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27. martā, kampaņas „Lielā 
talka 2014” ietvaros, Saulkrastu 
novada domē pulcējās 
Saulkrastu vidusskolas 
1.–4. klašu skolēni, lai, 
iepazinušies ar speciālistu 
sagatavotajiem video un 
animācijas materiāliem, 
pārrunātu tīras vides, tostarp – 
 tīras Baltijas jūras, nozīmi. 
Skolēniem tika demonstrēts 
izglītojošs video par 
piesārņojumu Baltijas jūrā un 
tā sekām, kas ietekmē ūdens 
kvalitāti. Bērni izteica savu 
viedokli par piesārņojumu, 
tostarp dažādas idejas, ko 
vajadzētu darīt, lai uzlabotu 
jūras ūdens kvalitāti. 

Pasākums tika organizēts Latvi-
jas mēroga vides kampaņas „Tīra 
Latvija sākas tavā galvā” ietvaros, 
kurā šogad tiks akcentēta Baltijas 
jūras ūdens kvalitāte. 

Pasākuma ietvaros bērni zīmē-
ja un veidoja kolāžas, kurās attē-
loja savas idejas, kā mazināt un 
nepieļaut jūras piesārņošanu. 

Vienlaikus Saulkrastu novada 
domes Attīstības un plānošanas 
nodaļas projektu vadītāja Zane 
Seržante un Labiekārtošanas no-
daļas speciāliste Laura Vilcāne sa-
gatavoja pieteikumu valsts mēro-
ga videokonkursam „Tīra Baltijas 
jūra sākas tavā vannas istabā”, kas 
tika veidots kā pamācošs un iz-
glītojošs stāsts, lai ikviens varētu 
izprast jūrā notiekošos procesus.

Lielās talkas pasākumi 
Saulkrastu novadā 
notiks sestdien, 26. aprīlī. 
Aicinām piedalīties visus 
iedzīvotājus, lai kopīgiem 
spēkiem uzkoptu savu 
apkārtni, pilsētu un novadu. 
Pieteikt dalību var talkas 
oficiālajā mājaslapā 
www.talkas.lv vai pa 
tālruņiem 29218153, 
29191421.

Kā jau katru gadu, talcinieki tiek 
aicināti plkst.10 pulcēties divās 
vietās – Saulkrastos, pie domes 
ēkas, un Zvejniekciemā, pie kul-

tūras nama „Zvejniekciems”. Tal-
kas dalībniekiem tiks nodrošināti 
cimdi, maisi un iedalīta sakopja-
mā teritorija. Aicinām talkotājus 
līdzi ņemt savus darba rīkus – 
grābekļus.

Sākot no plkst.13.30, visi talci-
nieki tiek gaidīti uz tradicionālo 
Lielās talkas zupu stāvlaukumā 
Raiņa ielas galā pie jūras un pie 
kultūras nama „Zvejniekciems”.

Saulkrastu novada dome aici-
na zemesgabalu un ēku īpašnie-
kus un nomniekus rast iespēju 
sakopt savu zemesgabalu un tam 
piegulošo teritoriju. Tāpat aici-
nām veikalu īpašniekus atjaunot 

informatīvās norādes, atkritumu 
urnas un soliņus.

Sīkāka informācija par Lielās 
talkas organizēšanu un norisi 
Saulkrastu novadā – zvanot pa 
iepriekš norādītajiem tālruņiem.
Uz tikšanos Lielajā talkā!

Silta, silta saulīte 
Istabas galā; 

Zaļa, zaļa zālīte  
Lieldienas rītā.

Lai saulainās krāsās 
Labās domas dvēselē zied!

Jaunas zināšanas par 
vidi un tīru Baltijas jūru

Izmantojot jauniegūtās zināšanas, bērni centās attēlot to, kādu redz un kādu nākotnē vēlētos redzēt Baltijas jūru. Savos zīmējumos viņi akcentēja arī 
pašlaik aktuālās problēmas jūrā un to iespējamos risinājumus.

Tiekamies Lielajā talkā!

Nestandarta atkritumu savākšanas akcija

Saulkrastu novada dome sadarbībā ar SIA „ZAAO” rīko nestandarta atkritumu savākšanas akciju 
Saulkrastos, Rīgas ielā 96a.

1.–5. maijā no plkst. 9.00 līdz 17.00 iedzīvotāji var nodot nestandarta atkritumus (mēbeles, elektroteh-
nikas ierīces, metāllūžņus u.c.), taču ne vairāk kā 2 kubikmetrus mājsaimniecības atkritumu.

Sīkāka informācija pa tālr. 29641868. PRIECĪGAS LIELDIENAS!
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Uzsākot ikgadējo Bibliotēku ne-
dēļu, kura šogad notiek no 22. ap-
rīļa līdz 27.aprīlim, Saulkrastu 
novada bibliotēka sadarbībā ar 
biedrību „Mēs varam” aicina 
pirmsskolas vecuma bērnus kopā 
ar vecākiem vai vecvecākiem 
piektdien, 18. aprīlī, plkst. 12 bib-
liotēkā satikt Lieldienu zaķi un 

viņa draugus – bērnu mīļāko grā-
matu varoņus.

Ja tev ir mīļākā grāmata, ņem 
to līdzi; ja vēl nav – atradīsim bib-
liotēkā uz vietas.

Lūdzam pieteikties iepriekš pa 
tālruni 67951502 vai 29625609, jo 
vietu skaits telpā ir ierobežots!

Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
11. apr.

9.00–14.00
14. apr. 15. apr.

9.00–17.00
16. apr. 17. apr.

9.00–17.00
18. apr.

21. apr. 22. apr.
14.00–17.00

23. apr.
9.00–14.00

24. apr.
14.00–17.00

25. apr.
9.00–17.00

28. apr.
9.00–17.00

29. apr.
9.00–17.00 30. apr.

PIEŅEMŠANAS DIENA, 
DATUMS

PIEŅEMŠA-
NAS LAIKS

Reģistratūra pirmdiena, trešdiena, piektdiena
otrdiena, ceturtdiena

8.00–16.00
9.00–17.00

Neatliekamās medicīniskās palīdzī-
bas punkts katru dienu 00.00–24.00

Ārstu konsultācijas : Pieņemšana pēc iepriekšēja 
pieraksta pa tālr. 67952700

Endokrinoloģe
Brigita VIZIŅA      29. aprīlis 14.00–17.00

Kardiologs 23. aprīlis 10.00–13.00
Dermatoloģe
Ruta BARLO 24. aprīlis 14.00–17.00
Otolaringoloģe
Ilona KRONBERGA 17., 24. aprīlis 14.00–17.00
Acu ārste
Ausma SPROĢE 14., 28. aprīlis 10.00–16.00

Acu ārste
Sandra AUSEKLE 22., 23. aprīlis 9.20–11.30

Neirologs
Ainārs VECVAGARS 11., 25. aprīlis 10.30–16.00

Neiroloģe
Dace DZIRKALE

11., 14. aprīlis
15., 22., 29. aprīlis

9.00–11.30
14.00–17.00

Onkoloģe
Santa RAUDIŅA sestdiena 10.00–13.00

Interniste
Tatjana Gruzdova-Dzirkale

otrdiena, ceturtdiena 
piektdiena 11.00–17.00

Ķirurgs
Aleksandrs Kuzņecovs

otrdiena
piektdiena

14.00–17.00
9.00–13.00

Ķirurgs
Andris Zemītis

trešdiena
ceturtdiena

9.00–12.00
14.00–17.00

Ķirurgs
Nikolajs Dupliščevs pirmdiena 9.00–13.00

Ķirurgs
Kārlis Vērdiņš svētdiena 11.00–14.00

Ķirurgs
Guntis Aivars

trešdiena 12.00–15.00

Ķirurgs
Jurijs Sorokins sestdiena 11.00–14.00

Apkopojot Tūrisma attīstības 
valsts aģentūras vienotās 
e-statistikas datus, secināts, 
ka 2013. gadā Saulkrastu 
tūrisma informācijas centra 
(TIC) sabiedriskās ēkas 
pakalpojumus izmantojuši 
15 602 cilvēki (7080 TIC 
apmeklētāji). Tas ir ievērojams 
apmeklētāju skaita 
pieaugums, salīdzinot 
ar 2012. gadu, kad šos 
pakalpojumus izmantoja 
12 167 cilvēki (4568 TIC 
apmeklētāji).

Salīdzinot informāciju par ap-
meklējumu skaitu, divkāršojies un 
pirmajā vietā ierindojas pašmāju 
tūristus – no Latvijas (2013. gadā – 
4082 cilvēki, 2012. gadā – 2190), ot-
rajā – no Krievijas (942; 2012. gadā –  
881), trešajā – no Lietuvas (451; 
2012. gadā – 416), ceturtajā  – no Vā-
cijas (237; 2012. gadā – 251), piekta-
jā – no Igaunijas (210; 2012. gadā – 
168) un sestajā   vietā tūristus no 
Somijas (99; 2012. gadā – 57). 

Pieprasītākā informācijas te-
matika – bezmaksas kartes un 
brošūras, informācija par apska-
tes objektiem, informācija par 
pasākumiem, naktsmītnēm, ēdi-
nāšanu, aktīvo atpūtu, sabiedris-
ko transportu, interneta pieejas 

vietām un suvenīru iegāde. 
Ievērojami audzis pieprasījums 

pēc informācijas par Saulkras-
tu novadu (2013.  gadā – 6135; 
2012.  gadā – 4517) un Vidze-
mes reģionu (2013.  gadā – 2883; 
2012. gadā – 1935). Pieaudzis pie-
prasījumu skaits arī pēc informā-
cijas par Kurzemi (2013.  gadā –  
329; 2012.  gadā – 228), Zemgali 
(2013.  gadā – 271; 2012.  gadā – 
136) un Latgali (2013. gadā – 204; 
2012.  gadā – 92). Īpaša interese 
bijusi par atpūtas iepējām ģime-
nēm ar bērniem, riteņbraucēju 
maršrutiem Vidzemes piekrastē. 
Ievērojami pieaudzis Wi-Fi lie-
totāju skaits (2013.  gadā – 287; 
2012. gadā – 99).

2013. gadā izstrādāts Saulkrastu 
tūrisma informācijas centra logo, 
un kopš jūnija darbu sākusi jauna 
Saulkrastu tūrisma informācijas 
mājaslapa www.visitsaulkrasti.lv 
latviešu, krievu, angļu un vācu 
valodā.

2013.  gadā izdota Saulkrastu 
pilsētas un novada karte un sa-
rīkojumu plāns latviešu, krievu, 
angļu un vācu valodā; kāzu un 
vecpuišu & vecmeitu ballīšu pie-
dāvājums latviešu valodā; līdzās 
dzelzceļa stacijai „Saulkrasti” 
novietots informācijas stends; 
atjaunotas un izvietotas tūrisma 

informācijas centra informatīvās 
norādes. 

Sadarbībā ar četrām Vidzemes 
piekrastes pašvaldībām – Car-
nikavas, Limbažu, Alojas un Sa-
lacgrīvas novadiem – izdota tū-
ristiem domāta karte „Vidzemes 
piekraste” latviešu, krievu un an-
gļu valodā. Sadarbībā ar Limbažu 
novadu izdotas tūrisma maršruta 
kartes „Bīriņi–Limbaži–Tūja–
Saulkrasti” krievu un igauņu  
valodā. 

Projekta „Central Baltic Cycling” 
ietvaros izdota velomaršrutu karte 
„Vidzemes piekraste” un projekta 
„CHARTS” ietvaros – „Kultūras 
tūrisma karte” vairākās valodās. In-
formācija par projektiem pieejama 
Vidzemes tūrisma asociācijas mā-
jaslapā www.vidzeme.com.

Tūrisma brošūras lejupielādei 
pieejamas www.visitsaulkrasti.lv 
sadaļā „Piedāvājam”!

Saulkrastu tūrisma informā-
cijas centrs sociālajos tīklos:  
www.draugiem.lv/saulkrastic ; 
www.facebook.com/saulkrasti;  
www.twitter.com/saulkrastic ;  
instagram.com/saulkrastic. 

Saulkrastu tūrisma informācijas 
centrs apmeklētājiem atvērts kat-
ru dienu, atskaitot svētku dienas!

 
Gita Memmēna

2014. gada 24. maijā Latvijā 
notiks kārtējās Eiropas 
Parlamenta vēlēšanas, ku rās 
Latvijas pārstāvībai Eiropas 
Parlamentā jāievēl astoņi 
deputāti. Šajās vēlēša nās 
Latvija būs viens vēlēšanu 
apgabals un vēlētāju uzskaitei 
tiks lietots vēlētāju reģistrs, 
balsošana notiks, izmantojot 
vēlētāju sarakstus.

Katrs vēlētājs vēlēšanām būs 
reģistrēts noteiktā vēlēšanu ie-
cirknī atbilstoši reģistrētajai dzī-
vesvietai. Vēlētāju saraksti tiks 
veidoti, sadarbojoties Centrālajai 
vēlēšanu komisijai, pašvaldībām 
un Pilsonības un migrācijas lietu 
pārvaldei.

Līdz 29. aprīlim vēlētāji varēs 
mainīt sākotnēji reģistrēto vēlē-
šanu iecirkni, izvēloties jebkuru 
citu vēlēšanu iecirkni Latvijas te-
ritorijā.

Tiesības piedalīties Eiro-
pas Parlamenta vēlēšanās ir 
balstiesīgajiem Latvijas pilso-

ņiem, kā arī citu Eiropas Savie-
nības dalībvalstu pilsoņiem, kuri 
uzturas Latvijā (ziņas par kuriem 
ir iekļautas Latvijas iedzīvotāju 
reģistrā). Balsstiesības Latvijā ir 
no 18 gadu vecuma.

Saulkrastu novadā, tāpat kā 
līdz šim, darbosies divi vēlēšanu 
iecirkņi – 768. iecirknis, kas  at-
radīsies Saulkrastu novada domē 
Raiņa ielā 8, un 769. iecirknis, kas 
atradīsies Zvejniekciema vidus-
skolā Atpūtas ielā 1.

Eiropas Parlamenta vēlēšanu 
iecirkņi darbu sāks 19.  maijā, lai 
vēlētāji varētu iepazīties ar kandi-
dātu sarakstiem, ziņām par kan-
didātiem un priekšvēlēšanu prog-
rammām, pieteiktu balsošanu 
atrašanās vietā tiem vēlētājiem, 

kuri veselības stāvokļa dēļ neva-
rēs nobalsot vēlēšanu iecirknī, vai 
arī izmanto tu iespēju nobalsot 
iepriekš. 

No 21. līdz 23. maijam vēlēša-
nu iecirkņos dažas stundas dienā 
notiks iepriekšējā balso šana:    

trešdien, 21.  maijā, no pulk-
sten 17.00 līdz 20.00;

ceturtdien, 22.  maijā, no 
pulksten 9.00 līdz 12.00;

piektdien, 23. maijā, no pulk-
sten 10.00 līdz 16.00.

Eiropas Parlamenta vēlēšanu 
dienā, 24. maijā, vēlēšanu iecir-
kņi Latvijā būs atvērti no plkst. 
7.00 līdz 20.00.

Balsošanas dokuments Eiro-
pas Parlamenta vēlēšanās ir pase 
vai personas apliecība jeb iden-
tifikācijas karte. Lūgums vēlētā-
jiem savlaicīgi pārliecināties par 
personu apliecinošā dokumenta 
derīguma termiņu, lai vēlēšanu 
dienā nebūtu jāpiedzīvo nepatī-
kams pārsteigums.

Dagnija Gurtiņa

Rentgena  kabineta  darba laiks aprīlī

Saulkrastu slimnīcas ārstu 
pieņemšanas laiki aprīlī

Ievērojami pieaudzis 
apmeklētāju skaits 

Eiropas Parlamenta vēlēšanas

Satiec Lieldienu zaķi! Tūrisma 
informācijas centrs

Lūgums atsaukties naktsmītņu 
īpašniekus, kuri snieguši 
informāciju par naktsmītnēm 
2013. gadā vai vēlas izīrēt savus 
īpašumus šogad! 

Tuvojas vasara, un Saulkrastu tū-
risma informācijas centrs ieinte-
resēts sadarboties ar īpašniekiem, 
kuri izīrē savus īpašumus uz vie-
nu vai vairākām naktīm.

Saulkrastu TIC – Ainažu 13b; 
tālr. 67952641; 
e-pasts tic@saulkrasti.lv

Aicina atsaukties naktsmītņu izīrētājus
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Marta vidū Saulkrastos jau 
trešo reizi pulcējās tautas deju 
kolektīvi no visas Latvijas, 
lai sadejotu festivālā „Sasala 
jūrīna”. Šoreiz festivālā 
piedalījās 22 tautas deju 
kolektīvi no Rīgas, Siguldas, 
Mālpils, Ādažiem, Carnikavas, 
Olaines, Garkalnes, Trikātas, 
Limbažiem un Saulkrastiem. 

Pēc saspringta mēģinājumu pro-
cesa vakara koncerts ritēja raiti 
un priecēja gan skatītājus, gan 
pašus dejotājus. Par īpašu noska-
ņojumu šoreiz rūpējās arī solisti –  
Laura Leontjeva (vokāls) un dū-
dinieks Māris Jēkabsons. Māks-
linieku sniegums daudziem lika 

aizdomāties par to, kas ir mūsu 
tautas spēka avots un dzīvotspē-
jas pamats. 

Šoreiz festivāls vienlaikus bija 
arī Pierīgas kultūras iestāžu tau-
tas deju kolektīvu skate, tādēļ ko-
lektīvu sniegumu vērtēja žūrija: 
Deju svētku virsvadītāja Gunta 
Skuja un Aija Ērgle. Rezultāti no-
teikti iepriecināja dejotājus, un 
īpaši jāatzīmē tas, ka Saulkrastu 
deju kolektīvi ieguva augstu no-
vērtējumu – jauniešu deju kolek-
tīvs „Krustu šķērsu” un vidējās 
paaudzes deju kolektīvs „Jūrdan-
cis” ieguva I pakāpi, bet senioru 
deju kolektīvs „Saulgrieži” – aug-
stāko pakāpi, kas ir augstākais ie-
spējamais novērtējums. 

6. aprīlī kultūras namā 
„Zvejniekciems” noritēja 
gadskārtējais mazo 
vokālistu konkurss 
„Saulkrastu cīrulītis 2014”. 

Jau vairākus gadus šis notikums 
pulcē daudzus mazos talantus, 
un par to īpašs prieks. Arī šogad 
konkursam tika pieteikti 35 dalīb-
nieki, kurus vērtēja trijās vecuma 
grupas: 2–3 gadus veci vokālisti, 
4–5 gadus veci dziedātāji  un 6 
gadus veci vokālisti. Katrs kon-

kursants izpildīja divas dziesmas, 
ko vērtēja žūrija. Žūrijā šoreiz bija 
jauktā kora „Bangotne” diriģents 
Ēriks Kravalis, koklētāju ansambļa  
„Saule” vadītāja Solveiga Ivanova 
un VJMMS absolvente Linda Li-
liāna Pūle. Rezultāti noteikti ie-
priecināja gan mazos vokālistus, 
gan viņu pedagogus un vecākus: 
2–3 gadus veco dziedātāju gru-
pā par labāko tika atzīta Emīlija 
Mulla, 4–5 gadus veco vokālistu 
grupā – Helmuts Baltiņš, bet 6 
gadus veco dziedāju grupā visla-

bākais bija Mārtiņš Veidenbergs. 
Ārpus konkursa savu prasmi rādī-
ja arī 7 gadus veci dziedātāji. 
Konkursantu uzstāšanos kupli-
nāja deju grupa „Fractus”, bet par 
to, lai mazajiem solistiem nebūtu 
garlaicīgi, rūpējās PII „Rūķītis” 
vizuālās mākslas pulciņa vadītā-
ja Baiba Apsīte, kuras radošajās 
darbnīcās ikviens varēja pagata-
vot košas un pavasarīgas lietas. 
Prieks par mazajiem solistiem, 
un lai arī turpmāk viņiem pietiek 
spēka un talanta! 

Bankas informācija
„Swedbank” Klientu informācijas centrs Saulkrastu bibliotēkas 

telpās apkalpo klientus
katra mēneša pirmajā un trešajā pirmdienā

no plkst. 14.00 līdz 15.00

Klientu apkalpošanas centra darba laikā jums ir iespēja:
• atvērt kontu „Swedbank”; • pasūtīt un saņemt  norēķinu karti;

• saņemt konsultācijas par ikdienas norēķiniem un internetban-
kas lietošanu, 

kā arī par visiem citiem bankas produktiem un pakalpojumiem.

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

Festivālā „Sasala jūrīna” raits deju solis

Dejotāju raitais solis un dejas prieks bija aplie-
cinājums mūsu tautas spēkam un dzīvotspējai. 

Foto: Gita Memmēna

„Saulkrastu cīrulītis” izskanējis

1 Ainažu iela 21a 17.aprīlī 19.00
2 Ainažu iela 70 17.aprīlī 20.00
3 Atpūtas iela 1A 25.aprīlī 19.00
4 Atpūtas iela 2B 25.aprīlī 18.00
5 Bīriņu iela 2 18.aprīlī 10.00
6 A.Kalniņa iela 1 18.aprīlī 12.00
7 A.Kalniņa iela 1A 18.aprīlī 14.00
8 A.Kalniņa iela 26 24.aprīlī 17.00
9 Krasta iela 15 24.aprīlī 18.00
10 Ostas iela 1 26.aprīlī 10.00
11 Ostas iela 17 26.aprīlī 12.00
12 L.Paegles iela 2 8.maijā 18.00
13 L.Paegles iela 4A 8.maijā 19.00
14 L.Paegles iela 8 9.maijā 19.00
15 L.Paegles iela 9 9.maijā 18.00

16 L.Paegles iela 10 10.maijā 19.00
17 Pļavas iela 1 10.maijā 18.00
18 Raiņa iela 3 15.maijā 18.00
19 Rīgas iela 31 15.maijā 19.00
20 Rīgas iela 43 16.maijā 18.00
21 Rīgas iela 90 16.maijā 19.00
22 Skolas iela 2 17.maijā 10.00
23 Skolas iela 4 17.maijā 12.00
24 Skolas iela 6 17.maijā 14.00
25 Skolas iela 8 17.maijā 15.00
26 Tallinas iela 9 22.maijā 18.00
27 Tirgus iela 1 22.maijā 19.00
28 Vidrižu iela 22A 1.maijā 11.00
29 Vidrižu iela 22B 1.maijā 12.00

Aicina uz kopsapulcēm
SIA „Saulkrastu komunālserviss” (SKS) aicina uz kopsapulcēm māju 
iedzīvotājus, kuru dzīvokļu īpašniekiem ir līgumsaistības ar SKS. 

VSAA un NVA konsultācijas
Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) speciālists klientus 

pieņems 8. un 12. maijā Saulkrastu domes zālē  
no plkst.10.00 līdz 15.00.

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) speciālisti 
klientus nepieņems no maija līdz augustam. Pieņemšana 

atsāksies septembrī. 

Apsaimniekojamo māju atskaites sapulču organizēšanas grafiks.

„Saulkrastu komunālserviss” atgādina
SIA „Saulkrastu komunālserviss” (SKS) atgādina par iespēju pie-
slēgties jaunizbūvētajiem ūdensvada un kanalizācijas tīkliem. 

Iedzīvotāji aicināti vērsties ar iesniegumiem SKS. 
Tuvāka informācija pa tālruni 67951361. 

Pagājušā gada nogalē ekspluatācijā pieņemti ūdensvada un 
kanalizācijas tīkli, kas aptver visu Saulkrastu novadu. Līdz ar to 
noslēdzies Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētais 

projekts „Ūdenssaimniecības attīstība Saulkrastos. Ūdenssaimnie-
cības attīstība Austrumlatvijas upju baseinu pašvaldībās, 3.kārta”.

Pavasarī, uzspīdot saulei, 
cilvēki sarosās un sāk uzkopt 
tuvējo apkārtni, tīrīt pagalmus, 
un tad diemžēl nākas novērot, 
ka ir iedzīvotāji, kuri nederīgas 
lietas, to skaitā sadzīves 
atkritumus, vēl joprojām met 
kaudzē un sadedzina. Varētu 
domāt, ka viss, kas izkūp gaisā, 
kļūst neredzams un problēma 
ir atrisināta – lieko gružu vairs 
nav. Bet tā ir sevis mānīšana, ko 
mums vajadzētu apzināties.

SIA „ZAAO” (ZAAO) vides izglītī-
bas speciāliste Ieva Veģere norā-
da, ka melnie dūmi, kas „izkūp” 
gaisā, satur bīstamus ķīmiskus 
savienojumus – dioksīnus, hlora 
savienojumus, poliaromātiskos 
ogļūdeņražus, smagos metālus 
un citus bīstamus savienojumus, 
kas piesārņo gaisu un ieelpo-
jot uzkrājas cilvēka organismā. 
Tāpat  kaitīgie savienojumi sīku 
putekļu veidā nonāk uz augsnes 
un augiem, pēc tam ūdenī. Līdzī-
gu kaitējumu savai veselībai un 
dabai kaitējumu radām, dedzi-
not krāsnī plastmasas maisiņus, 
plastmasas pudeles, piena pakas, 
sulu pakas, vienreizējās lietoša-
nas plastmasas traukus, tādējādi 
indējot sevi, jo plastmasa pilnībā 
sadeg tikai ļoti augstā temperatū-
rā – virs 1000 grādiem, bet krās-
nī vai ugunskurā temperatūra ir 
tikai līdz 400 grādiem. Skurste-

ņiem aizsērējot ar sodrējiem, kas 
radušies no plastmasas dedzinā-
šanas, pastāv aizdegšanās risks. 
Tos grūti iztīrīt, jo līdz galam 
nesadegušās plastmasas daļiņas 
pieķep pie skursteņa sienām.

Arī tāda apzināta vai neapzi-
nāta rīcība kā atkritumu norakša-
na bedrēs lauku sētu tuvumā vai 
atkritumu izmešana piepilsētas 
mežos piesārņo mūsu zemi un 
nodara kaitējumu dabai.

Skolā jauniešiem ķīmijas stun-
dā māca par vielu nezūdamības 
likumu, proti, jebkuras reakci-
jas gaitā katra ķīmiskā elementa 
atomi neiet zudumā un nerodas 
no jauna. Cik liels elementa ato-
mu skaits bija pirms ķīmiskās re-
akcijas, tikpat liels atomu skaits 
būs arī pēc ķīmiskās reakcijas. Šo 
likumu cilvēkiem vajadzētu atce-
rēties ikreiz, kad sadzīves atkritu-
mi tiek dedzināti ugunskuros un 
krāsnīs vai nelegāli izmesti piepil-
sētas mežos. Vielu nezūdamības 
likums mums atgādina: atkritumi 
nekur nepazūd, tie tikai maina 

formu un pārvēršas par bīstamiem 
ķīmiskiem savienojumiem. Nepa-
reizi apsaimniekojot atkritumus, 
rodas piesārņojums, kuru cilvēki 
uzņem, lietojot pārtikā piesārņotu 
ūdeni, piesārņotā augsnē augušus 
augus, elpojot piesārņotu gaisu, 
peldoties piesārņotās ūdenstilpēs 
un, visbeidzot, lietojot pārtikā 
putnus, zivis un dzīvniekus, kas 
uzņēmuši barību piesārņotā vidē.

Ieva Veģere: „Mēs esam ne-
izpratnē, kāpēc mūsdienās cil-
vēkiem ir tik vāja imūnsistēma. 
Kāpēc cilvēki tik bieži slimo? Kā-
pēc bērniem parādās alerģijas, kas 
vecākiem nav novērotas? Viens no 
iemesliem ir piesārņotā vide, kurā 
dzīvojam. Piesārņojums nonāk 
cilvēka organismā, uzkrājas dažā-
dos orgānos, kā rezultātā izmainās 
organisma funkcijas. Protams, ve-
selības traucējumi nerodas uzreiz, 
tie veidojas ilgākā laika periodā.”

Būsim atbildīgi pret sevi un 
nākamajām paaudzēm, mainīsim 
savus ieradumus, domāsim ar 
prātu, jutīsim ar sirdi un izdarī-
sim izvēli par labu dabai, kas mūs 
baro un dod spēku (zeme, ūdens, 
gaiss, augi, dzīvnieki). Apsaimnie-
kosim atkritumus videi draudzīgi 
un legāli – noslēdzot līgumu par 
atkritumu apsaimniekošanu, ik-
dienā šķirojot tos un izvērtējot 
ikdienas pirkumu lietderību. 

Zane Leimane

Atkritumus dedzināt nedrīkst!

Foto no domes arhīva
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Līdz ar pirmajiem putnu 
treļļiem pirmsskolas izglītības 
iestādē (PII) „Rūķītis” 
noslēdzies projekts „Drošība”.

Projekta ietvaros vecāko grupu „Mā-
rīte”, „Pūcīte”, „Tince” un „Zīlīte” 
audzēkņi padziļināti pētīja konkrē-
tu tēmu par drošības jautājumiem, 
gatavoja prezentāciju – mācību ma-
teriālu – citu grupiņu audzēkņiem. 
PII „Rūķītis” 2013./2014.  mācību 
gada prioritāte ir veicināt bērnu 
izpratni par veselības un drošības 
jautājumiem, par atbildīgu attiek-
smi un rīcību ikdienas situācijās. 
Projektā ietvertās tēmas: „Drošība 
uz ielas”, „Ugunsdrošība”, „Drošība 
mājās, telpā”, „Drošība ārpus mājas 
un bērnudārza teritorijā”. Projekts 
vecākajiem bērniem attīstīja pre-
zentēšanas un sociālās prasmes, kā 
arī nostiprināja iegūtās zināšanas 
drošības jautājumos. 

13. martā PII „Rūķītis” audzēk-
ņi devās „Metenim pa pēdām”. 
Pasākuma ietvaros bērni devās uz 
piekrasti, lai vērotu, kā Metenis 
„pamodinājis” pavasari, veica da-
žādus sportiskus uzdevumus un 
piedalījās dziesmotās rotaļās.

20. martā PII „Rūķītis” notika 
Pierīgas pirmsskolas izglītības ies-
tāžu bērnu vokālo ansambļu sa-
dziedāšanās svētki „Pavasara laikā”. 
Pasākumā piedalījās Saulkrastu 
PII „Rūķītis” ansamblis „Zvaniņš”, 
Salas sākumskolas ansamblis 
„Odziņas”, Stopiņu PII „Pienenīte” 
ansamblis „Pienenīte”, Baldones 
PII „Vāverīte” ansamblis „Vāverīte”, 
Upesleju internātpamatskolas – re-
habilitācijas centra PII ansamblis 
„Vāverēni”, Carnikavas PII „Riek-
stiņš” ansamblis „Riču raču”.

Martā pirmsskolas izglītības 
iestādē „Rūķītis” bērni kopā ar 
pedagogiem sēja, stādīja, plaucēja 
zarus un vēroja, kā mostas daba.
Pedagoģiskais personāls turpinā-
ja pilnveidot zināšanas un gata-
voja metodisko darbu skatei.

Agnija Pavāre

Grupa „Pūcītes” projekta „Drošība” noslēgumā. Tēma – ugunsdrošība.

Saulkrastu PII „Rūķītis” ansamblis „Zvaniņš”

Grupa „Cielaviņa” Metenim pa pēdām. Foto no PII „Rūķītis” arhīva

Rūķīši iesoļo pavasarī

4. martā Zvejniekciema 
vidusskolā tikās Pierīgas 
skolu 3. klašu komandas, lai 
apliecinātu savas zināšanas, 
prasmes, radošumu un 
veiklību konkursā 
„Erudīts 2014”.

Uz konkursu ieradās 11 Pierīgas 
skolu komandas, un visus klāteso-
šos ar nelielu koncertprogrammu 
sveica Zvejniekciema vidusskolas 
1.–4.  klašu koris, kā arī 11.  klases 
skolnieks K. O. Briedis un 12. kla-
ses skolniece M. Saksone.

Konkursā „Erudīts 2014” skolu 
komandām bija jāatbild uz dažā-
diem jautājumiem. Pirmajā kārtā 
tie bija videojautājumi, kurus uz-
deva Pierīgas Izglītības, kultūras 
un sporta pārvaldes galvenā spe-
ciāliste izglītības jautājumos Mai-
ja Kokare, ZAAO pārstāve Velga 
Barisa, Saulkrastu novada domes 

sabiedrisko attiecību speciāliste 
Marika Grasmane, Zvejniekcie-
ma vidusskolas skolotājas D. In-
dāre, S. Tinkusa, G. Lāčauniece,  
V. Bērziņa un A. Deniškāne, kā 
arī vidusskolnieces A. Kalniņa un 
L. Dinbire. Nākamajā kārtā ko-
mandām bija jāatmin mīklas. Pēc 
tam komandas sacentās atjautībā 
un veiklībā, risinot matemātis-
kus uzdevumus. Savas zināšanas 
pārbaudīja arī komandu kaptei-
ņi, atbildot uz vairākiem āķīgiem 
jautājumiem.

1., 2. un 3.  vietas ieguvēji (at-
tiecīgi Mārupes vidusskolas, 
Zvejniekciema vidusskolas un 
Mārupes pamatskolas komanda) 
saņēma diplomus un balvas, bet 
konkursa laureāte Mārupes vi-
dusskolas komanda savā īpašumā  
ieguva arī gudrības simbolu – pūci.

Jolanta Liniņa 

3. klases apliecina savas zināšanas 

„Erudīta 2014” dalībnieki – Mārupes vidusskolas, Zvejniekciema vidusskolas un Mārupes pamatskolas koman-
das. Foto no Zvejniekciema vidusskolas arhīva

PII „Rūķītis” informē, ka no 
šā gada 9. jūnija līdz augusta 
vidum plānoti remontdarbi 
bērnudārza telpās, lai, 
uzsākot jauno mācību gadu, 
nodrošinātu bērniem drošu, 
veselīgu un kvalitatīvu vidi.

Remontdarbi plānoti virtuvē un 
trīs grupiņu telpās. Virtuvē ne-
pieciešama renovācija, jo telpas 
neatbilst Pārtikas un veterinārā 
dienesta (PVD) prasībām par ēdi-
nāšanas pakalpojumu sniegšanu 
sabiedriskās vietās.  PII „Rūķītis” 
jau saņēmis brīdinājumu no PVD: 
ja remonts virtuves blokā netiks 
veikts vasarā, rudenī, uzsākot jau-
no mācību gadu, bērnudārza vir-
tuves bloka darbinieki nedrīkstēs 
veikt ēdināšanas pakalpojumu 
sniegšanu.

Konsultējoties ar PVD, tika 
secināts, ka remonta laikā bēr-
nu plūsmu pirmsskolas izglītības 
iestādē vēlams ierobežot. Savu-
kārt Izglītības kvalitātes valsts 
dienestā šogad vairākkārt saņem-
ta informācija un iesniegumi, 
kuros izteiktas bažas par bērnu 
un skolēnu drošību izglītības 
iestādēs situācijās, kad vienlai-
kus notiek izglītības process un 
iestādes remonta vai renovācijas 
darbi.  Šobrīd, atceroties nesenos 
traģiskos notikumus, jautājums 
par sabiedrisko ēku, to skaitā 
izglītības iestāžu, izmantošanu 
pirms nodošanas ekspluatācijā 
ir visas sabiedrības pastiprinātas 
uzmanības lokā. Turklāt skolas 

un pirmsskolas ir īpaši nozīmīgi 
objekti, kas prasa augstas drošī-
bas garantijas.

Kvalitātes dienesta skatīju-
mā izglītības iestādei ir jāņem 
vērā Izglītības likuma  55.  pan-
ta  8.  punktā noteiktās prasības 
izglītojamā tiesībām uz dzīvībai 
un veselībai drošiem apstākļiem, 
kā arī MK noteikumi Nr.  890. 
Būvdarbu laikā iespējamas nepa-
redzamas situācijas, kas var radīt 
tiešus draudus izglītojamo drošī-
bai, veselībai un dzīvībai, piemē-
ram, krītot būvmateriāliem, tāpat 
iespējama neplānota papildu trie-
ciena slodze ēkas konstrukcijām, 
saputekļojums, ķīmiski un toksis-
ki izgarojumi, paaugstināts trokš-
ņu līmenis un citi kaitīgi faktori.

Remonta laikā, ievērojot ie-
priekš minēto, bērnudārza telpās 
vasaras mēnešos varētu darboties 
divas grupas (40 bērni). Tādā ga-
dījumā noteikti paaugstinātos 
maksa par bērnudārzu, ko veido-
tu cita ēdināšanas pakalpojuma 
sniedzēja nolīgšana, produktu 
piegāde u.c. 

PII „Rūķītis” saprot, ka vecā-
kiem noteikti radīsies papildu rai-
zes un izdevumi plānotā remonta 
dēļ. Lūdzam skatīties uz šo situā-
ciju ilgtermiņā un rast alternatīvu 
bērna nodarbināšanai vasarā. 

Tuvāka informācija, zvanot pa 
tālruni 26413906 vadītājai Sanitai 
Tībergai.
   

Cerot uz sapratni –  
PII „Rūķītis” kolektīvs

Gatavojoties Muzeju nakts sarīkojumam

 „Dzintara burvība”, 
aicinām atsaukties gan bijušos, gan praktizējošos dzintara 

rotu apstrādātājus, kā arī visus tos, kuri būtu gatavi ar savām 
dzintara rotām, gleznām un priekšmetiem piedalīties viena 

vakara izstādē 17. maijā!
 Lūdzam zvanīt pa tālruni 20222765 (Dagnija Gurtiņa)

Notiks 
remontdarbi
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Marta sākumā Zvejniekciema 
vidusskolas 9. klases skolēni ar 
spēli „Dzīvā enerģija” piedalījās 
Pierīgas skolu vides spēļu 
konkursā „Iepazīsti vidi”.

Vides spēles vizuālo noformē-
jumu un prezentāciju veidoja 
9.  klases skolēni Linda Ozola, 
Alise Nanija Umbraško, Sabī-
ne Alise Leimane un Aivis Klešs 
skolotājas Māras Alenas vadībā. 
8.  klases skolēni skolotājas Svet-
lanas Grubes vadībā projektu 

nedēļas laikā sagatavoja spē-
les kartītes ar jautājumiem par  
enerģiju. 

Spēles kartītēs tika uzdoti 
jautājumi par tādām tēmām kā 
enerģijas iegūšana, enerģijas tau-
pīšana, enerģijas daudzums pār-
tikas produktos, videi draudzīga 
enerģija.

Prezentācijas laikā Sabīne 
Alise Leimane un Aivis Klešs at-
raktīvi stāstīja par apelsīnu sulas 
uzturvērtību salīdzinājumā ar 
enerģijas dzērienu. Alise Nanija 

Umbraško klātesošos iepazīsti-
nāja ar spēles noteikumiem, bet 
Linda Ozola praktiski demons-
trēja spēles secību.

Mūsu skolēnu izveidotā vides 
spēle „Dzīvā enerģija” izpelnījās 
lielu publikas atzinību, jo tajā  
iesaistījās visvairāk konkursa da-
lībnieku. 

Vides spēle „Dzīvā enerģija” 
tika izvirzīta uz nākamo kārtu 
valstī, kas notiks šā gada 25. aprīlī.

Māra Alena, Svetlana Grube 

Iesaistoties šajā pasākumā, 5. kla-
ses skolēniem bija vairāki mērķi:

1. Aizstāvēt Ekoskolas karogu!

2. Sargāt mežu, jo katra savāk-
tā makulatūras tonna pasargā no 
nociršanas sešus kokus!

Beigusies makulatūras 
vākšanas akcija „Tīrai Latvijai!”

5.klases skolēni priecājas par veikumu. 
Foto no Zvejniekciema vidusskolas arhīva

Atzinība vides spēlei „Dzīvā enerģija” 

Februāra beigās seši Saulkrastu 
vidusskolas audzēkņi ar 
saviem darbiem veiksmīgi 
piedalījās Pierīgas vides 
izglītības forumā „Skolēni 
eksperimentē”. 

2.b klases skolnieces Melānija 
Driča, Katrīna Ķēniņa un 4.b 
klases skolniece Anna Ķezbere 
forumā prezentēja interesantu 
tehniku dažādu faktūru vākšanai 
un saglabāšanai. Viņas atklājušas 
interesantu veidu, kā izgatavot 
apsveikumu kartītes, galda 
kartes, ielūgumus, izmantojot 
faktūru dažādību (pētījumu 
konsultante – skolotāja Jana 
Plankāja). 7. klases meitenes Elīza 
Ozola un Anda Upīte atklāja 
savu noslēpumu, kā izmantot 
plastmasas iepirkumu maisiņus 
krāšņa dekora veidošanai, ko 
var novietot gan telpās, gan ārā 

(skolotāja konsultante – Lilita 
Rihtere). 4.b klases skolniece 
Dārta Petruņko dalījās pieredzē, 
kā var uzziedināt samtenes tie-
ši Ziemassvētkos (skolotāja 
konsultante – Ināra Strapcāne). 
Dārtas darbs tika izvirzīts uz 
valsts mēroga skolēnu konferenci 
„Skolēni eksperimentē”. 

Savukārt marta vidū noti-
ka Pierīgas vides izziņas spēļu 
konkursa „Iepazīsti vidi!” 1. kār-
ta, kurā piedalījās arī septiņi 
Saulkrastu vidusskolas 2.–5. klašu 
skolēni ar divām spēlēm – „Za-
ļai nākotnei” un „Zini vai mini!”. 
Šā gada tēma – „Enerģija”. Spēle 
„Zini vai mini!” tika izvirzīta uz 
2.  valsts kārtu. Spēles autori ir 
Toms Račinskis, Dārta Petruņko 
un Armīns Dambergs, skolotāja 
konsultante – I. Strapcāne.

Ināra Strapcāne

Māris Olte: „Meži un bērni aug 
lēni. Bet bērniem ir jāmācās 
daba, un to var iemācīt tikai 
prasmīgi skolotāji. Tādi, 
kuriem ir iniciatīva.” 

21.  martā Saulkrastu vidusskolas 
skolotājas Ināra Strapcāne un 
Inese Petrošina devās uz Tērve-
tes dabas parku, kur notika zaļā-
ko Latvijas skolu – Mammadaba 
vēstniecību – salidojums. 43 Lat-
vijas skolu skolotāji ieklausījās 
dabas pētnieka Māra Oltes un AS 
„Latvijas valsts meži” vides ek-
sperta Mārtiņa Kalniņa teiktajā, 
lai pēc tam dalītos savās zināša-
nās ar skolēniem. Dienas noslē-
gumā Mammadaba vēstniecības 
ieguva īpašo balvu no AS „Latvijas 
valsts meži” – Mammadaba meis-
tarības mežu, kuru turpmāk kopā 

ar bērniem varēs audzēt plašumā 
un dižumā. Saulkrastu vidusskola 
Mammadaba vēstniecības titulu 
ieguva 2011. gadā un šajā projek-
tā turpina veiksmīgi darboties. 
Pasākuma laikā skolotāji varēja 
darboties darbnīcās, kurās visiem 
tika ierādīti putnu būrīšu izga-
tavošanas pamati un tas, kā no 
mežā atrodamiem materiāliem 
izgatavot skaistas piespraudes.
Salidojuma dalībnieki mācījās pa-
zīt putnus gan pēc to veidotajām 
ligzdām, gan balss, kā arī meditēt. 
Saulkrastu vidusskola par līdz-
šinējo darbu saņēma simbolisku 
no koka darinātu Mammadaba 
meistarības mežu, ko skola varēs 
turpmāk papildināt ar jauniem 
meistarības kociņiem. 

Ināra Strapcāne

Domā un mācās zaļi

Bērniem 
ir jāmācās daba 

 15.martā Latvijas Universitātes Ķīmijas fakultātē jauno vides pētnieku 
forumā „ Skolēni eksperimentē” piedalījās 100 skolēni no visas Latvijas. 

Viņu vidū bija arī Saulkrastu vidusskolas 4.b klases skolniece Dārta 
Petruņko (foto otrā no labās eksperimentē kopā ar LU studentiem). Viņa 
veiksmīgi iepazīstināja foruma dalībniekus ar savu pētījumu „Samtenes”. 

Foto autors Ināra Strapcāne

Saulkrastu vidusskolas skolotājas Ināra Strapcāne (pirmā no labās) un 
Inese Petrošina (otrā no labās) devās uz Tērvetes dabas parku, kur notika 
zaļāko Latvijas skolu – pēdējo piecu gadu Mammadaba vēstniecību – 
salidojums. Foto autors Māris Olte

3. Nepiesārņot gaisu, nesade-
dzinot papīru un nododot to ma-
kulatūrā!

4. Nododot pārstrādei savākto 
makulatūru, iegūt papīru!

Paldies visiem skolēniem, skolo-
tājiem, ģimenēm un draugiem, kas 
šos divus mēnešus mūs atbalstīja! 

Kopā savākts aptuveni 1020 
kg makulatūras; visaktīvākā 
makulatūras vācēja bija 5. klases 
skolniece Agnese Skuja, kura at-
nesa 136 kg makulatūras. 5. klase 
kopā savāca aptuveni 476,5  kg, 
6.  klase – 200,5  kg, 1.  klase – 
149  kg saimniecībā nederīgā 
papīra. Makulatūras vākšanā 
iesaistījās arī 7.  klase, atnesot 
33 kg, 8.a klase – 23,5 kg, 4. klase –  
18  kg, 2.  klase – 11  kg. Pedagogi 
savāca 99 kg makulatūras.   

Priecājamies, ka neesam vien-
aldzīgi pret Latvijas dabu, jo ma-
kulatūras vākšanas akcijā „Tīrai 
Latvijai!” aktīvi piedalījās gan 
skolēni, gan skolotāji!

Domājam, ka šo pasākumu 
varētu turpināt arī nākamajā mā-
cību gadā!

Aleksandra Ivanova

Mācību gada sākumā Zvejniekciema vidusskolas 5. klases 
skolēni, domājot „zaļi”, aicināja  Zvejniekciema vidusskolas 
skolēnus un skolotājus iesaistīties makulatūras vākšanas akcijā 
„Tīrai Latvijai!”, ko  organizēja „Zaļā josta” sadarbībā ar SIA 
„Papīrfabrika „Līgatne””, AS „Latvijas valsts meži” un Valsts 
izglītības satura centru.
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Daudziem klubiem, 
restorāniem un atpūtas vietām 
gan Latvijā, gan citviet pasaulē 
ir sava mājaslapa internetā un 
saites sociālajos tīklos, bet ne 
katram ir arī sava himna kā 
Saulkrastu mūzikas klubam 
„Katrīnbāde”, un to  sarakstījusi 
grupa „Transleiteris”. Briežu 
ģimenes dibinātais mūzikas 
klubs ir viens no magnētiem, 
kas cilvēkus no Rīgas, 
Limbažiem, Siguldas un pat 
Liepājas velk uz Saulkrastiem. 

Saulkrastos kopš 1992. gada
„Ziema ir beigusies, un „Katrīn-
bādes” sezonas atklāšana jau tu-
vojas! 12. aprīlī „Katrīnbāde” vērs 
durvis un atklās sezonu ar gran-

diozu, enerģisku un galvu rei-
binošu populārā mūziķa Gacho 
koncertšovu! Atkal iestampāsim 
„Katrīnbādes” grīdu un izbaudī-
sim pozitīvas emocijas!” lasāms 
kluba interneta mājaslapā.  Skaid-
rības labad jāteic, ka šī „Katrīnbā-
dei” būs jau sestā sezona un tiks 
svinēta kluba piektā dzimšanas 
diena. 

Kamēr viss pamazām virzās uz 
atklāšanas pusi, Antra Briede un 
viņas meita Madara stāsta, ka te, 
Saulkrastos, viņu ģimenei darbo-
šanās ar mūzikas klubu sākusies 
2009.  gadā. „Pirms tam mums 
visu laiku bija doma, ka gribam 
izveidot kaut ko saistībā ar mū-
ziku, dejām un atpūtu. Un kāpēc 
gan tāda vieta nevarētu būt pašā 

jūras krastā Saulkrastos?” Tam 
bija vairāki priekšnoteikumi. 

Vispirms jau rīdzinieces An-
tras vīra Imanta saknes ir Lim-
bažu pusē.  Skultē, kur viņš pie-
dzimis, joprojām dzīvo Imanta  
mamma. Viņš ir mācījies Zvej-
niekciema skolā, tad beidzis po-
ligrāfijas skolu. Imantam Briedim 
kopš 1992. gada ir savs uzņēmums 
Saulkrastos – tipogrāfija „Iman-
ta”, kur tiek drukāti bukleti, 
grāmatas, žurnāli, informācijas 
lapas.  

„Tā kā vecmāmiņas radi nāk no 
tās puses, Saulkrasti mums nebija 
sveša vieta. Kopš 1992. gada, kad 
piedzima jaunākā māsa Kristīne, 
mēs te dzīvojām katru vasaru. Un 
turpat 20 gadi bija pietiekami ilgs 
laiks, lai būtu skaidrs, kas šeit no-
tiek un ko var uzsākt,” teic Mada-
ra. „Ne jau velti Džordžs Klūnijs 
televīzijas reklāmā reiz apgalvoja, 
ka Saulkrasti ir laba vieta,” viņa 
pasmejas. 

„Otrkārt, mums mūzikas kluba 
tēma šķita ļoti tuva, jo Saulkras-
tos vasarā notiek, piemēram, dže-
za festivāls, tiek dejotas līnijdejas 
un daudz kas cits, bet, mūsuprāt, 
pludmales tuvumā pietrūka vie-
tas, kur cilvēki varētu ienākt at-
pūsties, paēst, baudīt mūziku, 
padejot. Tas, ko mēs tagad varam 
piedāvāt, netraucē nedz džeza 
festivālam, nedz līnijdejām. Tieši 
otrādi – jo lielāks piedāvājums, 

jo gan pašu Saulkrastu iedzīvo-
tājiem, gan ļaudīm no tuvākas un 
tālākas apkārtnes, kas brauc uz 
Saulkrastiem, šeit ir interesantā-
ka dzīve,” saka Antra.

Treškārt, Briežu ģimenes 
īpašumā Pabažos jau pasen tika 
iegādāta zvejnieku rīku nolik-
tava, jo kādreiz te bija kādas 12 
zvejnieku brigādes, kas gāja jūrā. 
Antra teic, ka ēka ilgus gadus stā-
vējusi tukša. „Mēs staigājām tai 
apkārt, skatījāmies, līdz beidzot 
sapratām, kas te var būt. Pats no-
saukums „Katrīnbāde” ar balsu 
vairākumu tika izvēlēts slēgtā ģi-
menes konkursā.  Protams, viens 
otrs apmeklētājs domā, ka te strā-
dā vai klubs pieder kādai Katrīnai, 
un varbūt ir pat mazliet vīlies, 
uzzinājis, ka tas tā nav. Patiesībā 
kluba nosaukumam ir vēsturisks 
pamats,” skaidro Madara. „Senos 
laikos Krievijas ķeizariene Katrī-
na II par savu peldvietu bija izvē-
lējusies Pabažus, tāpēc arī nebija 
grūti atrast nosaukumu jaunajam 
mūzikas klubam.”

Ticējām, ka izdosies 
Pirms 2009.  gadā tika dibināts 
SIA „Elfu dārzs” un tad mūzikas 
klubu „Katrīnbāde”, katrs Brie-
žu ģimenē darīja kaut ko savu. 
Piemēram, Antra ir beigusi ādas 
apstrādes nodaļu tagadējā Rīgas 
Amatu skolā. „Kad 1987.  gadā 
apprecējāmies, ik pēc diviem 

gadiem piedzima trīs meitas – 
Elīna, Madara un Kristīne. Man 
likās, ka bērniem ir jādod viss, 
ko dzīvē var vēlāk izmantot, bet 
pirmām kārtām izglītība. Un vēl 
man šķita svarīgi, ka viņas iet 
mūzikas skolā un apgūst kādu 
instrumentu – klavieres, Kristīne 
vijoli. Ja pamats ir ielikts, cilvēks 
tālāk pats veidojas kā personība. 
Kad meitenes paaugās, katrai bija 
savas intereses, piemēram, Mada-
ra dejoja modernās dejas, Kristīne 
gāja uz mākslas vingrošanu, bet 
visas dziedāja korī. Bērnu kon-
kursā „Cālis” Madara tika tālāk 
par citām māsām. Pašlaik viņa ir 
izstudējusi sabiedriskās attiecī-
bas, Elīna – starptautiskās attie-
cības, bet Kristīnei vēl pāris gadu 
jāmācās medicīna,” stāsta Antra, 
piebilstot, ka pašlaik ģimene dar-
bojas kā saliedēta komanda. „Jau 
sesto gadu, kopš darbojamies 
„Katrīnbādē”, mūsu domas par to, 
kas jādara, lielos vilcienos sakrīt. 
Un tas ir ļoti labi, ja vidējā paau-
dze ir kopā ar jaunajiem, jo viņu 
pasaules skatījums ir svaigāks un 
papildina manu dzīves pieredzi. 

Tā kā mēs esam ģimenes 
uzņēmums, visi dara visu, kas 
nepieciešams. Es jau vairākus 
gadus vadīju kāzas, rakstīju sce-
nārijus, organizēju pasākumus 
firmām. Meitenes man šo un to 
piepalīdzēja jau tad, kad es dar-
bojos ar kāzām, vēlāk līdzdarbo-

Tiksimies labā ballē 
„Katrīnbādē”

„Mums visiem patīk tas, ko darām. Ja nepatiktu, iespējams, būtu citādi, bet, ja tu dari to, ko vari un proti un kas pašam patīk, tad sajūta ir laba,” teic Briežu ģimene – Elīna (no kreisās), 
Madara, Imants, Antra un Kristīne. Foto no Briežu ģimenes arhīva

Jauka ballīte nedēļas nogalē.
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jās pasākumu veidošanā. Un tad 
reiz rīkojām balli par godu firmas 
„Auto Kada” piecu gadu jubile-
jai, par notikuma vietu izvēloties 
„Katrīnbādi”. Tas kopīgiem spē-
kiem izdevās, jo mums bija idejas 
un liela apņēmība, ka visam jāiz-
dodas.”

Katrs viesis ir īpašs 
„Gribējām savas idejas ielikt vietā, 
kur cilvēki var atnākt un, izejot 
pa durvīm, baudīt jūru, saulrie-
tu, mūziku, var padziedāt līdzi 
muzikantiem, padejot,” saka 
Madara, piebilstot, ka „tā prasti 
arī ir. Ja cilvēki uz Saulkrastiem 
atbrauc, piemēram, no Rīgas, viņi 
pa dienu dzīvo pludmalē, vakarā 
nāk pie mums, bet no rīta atkal 
dodas uz jūru.” 

„Ja salīdzinām, kāda „Katrīn-
bāde” bija un ir tagad, ir acīm re-
dzams, ka kļūstam arvien labāki,” 
viņu papildina Antra. 

Briežu ģimenes galva Imants 
nodarbojas ar kluba dizainu, 
labiekārtošanu un remontiem. 
Daudz ticis domāts, lai telpās ie-
nāktu modernais, saglabājot arī 
celtnes vēsturisko elpu. Interjerā 
atradusies vieta senām fotogrāfi-
jām, zvejas kuģa laivai un stūrei. 
„Citur Latvijā tādas vietas nav,” 
bilst Madara, uzsverot, ka pati 
„Katrīnbādes” vēsture jau ir daļa 
atmosfēras, kas pievelk cilvēkus

„Katru gadu ieguldām līdzek-
ļus kluba attīstībā, lai viesiem 
būtu interesantāk. Sākumā bija 
kaut kas jānopelna, bet tagad jau 
vairāk varam domāt par attīstību. 
Arī šopavasar, kad cilvēki zvana, 
lai rezervētu vietu uz sezonas 
atklāšanas vakaru, viņi parasti 
jautā: „Un kas jauns būs šogad?” 
Tad mēs sakām: „Brauciet šurp, 
tad jau redzēsiet.” Katru gadu 
mums tiešām ir kaut kas jauns – 
balkons, terase, mainās akcenti 
bāros. Tieši tas, ka mēs nemitīgi 
ejam uz priekšu, rada interesi 
cilvēkos. Daudzi, kad atbrauc pie 
mums, vispirms skatās, kas jauns  
pie mums izveidots, ko jaunu pie-
dāvāsim. Esam arī uzkrājuši zi-
nāšanas un mācījušies no savām 
kļūdām,” teic Antra.

Raksturojot kluba darbības fi-
lozofiju, abas dāmas skaidro, ka 
gan mākslinieki, gan visi apmek-
lētāji „Katrīnbādē” tiek sagaidīti 
personīgi. „Uzņemot viesus kā 
savās mājās, arī paši jūtamies kā 
savā ballītē. Ja aizpērn par mums 
zināja Rīgā, tad viesus no Liepājas 
negaidījām, bet viņi ir klāt. Tā kā 
mēs esam viena no tām vietām, 
kur Saulkrastos regulāri tiek or-
ganizēti koncerti, ļoti cenšamies 
attīstīties, nevis stāvēt uz vietas. 
Lai gan bizness nav viegls, tādu 
neizdošanos, ka gribētos visam 
atmest ar roku, nav bijis,” piebilst 
Madara. „Priecē, ka daudzās kom-
pānijās, kurās sanāk runāt par 
„Katrīnbādi”, vismaz puse par to 
ir dzirdējuši.”

Mūzika visām paaudzēm 
„Tas, ko cenšamies ar katru gadu 
vairāk, ir aicināt dažādu stilu 
dziedātājus un mūziķus. Domā-
jot par jauniešiem, uzrunājam, 
piemēram, Gacho vai „Musiqq”, 
bet ne tik jaunu cilvēku priekam 
uz „Katrīnbādi” esam aicinājuši 

„Dāmu popu”, „Pērkonu”, šogad 
apsolījis atbraukt „Credo”,” stāsta 
Antra, atzīstot, ka pirmais gads 
šajā ziņā bijis grūts, jo viena lie-
ta ir bijis pašu vēlmju saraksts, ko 
vēlētos redzēt „Katrīnbādē”, bet 
pavisam kas cits ir cīņa par at-
pazīstamību. „Sākumā, protams, 
neviens neko par mums nezināja. 
Tikai laika gaitā satuvinājāmies 
gan ar mūziķiem, gan apmeklētā-
jiem. Māksliniekiem mūsu piedā-
vājums patika, un daudzi no tiem, 
kurus aicinām jau nākamreiz, 
ar prieku atsaucas. Tagad esam 
pazīstami ar lielāko daļu Latvi-
jas mākslinieku un varbūt varam 
saukt viņus par saviem draugiem. 

Sezonu sākam aprīlī un 
darbojamies līdz rudenim. 
Pirmos gadus bija arī Jaungada 
balle, ar ko slēdzām sezonu. Pērn 
Jauno gadu pirmo reizi pēc ilgāka 
laika pavadījām mājās. Tā būs arī 
šogad. 

No maija mēs gaidīsim viesus 
ne tikai piektdienu un sestdie-
nu vakaros, bet arī darba dienās, 
sākot no trešdienas. Ceturtdienās 
paredzēti akustiskie koncerti, būs 
improvizācijas teātris. Vakariņās 
pie glāzes vīna uz terases varēs 
baudīt saulrietu jūrā. Jau pierasts, 
ka uzaicinātajiem māksliniekiem 
ir divu veidu programmas – akus-
tiskā, kad cilvēki var klausīties 
lēnas, mierīgas dziesmas, bet 
piektdienās un sestdienās tāda, 
pie kuras var dejot un dziedāt 
līdzi. Tāpat kā iepriekš, pirms un 
pēc koncerta par mūziku gādās 
dīdžeji. Vērojam, kāda publika ir 
sanākusi, un tad arī piedāvājam 
atbilstošu mūziku. Bieži ir tā, ka 
jaunieši respektē vidējo paaudzi. 
Ja ne citādi, tad pa to laiku uz te-
rases bauda skatu uz jūru.” 

„Man pašai ļoti patīk latviešu 
mūzika, un koncertos redzu, ka 
neesmu viena pati tāda. Arī citi 
jauni cilvēki sāk klausīties to mū-
ziku, kas skanēja pirms daudziem 
gadiem. Labs piemērs ir grupas 
„Pērkons” koncerti, kad publikā 
bija gan jaunieši, gan vecāki cilvē-
ki. Turklāt izskatījās, ka jaunieši 
pat vairāk dzīvo līdzi viņu mūzi-
kai. Arī „Dāmu pops” ir no tā paša 
laika. Tieši tāpēc šogad uzaicinā-
jām „Credo”, bet ir bijuši arī Igo 
un Ivo Fomins, un interesanti ir 
visām paaudzēm,” runājot par 
mākslinieku izvēli stāsta Madara. 

„Katrīnbāde” tapa krīzes laikā 
„Saulkrastos ir pietiekami daudz 
cilvēku, kas iestājas par pilsē-
tas attīstību. Tepat kaimiņos 
„Katrīnbādei” ir velosipēdu mu-
zejs, ir amatu darbnīcas un daudz 
kas cits. Arī mēs esam viena no 
vietām, kas piesaista cilvēkus no 
Rīgas, jo pilsētnieki nebrauc ti-
kai uz Jūrmalu, bet arī uz Vidze-
mes pusi. Un tas ir labi, ka šeit, 
pludmales tuvumā, ir vieta, kur, 
piemēram, paēst un padzerties. 
Tās ir gluži ikdienišķas, cilvēkiem 
nepieciešamas lietas,” spriež 
Madara, domājot par iespējām, 
kā piesaistīt vēl vairāk atbraucēju, 
kas apmetušies Saulkrastu viesnī-
cās. Skaidrs, ka daļa no viņiem ir 
arī „Katrīnbādes” klienti. Turklāt 
izskatoties, ka Saulkrastos vie-
tu viesnīcās jau sāk trūkt. „Tas ir 
labi, ka cilvēki te ierodas ne tikai 

no Vidzemes, bet arī no Kurze-
mes. Mēs zinām, ka viņiem patīk 
mūsu jūra un „Katrīnbāde”, tāpēc 
pat vairākas reizes sezonā mēro 
ceļu uz šejieni,” skaidro Madara. 

„Pazīstam savus kaimiņus. 
Kad satiekamies, viņi prasa, kā 
mums gājis, kamēr „Katrīnbāde” 
bija ciet. Arī daļu apmeklētā-
ju mēs jau uztveram kā savējos. 
Viens otrs kādu laiku bijis prom, 
tad atgriežas. Tad runājam, kas 
pa šo laiku noticis, kur bijuši, ko 
darījuši.

Runājot par Saulkrastu jau-
no apkārtceļu, savs viedoklis ir 
arī Antrai. Viņasprāt, labums ir 
tas, ka cauri Saulkrastiem vairs 
nebrauc kravas mašīnas, tāpēc 
šeit var justies kā jau kūrortpil-
sētā. Taču medaļas otra puse ir 
tā, ka daļa no tiem, kas te kād-
reiz piestāja, tagad ātri aizskrien 
Saulkrastiem garām. „Mums kād-
reiz pie apvedceļa bija „Katrīnbā-
des” reklāmas plakāts, taču tagad 

esam no tā atteikušies. Tā vietā 
izstrādājām savu sistēmu, kā pie-
saistīt klientus. Protams, līdz ko 
viena nedēļas nogale ir aizvadī-
ta, jau ir jādomā par nākamo un 
arī par to, ko darīt nedēļas vidū, 
bet tāds ir bizness,” teic Antra. 
Savā ziņā tas bijis paradokss, ka 
„Katrīnbāde” tika atklāta tieši 
krīzes laikā, 2009. gadā. „Jārēķina 
un jādomā ir visu laiku, jo dzīve 
nevienam nekad nav bijusi tikai 
medusmaize. Ja neizdodas tā, kā 
gribas, jāsavelk josta un jāiet tā-
lāk. Bet, ja domās tikai par slikto, 
tad jau nekas nebūs. Turklāt, ie-
spējams, ka cilvēki šajā grūtākajā 
laikā atpūtu uztvēra kā kaut ko 
īpašu.”

Atpūšamies kopā ar viesiem
Jautātas, kad atpūšas izklaides 
rīkotāji, Antra un Madara teic, ka 
labākā atpūtas ir piektdienu un sest-
dienu ballītēs „Katrīnbādē”. „Varbūt 
pirmdienas ir klusākas, bet citādi, 
kad esi notiekošajā iekšā, redzi, kas 
tur sanācis, rodas gandarījuma sajū-
ta. Ja tas būtu tā, ka dienu no dienas 
skanētu tikai mūzika, noteikti būtu 
savādāk. Tā kā te brauc mākslinieki, 
kurus uzaicinām, jo viņi mums 
patīk, un mainās vakara viesi, pa-
darītais darbs ir tāda kā dāvana 
– iespēja tikties ar māksliniekiem, 
dzirdēt un redzēt, kā viņi dara savu 
darbu,” spriež Madara 

„No otras puses, ir arī gandarī-
jums, ja, piemēram, kāds mūziķis, 
runājot radio vai televīzijā, mēdz 
pieminēt, ka bijis „Katrīnbādē”, 
kur „bija tas superīgais tusiņš”. 
Piemēram, Olga Rajecka kādā in-
tervijā rādīja tērpu, ar kādu bijusi 
pie mums „Katrīnbādē”. Savukārt 
TV3 raidījuma „Ballīte būs!” „vec-
meitas” sacīja, ka negrib neko citu 
kā tikai un vienīgi ballīti „Katrīn-
bādē”.” 

„Pirms dažām dienām skatī-
jos TV šovu „Iepirkšanās pavēl-
nieces”, kur katram pārim bija 
jāizvēlas, uz kādu pasākumu 
posties. Patīkami, ja kāds izvēlas 
gatavoties ballei uz „Katrīnbā-
des” terases. Mēs šos cilvēkus, 
kurus patiesībā mēs nemaz ne-
pazīstam, bet kas tik labi par 
mums atsaucās, ar „Facebook” 
starpniecību ielūdzām patiešām 
atbraukt uz mūsu ballīti. Šādos 
brīžos ir skaidrs, ka nestrādājam 
par velti,” uzsver „Katrīnbādes” 
dāmu komanda. Šoreiz pēdējais 
vārds pieder Madarai. „Tas, ko 
es gaidu kopš sezonas slēgšanas, 
ir īss brīdis, pirms tiek ieslēgtas 
skatuves gaismas un sāk skanēt 
mūzika. Tas ir tāds kā punkts 
uz „i”, kad vēl mazliet un sāks 
nākt viesi, un viss atkal sāksies  
no gala.” 

Ģirts Kondrāts

Jārēķina un jādomā 
ir visu laiku, jo dzīve 
nevienam nekad nav 

bijusi tikai medusmaize. 
Ja neizdodas tā, kā 

gribas, jāsavelk josta un 
jāiet tālāk.

Mūsu darbiniece Ilze „Katrīnbādes” trešajā dzimšanas dienā. 

Katrs Gacho koncerts beidzas ar sirsniņu veidošanu.
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Juridiskais birojs aprīlī un 
maijā sniedz bezmaksas 
juridiskās konsultācijas 
jautājumos, kas saistīti 
ar fizisko personu 
maksātnespējas procesu. 

Ja esat nonācis finansiālās grūtī-
bās un uz jūsu vārda ir noformēts 
hipotekārais, patēriņa vai ātrais 
patēriņa kredīts par kopējo 
parādsaistību summu vismaz 
EUR 7114,36 (Ls 5000), atse-
višķos gadījumos – mazāk, un 
jūs nespējat izpildīt līgumā 
noteiktās saistības, jums ir tie-

sības iesniegt pieteikumu par fi-
ziskās personas maksātnespējas 
procesa pasludināšanu, kuras re-
zultātā visas parādsaistības tiks 
dzēstas.

Bezmaksas konsultācijām va-
rat pieteikties, rakstot uz e-pastu 
maksatnespeja@hotmail.lv.

Piesakoties konsultācijai, lū-
gums norādīt savu vārdu, uzvār-
du, tālruņa numuru un vēlamo 
konsultācijas laiku. Pēc pietei-
kuma saņemšanas mēs ar jums 
sazināsimies.

Sīkāka informācija pa tālru-
ņiem 25448005 vai 29367699.

Tikko bija skolas brīvlaiks, un 
bērni to izbaudīja kā nu kurš – 
gan pie datora vai televizora, 
gan tiekoties ar draugiem. 

Savukārt deju grupas „Despera-
do” dalībnieki saņēma dāvanu no 
grupas vadītājas Ingas Burkovas 
un biedrības „Mēs varam” – no-
darbību „Dažādu lomu atveido-
šana uz skatuves”.

20.  martā grupas „Desperado” 
dalībnieki satikās Saulkrastu no-
vada bibliotēkā, lai atpūstos, tre-
nētos un uzzinātu ko jaunu. Bēr-
niem bija iespēja uzskatāmā veidā 
ieraudzīt un apzināties dalībnieku 

savstarpējo saistību un savu at-
bildību par grupas darba rezul-
tātiem. Dejotāji iztēles vingrinā-
jumos pētīja, kā darbojas cilvēka 
ķermenis. Notika arī radošuma 
un spontanitātes treniņš, mīļākās 
grāmatas galvenā varoņa prezen-
tācija. Deju grupas „Desperado” 
dalībnieki lietderīgi pavadīja laiku 
un guva daudz pozitīvu emociju.

Paldies vecākiem par atsaucī-
bu, grupas „Desperado” vadītājai 
Ingai Burkovai, psihoterapeitei 
Sarmītei Frišfeldei un Saulkrastu 
novada bibliotēkai par sadarbību.

Iveta Sviklāne

Martā Saulkrastu pašvaldības 
policijas darbinieki saņēma 53 
izsaukumus, par dažādiem pār-
kāpumiem aizturēja 12 perso-
nas, no kurām piecas personas 
par atrašanos sabiedriskā vietā 
alkohola reibuma stāvoklī, divas 
personas uz aizdomu pamata 
par zādzību veikšanu, astoņas 
personas tika nogādātas Rīgas 
reģionālās pārvaldes Saulkrastu 
policijas iecirknī tālāku darbī-
bu veikšanai, bet divas perso-
nas savā dzīvesvietā, aizturēts 
un Valsts policijas ceļu policijas 
darbiniekiem tālāko darbību 
veikšanai nodots viens trans-
portlīdzekļa vadītājs, kurš va-

dīja transportlīdzekli alkohola 
reibumā, viena persona nodota 
NMPD darbiniekiem, bet vienā 
gadījumā pašvaldības policija iz-
brauca līdz NMPD ekipāžai, lai 
nogādātu personu slimnīcā.

Vienā gadījumā izsaukti dzīv-
nieku patversmes „Mežavairogi” 
darbinieki, lai sniegtu palīdzību 
cietušam dzīvniekam.

Sastādīti divi administratīvā 
pārkāpuma protokoli par smēķē-
šanas ierobežojumu pārkāpšanu 
(ja to izdarījis nepilngadīgais), 
viens administratīvā pārkāpuma 
protokols par dzīvnieku labtu-
rības noteikumu pārkāpšanu, 
viens administratīvā pārkāpuma 

protokols par tirdzniecības no-
teikumu pārkāpšanu, deviņi ad-
ministratīvā pārkāpuma proto-
koli par teritorijas nesakopšanu, 
tajā skaitā par zāles nepļaušanu, 
lai novērstu kūlas veidošanos.

Uzsāktas 17 administratīvā 
pārkāpuma lietvedības: par ne-
kustamā īpašuma un tam pie-
gulošās teritorijas nesakopša-
nu; par līguma neslēgšanu par 
sadzīves atkritumu izvešanu no 
nekustamā īpašuma.

Vienā gadījumā izsaukti NBS 
sapieri, lai neitralizētu sprā-
dzienbīstamu priekšmetu.

Guntis Vinteris

Kā katru gadu, arī šogad, 
29. martā, tautas lietišķās 
mākslas studija „Krimulda” 
aicināja tautas mākslas 
studijas, rokdarbu pulciņus un 
individuālos rokdarbniekus uz 
ikgadējo izstādi.

Ekspozīciju veidoja interjera un 
apģērbu tekstilijas, kuru darinā-
šanā dažādās rokdarbu tehnikās 
(aušana, rokdarbi) mūsdienīgam 
pielietojumam izmantots lins. 

Šogad izstādē piedalījās un 
savā pieredzē dalījās 19 kolektīvi.

Saulkrastu audēju kopas „Ko-
daļa” audēji Selga Osīte, Ieva 
Drozdova un Ziedonis Skrīvelis 
izstādi kuplināja ar austajiem lina 
dvieļiem, bet rokdarbnieču pul-
ciņa dalībnieces Astrīda Jēkab-
sone, Ruta Smilga, Rita Matīsa, 
Erna Baune, Marija Purple, Enē-
ri Akmentiņa, Līga Kleinšmite, 
Karmena Upīte, Astrīda Odineca 
un Guna Lāčauniece ar tambo-
rējumiem un adījumiem, tostarp 
tamborētu gultas pārklāju, sedzi-
ņām, aptamborētiem saulessar-
giem, adītu kostīmu.

Pieejamas bezmaksas juridiskās 
konsultācijas

Lai aug slaidi, gari lini, 
mēs audīsim smaidīdami 

Par pašvaldības policijas paveikto martā 

Lietderīga atpūta

Nodarbībā notika radošuma un spontanitātes treniņš. 
Foto no domes arhīva

Pasākuma gaitā izstādes da-
lībnieki izzināja lina kā tekstil-
materiāla galvenās īpašības un 
pielietojuma īpatnības dažādās 
rokdarbu tehnikās. Izstādes at-
klāšanas pasākumā labvēlīgu gai-
sotni radīja katra kolektīva iestu-
dētās anekdotes – latviešu tautas 

nemateriālā kultūras mantojuma 
apzināšana.

Izstādes dalībnieki jutās gan-
darīti, jo šādas tikšanās veicina 
rokdarbnieku, tautas lietišķās 
mākslas kolektīvu dalībnieku 
māksliniecisko izaugsmi un 
jaunradi.

Izstāde Krimuldas pagasta 
tautas namā būs apskatāma visu 
aprīli, bet jau maijā abi lietišķās 
mākslas kolektīvi ar saviem da-
rinājumiem piedalīsies izstādē 
„Raibie taureņi Līgatnē”.

Guna Lāčauniece
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8. un 9.  martā Igaunijas pilsētā 
Viru notika starptautisks jaunie-
šu džudo turnīrs, kurā piedalījās 
sportisti no Igaunijas, Latvijas, 
Lietuvas, Krievijas, Baltkrievijas, 
Somijas un Polijas. Pierīgas bēr-
nu un jaunatnes sporta skolas 
(PBJSS) komandas pārstāvji tur-
nīrā izcīnīja vairākas godalgotas 
vietas. Vecuma grupā U-12 (svara 
kategorijā līdz 40  kg) veiksmī-
gi startēja saulkrastietis Valters 
Jenerts – viņš izcīnīja čempiona 
titulu 22 dalībnieku konkurencē.

15.  martā Jelgavā, Zemgales 
Olimpiskajā sporta centrā, notika 

Latvijas meistarsacīkstes džudo, 
kas ir gada svarīgākās sacensības 
vecuma grupās U-14 un U-16. Šo-
gad startam meistarsacīkstēs tika 
pielaisti arī gadu jaunāki sportisti, 
tādēļ PBJSS komandas sastāvā tika 
iekļauts arī V.  Jenerts, kurš vecu-
ma grupā U-14 tika līdz pusfinā-
lam, kur tikai ar nelielu pārsvaru 
piekāpās sacensību uzvarētājam, 
Vsevoloda Zeļonija džudo skolas 
sportistam, un kopvērtējumā 24 
dalībnieku konkurencē ieguva 
5. vietu, kas ir ļoti labs sasniegums.  

Leonīds Kuzņecovs

27. aprīlī Saulkrastu skrējiens 
notiks jau divdesmito reizi. 
Šā pasākuma tiesneši jau no 
pirmās reizes ir Mirdza un 
Juris Dzirnieki. Arī šogad viņi 
būs tie, kuri fiksē dalībnieku 
rezultātus.

Šogad, tāpat kā vienmēr, starts 
tiks dots pie Baltās kāpas, un fi-
nišēs dalībnieki stāvlaukumā pie 
jūras Vidrižu ielas galā. 
Vecuma grupas:
1. grupa – līdz 10 gadiem
2. grupa – no 11 līdz 13 gadiem

3. grupa – no 14 līdz 17 gadiem
4. grupa – no 18 līdz 21 gadam
5. grupa – no 22 līdz 35 gadiem
6. grupa – no 36 līdz 45 gadiem
7. grupa – no 46 līdz 49 gadiem
8. grupa – virs 50 gadiem
Sacensību rekordi:
1. grupa Jānis Kalniņš 23:03 (2001)
Kristīne Jaciniča 25:07 (1994)
2. grupa Edgars Jaudzems 20:36 
(1999)
Līga Ozoliņa 23:08 (1999)
3. grupa Rolands Grava  18:49 
(2009) 
Līga Ozoliņa 21:59 (2003)

4. grupa Ainārs Lupiķis  17:11 
(2011) – labākais rezultāts
Ieva Ince 20:40 (2005)
5. grupa Uldis Briedis 18:19 (2008) 
Aļina Sokaļska 21:28 (2013)
6. grupa Modris Ābrams 19:58 
(1994)
Ināra Lūse 19.59 (2004) – labākais 
rezultāts
7. grupa Indulis Peilāns  22:17 
(2003)
Ināra Lūse 20:14 (2010)
8. grupa Indulis Peilāns 21:33 
(2006)
Biruta Reide 25:47 (2001)

17. maijā Pēterupes 
evaņģēliski luteriskās 
draudzes baznīcā Saulkrastos, 
Ainažu ielā 4, plkst. 18.00 
notiks kormūzikas koncerts, 
kurā uzstāsies viens 
no labākajiem Latvijas 
amatierkoriem.

Emīla Dārziņa jauktais koris (ie-
priekš – „Swedbank” koris) di-
bināts 2003.  gadā, tā dibinātājs 
un mākslinieciskais vadītājs ir 
saulkrastietis Artūrs Ancāns.

Korī dzied aptuveni 60 dzie-
dātāju, un tas ar panākumiem 
ir piedalījies gan vietēja mēroga 
koru konkursos (absolūtas uz-
varas koru konkursā Daugavpilī 
„Sudraba zvani”, kā arī Emīla 
Dārziņa koru konkursā), kā arī 

augsta līmeņa starptautiskos 
koru konkursos ārpus Latvijas 
robežām (konkursa uzvaras vai 
panākumi gūti Grācā Austrijā, 
Torevjehā Spānijā, Klaipēdā Lie-
tuvā, Tallinā Igaunijā, Zadarā 
Horvātijā, Gorīcijā Itālijā un To-
losā Spānijā). Desmit gadu pastā-
vēšanas laikā koris izdevis piecus 
kompaktdiskus, organizējis un 
piedalījies dažādās koncertakci-
jās, tostarp – labdarības pasāku-
mos, pasūtinājis un pirmatska-
ņojis lielas formas skaņdarbus 
Latvijas spilgtākajiem kormūzi-
kas komponistiem. Tomēr par 
lielāko savas darbības panākumu 
koris uzskata iegūto pirmo vietu 
Dziesmu un Deju svētku koru 
karos 2013. gadā.

Kora diriģents Artūrs Ancāns 

Saulkrastos uzstāsies 
Emīla Dārziņa jauktais koris

savulaik dibinājis un vadījis Lat-
vijas Kultūras akadēmijas jauk-
to kori „Sōla”, kā arī Saulkrastu 
pilsētas jaukto kori „Anima”, 
šobrīd ir Latvijas Kordiriģentu 
asociācijas valdes priekšsēdētājs.

Koncertā koris izpildīs Pētera 
Vaska, Ērika Ešenvalda, Selgas 
Mences, Andra Sējāna, Emīla 
Dārziņa, Morisa Ravēla, Johane-
sa Brāmsa, Sergeja Rahmaņino-
va un Tjerī Mašo skaņdarbus.

Ieeja koncertā ir par ziedoju-
miem dievnamam.

Koris pateicas par atsaucību un 
atbalstu Judītei Krūmiņai (Saulkras-
tu Kultūras un sporta centrs) un Ivo 
Pavlovičam (Pēterupes evaņģēliski 
luteriskā draudze).

Informācija par kori un kon-
certu – www.darzinakoris.lv.

13 gadus veiksmīgi piedalās „Lāses Kausa” sacensībās 

Fitnesa diena sporta centrā
Atzīmējot Latvijas iestāšanās Eiropas Savienībā 10. gadadienu, 
1. maijā Saulkrastu sporta centrā notiks veselību veicinošs pa-

sākums – Fitnesa diena. Fitnesa, deju un veselības vingrošanas 
treneri un viņu audzēkņi demonstrēs dažādas programmas, 

priekšnesumus un vingrojumu kompleksus, un ikvienam būs 
iespēja gan darboties līdzi, gan vienkārši skatīties. 

Pasākums sāksies plkst. 11.00.
 Sekojiet līdzi informācijai mājaslapā www.saulkrasti.lv.

Nāciet atbalstīt mūsu veterānus!
3. maijā Saulkrastu sporta centrā (dāmām) un Zvejniekciema 

vidusskolā (kungiem) notiks tradicionālais volejbola veterānu 
turnīrs, kur kopā ar Saulkrastu komandām piedalīsies 

uzaicinātās komandas no dažādām 
Latvijas vietām, kā arī Lietuvas un Igaunijas.

 Skatītāji aicināti nākt pavērot šīs interesantās sacensības. 
Ieeja bez maksas.

Džudistiem 
veiksmīgi starti martā

Latvijas meistarsacīkstēs saulkrastietis V. Jenerts 24 dalībnieku 
konkurencē ieguva 5. vietu. Foto no domes arhīva

Saulkrastu skrējienam – 20 gadu jubileja

„Lāses Kauss” ir vienas no 
populārākajām volejbola 
sacensībām skolu jauniešiem, 
un 29. martā Rīgā, Olimpiskajā 
Skonto hallē, tās tika 
organizētas jau trīspadsmito 
reizi. Šīs sacensības jau 
ir kļuvušas par volejbola 
svētkiem.

Paralēli volejbola sacensībām, kas 
vienlaikus notiek 16 laukumos, 
sportistiem ir iespēja pierādīt sevi 
arī dažādās atrakcijās, viktorīnās 
un citās aktivitātēs, kā arī brīvbrī-
žos klausīties mūziķu sniegumu.
„Lāses Kausā 2014” piedalījās 
rekordliels dalībnieku skaits 
–  pirmajā posmā četrās vecuma 
grupās piedalījās 264 Latvijas sko-

las, pavisam 714 komandas no 76 
pilsētām un novadiem, bet finālā 
piedalījās 118 pirmā posma uzva-
rētājkomandas no 88 skolām. 

Sīvu konkurenci pirmā posma 
sacensībās un finālspēlēs izturē-
ja arī Zvejniekciema vidusskolas 
volejbola komandas. Varam būt 
gandarīti, ka mūsu skolas vo-
lejbola komandas trīspadsmit 
gadus pēc kārtas ir iekļuvušas 
„Lāses Kausa” finālsacensībās. Šo 
sacensību gaisotne ir diezgan sa-
springta, jo jāspēlē 8 minūtes, bet 
pārtraukums starp spēlēm ir tikai 
3 minūtes. Tāpēc šajās sacensībās 
liela nozīme ir ne tikai augstai 
sportiskai sagatavotībai, bet arī 
veiksmei. 

Finālsacensībās 31 komandas 

konkurencē Zvejniekciema vi-
dusskolas meiteņu komanda (ve-
cuma grupa: 1998.–2001.g.) kļuva 
par sacensību „Lāses Kauss 2014” 
1. vietas ieguvēju. Priecājamies 
par Zvejniekciema vidusskolas 
meiteņu panākumiem!  Uzvaru 
izcīnīja S. S. Umbraško, Ī. Zaķe, 
A. Jermacāne, L. Jermacāne, 
K. Ūdre, M. Martinsone, P. Dalbi-
ņa, B. A. Odīte.  

Šā paša vecuma mūsu sko-
las zēnu komanda 30 komandu 
konkurencē finālsacensībās ie-
guva 12. vietu. Komandā spēlēja 
A. Muskars, A. Keišs, A. Klešs, 
K. Miķelsons, K. Taube, R. Vol-
berts, R. Kalniņš, M. Liniņš.   

Dzidra Dulpiņa, 

Finālsacensībās 31 komandas konkurencē Zvejniekciema vidusskolas mei-
teņu komanda kļuva par sacensību „Lāses Kauss 2014” 1. vietas ieguvēju. 
Foto autore S. S. Umbraško
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Par deklarētās dzīvesvietas 
ziņu anulēšanu
Anulēt ziņas par X.X. (vārds, uz-
vārds) deklarēto dzīvesvietu adre-
sē: XX (adrese) Saulkrastu pagastā, 
Saulkrastu novadā, LV-2160, kā 
ziņu anulēšanas iemeslu Iedzīvotā-
ju reģistrā norādot, ka personai ir 
zudis tiesiskais pamats dzīvot dek-
larētajā dzīvesvietā.

Par zemes nomu Raiņa ielā 7
Noslēgt zemes nomas līgumu ar 
X.X. (vārds, uzvārds) par zemes, ar 
kopējo platību 1808 kv.  m., kadas-
tra numurs 80130020401, kas at-
rodas Ainažu ielā 5/7, Saulkrastos, 
Saulkrastu novadā.
Noteikt zemes 1808 kv.  m platībā, 
kadastra numurs 80130020401, no-
mas maksu 5% gadā no tās kadas-
trālās vērtības.
Zemes nomas līgums tiek noslēgts 
uz 3 (trīs) gadiem.
Saulkrastu novada pašvaldība visā 
šā lēmuma 1.  punktā norādītā ze-
mes nomas līguma darbības laikā 
neiekasē no zemes īpašnieka ne-
kustamā īpašuma nodokli par iz-
nomāto zemi 1808 kv.  m platībā, 
kadastra numurs 80130020401.
 
Par zemesgabala 
nodošanu nomā
Iznomāt ar apbūves tiesībām 
Saulkrastu novada pašvaldībai pie-
derošu zemesgabala daļu no īpa-
šuma Ainažu iela 13B, Saulkrastos, 
Saulkrastu novadā, kadastra numurs 
8013 002 0372, aptuveni 1000 kv. m. 
platībā (Vidrižu ielas stāvlaukums).
Paziņojumu par Saulkrastu novada 
pašvaldībai piederošā zemesgabala 
daļas Ainažu ielā 13B, Saulkrastos, 
Saulkrastu novadā, kadastra nu-
murs 80130020372, nomu izvietot 
Saulkrastu novada domes ēkā Rai-
ņa ielā 8, Saulkrastos, Saulkrastu 
novadā, laika periodā no 2014. gada 
27. marta līdz 2014. gada 15. aprīlim.
Noteikt pieteikumu iesniegšanas 
termiņu līdz 2014. gada 15. aprīlim 
(ieskaitot).
Noteikt, ka personai, kurai tiks 
piešķirtas nomas tiesības, ir pie-
nākums izstrādāt zemesgabalam 
detālplānojumu atbilstoši normatī-
vajiem aktiem.

Par zemes ierīcības projekta 
apstiprināšanu, adreses pie-
šķiršanu un lietošanas mērķa 
noteikšanu
Apstiprināt izstrādāto nekustamo 
īpašumu Vidrižu iela 3 (kadastra 
apzīmējums 80130020203) un Vid-
rižu iela 3B (kadastra apzīmējums 
80130020211), Saulkrasti, Saulkrastu 
novads, zemes ierīcības projektu.
Piešķirt adresi zemesgabalam, zemes 
ierīcības projektā „liters 1’’ un būvēm 
ar kadastra apz. 80130020203002; 
80130020203003; 80130020203004 
un 80130020203005 – Vidrižu iela 3C, 
Saulkrasti, Saulkrastu novads, no-
teikt lietošanas mērķi – individuālo 
dzīvojamo māju apbūve, kods – 0601, 
platība 1200 kv. m. 
Piešķirt adresi zemesgabalam, zemes 
ierīcības projektā „liters 2’’ un būvei 
ar kadastra apz. 80130020203001 – 
Vidrižu iela 3, Saulkrasti, Saulkrastu 
novads, noteikt lietošanas mērķi – 
individuālo dzīvojamo māju apbūve, 
kods – 0601, platība 1225 kv. m.
Piešķirt adresi zemesgabalam, zemes 
ierīcības projektā „liters 3’’ – Vidrižu 
iela 3B, Saulkrasti, Saulkrastu novads, 
noteikt lietošanas mērķi – neapgūta 
individuālo dzīvojamo māju apbūve, 
kods – 0600, platība 1225 kv.m. 

Par zemes ierīcības projekta 
apstiprināšanu, adreses pie-
šķiršanu un lietošanas mērķa 
noteikšanu
Apstiprināt izstrādāto nekustamā 
īpašuma ,,Alatas’’ (kadastra apzīmē-
jums 80330010738), Zvejniekciems, 
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu no-
vads, zemes ierīcības projektu.
Piešķirt adresi zemesgabalam, 

zemes ierīcības projektā „liters 
1’’ – Ozolu iela 12, Zvejniekciems, 
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu 
novads, noteikt lietošanas mēr-
ķi – neapgūta individuālo dzīvo-
jamo māju apbūve, kods – 0600,  
platība 0,14 ha. 
Noteikt zemesgabalam 
,,Alatas’’(kadastra apz. 80330010738) 
dalīto lietošanas mērķi – zeme, uz 
kuras galvenā saimnieciskā darbī-
ba ir mežsaimniecība, kods – 0201, 
platība 3,1 ha un zeme, uz kuras gal-
venā saimnieciskā darbība ir lauk-
saimniecība, kods – 0101, platība 
2,25 ha.

Par zemes ierīcības projekta 
apstiprināšanu, adreses pie-
šķiršanu un lietošanas mērķa 
noteikšanu
Apstiprināt izstrādāto nekustamā 
īpašuma ,,Kalnbrieži’’ (kadastra ap-
zīmējums 80330011145), Zvejniek-
ciems, Saulkrastu pagasts, Saulkras-
tu novads, zemes ierīcības projektu.
Piešķirt adresi zemesgabalam, zemes 
ierīcības projektā „liters 1’’ – Mārsta-
ļu iela 3B, Zvejniekciems, Saulkrastu 
pagasts, Saulkrastu novads, noteikt 
lietošanas mērķi – neapgūta indivi-
duālo dzīvojamo māju apbūve, kods 
– 0600, platība 0,12 ha. 
Piešķirt adresi zemesgabalam, zemes 
ierīcības projektā „liters 2’’ – Mārsta-
ļu iela 3A, Zvejniekciems, Saulkrastu 
pagasts, Saulkrastu novads, noteikt 
lietošanas mērķi – neapgūta indivi-
duālo dzīvojamo māju apbūve, kods 
– 0600, platība 0,1319 ha.
Piešķirt adresi zemesgabalam, zemes 
ierīcības projektā „liters 3’’ – Vizbuļu 
iela 4, Zvejniekciems, Saulkrastu 
pagasts, Saulkrastu novads, noteikt 
lietošanas mērķi – neapgūta indivi-
duālo dzīvojamo māju apbūve, kods 
– 0600, platība 0,1348 ha.

Par īpašuma zemes ierīcības 
projekta izstrādi
Atļaut izstrādāt nekustamā īpašu-
ma ,,Vecpāvuļi’’ (kadastra apzīmē-
jums 80330010733), Zvejniekciems, 
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu no-
vads, zemes ierīcības projektu.
Apstiprināt zemes ierīcības projek-
ta darba uzdevumu.

Par zemes nomas līguma iz-
beigšanu un zemes nomas lī-
guma noslēgšanu 
Izbeigt ar X.X. (vārds, uzvārds) ze-
mes nomas līgumu par Saulkrastu 
novada pašvaldības zemes īpašuma 
XX (adrese) Saulkrasti, Saulkras-
tu novads, kadastra apzīmējums 
(xxxxx), daļas 350 m2 platībā izno-
māšanu sakņu dārza uzturēšanai, 
noslēdzot rakstisku vienošanos.
Noslēgt ar X.X. (vārds, uzvārds) zemes 
nomas līgumu uz 5 (pieciem) gadiem 
par Saulkrastu novada pašvaldības 
zemes īpašuma XX (adrese) Saulkras-
ti, Saulkrastu novads, kadastra apzī-
mējums (xxxxx), daļas 350 m2 platībā 
iznomāšanu sakņu dārza uzturēšanai.
Noteikt nomas maksu 15% apmērā 
no zemes īpašuma kadastrālās vērtī-
bas – EUR 7,35 (septiņi eiro 35 centi) 
un 21% PVN EUR 1,54 (viens eiro 54 
centi), kopā gadā EUR 8,89 (astoņi 
eiro 89 centi).

Par neapdzīvojamo 
telpu nomas līguma 
pagarināšanu ar S
IA „GALANTS UN KO”
Pagarināt 01.04.2004 noslēgto 
neapdzīvojamo telpu nomas līgu-
mu ar SIA „GALANTS UN KO”, 
reģ. nr. 40003435544, par Saulkras-
tu novada pašvaldības neapdzī-
vojamām telpām 70,32 m2 platībā 
nomu Raiņa ielā 7, Saulkrastos, līdz 
30.09.2014.
Pēc 30.09.2014. līgums par neap-
dzīvojamo telpu nomu Raiņa ielā 7, 
Saulkrastos, netiks pagarināts. Līdz 
10.10.2014. nomniekam jāatbrīvo 
iznomātās telpas.
Par veiktajiem grozījumiem paraks-
tīt rakstisku vienošanos.

Par nekustamā īpašuma 
nodokļa atvieglojuma 
piemērošanu
Piemērot nekustamā īpašuma no-
dokļa atvieglojumu 25% apmērā de-
viņām un 50% apmērā trīs fiziskām 
personām. 

Par saistošo noteikumu
 „Par ceļu aizsardzību 
Saulkrastu novadā, veicot 
smago kravu pārvadājumus” 
apstiprināšanu
Apstiprināt saistošos noteikumus „Par 
ceļu aizsardzību Saulkrastu novadā, 
veicot smago kravu pārvadājumus”.
Apstiprinātos saistošos noteikumus 
un to paskaidrojuma rakstu triju 
darba dienu laikā pēc to parakstī-
šanas nosūtīt Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministrijai.
Publicēt saistošos noteikumus bez-
maksas informatīvajā izdevumā 
„Saulkrastu Domes Ziņas”.
Saistošie noteikumi stājas spēkā 
likumā „Par pašvaldībām” 45.panta 
noteiktajā kārtībā.

Par būvatļauju Rīgas ielā 41A, 
Saulkrastos
Atstāt spēkā Saulkrastu būvvaldes 
24.01.2014. izsniegto būvatļauju 
Nr.4/14 dzīvojamās mājas un saim-
niecības ēkas būvniecībai Rīgas ielā 
41A, Saulkrastos, zemes kadastra 
Nr.8013 003 0578. 
Šo lēmumu var pārsūdzēt Adminis-
tratīvajā rajona tiesā Baldones ielā 
1A, Rīgā, LV 1007, viena mēneša lai-
kā no tā spēkā stāšanās dienas. 

Par projekta izstrādi 
Atļaut X.X. (vārds, uzvārds) izstrādāt 
dzīvojamās mājas Lakstīgalas ielā 8  
Saulkrastos, zemes kadastra Nr. 
8013 004 0153, rekonstrukcijas pro-
jektu. Projekts jāizstrādā saskaņā 
ar Saulkrastu būvvaldes izsniegto 
plānošanas un arhitektūras uzde-
vumu. 
Šo lēmumu var pārsūdzēt Adminis-
tratīvajā rajona tiesā Baldones ielā 
1A, Rīgā, LV 1007, viena mēneša lai-
kā no tā spēkā stāšanās dienas. 

Par detālplānojuma 
zemesgabaliem „Timmāji” un 
„Artas” izstrādi 
Atļaut turpināt detālplānojuma 
izstrādi zemesgabaliem „Timmāji”, 
Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, 
Saulkrastu novads, zemes kadas-
tra Nr.8033 001 0399, un „Artas”, 
Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, 
Saulkrastu novads, zemes kadastra 
Nr.8033 001 0405.
Apstiprināt detālplānojuma zemes 
gabaliem „Timmāji” un „Artas” pre-
cizēto darba uzdevumu.
      
Par detālplānojuma 
zemesgabalam Ainažu ielā 
11F, Saulkrastos, projekta 
nodošanu publiskajai 
apspriešanai un atzinumu 
saņemšanai
Nodot publiskajai apspriešanai un atzi-
numu saņemšanai detālplānojuma ze-
mesgabalam Ainažu ielā 11F, Saulkras-
tos, Saulkrastu novadā, zemes kadastra 
Nr. 801300230366, projektu. 
Publiskās apspriešanas laiku no-
teikt no 2014.gada 7.aprīļa līdz 
2014.gada 9.maijam.
Paziņojumu par detālplānojuma sa-
biedrisko apspriešanu publicēt vie-
tējā laikrakstā „Saulkrastu Domes 
Ziņas” un pašvaldības mājaslapā.

Par detālplānojuma 
īpašumam Kāpu ielā 10A
projekta apstiprināšanu
Apstiprināt detālplānojuma īpašu-
mam Kāpu ielā 10A, Saulkrastos, 
Saulkrastu novadā, zemes kadastra 
Nr.80130030969, projektu.
Noslēgt līgumu par detālplānoju-
ma īstenošanu ar detālplānojuma 
izstrādes ierosinātāju atbilstoši lē-
muma projektam sešu nedēļu laikā 
pēc lēmuma stāšanās spēkā.

Šis lēmums zaudē spēku, ja netiek 
izpildīts lēmuma 2.punkts.
Lēmumu detālplānojuma ierosinā-
tājam publicēt oficiālajā izdevumā 
„Latvijas Vēstnesis”, vietējā laik-
rakstā „Saulkrastu Domes Ziņas”, 
norādot vietu, kur var iepazīties 
ar detālplānojumu, un pašvaldības 
mājaslapā.
Pēc detālplānojuma spēkā stāšanās 
brīža to iesniegt Valsts zemes die-
nesta arhīvā. 
Šo administratīvo aktu var pārsū-
dzēt viena mēneša laikā no spēkā 
stāšanās brīža Administratīvā proce-
sa likumā noteiktajā kārtībā. 

Par detālplānojuma 
zemesgabalam 224F 
Saulkrastos projekta 
nodošanu publiskajai 
apspriešanai un atzinumu 
saņemšanai
Nodot publiskajai apspriešanai un 
atzinumu saņemšanai detālplāno-
juma zemesgabalam 224F Saulkras-
tos, Saulkrastu novadā, zemes ka-
dastra Nr. 80130030338, projektu. 
Publiskās apspriešanas laiku no-
teikt no 2014.gada 7.aprīļa līdz 
2014.gada 9.maijam.
Paziņojumu par detālplānojuma sa-
biedrisko apspriešanu publicēt vietējā 
laikrakstā „Saulkrastu Domes Ziņas” 
un pašvaldības mājaslapā.

Par dalību konkursā valsts 
atbalsta pasākumam 
zivsaimniecības attīstībai no 
Zivju fonda
Pieteikt dalību Lauku atbalsta die-
nesta izsludinātajā konkursā valsts 
atbalsta pasākumam zivsaimniecī-
bas attīstībai no Zivju fonda ar pro-
jektu „Zivju resursu aizsardzības 
pasākumu nodrošināšanai nepie-
ciešamā nakts redzamības aprīkoju-
ma iegāde” par kopējo attiecināmo 
izmaksu summu EUR 12 726.

Par uzturvērtības noteikšanu
Aktualizēt Saulkrastu pilsētas do-
mes 17.06.1998 lēmumu (protokols 
Nr.111 §6) par noteikto iztikas mi-
nimumu vienam iedzīvotājam un 
noteikt iztikas minimumu vienam 
iedzīvotājam Saulkrastu novadā 
tādā apmērā, kas atbilst valstī no-
teiktajam trūcīgas personas ienā-
kumu līmenim.
Lēmums stājas spēkā ar 01.04.2014.

Par Saulkrastu novada 
pašvaldības aģentūras 
„Saulkrastu kultūras un 
sporta centrs” stratēģijas 
2014.–2018. gadam 
apstiprināšanu
Apstiprināt Saulkrastu novada paš-
valdības aģentūras „Saulkrastu kul-
tūras un sporta centrs” stratēģiju 
2014.–2018. gadam.

Par sadarbības līguma starp 
Saulkrastu novadi domi un 
Radoškoviču pilsētciema 
parakstīšanu
Slēgt līgumu ar Radoškoviču pilsēt-
ciemu.
Kā atbildīgo personu par līguma 
slēgšanu nozīmēt domes izpilddi-
rektoru A. Arni.
Izpilddirektoram A.  Arnim infor-
mēt Radoškoviču pilsētciema iz-
pilddirekciju par līguma noslēgša-
nas kārtību.

Par Saulkrastu novada 
pašvaldības autoceļu 
uzturēšanas klasēm
Apstiprināt Saulkrastu novada paš-
valdības autoceļu sarakstus, kas sa-
grupēti ikdienas uzturēšanas klasēs 
ziemas sezonai (no 1. novembra līdz 
31. martam) un vasaras sezonai (no 
1. aprīļa līdz 31. oktobrim).
Domes lēmums stājas spēkā 
2014. gada 1. aprīlī.

Par PSIA „Saulkrastu 
slimnīca” pamatkapitāla 
palielināšanu

Palielināt PSIA „Saulkrastu slimnīca” 
pamatkapitālu par EUR 18  497,00, 
ieskaitot naudas līdzekļus PSIA 
„Saulkrastu slimnīca” AS „Swed-
bank” norēķinu kontā Nr. LV39HABA  
0551 0144 3660 1.
Palielināt PSIA „Saulkrastu slimnī-
ca” pamatkapitālu par 18 497 daļām 
ar vienas daļas nominālvērtību EUR 
1,00, pārskaitot naudas līdzekļus uz 
SIA „Saulkrastu slimnīca” AS „Swed-
bank” norēķinu kontu Nr.LV39HABA 
0551014436601 nedēļas laikā pēc lē-
muma pieņemšanas.
Piešķirto finansējumu PSIA „Saulkras-
tu slimnīca” drīkst izmantot pēc pa-
matkapitāla palielināšanas reģistrēša-
nas LR Uzņēmumu reģistrā. 
PSIA „Saulkrastu slimnīca” divu 
nedēļu laikā pēc pamatkapitāla 
palielināšanas reģistrēšanas LR Uz-
ņēmumu reģistrā rakstiski informē 
Saulkrastu novada domes Finanšu 
un grāmatvedības nodaļu par pa-
matkapitāla palielināšanu.
PSIA „Saulkrastu slimnīca” pamat-
kapitāls pēc pamatkapitāla palieli-
nāšanas veidos 231 619 daļas ar vie-
nas daļas nominālvērtību EUR 1,00.

Par finansējuma 
piešķiršanu siltumtrašu
nomaiņai
Ņemt aizņēmumu Valsts kasē 
2014. gadā uz 5 gadiem EUR 51 931,00 
apmērā ar Valsts kases noteikto pro-
centu likmi un atlikto pamatsummas 
maksājumu līdz 01.01.2015. Eiropas 
Savienības Kohēziju fonda (turpmāk –  
ES KF) projekta „Pārvaldes un sadales 
sistēmas rekonstrukcija Saulkrastu 
pilsētas centrālajā daļā” realizācijai, 
aizdevuma atmaksu garantējot ar 
pašvaldības budžetu. 
Kredītu EUR 51 931,00 apmērā iegul-
dīt SIA „Saulkrastu komunālserviss” 
pamatkapitālā, nodrošinot līdzfinan-
sējuma daļu ES KF projekta „Pārval-
des un sadales sistēmas rekonstrukci-
ja Saulkrastu pilsētas centrālajā daļā” 
realizācijai.
Palielināt SIA „Saulkrastu komunāl-
serviss” pamatkapitālu par 51 931 daļu 
ar vienas daļas nominālvērtību EUR 
1,00, pārskaitot naudas līdzekļus uz 
SIA „Saulkrastu komunālserviss” 
kontu nedēļas laikā pēc aizņēmuma 
saņemšanas.
Piešķirto finansējumu SIA „Saulkras-
tu komunālserviss” drīkst izmantot 
pēc pamatkapitāla palielināšanas re-
ģistrēšanas LR Uzņēmumu reģistrā. 
SIA „Saulkrastu komunālserviss” 
divu nedēļu laikā pēc pamatkapitāla 
palielināšanas reģistrēšanas LR Uz-
ņēmumu reģistrā rakstiski informē 
Saulkrastu novada domes Finanšu 
un grāmatvedības nodaļu par pamat-
kapitāla palielināšanu.
SIA „Saulkrastu komunālserviss” pa-
matkapitāls pēc pamatkapitāla palie-
lināšanas veidos 2 338 160 daļas ar vie-
nas daļas nominālvērtību EUR 1,00.

Par finansējuma piešķiršanu 
videonovērošanas komplekta 
iegādei
Piešķirt finansējumu no nepare-
dzētajiem līdzekļiem Saulkrastu 
pašvaldības policijas budžetā EUR 
1000,00 apmērā ekonomiskās kla-
sifikācijas kodā 5239 (Pārējie pamat-
līdzekļi), lai iegādātos mobilo vi-
deonovērošanas komplektu, kā arī 
divas videonovērošanas kameras.
Veikt atbilstošus grozījumus 
2014.  gada 29.  janvāra saistošajos 
noteikumos Nr.  5 „Saistošie notei-
kumi par Saulkrastu novada pašval-
dības 2014. gada budžetu”, iekļaujot 
1. punktā minētos grozījumus.

Par Saulkrastu pašvaldības 
policijas nolikuma un 
Saulkrastu pašvaldības poli-
cijas darbinieku 
formas tērpa nolikuma ap-
stiprināšanu 
1. Apstiprināt Saulkrastu pašvaldī-
bas policijas nolikumu.
2. Apstiprināt Saulkrastu pašvaldī-
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Paziņojums par detālplānojuma zemesgabalam 
Ainažu ielā 11F, Saulkrastos, projekta nodošanu 
publiskai apspriešanai un atzinumu saņemšanai 

Saulkrastu novada dome 26.03.2014. pieņēma lēmumu „Par 
detālplānojuma zemesgabalam Ainažu ielā 11F, Saulkrastos, zemes 
kadastra Nr. 801300230366, projekta nodošanu publiskai apsprie-
šanai un atzinumu saņemšanai” (sēdes protokols Nr. 4§36). Detāl-
plānojuma projekts un apbūves priekšlikums no 2014. gada 7. aprī-
ļa līdz 2014. gada 9. maijam būs izstādīts Saulkrastu novada domes 
1. stāva vestibilā Raiņa ielā 8, Saulkrastos, un ievietots Saulkrastu 
pašvaldības mājaslapā www.saulkrasti.lv.

Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus iesniegt Saulkrastu 
būvvaldē Raiņa ielā 8, Saulkrastos, darba dienās domes darba laikā 
līdz 2014. gada 9. maijam.

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks ceturtdien, 2014. gada 
24. aprīlī, plkst. 17.30 Saulkrastu būvvaldē Raiņa ielā 8 (101. kabine-
tā), Saulkrastos, Saulkrastu novadā.

Paziņojums par detālplānojuma zemesgabalam 
224F Saulkrastos projekta nodošanu publiskai 
apspriešanai un atzinumu saņemšanai 
 Saulkrastu novada dome 26.03.2014. pieņēma lēmumu „Par de-
tālplānojuma zemesgabalam 224F Saulkrastos, Saulkrastu novadā, 
zemes kadastra Nr. 801300230366, projekta nodošanu publiskai 
apspriešanai un atzinumu saņemšanai” (sēdes protokols Nr.4§38).
Detālplānojuma projekts 2014. gada 7. aprīļa līdz 2014. gada 9. mai-
jam būs izstādīts Saulkrastu novada domes 1. stāva vestibilā Raiņa 
ielā 8, Saulkrastos, un ievietots Saulkrastu pašvaldības mājaslapā 
www.saulkrasti.lv.

Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus iesniegt Saulkrastu 
būvvaldē Raiņa ielā 8, Saulkrastos, darba dienās domes darba laikā 
līdz 2014. gada 9. maijam.

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks ceturtdien, 2014. gada 
8. maijā, plkst. 17.30 Saulkrastu būvvaldē Raiņa ielā 8, (101. kabine-
tā), Saulkrastos, Saulkrastu novadā.

Paziņojums par detālplānojuma Kāpu ielā 10A
 Saulkrastos projekta apstiprināšanu 
Saulkrastu novada dome 26.03.10.2014. pieņēma lēmumu (sēdes 
protokols Nr.4§37) „Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam 
Kāpu ielā 10A Saulkrastos (zemes kadastra Nr.80130030969) pro-
jekta apstiprināšanu”.

Ar detālplānojuma dokumentāciju var iepazīties Saulkrastu 
būvvaldē Raiņa ielā 8 (101. kabinetā), Saulkrastos.

Grozījumu Saulkrastu novada domes 2013. gada 25. septembra saistošajos noteikumos 
Nr. 16 „Par līdzfinansējuma samaksas kārtību profesionālās ievirzes izglītības program-
mu apguvei Saulkrastu novada pašvaldības izglītības iestādēs” paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojums Saistošo noteikumu „Par līdzfinansējuma samaksas kārtību profesionālās ievirzes izglī-

tības programmu apguvei Saulkrastu novada pašvaldības izglītības iestādēs” grozījumu 
projekts (turpmāk – Projekts) izstrādāts, lai novērstu organizatoriskās neprecizitātes, kas 
radušās, pieņemot saistošos noteikumus. 
Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek maksāts līdzfinansējums par profesionālās 
ievirzes izglītības programmu apguvi Saulkrastu novada pašvaldības izglītības iestādēs.

2. Īss projekta satura izklāsts Projekts paredz: saistošo noteikumu organizatorisko neprecizitāšu izlabošana un papildi-
nāšana.

3. Informācija par plānoto projekta 
ietekmi uz pašvaldības budžetu

Projektam netiek prognozēta finansiāla ietekme uz pašvaldības 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

Saistošie noteikumi attiecas uz izglītības iestāžu audzēkņu (izglītojamo), vecāku vai 
aizbildņu maksājumu veikšanas kārtību līdzfinansējuma nodrošināšanai profesionālās 
ievirzes izglītības programmām. 
Saistošo noteikumu izpildi nodrošinās izglītības iestāde, kas īsteno profesionālās ievirzes 
izglītības programmu. 

6. Informācija par konsultācijām ar 
privātpersonām

Nav notikušas konsultācijas ar izglītības iestādes pedagoģisko padomi. 

Grozījuma Saulkrastu novada domes 2013. gada 24. aprīļa saistošajos noteikumos Nr.4 
„Par sociālās palīdzības pabalstiem Saulkrastu novadā” paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojums Grozījuma Saulkrastu novada domes 2013. gada 24. aprīļa saistošajos 

noteikumos Nr. 4 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Saulkrastu novadā” 
projekts (turpmāk – Projekts) izstrādāts, lai novērstu tehnisku kļūdu, kura 
radusies, pieņemot saistošos noteikumus. 

2. Īss projekta satura izklāsts Projekts paredz: saistošo noteikumu tehniskas kļūdas izlabošana. 
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašval-
dības budžetu

Projektam netiek prognozēta finansiāla ietekme uz pašvaldības budžetu. 

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz sociāli 
ekonomisko stāvokli (uzņēmējdarbības vidi) pašvaldī-
bas teritorijā

Projektam nav tiešas ietekmes uz sociāli ekonomisko stāvokli.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām Saistošo noteikumu izpildi nodrošinās pašvaldības iestāde „Saulkrastu 
sociālais dienests”. 

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav.

Izdoti saskaņā ar likuma „Par paš-
valdībām” 15.panta pirmās daļas 
7.punktu, 43.panta trešo daļu Soci-
ālo pakalpojumu un sociālās palī-
dzības likuma  35.panta ceturto un 
piekto daļu likuma „Par palīdzību 
dzīvojamo jautājumu risināšanā” 
14.panta sesto daļu MK 2010.gada 
30.marta noteikumiem Nr.299 
„Noteikumi par ģimenes vai atse-

višķi dzīvojošas personas atzīšanu 
par trūcīgu” 19.4.apakšpunktu MK 
2006.gada 19.decembra noteikumu 
Nr.1036 „Audžuģimenes noteikumi” 
43.punktu
1. Izdarīt Saulkrastu novada do-
mes 2013.gada 24.aprīļa saistoša-
jos noteikumos Nr.4 „Par sociālās 
palīdzības pabalstiem Saulkrastu 
novadā” šādu grozījumu:

1.1. aizstāt Noteikumu 33.5.apakš-
punktā skaitli „355,72” ar skaitli 
„113,83”.
2. Grozījums stājas spēkā likuma 
„Par pašvaldībām” 45.  pantā no-
teiktajā kārtībā.

Ervīns Grāvītis, 
domes  priekšsēdētājs

Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma 
12. panta 21. daļu
1. Izdarīt Saulkrastu novada do-
mes 2013.  gada 25.  septembra 
saistošajos noteikumos Nr.  16 
„Par līdzfinansējuma samaksas 
kārtību profesionālās ievirzes 
izglītības programmu ieguvei 
Vidzemes jūrmalas Mūzikas un 
mākslas skolā” (turpmāk – Notei-
kumi) šādus grozījumus:

1.1.  papildināt Noteikumu 
13.  punktu ar otro teikumu šādā 
redakcijā:
„Rēķins tiek sagatavots un elek-
troniski nosūtīts līdz katra mēne-
ša 7.datumam.”;
1.2. izteikt Noteikumu 15. punktu 
šādā redakcijā:
„15. Līdzfinansējumu vecāki vai 
izglītojamais maksā mācību gada 
laikā par katru mēnesi atbilstoši 

izglītības programmas ilgumam, 
maksājumu par iepriekšējo mā-
cību mēnesi veicot 10 darba die-
nu laikā no rēķina sagatavošanas 
dienas, bet ne vēlāk kā līdz attie-
cīgā mēneša 20. datumam.”.
2. Grozījumi stājas spēkā likuma 
„Par pašvaldībām” 45. panta kārtībā.

Ervīns Grāvītis, 
domes  priekšsēdētājs

Saistošie noteikumi Nr.6
Apstiprināti Saulkrastu novada domes 2014. gada 26. februāra sēdē  (prot. Nr. 3 §37)

Grozījumi 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”

Saistošie noteikumi Nr.7
Apstiprināti Saulkrastu novada domes 2014. gada 26. februāra sēdē  (prot. Nr.3 §45)

Par grozījumu Saulkrastu novada domes 
2013.gada 24.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.4 
„Par sociālās palīdzības pabalstiem Saulkrastu novadā”

bas policijas darbinieku formas tēr-
pu nolikumu.
3. Atzīt par spēkā neesošu ar 
30.04.2003 Saulkrastu pilsētas ar 
lauku teritoriju domes apstiprināto 
Saulkrastu novada pašvaldības poli-
cijas nolikumu (30.04.2003, proto-
kols Nr.4,§9).

Par Saulkrastu novada paš-
valdības izglītības iestāžu iz-
devumu tāmes
2014.gadam apstiprināšanu 
Apstiprināt Saulkrastu novada paš-
valdības izglītības iestāžu izdevumu 
tāmi 2014. gadam.

Par papildu finansējuma 
piešķiršanu projekta 
„Moderno tehnoloģiju 
un mūzikas instrumentu 
nodrošinājums Vidzemes 
Jūrmalas Mūzikas un 
mākslas skolai” īstenošanai
1. Palielināt Saulkrastu novada paš-
valdības 2014. gada budžeta ieņēmu-
mus:
1.1. ieņēmumu pozīciju „Pašvaldību 
no valsts budžeta iestādēm saņemtie 
transferti Eiropas Savienības politi-
ku instrumentu un pārējās ārvalstu 
finanšu palīdzības līdzfinansētajiem 
projektiem) (ekonomiskās klasifikā-
cijas kods (EKK) 18.630)” par EUR 12 
768,00.
2. Palielināt Saulkrastu novada paš-
valdības 2014. gada budžeta izdevu-
mus:
2.1. izdevumu pozīciju „Projekts 
„Moderno tehnoloģiju un mūzi-
kas instrumentu nodrošinājums 

VJMMS”” par EUR 17 166,00:
EKK 2370 (mācību līdzekļi un mate-
riāli) par EUR 574,00;
2.1.1. EKK 5121(datorprogrammas) 
par EUR 2492,00;
2.1.2. EKK 5238 (datortehnika, sa-
karu un cita biroja tehnika) par 
EUR 3523,00;
2.1.3. EKK 5239 (pārējie pamatlīdzek-
ļi) par EUR 10 577,00.
3. Samazināt Saulkrastu novada paš-
valdības 2014. gada budžeta izdevu-
mus:
3.1. izdevumu pozīciju „Vidzemes 
jūrmalas Mūzikas un mākslas skola” 
par EUR  3941,00 (EKK 5239 (Pārē-
jie pamatlīdzekļi)), lai nodrošinātu 
līdzfinansējuma daļu projekta reali-
zācijai;
3.2. izdevumu pozīciju „Līdzekļi 
neparedzētiem gadījumiem” par 
EUR 457,00 (EKK 2275), lai nodroši-
nātu līdzfinansējuma daļu projekta  
realizācijai.
4. Veikt atbilstošus grozījumus 
2014. gada 29. janvāra saistošajos no-
teikumos Nr. 5 „Saistošie noteikumi 
par Saulkrastu novada pašvaldības 
2014.  gada budžetu”, iekļaujot 1., 2. 
un 3. punktā minētos grozījumus.

Ervīns Grāvītis, 
domes  priekšsēdētājs

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

Nākamā domes ikmēneša sēde no-
tiks trešdien, 30.  aprīlī, plkst.15.00 
Saulkrastu novada domē Raiņa ielā 8.

Domes sēdes 3. marta lēmumi nr. 4
 10. lpp.
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“Saulkrastu Domes Ziņas”
Saulkrastu novada dome
Raiņa iela 8, Saulkrasti,
Saulkrastu novads, LV 2160
www.saulkrasti.lv 

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

Reģistrācijas apliecība Nr.1633
Izdevējs – SIA „Rīgas Apriņķa Avīze”
Lāčplēša iela 24, Rīga, LV 1011.
PVN reģ. nr. LV40103037514
Tirāža: 3000 eksemplāru
Par ievietotās informācijas precizitāti 
atbild raksta autors. Rakstu saturs ne 
vienmēr pauž domes viedokli.
Ar informatīvo izdevumu elektroniskā 
formātā var iepazīties arī Saulkrastu 
pašvaldības interneta vietnē 
www.saulkrasti.lv sadaļā 
„Saulkrastu Domes Ziņas”.

Martā Saulkrastu novada 
dzimtsarakstu nodaļā 
reģistrēti
Alekss Aleksandrs Blaževičs
Kerija Bērziņa
Bruno Bērziņš
Melisa Oinaskova
Aivars Krastiņš
Renārs Kūkojs
Henrihs Teodors Timermanis
Sveicam mazuļus 
un viņu vecākus!

Saulkrastu novada dome 
sirsnīgi sveic 
nozīmīgajā jubilejā
Veltu Žinduli
Aleksandru Sinkeviču
Veru Ņikuļinu
Antoņinu Avotu
Ansi Taubi
Ainu Ručevsku
Ritu Grantskalni
Antoņinu Zīmeli
Kārli Mārtiņu Stegi
Ēriku Puzuli
Jevdokiju Moničevu
Rolandu Medni
Jāni Andreju Kudiku
Dzintru Krauju
Ilmāru Inci
Ludmilu Zlobinu
Pēteri Upīti
Tatjanu Ščadilovu
Jāni Priedi
Viktoru Parižeru
Astrīdu Odiņecu
Liliju Kokari
Dainuvīti Kaprano
Mārīti Blūmu

Saulkrastu novada dome 
izsaka līdzjūtību aizsaulē 
aizgājušo tuviniekiem
Ludvise Berne
07.10.1916.–06.03.2014.
Tālis Vanags
31.07.1953.–17.03.2014.
Marija Terehova
10.04.1926.–20.03.2014.
Jevdokija Kuzmina
03.03.1929.–22.03.2014.
Akinfa Čerņavka
30.12.1930.–26.03.2014.

Pasākumu kalendārs
12. aprīlī plkst. 16.00 kultūras 
namā „Zvejniekciems” jaunā latvie-
šu spēlfilma „Džimlai rūdi rallallā!”
Veco ļaužu pansionāta iemītnieki 
jau gadiem ilgi jūtas nevienam ne-
vajadzīgi un traucējoši. Bet tad vi-
ņiem rodas traka ideja – atteikties 
no pensijām un brīvprātīgi doties 
armijā, lai palīdzētu valstij finanšu 
krīzes laikā un aizraujoši pavadītu 
dzīves pēdējos gadus. Vecīši ir gana 
gudri, šo notikumu organizējot, un 
piedzīvojumi sākas. Kulminācija vi-
sam ir veco ļaužu armijas daļas da-
lība NATO apvienotajos manevros.
Ieejas maksa EUR 2,85 (Ls 2), pen-
sionāriem un bērniem EUR 1,42 
(Ls 1) Biļetes iespējams iegādāties 
iepriekšpārdošanā kultūras namā 
„Zvejniekciems” un Saulkrastu 
sporta centrā pie administratoriem.
17. aprīlī plkst. 14.00 k/n 
„Zvejniekciems” cirka program-
ma – klaunu šovs „Oki – doki”. 
Programmā dažādi dzīvnieki, 
burvju triki un žonglieris. Biļetes 
iepriekšpārdošanā k/n „Zvejniek-
ciems” un Saulkrastu sporta cen-
trā. Ieejas maksa EUR 1. 
20. aprīlī plkst. 14.00 pie k/n 
„Zvejniekciems” Lieldienu svinī-
bas kopā ar folkloras kopu „Dvī-
ga” un Saulkrastu deju kolektī-
viem „Saulgrieži”, „Jūrdancis” un 
„Krustu šķērsu”.
21. aprīlī plkst. 13.00 pie 
Saulkrastu sporta centra Liel-
dienu svinības ar olu ripināšanu, 
īpašo sporta centra boulingu un 
jautrām stafetēm visai ģimenei. 
23. aprīlī k/n „Zvejniekciems” 
Pierīgas skolu 2.–4. klašu koru un 
zēnu koru koncerts. Informācija 
par koncerta norises precīzu lai-
ku – www.saulkrasti.lv.
3. maijā, sagaidot LR Neatkarī-
bas atjaunošanas gadadienu, visi 
saulkrastieši un Saulkrastu viesi 

laipni aicināti pavadīt pirmssvēt-
ku dienu kopā:
Plkst. 19.00 Saules laukumā 
pūtēju orķestru koncerts „Lai 
svētki skan un atbalsojas!” kopā 
ar Limbažu pūtēju orķestri „Le-
misele”, Ugāles pūtēju orķestri un 
Saulkrastu pūtēju ansambli, kā 
arī solistu piedalīšanos. 
3. maijā plkst. 22.00 Saules lau-
kumā gadskārtējā orientēšanās 
spēle „Lai visi ceļi ved uz mājām!”. 
Saulkrastu novads nav liels, tomēr 
tā ceļi un celiņi reizēm veido visai 
interesantus līkločus un rakstus. 
Tādēļ spēlei piedāvāsim divus 
maršrutus – kājāmgājējiem un 
autobraucējiem, lai sīkāk izpētītu 
sava novada ceļus un celiņus. 
Tā kā spēle notiks jau vēlās vaka-
ra stundās, lūdzam nepilngadīgos 
ņemt līdzi vecākus un pieaugušos. 
Ikvienam orientieristam nepie-
ciešams arī atbilstošs ekipējums –  
gaismas lukturītis, atstarotājs vai 
atstarojošā veste, ērti apavi un labs 
noskaņojums. Autobraucējus lū-
dzam atkārtot satiksmes noteiku-
mus! Pēc spēles – svētku koncerts 
Saules laukumā kopā ar grupu 
„Triana park”.

SPORTA AFIšA
11. APRīLī PLKST. 20.00 sporta 
centrā LBL3 izslēgšanas turnīra 
otrā spēle Saulkrasti – Cēsis
12. APRīLī PLKST. 11.00 ka-
fejnīcā „Neibāde” Saulkrastu 
čempionāts zolītē, 4. posms
12. APRīLī PLKST. 19.00 
Saulkrastu kausa izcīņa šautriņu 
mešanā, 4. posms
13. APRīLī Saulkrastu čempio-
nāts novusā, 4. posms
16. APRīLī PLKST. 17.00–
19.00 orientēšanās seriāls 
„Saulkrastu pavasaris”. Garezers 
(stāvlaukums Lilastē pie jūras)

23. APRīLī PLKST. 17.00–
19.00 orientēšanās seriāls 
„Saulkrastu pavasaris”. Ummis, 
kartes dienvidi
27. APRīLī PLKST. 11.00 
Saulkrastu skrējiens maršrutā 
Baltā kāpa–tirgus stāvlaukums
30. APRīLī PLKST. 17.00–19.00 
orientēšanās seriāls „Saulkrastu 
pavasaris”. Ummis, Lilastes pagrie-
ziens uz pārbrauktuvi
1. MAIJā PLKST. 11.00 Fitnesa 
diena sporta centrā
3. MAIJā Sporta centrā un Zvej-
niekciema vidusskolā starptau-
tisks volejbola veterānu turnīrs 
„Saulkrastu kauss” 
7. MAIJā PLKST. 17.00–19.00 
orientēšanās seriāls „Saulkrastu 
pavasaris”. Bādciems, kartes dien-
vidu daļa
10. MAIJā PLKST. 19.00 spor-
ta centrā Saulkrastu kausa izcīņa 
šautriņu mešanā, 5. posms

DIeVKALPOJUMI KLUSAJā 
NeDēļā UN LIeLDIeNāS
Pēterupes (Saulkrastu) un 
Skultes luterāņu dievnamos
17. APRīLī 
Zaļās ceturtdienas dievkalpojums
PLKST. 18.00 
Pēterupes (Saulkrastu) baznīcā
18. APRīLī 
Lielās Piektdienas dievkalpojumi

PLKST 10.00 
Pēterupes (Saulkrastu) baznīcā 
PLKST 12.00 Skultes baznīcā
20. APRīLī 
Lieldienu dievkalpojumi
PLKST. 10.00 Pēterupes 
(Saulkrastu) baznīcā
PLKST. 13.00 Skultes baznīcā 
21. APRīLī Otro Lieldienu 
dievkalpojums
PLKST. 10.00 
Pēterupes (Saulkrastu) baznīcā

Dievkalpojumi Saulkrastu 
Dieva žēlsirdības baznīcā
13. APRīLī, Pūpolu svētdienā, 
sv. Mise PLKST. 12.00 
Pūpolzaru svētīšana
17. APRīLī, Lielajā ceturtdienā, 
sv. Mise PLKST. 18.00
18. APRīLī, Lielajā piektdienā, 
dievkalpojums PLKST. 10.00, 
Krusta pagodināšana
19. APRīLī, Lielajā sestdienā, 
sv. Mise PLKST.13.00, Uguns 
un ūdens svētīšana
20. APRīLī, Lieldienās, sv. Mise 
PLKST. 12.00, procesija
21. APRīLī, Lieldienās, sv. Mise 
PLKST. 12.00

SeNIORU AKTIVITāTeS
6. MAIJā PLKST. 13.00 
domes zālē tikšanās ar 
ES deputāti Inesi Vaideri.

„Ir bēdas, ko nevar dalīt uz pusēm,
Nav tādu vārdu, kas mierināt spētu...”

Izsakām visdziļāko līdzjūtību 
Saulkrastu vidusskolas direktorei 

Veltai Kalnakārklei, māsu 
Ainu Upenu aizsaulē aizvadot.

Saulkrastu vidusskolas kolektīvs

Saulkrastu novada bibliotēka mīļi aicina ikvienu interesentu
svētdien, 25.maijā, doties ar autobusu uz 

Valmieras teātra izrādi 
,,Provinces anekdotes’’

Teātra biļetes cena EUR 10,35 (samaksāt līdz 10.maijam), 
papildus maksa par autobusu. Izbraukšana plkst.11.00 

maršrutā: Saulkrasti–Zvejniekciems–Valmiera 
(pieturot autobusu pieturās).

Informācija bibliotēkā vai pa tālruni 67951502, 29625609

Pūtēju orķestru koncerts 
„Lai svētki 

skan un atbalsojas!” 
plkst. 19.00 Saules laukumā

• Limbažu pūtēju orķestris „Lemisele” 
• Ugāles pūtēju orķestris

• Saulkrastu pūtēju ansamblis 
•  solisti 

• plkst. 22.00 Saules laukumā
gadskārtējā orientēšanās spēle 

„Lai visi ceļi ved uz mājām!” 
• Noslēgumā koncerts Saules laukumā 

kopā ar grupu „Triana park”

LR Neatkarības 
atjaunošanas gadadienas pasākumi

3. maijā 
Visi saulkrastieši un Saulkrastu viesi laipni aicināti 

pavadīt pirmssvētku dienu kopā!


