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Līdz ar dziesmām, dejām un svētku 
gavilēm izskanējuši Saulkrastu svētki 
2011, kas norisinājās no 1. līdz 3. jū-
lijam ar devīzi “Visi uz Saulkrastiem –  
uz lieliem un maziem tiltiņiem!”. Trīs 
dienu garumā novada iedzīvotāji un 
viesi varēja apmeklēt katrai gaumei 
un vēlmēm piemērotāko pasākumu.

Piektdienas vakarā Baltās kāpas ap-
kārtni pieskandināja romantiskas pagājušā 
gadsimta 60. un 70. gadu melodijas vokālā 
kvarteta “Neaizmirstulītes” izpildījumā, ko 
muzikāli pavadīja metāla pūšamo instru-
mentu ansamblis “Live Brass”. Pirms kon-
certa siltajā un saules pielietajā pludmalē 
vairāk nekā trīsdesmit komandas sacentās 
un radoši pierādīja sevi smilšu skulptū-
ru veidošanā. Turpat Baltajā kāpā daudzi 
koncerta apmeklētāji sevi varēja atpazīt 

apvienības “Fotomobilizācija” organizētajā 
fotoizstādē “Svētki”. Kā arī ikviens intere-
sents varēja palūkot Saulkrastu gleznotāju 
plenēra dalībnieku veikumu, aprunāties 
ar māksliniekiem un iegūt savā īpašumā 
mākslinieka zīmētu portretu.

Sestdien, jau tradicionāli, pilsētu mo-
dināja pūtēju orķestris “Neibāde”, aicinot 
visus doties uz svētku pasākumiem pilsētā. 
Pie novada Domes notika svētku tirgus, 
kur tirgošanās ritēja pilnā sparā – pirka 
un pārdeva visdažādākos labumus ne vien 
vēdera priekam, bet arī skaistumam un 
veselībai! Tirgus laikā norisinājās Saulkras-
tos nebijušas sacensības – Vislatvijas ātra-
dīšanas   čempionāta Saulkrastu posms, 
kur piedalījās ne vien dāmas, bet adīšanas 
prasmes demonstrēja arī kungs. Savukārt 
Domes zālē varēja apskatīt (izstāde apska-
tāma vēl līdz 10. jūlijam) rokdarbnieču 

pulciņa darbu izstādi “Lejā, pie upītes”, 
kurā izstādīts pēdējā gada laikā paveiktais. 
Pēc ātradīšanas čempionāta tā dalībnieki 
devās uz Pēterupes tiltiņu iepretī Saulkras-
tu Pēterupes baznīcai, kas, pateicoties 
rokdarbniecēm, bija ieguvis pavisam citu 
izskatu – tiltiņš bija apadīts!

Jautra dancošana, rotaļas un prieks pie-
pildīja svētku laukumu Bīriņa ielas galā. 
Skatītājus priecēja mazi un lieli dejotāji. 
Patiesu interesi izraisīja Italo Alsiņa auto-
mašīna “Volga”, kas bija novietota ikviena 
svētku viesa apskatei.

Sportisti mērojās spēkiem Zvejniekcie-
mā, kur notika futbola sacensības. Pie ak-
tīvās atpūtas centra “Koklītes” basketbolisti 
un volejbolisti izcīnīja jaunas uzvaras, un 
Saulkrastu centrā norisinājās galda tenisa 
spēles brīvā dabā.

Norisinājušies Saulkrastu svētki 2011
Koncerts pie  

Baltās kāpas.

Nobeigums 3. lpp.       
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Saistošie noteikumi Nr. 5

Domē

Deputāta vārds, uzvārds Pieņemšanas laiki un vieta

Andris Dulpiņš Katra mēneša pirmās nedēļas pirmdienā no plkst. 9.00 līdz 11.00 
Zvejniekciema vidusskolā

Līga Vaidere Katra mēneša pēdējās nedēļas pirmdienā no plkst. 10.00 līdz 12.00 
Saulkrastu novada Domes ēkā, 51. telpā (ieeja no Ceremoniju zāles puses)

Armands Krūmiņš Katra mēneša otrās nedēļas trešdienā no plkst. 12.00 līdz 14.00 Saulkrastu 
novada Domes ēkā, 51. telpā (ieeja no Ceremoniju zāles puses)

Santa Ancāne Pirmdienās no plkst. 11.00 līdz 13.00 Saulkrastu slimnīcā, Ainažu 34

Ilze Pētersone 
2011. gada 25. jūlijā no plkst. 15.00 līdz 17.00 Domes ēkā, 51. telpā (ieeja 
no Ceremoniju zāles puses), mob. tālr. 29107084, e–pasts  
ilze.petersone4x4@inbox.lv

Selga osīte Katra mēneša otrās nedēļas otrdienā no plkst. 9.00 līdz 11.00 Raiņa ielā 2a
Guna Lāčauniece Atvaļinājumā līdz 18. augustam, tālr. 26357992

Artūrs Ancāns
Katra mēneša pēdējā trešdienā no plkst. 13.00 līdz 15.00 Saulkrastu 
novada Domes ēkā, 51. telpā (ieeja no Ceremoniju zāles puses), mob. tālr. 
22079570

Ervīns Grāvītis Pirmdienās no plkst. 11.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 18.00 Saulkrastu 
novada Domes ēkā, 2. stāvā, 202. kab.

Normunds Līcis Pirmdienās no plkst. 11.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 18.00 Saulkrastu 
novada Domes ēkā, 2. stāvā, 208. kab.

Daiga Buša Katra mēneša otrās nedēļas pirmdienā no plkst. 10.00 līdz 12.00  
Raiņa ielā 7

Andris Silavnieks Katra mēneša pirmās nedēļas pirmdienā no plkst. 16.00 līdz 18.00 CAtA 
telpās, Akācijas ielā 7

Normunds Starpcāns
Katra mēneša pirmajā pirmdienā no plkst. 16.00 līdz 18.00 Saulkrastu 
novada Domes ēkā, 51. telpā (ieeja no Ceremoniju zāles puses), mob. tālr. 
26376551

Māris Vītols Katra mēneša otrās nedēļas pirmdienā no plkst. 16.00 līdz 18.00 Saulkrastu 
novada Domes ēkā, 51. telpā (ieeja no Ceremoniju zāles puses)

Guntars Zonbergs Katra mēneša trešajā trešdienā no plkst. 16.00 līdz 18.00 Saulkrastu 
novada Domes ēkā, 51. telpā (ieeja no Ceremoniju zāles puses)

Par nekustamā īpašuma nodokļu piedziņu 
bezstrīda kārtībā
Piedzīt bezstrīda kārtībā nenomaksāto 
nekustamā īpašuma nodokli ar nokavējuma 
naudu no 4 nekustamo īpašumu īpašniekiem.

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa 
maiņu
Mainīt nekustamā īpašuma Astotā iela 27A, 
VEF Biķernieki, Saulkrastu pag., Saulkrastu 
nov., kadastra apzīmējums 80330032916, 
platība 0,6369 ha, lietošanas mērķi no 
“individuālo dzīvojamo māju apbūve, kods – 
0601” uz “zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 
darbība ir mežsaimniecība, kods – 0201”, 
atbilstoši īpašuma pašreizējai izmantošanai.

Par zemes nomas līguma noslēgšanu ar Zaigu 
Jurēviču
Noslēgt uz 10 gadiem zemes nomas līgumu 
ar Zaigu Jurēviču par Saulkrastu pašvaldībai 
piekritīgu zemes gabalu Deviņpadsmitā iela 
19, Pabaži, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., 
kadastra apzīmējums 80330040373, platība 
0,0662 ha. Zemes nomas maksa 0,5% no zemes 
kadastrālās vērtības gadā.

Par zemes nomas līguma noslēgšanu ar Ivanu 
Kozlovski
Noslēgt uz 10 gadiem zemes nomas līgumu 
ar Ivanu Kozlovski par Saulkrastu pašvaldībai 
piekritīgu zemes gabalu “Priedes 58”, Priedes, 
Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., kadastra 
apzīmējums 80330032340, platība 0,0535 ha.  
Zemes nomas maksa 0,5% no zemes kadastrālās 
vērtības gadā.

Par zemes nomas līguma noslēgšanu ar Ser-
geju Gunaru
Noslēgt uz 10 gadiem zemes nomas līgumu 
ar Sergeju Gunaru par Saulkrastu pašvaldībai 
piekritīgu zemes gabalu “Āres 81”, Āres, 
Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., kadastra 
apzīmējums 80330020975, platība 0,105 ha.  

Zemes nomas maksa 0,5% no zemes kadastrālās 
vērtības gadā.

Par zemes nomas līguma noslēgšanu ar Van-
du Zuseli
Noslēgt uz 10 gadiem zemes nomas līgumu 
ar Vandu Zuseli par ½ domājamo daļu 
Saulkrastu pašvaldībai piekritīga zemes gabala 
Celtnieku iela 63, Zvejniekciems, Saulkrastu 
pag., Saulkrastu nov., kadastra apzīmējums 
80330040373, platība 0,12 ha. Zemes nomas 
maksa 0,5% no zemes kadastrālās vērtības 
gadā.

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma 
piemērošanu
Piemērot nekustamā īpašuma nodokļa 
atvieglojumu 25% apmērā – 1, 50% apmērā – 9 
un 90% apmērā – 2 fiziskām personām.

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, 
adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa 
noteikšanu
1. Apstiprināt izstrādāto nekustamā īpašuma 
“Oškalni”, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov. 
(kadastra apzīmējums 80330032994), zemes 
ierīcības projektu;
2. Piešķirt zemes gabalam zemes ierīcības 
projektā “liters 2” jaunu nosaukumu “Kalnoši”, 
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads;
3. Noteikt lietošanas mērķi zemes gabalam 
“Kalnoši” – neapgūta individuālo dzīvojamo 
māju  apbūve, kods – 0600.

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu ze-
mes gabalam Rīgas ielā 13, Saulkrastos
1. Uzsākt detālplānojuma izstrādi zemes 
gabalam Rīgas ielā 13, Saulkrastos (kadastra 
Nr. 8013 003 0769).
2. Apstiprināt detālplānojuma darba uzdevu-
mu.
3. Par detālplānojuma izstrādes vadītāju apstip-
rināt būvvaldes vadītāju Līgu Pilsētnieci.
4. Noslēgt līgumu par detālplānojuma izstrādes 
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Apstiprināti
Saulkrastu novada Domes sēdē

2011. gada 27. aprīlī
(protokols Nr. 9 § 52)

grozījumi 2010. gada 31. marta saistošajos noteikumos Nr. 7 “Par nekustamā 
īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu atsevišķām nodokļu maksātāju 

kategorijām Saulkrastu novadā”

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 
14. panta pirmās daļas 3. punktu,

  likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 
 5. panta trešo daļu

Izdarīt 2010. gada 31. marta saistošajos noteikumos Nr. 7 “Par nekustamā 
īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu atsevišķām nodokļu maksātāju kategorijām 
Saulkrastu novadā” šādus grozījumus:

1. Svītrot noteikumu 2.1. un 2.2. apakšpunktā vārdu “vientuļiem”;
2. Svītrot noteikumu 5. punktu.

Domes priekšsēdētājs E. Grāvītis

Saulkrastu novada Domes deputātu pieņemšanas laiki

finansēšanu ar detālplānojuma izstrādes ierosi-
nātāju, zemes gabala Rīgas ielā 13, Saulkrastos, 
īpašnieku Jāni Bormani nedēļu laikā no lēmu-
ma spēkā stāšanās dienas.

Par Saulkrastu pašvaldības iestādes “Sociālās 
aprūpes māja” direktora iecelšanu
Iecelt Jogitu Skujiņu par Saulkrastu pašvaldības 
iestādes “Sociālās aprūpes māja” direktori.

Par saistošo noteikumu apstiprināšanu
1. Apstiprināt pievienoto saistošo noteikumu 
“Par sociālās palīdzības pabalstiem Saulkrastu 
novadā” projektu.
2. Atzīt par spēkā neesošiem 2009. gada  
30. septembra Saulkrastu novada Domes 
saistošos noteikumus Nr. 20 “Par sociālās 
palīdzības pabalstiem Saulkrastu novadā”.
3. Saistošos noteikumus triju dienu laikā 
nosūta Reģionālās attīstības un pašvaldību 
lietu ministrijai zināšanai.
4. Saistošie noteikumi stājas spēkā pēc to 
publicēšanas bezmaksas informatīvajā 
izdevumā “Saulkrastu Domes Ziņas”, un tie ir 
brīvi pieejami Saulkrastu novada Domes ēkā.

Par Ģimenes atbalsta centra “Saulespuķe” 
statusa maiņu
1. Mainīt struktūrvienības statusu “Ģimenes 
atbalsta centrs” uz statusu “Bērnu un jauniešu 
Dienas centrs”.
2. Apstiprināt Bērnu un jauniešu Dienas centra 
“Saulespuķe” nolikumu.

Par dalību Eiropas Sociālā fonda izsludinātajā 
projektu konkursā
1. Pieteikt projektu “Alternatīvo sociālo 
pakalpojumu attīstība Saulkrastu novadā” 
finansējuma saņemšanai no Eiropas Sociālā 
fonda darbības programmas “Cilvēkresursi 
un nodarbinātība” papildinājuma 1.4.1.2.4. 
apakšaktivitātes “Sociālās rehabilitācijas un 
institūcijām alternatīvu sociālās aprūpes 
pakalpojumu attīstība reģionos” par kopējo 
summu 100 000,00 LVL.
2. Projekta apstiprināšanas gadījumā pēc 

projekta īstenošanas iespēju robežās nodrošināt 
projekta ietvaros uzsākto pakalpojumu 
ilgtspēju.

Par izmaiņām iepirkumu komisijas sastāvā
Iekļaut Saulkrastu novada Domes iepirkumu 
komisijas sastāvā juriskonsulti Halinu Bilu.

Par līdzekļu piešķiršanu ventilācijas sistēmas 
sakārtošanai PII “Rūķītis”
1. Piešķirt finanšu līdzekļus Ls 6500,00 (seši 
tūkstoši pieci simti lati 00 santīmi) virtuves 
ventilācijas sistēmas sakārtošanai PII “Rūķītis” 
ēkā, Stirnu ielā 23, Saulkrastos.
2. Samaksu veikt no budžeta līdzekļiem 
“neparedzētiem gadījumiem”, pēc iesniegtajiem 
finanšu dokumentiem Domes grāmatvedībā.
3. 1. punktā minētos grozījumus iekļaut 
nākamajos saistošajos noteikumos par 
pašvaldības 2011. gada budžeta grozījumiem.

Par dalību Eiropas Sociālā fonda izsludinātajā 
projektu konkursā
1. Atbalstīt projekta pieteikšanu “Sociālās 
rehabilitācijas un institūcijām alternatīvu 
sociālās aprūpes pakalpojumu attīstība 
Saulkrastu novadā” finansējuma saņemšanai 
no Eiropas Sociālā fonda darbības 
programmas “Cilvēkresursi un nodarbinātība” 
papildinājuma 1.4.1.2.4. apakšaktivitātes 
“Sociālās rehabilitācijas un institūcijām 
alternatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu 
attīstība reģionos” par kopējo summu 
100 000,00 LVL.
2. Projekta apstiprināšanas gadījumā, 
pēc projekta īstenošanas, iespēju robežās 
nodrošināt projekta ietvaros uzsākto 
pakalpojumu ilgtspēju vismaz vienu gadu pēc 
projekta noslēguma.

ar pilnu domes lēmumu tekstu var iepazīties 
Saulkrastu novada domes mājas lapā  

www.saulkrasti.lv, sadaļā domes lēmumi.
Nākamā ikmēneša domes sēde paredzēta 

trešdien, 27. jūlijā, plkst. 15.00 Saulkrastu 
novada domē, raiņa ielā 8.

DOMES SĒDES LĒMUMI (29.06.2011.)



Sestdienas vakarā par tradīciju kļuvušais 
gājiens, kas sākās pie Saulkrastu Pēterupes 
baznīcas, pozitīvi uzlādēja gan dalībniekus, 
gan arī skatītājus. Gājienā piedalījās Domes 
deputāti un vietējie uzņēmēji, sadraudzības 
pilsētas Neringas (Lietuva) delegācija, Domes 
darbinieki, izglītības iestāžu un māksliniecis-
ko kolektīvu pārstāvji.

Par svētku kulmināciju izvērtās kon-
certs “Brauciet lēnām par tiltu, draugi!”. 
Ievadā kuplo skatītāju pulku uzrunāja 
Saulkrastu novada Domes priekšsēdētājs 
Ervīns Grāvītis un laba vēlējumus sacīja 
Saulkrastu sadraudzības pilsētas Nerin-
gas vicemērs Vīgantas Giedraitis. Kon-
certa sākumā sumināja Saulkrastu lielās 
balvas 2011 ieguvējus – orientieristus un 
orientēšanās sporta popularizētājus Dzin-
tru Rēķi un Induli Peilānu. Viņi saņēma 
mākslinieces Initas Ēmanes darinātu stikla 
skulptūru un naudas balvas. Skatītāji ar 
interesi vēroja koncerta uzvedumu, kuru 
pieteica iemīļotie aktieri Zane Daudziņa 
un Jakovs Rafalsons.

Šogad svētku koncertā piedalījās ne 
vien vietējie mākslinieciskie kolektīvi – 
jauktie kori “Bangotne” un “Anima”, vo-
kālais ansamblis “Dzīle”, senioru deju ko-
lektīvs “Saulgrieži”, vidējās paaudzes deju 
kolektīvs “Jūrdancis”, jauniešu deju kolek-
tīvs “Krustu šķērsu”, mūsdienu deju grupa 
“Fractus” un moderno deju grupa “Despe-
rado”, pūtēju orķestris “Neibāde”, folkloras 
kopa “Dvīga”, deju grupa “„Sunbeach”, bet 
arī viesi – mazā zvaigzne Agate Albekeite 
un profesionāli mākslinieki – Ingus Pē-
tersons, Miervaldis Jenčs, Madara Celma.

Koncerta skatītājus sagaidīja ne viens 
vien pārsteigums. Populārais mūziķis 
Kristaps Krievkalns grieza raitu dejas soli, 
un uzņēmējs Aleksejs Berezins ar kundzi 
izdejoja sarežģītos līnijdeju soļus. Domes 
deputāts Guntars Zonbergs sevi parādīja kā 
interesantu aktieri un dejotāju, bet visska-
ļākos aplausus izpelnījās un jaunā, pilnīgi 
negaidītā ampluā – azartiskā dejā – sevi 
izpauda novada Domes priekšsēdētāja viet-

nieks Normunds Līcis. Koncerta noslēgumā 
uzstājās folkloras grupa “Joldija” no Lietu-
vas, kas ar dzirkstošo un līksmo muzicēšanu 
sajūsmināja ikviena skatītāja sirdi. Pēc kon-
certa neizpalika populārās grupas “Musiqq” 
uzstāšanās un dejas, kur profesionāli un 
aizrautīgi muzicēja Kristaps Krievkalns un 
Raitis Keišs ar pavadošo grupu, un jaunā 
dziedātāja Ieva Sutugova.

Svētdien, svētku pēdējā dienā, agrā rīta 
stundā notika makšķerēšanas sacensības 
jūrā. Savukārt suņu saimnieki ar saviem 
mīluļiem pulcējās Saulkrastu kausa izcīņā 
Nacionālajā suņu daudzcīņā un visu šķirņu 
suņu izstādē Zvejniekciema stadionā.

Tāpat svētdien pie kultūras nama “Zvej-
niekciems” tika atklāts bērnu rotaļlaukums 
un pēcpusdienā kultūras namu pieskandināja 
kokļu skaņas – tur norisinājās II Saulkrastu 

koklētāju saiets “Koklē vēju vanadziņš”.
Saulkrastu novada Dome izsaka pateicību 

visiem svētku dalībniekiem! Īpašs paldies 
svētku organizatorēm Judītei Krūmiņai un 
Vijai Skudrai, kā arī Raitim Keišam un Sig-
nei Sinkevičai, Vairai Cīrulei un Dagnijai 
Gurtiņai.

Saulkrastu novada Dome novēl saulainu, 
siltu un skaistu vasaru!

PATEICĪBA 
PA “Saulkrastu kultūras un sporta 

centrs” saka paldies Saulkrastu novada 
Domei, SIA “Blaizer AG”, SIA “Binders”, 
“Saulkrastu Avīzei”, viesnīcai “Baltic Inn”, 
SIA “Saulkrastu meži”, veikalam “20. gad-
simts”, maiznīcai “Bemberi”, SIA “Aizvēji”, 
tipogrāfijai “Imanta”, atpūtas kompleksam 
“Koklītes”, apsardzes firmai “Taipans”, Rī-

gas Starprajonu zvejnieku kooperatīvajai 
biedrībai, SIA “Amanda EA”, Tūrisma in-
formācijas centram un Gitai Memmēnai, 
fotostudijai “Fotomobilizācija” un personīgi 
Harijam Zemītim, Saulkrastu vidusskolai, 
Zvejniekciema vidusskolai, VJMMS, DJ 
ART CLUB, Saulkrastu pašvaldības poli-
cijai, ātradīšanas čempionāta dalībniekiem 
un tilta apadītājām, Saulkrastu sociālās 
aprūpes mājas darbiniekiem, peintbo-
la klubam “Bušas”, radošajai apvienībai 
“Seesidefeeling”, kā arī visiem Saulkrastu 
mākslinieciskajiem kolektīviem, viņu vadī-
tājiem un visiem PA “Saulkrastu kultūras 
un sporta centrs” darbiniekiem.

Īpašs paldies Saulkrastu novada kafejnī-
cām, veikaliem, firmām un uzņēmumiem 
par pozitīvu sadarbību Saulkrastu svētku 
reklamēšanā.

Norisinājušies Saulkrastu svētki 2011
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         Nobeigums. Sākumu lasiet 1. lpp.

Koncerta laikā.

Apadītais Pēterupes tiltiņš.

Domes vadība un Saulkrastu lielās 
balvas 2011 ieguvēja Dzintra Rēķe.
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Jau laikus satikāmies ar M. Ozoliņu un 

I. Ozoliņu, lai vienotos par koncepciju, kā 
tiks veidots tilta jaunais tērps. Pamazām 
tapa saule, stari un košās krāsās rotātie 
tilta atbalsti. Svētku rītā tilts kļuva skaists 
un gluži kā jauns un dienas laikā piesais-
tīja sev daudzu svētku apmeklētāju acu 

skatienus, kā arī tika fotografēts un filmēts.

Sestdienas pusdienlaikā pie Saulkrastu 
Domes norisinājās III Vislatvijas ātradīša-
nas čempionāta posms, kuram pieteicās de-
viņi dalībnieki. Sacensību dalībnieku vidū 
bija rokdarbu pulciņa dalībnieces – Jana 
Bukovska, Velta Krūmiņa un Erna Baune, 

kā arī audēju kopas dalībnieks Ziedonis 
Skrīvelis.

Veiklākā adītāja goda nosaukumu ie-
guva Jana Bukovska, uzadot paraugu 12 ar 
pusi minūtēs (uzmesti 20 valdziņi un adīts 
30 rindu garš). Pēc pasākuma sacensību 
organizētāji un viesi devās apskatīt Domes 
zālē izvietoto rokdarbu pulciņa dalībnie-
ču atskaites izstādi “Lejā, pie upītes”. Tur 
ikvienam bija iespēja redzēt rokdarbus – 
adījumus, tamborējumus, izšuvumus, rotas 
un pinumus, kuri tapuši gada laikā.

Guna Lāčauniece,
rokdarbu pulciņa vadītāja

Saulkrastu svētku sporta sacensību 
dalībniekiem nācās cīnīties ne tikai ar 
pretiniekiem, bet arī ar smagajiem lai-
ka apstākļiem – karstumu, bet dažiem 
arī ar vēju un lietu.

Sestdien pirmie spēkošanos uzsāka 
futbolisti. Pēc apakšgrupu spēlēm un 
dramatiskiem pusfināliem aizraujošā fi-
nālā par uzvarētājiem kļuva komanda “Ja 
Bowokeez”, otrajā vietā atstājot vienību ar 
nosaukumu “Andris Bērziņš”. Trešo vietu 
izcīnīja pilsētas svētku veterāni “Saulkrasti”.

rezultāti
1. vieta – “Ja Bowokeez” (Jānis Brik-

manis, Kristaps Kapzems, Aivars Lapsiņš, 
Artūrs Tirzmalis, Toms Ešmits, Andris 
Medvedevs, Edgars Grabļevskis, Mareks 
Lasmanis)

2. vieta – “Andris Bērziņš” (Elvijs Ku-

čeruks, Edgars Vekšins, Mārtiņš Kalniņš, 
Jānis Bitaitis, Dāvids Priedītis)

3. vieta – “Saulkrasti” (Māris Pelcis, 
Aigars Amoliņš, Jānis Zāle, Jānis Mundurs, 
Jānis Klešs, Mikus Jakobsons, Vladimirs 
Belijs)

Pludmales volejbola turnīrā sportis-
ti sacentās vienā – MIX grupā. Prieks, 
ka 14 komandu konkurencē par spīti 
laika apstākļiem par uzvarētājiem kļuva 
vietējo volejbolistu pāri. Pirmo vietu 
izcīnīja Līva Rumpe un Jānis Liepiņš, 
otrie palika Simona Rozīte un Artūrs 
Saveļjevs, trešie – Katrīna Kosmačeva/
Sandis Ķemers.

Ielu basketbola turnīrs šogad notika 
“Ghetto Basket” paspārnē kā viens no 
šo sacensību posmiem. Sākumā cīņas 
notika lielā karstumā, bet fināla dalīb-
nieki sacentās lietus gāžu un vēja brāzmu 

2011. gada 30. maijā Centrālā vēlē-
šanu komisija, pamatojoties uz Valsts 
prezidenta Valda Zatlera 2011. gada  
28. maija rīkojumu  Nr. 2 “Par Saeimas 
atlaišanas ierosināšanu”, izsludināja tau-
tas nobalsošanu par 10. Saeimas atlai-
šanu. Tautas nobalsošana šajā jautāju-
mā notiks sestdien, 2011. gada 23. jūlijā.

Tautas nobalsošanā vēlētājiem būs 
jāatbild uz jautājumu “Vai Jūs esat par  
10. Saeimas atlaišanu?”. Iespējamie atbilžu 
varianti tautas nobalsošanas zīmē būs “par” 
vai “pret”. Šāds jautājuma formulējums iz-
riet no likuma “Par tautas nobalsošanu un 
likuma ierosināšanu”, kura 14. pants nosaka, 
ka balsošanas zīmē ierakstāms tautas nobal-
sošanai nodotais priekšlikums, kā arī vārdi 
“par” un “pret”.

Saskaņā ar likumu “Par tautas nobalso-
šanu un likumu ierosināšanu” tautas nobal-
sošana par Valsts prezidenta ierosinājumu 
atlaist Saeimu ir jāsarīko ne agrāk kā vienu 
mēnesi un ne vēlāk kā divus mēnešus pēc 
ierosinājuma paziņošanas CVK.

Tautas nobalsošanas dienā, 23. jūlijā, 
balsošanas iecirkņi vēlētājiem būs atvērti no 
pulksten 7 rītā līdz 10 vakarā. Vēlētāji balsot 
varēs jebkurā vēlēšanu iecirknī Latvijā vai 
ārvalstīs, vēlētāju reģistrs netiks lietots. Lai 
nodrošinātu, ka katram vēlētājam ir tikai 
viena balss, vēlētāja pasē izdarīs atzīmi par 
dalību tautas nobalsošanā.

Atbilstoši Satversmei 10. Saeima būs 
atlaista, ja tautas nobalsošanā par Saeimas 
atlaišanu nobalsos vairāk nekā puse no tiem 
vēlētājiem, kuri piedalīsies tautas nobalso-
šanā. Šajā gadījumā būs jāizsludina jaunas 
Saeimas vēlēšanas, kurām jānotiek ne vēlāk 
kā divus mēnešus pēc Saeimas atlaišanas.

Saulkrastu vēlēšanu komisija

Trešais Latvijas ātradīšanas čempionāts Saulkrastos

Ātradīšanas čempionāta dalībnieki.

Sports Saulkrastu svētkos pārņemtā laukumā. Diemžēl 39 komandu 
konkurencē nevienai Saulkrastu koman-
dai neizdevās iekļūt godalgotajā trijniekā.

rezultāti
1994. gadā dzimušie un vecāki vīrieši:
1. vieta – “Bang Bros” (Edgars Vecums, 

Jānis Vaišļa, Armands Seņkāns, Viesturs 
Krasovskis)

2. vieta – “Sport 2000–2” (Edijs Ka-
ņepājs, Kristaps Konstantinovs, Mārtiņš 
Rozenbergs)

3. vieta – “Kūsiņā iekšā” (Renārs Uz-
raugs, Jānis Lapa, Mārtiņš Grotups, Kārlis 
Zīlītis)

1995. gadā dzimušie un jaunāki zēni, 
sievietes:

1. vieta – “Alūksnes specvienība” (Toms 
Roziņš, Sigurds Treimanis, Edgars Veibāns, 
Dāvids Jasmīns Zerga)

2. vieta – “Mazais Maksims” (Kārlis 
Krauklis, Einārs Ervarts, Maksims Lotko, 
Oskars Roda)

3. vieta – “Bamslis” (Edvards Loks, Rai-

ners Piliņš, Artūrs Roze, Gustavs Balams)
galda tenisa turnīrs diemžēl tika aiz-

vadīts nevis brīva dabā, bet Saulkrastu 
sporta centrā, jo ārā vējš bija tik stiprs, 
ka nesa pa gaisu ne vien bumbiņas, bet arī 
galdus. Lai gan turnīra dalībnieku vidū bija 
redzamas vairākas jaunas sejas, godalgotās 
vietas izcīnīja jau iepriekš uzvaras laurus 
baudījuši sportisti.

rezultāti
1. vieta – Kārlis Sausnītis
2. vieta – Edgars Konstantinovičs
3. vieta – Oskars Ontužāns
makšķerēšanas sacensības notika 

svētdienas rītā. Zivīm šoreiz paveicās, jo 
dalībnieku pulks nebija pārāk kupls. To-
ties tie, kas piedalījās, atgriezās krastā ar 
pieklājīgu lomu.

rezultāti
1. vieta – Oto Bērziņš – 2,25 kg
2. vieta – Kristiāna Paegle – 2,20 kg
3. vieta – Juris Paegle – 1,08 kg

Signe Sinkeviča

Šogad Saulkrastu svētku moto bija “Visi uz Saulkrastiem – pa lieliem tiltiem 
un maziem tiltiņiem!”. Gatavojoties svētkiem sadarbībā ar Latvijas ātradīšanas 
čempionāta vadītājiem Ievu un Māri Ozoliņiem, pilsētas rokdarbu pulciņa 
dalībniecēm tapa ideja – apadīt vienu no visvecākajiem Saulkrastu tiltiem 
pie Saulkrastu Pēterupes ev. lut. baznīcas. Aktivitātē piedalījās 11 Saulkrastu 
rokdarbnieces.

Tautas nobalsošana 
par Saeimas atlaišanu 
notiks 23. jūlijā

Aktualitātes
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Izglītība

Ik gadus vasaras sākumu Saulkras-
tu vidusskola sagaida ar skaistiem 
svētkiem – izlaidumu.

Tas ir prieka, gandarījuma un arī vieg-
lu skumju apdvests pārdomu brīdis mūsu 
skolas absolventiem, skolotājiem, vecākiem 
un tuviniekiem.

Kā katru gadu, arī šoreiz izlaiduma zāle 
bija ļoti krāšņi saposta svētkiem ar ziedu 
kompozīcijām, meijām un ozollapu vītnēm. 
Tā ir jau izveidojusies par skolas tradīciju –  
divas reizes gadā zāle vai halle pārvēr-
šas ziedu pasakā, ko saviem skolēniem  
9. un 12. klases izlaidumam sagatavo paši 
Saulkrastu vidusskolas skolotāji.

12. klases izlaidumā visus sveica 
Saulkrastu novada Domes priekšsēdētājs 
Ervīns Grāvītis, bet absolventus ar dzies-
mām iepriecināja mūzikas skolotāja, kora 
vadītāja Līga Priede un 11. klases skolnieks 
Eduards Plankājs.

Šogad Saulkrastu vidusskolu absolvēja 
32 skolēni, kurus stingri audzinātāja, mīlēja 
un lutināja klases audzinātājas Iveta Pečaka 
un Linda Mieze.

Jau vairāku gadu garumā Saulkras-
tu vidusskolas izcilākos absolventus sveic  
LR Ministru kabineta prezidents. Šajā mā-
cību gadā ar izcilām un teicamām sekmēm 
mūsu skolu beidza sešas 12. klašu skolnie-
ces – Renāte Bērziņa, Zane Goldiņa, Anna 

Riekstiņa, Kate Krūmiņa, Māra Peilāne 
un Zane Puriņa, kuras izlaidumā saņēma  
LR Ministru prezidenta V. Dombrovska pa-
teicības vēstuli un grāmatu no LR Ārlietu 
ministrijas. Šo augsto atzinību meitenes sa-
ņēma par apzinīgu un mērķtiecīgu ikdienas 
mācību darbu, beidzot 12. klasi meiteņu 
sekmju izrakstā bija vērtējumi tikai 8, 9 un 
10 ballēs. Tik augstu zināšanu līmeni bija 
iespējams sasniegt, pateicoties labai skolotā-
ju un skolēnu sadarbībai. Ar labām un ļoti 
labām sekmēm 12. klasi absolvēja arī Sanita 
Rudzāja, Karīna Zandere, Renāte Andersone 
un Viktorija Aleksejeva. Bet vēl Saulkras-
tu vidusskolu absolvēja ļoti labi, krietni 
un sirsnīgi jaunieši, par kuriem mēs – 

viss skolotāju kolektīvs – priecājamies un 
lepojamies, jo laba sirds ir atslēga uz patie-
sām vērtībām un iespējām.

 Jā, mūsu bērni aiziet, bet mēs, skolotāji, 
paliekam, lai teiktu nākamajām klasēm atkal 
no jauna sen zināmas frāzes: “Būtu labi, ja 
jūs to pierakstītu, jo eksāmenā tas noderēs!” 
Par šiem vārdiem un patiesu mīlestību pret 
savu darbu un bērniem saku lielu paldies 
visiem Saulkrastu vidusskolas skolotājiem.

Saulkrastu vidusskolas kolektīvs novēl 
visiem absolventiem iestāties viņu izvē-
lētajās mācību iestādēs un turpināt sevi 
pilnveidot tālākai dzīvei. Mēs par jums 
turēsim īkšķus, lai izdodas!

V. Kalnakārkle

9. a klase:
1. rindā no kreisās: Monta Martinsone, Linda Dinbire, Krista Brigita Čerpakovska, Anete 
Eglīte, Jana Kohno, Ieva Krone, Monta Saksone, klases audzinātāja Guna Lāčauniece.
2. rindā no kreisās: Dāvis Mangalis, Vilnis Juris Turkovs, Alberts Šaļcs, Henrijs Rozēns, Elvijs 
Ernests Viļķels, Āris Klešs, Kārlis Kosmačevs.
Fotgrāfijā nav Pētera Osīša un Gata Grīnberga.

Jūnijs – izlaidumu laiks

6 valsts apbalvojumi Saulkrastu vidusskolas absolventiem

Jūnijs ir ne tikai ziedu un vasaras mēnesis, bet arī laiks, kad skolās notiek 9. un  
12. klašu izlaidumi. 2010./2011. m.g. Zvejniekciema vidusskolas atestātu par iegūtu 
pamatizglītību saņēma 33 audzēkņi, bet atvadas no skolas atzīmēja 21 topošais vidus-
skolas absolvents, jo vidusskolēni apliecības par vidējās izglītības apguvi saņems 12. 
jūlijā, kad būs zināmi centralizēto eksāmenu rezultāti. Par izlaiduma klašu jauniešiem 
un viņu sasniegumiem ir prieks gan pedagogiem, gan vecākiem. Zvejniekciema vidus-
skolas kolektīvs pateicas vecākiem par sapratni un sadarbību.
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9. b klase:
1. rindā no kreisās: Artūrs Graudiņš, Mārtiņš Tauriņš, Kristers Mārcis Graudītis, Ervīns Kalniņš, Matīss Rudzītis, Jānis Grava.
2. rindā no kreisās: klases audzinātāja Valda Tinkusa, Santa Doniņa, Egija Pelša, Lauma Rudzīte, Elza Kalniņa, Ivars Dzepuks, Ralfs Čeksters, Aija Ruža, Signe Bērziņa.
Fotgrāfijā nav Jāņa Bērziņa, Sandra Parfinoviča un Kristapa Leča.
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VJMMS flautas specialitātes audzēkne Agnese 
Geka /sk. M. Leja, koncertmeistare B. Geka/ un 
sitaminstrumentu specialitātes audzēknis Kaspars 
Stepe /sk. R. Kalniņš, koncertmeistars A. Bahma-
nis/ 31. maijā piedalījās XX Starptautiskajā jauno 
mūziķu konkursā “Sigulda – 2011”.

Abi audzēkņi guva izcilus panākumus –  
K. Stepe savā vecuma grupā 23 dalībnieku konku-
rencē ieguva 3. vietu, bet A. Geka 24 dalībnieku 
konkurencē – diplomu. Apsveicam!

Kaspars Stepe (no labās) un Agnese Geka (vidū).

28. maijā Saulkrastu novada Domes zālē 
notika VJMMS 11 mūzikas nodaļu audzēkņu – 
absolventu koncerts un svinīga apliecību par pro-
fesionālās ievirzes mūzikas izglītību pasniegšana.

Šogad klavieru klasi ar teicamām un izci-
lām sekmēm absolvēja Āris Klešs (sk. T. Āriņa). 
Klavieru klasi absolvēja arī Patrīcija Vasiļevska  
(sk. T. Āriņa) un Dārta Zaļkalne (sk. D. Brokāne), 
vijoles klasi – Laura Berklava un Ieva Jurkevi-
ča (sk. V. Šaršūne), flautas klasi – Emīlija Ieva 
Boka (sk. S. Alaine un A. Zauberga) un Roberts 
Romanovs (sk. S. Alaine un M. Silava), kora  
klasi – Linda Liliāna Pūle un Eduards Plankājs 
(sk. A. Deniškāne).

Īpaši jāatzīmē  absolvente Lūcija Jurjāne, kura 
absolvēja divas klases vienlaicīgi – kora un ģitāras 
klasi (sk. A. Deniškāne un A. Žiļskis), un Anna 
Madara Pērkone (sk. S. Boka), kura absolvēja kla-
vieru klasi un 16. jūnijā aizstāvēja diplomdarbu, 
iegūstot apliecību arī par profesionālās ievirzes 
izglītību vizuāli plastiskajā mākslā.

VJMMS 2011. gada sākumā piedalījās Turcijas 
Mizyal mākslas muzeja rīkotajā starptautiskajā 

mākslas konkursā Gaziantepā. Konkursā piedalījās 
bērni un jaunieši no 60 skolām, 19 pasaules val-
stīm. Jūnijā vidū saņemta ziņa, ka Zvejniekciema 
mākslas nodaļas audzēkne Dita Kantore konkursā 
ieguvusi Bronzas godalgu. Skola saņēmusi arī krāš-
ņu konkursa bukletu ar godalgoto darbu reproduk-

cijām. Starptautiskā konkursa diploms – pateicība 
arī Mārai Alenai, Ditas skolotājai.  Apsveicam!

VJMMS mācību prakse Sāremā
Skaistu piedzīvojumu par to, kā skaistākie 

sapņi, nosaukti vārdos, piepildās, Vidzemes jūr-
malas Mūzikas un mākslas skolas mākslas nodaļas 
audzēkņi un pedagogi piedzīvoja 18. – 22. jūni-
jā, realizējot senu ieceri un dodoties plenērā jeb 
“zaļajā praksē” uz Sāremā salu Igaunijā. Iepriek-
šējos gados prakses organizētas Zasā, Mazsalacā, 
Viesītē, Salacgrīvā, Kuldīgā, Slovākijas kalnos un 
citur. Prakses izbraukumā ik gadus var piedalīties 
VJMMS mākslas nodaļas audzēkņi, kuri iepriekš ir 
apguvuši prasmi iekļauties grupas mācību – rado-
šajā darbībā, iemaņas prakses mācību uzdevumu 
veikšanā un ieguvuši noteiktu patstāvību, kā arī 
apliecinājuši radošumu un disciplīnu ārpus ierastās 
mācību vides.

Prakses darbi tiek vērtēti ar atzīmi liecībā, 
jo prakse ir vizuāli plastiskās mākslas izglītības 
programmas sastāvdaļa. Nometnes vieta Kipi–
Kovi atpūtas bāzē 30 km aiz Sāremā galvaspilsē-
tas Kuresāres atradās jūras krastā, tā ir piemērota 
tieši jauniešu nometņu organizēšanai. Audzēkņi 
skolotāju vadībā zīmēja un gleznoja, atpūtās, vai-
rākos izbraucienos iepazina salas ziemeļu daļu, 
klintis, muzejus un galvaspilsētu, pazīstamo me-
teorītu krāteri un citas vietas. Par piedzīvojumu 
izvērtās arī brauciens ar prāmi skarbajā vējā. Gan 
audzēkņi, gan pedagogi ir pārliecinājušies, ka 
plenēra nometnes vide, īpašā radošā saskarsme, 
kādā iejūtas dalībnieki, sniedz ne tikai pieredzi 
un profesionālās prasmes, bet arī neaizmirsta-
mas atmiņas un emocijas. Izbraukuma prakses 
nozīmīgas arī ar to, ka katra iepazītā vieta jau-
najiem māksliniekiem palīdz ieraudzīt un izprast 
atšķirīgās kultūrvides, kultūrainavas vērtības. 
Lai gan daba visus rūdīja ar paskarbu vēju, arī 
lietu, Sāremā sala ar uzviju atalgoja sapņus un 
ieceres. Tā ir īpaša sala, un līdz ar to arī 2011. 
gada prakse bija īpaša!

Paldies šoferītim Andim, kurš nenogurstoši 
ik dienas palīdzēja nometnes dalībniekiem nokļūt 
iecerētajās Sāremā vietās!

VJMMS 2011. gada diplomdarbi
Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas sko-

las mākslas nodaļu audzēkņi jūnijā strādāja pie 
diplomdarbiem, bet 16. jūnijā Zvejniekciema kul-
tūras nama zālē notika diplomdarbu aizstāvēšana 
un apliecību par profesionālās ievirzes mākslas 

izglītību pasniegšana. Katru gadu vismaz viens 
diplomdarbs tiek izstrādāts Saulkrastiem, Zvejniek-
ciemam – sabiedriskām ēkām. Līdz šim jau tapuši 
darbi VJMMS mūzikas skolas ēkas interjeram, 
Zvejniekciema vidusskolas, Saulkrastu bibliotē-
kas, Zvejniekciema kultūras nama un Saulkrastu 
bērnudārza “Rūķītis” interjeriem.

Šogad vizuāli plastiskās mākslas nodaļu ab-
solvēja 20 audzēkņi, no kuriem 3 audzēkņi dip-
lomdarba tēmas saistīja ar Saulkrastu novadam 
nozīmīgiem sabiedrisko ēku interjeriem. Kārlis 
Kosmačevs veidoja projektu – maketu jauniešu 
skeitparkam Zvejniekciemā (darba vad. V. Grīnber-
ga un I. Lazdauska). Katrīnas Kosmačevas diplom-
darba tēma – lielformāta, figurāla jauniešu kompo-
zīcija – sienas gleznojums ar akrila krāsām “Garais 
starpbrīdis” Zvejniekciema vidusskolā  (darba vad. 
M. Alena). Daniela Krūmiņa izstrādāja kolorītā 
bagātas un kompozicionāli ietilpīgas, dekoratī-
vas gleznas “Salutem Herba” Saulkrastu slimnīcai 
(darba vad. D. Pērkone). Abas absolventes saņēma 
eksāmenu komisijas visaugstāko novērtējumu – 
“10”. Anita Aišpure izstrādāja dekoratīvu sienas 
gleznojumu “Baltā kāpa” Saulkrastu bibliotēkā 
(darba vad. R. Grāmatiņa).

Pārējie audzēkņi strādājuši pie personiskākiem, 
bet ne mazāk izteiksmīgiem darbiem – savai mājai, 
istabai, ģimenei. Audzēkņi apguvuši dažādas grafi-
kas tehnikas, audumu apdruku, zīda apgleznošanu, 
aušanu, porcelāna apgleznošanu, filcēšanu, akrila 
glezniecību. Agneses Alehnovičas darbs – dīvāna 
pārklājs “Pietura” (vad. R. Grāmatiņa) izcēlās ar 
īpaši oriģinālu risinājumu – pašas izstrādātām au-
duma, dažādu faktūru figūrām – lellēm. Amandas 
Alehnovičas darbs – trauku komplekts ģimenei 
“Ēdam kopā” (vad. D. Pērkone), savukārt, izcēlās 
ar dizaina un ģimeniskuma pieeju – tas darināts, 
studējot un siluetos portretējot ģimeni.

Edīte Baltiņa diplomdarbā veidoja austu 
spilvenu komplektu “Jūra” (vad. R. Grāmatiņa), 
pārliecinot ar darba apjomu, niansēto krāsu izjūtu 
un perfektu tehnisko izpildījumu. Stefānija Egle 
darināja gultas pārklāju “Nakts arī ira diena” (vad. 
D. Pērkone) – apjomīgu un kolorītā piesātinātu, 
saskaņotu interjera objektu komplektu. Arī Elīna 
Strazdiņa darināja interjera objektu – apgleznotu 
aizslietni “Tavi raksti maniem spārniem” (vad. 
R. Grāmatiņa), kas pārsteidza ar filozofisko ri-
sinājumu no melnbaltās līdz piesātinātai krāsu 
gammai. Dārta Vijgrieze filcēšanas tehnikā ra-
dīja spilvenu komplektu “Tropu saulriets” (vad.  
R. Grāmatiņa) – izcilā tehnikas, lakoniskas filcētu 
ciļņu kompozīcijas un  krāsas tandēmā.  Anna 
Madara Pērkone veica gleznojumu interjerā “Starp 

divām sienām” (vad. D. Pērkone) – dažādu ma-
teriālu faktūru un krāsu pāreju interesantu sali-
kumu personiskajam interjeram. Diāna Zariņa 
akrila tehnikā izstrādāja 8 gleznojumus “Putni” 
(vad. M. Alena)  – dzīvespriecīgu un asprātīgu  
vizuālu sēriju, balstītu uz dabā vēroto, eksotisko 
putnu studijām. Pirmā VJMMS Carnikavas filiāles 
absolvente Zanda Zaruma 4 liela formāta grafiku 
ciklā “Dabas ritmi” (vad. G. Brakovska) tušas un 
akrila tehnikā  filigrānām līnijām risināja dabas 
formu un portretu   ritmus.  Īpaši atzīmējami 
arī darbietilpīgie Zvejniekciema mākslas nodaļas 
absolventu grafikas darbi, kurus vadītāja V. Grīn-
berga, izmantojot dažādas tehnikas un speciālās 
grafikas spiedes iespējas, pratusi aizraut. Matīss 
Šmits izstrādāja grafiku ciklu “Zvejniekciema 
vidusskola” 4 dažādās tehnikās, bet Vilnis Juris 
Turkovs – 6 asprātīgi filozofisku grafiku ciklu 
“Galds ar evolūciju” sausās adatas tehnikā. Visi 
minētie 11 audzēkņi saņēma eksāmenu komisijas 
visaugstāko vērtējumu – “10”.

Agate Langrāte ar renesanses laika cienīgu 
eleganci bija veidojusi ģipša maskas “Dvēseles at-
spulgs krāsās” (vad. R. Grāmatiņa), Andrejs Plan-
kājs radījis krēslu, ar efektīgas auduma kompozīci-
jas palīdzību mainot tā seno veidolu uz modernu 
interjera objektu (vad. R. Grāmatiņa).

Madara Nipere darbu – “Galdautu lauku mā-
jai” (vad. V. Grīnberga) veidoja  auduma apdrukas 
tehnikā; Paula Emmija Irbena, apgleznojot audu-
mu, radīja spilgtu, dekoratīvu spilvenu komplektu 
“Zivis” (vad. R. Grāmatiņa), bet Žanete Megere 
dekoratīvā, tonāli klusinātā gleznojumā “Wide 
Awake In A Dream” (vad. D. Pērkone) vizualizēja 
sapņu motīvus.

Kā ik gadus, diplomdarbu vērtēšanā tika 
pieaicināts recenzents no citas izglītības iestādes, 
vērtēšanā ieviešot lielāku objektivitāti un “svaigu” 
redzējumu, vērtējumu. Pieaicinātais diplomdarbu 
recenzents – vides mākslinieks, Ogres mākslas sko-
las direktors Pēteris Aulmanis teica, ka ir pārsteigts 
skatīt tik daudzus izcilus, radošus, liela apjoma 
darbus vienuviet un atzīmi “desmit” vērtēja kā pā-
rāk mazu, lai adekvāti novērtētu paveiktos darbus. 
Arī faktu, ka 4 liela apjoma kvalitatīvi darbi izstrā-
dāti tieši Saulkrastu novada iestādēm, P. Aulmanis 
vērtēja kā VJMMS gudru sasniegumu, uz kādu 
Ogres mākslas skola vēl tikai mēģinās tiekties.

VJMMS patiesi lepojas ar šī gada mūzikas un 
mākslas absolventiem un fantastisko pedagogu 
darbu! Lai veicas tālākajā profesionālajā izglītībā, 
lai rodas ieceres, idejas, darbi un Saulkrastu no-
vadam – radošs potenciāls nākotnei.

Ieva Lazdauska

Aktualitātes
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Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolas jaunumi
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2011. gada mūzikas nodaļu absolventi un skolotāji.

Katrīna Kosmačeva un skolotāja Māra Alena pie sienas gleznojuma.
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Jūnija mēnesī Saulkrastu pašvaldī-
bas policijas darbinieki par dažādiem 
pārkāpumiem aizturēja 30 personas. Par 
atrašanos sabiedriskā vietā alkohola rei-
buma stāvoklī tika aizturēta 21 persona. 
23 personas nogādātas Rīgas rajona poli-
cijas pārvaldes (RRPP) Saulkrastu iecirknī 
tālāku darbību veikšanai, bet septiņas 
personas savās dzīves vietās.

19.06.2011. Saulkrastu stacijā alkohola rei-
bumā tika aizturētas divas 1995. gadā dzimu-
šas meitenes un 1993. gadā dzimis jaunietis.

Viens administratīvā pārkāpuma proto-
kols sastādīts par nepiedalīšanos pašvaldības 
organizētajā atkritumu apsaimniekošanas 
sistēmā un līguma neslēgšanu ar atkritumu 
apsaimniekošanas organizāciju, un pieci ad-
ministratīvā pārkāpuma protokoli satādīti par 
zāles nenopļaušanu īpašumam pieguļošajā 
teritorijā.

Vienā gadījumā uzsākta lietvedība admi-

nistratīvā pārkāpuma lietā par teritorijas nesa-
kopšanu saskaņā ar Saulkrastu novada Domes 
saistošo noteikumu Nr. 4 (26.03.2008.) 6.6. 
punktu, un vēl vienā – par vides piegružo-
šanu saskaņā ar Latvijas administratīvo pār-
kāpuma kodeksa 58. pantu.

22.06.2011. par pārvietošanos ar moto-
ciklu un kvadriciklu krasta kāpu aizsargjoslā 
saskaņā ar Latvijas administratīvo pārkāpu-
ma kodeksa 57.3 pantu sastādīti divi admi-
nistratīvo pārkāpumu protokoli un nosūtīti 
izskatīšanai uz Valsts vides dienesta Lielrīgas 
reģionālo pārvaldi.

Par apstāšanās, stāvēšanas noteikumu 
neievērošanu sastādīti 27 administratīvā 
pārkāpuma protokoli – paziņojumi, par ie-
braukšanu krasta kāpu aizsargjoslā – viens 
administratīvā pārkāpuma protokols – pa-
ziņojums.

V. Kalniņš,
Saulkrastu novada pašvaldības polici-

jas priekšnieks

Svētdien, 3. jūlijā, Saulkrastu svēt-
ku ietvaros tika svinīgi atklāts jaunais 
rotaļu parks Zvejniekciemā pie kultū-
ras nama un Aģes upes. Rotaļu parka 
atklāšanā uzstājās mazā, talantīgā 
dziedātāja Agate Albekeite un spor-
tiskais lācis – abi iepriecināja bērnus, 
kas kuplā pulkā steidzās izmēģināt 
jaunās rotaļu ierīces.

Saulkrastu novada Dome īsteno šo 
projektu Lauku atbalsta dienesta Eiropas 
lauksaimniecības fonda lauku attīstībai 
(ELFLA) ietvaros. Projekta īstenošanas 
laikā ir izveidots bērnu rotaļu parks, tā-
dējādi veicinot un dažādojot bērnu brīvā 
laika pavadīšanu ārpus dzīvojamām telpām. 
Košais parks ir īsta rotaļu pilsētiņa, kur 
bērni var šūpoties vairāku veidu šūpolēs, 
rāpties pa virvju kāpnēm, slidināties divos 
dažāda augstuma slidkalniņos, rotaļāties 
vilcieniņā vai automašīnā un vingrot uz 
līdztekām.

Rotaļu parka atklāšanā apmeklētājus 

uzrunāja Saulkrastu novada Domes priekš-
sēdētājs Ervīns Grāvītis un priekšsēdētāja 
vietnieks Normunds Līcis, kurš bija arī šī 
projekta virsvadītājs. Normunda Līča pie-
dalīšanās būtiski palīdzēja projektam iedzī-
vināt arī apkārt esošo teritoriju. Sadarbībā 
ar SIA “STATIO” un arhitektu Uldi Mazo 
rotaļu parka apkārtne ieguvusi mūsdienīgi 
pievilcīgu un ērti izmantojamu laukumu. 
Bruģēšanas un laukuma labiekārtošanas 
darbus veica SIA “Limbažu ceļi”. Soliņus 
uzstādīja SIA “L&T”. Rotaļu ierīces iz-
gatavoja un uzstādīja SIA “MK Dizains”.  
SIA “Elektro PM” sadarbībā ar SIA “Amanda 
EA” rūpējās par apgaismojuma ierīkošanu.

“Projekts ir nozīmīgs ieguvums mūsu 
novadam, iedzīvotājiem un īpaši bērniem,” 
stāsta Saulkrastu novada Domes priekšsēdē-
tāja vietnieks Normunds Līcis. “Lielu prieku 
man sagādāja pateicības vārdi no iedzīvotā-
jiem atklāšanas dienā, kas apliecināja labi 
paveiktā darba rezultātu. Šobrīd veiksmīgi ir 
izdevies izkopt un labiekārtot parka teritori-
ju, kā arī tās unikālo skābaržu audzi. Paldies 

Pieredze rāda, ka tautas atziņa par 
ragavu darināšanu vasarā pēdējos ga-
dos ir īpaši aktuāla un to var attiecināt 
arī uz SIA “Saulkrastu komunālserviss” 
(SKS) organizētajiem siltināšanas dar-
biem vasaras periodā, kuri norit vai-
rākās SKS apsaimniekošanā esošajās 
ēkās Skolas, Bīriņu, Vidrižu un Ainažu 
ielās.

Lai novērstu siltuma zudumus, vasaras 
sākumā Skolas ielas 8 ēkas pagrabā tika no-
mainīta kopš mājas celtniecības laikiem kal-
pojusī un daudzviet jau noplēstā stikla vates 
siltumizolācija pret akmens vates siltumizo-
lācijas čaulām ar follija pārklājumu. Pirms šo 
darbu veikšanas tika nomainīti arī apkures 
stāvvadu ventīļi, kas vairumā gadījumu vai 
nu nedarbojās, vai arī bija kā papildus pretes-
tība apkures cirkulācijai. Rezultātā uzlabosies 
gan cirkulācija mājas apkures sistēmā, gan 
arī sistēmas apkalpošanas iespējas.

Paegles ielas 8 ēkas bēniņos apkures cau-
ruļvadiem tiek veikta siltumizolācijas nomai-
ņa ar 50 mm akmensvates čaulām ar follija 
pārklājumu. Tāpat bēniņu pārsegums tiks 
siltināts ar akmens vati 200 mm biezumā. 
Rezultātā tiks samazināts siltuma patēriņš 
mājā un būtiski samazināta sniega kušana 
uz ēkas jumta, kas bija cēlonis augšējā stāva 
dzīvokļu appludināšanai iepriekšējās ziemās.

Līdzīgi kā Paegles ielā 8, arī Bīriņu ielā 1 
notiks bēniņu un cauruļu siltināšana. Savu-
kārt Vidrižu ielā 22A paredzēta daļēja (mājas 
uzkrājuma līdzekļu apjomā) jumta pārse-

guma siltināšana ar akmensvates plātnēm 
un jauna jumta seguma uzklāšana, tādējādi 
vismaz daļēji iegūstot jau pieminēto prob-
lēmu risinājumu.

Patlaban notiek ne vien siltumizolācijas 
maiņa un siltināšanas darbi, bet arī paši māju 
iedzīvotāji aktīvi iesaistās savu māju tehniskā 
stāvokļa uzlabošanā. Kā labs piemērs citiem 
kalpo Ainažu ielas 70 iedzīvotāju aktivitāte –  
lielākā daļa mājas iedzīvotāju izteica vēlē-
šanos un atbalstīja ēkas renovācijas darbus, 
piesaistot Eiropas struktūrfondu līdzekļus. Ir 
noslēgts līgums ar SIA “Energo Consult”, kas 
tuvākajā laikā uzsāks dokumentācijas izstrādi 
vienkāršotas renovācijas darbu veikšanai.

Arī Bīriņu ielas 1 mājas iemītnieku lie-
lākā daļa ir parakstījušies par dokumentu 
izstrādi renovācijas darbiem, tādejādi būs 
iespēja piesaistīt Eiropas fondu līdzekļus, 
kas nodrošinās ēkas tehniskā stāvokļa uz-
labošanu.

Daudzdzīvokļu māju renovācija, tajā 
skaitā arī siltināšana, ir svarīga ne tikai tā-
pēc, lai samazinātu izdevumus par energo-
resursiem, bet arī tāpēc, lai pagarinātu ēku 
mūžu. Nav noslēpums, ka padomju laikos 
būvētajām daudzdzīvokļu dzīvojamām mā-
jām ir lieli siltuma zudumi, mājas ir nolie-
tojušās un tām nepieciešami atjaunošanas 
darbi, tāpēc SKS aicina sekot iepriekšmi-
nēto māju iedzīvotāju aktivitātei un māju 
vecākiem vērsties ar ierosinājumiem pie 
apsaimniekotāja, lai iespēju robežās sakār-
totu savas dzīvojamās ēkas.

SIA “Saulkrastu komunālserviss” 

ATKLĀTS JAUNAIS ROTAĻU PARKS 
SAULKRASTU NOVADA ZVEJNIEKCIEMĀ

visiem, kas piedalījās projekta īstenošanā. 
Ceru, ka jaunais rotaļu parks iepriecinās gan 
iedzīvotājus, gan novada viesus.”

Ir padomāts arī par rotaļu laukuma 
apmeklētāju un inventāra drošību. Ir uz-
stādīta video novērošana, kas tiešsaistē 
savienota ar apsardzes dienestu. Nav aiz-
mirsti arī pieaugušie – viņi savus bērnus 
var pieskatīt, sēžot uz jaunajiem atpūtas 
soliņiem.

Kopējās rotaļu parka izmaksas sastāda 
31 080 LVL. ES projekta “Rotaļu laukuma 
izveide Zvejniekciemā, Saulkrastu nova-
dā” kopējās izmaksas ir 14 000 LVL (bez 
PVN), tai skaitā Lauku atbalsta dienesta 
atbalsts projekta īstenošanai ir 75% jeb 
10 500 LVL.

Zane Langenfelde,
Saulkrastu novada Domes Projektu 

koordinatore 

Rotaļlaukums Zvejniekciemā.

Par ragavām jārūpējas jau vasarāPar pašvaldības policijas paveikto jūnija mēnesī

Piedāvājam apgūt:
 ■ zīda batiku, kokvilnas batiku, vaska batiku;
 ■ zīda apgleznošanu;
 ■ audumu apdruku;
 ■ vilnas velšanu jeb filcēšanu.

Radošo darbnīcu vadītāja –  māksliniece 
Jana Plankāja.

Nodarbību laikā dalībnieki iepazīsies ar vai-
rākām tekstila tehnikām, izveidojot dažādus ak-

sesuārus – filcētas cepures, somiņas, piespraudes, 
apgleznotas un batikotas šalles, lakatus u.c.

Nodarbības notiks Vidzemes jūrmalas Mū-
zikas un mākslas skolas telpās Saulkrastu Domes 
cokolstāvā darba dienās no 18. jūlija.

Radošo darbnīcu maksa – no 25 Ls (atkarībā 
no dalībnieku skaita grupā) + materiāli.

Pieteikumi tiek gaidīti līdz 15. jūlijam pa tālr. 
29284667 (Jana Plankāja).

Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skola vasarā organizē radošās 
darbnīcas pieaugušajiem un jauniešiem!
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Izstādes
Svētdien, 10. jūlijā, plkst. 12.00 Saulkrastu Domē 

Saulkrastu rokdarbnieku izstādes “Lejā, pie upītes” 
noslēgums un tikšanās ar rokdarbu meistarēm. Laipni 
aicināti visi, kas vēlas gūt jaunas idejas un iedvesmu 
radoši skaisti darināt pašu rokām!

No 25. jūlija Saulkrastu novada Domes zālē 
Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolas 
mākslas nodaļas audzēkņu diplomdarbu izstāde “Mēs 
– Saulkrastiem & Savējiem”.

Fotostudijas “Fotomobilizācija” darbu izstāde 
“Svētki” apskatāma Saulkrastu sporta centrā hallē, 
Tūrisma informācijas centrā un arī Saulkrastu sociālās 
aprūpes mājā. Izstāde apskatāma līdz 15. augustam.

Kultūras nama “Zvejniekciems” mazajā zālē Lailas 
Balodes gleznu izstāde. Izstāde apskatāma darba dienās 
no plkst. 10.00 līdz 20.00 un sestdienās no plkst. 10.00 
līdz 18.00. L. Balodes akvareļi apskatāmi līdz 15. 
augustam.

Izrādes
Piektdien, 22. jūlijā, plkst. 20.00 Saulkrastu estrādē 

muzikālās komēdijas “Grēku kalna dēkaiņi” pirmizrāde. 
Biļetes iepriekšpārdošanā nopērkamas kultūras namā 
“Zvejniekciems” (plkst. 10 – 18), Saulkrastu sporta centrā 
(plkst. 10 – 18), “Biļešu paradīzes” kasēs un internetā 
– www.bilesuparadize.lv. Sēdvietas – numurētas, cena 
Ls 5.00 – Ls 8.00. Ieejas biļetes cena stāvvietai (izrādes 
dienā) – Ls 5.00. Ieeja no plkst. 19.00.

koncerti

Piektdien, 8. jūlijā, plkst. 20.30 kultūras namā 
“Zvejniekciems” vidējās paaudzes deju kolektīva vārda 
došanas koncerts. Koncertā piedalās Saulkrastu senioru 
deju kolektīvs “Saulgrieži” un jauniešu deju kolektīvs 
“Krustu šķērsu”.

Sestdien, 9. jūlijā, plkst. 18.00 Saulkrastu estrādē 
“Imanta – Babīte” svinēs 25 gadu jubileju.

Sarosījušies ir slavenā Latvijas Televīzijas humoršova 

Saulkrastu novada dome 
sirsnīgi sveic nozīmīgajā 

jubilejā
Zentu Lao

Zinaidu Nikolajevu
Tatjanu Kārkliņu
Eduardu Mazuru

Annu Bluķi
Viju Kraukli

Mefodiju Jegorovu
Oskaru Blūmu
Gunti Banderu
Ņinu Možorovu

Birutu Zelmu Krišjāni
Zaigu Dunduri
Intu Deičmani

Rutu Bāderi
Juri Smalko
Ilgu Rubeni

Imantu Rozīti
Viktoru Paulānu

Marutu Musti
Marinu Gulmani

Tālivaldi Bernhardu
Kārli Savicki

Ausmu Luriņu
Arnoldu Augustu Donātu
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Sludinājumi

Saulkrastu novada Dome
Raiņa ielā 8, Saulkrastos,
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Par ievietotās informācijas precizitāti 
atbild raksta autors. Rakstu saturs  
ne vienmēr pauž Domes viedokli.

Jūnijā Saulkrastu novada 
dzimtsarakstu nodaļā reģistrēta

emīlija Leila mulla
Sveicam jauno saulkrastieti un viņas 

vecākus!

Saulkrastu novada dome 
izsaka līdzjūtību aizsaulē 

aizgājušo tuviniekiem 
millija tauriņa
21.12.1929. – 03.06.2011.

Jermolajs Ļeonovs
19.07.1928. – 16.06.2011.

vladislavs Stavro
24.01.1926. – 21.06.2011.

Leonīda mindjukeviča
27.03.1928. – 23.06.2011.

uzmaNību!
VSAA informē, ka jūlijā un augustā 

iedzīvotāju pieņemšana Sociālajā dienestā 
Saulkrastos nenotiks. Plānots, ka VSAA 

darbinieki darbu atsāks septembrī. Tuvāka 
informācija pa tālr.: 80002200 (bez maksas) 

un 67142511.
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Pensionāru aktivitātes
trešdien, 20. jūlijā, ekskursija uz 
Rundāli, Mežotni, Vecumniekiem. 

Tālr. 26437766.
Tiksimies 6.septembrī. 

Saulainu vasaru!

Saulkrastu slimnīca informē
Sākot ar 2011. gada 1. jūliju Saulkrastu 
slimnīcas traumpunkts ir atvērts visu 
diennakti (no plkst. 00.00 līdz 24.00)! 

Slimnīcas administrācija

Kapu svētki Saulkrastu kapsētā
Svētdien, 17. jūlijā, plkst. 14.00 

Saulkrastu kapsētā notiks kapu svētki.
tuvāka informācija pa tālr.: 29719729, 

67955297.

“Imanta – Babīte” dalībnieki Jānis Jarāns, Dainis Porgants 
un Uldis Marhilēvičs, sākot veidot jaunu, īpaši jubilejai 
veltītu joku parādi. 

Jaunums! Sadarbībā ar vSIa “Latvijas koncerti” 
piedāvājam koncertciklu “vasaras vakara mūzika”:

Svētdien, 17. jūlijā, plkst. 20.00 Saulkrastu Domes 
zālē koncertprogramma “Karstie nakts ritmi”.

Sinfonietta Rīga stīgu kvartets –  Kristiāna Šīrante 
(I vijole), Agnese Kanniņa – Liepiņa (II vijole), Liene 
Kļava (alts), Kārlis Klotiņš (čells) un Ivo Krūskops 
(sitaminstrumenti) – atskaņos dažādu komponistu 
(Agustín Lara, Astor Piazzolla u.c.) skaņdarbus. Ieejas 
maksa 3 Ls.

Svētdien,31.jūlijā, plkst. 17.00 Saulkrastu domes 
zālē koncertprogramma „Romantiskās mūzikas 
koncerts” Herta Hansena (klavieres) un  Ēriks 
Kiršfelds (čells) izpildīs J.Brāmsa, Manuela de Falla un 
L.Libermana skaņdarbus, ko vieno romantisks skatījums 
uz pasauli. Ieejas maksa 3Ls. 

Svētdien, 7. augustā, plkst. 17.00 Saulkrastu 
Domes zālē koncertprogramma “Chanson D’amour”.

 Programmas koncepciju veido dažādās mīlas jūtu 
atklāsmes mūzikā. Piemēram, liktenīgā mīla – F. Borna 
“Fantāzija” par operas “Karmena” tēmām, mīlestība pret 
dabu P. Vaska “Ainava ar putniem”, antīkās pasaules 
dieva Pāna mīlestība pret Sīringu – K. Debisi “Syrinx”, 
mīlestība pret bērniem – K. Debisi cikls “Bērnu 
stūrītis” un E. Raginska šūpuļdziesmu izlase. Skanēs  
P. Šēnfielda trio, kurš veltīts pārim viņu kāzu 50. 
gadadienā – amerikāņu džeza ritmu caurstrāvots. 

Saulkrastu novada pašvaldība aicina 
Baltās kāpas apmeklētājus saudzēt unikā-
lo dabas veidojumu, pārvietoties tikai pa 
ierīkotajiem celiņiem un ievērot izvietotās 
brīdinājuma zīmes. Baltā kāpa ir unikāls 
smilšu veidojums, ko viegli var nobruci-
nāt, un katrs apmeklētājs, kurš kāpj vai 
lēkā tieši pa smilšaino stāvkrastu, nodara 
neatgriezenisku kaitējumu kāpai. Īpaši aici-

nām vietējos iedzīvotājus būt atsaucīgiem, 
aizrādot vai novēršot neapdomīgo apmek-
lētāju rīcību.

Vienlaicīgi informējam, ka jūlija mē-
nesī tiks pabeigti šajā gadā plānotie Baltās 
kāpas teritorijas labiekārtošanas darbi, at-
jaunojot celiņu gar tualetēm līdz lapenei, 
nodrošinot, lai cilvēki ratiņkrēslos un 
māmiņas ar bērnu ratiņiem varētu nokļūt 

Programmā ietverts F. Lista “Mīlas sapnis”, F. Šopēna 
“Polonēze” un šarmantā franču šarma jūtu gammas 
atainojums F. Pulenka sonātē klarnetei. Muzicēs Ilze 
Urbāne (flauta), Liene Circene (klavieres), Mārtiņš 
Circenis (klarnete). Ieejas maksa 3 Ls.

***
Sestdien, 6. augustā, plkst. 20.00 Saulkrastu 

estrādē Andris Ērglis ar jauno programmu “Izvēlies!” un 
leģendārā grupa “Credo” ar visu laiku labākajiem hītiem 
koncertā – ballē! Ieejas maksa 3 Ls, pēc pusnakts – 4 Ls.

dažādi
Piektdien, 29. jūlijā, plkst. 22.00 Saulkrastu estrādē 

Putu ballīte. DJ Roberts Lejasmeijers ar karstākajiem 
vasaras hitiem, DJ Sammuner, DJ Rudais un El – 
Muzikanto! Ieejas maksa 1 Ls; pēc pusnakts – 2 Ls.

***
Saulkrastu bibliotēka mīļi aicina ikvienu interesentu 

piektdien, 29. jūlijā, doties ar autobusu literāri izzino-
šā ekskursijā “Latgola.lv īstenībā’’ (Balvi un Baltinava). 
Dalības maksa atkarīga no ceļotāju skaita. Izbraukšana  
plkst. 7.00 pa maršrutu: Zvejniekciema vidusskola – 
Saulkrasti, pieturot autobusu pieturās. Informācija bib-
liotēkā vai pa tālruņiem 67951502 un 29625609.

No 18. līdz 23. jūlijam Saulkrastos, 
Minhauzena Undā jau četrpadsmito reizi 
norisināsies starptautiskais džeza festivāls 
Saulkrasti Jazz. Šī gada festivāla ietvaros 
notiks bezmaksas koncerti Saulkrastos 
uz skatuves pie tūrisma informācijas 
centra, bīriņu ielas galā. Šie koncer-
ti notiks 17., 19., 20., 21.un 22. jūlijā 
pulksten 15.00.Informācija par festivālu 
pieejama www.saulkrastijazz.lv. Biļetes 
uz festivāla Saulkrasti Jazz 2011 kon-
certiem nopērkamas «Biļešu paradīzē». 
Nedēļas biļetes par īpašu cenu — tikai 
Ls 10,– pieejamas Saulkrastu tūrisma 
informācijas centrā.

Sargāsim kopīgi Balto kāpu

līdz Baltās kāpas skatu laukumam. Tāpat 
atgādinām, ka Baltās kāpas autostāvvieta 
ir maksas autostāvvieta un apmeklētāju 
ērtībai ir uzstādīts stāvvietas apmaksas 
automāts un videonovērošanas kameras.

Saulkrastu novada Domes
priekšsēdētāja vietnieks  

Normunds Līcis
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