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Atkritumu apsaimniekošana novadā
Atkritumu apsaimniekošanas 
likums nosaka, ka vienā 
atkritumu apsaimniekošanas 
zonā drīkst būt tikai viens 
atkritumu apsaimniekotājs, 
ar kuru pašvaldība ir 
noslēgusi līgumu par 
atkritumu apsaimniekošanu. 
Tā kā Saulkrastu novada 
administratīvā teritorija 
netiek dalīta atkritumu 
apsaimniekošanas zonās 
un visa pašvaldības 
teritorija ir viena atkritumu 
apsaimniekošanas zona, 
novada teritorijā var darboties 
tikai viens atkritumu 
apsaimniekotājs.

Iepriekš atkritumu apsaimnie-
kotāji paši, pēc savas iniciatīvas, 

piedāvāja iedzīvotājiem savus pa-
kalpojumus, kas neatbilst Atkri-
tumu apsaimniekošanas likumā 
noteiktajam. 

Jau jūnija “Saulkrastu Domes 
Ziņu” izdevumā informējām, ka 
Saulkrastu novadā ar 2012. gada 
1.  jūniju savu darbību sāka SIA 
“Ziemeļvidzemes atkritumu ap-
saimniekošanas organizācija” 
(ZAAO). No 1. septembra uzņē-
mums nodrošinās iedzīvotājiem 
pakalpojumus pilnā apmērā kā 
vienīgais atkritumu apsaimnie-
kotājs novada teritorijā. Drīzumā 
ikviens, kam Saulkrastu novada 
teritorijā pieder nekustamais 
īpašums, pa pastu saņems perso-
nīgu uzaicinājumu noslēgt līgu-
mu par atkritumu apsaimnieko-
šanu ar ZAAO. 

ZAAO atgādina: lai saņemtu 
pakalpojumus, mājsaimniecības, 
uzņēmuma īpašniekam vai ies-
tādes vadītājam jānoslēdz līgums 
par sadzīves atkritumu izveša-
nu. Līgumā tiek minēta sadzīves 
atkritumu konteinera adrese, 
tukšošanas biežums jeb grafiks, 
apmaksas kārtība, konteinera lie-
tošanas noteikumi un citi nosacī-
jumi. Iedzīvotājiem lietošanā tiks 
nodoti ZAAO konteineri, bet ap-
kalpoti tiks arī klientu personīgie 
konteineri.

ZAAO ir Vidzemes pašval-
dību dibināts uzņēmums, kura 
izveidē ir apvienojušās 26 paš-
valdības, tostarp arī Saulkrastu 
novada pašvaldība. Atkritumu 
apsaimniekošanas nozarē ZAAO 
darbojas kopš 1999. gada un no-

drošina savu īpašnieku pašvaldī-
bu teritorijās ne tikai nešķirotu 
sadzīves atkritumu izvešanu, bet 
arī plašas atkritumu dalītās vāk-
šanas iespējas.

Paldies par 
paveikto 
Saulkrastu svētki “Mūsu noslēpums” 
pagājuši. Lai svētki izdotos, bija jā-
paveic liels darbs. Tāpēc sakām pal-
dies par palīdzību, atbalstu un darba 
prieku SIA “Baizer Ag”, Rīgas Starp-
rajonu zvejnieku kooperatīvajai bied-
rībai, apsardzes firmai “Taipans”, 
SIA “Saulkrastu komunālserviss”, 
SIA “Buildimpeks”, SIA “Saulkras-
tu meži”, SIA “Acteks”, Saulkrastu vi-
dusskolai, Zvejniekciema vidusskolai, 
SIA “Bemberi”, AS “Cata” Saulkrastu 
filiālei, SIA “Aizvēji”, SIA “Gg Cafe”, 
PII “Rūķītis”, peintbola klubam “Bu-
šas”, Saulkrastu Pēterupes ev. lut. 
baznīcai, Saulkrastu sociālās mājas 
kolektīvam, SIA “Krasts A”, pansio-
nātam “Marve Rezidenz”, Saulkras-
tu pašvaldības policijai, Saulkrastu 
TIC, radošajai apvienībai “Seesidefe-
ling”, Saulkrastu Velomuzejam, skais-
tumkopšanas salonam “Skaistuma 
terase”, sporta un atpūtas komplek-
sam “Koklītes”, tipogrāfijai “Iman-
ta”, Guntim Strapcānam, Aigaram 
Ulbikam, Gunāram Mednim, Ilgva-
ram Kornim, Edgaram Konstanti-
novičam, Kristapam Ozolniekam, 
Ivaram Einikam, Dzidrai Dulpi-
ņai, Artim Blankenbergam, Mierval-
dim Lejam, Oskaram Švānam, Andai 
Kurzemniecei, Rasai Šmotekai, Ievai 
Šteinbergai, Vizmai Vimbai, Marikai 
Kasparei, Kristapam Gurtiņam, Ve-
rai Iesalniecei, Dinai Misiņai, Ārijai 
Bērziņai, Sandrai Kornei, Justīnei Cī-
rulei, Linnai Ceŗmanei, Vikai Alekse-
jevai, Emīlam Putānam, Inesei Petro-
šinai, Sandrai Ozolai-Ozoliņai, Valdai 
Krasovskai, Ilonai un Jānim Trezu-
niem, Vairai Cīrulei, Sandrai Vimbai, 
Līgai un Dagnim Silgaļiem, Dagnijai 
Gurtiņai, Jānim Delgalvim, Janai Bu-
kovskai, Jānim Jakušam-Kreitusam, 
Jānim Lucānam (junioram), Jānim 
Mickānam, Guntim Ozoliņam, Artū-
ram Augstmanim, Līgai Vilcānei, Lās-
mai Liepiņai, Beatei Barkānei, Andim 
Strazdiņam, Indulim Peilānam, Nor-
mundam Ozolam, Mārai Alenai, Ievai 
Lazdauskai, Jānim Lucānam, Ērikam 
Kravalim, Kārlim Rūtentālam, Altai 
Bringinai, Ingai Burkovai, Solveigai 
Ivanovai, Gunai Lāčauniecei, Rasmai 
Krūkliņai, Antrai Deniškānei, Maru-
tai Mustei, Helēnai Bringinai, Volde-
māram Kučerukam, Ģirtam Kleinš-
mitam, jauktajiem koriem “Anima” 
un “Bangotne”, folkloras kopai “Dvī-
ga”, deju kolektīviem “Fractus”, “Des-
perado”, “Krustu šķērsu”, “Jūrdancis”, 
“Saulgrieži”, “Draiskais solis”, Zvej-
niekciema un Saulkrastu, kā arī PII 
“Rūķītis” bērnu deju kolektīviem, pū-
tēju orķestrim “Neibāde”, koklētā-
ju ansamblim “Saule”, Saulkrastu au-
dēju kopai “Kodaļa” un rokdarbnieku 
pulciņam. Paldies Saulkrastu novada 
deputātiem, pašvaldības vadītājiem 
un domes darbiniekiem.

Raitis Keišs, Judīte Krūmiņa, Signe 
Sinkeviča, Vija Skudra, 

PA “Saulkrastu kultūras un sporta 
centrs”

Arī šogad norisinājās ikgadējie 
Saulkrastu svētki, kas pulcināja 
ne vien novada iedzīvotājus, 
bet arī viesus no tuvienes un 
tālienes. Šogad svētku moto 
bija “Mūsu noslēpums”, kad 
ikviens trīs dienu garumā 
varēja minēt Saulkrastu un 
saulkrastiešu noslēpumus.

Piektdienas vakars kopā ar ra-
došo darbnīcu dalībniekiem un 

Saulkrastu gleznotāju plenēra 
māksliniekiem, kā arī ar Lin-
das Leen vakara noskaņu pilno 
akustisko koncertu Baltajā kāpā 
aizritēja, baudot Saulrieta noslē-
pumu. 

Sestdiena, kas tradicionāli ir 
Saulkrastu svētku centrālā die-
na, pagāja, atklājot jūras, vēja un 
smaida noslēpumu. Visas dienas 
garumā ikviens varēja piedalīties 
un vērot visdažādākos pasāku-

mus. Tirgus, koncerti lieliem un 
maziem, izstādes, sporta spē-
les, īpašais vilciens no Rīgas uz 
Saulkrastiem – tas viss priecēja 
svētku viesus un dalībniekus!

Sestdienas vakarā par spīti 
negaisam un spēcīgajām lietus-
gāzēm, svētku dalībnieki devās 
gājienā no Saules laukuma uz 
Saulkrastu estrādi, kur tradicio-
nāli norisinājās svētku koncerts. 
Spītējot lietum un pierādot, ka 

saulkrastieši ir izturīgi un dzīves-
priecīgi jebkuros laika apstākļos, 
skatītājus priecēja Saulkrastu 
mākslinieciskās pašdarbības ko-
lektīvu un svētku viesu sniegums. 
Šogad svētkus kuplināja Svētā 
Stefana baznīcas koris no Ham-
burgas, savukārt svētku ballē mu-
zicēja Saulkrastu sadraudzības 
pilsētas Neringas tautiskās mūzi-
kas kapela “Joldija”. 

Svētkos min noslēpumus

Līgumu var noslēgt:
•	katru	pirmdienu	un	ceturtdienu	
Saulkrastu	novada	domes	telpās	
Raiņa	ielā	8	no	plkst.	10.00	līdz	
18.00;
•	aizpildot	pieteikumu	www.zaao.lv;
•	piezvanot	uz	ZAAO biroju	pa	tālr.	
64281250;
•	atsūtot	pieteikumu	uz		
zaao@apollo.lv;
•	no	1.	septembra	Saulkrastu	EKO	
laukumā,	Rīgas	ielā	96a.

Bērnudārza „Rūķītis” brašie dejotāji. Foto no domes arhīva
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Saulkrastu domes 27. jūnija sēdes lēmumi
Par Saulkrastu pilsētas 
ar lauku teritoriju domes 
27.12.2006. lēmuma 
“Par atteikumu nodot 
privatizācijai zemesgabalu 
Ainažu ielā 42A, 
Saulkrastos” (domes sēdes 
protokola izraksts Nr.15§8) 
atcelšanu un apbūvēta 
zemesgabala Ainažu ielā 
42A, Saulkrastos, daļas 
nodošanu privatizācijai
1. Atcelt Saulkrastu pilsētas ar lau-
ku teritoriju domes 27.12.2006. 
lēmumu “Par atteikumu nodot 
privatizācijai zemesgabalu Aina-
žu ielā 42A, Saulkrastos”, domes 
sēdes protokola izraksts Nr. 15 § 8.
2. Nodot privatizācijai apbūvē-
ta zemesgabala Ainažu ielā 42A, 
Saulkrastos, kad. nr. 8013 002 0121, 
daļu 2880 m2 platībā, uz kura atro-
das SIA “Atpūtas serviss” piederošā 
ēka – kafejnīca un bērnu rotaļu lau-
kums.
Par grozījumiem Saulkrastu 
novada domes 31.08.2011. 
lēmumā “Par atļauju 
realizēt detālplānojumu 
pa daļām zemes gabalam 
“Sūkuļi””, sēdes protokola 
izraksts Nr. 17 § 54
Izdarīt grozījumus Saulkrastu no-
vada domes 31.08.2011. lēmumā 
“Par atļauju realizēt detālplānoju-
mu pa daļām zemes gabalam “Sū-
kuļi””, sēdes protokola izraksts 
Nr. 17 § 54, izsakot lēmuma lem-
jošo daļu šādā redakcijā:
“1. Atļaut realizēt detālplānojumu 
pa daļām, ievērojot izstrādāto de-
tālplānojumu zemes gabalam “Sū-
kuļi”, kad. nr. 8033 001 0891, atda-
lot zemes gabalus: nr. 1, nr. 2, nr. 3.
2. Noteikt nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķi atlikušai īpašu-
ma “Sūkuļi” daļai 6,68 ha platībā 
– zeme, uz kuras galvenā saim-
nieciskā darbība ir mežsaimniecī-
ba, kods 0201.”
Par nekustamā 
īpašuma tirgus vērtības 
apstiprināšanu un zemes 
īpašuma pirkšanas un 
pārdošanas līguma 
noslēgšanu
1. Apstiprināt sertificēta nekusta-
mā īpašuma vērtētāja Andra Gusā-
ra (LĪVA sertifikāts nr. 36) noteik-
to Saulkrastu pašvaldības zemes 
īpašuma Sīļu ielā 7, Saulkrastos, 
Saulkrastu nov., platība 1330 m2, 
kad. nr. 8013 004 0148, tirgus vērtī-
bu – Ls 12 500 (divpadsmit tūkstoši 
pieci simti lati 00 santīmi).
2. Noslēgt ar ēku īpašnieku SIA 
“Maršal Pluss”, reģ. nr. 40003317957, 
adrese Skolas iela 34–29, Rīga, pir-
kuma un pārdevuma līgumu par 
Saulkrastu novada pašvaldībai pie-
derošo zemes īpašumu Sīļu iela 7, 
Saulkrasti, Saulkrastu nov., kadas-
tra apzīmējumus 8013 004 0148, 
platība 1330 m2, pārdošanu. 
Par zemes vienības “Zeme 
34”, Zeme, Saulkrastu 
pag., Saulkrastu nov., 
piekritību un reģistrāciju 
zemesgrāmatā
Saulkrastu novada pašvaldībai 
piekrīt un uz Saulkrastu novada 
pašvaldības vārda zemesgrāmatā 
reģistrējama zemes vienība “Zeme 
34”, Zeme, Saulkrastu pagasts, 
Saulkrastu novads, kad. nr. 8033 
002 0830, platība 0,0601 ha.

Veicot kadastrālo uzmērīšanu, 
zemes vienības platība var tikt 
precizēta. 
Par zemes vienības “VEF 
Pabaži 62”, VEF Pabaži, 
Saulkrastu pag., Saulkrastu 
nov., piekritību un 
reģistrāciju zemesgrāmatā
Saulkrastu novada pašvaldībai 
piekrīt un uz Saulkrastu novada 
pašvaldības vārda zemesgrāmatā 
reģistrējama zemes vienība “VEF 
Pabaži 62”, VEF Pabaži, Saulkrastu 
pagasts, Saulkrastu novads, kad. 
nr. 8033 003 1023, platība 0,056 ha.
Veicot kadastrālo uzmērīšanu, 
zemes vienības platība var tikt 
precizēta. 
Par adreses piešķiršanu 
DKS “Pabaži B” piederošam nekus-
tamam īpašumam – zemes vienī-
bai, platība 0,0325 ha, kad. nr. 8033 
004 0683, un uz tās esošai ēkai – ki-
oskam, kad. nr. 8033 004 0530 001 
– piešķirt vienotu adresi: Vienpad-
smitā iela 45A, Pabaži, Saulkrastu 
pagasts, Saulkrastu novads.
Par nekustamā īpašuma 
nodokļa atvieglojuma 
piemērošanu
Piemērot nekustamā īpašuma 
nodokļa atvieglojumu 50 % ap-
mērā 3 (trīs) personām par nekus-
tamo īpašumu.
Par īpašuma zemes 
ierīcības projekta izstrādi
1. Atļaut izstrādāt nekustamā 
īpašuma 332F (kad. nr. 8013 003 
0617), Saulkrasti, Saulkrastu no-
vads, zemes ierīcības projektu.
2. Apstiprināt zemes ierīcības 
projekta darba uzdevumu.
Par īpašuma zemes 
ierīcības projekta izstrādi
1. Atļaut izstrādāt nekustamā īpa-
šuma Lapu ielā 22 (kad. nr. 8033 001 
0782), Zvejniekciems, Saulkrastu 
novads, zemes ierīcības projektu. 
2. Apstiprināt zemes ierīcības 
projekta darba uzdevumu.
Par īpašuma zemes 
ierīcības projekta izstrādi
1. Atļaut izstrādāt nekustamā īpa-
šuma Draudzības ielā 4 (kad. nr. 
8033 001 0519), Zvejniekciems, 
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu 
novads, zemes ierīcības projektu.
2. Apstiprināt zemes ierīcības 
projekta darba uzdevumu.
Par īpašuma zemes 
ierīcības projekta izstrādi
1. Atļaut izstrādāt nekustamo 
īpašumu “VEF Pabaži 75” (kad. 
nr. 8033 003 0772), VEF Pabaži, 
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu 
novads, un “VEF Pabaži 77” (kad. 
nr. 80330031145), VEF Pabaži, 
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu 
novads, zemes ierīcības projektu 
robežu pārkārtošanai.
2. Apstiprināt zemes ierīcības 
projekta darba uzdevumu.
3. Neatļaut sadalīt zemes vienī-
bu “VEF Pabaži 77”, VEF Pabaži, 
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu 
novads, (kad. nr. 80330032785), jo 
atdalāmo zemes gabalu platības 
neatbilst Saulkrastu pilsētas ar 
lauku teritoriju teritorijas plāno-
jumā noteiktajām minimālajām 
zemes platībām (1200 m2).
Par grozījumiem 2012. 
gada 28. marta saistošajos 
noteikumos Nr. 8 “Par 
centralizētā ūdensvada un 
kanalizācijas tīklu un būvju 

būvniecību, ekspluatāciju 
un aizsardzību Saulkrastu 
novadā”
1. Apstiprināt grozījumus 
Saulkrastu novada domes sais-
tošajos noteikumos Nr. 8 “Par 
centralizētā ūdensvada un kana-
lizācijas tīklu un būvju būvniecī-
bu, ekspluatāciju un aizsardzību 
Saulkrastu novadā”.
2. Apstiprinātos grozījumus 
Saulkrastu novada domes saisto-
šajos noteikumos un to paskaid-
rojuma rakstu triju darba dienu 
laikā pēc to parakstīšanas rakst-
veidā un elektroniskā veidā nosū-
tīt atzinuma sniegšanai Vides aiz-
sardzības un reģionālās attīstības 
ministrijai.
3. Saistošie noteikumi stājas spēkā 
nākamajā dienā pēc to publicēša-
nas bezmaksas informatīvajā izde-
vumā “Saulkrastu Domes Ziņas“.
Par detālplānojuma 
zemes gabalam Tallinas 
iela 7A pirmās redakcijas 
nodošanu sabiedriskajai 
apspriešanai un atzinumu 
saņemšanai
1. Nodot sabiedriskajai apsprie-
šanai un atzinumu saņemšanai 
detālplānojuma zemes gabalam 
Tallinas ielā 7A, Zvejniekciemā, 
pirmo redakciju. Sabiedriskās ap-
spriešanas laiku noteikt no 2012. 
gada 16. jūlija līdz 2012. gada 10. 
augustam.
2. Paziņojumu par detālplāno-
juma sabiedrisko apspriešanu 
publicēt pašvaldības vietnē, in-
formatīvajā izdevumā “Saulkras-
tu Domes Ziņas” un laikrakstā 
“Latvijas Vēstnesis”.
Par detālplānojuma 
“Priežkalni” grozījumu 
izstrādes sākšanu
1. Atcelt Saulkrastu novada do-
mes 29.02.2012. lēmumu (pro-
tokols Nr. 2 § 42) “Par detālplā-
nojuma “Priežkalni” grozījumu 
izstrādes uzsākšanu”.
2. Sākt detālplānojuma “Priežkal-
ni” grozījumu izstrādi.
3. Apstiprināt detālplānojuma 
grozījumu darba uzdevumu (pie-
likums nr. 1).
4. Par detālplānojuma izstrādes 
vadītāju apstiprināt būvvaldes va-
dītāju Līgu Pilsētnieci.
5. Noslēgt līgumu par detālplāno-
juma grozījumu izstrādes finan-
sēšanu ar detālplānojuma izstrā-
des ierosinātāju Guntu Zelgalvi 
divu nedēļu laikā no lēmuma spē-
kā stāšanās dienas.
6. Paziņojumu par detālplānoju-
ma “Priežkalni” grozījumu izstrā-
des sākšanu publicēt pašvaldības 
vietnē, informatīvajā izdevumā 
“Saulkrastu Domes Ziņas” un 
laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.
Par detālplānojuma 
“Oškalni” izstrādes sākšanu
1. Sākt detālplānojuma “Oškalni” 
grozījumu izstrādi.
2. Apstiprināt detālplānojuma 
darba uzdevumu.
3. Par detālplānojuma izstrādes 
vadītāju apstiprināt būvvaldes va-
dītāju Līgu Pilsētnieci.
4. Noslēgt līgumu par detālplā-
nojuma izstrādes finansēšanu ar 
detālplānojuma izstrādes ierosi-
nātāju Gaļinu Jermolajevu divu 
nedēļu laikā no lēmuma spēkā 
stāšanās dienas.

6. Paziņojumu par detālplānoju-
ma “Oškalni” izstrādes sākšanu 
publicēt pašvaldības vietnē, in-
formatīvajā izdevumā “Saulkras-
tu Domes Ziņas” un laikrakstā 
“Latvijas Vēstnesis”.
Par 30.01.2008. lēmuma 
atcelšanu
1. Atcelt Saulkrastu pilsētas ar 
lauku teritoriju novada domes 
2008. gada 30. janvāra lēmumu 
“Par detālplānojuma izstrādes uz-
sākšanu zemes gabaliem d/s “As-
tra 3B”, “Astra 3C” un “Astra 3D”” 
(protokols Nr. 1 § 48).
2. Atļaut veikt meža zemes trans-
formāciju īpašumos “Astra 3B”, 
“Astra 3C” un “Astra 3D” atbilstoši 
28.09.2004. MK noteikumu Nr. 
806 “Meža zemes transformācijas 
noteikumi” prasībām.
Par detālplānojuma zemes 
gabalam Ainažu ielā 13B, 
Saulkrastos, apstiprināšanu 
un saistošo noteikumu 
izdošanu
1. Apstiprināt iesniegto detālplā-
nojumu zemes gabalam Ainažu 
ielā 13B, Saulkrastos, kad. nr.8013 
002 0372.
2. Izdot saistošos noteikumus 
“Detālplānojums zemes gabalam 
Ainažu ielā 13B, Saulkrastos”;
3. lēmumu publicēt pašvaldības 
vietnē, informatīvajā izdevumā 
“Saulkrastu Domes Ziņas” un 
laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.
Ar detālplānojuma pilnu doku-
mentāciju var iepazīties Saulkras-
tu būvvaldē Raiņa ielā 8, Saulkras-
tos, domes darba laikā. 
Par grozījumiem Saulkrastu 
novada domes 28.12.2011. 
saistošajos noteikumos 
Nr. 15 “Par pašvaldības 
kompensāciju izmaksu 
vecākiem (aizbildņiem), 
kuru bērns netiek 
nodrošināts ar vietu 
Saulkrastu novada 
pašvaldības izglītības 
iestādē pirmsskolas 
izglītības programmas 
apguvei” 
1. Apstiprināt Saulkrastu nova-
da domes saistošos noteikumus 
“Grozījumi Saulkrastu novada 
domes 28.12.2011. saistošajos no-
teikumos Nr. 15 “Par pašvaldības 
kompensāciju izmaksu vecākiem 
(aizbildņiem), kuru bērns netiek 
nodrošināts ar vietu Saulkrastu 
novada pašvaldības izglītības ies-
tādē pirmsskolas izglītības prog-
rammas apguvei”.
2. Apstiprinātos saistošos no-
teikumus un to paskaidrojuma 
rakstu triju darba dienu laikā 
pēc to parakstīšanas rakstveidā 
un elektroniskā veidā nosūtīt 
atzinuma sniegšanai Vides aiz-
sardzības un reģionālās attīstī-
bas ministrijai.
3. Šie saistošie noteikumi stājas 
spēkā likumā “Par pašvaldībām” 
45. panta noteiktajā kārtībā.
Par pirmsskolas izglītības 
iestādes “Rūķītis” slēgšanu 
uz laiku labiekārtošanas 
darbu dēļ 
1. No 20.08.2012. līdz 24.08.2012. 
slēgt Saulkrastu pirmsskolas iz-
glītības iestādi “Rūķītis”. 
2. Uzdot pirmsskolas izglītības 
iestādes “Rūķītis” vadītājai Sani-
tai Tībergai līdz 2012. gada 20. au-

gustam ar šo lēmumu iepazīstināt 
bērnu vecākus (aizbildņus).
Par pirmsskolas izglītības 
iestādes “Rūķītis” 
struktūrvienības “Rūķu 
māja” reorganizāciju 
1. Reorganizēt pirmsskolas izglī-
tības iestādes “Rūķītis” struktūr-
vienību “Rūķu māja”, izveidojot 
pirmsskolas bērnu grupu vecumā 
no pusotra līdz trim gadiem, lai 
Saulkrastu novada pašvaldības 
administratīvajā teritorijā pirms-
skolas vecuma bērnus nodrošinātu 
ar vietām audzināšanas iestādē, 
tā īstenojot pirmsskolas izglītības 
programmu. 
2. Struktūrvienības “Rūķu māja” 
reorganizācija pabeidzama līdz 
2012. gada 1. septembrim.
3. Uzdot pirmsskolas izglītības 
iestādes “Rūķītis” vadītājai Sani-
tai Tībergai:
3.1. izstrādāt un iesniegt apstipri-
nāšanai Saulkrastu novada domē 
grozījumus Saulkrastu pirmssko-
las izglītības iestādes “Rūķītis” 
nolikumā;
3.2. izstrādāt un iesniegt apstipri-
nāšanai Saulkrastu novada domē 
pirmsskolas izglītības iestādes 
“Rūķītis” budžeta grozījuma pro-
jektu;
3.3. normatīvajos aktos noteiktajā 
kārtībā brīdināt struktūrvienības 
“Rūķu māja” darbiniekus par dar-
ba tiesisko attiecību izbeigšanu 
atbilstoši Darba likuma 101. panta 
pirmās daļas 9. punktam, izmak-
sājot atlaišanas pabalstu;
3.4. nekavējoties rakstveidā infor-
mēt bērnu vecākus par struktūr-
vienības “Rūķu māja” reorganizā-
ciju.
Par nedzīvojamo telpu 
nomas līguma noslēgšanu 
ar “Swedbank” AS
1. Saulkrastu pašvaldības bibliotē-
kas vadītājai Vizmai Stūrmanei ar 
2012. gada 1. jūliju noslēgt nedzī-
vojamo telpu nomas līgumu uz 
1 (vienu) gadu ar “Swedbank” AS 
Siguldas filiāles vadītāju Dainu 
Dalki par Saulkrastu pašvaldības 
bibliotēkas telpu (datoru zālē) 
nomu “Swedbank” AS Klientu in-
formācijas centra izveidei.
2. Noteikt nomas maksu Ls 20 
mēnesī, tajā skaitā 21 % pievieno-
tās vērtības nodokli.
Par sadarbības līguma 
slēgšanu
Slēgt sadarbības līgumu ar Vi-
dzemes zvejnieku biedrību par 
projektu “Zivju resursu aizsar-
dzības pasākumu nodrošināšana 
Saulkrastu novadā”, “Zivju re-
sursu pavairošana un atražošana 
Saulkrastu novada ūdenstilpnēs, 
2. kārta”, “Dabisko dzīvotņu kva-
litātes uzlabošana Pēterupes upē, 
Saulkrastu novada teritorijā” un 
“Dabisko dzīvotņu kvalitātes uz-
labošana Ķīšupes upē, Saulkrastu 
novada teritorijā” īstenošanu par 
summu Ls 10 785,51.
Ar pilnu domes lēmumu tekstu 
(ievērojot Fizisko peronu datu aiz-
sardzības likumā noteikto) var ie-
pazīties Saulkrastu novada domes 
vietnē www.saulkrasti.lv, sadaļā 
“Domes lēmumi”.
Nākamā ikmēneša domes sēde pa-
redzēta trešdien, 25. jūlijā, plkst. 
15.00 Saulkrastu novada domē Rai-
ņa ielā 8.
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Skolēni ceļo, apglezno akmeņus, 
grebj karotes un sporto 
Jūnija beigās un jūlija 
sākumā mūsu pilsētu atkal 
pieskandināja bērnu čalas un 
smiekli. Septīto gadu savu gaitu 
uzņēma Saulkrastu Bērnu 
un jauniešu dienas centra 
“Saulespuķe” un Saulkrastu 
novada domes organizētais 
vasaras projekts bērniem. 

Projektu mērķis ir nodrošināt 
mūsu pašvaldības bērniem liet-
derīgu un interesantu brīvā laika 
pavadīšanu, draudzējoties un rū-
pējoties citam par citu, atklājot 
sevī jaunus talantus un prasmes, 
apgūstot patstāvību un sociālās 
prasmes. Bērnu vasaras projektu 
aktivitātes katru gadu tiek rūpīgi 
plānotas, ievērojot bērnu vecuma 
īpatnības, vēlmes un intereses.

Šī gada projektā “Es dabā” 
bērniem bija iespēja vairāk iepazīt 
dabas pasauli, interesantus un sav-
dabīgus dabas veidojumus Līgatnē, 
vērot dzīvniekus Rīgas zoodārzā, 
pētīt un uzzināt jaunas, interesan-
tas lietas par kokiem un dzīvnie-
kiem mežziņa Normunda Strapcā-
na vadībā, vērot, kā no koka gabala 
top karotes, un pašiem izmēģināt 
savas prasmes karošu grebšanā. 
Interesanta un lietderīga bija Lī-
gatnes papīrfabrikas apskate, bērni 
redzēja, kā top papīrs. Daudziem 
nebijis piedzīvojums bija pārcel-
šanās pār Gauju ar vienīgo pārcel-
tuvi Baltijā. Līgatnē dalībnieki ēda 
brīnumgardas pankūkas ar pašga-
tavotu aveņu un zemeņu ievārīju-
mu, dzēra smaržīgu liepziedu tēju, 
iemācījās pareizi iekurināt uguns-
kuru un spēlēt jautras spēles brīvā 
dabā. Radošajās darbnīcās bērni 
iemācījās izgatavot skaistas filca 

puķītes, sienas dekorus no dabas 
materiāliem, kā pareizi apgleznot 
akmeņus, veidot savdabīgus rāmī-
šus fotogrāfijām un citus darbiņus. 

Kā ierasts, pirmajā dienā da-
lībnieki uzzināja cits cita hobijus, 
izveidoja draudzības rokassprā-
dzes un “labo darbiņu kastītes”, 
kurās visu projekta laiku tika krāti 
labie darbiņi. Kopā ar vadītājiem 
izstrādāja un vienojās par kārtī-
bas noteikumiem, kuri jāievēro 
visu nometnes laiku, kā arī kopīgi 
izdomāja ikgadējo nometnes him-
nu. Noslēguma dienā aktīvākie sa-
ņēma nelielas pārsteiguma balvas. 

Šovasar patīkams atklājums 
nometnes dalībniekiem bija Skul-
tes ostas apskate, kur daudzi bija 
pirmo reizi. Interesantā stāstīju-
mā bērni uzzināja, kā tiek organi-
zēta ostas darbība, iekrauti kuģi. 

Patiesu prieku visiem sagādā-
ja jau par tradīciju kļuvusī vieso-
šanās pie Saulkrastu “pludmales 
glābējiem”.

Uzmanīgi noklausījāmies in-
formāciju, un tad sekoja pats aiz-
raujošākais – visi tikām izvizināti 
ar glābšanas laivu. Paldies abiem 
Mārtiņiem par pacietību, izturī-
bu, sirsnīgo un atbildīgo attiek-
smi pret bērniem.

Ar Līvas Bogdanovas gādī-
bu viesojāmies starptautiskajā 
smilšu skulptūru festivālā uz AB 
dambja. Apskatījām mākslinieku 
veidotās skulptūras, kā arī paši 
no īpaši sagatavotām smiltīm 
veidojām savas skulptūras, kuras 
piedalīsies konkursā. Mīļš paldies 
Līvai un pārējiem jauniešiem, kas 
darbojās ar bērniem. 

Un kas gan ir vasaras atpūta 
bez sportiskām aktivitātēm! Ap-

gūt jaunus, modernus hiphopa 
soļus palīdzēja mūsu Sandra Ozo-
la-Ozoliņa. Visi no sirds sportoja 
Reiņa trases mazajās sporta spēlēs, 
kuras tika sagatavotas pēc mūsu 
vēlmēm. Bērni spēlēja futbolu, 
tautas bumbu, ripināja golfa bum-
biņas uz grīna, spēlēja SNAG golfu 
un vizinājās ar kanoe laiviņām. 
Mūsu vidū ir arī jaunie golfa “čem-
pioni” – Nora, Reinis un Samanta, 
kuri par izciliem rezultātiem saņē-
ma balviņas no spēļu organizato-
riem. Paldies Jurim Austriņam par 
perfekti noorganizēto pasākumu. 

Visgaidītākais notikums pro-
jekta laikā, protams, bija divu 

dienu pasākums ar nakšņoša-
nu. Šogad lieliski atpūta bija 
Džūkstes pagastā pie Kliģu ezera. 
Dalībnieki apguva daudz jaunu 
komandu spēļu, tūrisma elemen-
tu un naktī atkal piedzīvoja īstas 
šausmas “Baiļu trasītē” atraktīvu, 
jautru un atbildīgu pasākuma va-
dītāju vadībā un uzraudzībā. Pal-
dies “Ūdensputnu” komandai par 
pacietību un aizrautību darbā ar 
bērniem. 

Lai projekts noritētu veiksmī-
gi, par katru nometnes dalībnie-
ku rūpējās Saulkrastu bērnu un 
jauniešu dienas centra “Saules-
puķe” vadītāja Ingūna Feldmane, 

skolotājas Ināra Strapcāne, Inese 
Petrošina un Linda Strapcāne. 
Nometnes dalībnieki un organi-
zatori ir pateicīgi Saulkrastu no-
vada domei par materiālo atbal-
stu, šoferim Andim Strazdiņam 
par pacietību, vedot tuvākās un 
tālākās ekskursijās, kā arī vecā-
kiem, kuri uzticējās vadītājām un 
saviem bērniem. Mīļu paldies sa-
kām visiem, kas šīs divas nedēļas 
bija kopā ar mums!

Jauku, saulainu un prieka pil-
nu atlikušo vasaru!

Ingūna Feldmane, 
BJDC “Saulespuķe” vadītāja

Saulkrastu sociālais 
dienests 

AiciNA dARBā 
uZ lAiku 

SOciālO PEdAgOgu 
darbam uz pusslodzi 

Zvejniekciema 
vidusskolā.

Prasības:
• augstākā izglītība ar 
kvalifikāciju – sociālais 
pedagogs;
• labas saskarsmes 
un organizatoriskās 
prasmes;
• prasmes sociālā un 
psiholoģiskā procesa 
vadībā;
• valsts valodas prasmes;
• datorlietotāja prasmes.

Pieteikuma vēstuli un 
CV sūtīt līdz 10. augustam 

Saulkrastu sociālajam 
dienestam, Raiņa ielā 8, 
Saulkrastos, LV-2160 vai 
uz e-pasta adresi anita.
bogdanova@saulkrasti.lv. 

Tuvāka informācija pa 
tālruni 67142510.

Makulatūras vākšanas 
akcija – piedalies!

Saulkrastu 
džeza festivāls
“Saulkrasti Jazz Festival” svin 
15. gadu jubileju. Šogad tas 
notiks no 16. līdz 21. jūlijam 
“Minhauzena Undā” 
Saulkrastos. 

15  brīvdabas koncertos uzstā-
sies gandrīz 30 mūziķu grupas 
no visas pasaules un nedēļas ga-
rumā džeza meistarklasēs savas 
prasmes slīpēs 100 talantīgu jau-
niešu pie pasaulē atzītiem peda-
gogiem  – Dom Famularo (ASV), 
Anka Koziel (Nīderlande), Steinar 
Aadnekvam (Norvēģija), Francesco 
Angiuli (Itālija), Ferit Odman (Tur-
cija), Nachum Pereferkovich (Izra-
ēla) un Kestutis Vaiginis (Lietuva).

Uz “Saulkrasti Jazz Festival 
2012” skatuves “Minhauzena 
Undā” katru vakaru plkst. 20.00 
klausītāji varēs baudīt labāko no 
pašmāju džeza, kā arī mūziķus 
no visas pasaules: Mo’ Blow (Vā-
cija), Raimonds Macats Quintet 
(Latvija), Kestutis Vaiginis Quartet 

(Itālija, Turcija, Lietuva), Siauliai 
Big Band (Lietuva), TomTomm 
Quartet (Igaunija), Frank-Pash-
kevich Quartet (Dānija, Latvija), 
Vilnius Jazz Orchestra (Lietuva), 
The Drumbassadors (Nīderlande) 
un citi. 

Sestdien, 21. jūlijā, plkst. 19.00 
festivāla noslēguma koncertā uz-
stāsies izsmalcinātais Sofia Fusion 
Quartet (Bulgārija) un nigēriešu 
soul-jazz dziedātājs Ola Onabu-
le ar grupu, kas ir bijis vienīgais 
mākslinieks Viktorijas un Deivida 
Bekhemu kāzās.

“Saulkrasti Jazz Festival” pie-
dāvā arī virkni bezmaksas koncer-
tus – 12. un 19.  jūlijā plkst. 17.00 
uz Origo Summer Stage skatuves 
Rīgā, Saulkrastu centrā Saules 
laukumā no 16. līdz 20. jūlijam 
plkst. 15.00 un 21.  jūlijā plkst. 
12.00 uz “Minhauzena Undas” 
skatuves meistarklašu studentu 
koncerts. 

Nometnes “Es dabā” dalībnieki. Foto no domes arhīva

Vairāk informācijas www.saulkrastijazz.lv

Publisko bibliotēku attīstības 
projekts “Trešais tēva dēls” sa-
darbībā ar papīrfabriku “Līgat-
ne” sākuši unikālu makulatūras 
vākšanas akciju “Bibliotēka man, 
es bibliotēkai”. Akcija turpināsies 
līdz 31. oktobrim.

“Akcijas mērķis ir atvieglot 
bibliotēkām no aprites izņemto 
grāmatu, periodikas izdevumu 
un citas makulatūras savākšanu 
un utilizēšanu, kā arī pievērst uz-
manību papīra šķirošanas un otr-
reizējās pārstrādes esamībai un 
nepieciešamībai Latvijā,” informē 
SIA “Papīrfabrika “Līgatne”” mār-
ketinga vadītāja Oļesja Dreimane.

Ikviena bibliotēka, kas pieda-
lās šajā akcijā, par katriem nodo-
tiem makulatūras 500 kg saņems 
veicināšanas balvu – fabrikā sara-
žotu papīru. Bibliotēka, kura būs 
savākusi visvairāk makulatūras 

savā reģionā, balvā saņems foto-
aparātu un kliņģeri, ar ko pacie-
nāt savus atbalstītājus.

Bibliotēkai dalība akcijā ir vēl 
viena iespēja parādīt, ka atbalsta 
progresīvas idejas, izglīto un ie-
saista iedzīvotājus, šajā gadījumā 
– popularizējot videi draudzīgu 
domāšanu un dzīvesveidu.

Arī Saulkrastu novada biblio-
tēka ir pieteikusies šai akcijai un 
aicina piedalīties savus lasītājus. 
Ja jums ir nolietotas un noveco-
jušas grāmatas, avīzes, žurnāli 
un cita makulatūra – nesiet uz 
bibliotēku! Mēs parūpēsimies, lai 
tā nonāk papīra pārstrādes uzņē-
mumā.

Interesenti informāciju par 
akciju var iegūt Saulkrastu bib-
liotēkā.

Vizma Stūrmane
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Tāpat svētkos piedalījās Saulkras-
tu sadraudzības pilsētu Odolano-
vas (Polija) un Neringas (Lietuva) 
pašvaldību delegācijas.

Kā katru gadu, arī šogad tika 
piešķirta Saulkrastu Lielā balva. 
Šogad balvu ieguva apsardzes uz-
ņēmuma SIA “Taipans” vadītājs 
Viktors Dedjuško. Balvas autors 
ir saulkrastietis Armands Jēkab-
sons.

Svētdien, svētku pēdējā dienā, 
Zvejniekciema stadionā notika 
tradicionālā suņu izstāde. Savu-
kārt pēcpusdienā kultūras namu 
“Zvejniekciems” pieskandināja 
kokļu skaņas, kur norisinājās jau 
trešais Saulkrastu koklētāju saiets 
“Koklē vēju vanadziņš”. Svētku 
noslēgumā svētdienas vakarā kul-
tūras namā varēja baudīt Swed-
bank kora sniegumu.

Saulkrastu novada dome iz-
saka pateicību visiem svētku da-
lībniekiem! Īpašs paldies svētku 
organizatorēm Judītei Krūmiņai 
un Vijai Skudrai, kā arī Raitim 
Keišam un Signei Sinkevičai.

Saulkrastu novada dome no-
vēl saulainu, siltu un skaistu va-
saru!

Svētkos min noslēpumus
1. lpp. 

Spītējot lietum un pierādot, ka saulkrastieši ir izturīgi un dzīvespriecīgi jebkuros laika apstākļos,svētku dalībnieki devās gājienā no Saules laukuma uz 
Saulkrastu estrādi. Foto no domes arhīva

Koncertā uzstājas lielie un mazie dejotāji.

Koris “Bangotne” ar viesiem no Hamburgas.

Folkloras kopas „Dvīga” vadītāja 
Antra Deniškāne

Skatītājus estrādē svētkos sveic Odolanovas pilsētas vicemērs 
Vitoslavs Gibasevičs.

Koris “Anima” spēj skanīgi un aizrautīgi dziedāt arī lietū.Šogad Saulkrastu Lielo balvu ieguva apsardzes 
uzņēmuma SIA “Taipans” vadītājs Viktors Dedjuško.

Muzikanti Miervalža Lejas vadībā 
sagaida svētku vilcienu no Rīgas.
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Zvejniekciemā 
izlaidumu nosvinējuši 
52 jaunieši
Zvejniekciema vidusskolā 
gan devītajiem, gan 
divpadsmitajiem beidzies 
eksāmenu laiks un notikuši 
izlaiduma sarīkojumi. 

Pamatskolu šajā mācību gadā pa-
beidza 30 skolēni (audzinātājas 
Sandra Ozola-Ozoliņa un Pārsla 
Rumpe), bet vidusskolu – 22 au-
dzēkņi (audzinātāja Vaira Cīrule). 
12. klases absolventi sertifikātus 
ar zināšanu līmeņa vērtējumu 
saņems jūlijā, bet svinīgajā pasā-
kumā Ministru prezidenta Valda 
Dombrovska apsveikuma vēstuli 
par teicamām sekmēm mācībās 
saņēma 12. klases skolniece Daina 
Kosīte. 

Savukārt 9. klašu izlaidumā 
Saulkrastu novada domes atzinības 
par labām un teicamām sekmēm 
mācībās saņēma Anete Kalniņa, 
Elīna Paeglīte, Ieva Jurkeviča, Sa-
nita Martinsone un Toms Birzulis. 

Zvejniekciema vidusskolas ko-
lektīvs priecājas par jauniešiem, 
kuri centīgi un apzinīgi mācījušies, 
lai iegūtu pamata vai vidējo izglītī-
bu. Paldies viņu ģimenēm par veik-
smīgo sadarbību un sapratni.

Pamatskolas beidzēji tiek gai-
dīti Zvejniekciema vidusskolā, lai 

turpinātu iegūt vidējo izglītību, 
bet visiem absolventiem vēlam 
saulainu un patīkamiem pārstei-
gumiem bagātu vasaru.

Zvejniekciema vidusskola

Vidusskolas absolventi – ar skatu nākotnē
Pavisam nesen Saulkrastu 
vidusskolā izskanēja pēdējais 
zvans, divpadsmito laistās 
mazās, krāsainās cerību 
laiviņas cīnījās ar Pēterupes 
straumi, kopā ar 11. klasi un 
skolotājiem gan nopietni, gan 
ar humoru tika pieminētas 
skolas gaitas. 

Pēdējais zvans katra vidussko-
lēna dzīvē ir īpaša diena, jo ir kā 
robeža starp gadiem ierasto sko-
las dzīvi un to “lielo dzīvi”, kura 
gan vilina, gan baida. Nu jau par 
tradīciju Saulkrastu vidusskolā 
kļuvis šai dienā braukt uz Lik-
teņdārzu. Tas ir simboliski, jo 
Likteņdārzs ir vieta, kur satiekas 
pagātne, tagadne un nākotne, kā 
cilvēka, tā valsts. Arī šajā sev tik 
svarīgajā dienā nākamie skolas 
absolventi ne tikai atpūtās skais-
tajos Daugavas krastos, bet arī 
piedalījās dārza labiekārtošanā, 
kā arī Saulkrastu vidusskolā pava-
dītos gadus iemūžināja, amfiteāt-
ra krāvumam atvedot akmeni no 
dzimtās puses.

Nu jau pavadīta eksāmenu 
sesija, izlaidumā saņemti zie-
di, dāvanas un laba vēlējumi, un 
grūtie, bet skaistie skolas gadi 
pamazām kļūst par pagātni. Šo-
gad Saulkrastu vidusskolu klā-
tienē absolvē divdesmit pieci 
audzēkņi: Artūrs Augstmanis, 
Linna Cērmane, Dagnis Dinbirs, 
Līga Garnele, Elīna Jakubovska, 
Ilze Kleinšmite, Elvijs Kučeruks, 
Kaspars Kūkojs, Sintija Kviese, 
Aleksis Ķikuts, Kārlis Jānis Mite, 

Valdis Pavļiks, Anna Madara Pēr-
kone, Eduards Plankājs, Emīls 
Putāns, Edgars Rancāns, Viktorija 
Ratačova, Andrejs Ratnieks, Re-
inis Ratnieks, Tedis Rozenfelds, 
Dzintars Rubīns, Eva Stepiņa, Dā-
vis Šmitiņš, Artūrs Šmitiņš, Vilma 
Elza Zande, kā arī neklātienes 
programmas izglītojamie Gunārs 
Belmers un Edgars Odiņš.

Divpadsmitie var lepoties ar 
skolas laikā paveikto. Jau daudzus 

gadus daļa skolēnu ir piedalīju-
sies skolas svētku uzvedumos un 
sabiedriskajā dzīvē, aktīvi sporto-
jusi. Tāpat novārtā netika atstāts 
arī mācību darbs, kas daļai skolē-
nu jau devis gandarījumu. Četri 
absolventi – Artūrs Augstmanis, 
Linna Cērmane, Anna Madara 
Pērkone, Ilze Kleinšmite – saņē-
ma LR Ministru prezidenta atzi-
nības vēstuli par augstiem sasnie-
gumiem mācību darbā. Pavisam 

nesen LU Sociālo zinātņu fakul-
tātes zinātniski pētniecisko darbu 
konkursā Ilze arī ieguva pirmo 
vietu un priekšrocības konkursā 
uz budžeta vietu izvēlētajā spe-
cialitātē. Prieks, ka skolēnu mācī-
bu darbs un sabiedriskā aktivitāte 
tika novērtēta studiju atbalsta 
fondos. Tā Artūrs Augstmanis 
ieguvis iespēju saņemt Vītolu 
fonda stipendiju studijām RTU, 
bet Eduards Plankājs – prestižo 

Latvijas Universitātes “Ceļamai-
zes” stipendiju. Arī pārējie klases 
skolēni ir spēruši pa solītim pretī 
savai nākotnei, pārdomāti izvēlo-
ties savu nākamo profesiju.

Jauni, apņēmīgi un cerību pil-
ni šī gada Saulkrastu vidusskolas 
absolventi raugās nākotnē. Lai 
viņiem izdodas piepildīt savus 
sapņus!

Inese Ābola

Saulkrastu 12. kases skolēni un vidusskolas skolotāji. Foto no Saulkrastu vidusskolas arhīva

Zvejniekciema vidusskolas 12. klases absolventi. Foto: K. Sudraba

Zvejniekciema vidusskolas 
9. klašu absolventi. 

Foto: D. Belova
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cienījamie Saulkrastu 
novada iedzīvotāji un 

viesi!
Veidosim mūsu novada 

vēsturi!
Saulkrastu topošais muzejs 
aicina: ja jums mājās ir kāda 

šķietami nederīga lieta, 
piedāvājiet to mums! 

Tie varētu būt darba rīki, 
apģērbi, apavi, mēbeles, 

trauki, sadzīves priekšmeti, 
rotaļlietas, dokumenti, 

atklātnes, fotogrāfijas u. 
c. lietas gan no padomju 
laikiem, gan no Latvijas 

brīvvalsts laikiem vai vēl 
senāk. Interesē viss, ko 

dzīvē esam lietojuši, bet ko 
nevar vairs nopirkt veikalā. 

Interesē viss, ko jaunatne 
nav redzējusi un redzēs 

turpmāk, iespējams, muzejā. 
Esiet atsaucīgi un zvaniet pa 
tālruni 20222765 (Dagnija). 

Jau iepriekš paldies par 
atsaucību.

Saulkrastu vidusskolai 100
Sestie desmit. No 1962. līdz 1972. gadam
Skolā 60. gadu sākumā bija 17 kla-
ses, kur mācījās turpat 500 gan 
latviešu, gan krievu tautības sko-
lēnu. Vidusskola kļuva par bāzes 
skolu LVU Svešvalodu fakultātes 
studentu mācību praksei (prakses 
vadītāji B. Raudoviča un A. Bluķe). 
Skolā strādāja 34 skolotāji, no ku-
riem 16 bija ar augstāko izglītību.

Šajā laikā darbu Saulkrastu 
vidusskolā sāk skolotājs Alek-
sandrs Pētersons. 1970. gadā sko-
las komanda izcīnīja pirmo vietu 
republikā komandu vērtējumā 
pionieru četrcīņā “Draudzība”, 
iemantojot tiesības piedalīties 
vissavienības sacensībās, kurās 
ieguva 9. vietu. Komandā star-
tēja Agnese Dikterova, Andris 
Čulkstēns, Līga Treimane, Vik-
tors Černišovs, Rasma Birkāne, 
Aivars Pētersons, Zenta un Anita 
Petunovas, Aivars Krastiņš, Strei-
pa Edžus, Maruta Krūmiņa un 
Ojārs Jespars. Aleksandrs Pēter-
sons ir izaudzinājis vairākus izci-
lus sportistus, kā, piemēram, Zin-
ti Ekmani, Aleksandru Obižajevu.

Daudz labu vārdu gan no sko-
las direktora, gan no bērnu vecā-
kiem un arī pašiem audzēkņiem 
tiek veltīti skolotājai, vēlāk arī 
PSRS Augstākās padomes depu-
tātei Lūcijai Grāverei. Vēlāk, 1980. 
gada oktobrī, žurnālā “Padomju 
Latvijas sieviete” top raksts par 
skolotāju L. Grāveri, kas iesā-
kas ar citātu no vecāku vēstules 
redakcijai: “... skolotāja Grāvere 
panākusi, ka visi bērni grib mā-
cīties... Viņa nav parasta skolotā-
ja, viņai skola – visa dzīve... Daži 
tādus sauc par negudriem. Bet tā 
taču ir dzīves un darba varonība! 
Vienkārša, atsaucīga, saprotoša...” 
Guna Lāčauniece savās atmiņās 
stāsta, ka “pateicoties vidussko-
las audzinātājai Lūcijai Grāverei, 
mans klases kolektīvs ir tik salie-
dēts un draudzīgs līdz šodienai”.

Skolotāji savās atmiņās atce-

ras arī tā laika mācību pārziņus. 
Boriss Cīrulis tiek raksturots kā 
ļoti prasīgs, saprotošs un cilvēcīgs, 
savukārt Ritu Duku vēlāko laiku 
direktore Ināra Jorniņa raksturo 
kā “vienkāršu, uzticamu, princi-
piālu ideālisti ar bagātu sirdi.”

Masveidīgākie skolēnu māks-
linieciskās pašdarbības kolektīvi 
60., 70. gados bija vecāko klašu 
jauktais koris J. Veismaņa vadībā, 
dramatiskais kolektīvs, ko vadīja 
konservatorijas studente Rozen-
tāle. Rosīgākie deju kolektīvu gadi 
bija 60., kamēr mūzikas pavadīju-
mu izpildīja skolniece Baiba Aker-
berga. 1962. gada augustā darbu 
Saulkrastu vidusskolā sāk Jānis 
Veismanis. Tiek nodibināti sko-
lotāju vokālie ansambļi – vīru du-
bultkvartets un sieviešu sekstets. 
Darbu sāka dažādi pulciņi: pū-
tēju orķestris, dombru orķestris, 
skolēnu vokālie ansambļi (1.–2. 
kl., 3.–4. kl., 5.-7. kl. un 8.–11. kl.). 
“Savā darbā izjutu lielu atbalstu 
no visiem skolotājiem un arī no 
skolas vadības. Tāpēc darbs veicās 
un nesa labus rezultātus. Katru 
gadu notika koru skates. Skatēs 

iegūtās vietas bija labas (no 1. līdz 
3. vietai),” tā Jānis Veismanis.

Jau no pirmajiem vidussko-
las gadiem roku rokā ar mācību 
darbu iet ražošanas apmācība. 
60. gados prakse noritēja Skul-
tes zivju konservu fabrikā. Vienu 
dienu nedēļā meitenes strādāja 
cehā, bet zēni – mehāniskajās 
darbnīcās. Mācību gada beigās 
bija divnedēļu prakse. Apguva 
zivju apstrādātāja speciālista un 
grāmatveža profesijas. 

Gadu gaitā izveidojās intere-
santas tradīcijas. Tiek organizēti 
patriotisko dziesmu konkursi, po-
litisko plakātu konkursi. Tradicio-
nālas ir kļuvušas padomju armijas 
dienai veltītās ierindas skates, uz 
kurām ierodas karavīri no tuvākās 
karaspēka daļas, kas atrodas Lilas-
tē, kā arī Lielā Tēvijas kara veterāni. 
Uz Miera stundu klašu kolektīvos 
ierodas cīņu un darba veterāni, 
labākie darba darītāji, šefi. Katru 
gadu Saulkrastu atbrīvošanas dienā 
un Uzvaras svētkos skolas kolektīvs 
piedalās mītiņā Brāļu kapos. Jau 

ar 70. gadiem piedalās militāra-
jās sporta spēlēs rajonā. Daudzi tā 
laika skolotāji ar nepatiku atceras 
obligātos antireliģiskos pasāku-
mus, kas bija jāveic skolās. Skolas 
muzejā ir atrodama glīta mapīte ar 
uzrakstu “Smieklu pēcpusdiena”, 
kurā glabājās fotogrāfijas no ateistu 
pulciņa pēcpusdienas.

“Skolēni drīkstēja apmeklēt 
tikai skolas rīkotos pasākumus un 
ne vēlāk kā līdz desmitiem vaka-
rā. Ja gribējās aiziet uz kino, bija 
jāprasa atļauja skolas komjau-
natnes komitejas pārstāvim. Bija 
jāuzraksta iesniegums, jāņem lī-
dzi dienasgrāmata, lai redzētu 
sekmes. Komjaunatnes komitejas 
pārstāvja parakstītais iesniegums 
bija jāņem līdzi uz kino. Šis li-
kums attiecās uz pamatskolē-
niem līdz 7. klasei,” stāsta Ilga 
Lukaševica (Lācīte).

Desmitgades pēdējos divus 
gadus par skolas direktoru no-
strādāja Harijs Bete-Jurkevics. 
Diemžēl skolas muzejā ir maz 
informācijas par viņa darbību. 

Skolotājas Lejasmeijeres atmiņās 
ir atrodams ieraksts: “...prasīgs, 
iejūtīgs pret skolotājiem. Mīlēja 
dziesmu. Dziedāja korī “Bangot-
ne”. Rūpējās par skolas kora sagla-
bāšanu, nostiprināšanu, sniedza 
nepieciešamo atbalstu dziedāša-
nas skolotājiem.” Savukārt skolo-
tāja Grabčika atceras direktoru ar 
patiesu cieņu: “Viņš bija ļoti labs, 
atsaucīgs direktors. Viņam veido-
jās labs kontakts arī ar bērniem. 
Kad skolēniem bija jāstrādā kol-
hoza laukos, viņš nestāvēja malā, 
bet strādāja kopā ar bērniem.”

Šo desmitgadi varētu rakstu-
rot ar vārdu “stabilitāte”. Skola ir 
iejutusies jaunajās ēkās. Ēkās, ku-
rās tā darbojas arī šodien. Ir aprī-
kotas mācību telpas. Ir čakls un 
zinošs kolektīvs. Plaša ārpuskla-
ses darbība. Šajā desmitgadē sko-
lā darbu sāk skolotāja Grabčika.

Jānis Daukša 
Nepieciešamos materiālus rakstam 
sagatavoja Saulkrastu vidusskolas 
muzeja vadītāja Vizma Niedre.

Paziņojums par detālplānojuma 
Ainažu ielā 13B, Saulkrastos, apstiprināšanu 
un saistošo noteikumu pieņemšanu
Saskaņā ar Saulkrastu pilsētas 
domes 27.06.2012. lēmumu Nr. 7 
§ 32 apstiprināts detālplānojums 
zemes gabalam Ainažu ielā 13B, 
Saulkrastos, kadastra nr. 8013 002 
0372, un apstiprināti saistošie no-
teikumi Nr. 13 “Detālplānojums 

zemes gabalam Ainažu ielā 13B, 
Saulkrastos”.

Ar detālplānojuma pilnu doku-
mentāciju var iepazīties Saulkrastu 
būvvaldē Raiņa ielā 8, Saulkrastos, 
domes darba laikā. 

Paziņojums par detālplānojuma Tallinas 
ielā 7A, Zvejniekciemā, pirmās redakcijas 
nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un 
atzinumu saņemšanai
Saulkrastu novada dome 
27.06.2012. pieņēma lēmumu 
“Par detālplānojuma zemes ga-
balam Tallinas ielā 7A, Zvejniek-
ciemā” pirmās redakcijas nodo-
šanu sabiedriskajai apspriešanai 
un atzinumu saņemšanai” (sēdes 
protokols Nr. 7 § 28).

Sabiedriskā apspriešana ter-
miņš noteikts no 2012. gada 16. 
jūlija līdz 10. augustam. Sabied-
riskās apspriešanas laikā detāl-

plānojuma pirmā redakcija būs 
izstādīta Saulkrastu novada do-
mes 1. stāva vestibilā Raiņa ielā 8. 

Rakstiskus priekšlikumus un ie-
rosinājumus var iesniegt Saulkrastu 
būvvaldē Raiņa ielā 8, Saulkrastos, 
darba dienās domes darba laikā.

Sabiedriskās apspriešanas sa-
nāksme 23.07.2012. plkst. 18.00 
Saulkrastu būvvaldē 101. kabi-
netā Raiņa ielā 8, Saulkrastos, 
Saulkrastu novadā.

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes 
sākšanu zemes gabalam “Oškalni” Saulkrastos
Pamatojoties uz Saulkrastu no-
vada domes 2012. gada 27. jūni-
ja lēmumu (sēdes protokols Nr. 
7 § 30), ir sākta detālplānojuma 
izstrāde zemes gabalam “Oškal-
ni” (kadastra nr. 8033 003 2994, 
zemes vienībai ar kadastra 
nr. 8033 003 1019). Saskaņā ar 
Saulkrastu pašvaldības terito-
rijas plānojumu, zemes gabala 
atļautā izmantošana ir savrup-

māju apbūve meža teritorijā.
Rakstiskus priekšlikumus 

un ieteikumus detālplānojuma 
izstrādei var iesniegt Saulkras-
tu novada domē Raiņa ielā 8, 
Saulkrastos, darba dienās domes 
darba laikā no 2012. gada 16. jūlija 
līdz 13. augustam. Detālplānoju-
ma izstrādes vadītāja – Saulkrastu 
būvvaldes vadītāja Līga Pilsētnie-
ce (tālr. 67142519). 

Paziņojums par detālplānojuma  
“Priežkalni” Zvejniekciemā grozījumu 
izstrādes sākšanu 
Pamatojoties uz Saulkrastu no-
vada domes 2012. gada 27. jūnija 
lēmumu (sēdes protokols Nr. 7 
§ 29), ir sākta detālplānojuma 
“Priežkalni” grozījumu izstrāde. 
Saskaņā ar Saulkrastu pašvaldī-
bas teritorijas plānojumu zemes 
gabala atļautā izmantošana no-
teikta retināta savrupmāju apbū-
ves teritorija.

Rakstiskus priekšlikumus 
un ieteikumus detālplānojuma 
izstrādei var iesniegt Saulkras-
tu novada domē Raiņa ielā 8, 
Saulkrastos, darba dienās domes 
darba laikā no 2012. gada 16. jūlija 
līdz 13. augustam. Detālplānoju-
ma izstrādes vadītāja – Saulkrastu 
būvvaldes vadītāja Līga Pilsētnie-
ce (tālr. 67142519).

Jauno pionieru uzņemšana V.I.Ļeņina 101. dzimšanas dienā. Foto no Saulkrastu vidusskolas arhīva

1980. gada oktobra žurnāls 
“Padomju Latvijas Sieviete”, kurā 
publicēts raksts par skolotāju 
Lūciju Grāveri.
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Futbols
10 komandas
1. “Brutālo	krānu	atriebība”	(Gunārs	
Belmers,	Romāns	Dedjuško,	Jurģis	Ozols,	
Jānis	Ozoliņš,	Nauris	Krūmiņš,	Andis	
Dombrovskis)
2. “Neibāde”	(Uģis	Kalniņš,	Rolands	
Koršunovs,	Andris	Baumgartens,	Mārtiņš	
Legzdiņš,	Juris	Belmers,	Gatis	Ozoliņš,	
Kristiāns	Krūklis,	Mārtiņš	Zviedris)
3. “Studio	69”	(Aleksejs	Smirnovs,	
Georgijs	Ņeždanovs,	Oļegs	Zamahajevs,	
Vladimirs	Doroņins,	Vjačeslavs	Beļakovs,	
Roberto	Mendess,	Aleksejs	Ļivčaks,	
Maksims	Sokolovs)

galda teniss
9 dalībnieki
1. Armands	Cīrulis
2. Kārlis	Sausnītis
3. Edgars	Konstantinovičs

Pludmales volejbols
15 komandas
1. Sintija	Aperjote/Edgars	Igaunis
2. Ivaise	Zaķe/Deivids	Strazdiņš
3. Milda	Martinsone/Arnis	Zašķerinskis

ielu basketbols
13 komandas
Līdz 16 gadiem
1. “Geto	tim”	(Matīss	Martinovs,	Andis	
Rudzītis,	Elvijs	Zebuliņš)
2. “Meitenes”	(Kristīne	Kučāne,	Bete	
Frešenbrūdere,	Madara	Rudene)
3. “Satim”	(Mārtiņš	Ozoliņš,	Andis	
Baltgalvis,	Mārtiņš	Rozītis)
Virs 17 gadiem
1. “Buļļu	pautiņi”	
2. “Lilaste”	(Artis	Lunts,	Pēteris	Lunts,	
Valters	Kronītis)
3. “Migels”	(Nils	Gertsons,	Niklāvs	
Kārkliņš,	Mārtiņš	Veisbārdis,	Oskars)

Novuss
8 komandas
1. Ilgvars	Kornis/Inga	Antonova
2. Ritvars	Skukauskas/Iveta	Krauze
3. Kaspars	Aperjots/Elīna	Jurjure

Makšķerēšana
15 dalībnieki
1. Ainārs	Paegle
2. Dzintars	Grāvītis
3. Artūrs	Alehnovičs

Pašvaldības policijas paveiktais jūnijā
Jūnijā Saulkrastu pašvaldības po-
licijas darbinieki par atrašanos sa-
biedriskā vietā alkohola reibumā 
aizturēja 26 personas, no kurām 
viens 1998. gadā dzimis nepilnga-
dīgs jaunietis. 

Par īpašuma teritorijas un 
piegulošās teritorijas nesakopša-

nu – zāles nenopļaušanu – sastā-
dīti 19 administratīvā pārkāpuma 
protokoli.

Par neiekļaušanos pašval-
dības atkritumu apsaimnie-
košanas sistēmā un līguma 
nenoslēgšanu ar atkritumu ap-
saimniekotāju sastādīts viens 

administratīvā pārkāpuma pro-
tokols un vienā gadījumā sākta 
lietvedība administratīvā pārkā-
puma lietā.

Valdis Kalniņš, 
Saulkrastu novada pašvaldības 

policijas priekšnieks

Uldis Upītis Eiropas 
jauniešu čempionātā
No 29. jūnija līdz 1. jūlijam Fran-
cijā norisinājās 2012. gada Eiropas 
jauniešu čempionāts orientēša-
nās sportā, uz kuru 15 sportistu 
sastāvā devās arī Latvijas izlase, 
tai skaitā Saulkrastu sporta cen-
tra orientēšanās grupas audzēk-
nis Uldis Upītis. Jāizceļ arī M16 
grupas skrējēja Ulda Upīša izcī-

nītā 26. vieta garajā distancē, viņš 
arī bija labākais no Latvijas savā 
grupā. Šis sportists noteikti bija 
viens no jaunākajiem Eiropas jau-
niešu čempionāta dalībniekiem, 
jo vēl startē M14 grupā. Sprintā 
U. Upītis izcīnīja 40. vietu, bet 
stafetē Latvijas komandas sastāvā 
13. vietu.

Sasniegumi starptautiskās 
orientēšanās sacensībās 
“kāpa 2012”
Latvijā no 29. jūnija līdz 1. jūli-
jam Vietalvā norisinājās lielākās 
orientēšanās sacensības Baltijā 
starptautiskās trīsdienu sacen-
sības “Kāpa 2012”, šogad startēja 
vairāk nekā 1400 dalībnieku no 
12 valstīm, arī 12 dalībnieki un 10 
tiesneši no Saulkrastiem. Šoreiz 
pārsteigumu sagādāja S16 grupā 
Kendija Aparjode un Laura Puķī-
te kopvērtējumā iegūstot attiecīgi 
1. un 2. vietu. Trešajā dienā ļoti 
veiksmīgi startēja S35 grupā Irita 
Puķīte, izcīnot 2. vietu. 

Kopvērtējumā saulkrastieši 
izcīnīja šādas vietas: A. Upīte 17. 
v., I. Puķīte 9.v., K. Aparjods 5. v., 
E. Karnītis 39. v., D.Blankenbergs 
24. v., L. Baltiņa 17. v., G. Kūliņš 
30. v., G. Puķīte 31. v., G. Lupiķis 
21. v., A. Puķīte 28. v., A. Vārna. 
Šīs sacensības ir īsti orientēša-
nās svētki, kad satiekas paaudzes, 
nakšņo teltīs, dalās pieredzē. Šo-

gad ar koncertu uzstājās Ufo un 
veltīja dziesmu par kontrolpunk-
tiem aktīvajiem dejotājiem.

Dzintra Rēķe

Džudisti atgriezušies 
no Slovākijas

No 14. līdz 18. jūnijam Pierīgas 
bērnu un jaunatnes sporta skolas 
(PBJSS) džudistu komanda, kuras 
sastāvā ietilpst arī Saulkrastos 
trenējošies bērni, trenera Le-
onīda Kuzņecova vadībā devās 
uz Slovākijas pilsētu Mihalovce, 
kurā norisinājās 42. Starptautis-
kais džudo turnīrs International 
Grand Prix of Michalovce in judo. 
Turnīru organizēja Slovākijas 
džudo federācija sadarbībā ar 
džudo klubu “Zemplin”, un tajā 
piedalījās džudistu komandas no 
Slovākijas, Polijas, Ungārijas, Če-
hijas, Rumānijas, Ukrainas, Fran-

cijas, Lietuvas un Latvijas. Turnī-
rā spēkiem mērojās no 1998. līdz 
2003. gadam dzimušie bērni un 
jaunieši. 

No Saulkrastu džudistiem 
labākais rezultāts bija 2. vie-
ta, bet komandu kopvērtējumā 
PBJSS komanda ieguva 1. vietu 
un mājās pārbrauca ar lielo tur-
nīra kausu. 

Apsveicam jaunos sportistus 
un viņu treneri Leonīdu Kuzņe-
covu ar panākumiem!

Saulkrastu džudistu atbalstītāji  
un līdzjutēji

Saulkrastu svētku 
sporta sacensību rezultāti

PBJSS komanda kopvērtējumā ieguva 1. vietu un lielo turnīra kausu. 
Foto no domes arhīva

Kendija Aparjode un Laura Puķīte 
labākās “Kāpā 2012”. Foto no 
domes arhīva

Novada svētkos startēja 46 komandas, kas sacentās futbolā un vēl trīs sporta veidos, kā arī 14 dalībnieki divās 
individuālajās disiciplīnās. Foto no domes arhīva

Ģirts Kleinšmits un Edgars Konstantinovs sacensību laikā.

Uzvarētāji pludmales volejbola sacensībās. 2. vietas ieguvēji Ivaise Zaķe 
un Deivids Strazdiņš (no kreisās), 1. vietas ieguvēji Sintija Aperjote un 
Edgars Igaunis, 3. vietas ieguvēji Milda Martinsone un Arnis Zašķerinskis.

Makšķerēšanas sacensību dalībnieki Guntis Vinteris un Ēriks Šostaks.
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Pasākumu kalendārs

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

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

Reģistrācijas apliecība nr. 1633.
Tirāža: 3500 eksemplāri.

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

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

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

Jūnijā Saulkrastu novada 
dzimtsarakstu nodaļā 
reģistrēti
Laura Adrija Lauriņa,
Ralfs Ilmārs Lauriņš,
Elīna Mičuliša,
Arīna Ruža,
Elīza Oščenkova,
Olafs Ozoliņš-Karlsons.
Sveicam jaunos saulkrastiešus un 
viņu vecākus!

Sirsnīgi sveicam 
nozīmīgajā jubilejā
Veltu Litovkinu,
Ilgvaru Zariņu,
Maigu Birutu Ozolu,
Annu Ulpi,
Ainu Pogu,
Jāni Ozolu,
Ivaru Jankoviču,
Helduru Vēberu,
Māru Plaudi,
Teresu Oļhovku,
Gaidu Milleri,
Vladislavu Leimani,
Jadvigu Kazāku,
Ināru Maritu Bernhardi,
Anitu Zāli,
Māri Liepu,
Ilgoni Blūmu,
Māru Bērziņu,
Māri Krilovu,
Astru Dzedoni,
Gunāru Bartkeviču,
Diānu Zariņu,
Tatjanu Selezņovu,
Valdi Majevski,
Grigoriju Lunti,
Mārīti Jučmani,
Lailu Gresti,
Janīnu Brūveri,
Vladimiru Breču!

izsakām līdzjūtību aizsaulē 
aizgājušo tuviniekiem.
Vasilijs Vinogradovs
23.04.1945.–5.06.2012.
Staņislavs Keišs
12.03.1920.–8.06.2012.
Aleksandra Streņģe
17.04.1923.–9.06.2012.
Dainis Ansons
23.02.1952.–11.06.2012.
Aina Ārija Dalbiņa
25.02.1936.–13.06.2012.
Solvita Fišere
15.10.1970.–14.06.2012.
Velta Andersone
29.09.1933.–23.06.2012.
Eižens Āriņš
28.12.1951.–24.06.2012.
Lilija Vilhelmīne Urbanoviča
31.01.1921.–26.06.2012.

13. jūlijā 21.00 Saulkrastu es-
trādē “Žiguļu vasara” - zaļumballe 
ar KUULENI, Oskaru Deigeli un 
FORTE, DJ Rudo un El Muzikanto, 
Drummer vs DJ Laiva Beat, pasā-
kumu vada FKN Animal. Ieeja līdz 
24.00 Ls 2, pēc 24.00 – Ls 3 (līdz 
16 gadu vecumam Ls  1). Ieeja no 
23.00 – tikai no 16 gadu vecuma.
14. jūlijā 14.00 Saulkrastu 
domē rokdarbnieku izstādes 
“Pārsteigums” noslēgums. Tikša-
nās ar darbu autoriem un adīju-
mu modes skate. 
20. jūlijā 20.00 Saulkrastu es-
trādē muzikālās komēdijas “Teic, 
kur zeme skaistākā...” pirmizrāde. 
Ieeja no 19.00. Biļetes iepriekšpār-
došanā kultūras namā “Zvejniek-
ciems” (10.00–20.00), Saulkrastu 
sporta centrā (10.00–20.00), “Biļe-
šu paradīzes” kasēs un internetā – 
www.bilesuparadize.lv. Sēdvietas  – 
numurētas (Ls 5–8). Ieejas biļetes 
cena stāvvietai (izrādes dienā)  – 
Ls 5. Pirms izrādes kāds no laimīga-
jiem apmeklētājiem saņems Lielo 
balvu no “Dansukker” – 50 kilogra-
mu maisu ar cukuru, kā arī dāvanu 
grozu no “Rīgas Miesnieka”. 
Dzīvesprieks un sirsnība, roman-
tika un asprātīgi dialogi caurvīs 
šīs vasaras pasakaino stāstu, kuru 
izdzīvos gan dramatiskie aktieri 
un populāri mūziķi, gan seriālu 
un TV šovu zvaigznes.
Lomās Maija Doveika, Andris Ēr-
glis, Akvelīna Līvmane, Juris Kal-
niņš, Jolanda Suvorova, Jānis Ska-

nis, Zigurds Neimanis, Mārtiņš 
Brūveris, Valters Krauze, Ieva Su-
tugova, Nikolajs Puzikovs, Atis Au-
zāns, Oranžā kora dziedātāji, Kārlis 
Anitens un Alberts Kivlenieks. Sce-
nogrāfija uzticēta Jānim Jansonam, 
horeogrāfija  – Albertam Kivlenie-
kam. Labi zināmu dziesmu aran-
žējumi nodoti Ata Auzāna pārziņā.

20.–21. JūliJā līNiJdEJu 
FESTiVālS “JūRAS līNiJA”
Atgriešanās Saulkrastos! Festivāla 
nometne izvietosies Saulkrastu 
sporta centrā.
Festivāla īpašais viesis  – Darren 
Bailey (UK).
Programma
Piektdiena, 20. jūlijs
14.00 baletstunda.
15.00 capoeira.
17.00 deju tehnikas nodarbības 
grupās un individuāli (Social, 
New comer, Novice, Partner);

jaunas dejas mācīs instruktori no 
Latvijas, Igaunijas un Lietuvas.
21.00 deju vakars, dalībnieku iz-
vēles programma.
Sestdiena, 21. jūlijs
8.30 Latvijas Line Dance horeo-
grāfiju skate.
10.30 Workshop Darren Bailey.
12. 00–14.00 čigānu dejas pamati.
15.00 meistarklases ar Darren 
Bailey un citiem instruktoriem – 
line dance, WCS pāriem.
18.00–19.30 sporta centrā sāksies 
reģistrācija “Jūras līnijai” (tiem, kas 
ieradīsies tikai uz “Jūras līniju”)
20.00 dalībnieku koncerts Sau-
les laukumā.
21.00–21.30 festivāla dalībnieki 
stājas garā līnijā jūras krastā (viena 
līnija, dalībnieki sastāsies pēc sava 
kārtas numura; lūdzam nereģis-
trētos līnijdejotājus nedejot blakus 
centrālajai līnijai un nespraukties 
līnijā starp festivāla dalībniekiem).
Jūras līnijas dejas atskaņos Ra-
dio Skonto. Mamma Maria (hor. 
Frank Trace), Por Ti Sere (hor. Jo 
Thompson). Lūdzam paņemt līdzi 
radioaparātus!
Vakara balle sporta centrā kopā ar 
Darren Bailey un citiem instruk-
toriem.
Darren B. deju retrospekcija un 
Latvijā populārāko līnijdeju ma-

ratons (dalībnieku izvēlēta prog-
ramma), horeogrāfiju skates da-
lībnieku apbalvošana.

28. jūlijā Saulkrastu estrādē 
“Putu ballīte”. Sekojiet reklāmai!
 
klASiSkāS MūZikAS 
kONcERTu ciklS 
“VASARAS VAkARA 
MūZikAS kONcERTi” 
sadarbībā ar VSiA “latvijas 
koncerti”
29. jūlijā 17.00 Saulkrastu do-
mes zālē “Trio Art-i-Shock”. Ieeja 
stundu pirms koncerta, biļetes 
cena Ls 3. Mūziķi: Guna Āboltiņa 
(čells), Elīna Endzele (sitaminstru-
menti), Agnese Egliņa (klavieres). 
Programma: Lū Harisons, Aksels 
Masons, Jēkabs Nīmanis, Kris-
taps Pētersons, Osvaldo Golihovs, 
Astors Pjacolla.
5. augustā 17.00 Saulkrastu do-
mes zālē “Mocarta un Grīga stī-
gu kvartets”. Ieeja stundu pirms 
koncerta, biļetes cena Ls  3. Mū-
ziķi: Marta Jagmane (vijole), Antti 
Kortelainen (vijole), Zane Kalniņa 
(alts), Ēriks Kiršfelds (čells). Prog-
rammā Edvarda Grīga un Volf-
ganga Amadeja Mocarta kvarteti.
11. augustā 17.00 Saulkrastu do-
mes zālē “RIX” (Sandis Šteinbergs – 
vijole, Ilze Kļava  – alts, Reinis 
Birznieks  – čells, Jānis Maļeckis  – 
klavieres) kvartets. Ieeja stundu 
pirms koncerta, biļetes cena Ls 3. 

12. augustā 16.00 Saulkrastu 
estrādē U.  Dukam veltītie mūzi-
kas svētki “Rudens roze”. Vokālā 
grupa “Dzeguzīte” (vadītāja Daila 
Martinsone) un citi izpildītāji.

Senioru aktivitātes
Tikšanās 7. augustā plkst. 
13.00 domes zālē par ekskursiju 
augustā.

Atbalsts dziesmai
Saulkrastu novada dome ir saņēmusi sabiedriskās organizācijas 

“Daugavas Vanagi” Saulkrastu nodaļas 29. maija kopsapulces 
rezolūciju, kurā tiek pausts atbalsts ierosinājumam pieņemt 

Jāņa Norviļa dziesmu ar Viļa Plūdoņa vārdiem “Dziesma brīvai 
Latvijai” par leģionāru atceres dienas himnu. Rezolūcija ar 

aicinājumu nosūtīta arī “Daugavas Vanagu” centrālajai valdei.

Vai tu jau esi 
deklarējies 

Saulkrastos?


