts hokejā, vienmēr esmu Vācijā. Kopā ar meitas 
ģimeni esam lieli hokeja fani - paši sakām, ka mums ir savs fanu klubs. Pērnajā maijā 
Hedesheimā Vācijā.

Laulību ceremonijā lapenītē Baltajā kāpā.

Kopā ar Saulkrastu domes kolēģiem un draugiem 2012. gada dzīves un darba jubilejā.

got mazais cilvēciņš vērojis savus 
vecākus, viņu attiecības, saskar-
smi ar citiem cilvēkiem un visu 
pieredzēto sevī uzsūcis. Vēlāk 
skolas laikā tas kā ģimenes spo-
gulis parādās viņa attiecībās ar 
klasesbiedriem, draugiem un arī 
pieaugušajiem. Ja skolotājs ikdie-
nā, esot kopā ar bērnu, pamana 
problēmas, vecākiem vajadzētu 
ieklausīties un pavērot savu bēr-
nu. Visbiežāk gan vecāki metas 
savējo aizstāvēt un paši kļūst ag-
resīvi un rupji.
 - Tu esi bijusi daudzās šādās 
ģimenēs un pieredzējusi situā-
cijas, kad tiek nodarīts pāri bēr-
nam. Kāpēc tā notiek? Kā var 
pienākt brīdis, kad māte un tēvs 
kļūst agresīvi un ļauni paši pret 
savu atvasi?
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PIEŅEMŠANAS DIENAS, 
DATUMS

PIEŅEMŠANAS 
LAIKS

REĢISTRATŪRA pirmdiena, trešdiena, 
piektdiena

otrdiena, ceturtdiena

8.00-16.00
9.00-17.00

STEIDZAMĀS MEDICĪNISKĀS 
PALĪDZĪBAS PUNKTS

katru dienu 0.00-24.00

ĀRSTU KONSULTĀCIJAS : PIEŅEMŠANA PĒC IEPRIEKŠĒJA 
PIERAKSTA TĀLR. 67952700

Endokrinoloģe Brigita VIZIŅA      26. maijs 14.00-17.00

Kardiologs 19. maijs 10.00-13.00

Dermatoloģe Ruta BARLO 21. maijs 14.00-16.00

Otolaringoloģe
 Ilona KRONBERGA

ceturtdiena 14.00-16.30

Acu ārste Ausma SPROĢE 18., 25. maijs 10.00-16.00

Acu ārste
Sandra AUSEKLE

26. maijs
16. maijs

15.30-17.00
14.30-17.00

Acu ārste Aneļa ŠUGAJEVA ceturtdiena 10.00-13.00

Neirologs Ainārs VECVAGARS 20. maijs 11.00-16.00

Neiroloģe Dace DZIRKALE otrdiena 14.00-17.00

Onkoloģe Santa RAUDIŅA sestdiena 10.00-13.00

Interniste
Tatjana GRUZDOVA-DZIRKALE

otrdiena, trešdiena, 
ceturtdiena

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 9.00-12.00

Ķirurgs Guntis AIVARS trešdiena 12.00-15.00

Ķirurgs Jurijs SOROKINS sestdiena 11.00-14.00

USG A. MICKEVIČA 8. - 29. maijs 8.15-9.00

Ginekoloģe
A. Mickeviča (iepriekšējs 

pieraksts t.26539333)

pirmdiena, otrdiena, 
trešdiena, piektdiena

ceturtdiena

9.00-13.00
9.00-18.00

Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
11. maijā
    9.00-16.00
18. maijā
    9.00-14.00
25. maijā
    9.00-16.00

12. maijā
    -
19. maijā
    -
26. maijā
    -

13. maijā
    9.00-14.00
20. maijā
    9.00-16.00
27. maijā
    14.00-18.00

14. maijā
    -
21. maijā
    -
28. maijā
    -

15. maijā
    14.00-18.00
22. maijā
    14.00-18.00
29. maijā
    14.00-18.00

RTG KABINETA  DARBA LAIKS MAIJĀ

Mūsu dzīvei ir tik daudz jēgas, cik daudz mēs mīlestību pārvēršam 
darbos (Z. Mauriņa)

 Saulkrastu slimnīcā labu dienu netrūkst, un par tādu kļūst ikvie-
na, kad atkal tiek saņemta ziņa par kāda cilvēka vēlmi darīt labu, 
palīdzēt, atbalstīt.
 Saulkrastu slimnīcas kolektīva vārdā no sirds pateicos ikvienam 
ziedotājam, kas jebkādā veidā un ar sev iespējamo ziedojumu ir 
atbalstījis mūsu slimnīcu. Īpašu paldies vēlos pateikt Reginai Ra-
zumai, Ojāram Jansonam un viņu draugiem, kā arī  Romualdam 
Daudzem, māsām Baibai Jugānei-Linterei un Ievai Vimbsonei.

Saulkrastu slimnīcas kolektīva vārdā – valdes locekle Santa Ancāne

Sulu mēnesī aprīlī pirmsskolas 
izglītības iestādē „Rūķītis” para-
lēli zariņu plaucēšanai, sēklu un 
stādu diedzēšanai aktīvi svinēja 
Lieldienas, gatavojās un piedalījās 
dziesmu konkursā mazajiem dzie-
dātājiem „Saulkrastu cīrulītis” un 
uzņēma ciemiņus no kaimiņu 
pirmsskolām, lai kopīgi smeltos 
idejas sporta nodarbībām.
 Lieldienās, laikapstākļu luti-
nāta, PII „Rūķītis” saime devās 
dabā, lai ļautos Lieldienu tradīci-
jām kopā ar vistiņu, zaķi un lāci. 
Tika meklētas, ripinātas olas, 
šūpošanās un dziesmotas rotaļas 
piepildīja gaisotni ar patīkamu 
svētku noskaņu. 
 Aprīlis bija ļoti muzikāls 
mēnesis, jo PII „Rūķītis” bēr-
nu ansamblis „Zvaniņš” kopā ar 
mūzikas skolotāju Lailu Bāliņu 
devās uz bērnu vokālo ansam-
bļu sadziedāšanos Salas sākum- 
skolā. 
 Šogad PII „Rūķītis” bērni kuplā 
skaitā piedalījās Saulkrastu mazo 
dziedātāju konkursā „Saulkrastu 

Pavasaris „Rūķītī”

Bibliotēkas nedēļā mazie rūķīši apmeklēja Saulkrastu bibliotēku. 
Foto: J. Bukovska.

cīrulītis”. Lepojamies ar bērniem 
un mūzikas skolotājām, kas viņus 
sagatavoja, – Lailu Bāliņu un Sol-
veigu Boku.
 Aprīļa izskaņā PII „Rūķītis” 
tika rīkots pirmsskolu sporta 
skolotāju pieredzes apmaiņas 
seminārs, kurā  sporta skolotāja 

Agnija Pavāre vadīja divas atklā-
tās nodarbības un Latvijas Sporta 
pedagoģijas akadēmijas lektore 
Inta Bula-Biteniece stāstīja par 
aktuālākajām tendencēm sporta 
izglītībā pirmsskolā, kā arī iepa-
zīstināja ar jaunām un interesan-
tām idejām darbā ar bērniem.

Ņemot vērā klientu paradumus 
Saulkrastos, kad daudzi iedzīvo-
tāji savos īpašumos galvenokārt 
atrodas nedēļas nogalēs, veiktas 
izmaiņas SIA ZAAO atkritumu 
konteineru tukšošanas grafikos. 
Turpmāk konteineru tukšošana 
tiks nodrošināta par divām nedē-
ļas dienām vairāk nekā līdz šim. 
Aprīļa beigās klienti, uz kuriem 
attiecās minētās izmaiņas, pa pas-
tu un elektroniski saņēma jaunos 
konteineru tukšošanas grafika 
kalendārus.
 Saulkrastu pilsētā konteine-
ru tukšošana notiek pirmdienās, 
otrdienās, sestdienās pēc indivi-
duāli sastādītiem grafikiem. Ko-
operatīvos konteineru tukšošana 

notiek sestdienās un svētdienās, 
ievērojot periodiskumu, kas no-
teikts, slēdzot līgumu.
 Konteineru tukšošanas dienas 
kooperatīvos:
l svētdienas:
Ainava; Astra; Jubileja; Laima; 
Līči; Pabaži; Pēterupe; Priedes; 
Roze; VEF Biķernieki; VEF Paba-
ži; Veselība; Vēsma;
l sestdienās:
Āres; Banga; Gaisma, Ķīšupe 1; 
Ķīšupe 2; Liepaine; Mežvidi; Sau-
lainā ieleja; Saulīte; Selga; Silma-
la; Vega; Zeme.
 Atgādinām, ka ZAAO nodro-
šina SMS pakalpojumu – klients 
dienu pirms konteinera tukšo-
šanas saņem īsziņu telefonā par 

plānoto pakalpojuma sniegšanu. 
Turklāt tiek nodrošināts elastīgs 
konteineru tukšošanas grafiks - 
klientam bez papildu samaksas ir 
iespēja atteikt konteinera tukšo-
šanu, ja tas nav piepildīts. 
 Jautājumu gadījumā lūgums 
sazināties ar uzņēmuma Loģisti-
kas nodaļu pa tālr.64281250 (sa-
zvanot Zvanu centru, spiest taus-
tiņu 1, tad taustiņu 2).

Zane Leimane, 
SIA ZAAO

Saulkrastos klientiem ērtāks 
konteineru tukšošanas grafiks

Bērnu un jauniešu dienas centrs 
„Saulespuķe” no 15. līdz 30. jūni-
jam organizē jau desmito vasaras 
projektu-praktikumu Saulkrastu 
novada bērniem „Visi desmit”. Kā 
katru gadu, projektā piedalīties 
tiek aicināti Saulkrastu novada 
bērni no 2. līdz 6. klasei (kuri pa-
beiguši 2., 3., 4., 5., 6. klasi). 
 15. jūnijā plkst. 9 BJDC” Saules-
puķe”, Raiņa ielā 7 uz 10. projekta 
atklāšanu tiek aicināti iepriekšē-
jo gadu dalībnieki un pedagogi. 
Īpaši gaidīsim pirmā - 2006. ga-
da - projekta „Mana izziņas taka” 
dalībniekus un pedagogus Ināru 
Strapcāni un Svetlanu Grūbi.
 10 gadu laikā esam izzinājuši 
dabu, veidojuši darba lapas Saul-
rieta takai, pētījuši savas tautas 
un Saulkrastu vēsturi, veidojuši 
filmu, piedalījušies brīvprātī-
gajā darbā, labdarībā, tikušies 
ar interesantiem sava novada 

cilvēkiem un amatu pratējiem, 
ar dziesmām, priekšnesumiem 
un mīļām pašgatavotām dāva-
niņām priecējuši pansionāta 
iemītniekus, rūpējušies par cil-
vēku pamestajiem dzīvniekiem 
patversmē „Līči”, satikušies un 
kopīgi darbojušies ar bērniem ar 
īpašām vajadzībām no Latvijas 
Bērnu fonda organizētās nomet-
nes, gājuši ekstrēmos pārgājie-
nos, piedalījušies sporta spēlēs 
un radošajās darbnīcās, braukuši 
dažādās aktīvās un izzinošās eks-
kursijās, mācījušies draudzēties, 
pieņemt cits citu, rūpēties par 
sevi un citiem, jautri un intere-
santi pavadījuši laiku.
 Pieteikuma anketu var at-
rast Saulkrastu mājaslapā www.
saulkrasti.lv sadaļas Sociālais die-
nests apakšsadaļā BJDC ”Saulespu-
ķe” vai BJDC „Saulespuķe” - Raiņa 
ielā 7. Jāpiesakās līdz 29. maijam, 

atnesot pieteikumu uz centru vai 
atsūtot elektroniski uz e-pastu 
ingunna@inbox.lv.
 Dalībnieku skaits ir ierobe-
žots (līdz 40 bērniem), priekšroka 
tiem, kuri pieteiksies pirmie. Vi-
siem jābūt deklarētiem Saulkras-
tu novadā. Pieteikuma vēstulē 
obligāti norādīt vecāku tālruņa 
numuru un e- pasta adresi. Pirms 
projekta paredzēta dalībnieku 
vecāku sapulce, par tās norises 
dienu un laiku informēšu pa tāl-
runi vai elektroniski. Sīkāka in-
formācija pa tālruni 67952649, 
29445270.
 Projektu daļēji finansē Saul-
krastu novada dome. Vecāku līdz-
finansējums atkarīgs no dalībnie-
ku skaita. 
 Gaidu pieteikuma vēstules!

Ingūna Feldmane, 
BJDC „Saulespuķe”

Norisināsies vasaras projekts 
„Visi desmit!”

Aprīlī Saulkrastu pašvaldības 
policijas darbinieki saņēmuši  
47 izsaukumus, par dažādiem pār-
kāpumiem aizturētas 6 personas, 
no kurām par atrašanos sabied-
riskā vietā alkohola reibuma stā-
voklī 2. Rīgas reģiona pārvaldes 
Saulkrastu policijas iecirknī tālā-
ku darbību veikšanai nogādātas 
4 personas. Pa vienam cilvēkam 
nogādāti savā dzīvesvietā un no-
doti Valsts policijas ceļu policijas 
ekipāžai. Divos gadījumos pēc 
lūguma sniegta palīdzība Neat-
liekamās medicīniskās palīdzības 
dienesta brigādei. 
 Vienā gadījumā izsaukti dzīv-
nieku patversmes „Mežavairogi” 
darbinieki, lai sniegtu palīdzību 
cietušiem vai bojā gājušiem dzīv-
niekiem.
 Sastādīti 43 administratīvā pār-
kāpuma protokoli: 2 par teritorijas 
vai pieguļošās teritorijas nesakop-
šanu, 1 par mehānisko transport-

līdzekļu pārvietošanās noteiku-
mu pārkāpšanu Baltijas jūras un 
Rīgas līča piekrastes krasta kāpu 
aizsargjoslā vai pludmalē, 29 par 
nenoslēgtu līgumu par sadzīves 
atkritumu izvešanu no nekustamā 
īpašuma, 6 par apstāšanās un stā-
vēšanas noteikumu pārkāpšanu, 3 
par alkoholisko dzērienu lietošanu 
sabiedriskā vietā un 2 - par vecāku 
aprūpes pienākumu neveikšanu.
 Uzsāktas 27 administratīvā 
pārkāpuma lietvedības: par ne-
kustamā īpašuma un tai pieguļo-
šās teritorijas nesakopšanu, par 
zemes apsaimniekošanas prasību 
nepildīšanu, kā rezultātā izvei-
dojusies kūla, par reklāmas iz-
vietošanu bez saskaņojuma, par 
līguma neslēgšanu par sadzīves 
atkritumu izvešanu no nekusta-
mā īpašuma.

Guntis Vinteris,  
pašvaldības policija

Pašvaldības policijas 
paveiktais aprīlī

mailto:ingunna@inbox.lv
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No 18. līdz 24. aprīlim Turcijā, 
Tekirovā notika Pasaules skolēnu 
čempionāts orientēšanās sportā. 
Uz sacensībām no Latvijas devās 
43 cilvēku delegācija.
 Sacensības notika gan garajā, 
gan vidējā distancē, kur kalnai-
nais apvidus - klintis un akme - 
ņi - prasīja no sportistiem spēku 
un izturību. Saulkrastu vidus-
skolas audzēknis Uldis Upītis 

pārstāvēja M1 Latvijas jaunatnes 
izlasi. Ulda labākais rezultāts 
tika sasniegts vidējā distancē, 
kur 78 dalībnieku vidū viņš izcī-
nīja 6. vietu, bet garajā distancē -  
8. vietu, pārspējot 71 dalībnieku.
 Latvijas Jaunatnes izlases ko-
manda M1 grupā, vērtējot garās 
un vidējās distances rezultātu, 
kopvērtējumā izcīnīja 3. vietu 
starp 16 valstīm.

Labi rezultāti saulkrastietim 
Uldim Upītim

Uldis Upītis vidējā distancē  
78 dalībnieku vidū izcīnīja 
godpilno 6. vietu, bet garajā 
distancē - 8. vietu, pārspējot  
71 dalībnieku. Foto no personīgā 
arhīva.

Saulkrastu skrējiens

26. aprīlī notika 22. Saulkrastu 
skrējiens nemainīgajā maršrutā 
no Baltās kāpas līdz stāvlauku-
mam Vidrižu ielas galā. Šogad 
startēja 76 dalībnieki. Visvairāk 
dalībnieku – 12 - bija pieteikti 5. 
grupā vīriešiem. No šīs grupas 
nāk arī skrējiena uzvarētājs Dāvis 
Blankenbergs. Šogad netika uz-
stādīts neviens skrējiena rekords, 

taču daudzi dalībnieki laboja sa-
vus personiskos rekordus.

Rezultāti
1.gr.  meitenes. 1. Amanda Ogo-
rodņikova 36:42; 1.gr. zēni.1. Hei-
nrihs Āboliņš 24:53; 2. Markuss 
Zvirbulis 25:40; 3. Deivids Kursī-
tis 27:33; 2.gr. meitenes 1. Vane-
sa Legzdiņa 26:03; 2. Alise Alupa 

30:29; 2.gr. zēni 1. Aleksejs Mišins 
28:35; 2. Aigars Skabavičs 28:37;  
3. Aleksandrs Turkupols 28:51;  
3.gr.jaunietes 1. Nora Ķigure; 
23:41; 2. Anastasija Vidončikova 
24:18; 3. Marija Dzerkale 26:50; 
3.gr. jaunieši 1. Aleksandrs Krusts 
20:20; 2. Patriks Stērninieks 
21:48; 3. Kārlis Induss 23:15; 4.gr. 
jaunietes 1. Aija Augustāne 23:06 

(labākais rezultāts); 2. Elīna Aus-
tra Siliņa 23:45; 3. Diāna Puriņa 
25:40; 5.gr. sievietes 1. Eva Petro-
šina 23:25; 2. Simona Rozīte 24:28;  
3. Karlīna Kienkas 25:13; 5.gr. vī-
rieši 1. Dāvis Blankenbergs 19:02 
(labākais rezultāts); 2. Rolands 
Puriņš 19:46 3. Jānis Grundbergs 
19:48; 6.gr. sievietes 1. Laima 
Blankenberga 30:38; 2. Inga Mor-

tona 31:50; 3. Kristīne Ungure 
33:17; 6.gr. vīrieši 1. Artūrs Kančs 
22:13; 2. Uģis Kūliņš 23:38; 3. Ma-
reks Gureckis 27:52; 7.gr. sievietes 
1. Inese Petrošina 31:58; 7.gr.vī-
rieši 1. Vladimirs Kučeruks 28:21; 
8.gr. sievietes 1. Irina Vēze 29:58; 
2. Ingrīda Jonāne 31:39; 8.gr. vīrie-
ši 1.Andris Jansons 23:30; 2. Gun-
tars Ozoliņš 28:07.

Aizrautīgā fitnesa diena

Jau ierasts, ka 1.  maijs Saulkras-
tos daudziem saistās ar veselīgu 
dzīvesveidu, vingrošanu un de-
jošanu. Arī šogad aptuveni 250 
cilvēki dažādos veidos piedalījās 
Saulkrastu fitnesa dienā, ko rī-
koja PA „Saulkrastu kultūras un 
sporta centrs” sadarbībā ar tre-
neri Ingu Burkovu un deju grupu 
„Desperado”.
 Pasākumu var dalīt divās lielās 
daļās, kas mijās viena ar otru. Vie-

na daļa ietvēra dažādus priekšne-
sumus, ko demonstrēja gan viesi, 
gan vietējie kolektīvi. Skatītājus 
priecēja deju grupa „Despera-
do”, baleta klases dalībnieces Si-
mona Brokāne un Elīna Vildere, 
mākslas vingrotāja Patrīcija Tīna 
Ozoliņa, Lienas Ozoliņas vadī-
tie „Mazie zumbotāji” no Sējas, 
mākslas vingrotājas no Talsiem, 
vadītāja Sarmīte Erkena, RSU 
karsējas, vadītāja Brigita Senkāne, 

3. vietas ieguvējas – Saulkrastu volejbola veterānu komandas pārstāves.

2. maijā jau 5. reizi notika volej-
bola veterānu turnīrs, ko organizē 
PA „Saulkrastu kultūras un spor-
ta centrs” sadarbībā ar Saulkrastu 
volejbola entuziastiem ar Sandru 
Korni un Ivaru Einiku priekšga-
lā. Paldies arī pārējiem atbalstī-
tājiem – Andrim Dulpiņam un 
Zvejniekciema vidusskolai, Val-
dim Baltiņam un „Saulkrastu me-
žiem”, Aijai Mūrniecei un bāram 
„Mezgls”, Aleksejam Berezinam 
un „Krasts A”!
Šoreiz Saulkrastu sporta centrā 
sacentās 6 dāmu un Zvejniek-
ciema vidusskolā - 10 kungu ko-
mandas. Mūsu novada pārstāvēm 
šogad neveicās tik labi kā pērn, 
izcīnīta „tikai” trešā vieta aiz Tal-

su un Litenes volejbolistēm. Par 
komandas labāko spēlētāju atzīta 
Solveiga Teclofa. Šis turnīrs nebi-
ja veiksmīgs abām mūsu kungu 
komandām - ne Zvejniekciems, 
ne Saulkrasti neizkļuva no apakš-
grupas. Uzvarēja Lubānas volej-
bolisti, 2. vietā Preiļi, 3. - Litenes 
sportisti. Par labākajiem spēlētā-
jiem mūsu komandās tika atzīti 
Sandis Blumbergs un Jānis Kan-
toris. Tomēr ne visai labie spor-
tiskie rezultāti nesaskumdināja 
mūsu sportistus, jo pašu galveno 
– viesmīlīgo saimnieku lomu - 
viņi pildīja godam. Turnīrs bija 
lieliski organizēts, no pretinieku 
komandām izskanēja vislabākās 
atsauksmes.

Volejbola 
veterānu turnīrs 
„Saulkrastu 
kauss” 

„White Sharks” no Siguldas, vadī-
tāja Paula Rubīna, Talsu mākslas 
vingrotāja Estere Grīvane, Talsu 
stepa aerobikas dejotājas, vadītāja 
Sarmīte Erkena, „Justify” no Val-
mieras, vadītāja Olita Šarlāne. 
Otrajā daļā bija aktīvā līdzdar-
bošanās treneru piedāvātajās no-
darbībās dažādos fitnesa veidos. 
Šogad fitnesa dienas dalībnie-
kiem bija iespēja izmēģināt baleta 
iesildīšanos kopā ar baleta klases 
pasniedzēju Ievu Immertreiju, 
„zumbot” Diānas Gžibovskas va-
dībā. BodyArt nodarbību vadīja 
Dace Ģīrupniece, „Biroja fitnesu” 
pārstāvēja Laura Bērziņa un Elīna 
Elksnīte, tagad arī Saulkrastos 
pieejamo „deepWORK”, varēja iz-
mēģināt Aivas Aparjodes vadībā. 
Seniorus un visus citus līdzi dar-
boties aicināja Marika Gladkija, 
ar „tabatu” dalībniekus „ pamocī-
ja” Liena Ozoliņa, bet nobeigumā 
visus ar strečingu relaksēja Sar-
mīte Erkena. Domājot par aktī-
vu atpūtu vasarā, visu dienu bija 
iespēja iepazīties ar SUPošanas 
inventāru un uzzināt vairāk par 
šo sporta veidu.

Fitnesa dienas dalībnieki izmantoja iespēju izmēģināt dažādas nodarbes.

Uzvarētāji D. Blankenbergs un  
A. Augustāne. Skrējiena dalībnieki. Foto: S. Sinkeviča.
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Sēdē piedalās domes deputāti E. Grā-
vītis, N.  Līcis, L.  Vaidere, S.  Osīte, 
A.  Aparjode, S.  Ancāne, B.  Veide, 
A. Deniškāne, G. Lāčauniece, A. Dul-
piņš, G. Zonbergs, A. Silavnieks.

Par zemes īpašuma otrās izsoles or-
ganizēšanu, nosacītās cenas noteik-
šanu, izsoles komisijas un izsoles 
noteikumu apstiprināšanu
1.  Rīkot Saulkrastu novada pašvaldī-
bas nekustamā īpašuma – neapbū-
vēta zemesgabala Desmitā iela 22, 
VEF Biķernieki, Saulkrastu pagasts, 
Saulkrastu novads, kadastra Nr. 
80330032706, platība 0,0516 ha - otro 
mutisko izsoli ar augšupejošu soli. 
2.  Noteikt Saulkrastu novada pašval-
dības neapbūvēta zemesgabala Des-
mitā iela 22, VEF Biķernieki, Saulkras-
tu pagasts, Saulkrastu novads, 
kadastra Nr. 80330032706, nosacīto 
cenu, kas vienāda ar tirgus vērtību 
3100,00 euro (trīs tūkstoši viens simts 
euro 00 euro centi).
3. Apstiprināt Saulkrastu novada paš-
valdības mantas atsavināšanas un iz-
soles komisiju pašvaldībai piederoša 
neapbūvēta zemes īpašuma Desmitā 
iela 22, VEF Biķernieki, izsolei 4 lo-
cekļu sastāvā :
3.1.  komisijas priekšsēdētājs - Saul-
krastu novada domes deputāts Andris 
Silavnieks;
3.2. komisijas loceklis - Saulkrastu no-
vada domes Nekustamo īpašumu no-
daļas nekustamā īpašuma speciālists 
Artis Blankenbergs;
3.3. komisijas loceklis - Saulkrastu no-
vada domes Finanšu un grāmatvedī-
bas nodaļas vadītāja, galvenā grāmat-
vede Jolanta Rudzīte;
3.4.  komisijas sekretāre - Saulkrastu 
novada domes Juridiskās nodaļas ie-
pirkumu speciāliste Daina Kučeruka.
4. Apstiprināt Saulkrastu novada paš-
valdības nekustamā īpašuma - neap-
būvēta zemesgabala Desmitā iela 22, 
VEF Biķernieki, Saulkrastu pagasts, 
Saulkrastu novads, kadastra apzīmē-
jums 80330032706, izsoles noteiku-
mus.
5. Uzdot izsoles komisijas priekšsēdē-
tājam 12. jūnijā plkst. 10 rīkot zemes 
īpašuma izsoli.

Par zemes īpašuma izsoles organi-
zēšanu, nosacītās cenas noteikšanu, 
izsoles komisijas un izsoles noteiku-
mu apstiprināšanu
1.  Rīkot Saulkrastu novada pašvaldī-
bas zemes īpašuma „Gaisma 56”, Gais-
ma, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu 
novads, kadastra Nr. 80330021808, 
platība 0,0577 ha, mutisku izsoli. 
2.  Noteikt Saulkrastu novada pašval-
dības zemes īpašuma „Gaisma 56”, 
Gaisma, Saulkrastu pagasts, Saulkras-
tu novads, kadastra Nr. 80330021808, 
nosacīto cenu, kas vienāda ar tirgus 
vērtību 4200,00 euro (četri tūkstoši 
divi simti euro 00 euro centi).
3. Apstiprināt Saulkrastu novada paš-
valdības mantas atsavināšanas un iz-
soles komisiju pašvaldībai piederoša 
zemes īpašuma „Gaisma 56”, Gaisma, 
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu no-
vads, izsolei 4 locekļu sastāvā:
3.1.  komisijas priekšsēdētājs - Saul-
krastu novada domes deputāts Andris 
Silavnieks;
3.2. komisijas loceklis - Saulkrastu no-
vada domes Nekustamo īpašumu no-
daļas nekustamo īpašumu speciālists 
Artis Blankenbergs;
3.3. komisijas loceklis - Saulkrastu no-
vada domes Finanšu un grāmatvedī-
bas nodaļas vadītāja, galvenā grāmat-
vede Jolanta Rudzīte;
3.4. komisijas sekretāre - Saulkrastu 
novada domes Juridiskās nodaļas ie-
pirkumu speciāliste Daina Kučeruka.
4.  Apstiprināt Saulkrastu novada 

pašvaldības nekustamā īpašuma – 
zemes īpašuma „Gaisma 56”, Gais-
ma, Saulkrastu pagasts, Saulkras-
tu novads, kadastra apzīmējums 
80330021808, izsoles noteikumus.
5. Uzdot izsoles komisijas priekšsēdē-
tājam 12. jūnijā plkst. 11 rīkot zemes 
īpašuma izsoli.

Par īpašuma zemes ierīcības projek-
ta izstrādi
Atļaut izstrādāt nekustamā īpašu-
ma „Oškalni”, Saulkrastu pagasts, 
Saulkrastu novads, zemes ierīcības 
projektu.

Par īpašuma zemes ierīcības projek-
ta izstrādi
Atļaut izstrādāt nekustamā īpašuma 
Raiņa iela 5, Saulkrasti, Saulkrastu 
novads, zemes ierīcības projektu.

Par zemes ierīcības projekta apstip-
rināšanu, adreses piešķiršanu un lie-
tošanas mērķa noteikšanu, adreses 
likvidēšanu
1.  Apstiprināt izstrādāto nekustamo 
īpašumu Pērļu iela 8, Upes iela 34 un 
Meža prospekts 3/5, Zvejniekciems, 
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu no-
vads, zemes ierīcības projektu.
2.  Piešķirt adresi zemes gabalam un 
uz zemes gabala esošajām ēkām un 
būvēm, zemes ierīcības projektā lite-
ra „1” – Pērļu iela 8, Zvejniekciems, 
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu no-
vads, noteikt lietošanas mērķi – „in-
dividuālo dzīvojamo māju apbūves 
zeme” – platība 0,233 ha.
3.  Piešķirt adresi zemes gabalam un 
uz zemes gabala esošajām ēkām un 
būvēm, zemes ierīcības projektā lite-
ra „2” – Upes iela 34, Zvejniekciems, 
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu no-
vads, noteikt lietošanas mērķi – „in-
dividuālo dzīvojamo māju apbūves 
zeme” – platība 0,281 ha.
4.  Piešķirt adresi zemes gabalam un 
uz zemes gabala esošajām ēkām un 
būvēm, zemes ierīcības projektā lite-
ra „3” – Meža prospekts 3, Zvejniek-
ciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu 
novads, noteikt lietošanas mērķi – „ 
individuālo dzīvojamo māju apbūves 
zeme” – platība 0,303 ha, 
5. Likvidēt adresi Meža prospekts 3/5, 
Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, 
Saulkrastu novads.

Par zemes ierīcības projekta apstip-
rināšanu, adreses piešķiršanu un lie-
tošanas mērķa noteikšanu
1.  Apstiprināt izstrādāto nekustamā 
īpašuma „Rozēni”, Zvejniekciems, 
Saul krastu pagasts, Saulkrastu no-
vads, zemes ierīcības projektu.
2.  Piešķirt adresi zemes gabalam un 
uz zemes gabala esošajām ēkām un 
būvēm, zemes ierīcības projektā li-
tera „1” – „Rozēni”, Zvejniekciems, 
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu no-
vads, noteikt lietošanas mērķi – „in-
dividuālo dzīvojamo māju apbūves 
zeme” – platība 0,1982 ha.
3.  Piešķirt adresi zemes gabalam un 
uz zemes gabala esošajām ēkām un 
būvēm, zemes ierīcības projektā lite-
ra „2” – „Jaunrozēni”, Zvejniekciems, 
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu no-
vads, noteikt lietošanas mērķi – „in-
dividuālo dzīvojamo māju apbūves 
zeme” – platība 0,133 ha.

Par zemes ierīcības projekta apstip-
rināšanu, adreses un nosaukuma 
piešķiršanu un lietošanas mērķa no-
teikšanu
1.  Apstiprināt izstrādāto nekustamā 
īpašuma „Saulītes”, Zvejniekciems, 
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu no-
vads, zemes ierīcības projektu.
2.  Piešķirt adresi zemes gabalam un 
uz zemes gabala esošajām ēkām un 

būvēm, zemes ierīcības projektā li-
tera „1” – „Saulītes”, Zvejniekciems, 
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu no-
vads, noteikt lietošanas mērķi – „in-
dividuālo dzīvojamo māju apbūves 
zeme” – platība 0,7 ha.
3.  Piešķirt adresi zemes gabalam, 
zemes ierīcības projektā litera „2” –  
Laudurgas iela 4, Zvejniekciems, 
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu no-
vads, noteikt zemes lietošanas mēr- 
ķi – zeme, uz kuras galvenā saimnie-
ciskā darbība ir lauksaimniecība, pla-
tība 0,24 ha. 
4.  Piešķirt adresi zemes gabalam, 
zemes ierīcības projektā litera „3” –  
Laudurgas iela 2, Zvejniekciems, 
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu no-
vads, noteikt lietošanas mērķi – zeme, 
uz kuras galvenā saimnieciskā darbī-
ba ir lauksaimniecība, platība 0,24 ha. 
5. Piešķirt adresi zemes gabalam, 
zemes ierīcības projektā litera „4” –  
Laud urgas iela 1, Zvejniekciems, 
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu no-
vads, noteikt lietošanas mērķi – zeme, 
uz kuras galvenā saimnieciskā darbī-
ba ir lauksaimniecība, platība 0,3 ha. 
6.  Piešķirt adresi zemes gabalam, 
zemes ierīcības projektā litera „5” –  
Laudurgas iela 3, Zvejniekciems, 
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu no-
vads, noteikt lietošanas mērķi - zeme, 
uz kuras galvenā saimnieciskā darbī-
ba ir lauksaimniecība, platība 0,3 ha.
7.  Piešķirt nosaukumu zemes gaba-
lam, zemes ierīcības projektā litera 
„6” – ,,Laudurgas’’ , Zvejniekciems, 
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu no-
vads, noteikt lietošanas mērķi – zeme, 
uz kuras galvenā saimnieciskā darbī-
ba ir mežsaimniecība, platība 2,5 ha.
8.  Piešķirt nosaukumu zemes gaba-
lam, zemes ierīcības projektā litera 
„7” – Laudurgas iela, Zvejniekciems, 
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu no-
vads, noteikt lietošanas mērķi – zeme 
dzelzceļa infrastruktūras zemes no-
dalījuma joslā un ceļu zemes nodalī-
juma joslā, platība 0,1 ha.

Par nekustamā īpašuma nodokļa at-
vieglojuma piemērošanu
Piemērot nekustamā īpašuma nodok-
ļa atvieglojumu 50% apmērā vienai 
personai un 25% divām personām 
no aprēķinātās nekustamā īpašuma 
nodokļa summas par nekustamo īpa-
šumu.

Par detālplānojuma  projekta apstip-
rināšanu
1.  Apstiprināt detālplānojuma zemes 
gabalam “370F” Saulkrastos, Saulkras-
tu novadā, projektu.
2. Noslēgt līgumu par detālplānojuma 
īstenošanu ar detālplānojuma izstrā-
des ierosinātāju SIA “KI Nekustamie 
īpašumi”, reģ. Nr. 40103182129, atbil-
stoši līguma projektam sešu nedēļu 
laikā pēc lēmuma stāšanās spēkā.

Par saistošo noteikumu izdošanu 
Izdot Saulkrastu novada domes sais-
tošos noteikumus „Par sabiedrisko 
kārtību”.

Par saistošo noteikumu izdošanu 
Izdot Saulkrastu novada domes sais-
tošos noteikumus „Par Saulkrastu 
novada pašvaldības pludmales un 
peldvietu lietošanu”.

Par Nolikuma apstiprināšanu
Apstiprināt Nolikumu par Saulkrastu 
novada domes finansējuma piešķirša-
nu no projektu atbalsta fonda.

Par pašvaldības kompensācijas pie-
šķiršanu 
Piešķirt un sākot ar 2015. gada 1. aprīli 
aprēķināt pašvaldības kompensāciju 
(dzēsts) 107,00 euro (viens simts sep-

Saulkrastu novada domes 29. aprīļa sēdes Nr. 6 lēmumi
tiņi euro, 00 centi) mēnesī par to, ka 
viņas meita (dzēsts) apmeklē bērnu 
attīstības centru „Pūces skola”.

Par sadarbības līguma noslēgšanu 
Apstiprināt sadarbības līguma projek-
tu ar biedrību „Vidzemes zvejnieku 
biedrība”, reģ.Nr. 40008171197.Nos-
lēgt sadarbības līgumu ar biedrību 
„Vidzemes zvejnieku biedrība”.

Par saistošo noteikumu izdošanu
Izdot saistošos noteikumus „Gro-
zījumi Saulkrastu novada domes 
2011. gada 28. decembra saistošajos 
noteikumos Nr. 15 “Par pašvaldības 
kompensācijas izmaksu vecākiem vai 
personām, kas realizē aizgādību, kuru 
bērns netiek nodrošināts ar vietu 
Saulkrastu novada pašvaldības izglī-
tības iestādē pirmsskolas izglītības 
programmas apguvei””.

Par aktīvā nodarbinātības pasākuma 
īstenošanu
Īstenot aktīvo nodarbinātības pasā-
kumu „Algoti pagaidu sabiedriskie 
darbi”, noslēdzot sadarbības līgumu 
ar Nodarbinātības valsts aģentūru 
par algoto pagaidu sabiedrisko darbu 
veikšanu un izveidojot trīs pagaidu 
darba vietas. Īstenošanas laiks – no 
2015. gada 6. maija līdz 2015. gada  
30. decembrim.

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu pa-
gaidu brauktuves ierīkošanai
Piešķirt finansējumu no neparedzē-
tajiem līdzekļiem Saulkrastu novada 
pašvaldības izdevumu pozīcijā “Ceļu 
un ielu uzturēšana, apsaimniekošana 
un remonts” budžetā 6500,00 euro ap-
mērā, lai atmaksātu pašvaldības pie-
derošās Pirmās ielas pagaidu brauktu-
ves 100 m ierīkošanai.

Par saistošo noteikumu izdošanu
Izdot saistošos noteikumus “Gro-
zījumi Saulkrastu novada domes 
28.01.2015. saistošajos noteikumos 
Nr. SN 1/2015 „Saistošie noteikumi 
par Saulkrastu novada pašvaldības 
2015. gada budžetu””.

Par SIA ZAAO 2014. gada pārskata 
apstiprināšanu
Apstiprināt SIA „ZAAO” 2014. gada 
pārskatu.

Par kapitālsabiedrību 2014. gada 
pārskatu apstiprināšanu
1. Apstiprināt PSIA „Saulkrastu slim-
nīca” 2014. gada pārskatu. 
2. Apstiprināt SIA „Saulkrastu komu-
nālserviss” 2014. gada pārskatu.

Par 2014. gada pašvaldības pārskatu 
apstiprināšanu
1.  Apstiprināt Saulkrastu novada do-
mes 2014. gada pārskatu.
2. Apstiprināt konsolidēto Saulkrastu 
novada pašvaldības 2014. gada pār-
skatu.
3.  Apstiprināt Saulkrastu novada 
pašvaldības aģentūras „Saulkrastu 
kultūras un sporta centrs” 2014. gada 
pārskatu.

Par saistošo noteikumu izdošanu
Izdot saistošos noteikumus “Grozī-
jumi Saulkrastu novada domes 2012. 
gada 29. februāra saistošajos noteiku-
mos Nr. 4 „Mājas (istabu) dzīvnieku 
turēšanas noteikumi Saulkrastu no-
vadā””.

Par grozījumiem Telpu nomas mak-
sas cenrādī Saulkrastu novada paš-
valdības izglītības iestādēs
Apstiprināt grozījumus Telpu nomas 
maksas cenrādī Saulkrastu novada 
pašvaldības izglītības iestādēs.

Par Saulkrastu novada teritorijas 
plānojuma 2012. - 2024. gadam gro-
zījumu izstrādes uzsākšanu
Uzsākt Saulkrastu novada teritorijas 
plānojuma 2012. - 2024. gadam grozī-
jumu izstrādi. 

Visos minētājos lēmumos balsojums: 
vienbalsīgi (12) „par”.

E.Grāvītis,  
domes priekšsēdētājs

Ar pilnu domes lēmumu tekstu 
(ievērojot Fizisko peronu datu aiz-
sardzības likumā noteikto) var iepa-
zīties Saulkrastu novada pašvaldības 
interneta vietnes www.saulkrasti.lv 
sadaļā Domes lēmumi.

Nākamā domes ikmēneša sēde 
notiks trešdien, 27. maijā, plkst. 15 
Saulkrastu novada domē, Raiņa 
ielā 8.

Paskaidrojuma raksta 
sadaļas

Norādāmā informācija

1. Noteikumu projekta ne-
pieciešamības pamatojums.

Saistošie noteikumi izstrādāti ar mērķi nostiprināt 
Saulkrastu novada pašvaldības identitāti un sekmēt 
Saulkrastu novada pašvaldības atpazīstamību pēc tās 
simbolikas.

2. Īss noteikumu projekta 
satura izklāsts.

Saistošo noteikumu projekts nosaka Saulkrastu nova-
da pašvaldības simboliku, kas ir ģerbonis, karogs un 
logotips, kā arī kārtību, kādā tā lietojama, saņemama 
atļauja, nodevu par simbolikas lietošanu un atbildību 
par noteikumu neievērošanu.

3. Informācija par plānoto 
noteikumu projekta ietekmi 
uz pašvaldības budžetu.

Pašvaldības budžets tiks papildināts ar nodevām par 
Saulkrastu novada pašvaldības simbolikas lietošanu 
(maksātāji ir fiziskas vai juridiskas personas, kuras lieto 
Saulkrastu novada pašvaldības simboliku komerciā-
liem mērķiem).
Saistošajos noteikumos paredzēts naudas sods, kas var 
tikt piemērots par šo saistošo noteikumu neievērošanu 
un kas pašvaldības budžetā var radīt papildu ieņēmu-
mus.

4. Informācija par plānoto 
noteikumu projekta ietekmi 
uz sociāli ekonomisko 
stāvokli (uzņēmējdarbības 
vidi) pašvaldības teritorijā.

Nav.

5. Informācija par adminis-
tratīvajām procedūrām.

Fiziskajai vai juridiskajai personai, lai saņemtu atļauju 
Saulkrastu novada pašvaldības simbolikas izmantoša-
nai komerciāliem mērķiem, jāvēršas Saulkrastu novada 
domē ar iesniegumu, pievienojot noteikumos norādī-
tos dokumentus. Saulkrastu novada pašvaldības sim-
bolikas izmantošanas atļauju sniedz Saulkrastu novada 
domes Atļauju komisija.

6. Informācija par konsultā-
cijām ar privātpersonām.

Konsultācijas ar privātpersonām nav notikušas.

25.02.2015. Saistošo noteikumu Nr. SN 3/2015
“Par Saulkrastu novada pašvaldības simbolikas lietošanu” 
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2015. gada 12. maijs

Izdoti saskaņā ar likuma “Par 
pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas  
7. un 16. punktu, 43. panta pirmās 
daļas 13. punktu, likuma “Par 
nodokļiem un nodevām” 12. panta 
pirmās daļas 9. punktu

I Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi „Par Saul krastu 
novada pašvaldības simbolikas lieto-
šanu” (turpmāk – noteikumi) nosaka 
Saulkrastu novada pašvaldības sim-
boliku un kārtību, kādā tā lietojama, 
saņemama atļauja simbolikas lieto-
šanai, nodevu par simbolikas izman-
tošanu un atbildību par noteikumu 
neievērošanu.
2.  Standartus un kvalitātes prasības 
komerciāliem mērķiem radītai pro-
dukcijai, uz kuras drīkst atveidot 
Saulkrastu novada pašvaldības sim-
boliku, nosaka ar Saulkrastu novada 
domes lēmumu izveidota komisija 
(turpmāk – komisija).

II Simbolikas apraksts
1. Saulkrastu novada pašvaldības sim-
bolika ir Saulkrastu novada pašvaldī-
bas ģerbonis, Saulkrastu novada paš-
valdības karogs, Saulkrastu novada 
pašvaldības logotips un devīze (turp-
māk – simbolika). 
2. Saulkrastu novada pašvaldības ģer-
boņa apraksts:
2.1. ģerbonī ir atspoguļots vēsturiskais 
aspekts – pieci senie ciemi, kas vēlāk 
apvienojās pilsētā, mijas ar četrām 
novada upēm;
2.2.  ģerboņa augšpusē ir zila jūra, 
Latvijas debesis, kam pāri zelta sau-
le. Ciemus - Bātciemu, Katrīnbādi, 
Pēterupi, Neibādi un Zvejniekciemu 
– simbolizē piecas zaļas joslas, upes 
– Inčupi, Pēterupi, Ķīšupi un Aģi – 
simbolizē četras sudraba joslas (1. pie-
likums).
3.  Saulkrastu novada pašvaldības ka-
roga apraksts:
3.1. karoga platuma un garuma attie-
cība ir 2:1;
3.2. karogs ir divpusējs, uz tā attēlota 
zila jūra, debesis un zaļas kāpas, kam 
pāri zelta saule;
3.3. karogs ir ar divām joslām: augšējā 
– zila, apakšējā – zaļa, joslu attiecības 
ir 1:1 (2. pielikums).
4.  Saulkrastu novada pašvaldības lo-
gotipa apraksts: 
4.1.  logotips sastāv no nosaukuma 
“Saulkrasti”, stilizētas saules, saulrie-
ta stara, stilizētas jūras, kuras kreisā 
mala simbolizē pludmales krasta lī-
niju, bet taisna labā mala simbolizē 
ekonomiski nozīmīgo maģistrāli Via 
Baltica;
4.2.  logotipa nosaukuma “Saulkrasti” 
burtu fonti ir Harabara. Pamatkrāsas 
ir dzeltens pēc Pantone 7406 C, zils 
pēc Pantone 2935 C, zaļš pēc Pantone 
2276 C (3.pielikums);
4.3.  Saulkrastu novada pašvaldības 
logotips ietver devīzi – TUVĀK SAU-
LEI - atbilstoši noteikumu pielikumā 
esošajam vizuālajam attēlojumam. 
Devīzes burtu fonti ir Passing Notes, 
burtu pamatkrāsa ir zila pēc Pantone 
2935 C (4. pielikums);
4.4. visi logotipa elementi ir tā neat-
ņemamas sastāvdaļas un lietojami 
kopā ar devīzi vai bez tās. Logotips 
izmantojams, lai veicinātu Saulkrastu 
novada atpazīstamību;
4.5.  saskaņā ar komisijas lēmumu lo-
gotipa lietošana ir pieļaujama uz da-
žādiem krāsu foniem, mainot krāsu 
salikumu, bet nemainot pamatkrāsu 
toņus (5.  pielikums). Logotipa meln-

baltajam variantam pamatkrāsas ir 
Pantone black C un Pantone black C 
40%.

III Simbolikas izmantošana un 
lietošanas kārtība
1.  Simboliku drīkst lietot fiziskas un 
juridiskas personas atribūtikas, suve-
nīru, rūpniecības, pārtikas, sadzīves 
u.tml. priekšmetu noformēšanā un 
ražošanā, preču zīmēs, izdevumos, 
drukas materiālos, publikācijās un 
prezentācijās, dažādu svinīgu pasā-
kumu, sarīkojumu, ielu gājienu, ēku 
fasāžu, iekštelpu noformēšanai un 
publisko pasākumu norises vietās 
tikai ar komisijas atļauju, izņemot 
gadījumus, kad simboliku izmanto 
ierobežotā apjomā bezpeļņas nolūkos 
vai personiskām vajadzībām, mācību 
nolūkos, bibliotēkās, muzejos un ar-
hīvos, Saulkrastu novada pašvaldības 
kapitālsabiedrībās un iestādēs. 
2.  Saskaņā ar komisijas lēmumu var 
atļaut lietot simboliku arī citos gadī-
jumos, kas nav paredzēti šajos notei-
kumos. 
3. Lietojot simboliku, neatkarīgi no iz-
mēriem, tai jāatbilst apstiprinātajiem 
paraugiem un to proporcijām.
4. Aizliegts lietot simboliku komerciā-
liem mērķiem bez iepriekšējas saska-
ņošanas ar komisiju.

IV Atļaujas saņemšana 
simbolikas izmantošanai
1.  Lai saņemtu atļauju simbolikas iz-
mantošanai komerciāliem mērķiem, 
fiziska un juridiska persona Saulkras-
tu novada domē iesniedz:
1.1. iesniegumu (6. pielikums);
1.2.  produkta (izstrādājuma) skici vai 
etalona paraugu;
1.3. ziņas par plānoto ražošanas (izga-
tavošanas) apjomu un ziņas par laika 
periodu, kurā plānots ražot (izgata-
vot) izstrādājumu;
1.4. fiziskām personām – Valsts ieņē-
mumu dienesta izsniegtu saimniecis-
kās darbības reģistrācijas apliecību, ja 
persona reģistrējusies kā saimniecis-
kās darbības veicējs;
1.5.  pašvaldības nodevas par simboli-
kas izmantošanu samaksu apliecino-
šu dokumentu.
2. Iesniegumus par simbolikas izman-
tošanu komerciāliem mērķiem un lē-
mumu izsniegt vai atteikt izsniegt at-
ļauju izskata komisija, kuras lēmumu 
var apstrīdēt Saulkrastu novada domē 
viena mēneša laikā no lēmuma spēkā 
stāšanās dienas.
3.  Gadījumos, kad atļauja netiek iz-
sniegta, nodeva tiek atmaksāta pēc 
attiecīga iesnieguma saņemšanas.
4. Juridiska un fiziska persona, pieņe-
mot realizēšanai jebkura veida pro-
duktus (izstrādājumus) ar simboliku, 
pieprasa no ražotāja simbolikas iz-
mantošanas atļaujas kopiju. Atļaujas 
kopija atrodas šo produktu (izstrādā-
jumu) realizēšanas vietās. 
5.  Ražotājam vai tirgotājam ir pienā-
kums uzrādīt komisijas atļauju (vai 
tās kopiju) simbolikas lietošanai pēc 
Saulkrastu pašvaldības policijas amat-
personas, deputāta vai pašvaldības ad-
ministrācijas darbinieka lūguma.
6.  Par simbolikas lietošanu komer-
ciāliem mērķiem ir maksājama paš-
valdības nodeva atbilstoši Saulkrastu 
novada domes saistošajiem noteiku-
miem, kas nosaka nodevu apmēru un 
samaksas kārtību.
7. Atļauju izmantot simboliku komer-
ciālos mērķos, komisija izsniedz pēc 
pašvaldības nodevas samaksas.

V Atbildība un kontrole
1. Kontroli par noteikumu izpildi no-
drošina:
1.1.  Saulkrastu pašvaldības policijas 
amatpersonas; 
1.2. komisija.
2. Par šo noteikumu pārkāpšanu vai-
nīgā persona tiek sodīta administratī-
vi – ar naudas sodu:
2.1. fiziska persona līdz 350 euro;
2.2. juridiska persona līdz 1400 euro. 
3.  Par šo noteikumu pārkāpumiem 
administratīvo pārkāpumu lietas iz-
skata un lēmumus pieņem Saulkrastu 
novada pašvaldības Administratīvā 
komisija.
4. Protokolu par nesaskaņotu simbo-
likas izmantošanu ir tiesīgas sastādīt 
Saulkrastu pašvaldības policijas amat-
personas.
5.  Amatpersonas, izskatot lietas par 
šo noteikumu pārkāpšanu, var uzlikt 
naudas sodu pārkāpuma izdarīšanas 
vietā bez protokola sastādīšanas (iz-
sniedzot noteikta parauga kvīti) līdz 
30 euro, ja pārkāpējs neapstrīd viņam 
uzlikto naudas sodu.
6.  Administratīvā soda uzlikšana un 
tā samaksāšana neatbrīvo pārkāpējus 
no noteikumu pildīšanas, pārkāpumu 
novēršanas un pārkāpuma rezultātā 
nodarīto materiālo zaudējumu atlī-
dzības.
7.  Komisija ir tiesīga atteikt izsniegt 
simbolikas izmantošanas atļauju per-
sonai, kura pēdējā gada laikā ir saukta 
pie administratīvās atbildības par šo 
noteikumu neievērošanu. 
8. Administratīvās komisijas pieņem-
tos lēmums var pārsūdzēt Adminis-
tratīvajā rajona tiesā viena mēneša 
laikā pēc lēmuma stāšanās spēkā.

VI Noslēguma jautājumi
1.  Ar noteikumu spēkā stāšanos spē-
ku zaudē Saulkrastu pilsētas ar lau-
ku teritoriju domes 2008. gada 26. 
marta saistošie noteikumi Nr. 6 „Par 
Saulkrastu pilsētas ar lauku teritoriju 
domes logo lietošanu”.
2.  Saulkrastu novada pašvaldības lo-
gotipa saturošus priekšmetus, kuri 
izgatavoti līdz noteikumu spēkā stā-
šanās dienai bez saskaņošanas ar ko-
misiju, atļauts realizēt līdz 2015. gada 
31. martam.

E. Grāvītis, 
domes priekšsēdētājs

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. SN 3/2015
PAR SAULKRASTU NOVADA 
PAšVALDĪBAS SIMBOLIKAS LIETOšANU
Izdoti 2015. gada 25. februārī Saulkrastos (prot. Nr. 2/2015§31)

2. pielikums
25.02.2015 saistošajiem noteikumiem Nr. SN 3/2015
Par Saulkrastu novada pašvaldības simbolikas lietošanu
Saulkrastu novada pašvaldības karoga paraugs

3. pielikums
25.02.2015 saistošajiem noteikumiem 
Nr. SN 3/2015
Par Saulkrastu novada pašvaldības 
simbolikas lietošanu
Saulkrastu novada pašvaldības 
logotipa paraugs

5. pielikums
25.02.2015 saistošajiem noteikumiem Nr. SN 3/2015
Par Saulkrastu novada pašvaldības simbolikas lietošanu
Saulkrastu novada pašvaldības logotipa lietošanas krāsu foni

4. pielikums
25.02.2015 saistošajiem noteikumiem 
Nr. SN 3/2015
Par Saulkrastu novada pašvaldības 
simbolikas lietošanu
Saulkrastu novada pašvaldības 
logotips ar devīzi paraugs

6. pielikums
25.02.2015 saistošajiem noteikumiem Nr. SN 3/2015
Par Saulkrastu novada pašvaldības simbolikas lietošanu
Iesniegums

1. pielikums
25.02.2015 saistošajiem noteikumiem Nr. SN 3/2015
Par Saulkrastu novada pašvaldības simbolikas lietošanu
Saulkrastu novada pašvaldības ģerboņa paraugs

E. Grāvītis, 
domes priekšsēdētājs



Pasākumu 
kalendārs

12      Saulkrastu Domes Ziņas
2015. gada 12. maijs

Aprīlī Saulkrastu 
novada Dzimtsarakstu 
nodaļā reģistrēti
Krišjānis Ludboržs
Amēlija Andrejeva
Karlīna Lapkovska
Sveicam mazuļus un viņu  
vecākus!

Saulkrastu novada  
dome sirsnīgi sveic  
nozīmīgajā jubilejā
Henriju Teodoru Vītolu
Marijannu Gļaudu
Krišjāni Dancīti
Jāni Saliņu
Ausmu Valdu Grūbi
Lidiju Upīti
Vitāliju Strapcānu
Antoninu Kauķi
Zigrīdu Jaunzemi
Genovefu Biti
Jevgēniju Veckalni
Elfrīdu Skuju
Nadezdu Rikhter
Vitāliju Plataci
Lailu Ozolu
Georgu Mērpoli
Borisu Makarovu
Ritu Liepiņu
Antonu Eisaku
Juri Dzirnieku
Valiju Āriņu
Vizmu Antonu
Ināru Zanderi
Ansi Šnori
Dzintru Smiltēnu
Dzintaru Normundu Līci
Raymond Lawrence Drake
Ludmilu Šponi 
Imantu Ruņģi
Regīnu Osmani
Dzintru Kunkuli
Juri Karpovu
Andreju Balodi

Saulkrastu novada dome 
izsaka līdzjūtību aizsaulē 
aizgājušo tuviniekiem
Valentīns Kadrovs
25.08.1936. - 07.04.2015.
Ineta Balaņuka
05.04.1959. - 11.04.2015.
Aija Incenberga
29.08.1927. – 15.04.2015.
Paulis Rudzītis
12.04.1938. – 15.04.2015.
Alvis Jankausks
05.08.1969. – 24.04.2015.
Helēna Zvejniece
28.06.1929. – 26.04.2015.
Džuljeta Jugane
20.12.1948. – 28.04.2015.

Saulkrastu Domes Ziņas
Saulkrastu novada dome Raiņa ielā 8, 
Saulkrastos, Saulkrastu novadā, LV-2160 
www.saulkrasti.lv

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

Reģistrācijas apliecība nr. 1633.
Tirāža - 3500 eksemplāri. Izdevējs -  
SIA «Izdevniecība «Auseklis»» Jūras iela 6, 
Limbaži, LV–4001. PVN reģ. nr. LV44103005799

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

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

Sirsnīgi pateicos Selgai un Aivaram Osīšiem, Vijai Skudrai 
un visiem, kas atnāca pavadīt pēdējā gaitā 

manu vīru Pauli Rudzīti.
Sieva

Saulkrastu katoļu draudze (Dieva 
Žēlsirdības katoļu baznīca) Aina-
žu ielā 42 šogad piedalīsies kul-
tūras notikumā “Baznīcu nakts” 
2015, kas norisināsies 5. jūnijā no 
plkst. 18 līdz 24.
 Pasākums sāksies plkst. 17.50 
ar baznīcas zvanu skaņām, tad ie-
skaņai - garīgā mūzika draudzes 
ērģelnieces un kora izpildījumā.  
Plkst. 18.30 atklāšanas uzrunu 
teiks draudzes prāvests Ilmārs 
Kravalis, plkst. 19 sekos dievkal-
pojums (Svētā mise). Pēc diev-
kalpojuma būs laiks sadraudzī- 
bai - agapei (sarunām pie tējas vai 
kafijas tases), baznīcas apskatei, 
varēs iepazīties ar draudzes vēs-
turi. Vēl vakara gaitā - lūgšana 
par Latviju, koncertēs Saulkrastu 
kultūras nama senioru ansamblis 
«Dzīle» un Saulkrastu evaņģēlis-
ki luteriskās Pēterupes draudzes 
ansamblis, tiks lasīta garīgā 
dzeja, būs arī Gaismas lūgša- 
na - lūgšana ar svecīšu nolikšanu, 

16. maijā Muzeju naktī aici-
nām pastaigāties pa Raiņa ielu, 
meklējot Raiņa un Aspazijas 
daiļrades atspulgus. Tikšanās 
pie R.Kaudzītes vasaras namiņa 
20.00.
17. maijā 12.00 kultūras namā 
„Zvejniekciems” mazajā zālē 
mākslinieka, zvejniekciemieša 
Ērika Bērziņa jaunāko darbu iz-
stāde „Dabas skati”. Mākslinieks 
aicina būt klāt izstādes atklāša-
nas brīdī ikvienu, kurš vēlētos 
saskatīt ikdienā redzētas ainavas 
un dabas skatus viņa gleznās. Iz-
stādes atklāšanā muzicēs senioru 
vokālais ansamblis „Dzīle” (vad.  
J. Lucāns).
23. maijā 17.00 kultūras namā 
„Zvejniekciems” koncerts - Vikto-
ra Kozlitina (baritons, ģitāra) krie-
vu romanču vakars. Ieejas maksa 
4 EUR, pensionāriem – 3 EUR, 
biļetes iepriekšpārdošanā k.n. 
„Zvejniekciems” un Saulkrastu 
sporta centrā, kā arī „Biļešu para-
dīzes” kasēs.
Krievu romances ir viena no krie-
vu kultūras pērlēm, dvēseles at-
spulgs. V. Kozlitina spēcīgā balss 
skan ģitāras pavadījumā, paša 
dziedātāja izpildījumā. Skaistā-
kās no senajām krievu romancēm 
apbur ar savu melodisko tempe-
ramentu, skumjām un prieku. 
Savukārt ar savu atpazīstamību 
un kaislīgumu uz pārējo roman-
ču fona īpaši izceļas romance Очи 
черные no Fjodora Šaļapina re-
pertuāra.

„Ceļā uz XI Latvijas skolu jaunat-
nes dziesmu un deju svētkiem” - 
29. maijā 14.00 Saules laukumā 
Saulkrastu Mazie dziesmu un 
deju svētki „Pats skani! Līdzi ska-
ni!” – koncertā uzstājas Saulkrastu 
novada izglītības iestāžu māk sli-
nieciskie kolektīvi, kuri 2015. ga - 
dā piedalījušies atlases skatēs. 
29. maijā 18.00 kultūras namā 
„Zvejniekciems” mazajā zālē 
Saulkrastu rokdarbnieku pulci-
ņa dalībnieces Enēri Akmentiņas 
darbu izstādes atklāšana. 
30. maijā Saulkrastu novada 
vasaras sezonas atklāšana „Ieripo 
Saulkrastu vasarā 2015!” – 
no 8.00 Bīriņu ielā gadatirgus 
(pieteikšanās tirgotgribētājiem 
pa tālr. 67954179 (9.00 - 17.00)  
līdz 28.V);

no 14.00 Saules laukumā rado-
šas darbnīcas un jautras atrakcijas 
bērniem;
15.00 pulcēšanās pie kafejnīcas 
„Bundulis” un gatavošanās velo-
braucienam. Šī gada velobraucie-
na tēma Šodien jūtos kā kinodīva!
Aicinām visus velobrauciena da-
lībniekus padomāt par to, lai 
 tērps un ekipējums atbilstu brau-
ciena moto, jo uzvarētājus sagai-
da jaukas pārsteiguma balvas;
15.30 velobrauciens uz Saules 
laukumu, visu dalībnieku defilē;
16.00 svētku koncerts. Koncerta 
īpašā viešņa – Aija Andrejeva! 
31. maijā 12.00 Zvejniekciemā 
gadskārtējā Saulkrastu Ģimenes 
diena Zvejniekciemā - radošas 
aktivitātes un Zvejniekciema sta-
diona atklāšana.
6. jūnijā 10. starptautiskais 
amerikāņu auto salidojums 
„Saulkrasti 2015. Wanted!”
12.30 – 13.30 auto parādes 
brauciens „Minhauzena Unda” –  
Zvejniekciems – Centrs – Baltā 
kāpa un atpakaļ uz „Minhau-
zena Undu”. No 16.00 atvērta 
ieeja „Minhauzena Undā”. Auto 
izstāde, izklaides bērniem, spēka 
spēles vīriem, precizitātes spē-
les visiem. Darbosies bufetes. 
20.00 vakara koncerts, kurā uz-
stāsies Keksi (LV), Pete Anderson 
&TheSwampShakers (LV), Kolum-
bus Kris (EE). Uguns šovs. Dejas 
līdz rīta gaismai. Ieejas biļete  
5 EUR.

SPoRtA AfIšA
Orientēšanās seriāls „Saulkrastu 
pavasaris”. Starts no 17.00 līdz 
19.00.
7. kārta 13. maijā Bādciema 
karte, Bādciema dienvidu daļa
8. kārta 20. maijā DUS „Sta-
toil” (marķējums no Saulkrastu 
apvedceļa)
9. kārta 27. maijā Ķirezers 
(marķējums no Saulkrastu apved-
ceļa)
10. kārta 3. jūnijā Saulkrastu 
apvedceļš (2 km uz dienvidiem no 
„Statoil”)
11. kārta 10. jūnijā Ummis – 
Lilastes pagrieziens uz pārbrauk-
tuvi
12. kārta 17. jūnijā Saulkrastos, 
Liepu iela. Kopvērtējuma uzvarē-
tāju apbalvošana.
6. jūnijā no 11.00 Jūras parkā 
„Costa del Sol” balva un Saulkras-
tu čempionāta 1. posms pludma-
les volejbolā dāmām un kungiem.

SeNIoRu AktIVItāteS
2. jūnijā 13.00 domes zālē tik-
šanās ar evaņģēliski luteriskās 
baznīcas mācītāju Ivo Pavloviču. 
Jautājumi un atbildes.
31. jūlijā ekskursija uz Leigo eze-
ru mūzikas festivālu Igaunijā.
 Tālr. tuvākai informācijai 
26437766.

Valērija Baidas gleznota Zvejniekciema ainava.

Notiks starptautisks plenērs. 
Mākslinieki gaida ieteikumus!

 No 14. jūnija līdz pat vasaras 
saulgriežiem Saulkrastos notiks 
ikgadējais starptautiskais māks-
linieku plenērs. Tas risināsies 
pirmsjāņu enerģiskajā laikā ar de-
vīzi „Sveiki, zaļie, saulainie krasti, 
sveiki, lepnie, slaidie masti!”
Mākslinieki no Latvijas, Lietuvas 
un Vācijas radīs ainavas un por-
tretus. Šai laikā būs iespēja tik-
ties un vērot māksliniekus darbā, 
skatīt gan šī gada plenērā radītos 
darbus, gan iepriekšējo deviņu 
gadu veikumu. Lai gleznotu, 
Saulkrastos atgriezīsies Aija Zari-
ņa, Laila Balode, Sarmīte Caune, 
Juris Ģērmanis, Madara Neikena, 
Valerijs Baida, Maija Jakoviča, 
Brigitte Tuttelmanne no Vācijas. 
Gaidāma arī mākslinieku grupa 
no Lietuvas, tajā būs gan jauni 

viesi, gan jau reiz Saulkrastos 
gleznojušie. Pirmo reizi plenē-
rā piedalīsies Andrejs Ģērmanis, 
Olita Gulbe un citi. No Saulkras-
tiem piedalīsies Juta Policja, Māra 
Alena, Jānis Delgalvis. Ielūgti ie-
saistīties plenēra aktivitātēs visi 
Saulkrastu interesanti.
Pagājušajā vasarā mākslinieki 
Saules laukumā plenēra noslē-
guma izstādes laikā portretēja 
represētos saulkrastiešus. Šogad 
lūgums saulkrastiešiem - ie-
sakiet māksliniekiem, kuras 
Saulkrastu novada ainavas (ēkas, 
vietas dabā) jūs uzskatāt par glez-
nošanas cienīgām. Ieteikumus 
gaidīsim pa tālruni 67954179 vai 
e-pastā knz@saulkrasti.lv. Aici-
nām būt vērīgiem un lepoties ar 
savu novadu!

vēršoties pie Dieva ar savu 
personīgo lūgumu, pateicību vai 
sirdssāpi. Īsi pirms pusnakts būs 
noslēguma - Nakts lūgšana.
 Baznīca būs atvērta no plkst. 
17.00. Ikviens tiek mīļi gaidīts! 
Vairāk informācijas - www.bazni-
cunakts.lv.

http://www.saulkrasti.lv
mailto:knz@saulkrasti.lv
http://www.baznicunakts.lv/
http://www.baznicunakts.lv/

