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Atzinība labākajiem skolēniem
Maija beigās svinīgā sarīkojumā 
Saulkrastu novada dome sveica 
pašvaldības izglītības iestāžu 
skolēnus, pasniedzot Atzinības 
rakstus un naudas balvas 
par izciliem sasniegumiem 
mācībās, olimpiādēs, zinātniski 
pētnieciskajā darbībā, mūzikas 
un mākslas konkursos valsts 
un starptautiskā mērogā šajā 
mācību gadā.

Saulkrastu novada domes patei
cību saņēma Saulkrastu vidus
skolas skolēni: Una Undīne Un
gure (4.a kl.), Veronika Solovjova 
(11. kl.), Klāvs Ivo Turkovs (10. kl.), 
Rinalds Seržants (12. kl.); Zvej
niekciema vidusskolas skolēni 
Elīna Kūliņa (11. kl.) un Andris 
Ivanovs (9. kl.); Vidzemes jūrma
las Mūzikas un mākslas skolas au
dzēkņi: Elīna Garance (Saulkras
tu Vizuāli plastiskās mākslas 
nodaļas 5. kurss), Liene Bernhar
de (Saulkrastu Vizuāli plastiskās 
mākslas nodaļas 7. kurss), Gatis 
Kalvišs (3. klavierspēles klase), Ki
rils Turovs (5. pūšaminstrumentu 
klase).

Saulkrastu novada dome patei
cās skolēnu vecākiem un pedago
giem par kopīgo darbu, īpašu pal
dies sakot Saulkrastu vidusskolas 
skolotājām: Ilonai Trezunei, 
Rutai Grabčikai, Andai Zirnei, 
Inesei Bajorei, Alisai Vedjaševai, 
Inesei Petrošinai un Janai Plan

kājai; Zvejniekciema vidusskolas 
skolotājām: Svetlanai Grubei un 
Valdai Tinkusai; Vidzemes jūr

malas Mūzikas un mākslas skolas 
pedagogiem: Rasai Grāmatiņai, 
Mārai Alenai, Tamārai Āriņai, Be

atai Gekai un Miervaldim Lejam. 
Tāpat paldies skolu direktoriem 
Veltai Kalnakārklei, Ievai Laz

dauskai un Andrim Dulpiņam.
Pasākuma fotogalerija apska

tāma www.saulkrsati.lv. 

Ieripojam Saulkrastu vasarā
Maija beigās, atklājot vasaras 
sezonu, norisinājās ikgadējais 
sarīkojums „Ieripo Saulkrastu 
vasarā”, kas sākās ar Fitnesa 
dienu Saules laukumā.

Dažādus aktivitāšu veidus de
monstrēja un līdzi darboties aici
nāja gan Saulkrastu treneri – Inga 
Burkova, Aiva Aparjode, Kendija 
Aparjode un Jānis Grundbergs –, 
gan arī viesi no Rīgas („Kangoo 
Jump”), Valmieras (deju studija 
„Justify”), Līgatnes (Marija Plūme) 
un Ādažiem (Diāna Gžibovska). 
Paldies viņiem visiem par ļaužu 
iekustināšanu šajā drēgnajā pa
vasara dienā! Īpašs paldies Ingai 
Burkovai! Paldies arī „Lakto Pro” 
un „Food Union” par garšīgajām 

balviņām, „Saules mākoņiem” par 
dzīvespriecīgajiem ziepju bur
buļiem un atraktīvo piepūšamo 
vīriņu, „EASYSup” par dekoratī
vajiem dēļiem! 

Paralēli Fitnesa dienas aktivi
tātēm Saules laukumā darbojās 
radošās darbnīcas un piepūšamās 
atrakcijas, bet kafejnīcas „Costa 
del Sol” terasē, no vēja pasargāti, 
darbojās Zīmējumu teātra ļaudis, 
demonstrējot interesentiem izrā
di „Vilks”. 

Vējš un nemīlīgais laiks neno
biedēja drosmīgākos velobraucie
na „Ideāls saulkrastieša vasaras 
tērps” dalībniekus, un pavisam 
drīz Saules laukumā Naura Brik
maņa vadībā ieripoja ziediem un 
cepurēm rotājušies velobraucēji. 

Velobrauciena dalībniekus uzru
nāja Saulkrastu domes priekšsē
dētājs Ervīns Grāvītis un domes 
priekšsēdētāja vietnieks Nor
munds Līcis, izsakot cerību, ka 
pavisam drīz Saulkrastos sāksies 
īsta vasara, jo viss nepieciešamais 
jau ir – gan vasaras baudītāji at
bilstošos tērpos, gan tikko Jūras 
parkā paceltais Zilais karogs. 

Šoreiz svarīgāko balvu saņēma 
„EASYSup” komanda, jo vērtētā
jiem likās, ka tieši košie supotāju 
tērpi būs vispiemērotākie īstai 
Saulkrastu vasaras baudīšanai. 
Paldies sakām arī Dinai un Gun

degai Aldiņām, Indāru ģimenei 
un īpaši – Markusam Indāram, 
Evai un Mārim Šauriņiem, Aivai 
Aperjodei un Līgai Siliņai, Laumai 
Liepiņai un Sintijai Ozolniecei, 
Ivetai Holcmanei un Kārlim Du
bavam, kā arī Dāmai ar ceriņu zie
diem! Svētku pēcpusdienu noslē
dza grupas „Dziļi violets” koncerts. 

Cerēsim, ka arī vasara ieripos 
pie mums, Saulkrastos, ar īsti va
sarīgu laiku un saulītes siltumu! 
Lai mums visiem jauka vasara 
Saulkrastos! 

Svētku fotogalerija apskatāma 
www.saulkrasti.lv.

Pirmajā rindā no kreisās: G. Kalvišs, E. Garance, U. U. Ungure, otrajā no kreisās: E. Kūliņa, V. Solovjova, L. Bernharde, trešajā no kreisās: K. Turovs, 
A. Ivanovs, R. Seržants, K. I. Turkovs. Foto: no domes arhīva

Atraktīvie velobrauciena dalībnieki. Foto: no domes arhīva

Spītējot drēgnajam laikam, Fitnesa diena Saules laukumā bija labi apmeklēta.

Aicinām uz 
Saulkrastu 

svētkiem

Šogad Saulkrastu svētki 
ar moto 

„Kad burās dzied vējš” 
norisināsies 
no 30. jūnija 

līdz 2. jūlijam. 

Būs dažādi koncerti 
un sporta sacensības, 

tradicionālais tirgus un 
Gleznotāju iela, svētku 

gājiens un salūts. 

Detalizētāka informācija 
12. lpp. un 

www.saulkrasti.lv.

Uz tikšanos svētkos!
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Turpinās pieteikšanās mobilā higiēnas 
centra pakalpojumu saņemšanai
Saulkrastu Sociālais dienests 
atgādina, ka turpinās 
pieteikšanās mobilā higiēnas 
centra pakalpojuma un 
mobilā higiēnas centra dušas 
pakalpojuma saņemšanai.

Aprūpes pakalpojumi paredzēti 
Saulkrastu novadā deklarētām 

pensijas vecuma personām un 
I un II grupas invalīdiem, kuriem 
trūkst nepieciešamā infrastruk
tūra, lai nomazgātos mājas aps
tākļos (pakalpojums tiek piešķirts 
bez personas ienākumu izvērtē
šanas). 

Lai saņemtu aprūpes pakal
pojumu, Sociālajā dienestā jāie

sniedz iesniegums un ģimenes 
ārsta izrakstīta izziņa ar norādi 
par medicīnisko kontrindikāciju 
neesamību pakalpojuma saņem
šanai.

Lai pieteiktos pakalpojuma 
saņemšanai, lūdzam zvanīt uz 
Saulkrastu Sociālo dienestu, tālr. 
67142510.

Piekrastē nostiprināts 
kāpu posms
Pateicoties 20 aktīviem 
talciniekiem, Saulkrastos 
veikti kāpu stiprināšanas darbi 
Eiropas Savienības kampaņas 
„EU GREEN WEEK” ietvaros.

Laiku no 29. maija līdz 2. jūnijam 
Eiropas Komisija pasludinājusi 
par Zaļo nedēļu. Zaļās nedēļas 
laikā Dabas aizsardzības pārval
des projekta „LIFE Ekosistēmu 
pakalpojumi” pārstāvji kopīgi ar 
Pasaules Dabas fondu Saulkrastu 
kāpās rīkoja talku „zaļo risināju
mu” demonstrēšanai un pielieto
šanai praksē.

Saulkrastos kāpas ir pakļautas 
gan viļņu un vēja iedarbībai, gan 
lielai atpūtnieku slodzei. Sau
lainās vasaras dienās te ierodas 
aptuveni 2000–3000 atpūtnieku 
dienā. Kāpas tiek stipri nostai
gātas un pašas nespēj kvalitatīvi 
atjaunoties. Tāpēc talkas laikā 
veikta kāpu graudzāļu stādījumu 
un kārklu pinumu veidošana, lai 
veicinātu piekrastes kāpu atjau
nošanos. Ar augiem klātu kāpu 
barjera pasargā krastu no izskalo
šanas vētru laikā, savukārt pinu
mi aiztur smiltis un virza apmek
lētāju plūsmas tā, lai kāpas varētu 
sekmīgi atjaunoties. 

Talkas dalībnieku vidū bija 
piekrastes pašvaldību un vides 
nozares pārstāvji, kuri ikdienā or
ganizē dažādas talku aktivitātes. 
Talka kalpoja par ekspertu piere
dzes apmaiņu. 

Šāda piekrastes apsaimnieko
šanas metode pielietota arī citviet 
Latvijā – Ventspils un Engures 
piekrastē –, kā arī Lietuvā, Kuršu 
kāpā, un ir atzīta par vienu no ie
teicamākajām priekškāpu atjau
nošanas metodēm.

Šī gada Zaļās nedēļas tēma ir 

„Green jobs for a greener future”. 
Kampaņas laikā visā Eiropā, to
starp arī Latvijā, notiek dažādas 
Zaļās nedēļas aktivitātes. Infor
māciju par aktivitātēm var atrast 
sociālajos tīklos „Facebook” un 
„Twitter”, izmantojot tēmturi 
#EUGreenWeek. 

Zaļās nedēļas kampaņu organi
zē Eiropas Komisijas Vides ģene
rāldirektorāts. Šī gada kampaņa 
fokusējas uz „zaļu” darba iespēju 
radīšanu, dažāda veida jaunu un 
inovatīvu „zaļo” paņēmienu ap
guvi, ieviešanu un popularizēša
nu visā Eiropā, tādējādi sekmējot 
ekonomiski un sociāli ilgtspējīgu 
izaugsmi dažādās jomās.  

Plašāka informācija par kam
paņu http://www.eugreenweek.eu/.

Plašāka informācija par Saul
krastos ieteicamajiem „zaļajiem” 

apsaimniekošanas pasākumiem 
skatāma projekta „LIFE Ekosis
tēmu pakalpojumi” mājas lapā, 
sadaļā “Vides dizaina objekti 
Saul krastos”. Skatīt dokumentu 
„Pilotteritorijas koncepcija”.

Talka tika organizēta Eiropas 
Savienības „LIFE” programmas 
LIFE13 ENV/LV/000839 projekta 
„Ekosistēmu un to sniegto pa
kalpojumu novērtējuma pieejas 
pielietojums dabas daudzveidības 
aizsardzībā un pārvaldībā” („LIFE 
Ekosistēmu pakalpojumi”) ietva
ros sadarbībā ar Pasaules Dabas 
fondu. Projektu „LIFE Ekosistē
mu pakalpojumi” līdzfinansē Ei
ropas Savienība un Latvijas Vides 
aizsardzības fonda administrācija. 

Rita Arāja, 
„LIFE Ekosistēmu pakalpojumi”

Saulkrastu peldvietā 
Zilais karogs
Saulkrastu peldvietai „Centrs” 
jau ceturto gadu pēc kārtas 
piešķirts Zilais karogs. 
Tas nozīmē, ka ir izpildīti 
starptautiskās ekoprogrammas 
kvalitātes kritēriji ūdens, vides 
pārvaldes, vides informācijas 
un izglītības, tostarp arī 
labiekārtojuma un servisa 
jomās.

Zilais karogs ir pasaules populā
rākais tūrisma ekosertifikāts, kas 

ir plaši atpazīts gan iedzī
votāju, gan pašvaldību un 
vides institūciju vidū. Kri
tēriju ieviešana nodrošina 
pilnvērtīgu metodoloģiju 
peldvietu apsaimniekoša
nai, kurā ir ņemti vērā visi 
vides aizsardzības un ilgt
spējīgas attīstības faktori 
un pievērsta liela uzma
nība vides kvalitātes uzturēšanai 
un bioloģiskās daudzveidības aiz
sargāšanai. Iesaistoties kampaņā, 

pašvaldības apņemas īstenot arī 
plašākas vides informācijas un iz
glītības iniciatīvas.

Talcinieki iestādīja 100 smiltāju kāpu kviešu stādus. 
Foto: no domes arhīva

Pašvaldību vēlēšanu 
rezultāti Saulkrastu novadā
Ievēlētie deputāti alfabēta secībā

1. Igors Akulovs Nacionālā apvienība „Visu Latvijai!”-
„Tēvzemei un Brīvībai/LNNK” 

2. Santa Ancāne Nacionālā apvienība „Visu Latvijai!”-
„Tēvzemei un Brīvībai/LNNK” 

3. Aiva Aparjode Nacionālā apvienība „Visu Latvijai!”-
„Tēvzemei un Brīvībai/LNNK” 

4. Antra Deniškāne Nacionālā apvienība „Visu Latvijai!”-
„Tēvzemei un Brīvībai/LNNK” 

5. Andris Dulpiņš Nacionālā apvienība „Visu Latvijai!”-
„Tēvzemei un Brīvībai/LNNK” 

6. Jurģis Grabčiks Partija „Vienotība”

7. Ervīns Grāvītis Nacionālā apvienība „Visu Latvijai!”-
„Tēvzemei un Brīvībai/LNNK” 

8. Alens Horsts Latvijas Zemnieku savienība

9. Mārtiņš Kišuro Nacionālā apvienība „Visu Latvijai!”-
„Tēvzemei un Brīvībai/LNNK” 

10. Normunds Līcis Partija „Vienotība”

11. Selga Osīte Partija „Vienotība”

12. Līga Vaidere Partija „Vienotība”

13. Oksana Vanaga Partija „Vienotība”

14. Bruno Veide Latvijas Zaļā partija

15. Ivars Veide Latvijas Zaļā partija

ZAAO novērtēts 
Ilgtspējas indeksā
SIA „ZAAO” (ZAAO) Korporatīvās 
ilgtspējas un atbildības institūta 
rīkotajā Ilgtspējas indeksā 
šogad saņēma Zelta kategorijas 
godalgu. Ilgtspējas indekss 
Latvijas uzņēmumiem tiek 
noteikts no 2010. gada. ZAAO 
tajā piedalījās jau septīto reizi 
un guva apliecinājumu, ka 
uzņēmuma sniegums ik gadu 
uzlabojas.

Uzņēmumi, kuri saņēmuši zelta 
statusu, demonstrē atklātību un 
caurskatāmību, visus būtiskākos 
ilgtspējas aspektus komunicējot 
publiski. Tie tiecas paplašināt un 
pielāgot savus riska vadības pro
cesus, iekļaujot tajos būtiskākos 
korporatīvās atbildības aspektus. 
Šo uzņēmumu korporatīvās atbil
dības stratēģija ietver skaidrus un 
izmērāmus mērķus.

ZAAO tika pasniegts arī Vides 
aizsardzības un reģionālās attīs
tības ministrijas īpašais apbalvo
jums „Reģiona spēks” – kā uzņē
mumam, kas savā darbībā ne tikai 
sekmīgi ievēro ilgtspējīgas uzņē
mējdarbības pieeju, bet būtisku 
nozīmi piešķir vides jautājumiem 
un ir nozīmīgs visa reģiona attīs
tības virzītājs.

Ilgtspējas indekss ir stratēģisks 
vadības instruments, kas balstīts 
uz starptautiski atzītas metodo
loģijas, palīdzot Latvijas uzņēmu
miem diagnosticēt savas darbības 
ilgtspēju un korporatīvās atbildī
bas līmeni. Vienlaikus tas sabied
rībai, valsts un nevalstiskajām 
organizācijām sniedz objektīvus 
kritērijus, lai uzslavētu un atbals
tītu tādus uzņēmumus, kuri pa
līdz stiprināt Latvijas ekonomiku 
ilgtermiņā.

Skaitītāju rādījumus ātri un ērti var nodot internetā
SIA „Saulkrastu komunālserviss” aicina, nododot skaitītāju 

rādījumus, izmantot interneta vietnes www.komunalserviss.lv 
sadaļu „Skaitītāju rādījumu nodošana Web” (atrodama zem 

sadaļas „Partneri”), kas vienkāršos skaitītāju rādījumu 
uzskaiti un kontroli. 

Detalizētāka informācija pieejama www.komunalserviss.lv.

Vēlēšanās startējušo partiju rezultāti 

Kandidātu saraksti Derīgās zīmes Deputāti

„LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA” 230 (9,35%) 1

Nacionālā apvienība „Visu Latvijai!” – 
„Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”

1018 (41,38%) 7

Partija „VIENOTĪBA” 827 (33,62%) 5

Latvijas Zaļā partija 261 (10,61%) 2

Politiskā partija „Alternative” 75 (3,05%) 0

Balsstiesīgie: 4559
Nobalsojušie: 2468 (54,13%)
Deputāti: 15
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NVA konsultācijas
Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) Siguldas filiāles 

darbinieki pieņems klientus 3. un 6. jūlijā no plkst. 10.00 
līdz 15.00. Uzmanību, tehnisku iemeslu dēļ mainīta 

pieņemšanas vieta ! Turpmāk, līdz nākamajam paziņojumam, 
apmeklētājus pieņems Saulkrastu novada domes telpās, 

cokolstāvā.  Aicinām sekot norādēm!

Apstiprināts novada domes 
2016. gada publiskais pārskats 
31. maijā pēdējā iepriekšējā 
sasaukuma Saulkrastu novada 
domes sēdē tika apstiprināts 
pašvaldības 2016. gada 
publiskais pārskats.

Publiskajā pārskatā ir iekļauta 
pamatinformācija par novada ie
dzīvotājiem, ziņas par pašvaldību, 
realizējamiem projektiem, par 
pašvaldības finanšu resursiem, to 
izlietojumu un būtiskākajiem no

tikumiem Saulkrastu pašvaldībā 
pagājušajā gadā.

Ar pašvaldības publisko gada 
pārskatu var iepazīties pašval
dības interneta vietnē www.
saulkrasti.lv sadaļas „Pašvaldības” 
apakšsadaļā „Dokumenti”. Pār
skats nosūtīts arī uz Vides aiz
sardzības un reģionālās attīstības 
ministriju (VARAM) publicēšanai 
ministrijas mājas lapā www.va-
ram.gov.lv.

Aicina uz bēbīšu 
skoliņas nodarbībām
Agrīnā bērnībā no dzimšanas brīža 
līdz 3 gadu vecumam notiek visin
tensīvākā mazuļa attīstība. Šajā ve
cumā mazuļi mācās izzināt pasauli 
caur kustībām un sajūtām. Mazulis 
cenšas izpētīt apkārtējā vidē sasto
pamās lietas, cenšas saklausīt un 
identificēt dažādas apkārtnes ska
ņas. Šajā vecumā intensīvi attīstās 
bērnu valoda, paplašinās vārdu 
krājums, notiek kustību attīstība – 
kustības kļūst koordinētākas, gaita 
stabilāka, bērns iemācās staigāt. Jau 
kopš dzimšanas mazulim attīstās 
sajūtas, šai laikā bērniem ļoti inte
resē lietas izpētīt caur savām sajū
tām, tās aptaustot un pagaršojot.

Ikviens vecāks var palīdzēt sa
vam bērnam veiksmīgi attīstīties, 
tādēļ aicinām uz bēbīšu skoliņu 
„Saulstariņš”, kur māmiņām kopā 
ar mazuli būs iespēja:

– dalīties savās sajūtās, saņemot 
atbalstu gan no grupas vadītājas, 
gan pārējām grupas dalībniecēm;

– uzzināt ko jaunu par mazuļa 
šī brīža attīstību;

– iegūt atbildes uz saviem jau
tājumiem par visu uztraucošo 
saistībā ar mazuli;

– mazuļiem no 1 līdz 2,5 gadu ve
cumam iesaistīties attīstošās rota
ļās, socializēties un mācīties komu
nikāciju ar saviem vienaudžiem.

Nodarbības notiks ceturtdie
nās „Jauniešu mājā”, Raiņa ielā 7, 
Saulkrastos.

Pirmā nodarbība plkst. 11.00–
12.00 mazuļiem no 1 līdz 2,5 gadu 
vecumam.

Otrā nodarbība plkst. 12.00–
13.00 mazuļiem no 3 mēn. līdz 
1 gadiņam. 

Skoliņas ietvaros būs nodarbī
bas vecākiem kopā ar mazuļiem, 
kā arī lekcijas par bērna attīstības 
un kopšanas jautājumiem.

Grupā parasti tiekas 5–10 mam
mas ar saviem līdzīga vecuma bēr
niem.

Skoliņu vadīs sertificēta vec
māte, hendlinga un krūts zīdīša
nas speciāliste, Baltezera vecāku 
skolas un zīmola „Mamma mam
mai” vadītāja un dibinātāja Anda 
Veismane.

Nodarbības ir bez maksas. 
Lūgums pieteikties pa tālruni 

29445270 vai rakstot uz epastu: 
inguna.feldmane@saulkrasti.lv.

Iepazīstina ar jaunatnes 
iespējām Saulkrastos

No 31. maija līdz 2. jūnijam 
Slovēnijas galvaspilsētā 
Ļubļanā norisinājās 
„Erasmus+” ilgtermiņa 
sadarbības projekta „Europe 
Goes Local” konference.

Konferencē tika pārstāvētas vairāk 
nekā 20 Eiropas valstis, starp tām 
arī Latvija. Saulkrastu pašvaldību 
projekta „Jaunatnes darba kvalitā
tes celšana savā pašvaldībā” ietva
ros pārstāvēja „Jauniešu mājas” jau
natnes darbinieks Renārs Peksis.

 Konferencē norisinājās meis
tarklases, kuras pasniedza Eiropas 
valstu jaunatnes jomas darbinieki 
un eksperti. Viena no apmeklē
tākajām meistarklasēm bija arī 
„Jauniešu mājas” jaunatnes dar
binieka, saulkrastieša R. Pekša 
vadītā klase „New youth center 
in municipality, progress so far”. 
Meistarklasē tika prezentētas 
jaunatnes iespējas Saulkrastos, 
kā arī „Jauniešu mājas” izveide 

un darbība. Ar Saulkrastiem un 
„Jauniešu māju” nāca iepazīties 
jaunatnes speciālisti un eksperti 
no Francijas, Islandes, Somijas, 
Ungārijas un citām valstīm.

Konferences laikā tika prezen
tēts pētījums par jaunatnes darbu 
pašvaldībās Eiropas līmenī, kā arī 

norisinājās dažādas aktivitātes 
starp delegācijām un pieredzes 
apmaiņas sarunas.

Paralēli tika nodibināti kontak
ti ar citu valstu jauniešu centriem 
un organizācijām, lai dalītos ide
jām un tuvākajā laikā dotos piere
dzes apmaiņas braucienos.

SOS bērnu ciematiem jubileja
Šogad aprit 20 gadu, kopš 
Latvijā Īslīcē tika atvērts 
pirmais SOS bērnu ciemats. 

Divdesmit gadu laikā izveidots 
vēl viens ciemats Valmierā, vai
rāki SOS ģimeņu atbalsta centri 
un jauniešu mājas. Apaļo jubile
ju atzīmēja maija vidū Rīgas pilī, 
klātesot Valsts prezidentam Rai
mondam Vējonim un viņa kun
dzei Ivetai Vējonei, kura ir SOS 
bērnu ciematu patronese. Pasā
kumā piedalījās arī Saulkrastu 
novada bāriņtiesas priekšsēdētāja 
un Latvijas Bāriņtiesu darbinieku 
asociācijas valdes priekšsēdētāja 
Baiba Meldere.

Šo gadu laikā arī 7 Saulkrastu 
novada bērni, kas palikuši bez 
vecāku aprūpes, ir raduši savas 
mājas Īslīcē. Šobrīd SOS ciematā 
dzīvo 4 Saulkrastu bērni.

Apstiprināts projekts 
„Jaunie Latvijas kamermūziķi 
Saulkrastiem 2017”
Valsts kultūrkapitāla fonda 
(VKKF) izsludinātajā otrajā 
2017. gada projektu konkursā 
apstiprināts Saulkrastu 
novada pašvaldības aģentūras 
„Saulkrastu kultūras un 
sporta centrs” iesniegtais 
projekta pieteikums „Jaunie 
Latvijas kamermūziķi 
Saulkrastiem 2017”.

Kamermūzikas festivāla „Jaunie 
Latvijas kamermūziķi Saulkras
tiem 2017” norise plānota no 
28. jūlija līdz 6. augustam.

Plānots, ka festivālā uzstā
sies: Agnese Skrastiņa (klarnete), 
Agnese Stalidzāne (vijole), Atis 
Andersons (klavieres); Dāvis Slie
cāns (alts), Edgars Reimanis (fa

gots), Iveta Cālīte (klavieres), Jānis 
Jaunalksnis (sitaminstrumenti), 
Jānis Rubiks (kontrabass), Jevgēnija 
Frolova (alts), Jevgēnijs Čepoveckis 
(vijole), Jūlija Makarina (alts), Kon
stantīns Paturskis (vijole), Kristiāna 
Ozoliņa (vijole), Lauma Ilsuma 
(flauta), Mag dalēna Geka (vijole), 
Māris Evelons (mežrags), Māris Ku
ģis (oboja), Pēteris Ozoliņš (čells), 
Raivis Misjuns (kontrabass), Reinis 
Apsītis (čells), kā arī ārvalstu viesi – 
Paulīne Šenē (klavieres) un Anžela 
Legasa (čells) no Francijas.

Saulkrastietis R.Peksis vada meistarklasi. Foto: no domes arhīva

Konferencē pārstāvēto dalībvalstu karte.

No kreisās: Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas Bāriņtiesu un 
audžuģimeņu departamenta direktore V. Gluščenko, Valsts prezidents 
R. Vējonis un viņa kundze I. Vējone, Saulkrastu novada bāriņtiesas 
priekšsēdētāja un Bāriņtiesu darbinieku asociācijas vadītāja B. Meldere, 
SOS bērnu ciematu direktore I. Paleja. Prezidenta kancelejas foto
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Svētki pateicības zīmē 
Maijs Saulkrastu vidusskolā 
bija bagāts ar svētku brīžiem. 

Mēnesis sākās ar Baltā galdauta 
svētkiem. Šoreiz katra klase pul
cējās pie sava svētku un pārdo
mu brīdim klātā galda un centās 
veidot savas tradīcijas. Vieniem 
tā bija kopīga kliņģera vai īstas 
rupjmaizes ar medu baudīšana, 
citiem tas bija erudīcijas konkurss 
par savu dzimto zemi, tās skaistā
kajām vietām, vēl kādam – kopīgi 
nodziedāta dziesma, nesteidzīga 
saruna. Visus vienoja kopīga pa
teicība tiem mūsu tautas pārstāv
jiem, kuri 1990. gadā pieņēma 
drosmīgo lēmumu nobalsot PAR 
Latvijas neatkarības atjaunošanu. 
Svētku reizē tika runāts par kat
ram svarīgo savā dzimtajā zemē 
Latvijā, par jaunu tradīciju veido
šanu un kopšanu.

Pateicības zīmē vistuvākajam, 

vismīļākajam cilvēkam – māmi
ņai – notika sirsnīgākais maija 
notikums: Mātes dienas koncerts 
„Kā sirsniņa azotē…” 12. maijā. 
Tajā bērni no maziem ziedu puš
ķīšiem veidoja pateicības vainagu 
savām māmiņām par reiz negu
lētajām naktīm, māmiņas mīļo 
smaidu, kas nožāvē visas asaras, 
un rokām, mīļajiem vārdiem, 
dziedātajām dziesmām, sapratni 
un visu mīlošo māmiņas sirdi. 
Pateicības vainaga vīšanu režisē
ja skolotājas Daiga Bernaua un 
Inese Ābola. Pasākumā piedalījās 
Saulkrastu vidusskolas koris un 
ansamblis, lieli un mazi dejotāji, 
kā arī skatuves runas meistari. 
Īpašo atmosfēru palīdzēja uzburt 
skolēnu pašu izpildītie muzikālie 
priekšnesumi ar dažādiem ins
trumentiem – flautu, eifoniju un 
ģitārām.

Īpaša Saulkrastu vidusskolas 

tradīcija ir Pateicības diena – 
darba svētki –, kad tiek sveikti 
olimpiāžu un konkursu uzvarē
tāji, kas pierādījuši Saulkrastu 
vidusskolā sniegtās izglītības 
kvalitāti un konkurētspēju, kā 
arī skolēni, kuri godam mācīju
šies visa gada garumā. Šajos svēt
kos īpaši tiek godinātas ģime
nes, kuras ieaudzinājušas savos 
bērnos cieņpilnu un atbildīgu 
attieksmi pret savu pienākumu 
– mācīšanos – un bijušas atbalsts 
ikdienas darbā. Goda, Atzinības 
un Pateicības rakstus saņēma 
108  Saulkrastu vidusskolas sko
lēni. Īpašs prieks par ģimenēm, 
kurās apbalvojumus saņēma vai
rāki bērni, – Blekšu, Gļebu, Gal
vānu, Unguru, Vanagu, Jenertu, 
Miltiņu, Seržantu, Ozolnieku, 
Petruņko, Baltgalvju, Grabčiku 
un Jirgensonu ģimenēm. Vis
kuplākā no tām bija Lankmaņu 

ģimene, kurā pateicības saņēma 
visi trīs bērni.

Mēs novērtējam ģimenes, kuras 
ieaudzina savos bērnos vērtības, 
pienākumus un darba tikumu. 
Mēs lepojamies ar skolotājiem, 

kas saskata katra individuālās spē
jas un palīdz attīstīties talantiem. 
Pievienojies mūsu saimei! 

Inese Ābola, Ivonna Ungure, 
Saulkrastu vidusskola

Pieredzes apmaiņa 
Ozolnieku vidusskolā
Neskatoties uz to, ka Saulkrastu 
vidusskola ir ļoti veiksmīgi 
izgājusi akreditācijas procesu 
un ir akreditēta uz sešiem 
gadiem, skolas administrācija 
devās pieredzes apmaiņā 
uz Ozolnieku vidusskolu, lai 
pilnveidotu ikdienas mācību 
darbu un gūtu jaunas idejas.

Lielo pilsētu – Rīgas un Jelgavas – 
tuvums rada līdzīgu situāciju 
vidusskolas klašu komplektācijā 
kā Saulkrastu, tā arī Ozolnieku 
vidusskolā. 

Otrs abām skolām aktuāls jau
tājums bija iekļaujošā izglītība. 
Nav noslēpums, ka allaž ir bijuši 
bērni, kuri mācību vielu apgūst 
lēnāk un problemātiskāk nekā 
viņu vienaudži. Iekļaujošās izglī
tības mērķis ir nodrošināt vienlī
dzīgas iespējas izglītības apguvei 
un veicināt sociālās atstumtības 
riska grupu iekļaušanos izglītī
bas sistēmā visos izglītības veidos 
un pakāpēs. Jau vairākus gadus 
Saulkrastu vidusskola īsteno 
speciālās izglītības programmas, 
tādēļ jo vērtīgāka bija Ozolnieku 
vidusskolas pieredze speciālās iz
glītības programmu īstenošanā – 

kā skola organizē darbu, lai bēr
nam būtu nodrošināta atbilstoša 
vide un kvalificēta palīdzība kva
litatīvas izglītības ieguvei. Ozol
nieku vidusskolas kolēģus inte
resēja mūsu pieredze un prasības 
akreditācijas procesā attiecībā uz 
speciālajām programmām.

Trešā interesantā un iedvesmo
jošā pieredze Ozolniekos – skolas 
iniciatīva. Skolas iniciatīva pasā
kumu ciklā „Nacionālie dārgumi”, 
„Zaļās klases” izveidē, „Vasaras 
skoliņas” organizēšanā nākama
jiem pirmklasniekiem. Īpaši jā
atzīmē zēnu mājturības kabineta 
iekārtojums – vairākas atsevišķas 
telpas darbam ar dažādiem ma
teriāliem, kas ir aprīkotas ar ne
pieciešamajiem darbagaldiem un 
instrumentiem. Skola īpaši lepojas 
ar datorizētu darbagaldu smal
kiem kokgriezumiem. Mājturības 
stundās zēni izgatavo dažādus su
venīrus ar skolas simboliku, meda
ļas, tautisko rakstu zīmes un citas 
praktiskas lietas, tādējādi apgūstot 
uzņēmējdarbības pamatus, attīs
tot amata prasmes un radošumu.

Astrīda Dinēviča, Oksana Vanaga, 
Saulkrastu vidusskola

Pavasara kaleidoskops

Aizvadītais pavasaris 
Saulkrastu vidusskolā bija 
tikpat interesants kā mainīgie 
laikapstākļi. Visa pavasara 
garumā skolēni varēja sevi 
parādīt, pierādīt vai pieņemt 
izaicinājumu kādā no 
aktualitātēm – eksaktajās 
zinātnēs, skatuves mākslā un 
pašizteiksmē, dejās un sportā, 
kā arī radošajās darbnīcās.

Mācību jomā priekšplānā izvir
zījās eksaktās zinātnes, īpaši ma
temātika. Labākie 4. klašu ma
temātiķi tika noskaidroti skolas 
matemātikas olimpiādē, konkur
sā „Tik vai... Cik?”, kā arī starp
tautiskajā matemātikas konkur
sā „Ķengurs 2017”. 7 Saulkrastu 
vidusskolas skolēni iekļuva valsts 
100 labāko matemātiķu saraks
tā savā klašu grupā. Saulkrastu 
vidusskolas 1.–5. klašu komanda 
veiksmīgi startēja arī „Atjautī
bas dienas” olimpiādē, ko Zināt
nes dienas ietvaros organizēja 
Exupéry Starptautiskā skola. 

Dažādas aktivitātes tika piedā
vātas arī mākslas jomas interesen
tiem. Vecāko klašu skolēniem bija 
iespēja izgaršot izrādi „Svina garša” 
Nacionālajā teātrī, bet aktīvākie 
„Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas 
2016” dalībnieki noskatījās izrādi 
„Toma Sojera piedzīvojumi” Dailes 

teātrī. Atraktīvākie teātra un im
provizācijas mākslas aktīvisti sko
lotājas Ineses Ābolas vadībā pieda
lījās teātra sporta draudzības spēlē 
Zvejniekciema vidusskolā. Dienu 
vēlāk I. Ābolas un Daigas Bernauas 
vadītā teātra pulciņa dalībnieki 
piedalījās Pierīgas skolu teātru sa
ietā Vangažos. Iespēja izmēģināt 
un pilnveidot spējas kulinārijas un 
video mākslā tika dota 6. klasei, 
kura piedalījās „Rimi” organizētajā 
konkursā „Gardēžu klase”. Mūsējie 
bija to 30 klašu vidū no 269, kuri 
saņēma „Rimi” dāvināto produk
tu grozu un pagatavoja garšīgu un 
veselīgu ēdienu, izveidojot filmiņu 
par maltītes gatavošanas procesu. 
Tiem skolēniem, kuri priekšroku 
dod laika pavadīšanai interesantas 
grāmatas sabiedrībā, bija iespēja 
„Pielaikot grāmatu” un pieņemt 
„Grāmatu izaicinājumu”.

Pavasarī bija jūtams enerģijas 
lādiņš dejojošo skolēnu rindās, jo 
Saulkrastu  sporta centrā notika 
tautisko deju kolektīvu sadrau
dzības koncerts „Ak, pavasar!”. 
Pierīgas skolu deju kolektīvu ska
tē ļoti sīvu konkurenci izturēja 
visu vecumu Saulkrastu vidus
skolas tautisko deju dejotāji, ie
gūstot augstāko un 1. pakāpi. 

Interesanti bija arī sporta pa
sākumi, jo tie rosināja ne tikai 
muskuļu, bet arī prāta darbību. 

Debitēja jaunizveidotā Saulkras
tu vidusskolas volejbola koman
da treneres S. Rozītes vadībā. Uz 
Salaspili devās 6 dambretes pul
ciņa dalībnieki, kur 16 komandu 
konkurencē ieguva 6. vietu. Uz 
Valmieru devās 5.b un 9. klase, lai 
piedalītos ZZ čempionāta pusfi
nālā. Lai arī uzvaras lauri netika 
plūkti, komandas pārliecinājās, 
ka spēks ir komandas saliedētībā, 
kā arī prāta un spēka vienotībā.

Viskrāsainākais pavasara no
tikums bija radošās darbnīcas, 
kuras tradicionāli vadīja skolēnu 
vecāki, radinieki, skolas darbinieki 
un atbalstītāji. Šogad katra no 18 
darbnīcām sniedza priekšstatu par 
kādu profesiju – bija iespēja veidot 
auduma ziedus un zīdpapīra bum
bas, strādāt kokapstrādes darbus, 
locīt origami, apgleznot akmeņus, 
veidot eglīšu rotājumus no sāls 
mīklas, lidmašīnas, papīra turētā
jus un rotaslietas, kā arī piedzīvot 
knaģu un pudeļu pārvērtības. Pa
teicamies visiem, kuri padalījās ar 
savām oriģinālajām idejām!

Ar sīkāku informāciju par 
Saulkrastu vidusskolas skolēnu 
sasniegumiem un aktivitātēm 
iepazīstieties skolas mājaslapā 
www.saulkrastuvsk.lv. 

Astrīda Dinēviča, Ivonna Ungure, 
Saulkrastu vidusskola

Īpašs prieks par ģimenēm, kurās apbalvojumus saņēma vairāki bērni – 
viskuplākā no tām bija Lankmaņu ģimene, kurā pateicības saņēma trīs 
bērni. Foto: no Saulkrastu vidusskolas arhīva

Saulkrastu vidusskolas direktore Velta Kalnakārkle saņēma īpaši 
Saulkrastu vidusskolai darinātu kokgriezuma plāksni. 
Foto: no Saulkrastu vidusskolas arhīva

Viskrāsainākais pavasara notikums – radošās darbnīcas. Foto: no Saulkrastu vidusskolas arhīva
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Pirmā vieta konkursā „Ar burinieku uz Ameriku!”
Vidzemes jūrmalas 
Mūzikas un mākslas skolas 
Zvejniekciema Mākslas 
nodaļas audzēkņi piedalījās 
Ainažu jūrskolas, Salacgrīvas 
novada domes un Jūras 
administrācijas rīkotajā 
vizuālās mākslas konkursā 
„Ar burinieku uz Ameriku!”.

Konkursa organizatori 3. jūnijā 
Ainažos aicināja pulcēties izstā
des atklāšanā un laureātu apbal
vošanā. Vispirms piemiņas brīdī 
„Kapteiņu kapukalniņā” pulcējās 
sirmie kapteiņi un viņu tuvinieki, 
lai pieminētu un godinātu mūžī
bā aizgājušos „dzelzs vīrus koka 
kuģos”, kā latviešu jūrasbraucējus 
mēdza dēvēt. Tad sekoja sarīko
jums Ainažu jūrskolas muzejā, 
kur tika šķetināti pagātnes stāsti, 
atzīmējot 150. gadadienu kopš jūr
skolas dibināšanas. Īpašajā Ainažu 
jūrskolas gaisotnē skanēja jautras 

igauņu dziesmas, notika arī latvie
šu un igauņu bērnu deju priekšne
sumi. Iepazīstinot ar kuģniecības 
pagātni, dalībniekiem tika dāvāta 
grāmata „Jūras vilki sarakstē un 
atmiņās”. Vēsture nostājās mūsu 
priekšā dzīva, interesanta un no
teikti tā vērta, lai iepazītu.

Pārsteigums? To konkursa orga

nizatori rūpīgi glabāja līdz pat dip
lomu pasniegšanas brīdim. Laura 
Mihailova konkursā ieguvusi 1. vie
tu un brīnišķīgu balvu – braucienu 
uz Stokholmu četrām personām! 
Apsveicam Lauru un viņas skolotāju 
Māru Alenu ar lielisko panākumu!

Ieva Lazdauska, VJMMS

Mājas mūsu 
spārnotajiem draugiem 
Zvejniekciema vidusskolas 
absolvents, tagad SIA „Eco 
Baltia vide” pārstāvis Edgars 
Mūrnieks pavasara sākumā 
piedāvāja mūsu skolas 
audzēkņiem iesaistīties Putnu 
būrīšu izveides projektā. 

Projekts tika realizēts sadarbībā ar 
SIA „Labie koki”, kas četrām Pie
rīgas skolām (Babītes, Mārupes, 
Zvejniekciema vidusskolai, Salas 
sākumskolai) piegādāja materiālus 
putnu būrīšu izgatavošanai. Pro
jekta mērķis, kā norāda E.  Mūr
nieks, ir ieinteresēt skolēnus prak
tisku darbu veikšanai, nevis veltīgi 
tērēt laiku sociālajos tīklos. 

Zvejniekciema vidusskola ar 
lielu aizrautību iesaistījās projek
tā, un mājturības skolotāja Jura 
Biukas vadībā 5., 8. un 9. klases 
zēni izgatavoja pavisam kopā 

64 putnu būrīšus. Visvairāk būru 
tika zīlītēm un dzilnīšiem – 40, 
jauni mājokļi arī 20 mājas straz
diem un 4 meža pūcēm. Lai gan 
ar aizrautību strādāja visi zēni, 
vairāk būru izgatavoja Alberts 
Spilva no 5. klases, Lauris Lecis no 
9. klases, Rainers Šauriņš un Mar
kuss Baltais no 8. klases. Paldies 
par centīgo darbu!

Kad būrīši bija gatavi, E. Mūr
nieks atbrauca, lai pateiktos skolē
niem un pedagogam J. Biukam par 
ieguldīto darbu. Putnu būrīši tika 
nogādāti uz Annas Koku skolu, 
kur tos profesionāli arboristi izvie
tos kokos vajadzīgajā augstumā, 
lai mūsu spārnotie draugi jaunajos 
mājokļos gribētu iekārtoties un at
griezties tāpat kā mēs savās mājās. 

Valda Tinkusa, 
Zvejniekciema vidusskola

Lepojamies ar savu skolēnu sasniegumiem

Ir beidzies kārtējais mācību 
gads, un Zvejniekciema 
vidusskolā ir apkopoti 
skolēnu sasniegumi mācību 
priekšmetu olimpiādēs, skatēs, 
konkursos un sacensībās, kā 
arī ikdienas darbā. 

Esam gandarīti, ka 2016./2017. 
mācību gadā iegūtas 16 godalgo
tas vietas dažādās mācību priekš
metu olimpiādēs valstī un Pierīgā. 

Latvijas 44. atklātajā matemāti
kas olimpiādē 6. klases skolnieks Ar
tūrs Kiseļevskis ieguva 2. vietu, bet 
plašāka informācija par sasniegu
miem mācību priekšmetu olimpi
ādēs Pierīgā apkopota 1. tabulā. 

Šajā mācību gadā skatēs, kon
kursos un sacensībās piedalījās 
Zvejniekciema vidusskolas inte
rešu izglītības pulciņu dalībnieki, 
iegūstot godalgotās vietas ārze
mēs, valstī, reģionā un Pierīgā. 

Latvijas Olimpiskās komite
jas rīkotā projekta „Sporto visa 
klase” ceļojošā kausa izcīņas sta
fetēs Zvejniekciema vidusskolas 
3. klases skolēni, startējot piecās 
dažādās stafetēs, pierādīja, ka ir 
nopietni sportojuši visu mācību 
gadu, un sacensībās 14 skolu kon
kurencē ieguva 2. vietu (sporta 
skolotāja Dzidra Dulpiņa, klases 
audzinātāja Jolanta Liniņa). 

Pavisam kopā iegūtas 16 pir

mās, 9 otrās un 10 trešās pakāpes 
vai vietas, kā arī viena atzinība. 

Konkursu, skašu un sacensību 
rezultāti apkopoti 2. tabulā.

Mācību gada nobeigumā tika 
izvērtēti arī skolēnu sasniegumi 
ikdienas darbā. Lepojamies ar 
izglītojamajiem, kuri mācījušies 

tikai teicami (9) un izcili (10). Tie 
ir Zane Babrāne un Aleksandrs 
Geks 3. klasē, Artūrs Taube 4. kla
sē, Viktorija Graubiņa un Artūrs 
Kiseļevskis 6.  klasē. Šiem skolē
niem skolas direktors svinīgajā 
pasākumā pasniedza diplomus 
un balvas. 

Paldies skolēniem un vecākiem 
par sadarbību un atsaucību! Pal
dies pedagogiem par mērķtiecīgu 
un profesionālu darbu ar bērniem 
un jauniešiem! 

Valda Tinkusa, 
Zvejniekciema vidusskola

1. tabula. Godalgotās vietas mācību priekšmetu olimpiādēs Pierīgā.

Skolēna vārds, 
uzvārds

Klase Vieta /
pakāpe

Pierīgas skolu 
olimpiādes 

Pedagogi

Nikita Lavigins 6. 1. Matemātika Valda Krasovska 
Andris Ivanovs 9. 1. Ķīmija Svetlana Grube
Jānis Antonovs 9. 1. Mājturība un tehno-

loģijas zēniem
Juris Biuka 

Elīna Kūliņa 11. 1. pak. Skolēnu zinātniski 
pētniecisko darbu 
konference 

Svetlana Grube

Andris Ivanovs 9. 2. Latviešu valoda un 
literatūra

Valda Tinkusa 

Emīls Kiseļevskis 8. 2. Mājturība un tehno-
loģijas zēniem

Juris Biuka 

Alise Sabīne Leimane 12. 3. Matemātika Aleksandra Ivanova 
Anna Spilva 1.a 3. Vizuālā māksla Māra Alena 
Katrīne Siliņa, Ieva 
Ābele, Anna Spilva, 
Roberts Biuka

1.a un 
1.b klases 
komanda

3. Kombinēta satura 
atjautības olimpiāde 

Everita Levina
Aina Strupiša 

Laura Mihailova 8. Atzinība Krievu valoda Sandra Ozola-Ozoliņa
Artūrs Taube 4. Atzinība Angļu valoda Gaida Haritone 
Robins Zaščerinskis 4. Atzinība Angļu valoda Gaida Haritone 
Elīna Marī Maksimova 12. Atzinība Angļu valoda Daiga Zande 
Aldis Ivanovs 11. Atzinība Matemātika Aleksandra Ivanova 
Eva Bukovska 4. Atzinība Vizuālā māksla Māra Alena 

2. tabula. Godalgotās vietas skatēs, konkursos, sacensībās. 

Kolektīva, komandas, darba 
nosaukums, individuālā izpildītāja 
vārds, uzvārds

Iegūtā 
vieta vai 
pakāpe

Konkursa, skates, sacensību nosaukums.
Pedagogi

Godalgotās vietas valstī un ārzemēs

U-17 vecuma grupas volejbola 
komanda 

3. vieta Starptautiskais volejbola turnīrs Igaunijā. Dzidra Dulpiņa 

U-15 vecuma grupas meitenes 1. vieta Latvijas Volejbola federācijas „Kausa izcīņa” jauniešiem. 1. posms. Dzidra Dulpiņa

U-15 vecuma grupas zēni 1. vieta Latvijas Volejbola federācijas „Kausa izcīņa” jauniešiem. 1. posms. Dzidra Dulpiņa

U-16 vecuma grupas meitenes 1. vieta Latvijas Jaunatnes čempionāts volejbolā. 1. posms. Dzidra Dulpiņa

U-15 vecuma grupas meitenes 1. vieta Latvijas Jaunatnes čempionāts volejbolā. 1. posms. Dzidra Dulpiņa

U-15 vecuma grupas zēni 1. vieta Latvijas Jaunatnes čempionāts volejbolā. 1. posms. Dzidra Dulpiņa

U-15 vecuma grupas meitenes 1. vieta Latvijas Jaunatnes čempionāts volejbolā. 2. posms. Dzidra Dulpiņa

Žanete Strupiša (2. kl.), Anna Marija 
Lastovecka (2. kl.)

1. pakāpe 
un tituls 
„Dižās 
dziedā-
tājas”

Konkurss „Dziesmu dziedu, kāda bija 2017”. Antra Deniškāne

Tautas deju kolektīvs „Murdiņš” (5.–8. kl.) 2. pakāpe XXVI Vispārējo latviešu dziesmu un XVI deju svētku lieluzveduma „Māras zeme” 
skate. Judīte Krūmiņa 

Rūta Estere Liepniece (8. kl.) 2. pakāpe Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkurss „Latvijas toņi un pustoņi”. Māra Alena

Mākslas darbs „Zvejniekciems” 2. pakāpe Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkurss „Latvijas toņi un pustoņi”. Māra Alena

U-17 vecuma grupas jaunietes 2. vieta Latvijas Volejbola federācijas „Kausa izcīņa” jauniešiem. 1. posms. Dzidra Dulpiņa

U-17 vecuma grupas jaunietes 2. vieta Latvijas Jaunatnes čempionāts volejbolā. 1. posms. Dzidra Dulpiņa

U-16 vecuma grupas meitenes 2. vieta Latvijas Jaunatnes čempionāts volejbolā. 2. posms un pārspēles. Dzidra Dulpiņa

U-15 vecuma grupas zēni 2. vieta Latvijas Jaunatnes čempionāts volejbolā. 2. posms. Dzidra Dulpiņa

7. klases komanda „Arhimedi” 3. vieta Jauno matemātiķu konkurss. Aleksandra Ivanova

U-13 vecuma grupas zēni 3. vieta Latvijas Volejbola federācijas „Kausa izcīņa” jauniešiem. 1. posms. Dzidra Dulpiņa

U-12 vecuma grupas zēni 3. vieta Latvijas Volejbola federācijas „Kausa izcīņa” jauniešiem. 1. posms. Dzidra Dulpiņa

U-16 vecuma grupas zēni 3. vieta Latvijas Jaunatnes čempionāts volejbolā. 1. un 2. posms. Dzidra Dulpiņa

U-12 vecuma grupas meitenes 3. vieta Latvijas Jaunatnes čempionāts volejbolā. 2. posms. Dzidra Dulpiņa

U-15 vecuma grupas meitenes 3. vieta Latvijas Jaunatnes čempionāts volejbolā. Pārspēles. Dzidra Dulpiņa

U-15 vecuma grupas zēni 4. vieta Latvijas Volejbola federācijas „Kausa izcīņa” jauniešiem. Finālspēles. Dzidra Dulpiņa

Godalgotās vietas reģionā

Folkloras kopa 1. pakāpe Tradicionālās dziedāšanas konkurss „Pulkā eimu, pulkā teku 2017”. Antra Deniškāne 

5.–9. klašu vokālais ansamblis 1. pakāpe Vokālo ansambļu skate „Balsis 2017”. Antra Deniškāne 

2. grupas meitenes 1. vieta Volejbola sacensības „Lāses kauss 2017”. Dzidra Dulpiņa 

3. grupas jaunieši 1. vieta Volejbola sacensības „Lāses kauss 2017”. Dzidra Dulpiņa 

4. grupas jaunietes 3. vieta Volejbola sacensības „Lāses kauss 2017”. Dzidra Dulpiņa

1. grupas zēni 3. vieta Volejbola sacensības „Lāses kauss 2017”. Gunārs Lācis 

Godalgotās vietas Pierīgā

5.–9. klašu koris 1. pakāpe Koru skate. Antra Deniškāne 

Tautas deju kolektīvs „Murdiņš” (2. kl.) 1. pakāpe Tautas deju kolektīvu skate. Judīte Krūmiņa 

Tautas deju kolektīvs „Murdiņš” (5.–8. kl.) 1. pakāpe Tautas deju kolektīvu skate. Judīte Krūmiņa

Mākslas darbs „Mūsu kuģi pasaulē” 1. pakāpe Tērpu kolekciju skate „Pierīgas toņi un pustoņi”. Māra Alena

B vecuma grupas zēni 1. vieta Sporta spēles volejbolā. Dzidra Dulpiņa 

A vecuma grupas jaunietes 2. vieta Sporta spēles volejbolā. Dzidra Dulpiņa 

Nikita Lavigins (6. kl.), Ralfs Ričards Bite 
(6. kl.) 

3. pakāpe Jauno vides pētnieku forums „Skolēni eksperimentē”. Svetlana Grube

B vecuma grupas meitenes 3. vieta Sporta spēles volejbolā. Dzidra Dulpiņa 

L. Mihailova ar savu darbu. Foto: M. Alena

Foto: no Zvejniekciema vidusskolas arhīva
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Tā kā laika rats griežas tikpat ātri un klusu kā velosipēda 
riteņi, gluži pašsaprotami nāca ziņa, ka vienam no Saulkrastu 
pievilcības magnētiem – velosipēdu muzejam – šopavasar 
ir apritējuši jau 20 gadi. Tiesa, kā atzīst muzeja īpašnieks 
Jānis Seregins, pašas velosipēdu kolekcijas mūžs ir divas 
reizes garāks. 
Sereginu ģimenes privātkolekcija ir kļuvusi par vienu no novada 
lepnumiem, un tās īpašnieki saka labus vārdus par vietējā 
tūrisma informācijas centra darbinieku atbalstu, iekļaujot 
velosipēdu muzeju visos iespējamajos tūristu maršrutos. 

Viss sākās 
ar senu katalogu 
Stāsts par Jāņa Seregina kolek-
cionāra kaislību, kuras pamatā 
bija interese gan par Latvijas, gan 
tehnikas vēsturi, sākās 70.  gadu 
otrajā pusē. „Mācījos Rīgas In-
dustriālajā politehnikumā, un 
kādu dienu vecākais brālis mani 
paņēma līdzi uz Antīko automo-
biļu kluba salidojumu Valmierā. 
Tur senās tehnikas parādē bija 
redzami arī retro velosipēdi. 
Atgriezies mājās, izdomāju, ka 
es varētu iestāties Antīko auto-
mobiļu klubā un nodarboties ar 
senās tehnikas atgriešanu dzīvē. 
Aizbraucu uz Rīgu pie kluba va-
dītāja Viktora Kulberga, un viņš 
mani laipni klubā uzņēma. Taču 
darbošanās pa īstam sākās tad, 
kad pilnīgi nejauši ieguvu pirms-
kara velosipēdu fabrikas „Latvel-
lo” katalogu. Biju pārsteigts, ka 
Latvijā pirms kara prata ražot tik 
skaistus velosipēdus. Sāku „rakt” 
dziļāk un ar laiku jau biju savā-
cis gluži pieklājīgu velosipēdu 
emblēmu kolekciju,” teic Jānis 
Seregins. 

Pirmais velosipēds, ko Jānis ie-
guvis savai vēl topošajai kolekci-
jai, bija firmas „Ērenpreiss” divri-
tenis, kuru par uzvaru 1937. gada 
Vienības velobraucienā Jānim 
Kukainim no Rūjienas uzdāvināja 
pats velosipēdu fabrikas īpašnieks 
Gustavs Ērenpreiss. „Velosipēdu 
restaurēju, un man ļoti iepatikās 
tas, ko daru. Turklāt ar to pat 
pāris reizes izbraucu, jo riteni iz-
devās atjaunot tik labi, lai varētu 
lietot ikdienā,” viņš piebilst. 

Katram velosipēdam 
savs stāsts
Katram velosipēdam, kas nonācis 
muzejā, ir gan sava vēsture, gan 
stāsts, kā tas atrasts. „Piemēram, 
kolekcijā ir 1893. gadā ražots ve-
losipēds, kuru atradām Valmie-
rā. Tas notika tā: reiz, 80. gadu 
beigās, kopā ar ģimeni staigājot 
pa Cēsu tirgu, ieraudzīju vecāku 
kundzi, kas tirgoja uz Valmieras 
rajona laikraksta „Liesma” salik-
tus sīpolus. Ievēroju avīzē pub-
licētu foto ar senu velosipēdu. 
Nopirku sīpolus ar visu avīzi un 
sapratu, ka tas ir tikai ilustratīvs 
foto pie raksta par velobraukša-
nu Valmierā. Zvanīju uz reakciju, 
uzmeklēju fotogrāfu un jautāju 
viņam, kur fotogrāfijā redzamais 
velosipēds atrodas. Viņš man iz-
stāstīja, ka tas glabājas pie kāda 
vīra šķūnītī un fotografēšanas 
reizē ticis izvilkts dienasgaismā. 
Kādu pusgadu vedām pārrunas 
ar velosipēda īpašnieku, līdz viņš 
bija gatavs riteni pārdot. 

Tāpat reiz uzzinājām, ka lau-
ku mājās pie Alūksnes glabājas 
Pētera Ozolnieka fabrikā ražots 
velosipēds. Tā īpašnieks stāstīja, 
ka tas ir viņa tēva velosipēds, ar 
kuru viņš 20. gadu nogalē pie-
dalījies dažādos pasākumos, un 
rādīja fotogrāfiju, kurā tēvs ar 
riteni braucis uz skautu nomet-
ni. Kādreiz, kad būs vairāk laika, 
saņemšos un uzrakstīšu grāmatu, 
kas, iespējams, sauksies „Seno 
velosipēdu mednieka stāsti”. Tur-
klāt leģendas par divriteņiem un 
to īpašniekiem sakņojas Latvijas 
vēsturē,” stāsta J. Seregins. 

Sākumā pietika 
ar dārza mājiņu 
Par Saulkrastu velosipēdu muzeja 
aizsākumiem, kā bilst J. Seredins, 
var pieņemt 1997. gadu. „Kāds, 
kurš zināja par manu velosipēdu 
kolekciju, prasīja, vai es nevaru to 
pirmo pilsētas svētku laikā parā-
dīt saulkrastiešiem. Abi ar dēlu 
Gunti, kurš man jau no bērna kā-
jas ir palīdzējis velosipēdu restau-
rācijā, izlēmām – kāpēc gan ne. 

Tolaik kolekcija diezgan kom-
pakti izvietojās piemājas dārza 
mājiņā, un cilvēki svētku laikā 
viens pēc otra nāca un skatījās, 
ko tad mēs esam sakrājuši. Paš-
laik dārza mājiņa kalpo kā nolik-
tava, bet ekspozīcijas izvietošanai 
uzcēlām jaunu, lielāku ēku, lai 
gan arī tajā plašuma jau varētu 
būt vairāk.”

Vēl viņš atzīst, ka vismaz sā-
kumā velosipēdu kolekciju saukt 
par muzeju noteikti nevarēja. Arī 
tagad tas vairāk ir simbolisks ap-
zīmējums, kas iedzīvojies tautā. 
„Taču kā īstā muzejā mums ir savi 
krājumi, esam izdevuši grāmatas 
par Latvijas velosipēdu rūpnie-
cības vēsturi un rakstīsim vēl. 
Esam izveidojuši arī Latvijas ri-
teņbraucēju arhīvu, jo tie cilvēki, 
kuri šajā sporta veidā ieguldījuši 
sava mūža gadus, aiziet citā saulē 
un kādam viņu vārdi un veikums 
jāsaglabā. Tāpat, lai būtu apritē, 
kontaktējamies ar pasaules mu-
zejiem un klubiem Eiropā, tagad 
jau arī Igaunijā. Tā uzzinām jau-
numus par velosipēdu zinātnis-
kās restaurācijas metodēm, kas 
pēdējās desmitgadēs ir ievērojami 
mainījušās. Taču mēs bijām vieni 
no pirmajiem, kas Latvijā tās ap-
guva,” stāsta J. Seredins.

Saulkrastu velomuzejā ik gadu 
sezonas laikā iegriežas no pie-
ciem līdz sešiem tūkstošiem cil-
vēku. Kā skaidro Guntis Seregins, 
kurš tur darbojas ikdienā, tie ir 
tuvāko novadu cilvēki, arī igauņu 
un lietuviešu tūristi. Saulkrastu 
iedzīvotāji uz šejieni nākot Muze-

ju naktī, bet ikdienā tad, ja nepie-
ciešami Sereginu ģimenes dibinā-
tās velosipēdu remonta darbnīcas 
pakalpojumi.

Priekšroka Latvijas 
tehnikas vēsturei
Atgriežoties pie velosipēdu mu-
zeja ikdienas, Jānis Seregins bilst, 
ka praktiski visi velosipēdi vai ar 
tiem saistītie priekšmeti, kurus 
muzejā var aplūkot, ir vai nu ra-
žoti, vai atrasti Latvijā. „Ir cilvēki, 

kuri uzskata, ka nekas tāds, ko 
mēs esam savākuši, Latvijā nevar 
būt šeit saražots un jo vairāk – 
saglabāties. Taču mūsu kolekcija 
ir apliecinājums tam, ka varēja 
gan. Turklāt mūsu misija ir vākt, 
izglābt un saglabāt tos velosipēdu 
rūpniecības vēstures pieminek-
ļus, kas vēl te ir atrodami.

Pašas labākās vietas, kur savu-
laik varēja atrast vecos velosipē-
dus, bija tās, kur divriteņi kalpoja 
nevis ikdienas braukšanai, bet 

gan izklaidei vasarā un pārējā lai-
kā glabājās sausos bēniņos. Tie 
bija kūrorti, piemēram, Jūrmala, 
Ogre, arī Mežaparks Rīgā. Laukos 
riteņus pirka braukšanai un, kad 
bija nolietoti, pirka jaunus un ve-
cos iznīcināja. 

Kādu brīdi aprobežojāmies ar 
starpkaru posma velosipēdu krā-
šanu, taču tagad pētām arī pēc-
kara laiku, jo Latvijā velosipēdi 
tika ražoti līdz 1961. gadam, kad 
rūpnīca „Sarkanā zvaigzne” sāka 
ražot mopēdus. Par citur bijuša-
jā Padomju Savienībā ražotajiem 
velosipēdiem neinteresējamies. 
Lai tas paliek citu zemju kolek-
cionāriem. 

Izņēmums ir sacīkšu divriteņi, 
kas piederējuši, piemēram, izci-
lajiem latviešu riteņbraucējiem 
Imantam Bodniekam un Dzinta-
ram Lācim. Muzejā ir divi tandē-
ma velosipēdi, ar kuriem savulaik 
braucis Saulkrastu iedzīvotājs Fa-
ris Kučinskis, kurš kopā ar I. Bod-
nieku 1962. gadā kļuva par PSRS 
čempionu,” stāsta J. Seregins.

Latvietis izdarīs visu, 
ja vien vēlēsies 
Pirms kara Latvijā bija sešas lielas 
velosipēdu fabrikas un apmēram 
30 mazāki uzņēmumi, kas bū-
vēja velosipēdus. „Kādreiz esmu 
domājis, kāpēc pagājušā gadsim-
ta 20. gados Latvijas laukos bija 
tik daudz mazo uzņēmumu, kas 
taisīja velosipēdus. Secināju, ka 
gandrīz vai katrs otrais mazais 
ražotājs kādu laiku ir strādājis 

Ērenpreisa, Bērziņa vai Leitnera 
fabrikā, kur apguvis velosipēdu 
būves prasmi. Tolaik Latvija bija 
izpostīta, nebija labu ceļu, tāpēc 
viens no pieejamākajiem un līdz 
ar to arī pieprasītākajiem brauca-
majiem bija velosipēds. 

Sākumā mazie amatnieki labo-
ja vācu armijas pamestos divrite-
ņus, bet, kad saimnieciskā dzīve 
kļuva stabilāka, viņi jau varēja 
Rīgā pasūtīt rūpnieciski ražotas 
detaļas, jo vecās saites ar agrāka-
jām darbavietām taču nebija zu-
dušas. 

Tātad rūpniecība bija ne vien 
laba skola mazajiem amatnie-
kiem, bet arī avots, no kura pa 
visu Latviju izplatījās prasmīgi 
meistari. Tiesa, 30. gados tirgus 
situācija mainījās, fabrikas vairāk 
piedomāja pie tirdzniecības po-
litikas, un gandrīz katrā lielākā 
veikalā varēja nopirkt „Ērenprei-
sa”, „Latvello” vai „Omegas” velo-
sipēdus, un mazie ražotāji savas 
pozīcijas zaudēja. Taču kolekcio-
nāram joprojām 20. gadi ir pats 
interesantākais posms Latvijas ve-
losipēdu ražošanas nozarē,” atzīt 
J. Seregins un piebilst, ka latvieši, 
ja kaut ko patiesi vēlas, tad arī iz-
darīs. Labs piemērs, viņaprāt, ir 
kalēja kaltais augstrats, kuru savā 
lauku smēdē bija uzkalis Balvu 
muižas mežsargs. Viņš bija mui-
žā noskatījies, ka baronam pieder 
šajā pusē neredzēts braucamais, 
un nolēmis pats tādu uzbūvēt. 
Kad braucamais nonāca mūsu ro-
kās, to restaurējot, bija redzams, 

ka tas bieži labots, jo mežsargs 
bija pievērsis uzmanību izskatam, 
bet līdz galam nebija sapratis visas 
velosipēdā izmantotās tehnoloģi-
jas, piemēram, viņa braucamajam 
nebija gultņu, riepu vietā uz rite-
ņiem uzvilkta virve. 

Arī galdnieka dēls Tenis Nuķis 
no Ramatas pagasta Mazsalacas 
pusē, kad viņam bija 16 gadu, tēva 
darbnīcā pats sev uztaisīja koka 
velosipēdu, jo dzelzs velosipēdam 
nebija naudas. Tenis spēlēja kokli 
un ar savu koka velosipēdu brau-
kāja apkārt, muzicēdams kāzās 
un citos godos. Kad 20. gadsimta 
sākumā viņš jau varēja atļauties 
iegādāties īstu rūpnīcā ražotu 
divriteni, viņš to izdarīja, bet veco 
meistardarbu tomēr pataupījis 
piemiņai, un tagad to var aplūkot 
Saulkrastos.” 

Galvenais saglabāt 
velosipēda auru
Lai atbildētu uz jautājumu, kur 
ir robeža, kad vērts ķerties klāt 
vecam lūznim un to restaurēt vai 
vairs nav iespējams kaut ko izdarīt, 
sarunā iesaistās Guntis Seregins. 

Viņš stāsta, ka pēdējās desmit-
gadēs velosipēdus, kas apskatāmi 
pasaules muzejos, neviens vairs 
necenšas restaurēt, bet gan sa-
glabāt tādus, kādi tie ir atrasti. 
Ir parādījies jēdziens „konservā-
cija”. Vecajiem divriteņiem tiek 
neitralizēta rūsa, bet oriģinālais 
krāsojums vai niķeļa pārklājums 
tiek saglabāts, to pārklājot ar 
vasku. 

„Tiem, kuri interesējas par se-
najiem velosipēdiem braukšanai, 
vairāk derēs renovēts divritenis, 
bet tāds pārkrāsots, spožs velosi-
pēds no muzeja viedokļa ir sabo-
jāts. Tāpēc mēs sevi uzskatām par 
konservatoriem, nevis restaurētā-
jiem un tā jau drīzāk ir filozofija, 
nevis amatniecība. 

Kad redzi iekonservētu, pirms 
100 gadiem ražotu divriteni, var 
sajust tā auru”. Un vēl viņš pie-
bilst, ka ir reizes, kad, lai riteni 
savestu kārtībā, līdz tas iegūst 
eksponāta vērtību, pietiek ar da-
žām stundām, ieskaitot putekļu 
noslaucīšanu un riepu piepum-
pēšanu, ja vien izdevies atrast 
veselu velosipēdu ar labu krāso-
jumu un pat braucamām „Varo-
ņa” vai „Kvadrāta” riepām. Taču, 
piemēram, kalēja kaltā augstrata, 
kas tika paglābts no nodošanas 
lūžņos, atjaunošana prasīja divus 
gadus, ieskaitot ceļojumu uz Bal-
viem, lai uzzinātu stāstu par velo-
sipēda izgatavotāju. 

Katrā ziņā paņemt vecu „Ēren-
preisa” rāmi, to nokrāsot un pie-
likt mūsdienu ratus nav restaurā-
cija,” teic Guntis. 

Savukārt Seregins seniors uz-
sver, ka, redzot kādu senu lietu, 
tā vai nu uzrunā, vai nē. „Mūsu 
krājumos ir velosipēdu detaļas, 
kuras gadiem gaida savu kārtu, 
jo es iztēlē redzu, kur tā noderēs. 
Bet es neskatos tikai uz velosi-
pēdiem, bet cenšos pasargāt no 
bojāejas tās laikmeta liecības, kas 
varētu ieinteresēt nākamās pa-

audzes. Ja mums kaut kas šķiet 
nevajadzīgs, tad tas nenozīmē, 
ka neinteresēs nākamajām pa-
audzēm, ja tās gribēs apzināties 
savas saknes. 

Man ir ļoti daudz materiālu 
par kuģubūvi, kas ir bijusi arī te-
pat Saulkrastos, jo te būvēti bu-
rinieki, ir arī senas fotogrāfijas ar 
kuģiem un kapteiņiem. Savulaik 
palīdzēju Ingai Zemītei izveidot 
grāmatu par Saulkrastu vēsturi. 
Mēs visu laiku it kā esam bijis ne-

liels ciems, bet esmu to apzinājis 
līdz pēdējam paksim. Un tad jau 
savu pilsētu redzu pavisam citām 
acīm un šo informāciju, stāstot 
par mājām un cilvēkiem, nododu 
tālāk saviem bērniem, lai viņi sa-
prot, ka dzīvo ļoti skaistā un in-
teresantā valstī. Turklāt mīlēt var 
tikai to, ko pazīst. 

Pavasaros un rudeņos pie 
mums ekskursijā brauc skolēni, 
un mēs viņiem stāstām par latvie-
šu karavīru riteņbraucēju vienī-

bām, par vietām, no kurām mūsu 
kolekcijā nonākuši velosipēdi. 
Citu novadu kolekcionāriem 
saku: ko jūs ņematies ar tiem 
„ērenpreisiem”, ja turpat, jūsu 
pusē, ir būvēti velosipēdi, ir biju-
šas vietējās riteņbraucēju biedrī-
bas. Lūk, kas jums jāapzina.” 

Vēsture aizveda 
līdz politikai 
„Patiesībā interese par vēsturi 
mani aizveda līdz politikai,” at-
zīst Jānis Seredins, kurš atmodas 
laikā kļuva par pirmo demokrā-
tiski ievēlēto izpildkomitejas 
priekšsēdētāju un pilsētas domes 
priekšsēdētāju. Jānis stāsta, ka 
80. gados sācis interesēties par 
Saulkrastu vēsturi un sarīkojis iz-
stādi par Saulkrastiem 30. gados. 
„Toreizējā vara man aizliedza eks-
ponēt fotogrāfijas, kurās redzams 
sarkanbaltais karogs. To fotogrā-
fijās vajadzēja aizlīmēt ciet. Kad 
uzrakstīju rakstu par Saulkrastu 
vēsturi, arī to man rajona laik-
rakstā „Darba Balss” negribēja 
drukāt, līdz nebiju dabūjis rezolū-
ciju no Turaidas vēstures muzeja, 
ka viss ir politkorekti. Kad tika 
nodibināta Latvijas Tautas fron-
te, es sāku tur uzstāties sapulcēs, 
cilvēkiem atgādinot, ka Saulkrasti 
reiz bija Vidzemes jūrmalas pērle, 
kur atpūtās Latvijas inteliģence, 
bet tagad viss ir nolaists un ir 
laiks atkal sasparoties. Kad bei-
dzās sapulču un demonstrāciju 
laiks, pienāca vēlēšanas un LTF 
ieguva balsu vairākumu, bet es 

kļuvu par izpildkomitejas priekš-
sēdētāju. Biju panaivs avantūrists 
bez pieredzes komunālajā darbā, 
bet politikā sabiju septiņus ga-
dus, līdz sākās partiju laiki. Kopā 
ar savu vietnieku Indriķui Buili 
mērķtiecīgi centāmies nepalieli-
nāt Saulkrastu pārvaldes admi-
nistratīvos izdevumus, domājot 
par izglītību un pilsētas attīstību. 
Tur arī visa nauda aizgāja. Pilsēta 
bija jāsagatavo tirgus ekonomikai, 
jo Saulkrasti bija tipisks padomju 
strādnieku pilsētciemats, un visi 
būtiskākie saimnieciski lēmumi 
tika pieņemti Siguldā vai Rīgā. Iz-
veidojām savu komunālo servisu, 
dzīvokļu pārvaldi, ceļu dienestu. 
Pilsētas budžets bija 350 000 rub-
ļu, taču mums izdevās uzbūvēt 
modernu kapliču, jaunu estrādi, 
sakārtojām ielu tīklu, savā īpašu-
mā pārņēmām ostu. Pārņēmām 
arī PSRS iestādēm un uzņēmu-
miem piederošus objektus. Kad 
pārņēmām „Severniķeļa” pionie-
ru nometni, to nopirka „Skonto”, 
samaksājot 250 000 latu. Privati-
zācijas komisijai bija tiesības no 
šīs summas 20 000 latu izmantot 
savam atalgojumam. Sēdējām 
un domājām, kā naudu dalīsim, 
bet bija skaidrs, ka ir jāremontē 
katlumāja pilsētas centrā. Tur tā 
nauda arī tika iztērēta. Bet mūsu 
ģimenē vienmēr ir bijis pieņemts, 
ka tev pieder tikai tas, kas nopel-
nīts grūtā darbā paša rokām. Tad 
arī ir prieks dzīvot.”

Ģirts Kondrāts

Sereginu ģimenes četras desmitgades ar Latvijas velosipēdu vēsturi

Guntis Seregins un viņa meita Emīlija uz trīsriteņa, ar kuru bērnībā 
braukt mācījies arī Guntis pats.

Velosipēdu firmas zīmju kolekcija.

Velosipēdi no Jāņa Seregina kolekcijas.Guntis un Jānis Seregini. Foto: Einārs Binders un no Sereginu ģimenes arhīva

Guntis Seregins: 
Tiem, kuri interesējas 

par senajiem 
velosipēdiem braukšanai, 

vairāk derēs renovēts 
divritenis, bet tāds 
pārkrāsots, spožs 

velosipēds no muzeja 
viedokļa ir sabojāts.

Jānis Seregins: Kādreiz, 
kad būs vairāk laika, 

saņemšos un uzrakstīšu 
grāmatu, kas, iespējams, 

sauksies „Seno 
velosipēdu mednieka 

stāsti”. Turklāt leģendas 
par divriteņiem un to 
īpašniekiem sakņojas 

Latvijas vēsturē.
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Diena kopā ar mākslu

14. maijā jau trešo gadu pēc kār
tas Saulkrastu slimnīcas pagal
mā tika rīkota gleznu izstāde, 
kurā piedalījās 22 mākslinieki 
no Saulkrastiem, Zvejniekciema, 
Skultes, kā arī no Rīgas, Ikšķiles 
un Balviem. Laiks lutināja, un 

daba un māksla apvienojās vienā 
veselumā, kas arī atbilda šī gada 
izstādes moto „Diena kopā ar 
mākslu”.

Paldies māksliniekiem un vi
siem pārējiem, kuri palīdzēja or
ganizēt izstādi. Īpašs paldies arī 

tiem, kuri apmeklēja šo pasāku
mu un ar labiem vārdiem atbals
tīja māksliniekus!

Uz tikšanos nākamajā gadā!

„JD Art klubs”  
sadarbībā ar Saulkrastu slimnīcu

Saulkrastu poliklīnikas informācija
Saulkrastu poliklīnikas reģistratūras darba laiks p., p., pk. 8.00–16.00, o., c. 9.00–17.00. 

Steidzamās medicīniskās palīdzības punkts darbojas visu diennakti. 
Ārstu pieņemšana pēc iepriekšēja pieraksta pa tālr. 67952700.

PIEŅEMŠANAS DIENAS, DATUMS PIEŅEMŠANAS 
LAIKS

REĢISTRATŪRA pirmdiena, trešdiena, piektdiena
otrdiena, ceturtdiena

08.00–16.00
09.00–17.00

STEIDZMĀS MEDICĪNISKĀS 
PALĪDZĪBAS PUNKTS

katru dienu 00.00–24.00

ĀRSTU KONSULTĀCIJAS : PIEŅEMŠANA PĒC IEPRIEKŠĒJA PIERAKSTA 
TĀLR. NR. 67952700

Endokrinoloģe Brigita VIZIŅA 27. jūnijs 14.00–17.00
Kardiologs 14. jūnijs 9.00–13.00
Otolaringoloģe Ilona KRONBERGA ceturtdiena 13.30–16.00
Acu ārste Ausma SPROĢE pirmdiena 10.00–15.00
Acu ārste Sandra AUSEKLE pēc iepriekšēja pieraksta

Acu ārste Aneļa ŠUGAJEVA ceturtdiena 10.00–13.00
Neiroloģe Dace DZIRKALE pirmdiena 14.00–16.00
Neirologs Ainārs VECVAGARS 16. jūnijs 11.00–16.00
Interniste Tatjana GRUZDOVA 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 (pēc grafika)

9.00–12.00
14.00–17.00

Ķirurgs Nikolajs DUPLIŠČEVS pirmdiena 9.00–12.00
Ķirurgs Jurijs SOROKINS sestdiena 11.00–14.00
USG A. MICKEVIČA darbdiena 8.15–9.15
Ginekoloģe A. MICKEVIČA 
(iepriekšējs pieraksts t. 26539333)

pirmdiena, otrdiena, trešdiena, ceturtdiena
piektdiena

9.00–13.00
9.00–17.00

Pašvaldības policijas paveiktais maijā
Maijā Saulkrastu pašvaldības 
policijas darbinieki ir saņēmu
ši 59  izsaukumus, par dažādiem 
pārkāpumiem aizturēta 21 per
sona, 16 personas nogādātas Rī
gas reģiona pārvaldes Saulkrastu 
policijas iecirknī tālāku darbību 
veikšanai, 5 personas savā dzīves
vietā.

Sastādīti 46 administratīvā 
pārkāpuma protokoli, 1 protokols 
par smēķēšanas ierobežojumu 
pārkāpšanu, 41 protokols par ceļu 

satiksmes noteikumu neievēro
šanu, 1 protokols par alkoholisko 
dzērienu lietošanu sabiedriskā 
vietā, 2 protokoli par teritorijas 
un piegulošās teritorijas nesa
kopšanu un 1 protokols par at
bilstošas ēku nosaukumu vai ēku 
numuru plāksnes neizvietošanu.

Uzsāktas 75 administratīvā 
pārkāpuma lietvedības – par lī
gumu nenoslēgšanu ar sadzīves 
atkritumu apsaimniekotāju, par 
mājas (istabas) dzīvnieku labtu

rības noteikumu neievērošanu, 
par teritorijas nesakopšanu un 
par ēku numuru vai nosaukumu 
plākšņu neizvietošanu pie nekus
tamā īpašuma. 

5 gadījumos izsaukti dzīvnie
ku patversmes „Mežavairogi” 
darbinieki, lai sniegtu palīdzību 
cietušiem vai bojā gājušiem dzīv
niekiem.

    
Guntis Vinteris, 

pašvaldības policija

Rentgena kabineta 
darba laiks jūnijā
Pirmdiena

19. jūnijs 9.0014.00
26. jūnijs 9.0014.00

Otrdiena
13. jūnijs 9.0016.00
20. jūnijs 9.0016.00
27. jūnijs 9.0016.00

Trešdiena
14. jūnijs 9.0014.00
21. jūnijs 9.0014.00

Ceturtdiena
15. jūnijs 12.0017.00
29. jūnijs 9.0014.00

Piektdiena
16. jūnijs 9.0013.00
30. jūnijs 9.0013.00

Sestdiena
24. jūnijs 10.3016.30

Veidosim mūsu 
novada vēsturi kopā!
Saulkrastu muzejs aicina, pār-
skatot šķietami nevajadzīgas un 
vecas lietas, izvērtēt tās un pie-
dāvāt Saulkrastu novadpētniecī-
bas krājuma papildināšanai! 

Tie varētu būt darbarīki, apģērbi, 
apavi, mēbeles, trauki, sadzīves 
priekšmeti, dokumenti, atklātnes, 
fotogrāfijas un citas lietas gan no 
padomju laikiem, gan no Latvijas 

brīvvalsts laikiem vai vēl senāki 
priekšmeti. Šobrīd īpaša uzmanī
ba tiek pievērsta kolhoza „Zvej
nieks” darbībai. Ja jūsu īpašumā 
ir fotogrāfijas, dokumenti vai citi 
priekšmeti, lūdzu, neizmetiet, bet 
piedāvājiet tos krājumam!

Lūgums zvanīt Saulkrastu no
vadpētniecības speciālistei Dag
nijai Gurtiņai pa tālr. 20222765 
vai 29498563!

Atpūšoties 
jābūt uzmanīgiem!
Valsts ugunsdzēsības 
un glābšanas dienests 
(VUGD) aicina cilvēkus būt 
uzmanīgiem, atpūšoties ārpus 
mājas. Ugunskuru un grilu 
kurināšana, laivošana, dārza 
darbi un atpūta pie ūdeņiem 
ir ne tikai patīkams brīvdienu 
pavadīšanas veids, bet, 
neuzmanīgi rīkojoties, var arī 
apdraudēt cilvēku īpašumu, 
veselību un pat dzīvību.

Atpūšoties vai strādājot piemājas 
dārzā, vienmēr atcerēsimies par 
bērnu drošību. Īpaši bīstamas 
ir piemājas ūdenskrātuves, kas 
rada daudz vilinājumu, un, pat 
uz minūti novēršot uzmanību 
no bērna, viņš var iekrist ūdenī, 
un sekas tam var būt traģiskas. Ja 
atpūšamies pie ūdenskrātuvēm, 
kurinām ugunskurus vai grilus, 
jāatceras, ka mazie atpūtnieki 
vienmēr jāpatur redzeslokā, uz
manot, vai nav izdomājuši kādu 
bīstamu nodarbošanos.

Ja plānojat kurināt grilu, at
cerieties, ka grils jānovieto drošā 
attālumā no ēkas, tā, lai, uzpūšot 
stiprākam vējam, dzirksteles nevar 
izraisīt ugunsgrēku. Jāpārliecinās, 
ka grils novietots uz stabilas virs
mas, lai, garām ejot, tas netiktu 
apgāzts. Grila iededzināšanu ne
vajadzētu uzticēt bērniem, jo pat 
pieaugušo klātbūtnē viņiem to da
rīt var būt bīstami. Jāizmanto tie 
degšķidrumi, kas ir paredzēti tieši 
grila iekurināšanai. Ar degšķidru
mu jāaplej kurināmais un jāpa
gaida, kamēr tas sasūksies, un tad 
uzmanīgi jāaizdedzina. Nedrīkst 
pieliet degšķidrumu jau degošam 
grilam un nedrīkst aizdedzināt 
ugunskurus un grilus ar viegli uz
liesmojošiem šķidrumiem, piemē
ram, benzīnu, acetonu utt., jo tas 
var izraisīt uzliesmojumu un cil
vēks var gūt smagus apdegumus.

Pirms iekurināt ugunskuru, 
pārliecinieties, vai jūsu pašval
dības saistošie noteikumi atļauj 

kurināt ugunskuru vai arī tas ir 
aizliegts un par to pienākas bargs 
sods. Vietās, kur atļauts kurināt 
ugunskurus, jāizvēlas tāda vieta, 
kur tuvumā nav sausa zāle vai koki 
un viegli uzliesmojoši priekšmeti, 
kas var aizdegties. Ugunskura vie
tu sagatavo, aprokot apkārt zemi 
vai apliekot akmeņus, lai tā būtu 
ierobežota. Pirms došanās prom 
jāatceras, ka ugunskurs ir jāno
dzēš, lai, uzpūšot stiprākam vē
jam, tas neuzliesmotu no jauna. 
Visērtāk ir paņemt līdzi pudeli 
ar ūdeni, ko uzliet uz ugunskura 
pirms došanās prom. Nededzi
niet plastmasas izstrādājumus un 
riepas, jo tie sadegot rada indīgus 
dūmus un apkārtējie var saindē
ties ar degšanas produktiem.

Ja esat ieplānojuši atklāt pel
dēšanās sezonu, ievērojiet visus 
drošības noteikumus. Ūdenstilp
nes gultne var mainīties, tāpēc no 
krasta vai speciālas laipas neleciet 
ūdenī, bet gan tajā mierīgi iebrie
niet. Alkohola lietošana un pel
dēšana nav savienojamas nodar
bes, jo tas rada mānīgu siltuma 
iespaidu un liek cilvēkam zaudēt 
modrību. Neaizpeldiet pārāk tālu, 
jo aukstā ūdens ietekmē peldētā
ja muskuļi var tikt sarauti krampī 
un var sākties slīkšana. Vislabāk 
peldēšanās sezonu ir uzsākt mie
rīgi, ūdenī pavadot īsu laiku un 
pārliecinoties, ka krastā vienmēr 
ir kāds cilvēks, kas jūs uzmana.

Ja tomēr notikusi nelaime un 
nepieciešama operatīvo dienestu 
palīdzība, zvaniet uz 112. Nepa
ļaujieties uz to, ka kāds noteikti 
jau ir izsaucis glābējus, piezva
niet arī pats, jo diemžēl VUGD 
pieredzē ir gadījumi, kad izmisīgi 
tiek gaidīta glābēju palīdzība, bet 
tas ir veltīgi, jo neviens no aculie
ciniekiem nav piezvanījis uz 112.

Izstādē savus darbus izstādīja 22 mākslinieki.
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Saulkrastu skrējiens
Šogad Saulkrastu skrējiens notika 
24. reizi un tika laboti 2 sacensību 
rekordi. 3. grupas jaunietēm Ad
riana Sanija Kreitenberga veica 
distanci 21:53, savukārt 8. grupas 
kungiem Juris Jevsins uzlaboja 
savu pērn sasniegto rezultātu līdz 
20:23. Viņš arī šogad finišēja pats 
pirmais. Dāmām par absolūto uz
varētāju kļuva Skaidrīte Šmitka.

Rezultāti:
1. gr. zēni. 1. Kārlis Jānis Strazdiņš 

27:57; 2. Deivids Kursītis 28:40. 1. gr. 
meitenes. 1. Alise Luize Kreitenber
ga 32:08; 2. Una Ungure 51:41. 2. gr. 
zēni. 1. Markuss Ustenko 23:20; 
2.  Reinis Jevsins 25:57; 3.  Toms 
Pimenovs 26:56. 2.  gr. meitenes. 
1.  Vanesa Legzdiņa 26:10; 2.  Zane 
Kaluma 32:07; 3.  Elza Petruņko 
38:39. 3. gr. jaunieši. 1. Patriks Stēr
ninieks 21:40; 2. Aigars Skabovičs 
26:22; 3. Mareks Upīte 26:42. 3. gr. 
jaunietes. 1. Adriana Sanija Kreiten
berga 21:53. 5. gr. vīrieši. 1. Rolands 

Puriņš 21:17; 2. Juris SiņicaSiņavs
kis 22:51; 3. Edgars Breimanis 24:22. 
5. gr. sievietes. 1. Eva Šauriņa 22:16; 
2. Elīna Austra Siliņa 22:42; 3. Ani
ta Kreitenberga 32:09. 6. gr. vīrieši. 
1. Artūrs Kančs 21:23; 2. Uģis Kūliņš 
23:24; 3. Mareks Gureckis 23:37. 
6. gr. sievietes. 1. Līga Kūliņa 27:33; 
2.  Kristīne Ungure 30:30; 3.  Aivi
ja Jansone 36:37. 7. gr. sievietes. 
Skaidrīte Šmitka 21:48. 8. gr. vīrieši. 
1. Juris Jevsins 20:23. 8. gr. sievietes 
1. Ingrīda Jonāne 32:37.

Noslēgusies florbola sezona
2016./2017. gada sezonā 
Saulkrastu florbolisti startēja 
kopā 6 komandās dažādās 
vecumu grupās.

U10 pārstāvēja divas komandas 
ar nosaukumiem „FBK SĀC1” un 
„FBK SĀC2” (Saulkrasti, Ādaži, 
Carnikava), kurām turnīrs notika 
sabraukumos, un arī Saulkrastos 
notika viens no posmiem uz di
viem laukumiem, bet Carnikavā 
uz viena laukuma. Šajā vecuma 
grupā rezultāti netiek piefiksēti 
un visas komandas tiek apbalvo
tas vienādi.

U13 komanda ar nosaukumu 
„FBK Ādaži” ir Ādažu sporta sko
las grupa, kuru pārstāv Saulkras
tu, Ādažu un Carnikavas labākie 
jaunieši. Šajā sezonā komanda 
startēja 2. divīzijā, kur jau pērn 
uzvarēja. Komanda regulārajā 
turnīrā parādīja atzīstamu snie
gumu un no 9 komandām, kuras 
startēja 2. divīzijā, izcīnīja pirmo 
vietu ar 55 punktiem (2. vietai 
47  punkti), uzvarot 18 spēles no 
24.  Izslēgšanas spēlēs startējām 
no pusfināla. Pusfinālā pretī nāca 
„Rīgas Lauvas” komanda (4. vie
ta regulārajā turnīrā), kuru divu 
spēļu summā saspringtās spēlēs 
uzvarējām 9:8 (6:4 un 3:4), un ie
kļuvām finālā. Finālā pretī nāca 
regulārās sezonas otra spēcīgākā 
komanda „ANV Aizkraukle”. Fi
nāla uzvarētājs tika noskaidrots 
vienā spēlē Talsos. Fināla spēli ie
sākām nervozi un nepārliecinoši 
un attiecīgi spēles sākumā nokļu
vām iedzinēju lomā ar rezultātu 
0:2, bet tie bija Aizkraukles ko
mandas vienīgie vārti, jo mūsējie 
atbildēja ar 5 bezatbildes vārtiem 
un finālā uzvarēja 5:2. Komandā 
spēlēja:

Krists Saldatenoks 61 p. (43+18), 
Tomass Teterovskis 56 p. (29+27), 
Daniels Līvmanis 46 p. (28+18), 
Ralfs Garančs 30 p. (15+15), Kār
lis Ruša 25 p. (13+12), Rūdis Oto
mārs Gaigals 19 p. (13+6), Dāvis 
Lapa 15 p. (12+3), Daniels Liepiņš 
15 p. (3+12), Dāvis Kononovs 14 p. 
(7+7), Roberts Murāns 12 p. (4+8), 

Rainers Cekarevs 8 p. (3+5), Kārlis 
Grīslis 6 p. (0+6), Edgars Rumpis 
3 p. (0+3), Emīls Kalniņš 2 p. (1+1), 
Aleksis Pencis 2 p. (0+2), Aksels 
Svika 1 p. (1+0), Emīls Vētra 1 p. 
(0+1), Kristers Podēns, Filips Mig
lāns, Kristofers Radziņš, Artis Sal
datenoks, Dairis Varganovs.

U14 komanda arī startēja līdzī
gi kā U13 komanda ar nosaukumu 
„FBK Ādaži”. Komanda startēja 
2. divīzijā, kur no 8 komandām 
ierindojāmies 2. vietā ar 12 uzva
rētām spēlēm no 14. Izslēgšanas 
spēlēs startējām no pusfināla, 
kur tikāmies ar Valmieras vienau
džiem (3. vieta regulārajā turnīrā). 
Divu spēļu summā uzvarējām 
15:10 (7:4 un 8:6) un iekļuvām fi
nālā. Finālā tikāmies ar Babītes 
komandu (5. vieta regulārajā se
zonā), kura pārsteidzoši spēja ¼ 
finālā uzvarēt 4. vietas īpašnieci 
„Rocket” divu spēļu summā 22:10 
(5:5 un 17:5) un ½ finālā pārspēja 
regulārā turnīra uzvarētājus vien
audžus „Bauskas BJSS” 14:9 (10:3 
un 4:6). Fināla uzvarētāju noteica 
vienā spēlē Lielvārdē. Spēli iesā
kām veiksmīgi un jau 15 sekundē 
atklājām rezultātu 1:0, kā izrā
dās šie bija vienīgie vārti pirmajā 
periodā. Otrajā katra komandas 
apmainījās ar diviem vārtiem, 

un pēc otrā perioda rezultāts 3:2. 
Trešajā periodā, sakārtojot savu 
spēli, parādījām labāko sniegumu 
un guvām 4 bezatdbildes vārtus, 
un spēles rezultātā svinējām pār
liecinošu uzvaru 7:2. Komandā 
spēlēja:

Ralfs Stratans 48 p. (40+8), Re
inis Baltiņš 28 p. (12+16), Daniels 
Līvmanis 27 p. (16+11), Krists Sal
datenoks 22 p. (17+5), Tomass Te
terovskis 17 p. (6+11), Roberts Mu
rāns 13 p. (4+9), Kārlis Ruša 12 p. 
(3+9), Patriks Čakste 7 p. (3+4), 
Rainers Cekarevs 6 p. (5+1), Artūrs 
Andže 6 p. (3+3), Rūdis Otomārs 
Gaigals 6 p. (3+3), Dāvis Lapa 6 p. 
(3+3), Kārlis Kristofers Gailītis 
5 p. (3+2), Ralfs Garančs 5 p. (2+3), 
Māris Grabčiks 5 p. (0+5), Emīls 
Zīverts 5 p. (0+5), Sandis Ozoliņš 
4 p. (1+3), Kārlis Grīslis 3 p. (1+2), 
Gustavs Oto Cers 2 p. (1+1), Dā
vis Kononovs 2 p. (0+2), Ralfs 
Bencins 1 p. (0+1), Emīls Kalniņš, 
Roberts Vicinskis, Kristofers Ra
dziņš, Dairis Varganovs.

U16 komanda startēja ar no
saukumu „FBK SĀC” (Saulkrasti, 
Ādaži, Carnikava) 2. divīzijā. Re
gulāro sezonu noslēdzām 5. vietā 
no 6 komandām, uzvarot 6 spēles 
no 15. Izslēgšanas spēlēs sākām 
no ¼ fināla, kur tikāmies ar Babī

tes vienaudžiem. Komandu abas 
spēles bija saspringtas, divu spēļu 
summā rezultāts bija 8:8 (4:5 un 
4:3), un ¼ fināla uzvarētājus no
teica papildlaikā, kur veiksmīgāki 
bija Babītes spēlētāji. Komandā 
spēlēja:

Toms Eglīte 36 p. (19+17), Ralfs 
Stratans 28 p. (21+7), Mareks Šai
cāns 24 p. (10+14), Kristians Jānis 
Rinkevičs 18 p. (10+8), Kristaps La
dusāns 14 p. (5+9), Aigars Peseckis 
9 p. (5+4), Matīss Gailis 8 p. (6+2), 
Reinis Baltiņš 7 p. (5+2), Edvards 
Jeļiņevskis 6 p. (2+4), Artūrs Andže 
3 p. (3+0), Patriks Čudars 2 p. (0+2), 
Emīls Zīverts 2 p. (0+2), Dāvis Vait
kuss 1 p. (1+0), Kārlis Kristofers 
Gailītis 1 p. (1+0), Māris Grabčiks 
1 p. (0+1), Sandis Ozoliņš 1 p. (0+1), 
Roberts Vicinskis, Gustavs Oto 
Cers, Edvards Želvis, Toms Turks, 
Patriks Čakste, Ralfs Bencins.

Pēc 5 gadu pārtraukuma Saul
krastos tika izveidota 2. līgas 
komanda. Komandas vidējais 
vecums bija 17 gadi, un šī sezona 
bija lieliska pieredzes iegūšanai 
jauniešiem. Turnīru noslēdzām 
pēdējā vietā, uzvarot 3 spēlēs no 
16. Komandā spēlēja:

Heinrihs Siliņš 27 p. (16+11), 
Mareks Šaicāns 21 p. (16+5), Elvijs 
KundžensKundženovs 15 p. (9+6), 

Lauris Ozoliņš 12 p. (12+0), Toms 
Eglīte 12 p. (8+4), Ēriks Kozlovskis 
10 p. (5+5), Elvijs Jankovskis 9  p. 
(8+1), Reinis Baltiņš 9 p. (3+6), 
Kārlis Krastiņš 8 p. (3+5), Matīss 
Gailis 6 p. (3+3), Rihards Dāvis 
Miltiņš 5 p. (2+3), Raivis Dobums 
5 p. (1+4), Kristians Jānis Kalniņš 
4 p. (2+2), Ralfs Stratans 4 p. (1+3), 
Kristaps Ladusāns 3 p. (2+1), Rei
nis Kārlis Rutkis 3 p. (1+2), Ro
berts Romanovs 3 p. (0+3), Dāvids 
Dāvis Eglītis 2 p. (2+0), Edvards 
Jeļiņevskis 2 p. (0+2), Jānis Eglītis 
2 p. (0+2), Džastins Valts Grēbers 
1  p. (1+0), Edvards Mucenieks, 
Kristers Jurševskis, Emīls Zīverts.

Sezonas noslēgumā „FBK SĀC” 
komanda U13 un U15 piedalījās 
starptautiskajā turnīrā „Tallink 
Cup 2017”. U13 komanda startēja 
elites grupā starp pašām spēcīgā
kajām komandām, bet U15 paras
tajā grupā.

U13 turnīrā aizvadīja 4 spēles, 
kur piedzīvoja 3 zaudējumus un 
1 neizšķirtu, rezultātā ierindojo
ties 9. vietā starp 10 komandām 
ar vārtu bilanci 8:17 (2:3, 1:6, 1:4, 
4:4). Kā treneri atzina – šī bija lie
liska pieredze, spēlējot pret spēcī
gākajām komandām, un šī piere
dze palīdzēs mums sagatavoties 
nākamajai sezonai, kad startēsim 
1. divīzijā.

U15 turnīrā visās grupas spēlēs 
izcīnīja uzvaras un varēja turpi
nāt cīnīties izslēgšanas spēlēs. 
¼ finālā sīvā un saspringtā mačā 
pēcspēles metienu sērijā uzvarē
jām un iekļuvām ½ finālā. Tomēr 
½ finālā komandai tik ļoti nevei
cās, un sīvā spēlē tā piedzīvoja 
zaudējumu 2:3. Mačā par bronzu 
komanda atzina somu pārākumu, 
un rezultātā ierindojāmies 4. vie
tā 17 komandu konkurencē.

Komandu treneri Mārtiņš Nei
lands un Ģirts Lūsis izsaka lielu 
pateicību Saulkrastu, Ādažu un 
Carnikavas novadu pašvaldībām 
par atbalstu, kā arī jauniešu ve
cākiem par atbalstu un izturību 
visas sezonas garumā.

Ģirts Lūsis

„Salaspils Karatē kauss 2017”
20. maijā norisinājās 
starptautisks karatē turnīrs 
„Salaspils Karatē kauss 2017”.

Sacensības norisinājās astoto rei
zi, un tajās piedalījās 250 sportis
tu no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas 
un Baltkrievijas. Turnīrā sportisti 
startēja tikai oficiālos karatē vei
dos – kata un kumite. 

Vidzemes Karatē klubu pār
stāvēja 9 sportisti, no kuriem trīs 
bija saulkrastieši – Edvards Dūcis, 
Roberts Ābelītis un Maksims Ha
latins. Visi trīs sportisti startēja 
individuālajā kumite disciplīnā. 
Edvards, startējot vecuma gru
pā 10–11 gadi, izcīnīja 2. vietu, 
Roberts, startējot vecuma grupā 
14–15 gadi, izcīnīja 1. vietu, un 
Maksims, startējot pieaugušo ka
tegorijā, izcīnīja 2. vietu.

Puišiem šīs bija pēdējās sacen
sības sezonā, kura tika noslēgta 
ļoti pozitīvi. No kreisās: Maksims Halatins. Foto: no domes arhīva

Uzvarētāji S. Šmitka un J. Jevsins.



10    Saulkrastu Domes Ziņas
2017. gada jūnijs

Saulkrastu novada domes 31. maija sēdes Nr. 7 lēmumi
Sēdē piedalās deputāti: E. Grāvī
tis, N. Līcis, L.Vaidere, S. Osīte, 
A. Aparjode, S. Ancāne, M. Kišu
ro, B. Veide, A. Deniškāne, G. Lā
čauniece, A. Dulpiņš, G. Zon
bergs, A. Silavnieks.

Par īpašuma zemes ierīcības 
projekta izstrādi
Atļaut izstrādāt nekustamā īpa
šuma „Zaļāmuiža”, Saulkrastu 
pagasts, Saulkrastu novads, ze
mes ierīcības projektu.
Atļaut izstrādāt nekustamā īpa
šuma „Melni”, Zvejniekciems, 
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu 
novads, zemes ierīcības projektu.

Par zemes vienību apvienošanu, 
lietošanas mērķa noteikšanu, 
adreses piešķiršanu un 
likvidēšanu
Atļaut apvienot īpašumus „Sau
līte 86”, Saulīte, Saulkrastu pa
gasts, Saulkrastu novads, un 
„Saulīte 87”, Saulīte, Saulkrastu 
pagasts, Saulkrastu novads, izvei
dojot vienu īpašumu 0,2440 ha 
platībā, zemes gabala platība tiks 
precizēta pēc zemes kadastrālās 
uzmērīšanas.
Apvienotajai zemes vienībai un 
funkcionāli saistītajām ēkām un 
būvēm piešķirt adresi „Saulīte 
86”, Saulīte, Saulkrastu pagasts, 
Saulkrastu novads, noteikt ze
mes lietošanas mērķi – indivi
duālo dzīvojamo māju apbūves 
zeme.

Par nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķa maiņu
Mainīt zemes īpašumam 298F, 
Saulkrasti, Saulkrastu novads, 
lietošanas mērķi – no zeme, 
uz kuras galvenā saimnieciskā 
darbība ir mežsaimniecība, uz 
neapgūta individuālo dzīvoja
mo māju apbūves zeme, platība 
0,2274 ha.
Noteikt zemes vienībai Tallinas 
iela 22A, Zvejniekciems, Saulkras
tu pagasts, Saulkrastu novads, 
dalīto lietošanas mērķi – indivi
duālo dzīvojamo māju apbūves 
zeme, platība 0,12 ha, un zeme, uz 
kuras galvenā saimnieciskā dar
bība ir lauksaimniecība, platība 
0,084 ha.

Par būvniecības pabeigšanas 
termiņa pagarināšanu
Pagarināt 2014. gada 3. jūlijā 
noslēgtā zemes nomas līgumā 
noteikto termiņu uz 5 (pieciem) 

gadiem ēku/būvju būvniecībai un 
ēku nodošanai ekspluatācijā.

Par zemes nomas līguma 
noslēgšanu
Noslēgt ar personu zemes no
mas līgumu uz laika periodu no 
2017. gada 5. jūnija līdz 2017. gada 
15. septembrim par Saulkrastu 
novada pašvaldībai piekritīgas 
zemes vienības daļas 50 m2 platī
bā peldvietā „Centrs” pludmales 
zviļņu un citu pludmales piede
rumu iznomāšanai.
Noteikt nomas maksu 15,00 EUR 
(piecpadsmit eiro, 00 centu) un 
3,15 EUR (trīs eiro, 15 centu) 21% 
PVN, kopā mēnesī 18,15 EUR (as
toņpadsmit eiro, 15 centu).
Noslēgt ar SIA „ARTHA projek
ti”, reģ. Nr. 40103909701, zemes 
nomas līgumu uz laika perio
du no 2017. gada 5. jūnija līdz 
2017. gada 15. septembrim par 
Saulkrastu novada pašvaldībai 
piekritīgas zemes vienības daļas 
100 m2 platībā pludmalē pre
tī Vidrižu ielai katamarānu un 
pludmales sauļošanas krēslu iz
nomāšanai. Noteikt nomas mak
su 30,00 EUR (trīsdesmit eiro, 
00 centu) un 6,30 EUR (seši eiro, 
30 centu) 21% PVN, kopā mēnesī 
36,30 EUR (trīsdesmit seši eiro, 
30 centu).
Noslēgt ar SIA „DDEntertain
ment”, reģ. Nr. 40103823723, ze
mes nomas līgumu uz laika pe
riodu no 2017. gada 5. jūnija līdz 
2017. gada 15. septembrim par 
Saulkrastu novada pašvaldībai 
piekritīgas zemes vienības daļas 
160 m2 platībā peldvietā „Centrs” 
blakus Jūras parkam pludmales 
sauļošanas krēslu iznomāšanai. 
Noteikt nomas maksu 50,00 
EUR (piecdesmit eiro, 00 cen
tu) un 10,50 EUR (desmit eiro, 
50 centu) 21% PVN, kopā mēnesī 
60,50 EUR (sešdesmit  eiro, 50 
centu).
Noslēgt ar personu zemes nomas 
līgumu uz 5 (pieciem) gadiem bez 
apbūves tiesībām par Saulkrastu 
novada pašvaldības zemes vie
nības Stirnu iela 5, Saulkrasti, 
Saulkrastu novads, 767 m2 platībā 
nomu, zemes vienības iznomāša
nas un lietošanas mērķis – terito
rijas labiekārtošana.

Par saistošo noteikumu 
apstiprināšanu
Apstiprināt Saulkrastu novada 
domes saistošos noteikumus 

„Grozījumi 2011. gada 26. oktob
ra saistošajos noteikumos Nr.12 
„Par atkritumu apsaimniekošanu 
Saulkrastu novadā””.
Apstiprināt Saulkrastu novada 
domes saistošos noteikumus 
„Grozījumi Saulkrastu novada 
domes 2013. gada 28. augusta 
saistošajos noteikumos Nr.14 
„Par nekustamo īpašumu uztu
rēšanu Saulkrastu novada terito
rijā””.

Par Saulkrastu novada 
teritorijas plānojuma grozījumu 
apstiprināšanu 
Apstiprināt izstrādātos Saulkras
tu novada teritorijas plānojuma 
2012.–2024. gadam grozījumus.

Par līguma noslēgšanu 
Noslēgt līgumu ar SIA „AL818”, re
ģistrācijas numurs 40203044160, 
par pašvaldības kompensāciju iz
maksu.

Par atteikumu slēgt līgumu 
Atteikt biedrībai „Inovāciju atbal
sta centrs”, reģistrācijas numurs 
40008232364, juridiskā adrese 
Maskavas iela 260 k533, Rīga, 
LV1063, slēgt līgumu par pirms
skolas vecuma bērnu uzraudzības 
pakalpojuma sniegšanu un paš
valdības kompensācijas izmaksu.

Par pašvaldības kompensācijas 
piešķiršanu 
Piešķirt un aprēķināt pašval
dības kompensāciju personai 
226,36 EUR (divi simti divdesmit 
seši eiro, 36 centi) mēnesī par to, 
ka viņas dēls saņem SIA „AL818” 
privātās pirmsskolas izglītības 
iestādes „REZIDENCE LAUMI
ŅA”, izglītības iestādes reģistrāci
jas numurs 40203044160, pakal
pojumu.

Par atbalstu grāmatas 
izdošanai 
Piešķirt finansējumu no līdzek

ļiem neparedzētajiem gadīju
miem 300,00 EUR, lai atmaksātu 
tautas daiļamata meistares Jettes 
Užānes dzīvei un daiļradei veltī
tas grāmatas izdošanu.

Par aizņēmuma ņemšanu* 
Ņemt aizņēmumu Valsts kasē 
2017. gadā uz 20 gadiem 592 
493,00 EUR apmērā ar Valsts ka
ses noteikto procentu likmi un 
atlikto pamatsummas maksāju
mu līdz 01.01.2018. moduļa tipa 
piebūves uzstādīšanai PII „Rūķī
tis” teritorijā un mēbeļu iegādei, 
aizdevuma atmaksu garantējot ar 
pašvaldības budžetu.

Par izmaiņām Dzīvokļu 
komisijas sastāvā
Ievēlēt Saulkrastu novada domes 
Juridiskās nodaļas juristi Gunitu 
Bukšu par Saulkrastu novada do
mes Dzīvokļu komisijas locekli ar 
2017. gada 1. jūniju.

Par sadarbības līguma 
noslēgšanu
Apstiprināt un noslēgt sadarbī
bas līgumu ar Carnikavas nova
da domi, Limbažu pašvaldību 
un Salacgrīvas novada domi par 
projekta „Vidzemes piekrastes 
kultūras un dabas mantojuma 
iekļaušana tūrisma pakalpojumu 
izveidē un attīstībā – „Saviļņojošā 
Vidzeme”” īstenošanu.

Par zemes nomas līguma 
noslēgšanu 
Noslēgt ar personu zemes nomas 
līgumu uz 5 (pieciem) gadiem par 
Saulkrastu novada pašvaldības 
zemes īpašuma Krasta iela 16A, 
Saulkrasti, Saulkrastu novads, 
daļas 300 m2 platībā iznomāšanu 
sakņu dārza uzturēšanai. No
teikt nomas maksu 15,00 EUR 
(piecpadsmit eiro, 00 centu) un 
3,15  EUR (trīs eiro, 15 centu) 21% 
PVN, kopā gadā 18,15 EUR (astoņ
padsmit eiro, 15 centu).

Par nekustamā īpašuma 
nodokļa atvieglojuma 
piemērošanu
Piemērot nekustamā īpašuma 
nodokļa atvieglojumu 50% ap
mērā 4 personām un 25% apmērā 
3 personām.

Par pašvaldības nekustamā 
īpašuma zemesgabala 
izsoles atzīšanu par nenotikušu 
Atzīt Saulkrastu novada pašval
dības nekustamā īpašuma ne
apbūvēta zemesgabala Septītā 
iela  4, VEF Biķernieki, Saulkras
tu pagasts, Saulkrastu novads, 
2017. gada 19. maija izsoli par ne
notikušu, jo līdz noteiktam termi
ņam (19.05.2017. plkst. 9.50) nav re
ģistrēts neviens izsoles dalībnieks.

Par sadarbības līguma 
noslēgšanu ar Valsts izglītības 
attīstības aģentūru
Noslēgt sadarbības līgumu ar 
Valsts izglītības attīstības aģentūru 
par Eiropas Sociālā fonda projekta 
Nr. 8.4.1.0/16/I/001 „Nodarbināto 
personu profesionālās kompeten
ces pilnveide” īstenošanu.

*Saulkrastu novada dome, atklā
ti balsojot „PAR” – 9 (E. Grāvītis, 
A. Aparjode, S. Ancāne, M. Kišu
ro, A. Deniškāne, G. Lāčauniece, 
A. Dulpiņš, G. Zonbergs, A.  Si
lavnieks), „PRET” – nav, „AT
TURAS” – 5 (N. Līcis, L. Vaidere, 
S. Osīte, J. Grabčiks, B. Veide).
Visos pārējos minētajos lēmumos 
vienbalsīgs balsojums.

Ervīns Grāvītis, Saulkrastu novada 

domes priekšsēdētājs

Ar pilnu domes sēdes protokola 
tekstu (ievērojot Fizisko peronu 
datu aizsardzības likumā noteik
to) un sēdes audioierakstu var 
iepazīties Saulkrastu novada paš
valdības interneta vietnē www.
saulkrasti.lv sadaļā „Domes sēdes”.

Paziņojums par Saulkrastu 
novada teritorijas plānojuma 
grozījumu apstiprināšanu
Saulkrastu novada dome 2017. ga
da 31. maija sēdē pieņēma lēmumu 
„Par Saulkrastu novada teritorijas 
plānojuma grozījumu apstiprinā
šanu” (protokols Nr.  7/2017 §16) 
un izdeva saistošos noteikumus 
Nr. SN11 /2017. „Par Saulkras
tu novada teritorijas plānojuma 
grafiskās daļas, teritorijas izman
tošanas un apbūves noteikumu 
apstiprināšanu”. 

Ar teritorijas plānojuma grozī
jumiem var iepazīties Saulkrastu 

novada mājaslapā www.saulkrasti.
lv un interneta portālā www.geo-
latvija.lv. 

Informējam, ka saskaņā ar Teri
torijas attīstības plānošanas liku
ma 27. panta trešo daļu Saulkras
tu novada teritorijas plānojuma 
grozījumi tiks iesniegti Vides aiz
sardzības un reģionālās attīstības 
ministrijā, kura, izvērtējusi plāno
šanas dokumentu, noteiks dienu, 
kad var uzsākt saistošo noteikumu 
Nr. SN11/2017 īstenošanu. 

2017. gada 26. aprīlī SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. SN 7/2017
Apstiprināti ar Saulkrastu novada domes 2017. gada 26. aprīļa lēmumu (prot. Nr. 5/2017 §22) 

Grozījums Saulkrastu novada domes  
2013. gada 25. septembra saistošajos  
noteikumos Nr. 16 „Par līdzfinansējuma 
samaksas kārtību profesionālās ievirzes 
izglītības programmu ieguvei Vidzemes 
jūrmalas Mūzikas un mākslas skolā”
Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma 12. panta 2.1 daļu

Izdarīt Saulkrastu novada domes 2013. gada 25.  sep
tembra saistošajos noteikumos Nr. 16 „Par līdzfinansē
juma samaksas kārtību profesionālās ievirzes izglītības 
programmu ieguvei Vidzemes jūrmalas Mūzikas un 
mākslas skolā” (turpmāk – Noteikumi) šādu grozījumu: 

Papildināt Noteikumu 7. punkta ievaddaļu aiz vārda 
„atvieglojumi” ar vārdiem „par 4.1. un 4.2. apakšpunktā 
minētajām izglītības programmām”.

Paskaidrojuma raksts
1. Projekta nepieciešamības pamatojums. Grozī

jums veikts, lai precizētu izglītības programmas, kurām 
piemērojami līdzfinansējuma maksas atvieglojumi. 

2. Īss projekta satura izklāsts. Grozījums paredz, 
ka atvieglojumi līdzfinansējuma maksai piemērojami 

tikai attiecībā uz izglītības programmām un nav pie
mērojami uz sagatavošanas klasēm mākslā un mūzikā. 

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz 
pašvaldības budžetu. Saistošo noteikumu īstenošanai 
netiek prognozēta būtiska finansiāla ietekme uz paš
valdības budžetu. 

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz 
sociāli ekonomisko stāvokli (uzņēmējdarbības vidi) 
pašvaldības teritorijā. Projektam nav tiešas ietekmes 
uz sociāli ekonomisko stāvokli.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām. 
Nav attiecināms.

6. Informācija par konsultācijām ar privātperso-
nām. Nav notikušas konsultācijas ar privātpersonām.

Ervīns Grāvītis,  

Saulkrastu novada domes priekšsēdētājs
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2017. gada 29. martā SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. SN 4/2017 

Apstiprināti Saulkrastu novada domes 2017. gada 29. marta sēdē (prot. Nr. 4/2017§24)

Grozījumi Saulkrastu novada domes 2012. gada 28. marta saistošajos 
noteikumos Nr. 8 „Par centralizētā ūdensvada un kanalizācijas tīklu un 
būvju būvniecību, ekspluatāciju un aizsardzību Saulkrastu novadā”
Izdoti saskaņā ar Ūdenssaimniecības 
pakalpojumu likuma 6.  panta ceturtās 
daļas 1., 2., 3. un 4. punktu  un likuma 
„Par pašvaldībām” 43. panta pirmās da-
ļas 11. punktu

Izdarīt šādus grozījumus Saulkrastu 
novada domes 2012.  gada 28.  mar
ta saistošajos noteikumos Nr.  8 „Par 
centralizētā ūdensvada un kanalizā
cijas tīklu un būvju būvniecību, eks
pluatāciju un aizsardzību Saulkrastu 
novadā” (turpmāk – Noteikumi):

1. Izteikt Noteikumu norādi uz 
noteikumu izdošanas tiesisko pamatu 
šādā redakcijā:

„Izdoti saskaņā ar Ūdenssaimnie
cības pakalpojumu likuma 6.  panta 
ceturtās daļas 1., 2., 3. un 4. punktu un 
likuma „Par pašvaldībām” 43.  panta 
pirmās daļas 11. punktu”.

2. Aizstāt Noteikumos lietoto ter
minu skaidrojumā vārdus „Sadzīves 
un ražošanas notekūdeņi” ar vārdiem 
„komunālie notekūdeņi”.

3. Papildināt Noteikumu 1.1.  pun
ktu ar jaunu trešo teikumu šādā 
redakcijā: „Noteikumi nosaka brīv
krānu lietošanas un aizsardzības pra
sības.”.

4. Izteikt Noteikumu 1.5.2.  apakš
punktu šādā redakcijā:

„1.5.2. dzeramā ūdens piegāde, no
drošinot ūdens spiedienu pieslēguma 
vietā pie centralizētā ūdensvada tīkla 
ne mazāku par 2015.  gada 30.  jūni
ja Ministru kabineta noteikumos 
Nr. 326 „Noteikumi par Latvijas būv
normatīvu LBN 22215 „Ūdensapgā
des būves”” paredzēto;” 

5. Aizstāt Noteikumu 2.1.  punktā 
vārdu „pilsētas” ar vārdu „centralizē
tiem” un Ministru kabineta noteiku
mu datumu „01.04.1997” ar datumu 
„19.08.2014.” un skaitli „112” ar skaitli 
„500”.

6. Aizstāt Noteikumu 2.2.1. apakš
punktā vārdu „pilsētas” ar vārdu „cen
tralizētam”.

7. Aizstāt Noteikumu 2.3.2. apakš
punktā vārdus „pilsētas ielu tīkliem” 
ar vārdiem „centralizētam ūdensvada 
un kanalizācijas tīklam”.

8. Aizstāt Noteikumu 2.3.9.  apakš
punktā datumu „01.04.1997.” ar da
tumu „19.08.2014.” un skaitli „112” ar 
skaitli „500”.

9.  Aizstāt Noteikumu 3.1.1. apakš
punktā vārdu „pilsētas” ar vārdu „cen
tralizēta”.

10. Aizstāt Noteikumu 3.1.1.6. apakš
punktā vārdu „pilsētas” ar vārdu „cen
tralizētam”.

11. Aizstāt Noteikumu 3.3.1. apakš
punktā vārdu „pilsētas” ar vārdu „cen
tralizētā”.

12. Aizstāt Noteikumu 3.3.2. apakš
punktā vārdus „sadzīves un ražošanas” 
ar vārdu „komunālos”, vārdus „pilsētas 
kanalizācijas tīklos” ar vārdiem „cen
tralizētā kanalizācijas sistēmā”.

13. Aizstāt Noteikumu 3.3.3.  apakš
punktā vārdu „pilsētas” ar vārdu „cen
tralizētā” un vārdu „tīklā” ar vārdu „sis
tēmā”.

14. Svītrot Noteikumu 3.3.4. apakš
punktā pirmo vārdu „pilsētas” un 
aizstāt vārdus „pilsētas kanalizācijā” 
ar vārdiem „centralizētā kanalizācijas 
sistēmā”.

15. Aizstāt Noteikumu 3.3.5. apakš
punktā vārdus „pilsētas kanalizācijā” 
ar vārdiem „centralizētā kanalizācijas 
sistēmā”.

16. Aizstāt Noteikumu 3.3.6. apakš
punktā „pilsētas” ar vārdu „centralizē
tā” un vārdu „tīklā” ar vārdu „sistēmā” 
un teikuma daļu „23.08.2001.  notei
kumu Nr. 376 „Noteikumi par Latvijas 
būvnormatīvu LBN 003 01” ar teiku
ma daļu šādā redakcijā „30.06.2015. 
noteikumu Nr. 338 „Noteikumi par 

Latvijas būvnormatīvu LBN 00315”.
17. Aizstāt Noteikumu 3.3.7. un 

3.3.8. vārdu „tīklā” ar vārdu „sistēmā” 
un vārdu „pilsētas” ar vārdu „centrali
zētā”.

18. Aizstāt Noteikumu 3.5.6. vārdu 
„pilsētas” ar vārdu „centralizētā” un 
vārdu „tīklos” ar vārdu „sistēmā”.

19. Papildināt Noteikumus ar jau
nu 3.5.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

„3.5.1 Nominālo ūdens caurplūdu
mu aprēķina Ministru kabineta no
teikumu par sabiedrisko ūdenssaim
niecības pakalpojumu sniegšanu un 
lietošanu noteiktā kārtībā.”.

20. Aizstāt Noteikumu 4.1.  apakš
punktā vārdu „pilsētas” ar vārdu „cen
tralizētam” un vārdu „tīkliem” ar vār
du „tīklam”.

21. Aizstāt Noteikumu 5.2. punktā 
teikuma daļu „Latvijas būvnorma
tīvam LBN 22198” ar teikuma daļu 
„30.06.2015. Ministru kabineta no
teikumiem Nr.  332 „Noteikumi par 
Latvijas būvnormatīvu LBN 22115” 
un papildināt aiz vārda „ievērojot” ar 
skaitļiem „22.08.2006.”.

22. Svītrot Noteikumu 6.4. punktu.
23. Svītrot Noteikumu 6.9., 6.10., 

6.11., 6.12., 6.13., 6.14. un 6.15. punktu.
24. Papildināt Noteikumus ar jau

nu 6.16. punktu šādā redakcijā:
„6.16. Pakalpojuma sniedzējs var 

pārtraukt ūdensapgādes un notek
ūdeņu novadīšanas pakalpojumu 
sniegšanu Ministru kabineta noteiku
mu par sabiedrisko ūdenssaimniecī
bas pakalpojumu sniegšanu un lieto
šanu noteiktā kārtībā.”.

25. Aizstāt IX. nodaļas nosaukumā 
vārdus „Sadzīves un ražošanas notek
ūdeņu” ar vārdiem „Decentralizētas 
kanalizācijas sistēmas”.

26. Aizstāt 9.1., 9.2.  punktā un 
9.1.1., 9.1.2., 9.1.3., 9.1.4., 9.1.5., 9.1.6., 
9.2.1., 9.2.3., 9.2.4., 9.2.5. un 9.2.6. 

apakšpunktā vārdus „sadzīves un ra
žošanas” ar vārdu „komunālo”.

27. Papildināt noteikumus ar jau
nu nodaļu IX.1 „Ūdens brīvkrāni, to 
lietošanas un aizsardzības prasības” 
šādā redakcijā:

„IX.1 Ūdens brīvkrāni, to lietošanas 
un aizsardzības prasības

9.11. Jaunu ūdens brīvkrānu uzstā
dīšana ir saskaņojama ar Pakalpojuma 
sniedzēju.  Ierīkojot ūdens brīvkrānu, 
tas aprīkojams ar   komercuzskaites 
mezglu. 

9.12. Lai izmantotu ūdens brīvkrā
nus, Pakalpojuma lietotājam ir jāno
slēdz līgums ar Pakalpojuma sniedzē
ju.

9.13. Brīvkrāna tuvumā ir aizliegts 
mazgāt veļu, automašīnas, traukus, 
mājdzīvniekus un veikt citas darbī
bas, kas ir pretrunā ar sanitārajām 
normām. Brīvkrāniem ir aizliegts pie
vienot lokanās caurules.

9.14. Fiziskām un juridiskām per
sonām, kuras sabojājušas brīvkrānu, 
un/vai atklājušas tā bojājumus, ne
kavējoties jāziņo par to pakalpojuma 
sniedzējam.

9.15. Pakalpojuma lietotāja patērē
to ūdens daudzumu no brīvkrāna no
saka pēc komercuzskaites mēraparāta 
rādījumiem.”.

28. Svītrot Noteikumu 2.  pieliku
mu.

29. Svītrot Noteikumu tekstā vār
dus „(2. pielikums)”.

Paskaidrojuma raksts
1. Projekta nepieciešamības pa-

matojums. Grozījumu izstrādes ne
pieciešamību nosaka Ūdenssaimnie
cības pakalpojumu likuma 6.  panta 
ceturtās daļas 1., 2., 3. un 4. punkts. 

Ar grozījumiem tiek precizēti at
sevišķi punkti Saulkrastu novada do
mes 2012.  gada 28.  marta saistošajos 

noteikumos Nr. 8 „Par centralizētā 
ūdensvada un kanalizācijas tīklu un 
būvju būvniecību, ekspluatāciju un 
aizsardzību Saulkrastu novadā”.

2. Īss projekta satura izklāsts. 
1. Precizēta norāde uz saistošo no

teikumu izdošanas tiesisko pamatu.
2. Saistošie noteikumi papildināti 

ar ūdens brīvkrānu lietošanas kārtību 
un aizsardzības prasībām.

3. Saistošie noteikumi noteic, ka 
Pakalpojumu sniedzējs var pārtraukt 
un atjaunot ūdenssaimniecības pa
kalpojuma sniegšanu, pamatojoties 
uz 2016.  gada 22.  marta Ministru 
kabineta noteikumiem Nr.  174 „No
teikumi par sabiedrisko ūdenssaim
niecības pakalpojumu sniegšanu un 
lietošanu”.

4. Saistošie noteikumi paredz svīt
rot 2. pielikumu un papildināt saisto
šos noteikumus ar nominālo ūdens 
caurplūdumu aprēķina noteikšanas 
kārtību. 

5. Papildus precizēti atsevišķi sais
tošo noteikumu punkti.

3. Informācija par plānoto pro-
jekta ietekmi uz pašvaldības budže-
tu. Saistošo noteikumu īstenošanai 
netiek prognozēta finansiāla ietekme 
uz pašvaldības budžetu. 

4. Informācija par plānoto pro-
jekta ietekmi uz sociāli ekonomis-
ko stāvokli (uzņēmējdarbības vidi) 
pašvaldības teritorijā. Projektam nav 
tiešas ietekmes uz sociāli ekonomisko 
stāvokli.

5. Informācija par administratī-
vajām procedūrām. Nav attiecināms.

6. Informācija par konsultācijām 
ar privātpersonām. Notikušas kon
sultācijas SIA „Saulkrastu komunāl
serviss”.

Ervīns Grāvītis, Saulkrastu novada 
domes priekšsēdētājs

2017. gada 26. aprīlī SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. SN 5/2017
Apstiprināti Saulkrastu novada domes 26.04.2017. sēdē (prot. Nr. 5/2017 §14) 

Grozījums Saulkrastu novada domes 
2015. gada 29. jūlija saistošajos noteikumos 
Nr. SN 17/2015 „Par nekustamā īpašuma 
nodokļa piemērošanu vidi degradējošām, 
sagruvušām vai cilvēku drošību 
apdraudošām būvēm”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldī-
bām” 43.  panta pirmās daļas 5.  punktu, li-
kuma „Par nekustamā īpašuma nodokli”  
3. panta 1.4 daļu

Izdarīt Saulkrastu novada domes 2015.  gada 
29.  jūlija saistošajos noteikumos Nr. SN 
17/2015 „Par nekustamā īpašuma nodokļa 
piemērošanu vidi degradējošām, sagruvušām 
vai cilvēku drošību apdraudošām būvēm” 
(turpmāk – Noteikumi) šādu grozījumu: 

Svītrot no Noteikumu norādes uz no
teikumu izdošanas tiesisko pamatu vārdus 
„15. panta pirmās daļas 2. punktu,”.

Paskaidrojuma raksts
1. Projekta nepieciešamības pamatojums. 
Saistošie noteikumi izstrādāti, lai precizētu 
norādi uz noteikumu izdošanas tiesisko pa
matu.
2. Īss projekta satura izklāsts. Noteikumi 

izstrādāti, pamatojoties uz Vides aizsardzības 
un reģionālās attīstības ministrijas 2016. gada 
18. decembra atzinumu, kurā lūgts no saisto
šo noteikumu izdošanas tiesiskā pamatojuma 
svītrot atsauci uz likuma „Par pašvaldībām” 
15.  panta pirmās daļas 2.  punktu. Atbilstoši 
atzinumā norādītajam saistošie noteikumi 
precizē norādi uz noteikumu izdošanas tie
sisko pamatu. 
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi 
uz pašvaldības budžetu. Nav tiešas ietekmes 
uz pašvaldības budžetu.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi 
uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības terito-
rijā. Saistošo noteikumu projekts neietekmē 
uzņēmējdarbību. 
5. Informācija par konsultācijām ar privāt-
personām. Konsultācijas nav notikušas.

Ervīns Grāvītis,  
Saulkrastu novada domes priekšsēdētājs

2017. gada 26. aprīlī SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. SN 6/2017
Izdoti Saulkrastu novada domes  26.04.2017. sēdē (prot. Nr. 5/2017 §15) 

Grozījums Saulkrastu novada domes 
2012. gada 28. novembra saistošajos 
noteikumos Nr. 22 „Par Saulkrastu novada 
pašvaldības palīdzību dzīvojamo telpu 
jautājumu risināšanā”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par palīdzību dzī-
vokļa jautājumu risināšanā” 6. panta otro daļu, 
7. panta piekto un sesto daļu, 14. panta septīto 
daļu, 15. pantu, 17. panta pirmo daļu, 24. panta 
pirmo daļu, 26. panta pirmo daļu

Izdarīt Saulkrastu novada domes 2012. gada 
28. novembra saistošajos noteikumos Nr. 22 
„Par Saulkrastu novada pašvaldības palīdzību 
dzīvojamo telpu jautājumu risināšanā” (turp
māk – Noteikumi) šādu grozījumu: 

Papildināt Noteikumus ar jaunu 16.1 pun
ktu šādā redakcijā:

„16.1 Pašvaldība ir tiesīga sniegt palīdzību paš
valdības īrētās dzīvojamās telpas apmaiņā pret 
citu pašvaldības īrējamu dzīvojamo telpu arī 
citos gadījumos pēc Pašvaldības ierosinājuma 
vai personas pieprasījuma, izvērtējot faktiskos 
apstākļus, personas iesniegumā norādīto pama
tojumu un tam pievienotos dokumentus.”.

Paskaidrojuma raksts
1. Projekta nepieciešamības pamatojums. 

Noteikumi izstrādāti, lai paplašinātu personu 

loku, kuras ir tiesīgas mainīt īrēto dzīvojamo 
platību, ko pašvaldība izīrējusi, pret citu pašval
dībai piederošu īrējamu telpu.  

2. Īss projekta satura izklāsts. Noteiku
mi izstrādāti, lai noteiktu pašvaldībai tiesības 
sniegt palīdzību pašvaldības īrētās dzīvojamās 
telpas apmaiņai pret citu pašvaldības īrējamu 
dzīvojamo telpu, pamatojoties uz pašvaldības 
ierosinājumu vai personas pieprasījumu, izvēr
tējot faktiskos apstākļus, personas iesniegumā 
norādīto pamatojumu un tam pievienotos do
kumentus. 

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi 
uz pašvaldības budžetu. Nav tiešas ietekmes uz 
pašvaldības budžetu.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi 
uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritori-
jā. Saistošo noteikumu projekts neietekmē uz
ņēmējdarbību. 

5. Informācija par konsultācijām ar privāt-
personām. Konsultācijas nav notikušas.

Ervīns Grāvītis,  
Saulkrastu novada domes priekšsēdētājs
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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”.

Maijā Saulkrastu novada 
Dzimtsarakstu nodaļā 
reģistrēti
Haralds Volkolakovs
Jānis Stankēvičs
Rēzija Gabala
Sveicam mazuļus un viņu vecākus!

Sirsnīgi sveicam 
nozīmīgajā jubilejā
Astrīdu Bigužu
Dainu Alisi Paļumu
Ausmu Andersoni
Allu Kustovu
Rutu Lauku
Vladimiru Lisenko
Annu Dzidru Aperjoti
Brigitu Baugu
Zigurdu Grāvīti
Ilzi Ēriku Jākobsoni
Andreju Robežnieku
Aiju Vēveri
Jevgēniju Bondarenko
Ivanu Dembovski
Ojāru Kregždi
Ilgoni Kronbergu
Skaidrīti Saksoni
Marutu Sauku
Ellu Shevchenko
Gaļinu Sosnovsku
Sarmīti Krūmiņu
Jāni Laučku
Vjačeslavu Siņicinu
Juri Smilgu
Viktoru Urbanoviču
Pjotru Urbanoviču
Velgu Zaļkalni
Mārtiņu Zuntneru

Saulkrastu novada dome 
izsaka līdzjūtību aizsaulē 
aizgājušo tuviniekiem.
Brigita Lepse
10.06.1936.–02.05.2017.
Velta Ščegalkova
23.12.1929.–04.05.2017.
Jurijs Vinogradovs
08.07.1963.–18.05.2017.
Raimonds Erts
03.10.1941.–22.05.2017.
Dace Šaršūne-Maļceva
14.01.1987.–29.05.2017.
Ilgvars Hugo Kazāks
22.03.1944.–31.05.2017.
Dzidra Caune
15.03.1936.–01.06.2017.

Līdz 16. jūnijam kultūras namā 
„Zvejniekciems” rokdarbnieku 
pulciņa darbu izstāde „No pūra
lādes”. Izstāde veidota kā iespēja 
apskatīt rokdarbnieku gada vei
kumu un vienlaikus – kā atskats 
uz pulciņa 40 darba gadiem. 
Tikšanās ar rokdarbniecēm un 
izstādes noslēgums  – kultūras 
namā “Zvejniekciems” 16. jūnijā 
16.00! Izstāde apskatāma kultū
ras nama darba laikā. 

Visu jūniju kultūras nama 
„Zvejniekciems” mazajā zālē ap
skatāma gleznotāja Ērika Bērziņa 
jaunāko darbu ekspozīcija „Gai
dot pavasari”. Ekspozīcija aplū
kojama kultūras nama „Zvejniek
ciems” darba laikā. 

14. jūnijā 17.30, godinot 1941. ga
da komunistiskā genocīda upuru 
piemiņu, atceres mirklis Saulkras
tu Pēterupes Evaņģēliski luteriskās 
baznīcas dārzā pie svētakmens. 

17. jūnijā viesu namā „Aizvēji” 
Otrie luču svētki Zvejniekciemā.
15.00 luču tīrīšana, vēršana un 
kūpināšana kopā ar folkloras 
kopu „Dvīga” un Zvejniekciema 
brašākajām luču tīrītājām. Kamēr 
luči kūpēs, „Aizvēju” dārzā būs ie
spēja aplūkot Saulkrastu glezno
tāju studijas darbu ekspresizstā
di „Sudrabotā siļķe”, piedalīties 
sporta un veiklības sacensībās, 
radošajās darbnīcās, viesu nama 
terasē – vērot Saulkrastu amatier
teātra „Vīri ģērbjas” pirmizrādi 
„Sorento stāsti”, kā arī ieskandi
nāt tuvojošos vasaras saulgriežus 
kopā ar folkloras kopu „Dvīga” un 
vīt vainagus. 
Neilgi pēc 17.00 tiks atvērts cep
lītis un notiks luču degustācija, 
pēc tam – vakara gaitā ikviens va
rēs lučus un citus gardumus iegā
dāties viesu nama kafejnīcā. 
18.00 kafejnīcas pagalmā ballīte 
līdz pat tumsiņai. 
Ņemsim līdzi pilnus maciņus un 
labu noskaņojumu! Tiem, kuri 
būs noskaņoti mācīties vainagu 
darināšanu, lūgums ņemt līdzi 
pļavu ziedus un ozolzarus. 

20. jūnijā 19.00 Saulkrastu 
estrādē brīvdabas izrāde „Īs(t)a 
pamācība mīlēšanā”. Biļetes ie
priekšpārdošanā „Biļešu paradī
zes” kasēs, kā arī Saulkrastu sporta 
centrā un kultūras namā „Zvej
niekciems” pie administratoriem. 
Ieejas maksa 8, 10, 12, 15 EUR.
Ar humoristisku ielīgošanas kon
certuzvedumu „Īs(t)a pamācība 
mīlēšanā” pie Latvijas skatītājiem 
dodas tautā iemīļoti Dailes teātra 

aktieri un viņu draugi. Tas būs 
muzikāli piesātināts un aizrau
jošs stāsts par to, ka mīlestībai 
vecuma ierobežojumi nepastāv.
Un kur gan teikts, ka precību un 
sieviešu lietās tēvam jāpamāca 
dēls? Var taču būt pavisam otrādi. 
Tēvs, tuvu savai astoņdesmitajai 
gadskārtai, ir kļuvis par atraitni 
un nonācis kritiskā situācijā, jo 
nepanes vientulību. Tad nu viņa 
dēls, piesaistot arī citus „eksper
tus”, sniedz viņam padomus un 
pamācības, kā sameklēt savas 
paaudzes vai jaunāku sievieti, ar 
kuru kliedēt vientulību. Un, kā 
zināms, mūsdienās iepazīšanās 
iespējas ir daudzpusīgas, arī pil
nas komisku un paradoksālu si
tuāciju.
Kā atzīst pats konceruzveduma 
režisors Intars Rešetins: „Mums 
kā nācijai vajag vairāk mīlēt, mīlē
ties un mīļoties – ļauties tam, tad 
arī mums kā nācijai būs nākotne!”
Režisors: Intars Rešetins.
Scenārija autors: Egīls Šņore.
Producents: Niks Volmārs.
Lomās: Āris Rozentāls, Artis Ro
bežnieks, Marģers Eglinskis, Mir
dza Martinsone, Vita Vārpiņa, 
Ērika Eglija, Inita Sondore (Dzel
me), Akvelīna Līvmane un citi.
 
22. jūnijā 20.00 Saules lauku
mā gadskārtējā vasaras saulgriežu 
ielīgošana „Visa laba Jāņu zāle”. 
Kopā ar Saulkrastu mākslinie
ciskajiem kolektīviem atsauksim 
atmiņā Līgo svētku tradīcijas, 
dziesmas un dejas. Tūlīt pēc 
tam – zaļumballīte (līdz 01.00).

No 30. jūnija līdz 2. jūlijam 
Saulkrastu novada svētki „Kad 
burās dzied vējš”.
Svētkus atklāsim piektdien, 
30. jūnijā, kad 19.00 Saules 
laukumā svinīgi pacelsim svēt
ku karogu, kuru šoreiz darinās 
Saulkrastu bibliotēkas darbi
nieki. 
Savukārt Baltajā kāpā 21.30 Saul
rieta koncerts kopā ar Elzu Ro-
zentāli un grupu „Bur Mani”, bet 
pēc tam no Baltās kāpas startēs 
īpašais MIEGA AUTO – par to, lai 
visi varētu pirms nākamās svētku 
dienas labi atpūsties, rūpēsies 
jauktā kora „Anima” dziedātā
ji un pūtēju ansamblis „Neibā
de”. MIEGA AUTO kursēs cauri 
Saulkrastiem, tā pieturas punkti 
tiks izziņoti.
Tie, kuriem nenāks miegs, var 
droši doties uz Saulkrastu estrādi, 
kur 23.00 sāksies DJ NAKTS  – 
estrādē viesosies „3 LIVE PRO-
JECT” ar „[Ex] da Bass”, iesil
da un noslēdz DJ Alvis Still!  DJ 

NAKTS līksmos estrādē līdz pat 
04.00. 
Svētki turpināsies sestdien, 1. jū-
lijā:
No 8.00 Ainažu ielā amatnie
ku un Latvijā ražotu preču tir
dziņš. Pieteikšanās anketa: www.
saulkrasti.lv.
No 9.00 futbols Zvejniekciema 
stadionā.
10.00 pludmales volejbols MIX 
grupā Jūras parkā.
10.00 ielu florbols pie Saulkrastu 
sporta centra.
11.00 airēšana Jūras parkā.
11.00 galda teniss sporta centrā.
11.00 novuss MIX grupā sporta 
centrā.
No 11.00 Saules laukumā 
Saulkrastu novada māksliniecis
kie kolektīvi un viesi, ātradīšana 
un ātrtamborēšana, gadskārtējā 
Gleznotāju iela un radošās darb
nīcas un atrakcijas bērniem, pūtē
ju orķestru saiets – spēlēs PA „Ne
ibāde”, Pociema pūtēju orķestris 
un īpašie svētku viesi „SUNNY 
GROOVE DIXIE”!
12.00 pie Saules laukuma svaru 
stieņa spiešana guļus pasākuma 
„Latvijas spēcīgākā pilsēta” ietva
ros.
12.00  Jūras parkā Latvijas Arm
vrestlinga čempionāta 3.posms. 
Sacensības arī tautas klasē.
19.30 pulcēsimies pie Saules 
laukuma svētku gājienam, kura 
tēma šoreiz ir „Kad burās dzied 
vējš”. Aicinām pašvaldības ies
tādes, uzņēmējus, biedrības, 
organizācijas, domubiedrus un 
draugus pieteikt dalību svēt
ku gājienam līdz 29. jūnijam pa 
tālruni 67954179 (P.–Pk. 9.00–
17.00) vai sūtot epastu uz knz@
saulkrasti.lv.
19.45 svētku gājiens „Kad burās 
dzied vējš” uz Saulkrastu brīvda
bas estrādi.
20.00 svinīga Saulkrastu Gada 
balvas pasniegšana un svētku 
GALA koncerts ar enerģisko Gin
tu Grāveli un šarmanto solisti 
Gintu Krievkalnu, Kristapa Kriev
kalna grupu un JK „Anima”, gran
diozo Intaru Busuli un „Abone
menta orķestri”, MC orķestri un 
solistiem Ivo GrīsliņuGrīsli un 
apburošo Dināru Rudāni. Būs arī 
svētku salūts un pēc pusnakts  – 
balle ar labi zināmo K. Krievkalna 
instrumentālo grupu. 
Svētku noslēgums 2. jūlijā Sau
les laukumā, kad nolaidīsim svēt

ku karogu un izlozēsim, kurš ga
tavos to 2018. gada svētkiem! 
Detalizēta svētku programma: 
www.saulkrasti.lv. Svētku laikā 
kursēs arī bezmaksas autobusi, 
sekojiet līdzi reklāmai! 

25. augustā 19.00 Saulkrastu 
estrādē Māras Zālītes un Ulda 
Marhileviča traģikomiska dzies
muspēle 2 daļās „Tobāgo!” 

Atzīmējot vairākus ievērojamus 
gadskaitļus: komponista Ulda Mar
hileviča 60 gadu jubileju, dzejnie
ces un dramaturģes Māras Zālītes 
65 gadu jubileju, kā arī vairāku ak
tieru jubilejas (Katrīnei Pasternakai 
un Indrai Briķei – 60, Andrim Bēr
ziņam – 65) un 15 gadus kopš abu 
autoru traģikomiskās dziesmuspē
les „Tobāgo!” pirmizrādes Dailes 
teātrī (2001. gada 23. oktobrī), šova
sar „Tobāgo!” atjaunotā versija, ku
ras režisors būs Valdis Liepiņš (viņš 
ir arī 2001. gada izrādes režisors), 
apceļos vairāku Latvijas pilsētu es
trādes. Visās izrādēs pie klavierēm 
būs pats mūzikas autors – kompo
nists Uldis Marhilevičs! 
Atgādināsim, ka 2002. gada „Spēl
maņu naktī” viņš saņēma balvu kā 
labākais mūzikas autors drama
tiskajā teātrī, bet izrādē skanošās 
dziesmas „Un tūkstoškārt”, „Ak, 
cik maigi uz sejas krīt sniegs” u. c. 
tika apkopotas albumā. Ievērības 
cienīgs ir fakts, ka šī savulaik ska
tītāju tik iemīļotā izrāde Dailes te
ātrī tika spēlēta sešas sezonas – no 
2001. līdz 2007. gadam, parādot to 
vairāk nekā 120 reižu. 
Lomās: Aija Dzērve, Sarmīte Ru
bule, Olga Dreģe, Jānis Paukštello, 
Katrīne Pasternaka, Juris Kalniņš, 
Mārcis Maņjakovs, Juris Frinbergs, 
Indra Briķe, Madara Botmane, 
Valdis Liepiņš, Andris Bērziņš u. c. 
Biļetes iepriekšpārdošanā gan 
„Biļešu paradīzes” kasēs un inter
netā, gan Saulkrastu sporta cen
trā un k/n „Zvejniekciems” pie 
administratoriem. Ieejas maksa: 
10, 12, 15 un 18 EUR.  

Svētdien, 16. jūlijā, 
plkst. 14.00 

Saulkrastu kapos 
KAPU SVĒTKI.

Saulkrastu novada PA „Saulkrastu kultūras 
un sporta centrs” izsaka pateicību
Par atbalstu Muzeju nakts sarīkojumā „Zvejnieks pie laika rata stūres” 
sakām paldies Irēnai Putniņai, Verai Iesalniecei, Irai Hļebovičai, Ievai 
Lazdauskai, Ingai Burkovai, Agrim Ūlupam, Gunāram Lācim, Gunai 
Lāčauniecei, Daigai Lielmanei, Agrim Lapiņam un pārējiem SIA „Varita” 
darbiniekiem, Aijai Mūrniecei un kafejnīcas „Mezgls” kolektīvam, Ar-
mandam un Līgai Vaideriem un viesu nama „Aizvēji” darbiniecēm: Vijai 
Prātiņai un Dzintrai Krauklei, Lilijai Kokarei un Irēnai Čeksterei. 
Paldies kafejnīcas „Costa del sol” īpašniekiem par atsaucību un sapratni, 
sniedzot iespēju organizēt Zīmējumu teātra izrādi „Vilks” kafejnīcas 
terasē š. g. 27. maijā!

Plānotie kultūras un sporta notikumi 
2017. gada vasarā Saulkrastos
17. jūnijā Luču svētki Zvejniekciemā 
20. jūnijā brīvdabas izrāde „Īs(t)a pamācība mīlēšanā”
22. jūnijā Vasaras saulgriežu ielīgošana „Visa laba Jāņu zāle”
30. jūnijs–2. jūlijs Saulkrastu svētki „Kad burās dzied vējš”
8. jūlijā brīvdabas izrāde „Žūpu Bērtulis”
14.–15. jūlijs „Saulkrastu kokteilis” 
17.–22. jūlijs  „Saulkrasti Jazz 2017”
29. jūlijā  Saulkrastu šlāgerfestivāls
28. jūlijs–6. augusts  „Jaunie kamermūziķi – Saulkrastiem”
13. augustā  brīvdabas izrāde „Trīs musketieri”
18.–20. augusts  Saulkrastu Ērģeļmūzikas dienas 
25. augustā  brīvdabas izrāde „Tobago”
26. augustā  Senās uguns nakts un Saulkrastu folkloras 
  festivāls „Pa saulei”

Detalizētāka informācija 
www.saulkrasti.lv.




