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Darbu sākuši jaunievēlētie 
Saulkrastu novada domes deputāti
Saulkrastu novada domes 
jaunā sasaukuma pirmajā 
domes sēdē, kas notika 
18. jūnijā, par Saulkrastu 
novada domes priekšsēdētāju 
atkārtoti ievēlēts Ervīns Grāvītis 
(nacionālā apvienība ““Visu 
Latvijai!”- TB/LNNK”), savukārt 
par domes priekšsēdētāja 
vietnieku – Normunds Līcis 
(partija “Vienotība”).

Pirmajā domes sēdē atkārtoti 
ievēlētais domes priekšsēdētājs 
E.  Grāvītis pateicās deputātiem 
par uzticēšanos un novēlēja vi
siem veiksmīgu sadarbību turp
mākos četrus gadus, turpinot 
iesāktos darbus pašvaldības attīs
tības īstenošanā.

Ņemot vērā, ka ievēlētie de
putāti Artis Blankenbergs un 
Valdis Baltiņš (abi no nacionālās 
apvienības) ir atteikušies no depu
tātu pienākumu pildīšanas, viņu 
vietā stājās nākamie rindas kār
tībā ievēlētie deputāti  –  Guntars 
Zonbergs un Igors Akulovs.

Jaunā sasaukuma deputā
ti darbosies četrās komitejās  – 
Tautsaimniecības, attīstības un 
vides jautājumu, Sociālo jautāju
mu, Izglītības, kultūras, sporta un 
jaunatnes jautājumu un Finanšu 
jautājumu komitejās. Komitejas 
notiek katra mēneša trešdienās, 
divas nedēļas pirms ikmēneša do
mes sēdes. Savukārt domes sēdes 
notiek katra mēneša pēdējā treš

dienā. Komitejas un domes sēdes 
ir atklātas, kurās var ierasties ik
viens interesents. 

Turpmāk Tautsaimniecības, 
attīstības un vides komitejā strā
dās Ervīns Grāvītis, Santa Ancā
ne, Bruno Veide, Normunds Līcis, 

 Edgars Brumermanis, Līga Vaidere, 
Igors Akulovs, Sociālo jautājumu 
komitejā  – Santa Ancāne, Antra 
Deniškāne, Guna Lāčauniece, Aiva 
Aparjode, Selga Osīte, Līga Vaidere, 
Igors Žukovs, Kultūras, sporta un 
jaunatnes jautājumu komitejā  – 

Antra Deniškāne, Mārtiņš Kišuro, 
Guna Lāčauniece, Guntars Zon
bergs, Aiva Aparjode, Edgars Bru
mermanis, Selga Osīte, bet Finanšu 
komitejā  – Ervīns Grāvītis, Andris 
Dulpiņš, Mārtiņš Kišuro, Guntars 
Zonbergs, Bruno Veide, Normunds 

Līcis, Edgars Brumermanis, Līga 
Vaidere un Igors Akulovs.

Tāpat kā iepriekš deputā
ti sadarbosies ar iedzīvotājiem, 
uzklausot ierosinājumus un ko
pīgiem spēkiem risinot problēm
jautājums.

Deputātu pieņemšanas laiki

Vārds, Uzvārds Pieņemšanas laiks Vieta Kontakti

Ervīns Grāvītis Pirmdienās 11–12 
un 13–18

Raiņa iela 8 67951250,
ervins.gravitis@saulkrasti.lv

Normunds Līcis Pirmdienās 11–12 
un 13–18

Raiņa iela 8 67142527, 29237265,
normunds.licis@saulkrasti.lv

Igors Akulovs Pēc vienošanās Pēc vienošanās 26495374, igors@skulteport.lv

Santa Ancāne Pirmdienās 10–15 Ainažu iela 34 26402448, dr.santa@inbox.lv

Aiva Aparjode Pēc vienošanās Ainažu iela 34 29234556, 
aiva.aparjode@inbox.lv

Edgars 
Brumermanis

Pēc vienošanās Pēc vienošanās 26428780,
edgars.brumermanis@gmail.com

Antra Deniškāne Pēc vienošanās Atpūtas iela 1 26323926,
deniskane.antra@inbox.lv

Andris Dulpiņš Pēc vienošanās Atpūtas iela 1 29568443,
andris.dulpins@saulkrasti.lv

Mārtiņš Kišuro Pēc vienošanās Pēc vienošanās 29398889, martins@bemberi.lv

Guna Lāčauniece Pēc vienošanās Atpūtas iela 1 26357992, guna-l@inbox.lv

Selga Osīte Pēc vienošanās Pēc vienošanās 29719729, selgaosite@inbox.lv

Līga Vaidere Pēc vienošanās Pēc vienošanās 26547055, ligavaidere@inbox.lv

Bruno Veide Katra mēneša pir majā 
pirmdienā 16–18

Liepu iela 3 28638505, bruno.sks@inbox.lv

Guntars Zonbergs Katra mēneša pēdējā 
ceturtdienā 16– 18

Raiņa ielā 8 29257257,
guntars.zonbergs@lau.lv

Igors Žukovs Mēneša pēdējā 
trešdienā 10–14

Raiņa iela 8 20016260, i.zhukow@gmail.com

Informācija par komiteju un domes sēžu darba un deputātu pieņemšanas 
laikiem pieejama arī interneta vietnē www.saulkrasti.lv.

No kreisās: Santa Ancāne, Guna Lāčauniece, Antra Deniškāne, Ervīns Grāvītis, Līga Vaidere, Selga Osīte, Aiva Aparjode, Edgars Brumermanis, Igors Žukovs. 
Otrajā rindā no kreisās: Andris Dulpiņš, Artis Blankenbergs, Vilnis Baltiņš, Bruno Veide, Mārtiņš Kišuro, Normunds Līcis. Foto no domes arhīva

Lai dzirkstī, dzirksteļo un šalc!
Trijās svētku dienās ikviens 
Saulkrastu viesis varēs atrast 
sev kaut ko jaunu, neparastu 
un spirdzinošu, jo Saulkrasti 
šogad patiešām dzirksteļos.

Piektdien, 12.  jūlijā, jau tradicio
nāli pie Baltās kāpas pulcēsies visi 
tie, kurus aizrauj... smiltis. Jā, tie
ši smiltis un saule, jo no plkst. 19 
Baltās kāpas tuvumā būs skatāms 
un izmēģināms smilšu kino, vei
dojamas smilšu figūras, kā vien
mēr viesos būs Saulkrastu glez
notāju plenēra dalībnieki ar tikko 
paveikto, bet noslēgumā plkst. 
21.30 unikālais saulrieta koncerts, 
kurā šogad uzdzirkstīs “Lady’s 
sweet” un Kārlis Lācis ar pavadošo 
sastāvu.

Sestdiena, 13. jūlijs, solās būt 
notikumiem un norisēm pār
pilna  – atliek vien izvēlēties! No 
plkst.  8 tirgus un piepūšamās 
atrakcijas lielajiem un maza
jiem, no plkst. 9 pilsētu modi
nās atjaunotais pūtēju orķestris 
“Neibāde”, bet jau plkst. 6 pie 
atpūtas centra “Koklītes” sacen

sības sāks makšķernieki. Futbols, 
volejbols, Ghetto basketbols, no
vuss, ārmrestlings, airēšanas un 
orientēšanās sacensības, arī tāds 
visai neparasts sporta veids kā 
ātradīšanas sacīkstes dzirksteļos 
visā pilsētā, bet plkst. 12 Saules 
laukumā visus gaidīs mazākie 
Saulkrastu dejotāji un Tjurnpu 
(Igaunija) vīru koris. 

Kad būs mazliet ievilkta elpa, 
laiks vakara svētku gājienam, 
jo plkst. 19.45 no Saules lauku
ma dosimies uz estrādi, lai kopā 
dzirkstītu priekā un lepnumā 
par Saulkrastiem. Gājiena moto: 
“.. pēc simts gadiem Saulkrastos”.

Plkst. 20 sāksies svētku sa
rīkojums “Saulkrasti dzirkstī!”, 
kura laikā šī gada Saulkrastu Lie
lo balvu pasniegs jauktajam ko
rim “Anima”.

Vakaru košāku darīs gan 
pašmāju kolektīvi, gan viesi  – 
K.  Krievkalna grupa, Ingus Ul
manis un Aigars Voitišķis, kā arī 
“Big Al & The Jokers” – deviņi at
raktīvi mūziķi, viena no retajām 
Latvijas grupām, kas uzstājas tik 

lielā sastāvā ar pilnu pūtēju sek
ciju, padarot iespējamas sarežģī
tas labāko swing, rhythm’n’blues, 
rock’n’roll skaņdarbu interpre
tācijas. Īpašais viesis  – Aļģirdas 
Shuminskas jeb Big Al! Sarīkoju
mu vadīs Imants Vekmanis.

Pārsteigums sagaida jaunie
šus, jo Saulkrastu estrādē visu 
nakti īpašā DJ teltī darbosies tādi 
labi zināmi DJ kā Roberts Le
jasmeijers, [Ex] da Bass (EHR Par-
tyService / Illegal DJ Team Riga) un 
MBerg (Decimal Lightness).

Svētdiena, 14. jūlijs, būs svēt
ku noslēguma diena. Plkst.  10 
Zvejniekciema stadionā laipni 
aicināti visi suņu mīļi  – te Lat
vijas Kinologu asociācijas suņu 
izstāde, un plkst. 15 kultūras 
namā “Zvejniekciems” Latvijas 
koklētāju ansambļu 4. saiets un 
lielkoncerts “Koklē vēju vana
dziņš”. 

Atliek vien atgādināt, ka visi 
svētku sarīkojumi ir bez maksas.

Svētku programmu skatiet 
8. lpp. Vairāk par svētkiem vietnē 
www.saulkrasti.lv.
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Šīs vasaras projekta “Esi aktīvs!” 
dalībnieki ne vien kopīgi atpūšas, 
bet arī sakārto vidi, iegūst jaunas 
prasmes, kā arī citādi interesanti 
un noderīgi pavada brīvo laiku.

Viena no aktivitātēm bija kon
kurss “Sakārtosim vidi”, kura mērķis 

ir veicināt radošās iztēles, fantāzijas 
un asociatīvās domāšanas attīstību. 
Konkurss norisinājās Saulkrastu 
Jauniešu iniciatīvu centram sadarbī
bā ar bērnu un jauniešu dienas cen
tru “Saulespuķe”. Konkurss notika 
divās kārtās – pirmajā tika izveidoti 

skiču zīmējumi, savukārt otrajā kār
tā labākais no skiču zīmējumiem, 
par ko tika atzīts Rūdolfa Grēves 
darbs, uzgleznots uz skursteņa Rai
ņa ielā 7. Kopīga darba rezultātā ir 
tapusi vēl viena skaista vieta ar inte
resantiem sienas gleznojumiem.

Kopīgā darba 
radošais veikums

Konkurss notika divās kārtās – pirmajā tika izveidoti skiču zīmējumi, savukārt otrajā kārtā labākais no skiču 
zīmējumiem, par ko tika atzīts Rūdolfa Grēves darbs, uzgleznots uz skursteņa Raiņa ielā 7. Foto no domes arhīva

Iesniegti jauni 
projektu pieteikumi

Saulkrastu novada dome kā 
projekta partneris ir iesniegusi 
divu projektu pieteikumus Vi
des ģenerāldirektorātam Briselē, 
ES finanšu instrumenta LIFE+ 
finansējuma saņemšanai. Iesnie
gumus Briselē izskatīs līdz šī gada 
rudenim, kad tiks sniegta atbilde. 
LIFE+ ir Eiropas Komisijas finan
šu instruments videi, kur pro
jektus var iesniegt vienā no pro
grammas trim komponentiem: 
daba un bioloģiskā daudzveidība, 
vides politika un pārvaldība, in
formācija un komunikācija.

1. projekts
CoHaBit – Piekrastes bioto

pu aizsardzība dabas parkā “Pie
jūra”

Mērķis: Eiropas Savienības 
aizsargājamo jūras piekrastes 
biotopu saglabāšana dabas parkā 
“Piejūra” un tam piegulošajās te
ritorijās.

Projekta aktivitātes:
•	 izbūvēt infrastruktūru un 

labiekārtot teritoriju dabas parkā 
“Piejūra”;

•	 aktualizēt dabas parka “Pie
jūra” dabas aizsardzības plānu;

•	 rīkot sabiedrības izglītoša
nas un informēšanas pasākumus 
par piekrastes biotopu apsaim
niekošanu un aizsardzību.

Izpildes termiņi: 2014.–
2018. gads.

Projekta partneri: Carnika

vas novada dome, Rīgas pilsētas 
dome, Dabas aizsardzības pārval
de, SO Baltijas krasti.

2. projekts
Ekosistēmu un to sniegto pa

kalpojumu novērtējuma pieejas 
pielietojums dabas daudzveidī
bas aizsardzībā un pārvaldībā 

Mērķis: veikt noteiktu eko
sistēmu (mežs, mitrāji, piekraste) 
un to sniegto pakalpojumu mo
netāro novērtējumu Saulkrastu 
un Jūrmalas pašvaldībās un izvē
lētajās pilotteritorijās (Baltās kā
pas rajons) ekonomiski novērtēt 
un pamatot iespējamos attīstības 
scenārijus.

Projekta aktivitātes:
•	 ekosistēmu un to pakalpo

jumu kartēšana Saulkrastu un 
Jūrmalas pašvaldībās;

•	 attīstības scenāriju ekono
miskais novērtējums ekosistēmu 
ilgtspējīgai pārvaldībai;

•	 infrastruktūras izveide bio
loģiskās daudzveidības saglabā
šanai Saulkrastos (Baltās kāpas 
rajons)

Izpildes termiņi: 2014.–
2018. gads.

Projekta partneri: Dabas 
aizsardzības pārvalde, Jūrmalas 
pilsētas dome, SO Baltijas krasti.

Vilnis Klibiķis, 
Attīstības un projektu nodaļas 

vadītājs

Rtg kabineta darba laiks jūlijā
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena

15. 16.
plkst. 9–17

17.
plkst. 9–17

18.
plkst. 9–14

19.
plkst. 9–17

22. 23.
plkst. 14–17

24. 25.
plkst. 9–17

26.

29.
plkst. 14–17

30.
plkst. 13–16

31.
plkst. 14–17

Sociālais dienests informē
Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) darbinieki pieņems 

klientus 1. un 5. augustā Saulkrastu novada dome zālē 
no plkst. 10 līdz 15.

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) darbinieks 
jūlijā un augustā Saulkrastos iedzīvotājus nepieņems. 

Iedzīvotāju pieņemšana paredzēta 19. septembrī Saulkrastu 
novada domē 108. kabinetā no plkst. 10 līdz 12.

Speciālists Kabineta nr. Pieņemšanas datums Pieņemšanas laiks

Endokrinoloģe
Brigita Viziņa 

1 30. jūlijs 14–17

Acu ārste
Ausma Sproģe

11 15., 22., 29. jūlijs 10–16

Acu ārste
Aneļa Šugajeva

11 18., 25. jūlijs 10–15

Neirologs
Ainārs Vecvagars

11 19. jūlijs 10–16

Neiroloģe
Dace Dzirkale

4 16., 23., 30. jūlijs 14–17

Mēs varam labāk!
Brīnumi un dāvanu saņemšana 
nenotiek tikai Ziemassvētkos, bet 
arī mācību gada beigās. Tas ir ie
spējams tad, ja skola lieto eklasi. 

14. jūnijā kinoteātrī “Citade
le” notika eklases un “Skolas die
nas” rīkotā konkursa “Mēs varam 
labāk!” noslēguma pasākums. 
Konkursā piedalījās 4926  klases 
no visas Latvijas. Patīkami ir tas, 
ka konkurss atbalsta un veicina 
labas sekmes, jo, lai piedalītos 
konkursā, 1. semestra klases vi
dējais vērtējums visos mācību 
priekšmetos kopumā nedrīkst 
būt zemāks par 6 ballēm. Uz 
konkursa noslēguma pasākumu 
bija aicinātas 27 klases laureātes 
(pirmo triju vietu ieguvējas katrā  

klašu grupā). Tām šajā sekmju 
progresa konkursā bija izdevies 
panākt procentuāli vislielāko kla
ses vidējās atzīmes uzlabošanos, 
ja salīdzina 1. semestra beigu un 2. 
semestra noslēguma mācību re
zultātus. Klašu sniegums tika vēr
tēts, izmantojot izglītības portāla 
un skolvadības sistēmas  “Eklase” 
apkopotos datus.

Saulkrastu vidusskolas 7. klasei 
bija iespēja piedalīties šajā pasāku
mā un saņemt pārsteiguma balvas 
no Dabas muzeja, “Albumi.lv”  un 
biedrības “Izaugsmes forums”, jo 
starp visām Latvijas 7. klasēm pro
centuālā izaugsme bija vislielākā, 
t. i., 5,24 %. Vislielākā izaugsme ir 
mācību priekšmetos – literatūrā, 

Latvijas vēsturē un ģeogrāfijā. Tā
pēc arī mācību priekšmetu sko
lotāji Iveta Pečaka, Jānis Daukša, 
Jānis Bite un klases audzinātāja 
Oksana Vanaga tika pie pārsteigu
ma balvas no “Tallink”. 

Mācību process nav iedomā
jams bez skolēnu, pedagogu un ve
cāku sadarbības. Mācību gada laikā 
ir ļoti daudz vilinājumu, kas novirza 
skolēnu domas no mācīšanās, tāpēc 
vēcāku ieguldījums savu bērnu iz
glītošanā ir nenovērtējams. Arī šis 
negaidītais, bet patīkamais pārstei
gums 7. klasei nebūtu iespējams bez 
vecāku atbalsta un pamudinājuma.

Oksana Vanaga, 
klases audzinātāja

Saulkrastu slimnīcas 
jaunumi
Lai vienkāršotu un nodrošinātu ātrāku informācijas apriti, kopš 
šī gada jūnija ir pieejama Saulkrastu slimnīcas interneta vietne 
www. saulkrastuslimnica.lv, kurā atrodama informācija par aktualitā
tēm slimnīcas darbā, tostarp pieejamie pakalpojumu, kontakti un cita 
noderīga informācija. 
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Vasara “Rūķītī” ar dziesmām un rotaļām
Pirmsskolas bērnu iestāde “Rū
ķītis” šobrīd darbojas vasaras 
režīmā. Bērnudārza darbinieki 
un lielākais vairums bērnu kopā 
ar vecākiem bauda vasaras brīv
dienas, tādēļ strādā trīs apvieno
tās jaukta vecuma grupiņas, kur 
sanākuši bērni no visām vien
padsmit grupām. Bērniem šī ir 
laba iespēja gūt jaunu pieredzi, 
mācoties sadzīvot ģimeniskā vidē, 
iepazīt citus bērnus un skolotājas. 
Lielāko dienas daļu bērni pavada, 
rotaļājoties ārpus telpām – svaigā 
gaisā.

Līgo, līgo!
Kā ik vasaru, saulgriežos lieli un 
mazi rūķīši sanāk pulkā, lai ielī
gotu. Mūzikas skolotājas Laila un 
Solveiga aicina visus rotaļās, skan 
līgodziesmas un apdziedāšanās. 
Saimniecītes ir parūpējušās par 
Līgo cienastu – sieru. Čaklākie 
vecāki ir nopinuši bērniem vai
nadziņus. Bērni vēro pieaugušos 
tautas tērpos, vainagos, piedalās 
kopīgos Līgo rituālos. Bērni pie
dzīvo Līgo sajūtās, darbībās, tēlos, 
tā bagātinot emocionālo pieredzi.

Pie Lietuvas kolēģiem
Jūnija beigās PII “Rūķītis” dar
binieku delegācija devās uz Lie
tuvu, lai iepazītos ar kaimiņu 
pieredzi. Ļoti viesmīlīgi mūs uz
ņēma Kupišķu pirmsskolas bērnu 
iestādes “Ābelīte” (“Obelele”) ko
lēģi, kuri bija sagatavojuši plašu 
programmu visas dienas garumā. 
Viesojāmies trīs bērnudārzos, kur 
mūs atraktīvi un mīļi sveica un 
iepazīstināja ar savu darbu. Bēr

nudārzā “Ābelīte” īpaša uzmanība 
tiek pievērsta bērnu fiziskai attīs
tībai un veselīgam dzīvesveidam. 
Iepazinām lietuviešu kolēģes kā 
prasmīgas un čaklas rokdarbnie
ces. Viņu darbi no ādas, māla, 
koka, papīra un citiem materiā
liem bija aplūkojami gan izstādē, 
gan grupu telpās. Iepazīstot kolē
ģu pieredzi, saskatījām daudz lī
dzību mūsu darbā. Pamanījām arī 
atšķirīgo un iespējas mūsu turp
mākai profesionālai sadarbībai.

Pēcpusdienā apmeklējām et
nogrāfisko brīvdabas muzeju, kur 
saviesīgā piknikā baudījām lietu
viešu kolēģu sarūpētās kulinārijas 
delikateses. Vienkāršība un patie
sa sirsnība bija jūtama katrā brīdī. 

Sirsnīgā gaisotnē sadziedājām 
un sadancojām draudzības vaka
rā. “Ābelītes” kolēģi bija samācī
jušies latviešu tautasdziesmas, 

savukārt mēs – lietuviešu. Šis ir 
skaists sākums draudzībai un 
profesionālai sadarbībai ar mūsu 
lietuviešu kolēģiem. Jau vienojā
mies par pirmo kopprojektu sep
tembrī. Starp abām pirmsskolas 
iestādēm tika noslēgts oficiāls 
sadarbības līgums, kuru paraks
tīja PII “Rūķītis” vadītāja Sanita 
Tīberga un Kupišķu “Ābelītes” di
rektore Dangole Koženiauskiene.

Vecāku pirmā tikšanās 
“Rūķītī”
Rudenī pirmo reizi bērnudārza 
gaitas uzsāks 32 mazuļi. Ar šo mā
cību gadu “Rūķītī” būs divas ma
zulīšu (2–3 gadi) grupiņas. Līdz 
šim bija tikai viena šāda vecuma 
grupa “Bitīte”. Vērojamas de
mogrāfiskās situācijas izmaiņas: 
samazinās 5–6 gadus veco bērnu 
skaits, bet strauji palielinās jaun

dzimušo skaits. Tādēļ, iespējams, 
perspektīvā būs jāatver vēl viena 
mazuļu grupiņa. Savas korekcijas 
bērnu vecumu struktūrā ienes arī 
ģimenes, kas par savu dzīvesvietu 
izvēlas Saulkrastus. Ar katru gadu 
tādu kļūst arvien vairāk. 

Lai palīdzētu mazajiem rūķī
šiem veiksmīgāk iejusties dārzi
ņā, karstākajā jūnija pēcpusdienā 
uz pirmo tikšanos “Rūķīša” Zaļajā 
zālē bija sanākuši mammas un 
tēti. Jauno vecāku vidū bija pama
nāmi arī vairāki bijušie “Rūķīša” 
audzēkņi. Prieks par ģimenēm, 
kurām jau trešās un pat ceturtās 
atvasītes pievienosies mūsu bērn
dārznieku pulkam. Varēja pama
nīt šo tētu lepnumu un pārliecī
bu, ka mazuļi būs drošās rokās. 
Viņi labprāt dalījās savā pieredzē, 
kā labāk no rīta grupiņā atvadī
ties no bērniņa. Vecāki iepazinās 

ar grupas skolotājām, uzzināja 
par dienas ritmu un pedagoģisko 
procesu pirmsskolā. 

Īpaši uzmanīgi bērnudārza 
pedagogu vārdos ieklausījās ve
cāki, kuriem šī būs pirmā sadar
bība ar “Rūķīti”, gan tādēļ, ka ir 
ienācēji Saulkrastos, gan tādēļ, ka 
viņu pirmais bērniņš pavisam drīz 
būs bērndārznieks, kas ir satrau
cošs notikums visai ģimenei. Lai 
pedagogi labāk iepazītu ģimenes 
un savus nākamos audzēkņus, 
uzzinātu vecāku gaidas un bažas, 
lūdzām atbildēt uz jautājumiem 
un aizpildīt anketas. Lai palīdzētu 
ģimenēm labāk sagatavoties bēr
nudārza apmeklēšanai un adap
tācijas periods noritētu sekmīgi, 
vecāki saņēma psiholoģes sagata
votus ieteikumu bukletus.

Rota Ļihačeva

Motociklistu vasara 
Saulkrastu vidusskolā
Ar šādu moto 13. jūnijā izskanē
ja krāšņs un sirsnīgs izlaidums 
divdesmit astoņiem Saulkrastu 
vidusskolas 9. klašu skolēniem, 
kuri nu ir ceļā savā pirmajā liela
jā vasarā. Tai saziedēt sapņos un 
cerībās, saplaukt labajos darbos 
palīdzējuši mūsu skolotāji. Vi
ņiem sakām vislielāko paldies, ka 
Saulkrastu vidusskolas skolēnu 
zināšanas un prasmes ļauj mūsu 
bērniem droši izvēlēties turp
mākos nākotnes ceļus. Lai kā arī 
negribas šķirties no mūsu skolē
niem, bet Saulkrastu vidusskola 
var lepoties, ka 9. klašu absolven

tus labprāt uzņem Rīgas valsts 
ģimnāzijas. Protams, vislielākais 
prieks ir par tiem, kas turpmākos 
vidusskolas gadus par savu sauks 
Saulkrastu vidusskolu. Lielu pal
dies sakām arī skolēnu vecākiem 
– par atbalstu, sapratni un par 
ļoti labiem bērniem. 

9. klases absolventiem vēlam, 
lai vasara jums ir labs brīdis pār
domām, izvērtēt savus spēkus, 
varēšanu un gribēšanu mācītos 
tālāk, lai veiksmīgs pirmais iz
brauciens lielajā dzīvē!

Linda Mieze

9.b klase izlaidumā ar klases audzinātāju M. Adamaiti. 
Foto: Elīna Nolle

Absolventi saņem 
Dombrovska pateicības 

Tveicīgā, reibinošām smaržām 
pielijušā 21. jūnija vakarā savus 
izlaiduma svētkus Saulkrastu vi
dusskolā svinēja 18 vidusskolas 
absolventi un četri neklātienes 
programmas izglītojamie. Baltā 
jo baltā izlaiduma ballē no savas 
skolas atvadījās tie jaunieši, kas 
skolotāju Inesi Petrošinu pirms 
12 gadiem sauca par savu pirmo 
klases audzinātāju. Tā noiets ga
rais ceļš no pirmās skolas dienas 
līdz pirmajai lielajai izlaiduma 
ballei kopā ar klases audzinātāju 

Astrīdu Bērziņu. Šogad izlaidumā 
īpaši sveicām četrus skolēnus, kas 
saņēma Ministru prezidenta Val
da Dombrovska pateicības. Vēs
tuli, kurā izteikta atzinība par tei
camām sekmēm, saņēma Anete  
Trektere, Elīna Kalnakārkle, Klin
ta Ivanova un Eduards Ivanovs, 
kas pielikuši visas pūles, lai būtu 
labākie, gudrākie, izcilākie, kuri 
ar visaugstākajām sekmēm pār
stāvējuši savu skolu un pilsētu, 
jo viņu sekmju vidējais vērtējums 
bija 8 un vairāk balles. Sveicam 

savus skolēnus un viņu vecākus, 
kas saņēmuši tik augstu Latvijas 
Republikas Ministru kabineta at
zinību un novērtējumu. Paldies 
arī Saulkrastu vidusskolas skolo
tājiem, kas savā ikdienas darbā ir 
atbalstījuši, mācījuši un virzījuši 
mūsu skolēnus pretī lieliem sap
ņiem, augstiem rezultātiem un 
stabilai nākotnei. Veiksmi un iz
došanos visiem Saulkrastu vidus
skolas absolventiem!

Linda Mieze

12.a klase izlaidumā ar skolotājiem. Foto: Linda Mieze

Latviešu un lietuviešu kolēģes dzied lietuviešu tautasdziesmas. 
Foto: Jana Bukovska

Līgo ap kuplo ozoliņu. Foto: Rota Ļihačeva
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Instruments ar 35 dvēselēm
Saulkrastu jauktajam korim 
“Anima” šovasar piešķirta 
Saulkrastu Lielā balva. Ar 
labiem panākumiem koris 
startē dažādos konkursos 
un skatēs, bet nule kā aiz 
muguras Vispārējie latviešu 
XXV Dziesmu svētki un 
Latvijas labāko koru kari.
Par to, kāpēc uz skatuves 
jāraud, mašīnā jādzied līdzi 
Maiklam Džeksonam un kāda 
ir ķīmiskās saderības recepte, 
stāsta paši kora dalībnieki. 
Sarunā piedalās 1. alts Dagnija 
Berga, 2. alts Asnāte Neimane, 
tenors, kora prezidents Indriķis 
Builis un diriģents Kārlis 
Rūtentāls.

–  Kora vietnē rakstīts, ka 
korī vienmēr ar atplestām ro
kām tiek gaidīti jauni dziedātāji, 
kuri ne tikai māk labi dziedāt, 
bet arī vēlas to darīt. Vai tas no
zīmē, ka ne vienmēr labs dziedā
tājs ir labs kora dalībnieks?

Kārlis: Galvenais nosacījums, 
lai dziedātu korī “Anima”, ir vēl
me to darīt. Koris jau nepastāv to 
cilvēku dēļ, kas prot dziedāt vai ir 
diriģenti, bet gan tādēļ, lai pēc ie
spējas vairāk cilvēku gūtu iespēju 
dziedāt. Galvenais ir, lai patīk to 
darīt. Pamēģināt jau var visi, un, 
ja godīgi, tad tā atlase notiek pati, 
dabiskā veidā. Arī šogad mums 
uz uzņemšanu atnāca divas mei
tenes, kas smuki dziedāja un bija 
ļoti perspektīvas, bet tā ķīmija 
starp meitenēm un kori nenoti
ka. Uz mēģinājumiem sāka nākt 
arvien retāk, līdz beidzot vairs 
nenāca nemaz.

–  Kārli, kādi ceļi no Rīgas 
tevi atveda pie Saulkrastu kora?

Kārlis: Tad man jāstāsta 
priekšvēsture. Esmu Latvijas Ra
dio kora mākslinieks, man ir sava 
vokālā grupa “Terija”, piedalos 
daudzos projektos arī ārpus šiem 
pamatdarbiem, līdz ar to mū
zikas aprindās apgrozos daudz 
un esmu iepazinies ar dažādiem 
cilvēkiem, tostarp otru “Animas” 
kora diriģenti Lauru Leontjevu. 
Viņa man vairāk nekā pirms di
viem gadiem zvanīja un jautāja, 
vai es nevarētu kļūt par “Animas” 
vokālo pedagogu. Es piekritu un 
četrus mēnešus izmēģinājuma 
režīmā pastrādāju, bet dažādu 
ar kori nesaistītu apstākļu dēļ es 
Laurai teicu, ka es to vairs ne
varu atļauties. Bet tā ķīmija jau 
laikam toreiz notika, jo ne es 
“Animu” aizmirsu, ne viņi mani. 
Tajā laikā biju Latvijas Bankas 
kora diriģents, un pienāca brīdis, 
kad sapratu – ir jāšķiras un kat
ram jāiet savs ceļš. Tajā brīdī, kad 
es apsvēru domu  – iet prom no 
bankas kora vai neiet, un ko vis
pār darīt –, man zvana Laura un 
saka: “Klausies, vai tu negribi būt 
“Animas” diriģents?” Viņa teica, 
ka ir grūts posms un bija līdzīgās 
krustcelēs kā tajā brīdī es. Lauras 
piedāvājumam piekritu ar no
sacījumu, ka vismaz gadu viņa 
nekur prom neiet. Tad nu sanā

ca, ka pēc gada pārtraukuma es 
atkal biju kopā ar “Animas” kori, 
tikai jau citā statusā. Šobrīd mēs 
korim esam divi diriģenti. Tas 
pasaulē un Latvijā ir diezgan 
unikāls precedents, jo līdz šim es 
zināju tikai vienu tādu kori. Pa
rasti ir viens galvenais un pārējie 
māca notis, bet mēs cenšamies 
strādāt līdzvērtīgi. Līdz ar to sa
nāk, ka korī esmu pusotru, divus 
gadus – kā skatās.

–  Bijāt to izredzēto, labāko 
starpā, kuriem bija iespēja pie
dalīties Dziesmu svētku koru 
karos. Kā jutāties? Viss izdevās 
kā iecerēts?

Dagnija: Es laikam varētu ru
nāt visu vārdā, jo zinu, ka esam 
uz viena viļņa. Un mēs dziedam 
tieši tāpēc, ka patīk. Kā Asnāte 
teica  – tāpēc, ka gribam dziedāt. 
Bet diriģenti – profesionāli cilvē
ki  – palīdz, lai mums labi sanāk. 
Visu darbu jau esam atstājuši 
mēģinājumos, un uz dēļiem pa
rasti izejam izpriecāties. Šajā korī 
mani vienmēr visvairāk fascinējis 
tas, ka netiek mākslīgi radīta kon
kurences un cīņas sajūta, lai tikai 
tiktu nosaukti par labākajiem. 
Mēs vienkārši esam labi paši par 
sevi bez jebkādas salīdzināšanas. 
Jūtamies labi, jo darām to, kas 
patīk, un ar lielu gandarījumu to 
parādām citiem. Es uz skatuves 
esmu no tiem, kas ārkārtīgi smai
da, un skatos, vai to dara arī citi 
(smejas). Mēģinu noķert diriģenta 
skatienu un smaidīt, bet es zinu, 

ka viņš speciāli uz mani neska
tās, jo tad mēs abi sasmiesimies. 
Savulaik mēs esam arī saraudāju
šies.

Kārlis: Jā, saraudājušies gan 
mēs esam. Nupat Polijas braucie
nā bija ļoti emocionāls koncerts. 
Noslēguma koncertā dziedājām 
Mārtiņa Brauna “Saule. Pērkons. 
Daugava”. Ir dziesmas, kurās ir 
īpašs kods, un šajā koncertā no
tika tāds klikšķis, ka mēs ar Dag
niju nebijām vienīgie, kas aprau

dājās. Tas gan neliecina par lielu 
profesionalitāti, bet es esmu ļoti 
priecīgs, ka tas notika. Sen nebiju 
bijis uz skatuves tik kustināts, ka 
asaras sāktu birt. Tas ir augstākais 
novērtējums korim, kāds var būt.

Dagnija: Es vienmēr atceros 
Kārļa vārdus, ko viņš teica, pir
mo reizi esot ar mums: “Tu vari 
dziedāt profesionāli, bet garlai
cīgi, jo vienkārši dari darbu.” Jā, 
tas varbūt tehniski ir kolosāls 
dziedājums, bet tu nejūties 
saviļņots. Mums ir tā unikālā 
iespēja, ka mēs varam kaut kur 
kļūdīties, nebūt tik precīzi, bet no 
mums strāvo emocijas.

Indriķis: Lai gan cilvēki korī 
ir mainījušies, korim vienmēr ir 

bijis kaut kas īpašs, tāds savs zī
mols. “Animai” ir bijuši trīs diri
ģenti, un ar visiem ir paveicies. 
Kad pašā dibināšanas sākuma es 
redzēju pirmo kora koncertu, sa
pratu, ka man tur ir jābūt, starp 
viņiem. Kad pēc pieciem gadiem 
nomainījās diriģenti, Artūra 
Ancāna vietā atnāca Laura, es 
aizgāju prom no kora. Man bija 
noruna, ka korī dziedāšu, kamēr 
Artūrs būs diriģents. Tad parau
dzījos uz kora mēģinājumiem un 
koncertiem, paskatījos, kā strā
dā Laura, un es sapratu, ka tas 
ir cilvēks, kurš spēj saturēt kori 
kopā un noturēt līmeni. Tas pats 
attiecas uz Kārli. “Animai” ir ļoti 
paveicies ar augsta līmeņa pro
fesionāliem un gaišiem diriģen
tiem. Jo Saulkrasti  – kas tad tas 
ir? Iedzīvotāju nav tik daudz, līdz 
ar to materiāls jau nav tik plašs 
un bagāts. Bet mums ir rīdzinie
ki, kā Dagnija, kas regulāri brauc 
no Rīgas, kurā ir simt un vairāk 
koru, tieši uz Saulkrastiem. Es 
šos cilvēkus apbrīnoju un klusī
bā dievinu. Vienmēr pie sevis uz
dodu šo jautājumu  – kāpēc? Vai 
tā ir asinssaderība vai kāda cita 
saderība, bet tā tas notiek.

–  Ievies skaidrību, Dagnij, 
pastāsti, kas tevi tik ļoti saista 
Saulkrastos?

Dagnija: Šī kora unikalitāte, 
ko es izjūtu, izpaužas tajā, ka 
mēs katrs esam ārkārtīgi dažādi. 
Cilvēki ar atšķirīgām interesēm, 
pretējiem, brīžiem pat šķiet – ne

saderīgiem raksturiem. Ja mums 
būtu jārisina darba jautājumi, 
domāju, ka visi sen jau būtu sa
kašķējušies, bet koris pieņem visu 
atšķirīgo. Kad uzņem jaunos da
lībniekus, mums ir iesvētības, es 
tajās jūtos ļoti saviļņota. Parasti 
kolektīvā dalībnieki meklē sev 
līdzīgos, bet iesvētībās visvairāk 
izpaužas tas, cik mēs katrs esam 
atšķirīgi. Visi pārbaudījumi un 
jautājumi ir vērsti uz to, lai katrs 
parādītu, kas tad viņā ir tik īpašs. 
Bet mēs visi mākam sadzīvot. 
Kad man pašai dzīvē bija grūts 
periods, es aizbraucu pie saviem 
kora kolēģiem, Indriķa un Andas, 
un viņi man saka: “Nepārdzīvo, tu 
esi ar mums, tu esi animiete. Un 
tad es sapratu, ka koris man ir kā 
otra ģimene.” 

–  Asnāte, kā tevi šī jaunā 
ģimene uzņēma? Tu kolektīvā 
ienāci pavisam nesen. Neapbižo?

Kārlis: Asnāt, tu drīksti teikt 
visu, ko domā. (Smejas.)

Asnāte: Nē. Ir baigi forši. Kad 
mājās pasaka, ka mācības ir pir
majā, bet koris otrajā vietā, tad 
kaut kā savādi, jo pašai šķiet, ka 
ir otrādi. Negribas palaist garām 
nevienu mēģinājumu, visu gribas 
izbrīvēt un pakārtot korim. Tas 
ierauj tādā kā virpulī, no kura ne
tiec ārā.

Dagnija: Sekta. (Visi smejas.)
Kārlis: Zināmā mērā es ļoti 

labi saprotu, ko Asnāte stāsta. 
Man tās izjūtas ir pazīstamas. 
Esmu beidzis Rīgas Doma kora 

“Visu darbu jau esam 
atstājuši mēģinājumos, 

un uz dēļiem parasti 
izejam izpriecāties.”

Animieši pēc uzstāšanās Dziesmu svētku koru karos – pirmo reizi mugurā jaunie tautastērpi, kas darināti par godu dziesmu un deju svētkiem. 
Kora 12 pastāvēšanas gadu laikā nomainījušies vairāki diriģenti – pirmos gadus to vadīja Artūrs Ancāns, vēlāk vadības grožus pārņēmusi 
Laura Leontjeva, bet nesen viņai piebiedrojies arī diriģents Kārlis Rūtentāls (vidū). Foto no domes arhīva
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skolu, līdz ar to profesionāli dzie
du jau no piecu gadu vecuma. 
Skolas prasība bija pabeigt diri
ģēšanas nodaļu, strādājot ar kori 
“Kamēr” pie Māra Sirmā, bet es 
tur nejutos labi. Toreiz savā pus
audža maksimālismā un dullumā 
sabīdīju lietas tā, ka mūs, visu 
klasi, no kora izmeta – par to mēs 
ļoti priecājāmies. Tas viss sākās ar 
to, ka es jau biju aizgājis uz kori 
“Balsis”, kas ir mūžsenie “Kamēr” 
pretinieki, un man bija atļauts 
likt eksāmenu ar šo kori. Un to
reiz koris “Balsis” man bija viss. 
Jā, tev ir mājas un ģimene, bet, jo 
jaunāks tu esi, tikko esi izrāvies 
un atraisījies, jo lielāka nozīme ir 
izvēlei, korim. Īpaši tādā korī, kā 
“Anima”, kur vienkopus ir tik da
žādas personības.

Dagnija: Zinu, ka citos koros 
tiek pieprasīta dzelžaina disciplī
na – ja tu gribi būt tik augsta lī
meņa, tev ir jādara tas, tas, tas, un 
cilvēks visu laiku izjūt spiedienu. 
Bet “Animā” tas viss notiek pats 
no sevis. Pašam gribas braukt 
uz mēģinājumiem, gribas visus 
satikt un kopā dziedāt. Ar mūsu 
jaunajiem, trakajiem un talan
tīgajiem diriģentiem nekad nav 
garlaicīgi.

– Vai kādam no jums šie būs 
pirmie dziesmu svētki?

Asnāte: Man šie būs pirmie 
lielie, iepriekš esmu piedalījusies 
skolēnu dziesmu svētkos.

Dagnija: Man arī šie būs pir
mie.

Indriķis: Man devītie. Es pie
dalos jau kopš 17 gadu vecuma.

– Pēc tam, kad viens no koru 
karu kolektīviem pēc koncerta 
Latvijas Universitātē iznāca ārā 
fotografēties, dzirdēju diriģenti 
sakām, ka jaunie tērpi palīdzē
juši labāk dziedāt. Kā ir ar jums? 
Jums taču arī uz koru kariem 
pirmo reizi mugurā bija jaunie 
tērpi.

Dagnija: Godīgi sakot, kad 
dziedāju, par to pilnībā aizmirsu. 

Bet tas, protams, dod apziņu, ka 
esi skaists.

Kārlis: Jā, tā sajūta ir vairāk, 
pirms uzej uz skatuves. Uzreiz ir 
staltāka stāja, tas ceļ pašapziņu. 
Kad uzkāp uz skatuves, visas pā
rējās lietas paliek otrā plānā. Vis
maz es uz skatuves neeju tērpu 
rādīt. Un, ja Dagnija tā saka, tad 
tas ir augstākais, ko diriģents var 
gribēt dzirdēt no dziedātāja. 

Indriķis: Arī man tērps ir otr
šķirīga lieta.

– Vai pirms kāpšanas uz ska
tuves uztraucaties?

Indriķis: Dziedot uztrauku
ma vairs nav.

Kārlis: To sauc par pieredzi.
Indriķis: Jā, tas nāk ar ga

diem.

Asnāte: Es dziedu jau no četru 
gadu vecuma un esmu pieradusi 
būt uz skatuves. Pirms uzstāšanās 
reizēm liela uztraukuma nav. Vai
rāk pa galvu šaudās domas  – vai 
visu izdarīsi, kā vajag.

Dagnija: Ir divas atšķirīgas 
lietas  – uztraukums un satrau
kums. Satraukums ir ar pozitīvu 
noskaņu, bet uztraukums trau
cē. Es smaidīju un jutu, ka visu 
laiku raustās lūpu kaktiņi – an
gliski to varētu apzīmēt ar vārdu 
excited*.

Kārlis: Diriģentam Mārim 
Kupčam bija labs teiciens, ko es 
atgādinu arī saviem koristiem  – 
galvenais nezaudēt paniku. Lai 
cik ironiski tas neskanētu, bet 
tajā brīdī, kad tev nav nekāda 
satraukuma un tu ej uz dēļiem 
absolūti mierīgs un atslābinājies, 
tad tu vienkārši ej izdarīt darbu. 
Tāpēc es pat priecājos, ka korim ir 
satraukums, un novēlu to nekad 
nepazaudēt.

–  Kā pēc koncerta zināt, ka 
nodziedājāt labi vai slikti? Pēc 
kā to vērtējat un nosakāt?

Asnāte: Šajā koru karu uzstā
šanās reizē mēs izdarījām visu, ko 
varējām. Varbūt pat ar mazu plus 
zīmīti.

Dagnija: Mans rādītājs ir gan
darījuma sajūta. Par šo koncertu 
man ir pilnīgs gandarījums bez 
mazākās vilšanās.

Indriķis: Es nekur nenokļū
dījos, šoreiz visu nodziedāju pa
reizi. Ja pats nodziedi labi, tad arī 
liekas, ka kopumā bija tīri labi.

Kārlis: Es pats esmu vairāk 
dziedājis nekā diriģējis, līdz ar 
to, pat profesionālam esot, ne
kad nav iespējams izslēgt to, ka 
tu visu vērtē caur savu prizmu. 
Un, ja pašam gadās kāds feilerī-
tis, liekas  – nu varēja būt labāks 
koncerts. Bet, runājot kā diriģen
tam, man ir liels gandarījums par 
paveikto. Ir izdarītas tās lietas, 
kas bija jāpaveic. Plus vēl pielikta 
emocija klāt. 

Bet sajūta pēc koncerta bija 
tāda, ka būtu pabijis kaut kur 
citur. Nebiji zālē, bet gan katrā 
dziesmā, mazliet citā pasaulē. Un, 
ja to saka diriģents, tad tas korim 
ir ļoti augsts novērtējums. Parasti 
jau diriģents var runāt par visām 
kļūdām, jo viņam ar to ir jāstrādā. 
Bet šoreiz tiešām sajūtas bija lie
liskas. “Anima” kārtējo reizi mani 
patīkami pārsteidza, lai gan nevar 
vairs teikt, ka pārsteidza, jo esmu 
pieradis, ka viņi ir tādi foršie, kas 
uz koncertiem sarauj un visu iz
dara labāk.

– Savulaik, kad spēlēju ama
tierteātrī, mēdza teikt tā – ja no
spēlēts labi, tad aktieri malači, ja 
slikti, tad vainīgs režisors. Vai šo 
teicienu var attiecināt arī uz ko
ristiem un diriģentu?

Indriķis: Nē. Koris  – tas ir 
diriģents. “Animai” ir tā pavei
cies! Kārli, tu jau nemaz nemani, 
bet es katrā mēģinājumā ar acu 
kaktiņu nepārtraukti vēroju un 
sūcu enerģiju, ko tu dod. Paras

tā, vienkāršā mēģinājumā abi di
riģenti māk paņemt un aizraut. 
Es brīnos, kā paralēli visiem 
ikdienas darbiem viņi spēj kon
centrēt enerģiju un tik daudz 
mums dot. Koris ir ļoti īpašs ins
truments ar daudzām dvēselēm, 
un spēt vienot visus dziesmā ir 
liela māksla.

Dagnija: Šeit vēl papildināšu, 
kāpēc mēs, rīdzinieki, braucam 
uz Saulkrastiem. Parasti visi saka: 
“Ai, baigi tālu. Kā jūs to varat iz
braukāt? Un kam tas vispār vaja
dzīgs, ja Rīgā ir tik daudz koru?” 
Bet ir tā  – kad Rīgā satiekamies 
un sēžamies mašīnās, darbs jau 
ir atstāts otrā plānā. Dažreiz pat 
darbadienas beigās tu jau trinies 
un nevari sagaidīt – kad būs koris, 
kad būs koris? Kad iesēdies ma
šīnā un attālinies no Rīgas, visas 
problēmas paliek aizmugurē un 
sajūta ir kā brīvdienu izbraucie
nā ar ģimeni. Tu satiec tik daudz 
draugu. Un, tieši tāpat kā teica 
Indriķis, arī es ļoti egoistiski un 
savtīgi zogu enerģiju no diriģen
tiem.

Kārlis: Atrašanās kora priek
šā vienmēr ir brīva improvizācija. 
Atliek kādam aiziet prom vai pie
nākt klāt jauniem dalībniekiem, 
kad viss līdzsvars izjūk. Katram 
korim ir īpaša aura, un laikam 
tieši tāpēc es braucu uz Saulkras
tiem.

Koristi saka, ka ņem no manis 
emocijas, bet, kad pienāk kon
certs, piemēram, tas pats Polijā, 
kur mēs ar Dagniju raudājām, es 
nodiriģēju vienu šādu koncertu 
un saprotu  – tas viens brīdis ir 
desmit darba gadu vērts. Diriģen
ti jau no kora arī saņem pretī, ti
kai koncertos.

Dagnija: Jūs tikai nepārpro
tiet, mums ir acu kontakts, jo es 
stāvu vidū, diriģents man tieši 
pretī un mēs nevaram izvairīties 
(smejas).

– Pastāstiet par kora tradīci
jām, ja tādas ir.

Kārlis: Mēs braucam sveikt 
savējos uz izlaidumiem. Asnātei 
nupat bija 9.  klases izlaidums, 
viņa varētu vairāk pastāstīt.

Asnāte: Tas ir tik forši, ka at
brauc ne tikai radi un kāds, ko esi 
uzaicinājis, bet atnāk vēl padsmit 
cilvēku, kas teorētiski ir pilnīgi 
svešinieki. Sajūta ir kā lielā, lielā 
ģimenē.

Kārlis: Vēl mums ir jauno 
dziedātāju iesvētīšana. Varu pa
stāstīt vienu gadījumu. Daudzo 
darbu dēļ vienu gadu iesvētīšana 
bija aizķērusies, un mēs nolē
mām, ka koristiem neteiksim par 
plānotajām iesvētībām. Likām 
rezervēt vienu datumu kādam 
īpašam pasākumam  – veselu 
mēnesi stāstīju, ka būs jābrauc 
atklāt jauniešu integrācijas 
centrs. Noteiktajā dienā visi 
dziedātāji deviņos no rīta pul
cējās pie Saulkrastu domes. Tei
cu, ka pasākuma organizatori ir 
tādi mazliet dīvaini un paši ne
maz nezina, kur viss notiks. Lai 
apģērbjas siltāk, ceļš dubļains, 
būs jāiet ar kājām, jo piebraukt 
nevar. Centāmies visu pastāstīt 
tā, lai cilvēki atbrauktu pēc ie
spējas atbilstošāk apģērbušies 
un noskaņojušies. Protams, ne

kāda integrācijas centra nebija, 
bet mēs viņus izvazājām pa Lī
gatnes takām. Pēc tam teicu, ka 
tagad gan visi joki beigušies un 
mudīgi lecam mašīnā, jo tiešām 
ir jābrauc nodziedāt. Mēs ar Lau
ru laukos bijām noīrējuši pirtiņu, 
aizvedām visus koristus tur un 
atkal nebija jādzied. Jaunajiem 
dalībniekiem bija arī atsevišķi 
pārbaudījumi un uzdevumi.

Dagnija: Vēl mums ir arī 
nometnes, kurās iekļauta nakts 
orientēšanās, sporta dienas, vien
mēr sveicam jubilārus, esam kopā 
gan priekos, gan bēdās. Pirms 
uzstāšanās mēs vienmēr aplī sa
dodamies rokās. Tad viss koris 
enerģētiski vienojas, un tas no
strādā  – pēdējais vārds pirms iz
ziešanas ir grūdiens.

–  Imants Ziedonis savā epi
fānijā ir teicis: “Dziediet! Dzie
diet, kad jums ir labi, bet vis
vairāk dziediet, kad jātiek pāri 
nejēdzībām.” Kuri ir tie brīži, 
kad jūs dziedat? Nevis korī, bet 
paši savā privātajā dzīvē?

Asnāte: Es dziedu visu laiku. 
Klusumu es nevaru izturēt. Kad 
braucu vilcienā vai autobusā, es 
visu laiku klausos mūziku un pie 
sevis iekšēji dziedu nepārtraukti.

Dagnija: Man ir tieši tādas 
sajūtas, kā Imants Ziedonis saka 
šajā epifānijā. Protams, es dziedu, 
kad ir priecīgs prāts, kad gatavoju 
ēst vai kārtoju māju. Bet esmu pa
manījusi: kad ļoti slikti jūtos un 
dvēselei ir grūti, braucu mašīnā 
un ļoti skaļi uzgriežu radio. Tad 
piespiežu sevi dziedāt. No sāku
ma ir grūti, bet pēc laiciņa manu, 
ka līdz darbam jau esmu atbrau
kusi ar vaļā logu, dziedu Džekso
na dziesmu un vēl dejoju. Mašīna 
aizmugurē signalizē un parāda 
man “super”. Un tu pēkšņi esi sa
jutis, ka jūties labi. Pirmos “Ani
mas” kora mēģinājumos es katru 
reizi raudāju, caur to it kā attīro
ties. Jau no pirmajiem iedziedāša
nās mēģinājumiem es sapratu, cik 
ļoti man to patīk darīt, un es ne
varēju saprast, kāpēc tik ilgu laiku 
biju sev to liegusi.

Indriķis: Man patīk dziedāt, 
jā. Manas dziesmas ir tādas skum
jās un smeldzīgās, bet klausos ļoti 
specifisku mūziku, piemēram, 
grupu “Yes”.

Dagnija: Es zinu vienu vietu, 
kur Indriķim ļoti patīk dziedāt, – 
tas ir autobuss un “Melnā pante
ra” (visi smejas).

Kārlis: Ņemot vērā manu 
profesiju un ikdienas nodarboša
nos, mūziku es klausos ļoti reti. 
Uz koncertiem neeju, jo nevaru 
tā vienkārši klausīties un baudīt 
mūziku. Es tajā visu laiku meklē
ju blusas. Bet par dziedāšanu – es 
arī to daru, kad man ir ļoti slikti, 
tikai atšķirībā no Dagnijas man 
nekļūst priecīgāk. Tieši otrādi. 
Caur dziedāšanu es varu izsāpēt 
visas pasaules sāpes, ne tikai to, 
kas šo dziesmu iesākusi. Pēc tam 
varu sajusties tīrāks un atbrīvo
tāks. Dziedu arī tad, kad ir ļoti 
labi. Tajos brīžos manī rodas arī 
jaunas melodijas, ko pierakstu.

Agnese Dzene

* satraukts (angļu val.)

“Katram korim ir īpaša 
aura, un laikam tieši 

tāpēc es braucu 
uz Saulkrastiem.”

Kora dalībnieces – Dagnija Berga (no labās) un Dace Černišova. Dagnija divas reizes nedēļā mēro ceļu no Rīgas 
uz Saulkrastiem un atzīst, ka tas ir tā vērts. “Parasti visi saka: “Ai, baigi tālu. Kā jūs to varat izbraukāt? Un kam 
tas vispār vajadzīgs, ja Rīgā ir tik daudz koru?” Bet ir tā – kad Rīgā satiekamies un sēžamies mašīnās, darbs jau ir 
atstāts otrā plānā. Dažreiz pat darbadienas beigās tu jau trinies un nevari sagaidīt – kad būs koris, kad būs koris?”
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Par “Saulkrastu kokteiļa” čempioniem kļūst 
Mārtiņš Pļaviņš un Jānis Pēda
Par “Saulkrastu kokteiļa” 20 
gadu jubilejas “BIGBANK Open” 
pludmales volejbola turnīra 
čempioniem naktī no sestdienas 
uz svētdienu Saulkrastu estrādē 
apmēram 3000 skatītāju 
klātbūtnē kļuva Mārtiņš 
Pļaviņš un Jānis Pēda, izcīnot 
ievērojamu daļu no 10 000 ASV 
dolāru lielā balvu fonda.

Finālā Londonas olimpisko spēļu 
bronzas medaļnieks M.  Pļaviņš 
kopā ar savu pārinieku J. Pēdu tri
jos setos pārspēja Tomu Šmēdiņu 
un Ruslanu Sorokinu. M.  Pļavi
ņam un J.  Pēdam viena turnīra 
ietvaros izdevās uzveikt abus 
pārējos Latvijas vadošos due
tus. Pusfinālā nākamie čempioni 
trijos setos ar 2:1 pārspēja Alek
sandru Samoilovu un otru Lon
donas olimpisko spēļu bronzas 
medaļnieku Jāni Šmēdiņu. 

Bronzas finālā trijos setos 
Samoilovs/Šmēdiņš pārspēja pa
saules rangā visaugstāk esošo ār
zemju duetu – kanādiešus Čeimu 
Šlaku un Benu Sakstonu. Dalītu 
piekto vietu ieguva Igaunijas pār

stāvji Rivo Vesiks/Kristo Kollo un 
ar sesto numuru izliktie pašmā
ju bīčvolejbolisti Haralds Regža/
Armands Āboliņš. Dalītu septīto 
vietu izcīnīja Toms Benjavs/Ed
gars Točs un Ralfs Ozoliņš/Alek
sandrs Solovejs. “BIGBANK Open” 
kopumā piedalījās 32 pāri no Lat
vijas, Kanādas, Igaunijas, Lietuvas 
un Krievijas.

Līdzās “Latteps” un “Lindo 
grupas” sarūpētajam “BIGBANK 
Open” balvu fonda naudas prē
mijām labākie pludmales volejbo
listi saņēma arī speciālās balvas. 
“BIGBANK Latvija” savu simpāti
ju balvu pasniedza M.  Pļaviņam 
un J.  Pēdam, “Rāmkalnu” saldē
juma darītāju īpašo balvu saņēma 
A.  Samoilovs un J.  Šmēdiņš, bet 
“Baltic Wild” un “Bioderma” apdā
vināja visus laureātus.

Lai arī Kristaps Punculis un 
Oskars Puga piektdien palika 
vienas uzvaras attālumā no ceļa
zīmes izcīnīšanas uz pamatturnī
ru, sestdien tieši Kristaps bija tas, 
kurš triumfēja lielāko ažiotāžu iz
raisījušā “Asics” skatītāju turnīrā. 
Pēc dažiem desmitiem nesekmī

gu mēģinājumu no savas skatītāju 
vietas trāpīt “Asics” sporta apavu 
trafaretam tieši K. Punculis bija 
tas veiksminieks, kurš ieguva dā
vanu karti Ls 100 apmērā.

“Saulkrastu kokteiļa” ietvaros 
notikušajā “Buildimpeks” ielu bas
ketbola turnīrā, startējot daudziem 
“Ghetto basket” sabiedrībā ļoti labi 
zināmiem meistariem, pirmo vietu 
ieguva “Inčupe”  – Ričards Šulcs, 
Artūrs Jēkabsons, Daumants Pa
brieža un Jānis Brumermanis, kas 
finālā skarbā cīņā prata uzveikt 
“Buildimpeks” (Edgars Brumerma
nis, Jēkabs Baško, Kaspars Rubenis 
un Roberts Bulāns).

Saulkrastu novada dome pa
teicas visiem “Saulkrastu kok
teiļa” pasākuma dalībniekiem, 
līdzjutējiem un skatītājiem. Pasā
kuma organizatori un pašvaldība 
sadarbosies ar mērķi arī turpmāk 
tieši Saulkrastos rīkot ne tikai 
mūsu valstī, bet arī visā Baltijā 
nozīmīgāko pludmales volejbola 
turnīru ar lielāko balvu fondu.

Pirmie pludmales volejbola 
turnīri Saulkrastos notika pirms 
divdesmit gadiem, taču oficiāli par 

pirmajiem “Saulkrastu kokteiļa” 
čempioniem 1995. gadā kļuva paš
reizējais Latvijas valstsvienības tre
neris Uģis Krastiņš un Aivis Eida. 
Uzvarētāju laurus plūkuši vai
rums pašreiz slavenāko pludma
les volejbolistu  – Jānis Grīnbergs, 
Toms Šmēdiņš, Ruslans Sorokins, 
Andris Krūmiņš, Austris Štāls, Jā
nis Šmēdiņš, Kristiāns Marnics, 
Artis Caics. 2001.  gadā vienīgo 
reizi “Saulkrastu kokteilī” trium

fēja lietuvieši – Henriks Čivass un 
Tads Donela. Saulkrastos pa sešām 
reizēm uzvarējuši J.  Grīnbergs un 
A. Krūmiņš. 2012. gadā pirmo vie
tu izcīnīja Toms Vanags un Ingars 
Ivanovs, finālā pārspējot Tomu 
Šmēdiņu un Edgaru Toču. 

Aktuālā informācija par 
“Saulkrastu kokteili” atrodama 
pasākuma vietnē “Facebook”.

Renārs Buivids

Pensionāru aktīvās darbības 20. gadadiena
Cilvēks ir tāda savāda būtne. Bieži 
vien izplāno savas dzīves nākamās 
dienas, bet, kad šis brīdis pienāk, 
tad gribas dzīvot citādi. Tā arī pen
sionāriem. Gaidot tos pensijas ga
dus, cilvēks izdomā, ka tad nu gan 
izlasīs visas grāmatplauktā neiz
lasītās grāmatas, nedarīs nekādus 
lielus darbus. Pienāk tie pensijas 
gadi, un cilvēks meklē, ko darīt, 
kurā pasākumā iesaistīties, kur 
aizbraukt, ko savā dzīvē vēl izdarīt.

Tā arī bija ar Saulkrastu pilsētas 
pensionāriem. Kad Latvijas valsts 
atmodas gados “Daugavas vana
gi” mudināja pensionāru padomi 
aktivizēt darbu, viņi sanāca kopā, 
ievēlēja jaunu padomi un lēma par 
turpmāko darbību. Padomes vadī
bu uzticēja Ainai Bērziņai. Šajā sa
pulcē izvirzīja arī delegātus uz Rīgas 
rajona pensionāru konferenci un 
arī delegātu uz Pensionāru federā
cijas kongresu, lai dzirdētu, kā citur 

pensionāri strādā, lai apmainītos 
darba pieredzē un aktivizētu savu 
darbu. Sākām strādāt. 1995. gada 
aprīlī sanācām uz pirmo pensionā
ru dienu ar nosaukumu “Lieldienu 
pēdējās olas”. Tālāk darbi jau nāca 
cits pēc cita. Notika ekskursija gan 
uz Ventspili, gan Latgali, teātru ap
meklējumi, tikšanās ar “Likteņstās
tu” izdevēju Mellupes kundzi, gan 
istabas puķu pārdošana, kopēju 
svētku atzīmēšana, kopā skandinā
jām dziesmas. Padome nolēma, ka 
pensionāru sapulces tiks organizē
tas katra mēneša pirmajā otrdienā.

Drīz vien padomes vārds tika 
aizstāts ar apvienības nosauku
mu, un 1998. gadā jau apsveic 
darbīgākos pensionārus, novēlot, 
lai iesāktais darbs nesarūs.

2000. gada decembrī Rīgas 
rajona Pensionāru apvienības 
dome ieradās izbraukuma sēdē 
uz Saulkrastiem. Tajā pārrunāja 

mūsu apvienības darbu, apskatīja 
vecākās paaudzes rokdarbu izstādi.

Un tā visus šos 20 gadus pen
sionāri aktīvi darbojas Saulkrastu 
pilsētā. Līdz 2007. gadā Saulkras
tu pilsētas dome pieņēma lēmu
mu par Saulkrastu pensionāru 
konsultatīvo padomi un apstip
rināja nolikumu. Tika ievēlēta 
jauna padome septiņu cilvēku sa
stāvā, vadību uzticēja Marutai 
Mustei. Šī padome darbojas aktīvi 
vēl šodien, organizējot dažādus 
pasākumus, kā tikšanās ar dažā
diem interesantiem ļaudīm, Saei
mas deputātiem, ārstiem, kolek
tīviem acu ārstu apmeklējumiem, 
ļoti interesantām ekskursijām. 

Pagājuši jau 20 gadi, kopš 
pensionāri rosās pilsētā, mainās 
tikai dalībnieku sastāvs, – bet 
tāda ir dzīve.

Vija Meržejevska

Saulkrastietim auto sportistam Itālo Alsiņam aizvadīti veiksmīgi starti 
jūnijā. Tā 9. jūnijā Pērnavā (Igaunija) “Erki Sport” kausa izcīņas 2. pos-
mā – 1. vieta, kā arī 15. jūnijā Rīgas Meža kausa izcīņā veiklības braucie-
nā izcīnīta 4. vieta. Viens no svarīgākajiem posmiem būs 20. jūlijā, kad 
norisināsies Motormuzeja kauss, kas būs Latvijas čempionāta 3. posms. 
Foto no domes arhīva

Gandarījums par rezultātu
Kā jau jūnija “Saulkrastu Domes 
Ziņās” tika minēts, jūnija sākumā 
Saulkrastu sporta centrā norisi
nājās džudo turnīrs “Saulkrasti 
2013”, kurā Saulkrastu džudistus 
pārstāvēja Raimonds Baltgalvis, 
Artūrs Baltgalvis, Emīls Kiseļev
skis, Artūrs Kiseļevskis, Klāvs 
Vanags, Aleksis Siņiļņikovs, Ar
nis Lankmanis, Elizabete Innus, 
Lizete Jenerte, Valters Jenerts, 
Lukass Gertmans, Edvards Dūcis, 
Jurģis Strazdiņš. 

Mūsu jaunie sportisti pa
rādīja labas cīņas un milzīgu 
vēlmi uzvarēt. Kādam šoreiz 
paveicās vairāk, citam mazāk, 
bet šāda līmeņa sacensībās nav 
zaudētāju, jo katrs dalībnieks 

iegūst savu lielo sacensību pie
redzi.

Mēs, vecāki, kuri vienmēr at
balsta un pārdzīvo kopā ar bērniem 
viņu priekus un neveiksmes, esam 
priecīgi un gandarīti par to, ko 
viņi šajā mācību gadā ir paveikuši 
un sasnieguši gan džudo tehnikas 
apguves, gan fiziskās un personī
gās izaugsmes ziņā. Tādēļ patei
camies džudo trenerim Leonīdam 
Kuzņecovam par ieguldīto darbu 
un Saulkrastu pilsētas domei un 
Saulkrastu sporta centram par at
balstu. Savukārt bērniem novēlam 
vasarā labi atpūsties un uzkrāt spē
kus nākamajai sezonai!

Saulkrastu džudistu vecāki

Labi rezultāti auto sportā

Par “Saulkrastu kokteiļa” 20 gadu jubilejas “BIGBANK Open” pludmales 
volejbola turnīra čempioniem naktī no sestdienas uz svētdienu Saulkrastu 
estrādē apmēram 3000 skatītāju klātbūtnē kļuva Mārtiņš Pļaviņš un 
Jānis Pēda. Publicitātes foto
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Saulkrastu domes 26. jūnija sēdes lēmumi
Par nekustamā īpašuma 
nodokļu parāda piedziņu 
bezstrīda kārtībā
Piedzīt bezstrīda kārtībā neno
maksāto nekustamā īpašuma 
nodokli no 3 nekustamo īpašumu 
īpašniekiem.
Par zemes īpašuma 
nodošanu bez atlīdzības
Nodot Saulkrastu pašvaldības ze
mes īpašumu Noliktavas iela 10B, 
Saulkrasti, Saulkrastu novads, 
kadastra apzīmējums 8013 002 
0490, platība 1900 m2, Latvijas 
Republikas Iekšlietu ministrijai 
bez atlīdzības Valsts policijai de
leģēto valsts funkciju īstenošanai.
Par zemes nomas līguma 
noslēgšanu ar 
SIA “Guru Media”
1. Noslēgt ar SIA “Guru Me-
dia” zemes nomas līgumu līdz 
31.12.2014. par Saulkrastu pašval
dības zemes īpašuma Ainažu iela 
13B, Saulkrasti, Saulkrastu nov., 
kadastra apzīmējums 8013 002 
0372, daļas 2136 m2 platībā izno
māšanu auto stāvlaukuma Vidri
žu ielas galā apsaimniekošanai.
2. Noteikt nomas maksu 75 % ap
mērā no zemes īpašuma kadas
trālās vērtības  – Ls  192,24 (viens 
simts deviņdesmit divi lati 24 
santīmi) un Ls  40,37 (četrdesmit 
lati 37  santīmi) 21  % PVN, kopā 
gadā Ls 232,61 (divi simti trīsdes
mit divi lati 61 santīms).
Par zemes nomas līguma 
pagarināšanu ar SIA “Nauja”
1. Pagarināt ar SIA “Nauja” 
1.04.2004. noslēgto zemes nomas 
līgumu uz 5 (pieciem) gadiem par 
Saulkrastu pašvaldības zemes 
īpašuma Smilšu iela 2A, Saulkras
ti, Saulkrastu nov., kadastra ap
zīmējums 8013 002 1401, daļas 
5060  m2 platībā iznomāšanu ar 
šādiem papildus nosacījumiem, 
kas izpildāmi līdz 31.08.2013.:
1.1. nodrošināt tūristu autobusu 
iegriešanos auto stāvlaukumā 
(nesaskaņoti izbūvētie vārti);
1.2. nodrošināt gājēju brīvu pār
vietošanos;
1.3. nodrošināt apmeklētāju un da
lībnieku piekļuvi pašvaldības orga
nizētiem pasākumiem pludmalē;

1.4. demontēt auto stāvlaukumā 
esošās metāla konstrukcijas (ka
ruseli);
1.5. noņemt novecojošo reklāmu 
no pašvaldības īpašuma Raiņa 
ielā 7, Saulkrastos.
2. Par zemes nomas līguma paga
rināšanu parakstīt rakstisku vie
nošanos.
Par zemes nomas līguma 
pagarināšanu
1. Pagarināt ar X.X. (vārds, uz-
vārds). 16.07.2008. noslēgto ze
mes nomas līgumu uz 5 (pieciem) 
gadiem par Saulkrastu pašval
dības zemes īpašuma XX (īpašu-
ma adrese), Saulkrasti, Saulkras
tu nov., (kadastra apzīmējums 
xxxxx), platība 1729 m2, iznomā
šanu.
2. Par zemes nomas līguma paga
rināšanu parakstīt rakstisku vie
nošanos.
Par zemes nomas līguma 
izbeigšanu
Sakarā ar zemes nomnieka nāvi 
izbeigt 2008.  gada 3.  janvārī no
slēgto zemes nomas līgumu, kas 
noslēgts ar Jāni Zīli par Saulkras
tu pašvaldības zemes īpašuma Zī
taru iela daļas 450 m2 platībā pie 
īpašuma Zītaru iela 13, nomu.
Par izziņas izsniegšanu 
SIA “Mare Sports”
Izsniegt pieprasīto izziņu iesnieg
šanai Rīgas rajona zemesgrāmatu 
nodaļā, par to, ka Saulkrastu no
vada pašvaldība piekrīt SIA “Mare 
Sports” piederošās kafejnīcas
bāra Ainažu iela 13A, kas atrodas 
uz Saulkrastu pašvaldības zemes 
īpašuma Ainažu iela 13B, kadas
tra apzīmējums 8013 002 0372, 
reģistrācijai zemesgrāmatā uz SIA 
“Mare Sports” vārda.
Par nosaukuma maiņu, 
zemes vienību apvienošanu 
un lietošanas mērķa 
noteikšanu
Mainīt nosaukumu Latvijas val
stij Satiksmes ministrijas perso
nā piederošai zemes vienībai no 
“Rīgas iela 86trase”, Saulkrasti, 
Saulkrastu pag., kadastra apzīmē
jums 8013 003 0341, platība 3574 
m2, uz Siguldas iela, Saulkrastu 
pagasts, Saulkrastu novads.

Apvienot zemes vienības ar ka
dastra apzīmējumiem 8013 003 
0341, platība 3574 m2, un 8013 
003 0348, platība 15 640 m2, vienā 
īpašumā ar nosaukumu: Siguldas 
iela, Saulkrastu pagasts, Saulkras
tu novads, kadastra apzīmējums 
8013 003 0013.
Noteikt nekustamā īpašuma Si
guldas iela, Saulkrasti, Saulkrastu 
novads, lietošanas mērķi  – zeme 
dzelzceļa infrastruktūras zemes 
nodalījuma joslā un ceļu zemes 
nodalījuma joslā – kods 1101.
Par zemes ierīcības 
projekta apstiprināšanu, 
adreses piešķiršanu 
un lietošanas mērķa 
noteikšanu
1. Apstiprināt izstrādāto nekus
tamā īpašuma, (kadastra ap
zīmējums xxxxx), Saulkrasti, 
Saulkrastu novads, zemes ierīcī
bas projektu.
2. Piešķirt zemes gabaliem adre
ses:
2.1. zemes ierīcības projektā “li
ters 1” (platība 0,3701 ha) – XX 
(īpašuma adrese), Saulkrasti, 
Saulkrastu novads;
2.2. zemes ierīcības projektā “li
ters 2” (platība 0,3000 ha) – XX 
(īpašuma adrese), Saulkrasti, 
Saulkrastu novads;
3. Noteikt dalīto zemes lietošanas 
mērķi:
3.1. zemes gabalam XX (īpašuma 
adrese) – 0,12 ha – neapgūta indi
viduālo dzīvojamo māju apbūves 
zeme, kods  – 0600, 0,2501 ha – 
zeme, uz kuras galvenā saimnie
ciskā darbība ir mežsaimniecība, 
kods  0102;
3.2. zemes gabalam XX (īpašu-
ma adrese),  – 0,12 ha  – neapgūta 
individuālo dzīvojamo māju ap
būves zeme, kods  – 0600, 0,18 
ha – zeme, uz kuras galvenā saim
nieciskā darbība ir mežsaimniecī
ba, kods – 0102.
Par nekustamā īpašuma 
nodokļa atvieglojuma 
piemērošanu
1. Piemērot nekustamā īpašuma 
nodokļa atvieglojumu 50  % ap
mērā X.X (vārds, uzvārds) par ne
kustamo īpašumu.

Par detālplānojuma 
īpašumam Kāpu ielā 10A 
izstrādes sākšanu
1. Sākt detālplānojuma īpašu
mam Kāpu ielā 10A, Saulkrastos, 
kadastra apzīmējums 8013 003 
0969, izstrādi.
2. Apstiprināt detālplānojuma 
darba uzdevumu.
3. Par detālplānojuma izstrādes 
vadītāju apstiprināt Saulkrastu 
būvvaldes vadītāju Līgu Pilsēt
nieci.
4. Noslēgt līgumu par detālplā
nojuma izstrādes finansēšanu ar 
izstrādes ierosinātāju Vitu Liberti 
divu nedēļu laikā no lēmuma spē
kā stāšanās dienas.
5. Paziņojumu par detālplāno
juma Kāpu iela 10A izstrādes 
uzsākšanu publicēt pašvaldības 
tīmekļa vietnē un informatīva
jā izdevumā “Saulkrastu Domes 
Ziņas”.
Par grozījumiem saistošajos 
noteikumos “Saistošie 
noteikumi par koku ciršanu 
ārpus meža Saulkrastu 
novadā”
1. Apstiprināt Saulkrastu nova
da domes saistošos noteikumus 
“Grozījumi 2012. gada 28. novem
bra saistošajos noteikumos nr. 
20 “Saistošie noteikumi par koku 
ciršanu ārpus meža Saulkrastu 
novadā””. 
2. Apstiprinātos saistošos notei
kumus un to paskaidrojuma raks
tu triju darba dienu laikā pēc to 
parakstīšanas nosūtīt atzinuma 
sniegšanai Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministrijai. 
3. Saistošie noteikumi stājas 
spēkā likumā “Par pašvaldībām” 
45. panta noteiktajā kārtībā. 
Par pašvaldības 
kompensācijas piešķiršanu
1. Piešķirt pašvaldības kompen
sāciju X.X (vārds, uzvārds), Ls  75 
(septiņdesmit pieci lati) mēnesī 
par to, ka viņa dēls X.X (vārds, 
uzvārds) apmeklē bērnu attīstības 
centru “Pūces skola”, reģistrācijas 
numurs 40103489806.
2. Noslēgt ar X.X (vārds, uzvārds), 
līgumu par pašvaldības kompen
sācijas izmaksas kārtību. 

Par līdzekļu piešķiršanu 
ūdensvada pārbūvei
1. Piešķirt finansējumu no nepa
redzētajiem līdzekļiem Saulkrastu 
novada domes izdevumu pozīcijā 
“Dotācija SIA “Saulkrastu komunāl
serviss”” Ls 10 000 latus ekonomis
kās klasifikācijas kodā 3261 (Valsts 
un pašvaldību budžeta dotācija ko
mersantiem), lai atmaksātu dotāci
ju SIA “Saulkrastu komunālserviss” 
ūdensvada pārslēguma izbūvei.
2. 1. punktā minētos grozīju
mus iekļaut nākamajos saistoša
jos noteikumos par pašvaldības 
2013. ga da budžeta grozījumiem.
Par līdzfinansējuma 
pārskaitīšanu 
1. Piešķirt biedrībai “Saulkrastu 
sabiedriskā labuma organizācija” 
(reģ. nr. 40008139501) no nepare
dzētajiem līdzekļiem Saulkrastu 
novada domes izdevumu pozīcijā 
“Pārējo pakalpojumu ekonomiskā 
darbība” pārējā ekonomiskā darbī
bas budžetā 2000 latus līdzfinan
sējumu (dotāciju) nodrošināšanai 
ekonomiskās klasifikācijas kodā 
3263 (Valsts un pašvaldību budžeta 
dotācija biedrībām un nodibinā
jumiem), lai nodrošinātu projekta 
nr. 1204ZL06Z401101000005 
“Bērnu atpūtas laukuma izveide 
Saulkrastos” īstenošanu.
2. Pamatojoties uz saņemtajiem 
dokumentiem, veikt maksājumu 
10 % apmērā biedrībai no kopējās 
iepirkumu rezultātu konstatētās 
summas 2  000 latu apmērā uz 
biedrības Valsts kases kontu LV
59TREL9167909001000.
3. 1.  punktā minētos grozījumus 
iekļaut nākamajos saistošajos 
noteikumos par pašvaldības 
2013. gada budžeta grozījumiem.

E.Grāvītis, domes priekšsēdētājs

Ar pilnu domes lēmumu tekstu (ie-
vērojot Fizisko peronu datu aizsar-
dzības likumā noteikto) var iepazī-
ties Saulkrastu novada pašvaldības 
interneta vietnē www.saulkrasti.lv, 
sadaļā “Domes lēmumi”. Nākamā 
domes ikmēneša sēde notiks treš-
dien, 31.  jūlijā, plkst. 15 Saulkrastu 
novada domē Raiņa ielā 8.

Par pašvaldības policijas 
paveikto jūnijā
Jūnijā Saulkrastu pašvaldības po
licijas darbinieki par dažādiem 
pārkāpumiem aizturēja 21 perso
nu, no kurām par atrašanos sa
biedriskā vietā alkohola reibumā 
17 personas un par sīko huligānis
mu divas personas nogādāja Rī
gas reģiona pārvaldes Saulkrastu 
policijas iecirknī tālāku darbību 
veikšanai, bet vienu personu savā 
dzīves vietā.

23.06.2013. plkst. 3.40 ar ie
dzīvotāju palīdzību par stikla izsi
šanu autobusa pieturvietā Ainažu 
ielā pie A. Kalniņa ielas tika aiztu
rēta, iespējams, vainīgā persona – 
1994. gadā dzimis jaunietis – un 
nogādāta Rīgas reģiona pārvaldes 
Saulkrastu policijas iecirknī tālā
ku darbību veikšanai.

Saulkrastu novada pašvaldī
bas policijā 41 gadījumā ir sāktas 
lietvedības administratīvā pār
kāpuma lietās, no kurām vienā 
gadījumā par vides piesārņošanu, 

39 gadījumos par līgumu neslēg
šanu ar atkritumu apsaimnieko
tāju un vienā gadījumā par atkri
tumu izmešanu tam neparedzētā 
vietā.

Sastādīti 14 administratīvā 
pārkāpuma protokoli par līgumu 
neslēgšanu ar atkritumu apsaim
niekotāju, viens administratīvā 
pārkāpuma protokols par atkri
tumu izmešanu tam neparedzētā 
vietā un 16 administratīvā pārkā
puma protokoli par teritorijas un 
piegulošās teritorijas nesakopšanu.

Vēršam uzmanību, ka Saul
krastu svētku laikā pašvaldības 
policija pievērsīs īpašu uzmanī
bu tam, lai nepilngadīgie svēt
ku vakara stundās neatrastos 
publiskās vietās bez pieaugušo 
uzraudzības.

Valdis Kalniņš, 
Saulkrastu novada pašvaldības 

policijas priekšnieks

Paziņojums par detālplānojuma izstrādi īpašumam 
Kāpu ielā 10A, Saulkrastos, Saulkrastu novadā
Saulkrastu novada dome 
26.06.2013. ir pieņēmusi lēmumu 
(sēdes protokols nr. 3 § 20) “Par de
tālplānojuma īpašumam Kāpu ielā 
10A izstrādes uzsākšanu”. Detālplā
nojuma teritorija ir zemes gabals 
Kāpu ielā 10A, kadastra numurs 
8013 003 0969, tam piegulošā In
čupes krasta līnija un servitūta ceļš.

Saskaņā ar Saulkrastu novada 

teritorijas plānojumu 2012.–2024. 
gadam zemes gabala plānotā (at
ļautā) izmantošana noteikta “Maz
stāvu dzīvojamā apbūve” (DzM1). 

Detālplānojuma izstrādes 
mēr ķis ir pamatot dzīvojamās 
mājas būvniecību.

Rakstiskus priekšlikumus un 
ieteikumus detālplānojuma iz
strādei var iesniegt Saulkrastu no

vada domē Raiņa ielā 8, Saulkras
tos, darba dienās domes darba 
laikā no 2013. gada 9. jūlija līdz 
31. jūlijam. 

Detālplānojuma izstrādes 
vadītāja – Saulkrastu būvvaldes 
vadītāja Līga Pilsētniece (tālr. 
67142519), izstrādātāja arhitek
te Dace Celmiņa (dace.celmina@
metrum.lv).

Sociālie pabalsti, sākot jauno mācību gadu
Ģimenes, kurām Saulkrastu 
sociālais dienests ir izsniedzis 
izziņu par ģimenes atbilstību 
trūcīgas vai maznodrošinātas ģi
menes statusam, 2013./2014. mā
cību gadā var saņemt pašvaldības 
piešķirto sociālo pabalstu skolas 
piederumu un mācību grāmatu 
(Ls 20) un apģērba skolai (Ls 30) 
iegādei skolēnam, lai viņš var sākt 
skolas gaitas jaunajā mācību gadā. 

Apmaksas čeki iesniedzami 

Saulkrastu sociālajā dienestā no 
1. augusta līdz 30. septembrim. 
Čekos jābūt skolēna vārdam, 
uzvārdam un personas kodam, 
ja tiek iegādātas preces vairā
kiem bērniem, katram bērnam 
jābūt savam čekam. Apģērbs uz 
viena čeka un mācību līdzekļi 
uz cita čeka. Nedrīkst būt kopā 
ar citām sadzīves vai pārtikas 
precēm. 

Lai nerastos pārpratumi, lū

gums ģimenes laikus noformēt 
izziņu par atbilstību trūcīgas 
vai maznodrošinātas ģimenes 
statusam Saulkrastu sociālajā 
dienestā Raiņa ielā 8, Saulkras
ti, 109. kab., vai Zvejniekciema 
kultūras namā sociālā dienesta 
filiālē pirmdienās vai ceturtdie
nās plkst. 10–17.30. Tālrunis uz
ziņām 67142511.

Sociālais dienests
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Pasākumu kalendārs

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

Sabiedrisko attiecību speciāliste
Marika Grasmane 67142514, 28634639,
marika.grasmane@saulkrasti.lv

Reģistrācijas apliecība nr. 1633.
Izdevējs: SIA “Rīgas Apriņķa Avīze”
Lāčplēša iela 24, Rīga, LV–1011.
PVN reģ.nr. LV40103037514

Tirāža: 3500 eksemplāri.

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

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

Jūnijā Saulkrastu novada 
Dzimtsarakstu nodaļā 
reģistrēti
Odrija Klētniece,
Beta Melvaga,
Mārcis Čistjakovs,
Katrīna Ontužāne,
Raimonds Satiks,
Renārs Satiks,
Amanda Vimbsone.
Sveicam mazuļus un viņu vecākus!

Sirsnīgi sveicam 
nozīmīgajā jubilejā
Annu Ozoliņu,
Tiju Laimdotu Gīzi,
Lidiju Sasnausku,
Katrīnu Teresi Pļaviņu,
Ilmāru Penki,
Edvīnu Cīruli,
Vili Birzīti,
Vladimiru Suvorovu,
Ināru Ozoliņu,
Viju Mici,
Jāni Kivlenieku,
Ņinu Jaseviču,
Annu Vītolu,
Līviju Projumu,
Ligitu Rasmu Priedīti,
Mildu Peskovu,
Annu Mihasjonoku,
Vandu Miezi,
Broņislavu Līdumu,
Aiju Simanoviču,
Daini Krūmiņu,
Valentīnu Kokinu,
Aļu Furmaņuku,
Antonu Azareviču!

Saulkrastu novada dome 
izsaka līdzjūtību aizsaulē 
aizgājušo tuviniekiem.
Anatolijs Korņilovs
24.12.1930.–20.03.2013.
Ivars Kalniņš
29.05.1941.–30.05.2013.
Aina Laimdota Lapiņa
26.06.1925.–9.06.2013.
Skaidrīte Kēle
28.06.1924.–10.06.2013.
Valentīna Zujeva
26.09.1923.–10.06.2013.

Svētdien, 21. jūlijā, plkst.  14 
Saulkrastu kapos 

Kapu svētki.

19.–20. jūlijā Saulkrastu sporta 
centrā norisināsies tradicionālais 
line dance festivāls/nometne “Jū
ras līnija 2013”.
Festivālu organizē LLKVDA (Lat
vijas Līnijdeju un kantri vester
na deju asociācija) sadarbībā ar 
Saulkrastu domi. Nometnes laikā 
dejotāji apgūs kontaktimprovizā
ciju, dejošanas tehniku, west coast 
swing pāru deju pamatus u. c.
20. jūlija vakarā Saules lauku
mā būs iespēja noskatīties Latvi
jas līnijdeju kolektīvu sagatavotos 
priekšnesumus un publikai būs 
iespēja iemācīties un nodejot di
vas līnijdejas kopā ar festivāla da
lībniekiem.
Festivāla kulminācija būs dejotā
ju izveidotā saulrieta līnija jūras 
krastā aptuveni plkst. 21.30.
Tie, kurus nopietni interesē line 
dance sports, varēs pieteikties 
dalībai LLKVDA sporta līnijdeju/
sacensību deju nodarbībās. Ja ne
līs, pēc saulrieta līnijas arī vakara 
lielā līnijdeju balle notiks Sau
les laukumā. Informācija pa tālr. 
29299585.
26. jūlijā 20.00 (ieeja no 19.00) 
Saulkrastu estrādē pirmizrāde 
“Muzikālais teātris  7” turpinās 
dziesmu svētku noskaņu ar jaut
rības lugu “Bitīt’ rožu dārziņā”.
Ieejas biļetes iepriekšpārdošanā 
k/n “Zvejniekciems”, Saulkrastu 
sporta centrā un “Biļešu paradī
zes” kasēs, un www.bilesuparadize.
lv. Sēdvietas numurētas (Ls 5–8), 
ieejas biļete izrādes dienā Ls 5.
Dzīvojot dziesmu svētku noska
ņā, “Muzikālais teātris 7” šovasar 
iestudē un 26.  jūlijā Saulkrastu 
estrādē pirmo reizi izrādīs īsti 
latviskā garā ieturētu izrādi “Bi
tīt rožu dārziņā”, kas top pēc 
Ādolfa Alunāna lugas motīviem. 
Tā būs jautrības luga, ko izrādes 
radošā komanda papildinājusi ar 
spraigām, no tautas pūra lādēm 

ņemtām rotaļām, dančiem un, 
protams, līdzi dziedamām dzies
mām.
“Bitīt’ rožu dārziņā” lomās ieju
tīsies Voldemārs Šoriņš, Indra 
Burkovska, Jānis Skanis, Jolanda 
Suvorova, Zigurds Neimanis, Mār
tiņš Brūveris, Ērika Eglija, Kārlis 
Anitens, Alberts Kivlenieks, Mar
ta Līne, Kaspars Brūvelis, Sergejs 
Ivanovs, Artūrs Noviks un Oran
žā kora meitenes – Olga Stupiņa, 
Anita Levša un Inta Ļaksa.
3. augustā 22.00 Saulkrastu 
estrādē strūklaku šovs “Satikša
nās pilsētā”. Biļetes iepriekšpār
došanā k/n “Zvejniekciems” un 
Saulkrastu sporta centrā pie ad
ministratoriem. Ieejas biļete Ls 3, 
ieejas maksa izrādes dienā Ls 5. 

“VASARAS VAKARA mūzIKA” 
SAuLKRAStoS 
Saulkrastu domes zālē 10. au-
gustā 16.00 klavieru trio “OPE
RA” ar programmu “Britens, Šnit
ke un Ravels”.
Saulkrastu domes zālē 11. au-
gustā 11.00 “Tautas un dzies
mas” (Guntas Davidčukas vietā 
programmā Ieva Parša). 
Ieeja koncertos Ls  3, pensionā
riem, skolēniem Ls  2. Biļetes 
stundu pirms koncertiem. 

11. augustā 16.00 Saulkrastu 
estrādē gadskārtējie latviešu mū
zikas svētki, kas veltīti Latvijas 
Radio  2 dibinātājam saulkrastie
tim Uldim Dukam. Šoreiz viesos 
muzikālā apvienība “Rozes kaislī
bas” – lūdzam sekot reklāmai. 

SeNIoRu AKtIVItāteS
26. jūlijā ekskursija uz Tukumu, 
Pūri, Bulduriem.
21.–22. augustā ekskursija 
uz Igauniju. Tikšanās 6. augus
tā plkst. 13. Informācija pa tālr. 
26437766.

Arī šogad 
Saulkrastos lieliski 
džeza mākslinieki
15.–20.  jūlijā Saulkrastos, at
pūtas kompleksā “Minhauzena 
Unda”, mūzikas mīļotājus prie
cēs XVI  Saulkrastu džeza festi
vāls “Saulkrasti Jazz 2013”. Visas 
nedēļas garumā būs baudāmi 
vakara koncerti uz festivāla lielās 
skatuves “Minhauzena Undā” un 
dienas koncerti Saules laukumā.

“Saulkrasti Jazz 2013” pie
skandinās labākie pašmāju un 
izcili ārzemju ansambļi un mū
ziķi – Deivids Berkmans, Kestutis 
Vaiginis, Beka Gočiašvili, “Very 
Cool People”, Inga Bērziņa, Amits 
Frīdmans, “Bunch of Gentlemen”, 
“Christos Yerolatsitis Trio”, “Mira-
ge Jazz Orcherstra & Ola Onabule” 
un daudzi citi.

Festivāla muzikālā program
ma būs ļoti piesātināta katru va
karu visas nedēļas garumā, tādēļ 
iesakām iegādāties nedēļas biļetes.

Pirmdiena, 15. jūlijs
Saules laukumā plkst. 15 (bez
maksas koncerts)
“Minhauzena Undā” plkst. 19
• RDKS “Combo”
• Ventspils bigbends
• Jam Session
otrdiena, 16. jūlijs
Saules laukumā plkst. 15 (bez
maksas koncerts)
“Minhauzena Undā” plkst. 19
• “The Room 17”
• “Elektro Folk”
• “Very Cool People”
• Jam Session
trešdiena, 17. jūlijs
Saules laukumā plkst. 15 (bez
maksas koncerts)
“Minhauzena Undā” plkst. 19
• “Drumday 2013”

• “Christos Yerolatsitis Trio” (Kipra, 
Ekvadora, Latvija)
• “Bunch of Gentlemen”
• Jam Session
Ceturtdiena, 18. jūlijs
Saules laukumā plkst. 15 (bez
maksas koncerts)
“Minhauzena Undā” plkst. 19
• Rinalda Maksimova kvartets
• Ingas Bērziņas kvintets
• Festivāla bigbends un īpašie viesi
• Jam Session
Piektdiena, 19. jūlijs
Saules laukumā plkst. 15 (bez
maksas koncerts)
“Minhauzena Undā” plkst. 19
• “Kaf Kaf” (Lietuva)
• “Amit Friedman Quartet” (Izraēla)
• Olga Pīrāgs
• Jam Session
Sestdiena, 20. jūlijs
“Minhauzena Undā” plkst. 12
Studentu koncerts (Ieeja bez 
maksas)
“Minhauzena Undā” plkst. 19
• “Beka Gochiashvili Trio” (Gruzija, 
ASV)
• “Kestutis Vaiginis Quartet” (Lie
tuva, ASV)
• “Mirage Jazz Orchestra & Ola 
Onabule”


