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Līdzās plašajām atpūtas iespējām 
šovasar Saulkrastos ir brīnišķīga 
iespēja iepazīt un atklāt no jauna 
gan latviešu glezniecības pama-
tus, gan jaunāko un interesantā-
ko, kas top vietējo mākslinieku 
darbnīcās un studijās. 
 Saulkrastieši noteikti zina un 
atceras gleznotājus Mariannu 
Peilāni un Vladislavu Šveidi, jo 
abi mākslinieki ilgus dzīves gadus 
pavadījuši Saulkrastos. Atzīmējot 
mākslinieku 100 gadu jubilejas, 
jūnijā Saulkrastu domes zālē ik-
vienam interesentam bija iespēja 
apskatīt M. Peilānes darbu ekspo-
zīciju. Māksliniece cauri laikam 
saglabājusi savu patību, pratusi 
darbos ielikt lielu dzimtenes mī-
lestību un Latvijas ainavas burvī-
bu. Savukārt no 1. jūlija līdz pat 
31. jūlijam Saulkrastu domes zālē 
ir iespēja aplūkot M. Peilānes dzī-
vesbiedra V. Šveides darbus, kuru 
godīgais, nedaudz skarbais dzīves 
redzējums, tvērums labi ataino 
gan mākslinieka ilgas pēc tāluma, 
gan lieliski rada noskaņu daudz-
veidību. 
 Ja vairāk interesē aktuālais 
glezniecībā, neapšaubāmi noder 
Saulkrastu starptautiskā glez-
notāju plenēra dalībnieku dar-
bi – kā katru gadu jūnija nogalē 
Saulkrastos, viesu namā „Aizvēji” 
nedēļu radoši strādāja mākslinie-
ki no Latvijas, Lietuvas un Vāci- 
jas – Valerijs Baida, Aija Bāliņa, 
Ieva Bundkaite (Lietuva), Maija 
Jakoviča, Vita Jurjāne, Madara 
Neikena, Māra Ozola, Brigitte 
Tuttelman (Vācija), Aija Zariņa, 
Olga Adele, Māra Alena. Savda-
bīgs plenēra noslēgums un iespē-
ja redzēt tikko tapušos mākslinie-
ku darbus, kā arī tikties ar pašiem 
autoriem tika dota ikvienam 
Saulkrastu svētku apmeklētājam 
2. jūlijā brīvdabas izstādes „Glez-
notāju iela” laikā. Ir patiess prieks, 
ka plenēra dalībnieku darbos ar-
vien redzami arī mums, saulkras-
tiešiem, pazīstami motīvi. 

 Saulkrasti var lepoties ar 
māksliniecisku daudzveidību, jo 
te aktīvi darbojas arī Vidzemes 
mākslinieku apvienība, un arī 
viņu darbus varēja aplūkot 2. jū-
lija brīvdabas izstādē. 
 Ideju par brīvdabas izstādi 
izlolojis Saulkrastos dzīvojošais 
mākslinieks Džons Delgalvis,  
DJ Art club dibinātājs, kura vies-
mīlīgajās mājās Ķīšupes krastos 
glezno un strādā arī Vidzemes 
mākslinieku apvienības biedri. 
Delgalvja kungs vairākus gadus 
bija arī brīvdabas izstāžu organi-
zators, bet šogad viņš šo stafeti no-
deva Elīnai Birzkalnei. Prieks, ka 
šogad „Gleznotāju ielā” piedalījās 
gandrīz 40 mākslinieku no Rīgas, 
Ādažiem, Limbažiem, Cesvaines 
un, protams, no Saulkrastiem.
 Izstādes „Gleznotāju iela” lai-
kā bija iespēja iepazīties arī ar 
Saulkrastu novada PA „Saulkrastu 
kultūras un sporta centrs” glezno-
tāju studijas (vad. M. Alena) da-
lībniekiem un redzēt darbus. Lai 
arī gleznotāju studija ir pavisam 
jauna (tā darbojas tikai nepilnus 
2 gadus), tās apmeklētāju skaits 
arvien pieaug. Šobrīd ir apskatāmi 
Marijas Purples, Astrīdas Pante-
les, Ainas Karpas, Sandija Svila, 
Māras Alenas, Ivetas Pečakas, Ie-
vas Tidriķes, Dainas Hāzenfusas, 
Ļubovas Vasiļjevas, Ināras Pečak-
as, Ingas Leibukas, Ligitas Rozen-
bergas, Daces Šniktovas, Asnates 
Grēves, Janas Plankājas darbi. 
Arvien ir interesanti, kad redzam 
mūsu pašu cilvēku radītos māk-
slas darbus. Glezniecības studijas 
dalībnieku darbus var aplūkot arī 
kultūras namā „Zvejniekciems” 
mazajā zālē izstādē „Gads apkārt”- 
te eksponēts studijas dalībnieku 
gada laika veikums.
 Svētki izskanējuši, vasara tur-
pinās, tādēļ ikviens laipni aicināts 
pievienoties gan gleznotāju stu-
dijai, gan Vidzemes mākslinieku 
apvienībai un izmēģināt savas 
spējas otas un krāsu burvībā.

Paldies par atbalstu Saulkrastu svētku organizācijā 
un norisē:
SIA „LĪDERIS”, SIA „KRASTS A”, SIA „ELVI 2”, SIA 
„ZAAO”,  SIA „Aizvēji”, SIA „GG CAFE”,SIA  „BIN-
DERS”, SIA „FAVILLE”, apsardzes firmai „Taipans”, 
Saulkrastu pašvaldības policijai, Rīgas starprajo-
nu zvejnieku kooperatīvaijai biedrībai,  veikalam 
„UNIBODE”, DJ ART CLUB un D. Delgalvim, Elīnai 
Birzkalnei, SIA „SAULKRASTU MEŽI” un Valdim 
Baltiņam, SIA „BLAIZER- AG” un Anrī Kursītim, 
Andrim Vanagam, Guntaram Zonbergam, Sia „FULL 
STAGE” un Armīnam Jukšam, Gatim Baļutim, Lau-
rim Muzikantam, Sandijam Butevicam, Rūdolfam 
Kaufmanim, Ronaldam Rāviņam, Jānim Ķuņķim, 
Edgaram Stabiņam, Justam Ribinickim, Sandim Ul-
pem, Oskaram Pauliņam, SIA „Saulkrastu komunāl-
serviss” un Guntaram Ozoliņam, Jānim Reitupam, 
Aigaram Ulbikam, Jānim Skujiņam, Vizmai Vimbai, 
Kristīnei Ungurei, Aināram Liepiņam, Andrim Liela-
jam, Ingmāram Vaideram, Inesei Baltgalvei, Helēnai 
Bringinai, Baibai Annai Putānei, Mikum Krūmiņam, 
Montai Saksonei, Sarmītei Maļiņinai, Vairai Cīru-
lei, Paulai Dalbiņai, Elīnai Nollei, Annai Ērenfrīdei, 
Andrejam Feldmanim, Robertam Blokam, Saulkras-
tu TIC darbiniekiem, Janīnai Sprincei, Sandrai Kor-
nei, Marijai Lazdānei, Rasai Zaļumai, Oskaram Švā-

nam, rokdarbnieču pulciņam un Gunai Lāčauniecei, 
deju grupai „Fractus” un Sandrai Ozolai-Ozoliņai, 
jauktajam korim „Anima” un Kārlim Rūtentālam, 
jauktajam korim „Bangotne” un Lailai Bāliņai un Jā-
nim Lucānam, bērnu vokālajai studijai un Dacei Kal-
niņai, folkloras kopai „Dvīga” un Antrai Deniškānei, 
deju kolektīviem „Saulgrieži”, „Jūrdancis”, „Krustu 
šķērsu”, Zvejniekciema vidusskolas deju kolektīvam 
„Murdiņš”, deju grupai „Desperado” un Ingai Bur-
kovai, Līdumu – Mullu ģimenei, Matosovu ģimenei, 
pūtēju orķestrim „Neibāde” un Ingum Leon tjevam, 
līnijdeju grupai „Sunbeach” un Altai Bringinai, 
Zvejniekciema vidusskolai, Saulkrastu vidusskolai,  
PII „Rūķītis”, SIA „BAGĀTS”, frizieru salonam  
„TRIO +”, Vidzemes karatē klubam, futbola klubam 
„Supernova”, EASY SUP, „Ūdensmocis Saulkrastos”, 
veikala „Bembi” kolektīvam, Italo Alsiņam, kafejnī-
cai “Cietais rieksts”, Jānim Aparjodam, Mārtiņam 
Neilandam, Ģirtam Lūsim, Gunāram Lācim, Ģirtam 
Kleinšmitam, Gundaram Patmalniekam, Laurai Vai-
derei.

Svētku organizatori –  
Saulkrastu novada PA “Saulkrastu kultūras un sporta 

centrs”: Signe Sinkeviča, Raitis Keišs, Vija Skudra,  
Judīte Krūmiņa

Remontdarbu dēļ gājēju tiltiņš 
pār Aģes upi Bērzu alejas galā 
būs slēgts. Lai nokļūtu pāri Aģei, 
aicinām izmantot Tallinas ielas 
tiltu vai arī tiltiņu aiz kultūras 
nama „Zvejniekciems». 
Foto no domes arhīva.

Slēgts tiltiņš pār Aģes upi

Mākslas laiks Saulkrastos

Foto no domes arhīva.

Saviļņojošie saules 
un viļņu raksti
Saulkrastu svētki aizvien ir gaidīts un nozīmīgs mūsu novada notikums, kad trīs dienu garumā tiekamies 
un svinam, uzņemam viesus, sportojam, dziedam un dejojam. Šogad ar moto „Saules un viļņu raksti” tie 
priecēja un saviļņoja ikvienu svētku dalībnieku. Svētku foto www.saulkrasti.lv sadaļā Galerijas.

Svētku gājienā kārtējo reizi varēja pārliecināties par māksliniecisko 
kolektīvu humora izjūtu un radošumu. Neatkārtojuma bija deju 
kolektīva „Saulgrieži” Vimba.

Šogad Saulkrastu svētku karogu darināja jauktais koris „Anima”. 
Nākamajā gadā šis gods būs Saulkrastu bibliotēkai.

Kamaniņu braucējs, Saulkrastu 
Lielās balvas 2016, pasaules un 
Eiropas čempionātu godalgoto vietu 
un šī gada Jauniešu olimpiādes 
Lilihammerē zelta medaļas ieguvējs 
saulkrastietis Kristers Aparjods.

Trešājā svētku dienā Baltajā kāpā, 
īpašu atmosfēru radot, muzicēja 
fondu „Viegli” un „1836” pārstāvji. 
Attēlā mūziķis Jānis Strapcāns. 
Foto no domes arhīva.
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Kopš 2015. gada sākuma Saul-
krastu novadā tiek īstenots Ei-
ropas Komisijas līdzfinansēts 
projekts. Tā vadošais partneris ir 
Dabas aizsardzības pārvalde, sa-
darbības partneri - biedrība “Bal-
tijas krasti” un Saulkrastu novada 
dome. Projekta prototipa – Dabas 
dizaina parka “Saulkrastu Baltā 
kāpa” izveides realizācijas virs-
mērķis ir riska novēršana dabas 
vērtību un ekosistēmu saglabā-
šanai.
 Lai aicinātu cilvēkus saudzīgāk 
izturēties pret dabu, saprast da-
bas sniegto pakalpojumu daudz-
veidību un vērtību, Saulkrastu 

Baltajā kāpā plānots uzstādīt 
Purvīša balvas 2015. gada nomi-
nanta un starptautisku atzinību 
iemantojuša mākslinieka Ivara 
Drulles mākslas darbus: kukaiņu 
taku – Nenovirzies no takas, tauri - 
Ieklausies dabā, ežu mammu Frīdu 
un zaķi Frīdi, kas savus vārdus gu-
vuši nejauši, studentiem veidojot 
skulptūras. Mākslas darbi veidoti 
ar domu, lai apmeklētāji vērīgāk 
palūkotos apkārt, ieklausītos, 
saprastu, ka bez cilvēka dabā ir 
daudz citu dzīvotņu, kuru esība 
rada šo vidi, ko vēlamies baudīt. 
Dabas dizaina objekti mudina cil-
vēkus rūpēties par apkārtni un ar 

pietāti izturēties pret Saulkrastu 
“Balto kāpu”. Stendos tiks aprak-
stīta “Baltās kāpas” vēsture, at-
spoguļota informācija par šīs vie-
tas dabas dzīvotņu daudzveidību. 
Apmeklētāji varēs iepazīties ar 
izmēģinājumu lauciņiem, ar kuru 
palīdzību projekta īstenotāji cen-
tīsies panākt Saulkrastu “Baltās 
kāpas” nobrukšanas samazinā-
šanos.
 Sīkāku informāciju par pro-
jekta īstenošanas gaitu, aktivi-
tātēm, risināmajām problēmām 
un mērķiem varat iegūt pro-
jekta mājaslapā http://ekosiste- 
mas.daba.gov.lv/public/.

Jaunajā 2016./2017. mācību gadā 
darbu turpinās abas Saulkrastu 
novada vispārizglītojošās izglī-
tības iestādes – gan Saulkrastu, 
gan Zvejniekciema vidusskola. 
 Tomēr 10. klase, pamatojo-
ties uz Saulkrastu novada domes  
29. jūnija sēdes lēmumu, tiks 
izveidota Saulkrastu vidusskolā. 
Šāds lēmums pieņemts, jo ne-
vienā no skolām līdz 20. jūnijam 

iesniegto iesniegumu skaits mā-
cībām 10. klasē neatbilda Minis-
tru kabineta noteikumiem. Tie 
paredz, ka Saulkrastu novada 
izglītības iestādēm izglītojamo  
skaits 10. klasē nevar būt mazāks 
par 18 vai kopējais izglītojamo 
skaits 10. – 12. klasē ir ne mazāks 
par 48.
 Ņemot vērā Saulkrastu nova-
da izglītības attīstības koncepci-

jas izstrādes darba grupas ietei-
kumu, lai neizveidotos situāciju, 
ka Saulkrastu novadā 10. klases 
nav vispār, pieņemts lēmums 10. 
klasi nākamajā mācību gadā iz-
veidot Saulkrastos. Nokļūšanai 
uz skolu Zvejniekciema jaunieši 
varēs izmantot jau līdz šim eso-
šo speciālo autobusu no rīta uz 
Saulkrastiem un pēcpusdienā at-
pakaļ.

Saulkrastu novada dome 2016. 
gada 30. martā ir apstiprinājusi 
saistošos noteikumus “Par licen-
ču un licenču kartīšu izsnieg-
šanu pasažieru pārvadājumiem 
ar vieglajiem taksometriem un 
maksimālo braukšanas maksas 
(tarifu) noteikšanu”. Līdz šim 
speciālo atļauju veikt pasažieru 
pārvadājumus Saulkrastu novada 
teritorijā ar vieglo taksometru ir 
saņēmusi tikai SIA “SJ Group”.
 Autopārvadājumu likums pa-
redz, ka pasažieru pārvadājumus 
ar vieglo taksometru drīkst veikt 
tikai normatīvajos aktos noteik-
tajā kārtībā reģistrēts komer-
sants, kas saņēmis pašvaldības 
izsniegtu speciālo atļauju (licen-
ci). Tā dod tiesības veikt vieglo 
taksometru pārvadājumus tikai 
attiecīgajā administratīvajā teri-

torijā, kā arī nogādāt pasažieri uz 
jebkuru citu vietu ārpus šīs teri-
torijas.
 Aicinām visus vieglo takso-
metru pasažieru pārvadātājus, 
kas vēlas piedāvāt šo pakalpoju-
mu Saulkrastu novada teritorijā, 
izņemt pašvaldībā speciālo atļau-
ju (licenci).
 Saulkrastu iedzīvotāji licencē-
tu vieglo taksometru var pazīt, ja 
uz transportlīdzekļa abām priek-
šējām durvīm ir izvietota šāda at-
šķirības zīme (emblēma):

Gatavojoties Latvijas simtgadei, 
uzņēmums ZAAO ir sācis vides 
iniciatīvu „100 darbi Latvijai” un 
aicina iedzīvotājus apvienot zinā-
šanas, idejas un resursus, lai līdz 
2018. gada 18. novembrim kopīgi 
paveiktu vismaz 100 nozīmīgus 
darbus vides labiekārtošanā, iz-
daiļošanā un izglītībā.
 ZAAO ir apņēmies šos labos 
vides darbus apkopot, un, uzru-
nājot pēc iespējas plašāku sabied-
rību, savest kopā tos, kuriem ir 
idejas, resursi un amata prasmes. 
Vēlmi sadarboties vides dar-
bu realizācijā apliecinājušas jau  
28 Vidzemes un Latgales puses 
pašvaldības. Interesi par šo pro-
jektu izrādījuši arī uzņēmēji, kuri 
ir gatavi ieguldīt savus resursus 
apkārtējās vides uzlabošanā. 
 Darbus veikt aicināts ikviens - 
iedzīvotājs vai iedzīvotāju grupa, 
nevalstiska organizācija, uzņē-
mums, pašvaldība, valsts vai paš-

valdības iestāde, kas ceļā uz Latvi-
jas simtgadi vēlas paveikt kaut ko 
paliekošu un nozīmīgu. Tie var 
būt dažādi vides labiekārtošanas, 
izdaiļošanas, atjaunošanas un sa-
kopšanas darbi. Tāpat aicinām or-
ganizēt vides izglītības aktivitātes 
ar mērķi radīt sabiedrībā skaidru 
izpratni par savas rīcības ietekmi 
uz vidi. Darbiem nav ierobežoju-
mu un rāmju, tos var īstenot gan 
privātā, gan publiskā teritorijā 
ar vienīgo nosacījumu, ka darba 
augļus bauda pēc iespējas lielāka 
sabiedrības daļa. 
 Savu labo vides darbu ai-
cinām laikus piereģistrēt 
www.100darbilatvijai.lv sadaļā 
„Piesaki savu darbu”, jo tiek plā-
nota interesantāko darbu fil-
mēšana. Līdz pat mūsu valsts 
dzimšanas dienai vides iniciatī-
vas notikumiem varēs sekot līdzi 
arī sociālajos tīklos Facebook un 
 YouTube.

Aicina līdz Latvijas 
simtgadei kopīgi paveikt 
100 vides darbus

Sargāsim Saulkrastu “Balto kāpu” – 
ieklausīsimies dabā!

Eiropas Komisijas LIFE + Vides politikas un pārvaldības programmas līdzfinansēts projekts “Ekosistēmu un 
to sniegto pakalpojumu novērtējuma pieejas pielietojums dabas daudzveidības aizsardzībā un pārvaldībā” 

(Assesment of ecosystems and their services for nature biodiversyty conservation and managment
(Life EcosystemServices)), granta vienošanās Nr. LIFE13 ENV/LV/000839.

Novadā vidusskolas 
netiks likvidētas

Pasažieru pārvadājumi 
ar vieglo taksometru 
Saulkrastu novadā

Popularizējot tradicionālās mū-
zikas un tautas lietišķās mākslas 
vērtības mūsdienu sabiedrībā, kā 
arī sekmējot sabiedrības līdzda-
lību Latvijas nemateriālā kultū-
ras mantojuma saglabāšanā un 
tālāk nodošanā, Latvijas Naci-
onālais kultūras centrs „Novadu 
dienās 2016” pulcināja folkloras 
kopas no Kurzemes, Latgales, 
Vid zemes un Zemgales.
 Pasākums norisinājās trīs die-
nas – 10. jūnijā Rīgā, bet 11. un  
12. jūnijā Etnogrāfiskajā brīvdabas 
muzejā. Dalībnieki drīkstēja izvē-
lēties tikai vienu pasākuma dienu.

 Saulkrastu folkloras kopa 
„Dvīga” piedalījās „Novadu pro-
grammā” Vidzemes sētā un dzie-
dāšanas konkursā „Es dziesmi-
ņu daudz zināju” Zemgales sētā  
12. jūnijā. Šajā pasākumā piedalī-
jās folkloras kopas no Kurzemes, 
Latgales, Zemgales un 12 folklo-
ras kopas no Vidzemes.
 Dziedāšanas konkursa dalīb-
niekiem bez iepriekšējas gatavo-
šanās bija jādzied tautasdziesmas, 
kas atbilst žūrijas izvēlētajam te-
matam vai tā saucamajam atslēg-
vārdam.
 Latvijas Nacionālā kultūras 

centra izveidota žūrija priekšne-
sumu vērtēja pēc tā, cik tautas-
dziesmu par žūrijas izvēlēto te-
matu dalībnieki ir nodziedājuši, 
kāda ir dziedājuma meistarība, 
cik labi kopa pārzina oriģinālos 
tautasdziesmu vārdus un mū-
ziku, cik labi kopa pazīst dzies-
mu nosaukumus krustvārdu  
mīklās.
 Folkloras kopa „Dvīga” bija 
godalgoto vidū - saņēma 3. vietas 
diplomu un balvu.

Anita Ašmane, 
„Dvīga”

Novadu dienās saņemts 
apbalvojums

Folkloras kopas dalībnieces. Foto no domes arhīva.

Jūnijā Saulkrastu pašvaldības 
policijas darbinieki saņēmuši  
85 izsaukumus. Par dažādiem 
pārkāpumiem aizturētas 16 per-
sonas, 7 nogādātas Rīgas reģiona 
pārvaldes Saulkrastu policijas ie-
cirknī tālāku darbību veikšanai, 
8 savā dzīvesvietā un 1 persona 
nodota Neatliekamā medicīniskā 
palīdzības dienesta brigādei.
 Sastādīti 72 administratīvā 
pārkāpuma protokoli, tostarp  
15 par alkoholisko dzērienu lie-
tošanu sabiedriskā vietā un at-
rašanos tur reibuma stāvoklī,  
8 protokoli par smēķēšanas iero-
bežojumu pārkāpšanu, 2 par sīko 
huligānismu, 14 par teritorijas vai 
piegulošās teritorijas nesakopša-
nu, 29 par satiksmes noteikumu 

neievērošanu, pa vienam par ne-
noslēgtu līgumu ar sadzīves atkri-
tumu apsaimniekotāju un nesa-
skaņotu reklāmas izvietošanu un 
2 par mājas dzīvnieku labturības 
noteikumu pārkāpšanu.
 Uzsākta 21 administratīvā 
pārkāpuma lietvedība – par ne-
noslēgtu līgumu ar sadzīves at-
kritumu apsaimniekotāju, par 
dzīvnieku labturības noteikumu 
pārkāpšanu un par nekustamā 
īpašuma nesakopšanu.
 5 gadījumos izsaukti dzīvnieku 
patversmes „Ulubele” darbinieki, 
lai sniegtu palīdzību cietušiem vai 
bojāgājušiem dzīvniekiem.

Guntis Vinteris, 
pašvaldības policija

Pašvaldības policijas 
paveiktais jūnijā

http://ekosistemas.daba.gov.lv/public/
http://ekosistemas.daba.gov.lv/public/
http://www.100darbilatvijai.lv
https://www.facebook.com/100darbiLatvijai/?ref=ts&fref=ts
https://www.youtube.com/channel/UC5dV7l4Cy1rUDZbGrrRELVw
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VJMMS 2016. gada absolventu foto (fotografēšanās brīdī klāt nebija P. Vimbsons). Foto: D. Vij grieze.

Kad mācību gads tuvojas nobei-
gumam, klāt arī vasara, atvaļi-
nājumi un Līgo svētki. Vasaras 
saulgriežus „Rūķītis” ielīgoja rītā 
pēc pamatīga lietus, tādēļ daudzi 
līgotāji bija ieradušies gumijas 
zābakos, kas nemaz netraucēja 
sadancot un sadziedāt jautrā pul-
ciņā. Mūzikas skolotāja Laila Bā-
liņa bija sacerējusi garumgaru lī-
godziesmu, kurā aplīgoti mācību 
gada spilgtākie notikumi, darbi 
un nedarbi. Zem ozola kuplajiem 
zariem jautrās rotaļās lēca gan 
lieli, gan mazi. Krietni izdancojās 
un lielajiem līdzi turēja arī jaunā-
kie bērni no grupiņām „Ezītis” un 
„Bitīte”. Pēc Līgu un Jāņu sumi-
nāšanas vadītāja visus līgotājus 
cienāja ar ķimeņu sieru. „Rūķīša” 
audzēkņu vidū ir pieci Jāņi un 
trīs Līgas, ieskaitot divas skolo-
tājas Līgas. Rudenī Jāņu pulci-

ņam pievienosies vēl divi mazie  
Jānīši.
 Kā ik gadu, sākot ar jūniju, 
lielākā daļa bērnu un darbinieku 
dodas atvaļinājumā, tāpēc „Rūķī-
tis” darbojas vasaras režīmā. No 
vienpadsmit grupām izveidotas 
četras apvienotās - jaukta vecu-
ma bērnu grupas. Tā ir jauna, in-
teresanta pieredze gan bērniem, 
gan skolotājiem. Lielāko dienas 
daļu bērni pavada svaigā gaisā, 
dodas pastaigās vai rotaļājas bēr-
nudārza laukumā.
 Bērnudārzs darbosies visu va-
saru, bet, lai sagatavotu iestādi 
jaunajam mācību gadam, augusta 
pēdējās darbdienās - 28., 29., 30. 
datumā – „Rūķītis” bērniem būs 
slēgts.

Rota Ļihačeva, 
„Rūķītis”

Vidzemes jūrmalas Mūzikas un 
mākslas skolas (VJMMS) audzēk-
ņu kārtējā, šogad jau 46. izlaiduma 
svētki 12. jūnijā notika kultūras 
nama “Zvejniekciems” zālē. Pirmo 
reizi skolas vēsturē mūzikas un 
mākslas specialitāšu absolventi 
un viņu pedagogi vienojās kopī-
gam izlaidumam - jaunie māksli-
nieki iekārtoja zāles ekspozīciju ar 
diplomdarbiem, kurus dienas pir-
majā pusē prezentēja vērtēšanas 
komisijai un skatītājiem, savukārt 
jaunie mūziķi skatītājiem sniedza 
priekšnesumus, atskaņojot skaņ-
darbus no skolas beigšanas eksā-
menu programmām. 
 Četri mūzikas izglītības un de-
viņi mākslas izglītības absolventi 
tika sveikti par pirmā nopietnā 
izglītības dokumenta - profesi-
onālās ievirzes izglītības apliecī-
bas - iegūšanu. Neapšaubāmi - šo 
dokumentu pa spēkam iegūt tikai 
darba spējīgākajiem, mākslas un 
mūzikas talantiem apveltītajiem 
jauniešiem. Tāpat nepieciešama 
spēja precīzi plānot laiku, apvie-
nojot vispārizglītojošo skolu ar 
mūzikas un mākslas skolas pra-
sībām. Kā vienmēr uzsveram, tas 
jādara radoši! Mūzikas izglītī-
bas absolventi Pēteris Vimbsons 

(klavierspēle, skolotāja Solveiga 
Boka), Kārlis Taube (vokālā mū-
zika, skolotājas Ināra Freimane, 
arī Baiba Urka, Lāsma Pommere, 
Egita Znutiņa, Antra Deniškāne), 
Una Terēze Viļķele un Marta Vij-
grieze (flautas spēle, skolotāja 
Aiva Zauberga) apguvuši ne tikai 
specialitāti, koncertu un konkur-
su pieredzi, bet arī bāzes zināša-
nas mūzikas vēsturē un teorijā, 
mūzikas stilu izpratnē, kas nepie-
ciešamas, lai attīstītos inteliģen-
tas, jaunas personības. Absolven-
tu koncertmeistari - Beata Geka, 
Ieva Bahmane, Andis Bahmanis. 
 Savukārt deviņi mākslas izglī-
tības absolventi - Roberts Ābelīts, 
Armands Babulis, Kristīne Cvet-
kova, Kārlis Kristofers Gailītis, 
Katrīna Mārtiņa, Rihards Millers, 
Paula Osmane, Laura Poļakova, 
Elizabete Ruša – ir ar sava stila ie-
virzi, daudzām klasiskās mākslas 
prasmēm, gana patstāvīgu spēju 
praktiski realizēt savu ieceri ma-
teriālā, konkursu, izstāžu pieredzi 
un redzējumu par mākslā, dizainā 
svarīgo kopumā. Esam pārlieci-
nāti, ka mākslas izglītības absol-
ventus nevar pārsteigt pat ar ne-
tradicionāliem jautājumiem par 
mākslu, kultūru... To apliecināja 

NVA pieņemšana
Nodarbinātības valsts aģentūras  (NVA) Siguldas filiāles 

darbinieki klientus pieņems 1. un 4. augustā 
no plkst. 10.00 līdz 15.00 Saulkrastu domes telpās - zālē 2. stāvā.

arī 12. jūnija diplomdarbi, kuru 
prezentācijās atsevišķi absolven-
ti demonstrēja tik pārsteidzošas 
prasmes, par kādām septiņu gadu 
garumā kursabiedru un pedagogu 
kolektīvam nebija pat nojausmas!
 Šogad - zīda gleznojumi un 
tērpi (P. Osmane un L. Poļa-
kova), melnbaltu grafiku cikls  
(K. Cvetkova), visu diplomdarbu 
vadītāja Rasa Grāmatiņa, inter-
jera mēbeļu-objektu komplekts  
(E. Ruša), atpūtas krēsls pagal-
mam (K. K. Gailītis), abu diplom-
darba vadītāja Daina Pērkone, 
minigolfa spēles makets (A. Ba-

bulis, diplomdarba vadītāja Māra 
Alena), apgleznotu krēslu kom-
plekts (R. Ābelīts), fotogrāfiju un 
kolāžu improvizācijas (K. Mārti-
ņa), sienas gleznojums kafejnīcā 
“Koklītes” (R. Millers), visu dip-
lomdarbu vadītāja Vaira Cīrule.
 Divas no šī gada mākslas iz-
glītības absolventēm - Elizabate 
Ruša un Paula Osmane - mācības 
turpina mūzikas izglītībā, lai pēc 
pāris gadiem saņemtu arī šīs izglī-
tības dokumentu. 
 Kā ik gadu, aicinam iestāžu un 
uzņēmumu vadītājus, kolektīvus 
izteikt savas vēlmes un idejas, ko 

jūsu iestādes, uzņēmumu vidē va-
rētu realizēt Mākslas nodaļas au-
dzēkņi, diplomandi! Tie var būt 
sienu gleznojumi, grafikas, vitrā-
žas, gleznas, tekstilijas, interjera 
priekšmeti - vides objekti utt.
 Turpinot ne tikai kultūrizglītī-
bu, bet arī radošu pieeju it visam 
un visā, novēlam, lai absolventi 
nākotnē nestu un darītu pazīsta-
mus Vidzemes jūrmalas Mūzikas 
un mākslas skolas, Saulkrastu no-
vada un Latvijas vārdus.

Ieva Lazdauska,  
VJMMS

Un atkal viens gads. VJMMS absolventi 2016

Vasara „Rūķītī”

Līgo svētku danči „Rūķītī”. Foto no „Rūķīša” arhīva.

Laukā reibinoši smaržo jasmīni, 
skan putnu dziesmas, klāt vasara 
un izlaidumu, arī jaunu izvēļu un 
izaicinājumu laiks Zvejniekcie-
ma vidusskolas 9. un 12. klases 
absolventiem. 9. klases izlaidums 
kultūras namā „Zvejniekciems” 
notika 10. jūnijā, bet topoša-
jiem 12. klases   absolventiem   
atvadas no skolas bija 11. jūnijā. 
Šogad notika 50. Zvejniekcie-
ma vidusskolas 12. klases izlai- 
dums.
 Pasākumus ar svinīgu uzru-
nu atklāja skolas direktors An-
dris Dulpiņš,  absolventus sveica 

arī Saulkrastu novada domes 
priekšsēdētājs Ervīns Grāvī-
tis un priekšsēdētāja vietnieks 
Normunds Līcis, kā arī Skultes 
pagasta pārvaldes vadītājs Artis 
Ārgalis.
 2015./2016. mācību gadā  Zvej-
niekciema vidusskolas 9. klasi 
absolvēja 17 izglītojamie (klases 
audzinātāja Velta Velmere), bet 
12. klases atestātus 30. jūnijā sa-
ņems 13  skolēni (klases audzinā-
tāja Aina Jermacāne).
 Priecājamies par Lindu Vit-
niju Vētru, Agitu Kristu Nolli 
un Kārli Taubi, kuru pamatsko-

las beigšanas apliecībās ir tikai 
labi un teicami vērtējumi. Sa-
vukārt vidusskolu ar labām tei-
camām sekmēm pabeidza   Līga 
Vilcāne, Linda Veide un Ēriks  
Teteris.
 Saviem skolas absolventiem 
vēlam: „Lai jums prieks par pa-
veikto, veiksmīgs turpmākais 
izglītības un karjeras ceļš un pār-
domātas izvēles!”

Valda Tinkusa, 
Zvejniekciema vidusskola

Skaistais 
izlaidumu laiks

1. rindā no kreisās: Ainārs Birzgalis, 
Mārcis Atāls; 2. rindā klases 
audzinātāja Aina Jermacāne, 
Kristiāna Marija Kalvāne, Līga 
Vilcāne, Laine Parfinoviča; 3. rindā 
Edgars Millers, Raivis Vītols, Elvis 
Mizāns, Ēriks Teteris, Arnolds 
Krauklis, Dace Diāna Bērziņa.  
Foto neesošas: Linda Veide, 
Samanta Tirzmale. Foto no 
Zvejniekciema vidusskolas arhīva.

1. rindā no kreisās: Rūdolfs Grēve, Paula Dalbiņa, Anete Atāla, Krista 
Kristiāna Urdziņa, Linda Vitnija Vētra, Agita Krista Nolle; 2. rindā 
Ričards Rozēns, Ralfs Volberts, Terēze Tīna Turkupole, klases audzinātāja 
Velta Velmere, Pēteris Maksimovs; 3. rindā Nauris Mikuļskis, Leons 
Bernhards, Artūrs Aivars Andersons, Tomass Sergejevs, Marko Škapars, 
Rihards Millers, Kārlis Taube.
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Tā vien šķiet, ka šovasar jūlija pir-
majās dienās, svinot Saulkrastu 
pilsētas svētkus, saule nemaz ne-
norietēja. Sen nepieredzētā tveice 
pa dienu un patīkamais nakts sil-
tums bija izvilinājis cilvēkus gan 
ielās, gan laukumos, viņi varēja 
baudīt šī pasākuma gaisotni un 
piedalīties visā, ko bija sarūpējuši 
mūsu kultūras dzīves veidotāji.
 Amatnieku tirdziņi, glezno-
tāju darbu izstāde ielas garumā, 
muzikantu un daudzo pašdarbī-
bas kolektīvu priekšnesumi, no-
skaņām bagātais mūzikas mirklis 
Baltajā kāpā, krāšņais gājiens un 
vērienīgais noslēguma koncerts 
estrādē, kur Saulkrastu Lielo bal-
vu 2016 saņēma mūsu pasaules 
čempions kamaniņu sportā Kris-
ters Aparjods.
 Daudzo simtu svētku dalīb-
nieku saulkrastiešu vidū kā aiz-
vien bija arī ciemiņi. No citiem 
Latvijas novadiem, pilsētām un 
arī valstīm.
 Kā viņi aizvadīja šīs trīs svētku 
dienas Saulkrastos un kādas do-
mas aizvedīs līdzi mājup, pavaicā-
ju dažiem no viesiem.

 Viktors Nekazakovs, Radoš-
koviču pilsētas izpildkomitejas 
priekšsēdētājs (Baltkrievija):
 - Saulkrastu pilsētas svēt-
kos ciemojos jau trešo reizi un 
vienmēr tie pārsteidz ar jaunām 
idejām, interesantiem māksli-
nieciskiem priekšnesumiem un 
pozitīviem cilvēkiem. Visapkārt 
rosījās tik daudz laba noskaņoju-
ma pārņemtu ļaužu! Bija sajūta, 
ka šajās dienās visi saulkrastieši 
ir iznākuši no savām mājām, lai 
būtu kopā. Man ļoti patika.
 Varēja redzēt, ka pašvaldībai, 
kas rīkoja šos svētkus, pirmajā 
vietā ir cilvēki, nevis izrādīša-
nās. Viss organizēts tā, lai cilvēki 
justos labi un gūtu prieku no šīs 
kopā sanākšanas. Tas vieno un 
rada patriotisku noskaņojumu. 
Jutu no viņiem lielu lepnumu par 
savu pilsētu.
 Labi arī, ka šajos svētkos cilvē-
ki uzzina, kas aizvadītajā gadā pa-
veikts. Pašvaldībai tas ir kā atskai-
tes punkts saviem iedzīvotājiem.
 Bija liels prieks, ka Saulkras-
tu Lielo balvu ieguva Kristers 
Aparjods. Mēs viņu pazīstam un 
sekojam līdzi sportiskajām gai-
tām. Ciemojoties Saulkrastos 
pirmajā reizē, iepazināmies ar 
Kristera vecākiem, visu ģimeni 
un tagad esam draugi. Viņi bijuši 
ciemos arī pie mums Baltkrievijā. 
Tāpēc mūsu prieks bija daudzkārt 
lielāks. Mēs televīzijā redzējām, 
kā Kristers kļuva par pasaules 
čempionu.
 Ir svarīgi, ka pilsētā ir tāds jau-
ns cilvēks. Tas noteikti iedvesmo 
citus jauniešus palikt šeit un ne-
doties dzīvot uz citurieni. Svētkos 
piedalījās daudz jauniešu, un tas 
priecē. Šādai pilsētai ir nākotne. 
Viņi ir aktīvi, visur piedalās - ko-
lektīvos dejo un dzied, arī spor-
to. Bērns, kas dzied un dejo divu 
gadu vecumā, noteikti dejos un 
dziedās arī astoņdesmit gados. 
Visu mūžu. Tā ir pareiza ievirze 

un laba tradīcija, kas noteikti jā-
turpina. Mēs no tā varam mācī-
ties. Tā jau saka - latvieši ir dzie-
doša un dejojoša tauta.
 Katru gadu Saulkrastu svētku 
programma ir cita. Izdomas te 
netrūkst. Pagājušā gadā tēma bija 
mūzika kinofilmās. Šogad vairāk 
uzstājās vietējie pašdarbības ko-
lektīvi, rādot savas prasmes. Pa-
tīkami, ka koncertā piedalījās arī 
mūsu baltkrievu meitene. Ar savu 
baltkrievu tautasdziesmu mūsu 
valodā viņa labi iekļāvās kopējā 
noskaņā.
 Šo trīs gadu laikā ļoti mainīju-
sies arī pati pilsēta. Tapuši intere-
santi izklaides parki, pašā centrā 
tikšanās un koncertu vieta ir Sau-
les laukums, daudz skaistu ziedu 
un apstādījumu, apkārtne tīra un 
sakopta. Ar katru gadu Saulkrastu 
skaistums un pievilcība tikai vai-
rojas.
 - Vai jūsu pilsētā Baltkrievijā 
arī notiek šādi svētki, kuros cil-
vēki labprāt iesaistās?
 - Situācija ir mazliet atšķirīga, 
bet mēs arī cenšamies organizēt 
savas pilsētas svētkus un radīt cil-
vēkiem prieka sajūtu. Mūsu pilsē-
tā ir 6000 iedzīvotāji. Saulkras-

tieši ir bijuši ciemos. Pilsētā ir 
kultūras nams, kurā ir daudz 
dažādu kolektīvu. Te arī darbojas 
gan pieaugušie, gan bērni jau no 
mazotnes. Viena no mūsu mei-
tenēm piedalījās bērnu konkursā 
“Golos”, ko organizē Krievijas TV 
un ieguva iespēju piedalīties finā-
lā. Mēs tāpat kā Saulkrasti atro-
damies 40 km no galvaspilsētas. 
Mums vienīgi nav savas jūras. Tas 
jums ir liels skaistums un vērtība. 
Tāpēc, esot Saulkrastos, mēs brī-
vos brīžus aizvadījām pie jūras un 
peldējāmies. Laiks mūs lutināja.
 Šīs draudzības saites starp tau-
tām noteikti vajag stiprināt, jo tās 
mūs vieno. Mēs varam bagātināt 
cits citu ar savas tautas atšķirīgo 
un savdabīgo. Īpaši svarīgi šobrīd, 
kad situācija pasaulē ir ļoti nemie-
rīga. Tās saites, kas nāk no pašiem 
cilvēkiem un nevis no augšas, va-
ras organizētas, ir daudz ciešākas 
un noturīgākas. Draudzību nevar 
uzspiest un ar lēmumiem ietek-
mēt. Tā vai nu veidojas, vai ne, tas 
ir atkarīgs no katra labas gribas 
un izvēles. Sēžot pie viena galda, 
pārrunājot kopīgo un atšķirīgo, 
pazūd visi strīdi un cilvēki atrod 
vienu valodu. Mēs pastāstām, kas 

uztrauc mūs, draugi izsaka savas 
rūpes - tā varam censties viens 
otram palīdzēt. Mūs jau atdala 
tikai pāri zemei iezīmēta līnija, 
ko cilvēki nosaukuši par robežu. 
Mūsu spēkos ir šis ievilktās līni-
jas pārvarēt. Cilvēku dvēselēs nav 
šādu robežu. Mums cilvēcīgās 
problēmas un intereses ir vienā-
das - bērni, ģimene, bērnudārzi, 
skolas, darbavietas...
 - Meklējot visiem cilvēkiem 
kopīgo, laikam tomēr ļoti sva-
rīgi ir nepazaudēt savas tautas 
savdabību un, galvenais, valodu? 
 - Cilvēkos arī Baltkrievijā aiz-
vien vairāk mostas patriotisms 
un lepnums par savu zemi. Tas 
stiprina nacionālo valodu un tās 
lietojumu. Īpaši jauniešu vidū 
jūtama pievēršanās mūsu tautas 
tradīcijām un valodai. Ir vēlēšanās 
saglabāt nācijas savdabību. Sava 
valsts jau var pastāvēt tikai tur, 

kur ir sava valoda. Tas ir viens no 
galvenajiem priekšnoteikumiem. 
 Mūsu tautā nacionālā pašap-
ziņa mostas aizvien spēcīgāk. Ir 
labi, ja zini daudzu tautu valodas, 
tomēr nekad nedrīkst pazaudēt 
atmiņu, no kurienes tu esi nācis.
 - Vai esat iecerējuši nākam-
gad atkal būt Saulkrastos?
 - Jā, mēs atkal atbrauksim pie 
jums, bet vispirms saulkrastieši 
brauks septembrī uz mūsu pil-
sētas svētkiem. Šajā gadā mēs 
vēl tiksimies. Var mainīties varas 
priekšstāvji, bet draudzības tradī-
cija turpināsies.
 Es gan pats ne dejoju, ne dzie-
du, kā saka - zilonis uz ausīm uz-
kāpis, bet man patīk piedalīties 
pasākumos un klausīties, kā citi 
skaisti uzstājas ar savām pras-
mēm. 
 Baltkrievijā muzikālajos ko-
lektīvos repertuārā bieži iekļautas 

arī latviešu komponistu dzies-
mas. Ļoti populārs pie mums ir 
Raimonds Pauls. Daudzas viņa 
dziesmas cilvēki zina un dzied pat 
saviesīgos pasākumos.
 Patīkami bija vērot, kā jums 
pēdējos gados attīstījies sports 
un iespējas nodarboties ar to. Pie 
skolas izveidots sporta laukums, 
uzcelts jauns stadions Zvejniek-
ciemā. Galvenais, ka visi šie lau-
kumi ir bērnu pilni. Var redzēt, ka 
bērniem patīk kustēties un no-
darboties ar dažādiem sporta vei-
diem. Tas ir ļoti svarīgi, ka bērni 
neklaiņo pa ielām, bet aizņemti ar 
lietderīgām nodarbēm. 

 Marians Jaņickis, Odolanovas 
pilsētas mērs (Polija):
 - Odolanovas pašvaldībai un 
pilsētai kontakti ar Saulkras-
tu pilsētu Latvijā ir ļoti svarīgi. 
Mūsu kopdarbības vainagojums 
bija vienošanās parakstīšana par 
sadarbību. To izdarījām nu jau tā-
lajā 1997. gadā, un tā nostiprināja 
mūsu kontaktus un deva pamatu 
tālākai sadarbībai.
 Mēs uzskatām, ka pilsētas paš-
valdības uzdevums ir veidot šā-
dus kontaktus un stiprināt saikni 
starp cilvēkiem, sabiedriskām 
un valstiskām organizācijām, kā 
arī korporācijām, tā panākot, lai 
mūsu vienošanās rezultātus justu 
abu sadarbības pilsētu iedzīvotāji.
 Dzīvojam laikā, kad brīvās 
komunikācijas dēļ pasaule ir sa-
rukusi, turklāt mūsu valstis un 
tautas ir Eiropas Savienībā, at-
vieglojot mūsu tuvināšanos un 
sadarbību, neskatoties uz to, ka 
tēvzemes mīlestība liek gan jums, 
gan mums kopt savas tautas kul-
tūru gan savā zemē, gan izplatīt 
to pasaulē. 
 Mūsu pilsētu sadarbībai jā-
balstās uz draudzību, izturoties 
toleranti ne tikai pret kultūras 

atšķirībām. Mums ir ļoti svarīgi 
šie kontakti. Šogad mūsu sadar-
bības vainagojums ir gleznainās 
Saulkrastu pilsētas apmeklējums, 
radot daudz pozitīvu tikšanos, kas 
ir būtiski arī mūsu pilsētas iedzī-
votājiem, radot vēl ciešāku saiki.
 Vienmēr esam priecīgi redzēt 
saulkrastiešus ciemos pie mums. 
Tas būs arī šogad, kad Odolano-
va jūlija beigās svinēs savus svēt-
kus. Priecājāmies arī par jūsu kori 
„Anima”, kas pirms pāris gadiem 
koncertēja pie mums. 

 Laurins Vainutis, Nidas kul-
tūras un informācijas centra 
“Agila” kultūras daļas vadītājs un 
folkloras kapelas “Joldija” māksli-
nieciskais vadītājs (Lietuva):
 - Mēs jau daudzus gadus drau-
dzējamies ar Saulkrastiem. Vien-
mēr ir patīkami šeit atbraukt jūli-
ja sākumā. Bija ļoti skaisti svētki. 
Galvenais, kas mūs šeit pievelk, 
ir sirsnīgie un atsaucīgie cilvēki, 
kas prot skaisti svinēt. Te var re-
dzēt, ka svin visi, sākot no maziem 
bērniem līdz sirmgalvjiem. Visi ir 
priecīgi un labprāt iesaistās svētku 
norisē. Daudzi piedalās arī svētku 
organizēšanā un tāpēc var redzēt, 
ka tie kļuvuši par pašu izlolotiem 
un izdomātiem svētkiem. Neviens 
nav šos svētkus uzlicis viņiem kā 
pienākumu. Cilvēki svētku laikā 
iznākuši no mājām, lai priecā-
tos un baudītu kopīgos brīžus. 
Saulkrastos ir daudz labu māksli-
niecisko kolektīvu. Katru gadu šis 
labais iespaids tikai vairojas. Mani 
tas īpaši priecē, jo pats strādāju 
Nidas kultūras un informācijas 
centrā un vadu mūzikas kapelu.
 - Vai jūsu pilsētā arī notiek 
šādi pasākumi?
 - Mums ir līdzīgs pasākums, 
taču mēs to organizējam no-
vembrī. Tad jau ir vēsi. Bieži pat 
uzsnidzis sniegs. Nav tā siltuma, 

kas ir Saulkrastu svētkos. Mēs tad 
atceramies Saulkrastos aizvadīto 
laiku, kā mūs uzņēma vasarā. Tad 
arī novembrī pārņem siltas atmi-
ņas un sajūtas. Jo saulkrastieši jau 
arī tad dodas ciemos pie mums. 
 Mēs svinam mazliet citādāk, 
jo pats gadalaiks nosaka mazliet 
citu toni. Tas notiek kultūras 
centrā. Vienu dienu gan rīkojam 
svētkus ārā - neatkarīgi no tā, vai 
līst lietus, vai snieg sniegs. 
 - Vai pamanījāt šogad Saul-
krastu svētku norisē kādas jau-
nas iezīmes, kas var kļūt noderī-
gas jūsu profesionālajā darbībā?
 - Katru reizi jūsu kolektīvi ir 
kaut ko jaunu apguvuši un iemā-
cījušies. Patīkami skatīties, kad 
cilvēku priekšā iznāk mazi ķipari-
ņi līdzās sirmām galvām. Tajā brī-
dī skaidri redzams, ka paaudzes 
rosās līdzās un būs turpinātāji 
iedibinātām tradīcijām. 
 Katru reizi, kad atbrauc, redzi, 
ka par svētkiem ir domāts. Te mēs 
ierodamies kā pie savējiem. La-
biem draugiem.
 Pilsēta arī mainās, veidojas par 
labu kūrortu ar dažādām atpūtas 
un izklaides iespējām. Mūs veda 
un rādīja, kas gada laikā izdarīts. 
Bijām patīkami pārsteigti, ka ar 
minimāliem līdzekļiem tik daudz 
paveikts. Pie jūras izveidots in-
teresants atpūtas parks, kur var 
izklaidēties gan lielie, gan arī ma-
zie. Domājam, kā to realizēt pie 
mums. 
 Mūsu lielākā problēma ir tā, ka 
esam iekļauti UNESCO aizsargā-
jamo objektu sarakstā. No vienas 
puses, tas ir labi, jo tiek saglabātas 
daudzas vēsturiskas ēkas un da-
bas pirmatnējais skaistums. No 
otras - ir ļoti grūti kaut ko radīt 
no jauna, jo jāveic daudzi saska-
ņojumi, kas ne vienmēr mūsu Na-
cionālajā dabas parkā atļauj būvēt 
un celt to, ko vēlamies. 

 - Vai tas, ka nākas pakļauties 
citur pieņemtiem lēmumiem, 
vietējos cilvēkos nerada zināmu 
neapmierinātību?
 - Katrai maizei ir sava garoziņa. 
Taču tas, ka mums ir sava valsts, 
kultūra, valoda, ka varam svinēt 
svētkus un dzīvot uz savas zemes, 
ir liela priekšrocība tik mazai tau-
tai kā lietuvieši. Tāpat droši vien ir 
arī ar igauņiem un latviešiem. Tie 
likumi jau arī domāti, lai mūsu 
pilsētas lielākās vērtības aizsargā-
tu. Pārāk īss laiks pagājis no neat-
karības atgūšanas brīža, lai varētu 
pilnībā sakārtot tautsaimniecību 
un visi cilvēki būtu apmierināti. Ir 
jāpaiet ilgākam laikam, bet galve-
nais, ka esam uz tā ceļa, kas ved uz 
labklājību mūsu pašu pārvaldītā 
zemē. 
 To jau var redzēt, ka cilvēki to-
mēr ar katru gadu dzīvo aizvien 
labāk. Attīstās kultūra, varam at-
jaunot un kopt savas tradīcijas. 
Kad atbraucam un redzam, kā jūs 
dzīvojat un darbojaties, arī mums 
ir vieglāk organizēt savus pasāku-
mus un festivālus. Mācāmies no 
jums, kā jāsvin svētki.
 Redzētais vēl ilgi neiziet no 
atmiņas. Pats galvenais, ka jūs 
gatavojat svētkus paši sev un tos 
arī mākat izbaudīt. Visi svin! Patī-
kami, ka protat parūpēties arī par 
ciemiņiem. 
 - Vai jūsu cilvēki arī aktīvi ie-
saistās pašdarbībā?
 - Mums ir lieliski kolektīvi, 
uzvarētāji republikāniskajos kon-
kursos. Cilvēki nav jāmudina. Paši 
nāk un darbojas. Ir sieviešu koris, 
divas kapelas, folkloras ansambļi, 
daudz dažādu paaudžu deju ko-
lektīvi. 
 Paši smejamies - kad pieda-
lās pašmāju mākslinieki, zāle ir 
pilna ar skatītājiem, kad atbrauc 
profesionāļi no galvaspilsētas, vie-
nu otru reizi jāuzstājas pustukšā 

zālē. Cilvēki domās - iet vai ne. 
Mums pašdarbībā piedalās vese-
lām ģimenēm. Dziesmu un deju 
svētkos, kas mums notiek tāpat 
kā jums, Viļņā sabrauc aptuveni  
40 000 cilvēku.
 Mums ir arī balvas - divi Zelta 
putni. Tas nozīmē, ka divi kolektī-
vi saņēmuši balvas kā labākie Lie-
tuvā. Lielie Dziesmu svētki notiek 
ik pēc četriem gadiem. Pa vidu ir 
Skolēnu dziesmu un deju svētki 
un dažādas novadu skates. 
 Mēs arī dzīvojam pie jūras. 
Vienā pusē mums ir līcis, otrā pu- 
sē - Baltijas jūra. Šaurākā vieta te 
ir 400 m, bet platākā - 4 km. 
 UNESCO mūs uzņēma slave-
nās Kuršu kāpas dēļ. Neringā ir 
pasakaini skaista daba. Savdabīga, 
interesanta arhitektūra. Daudzi šo 
vietu sauc arī par franču Rivjēru. 
Vācu filozofs Humbolts ir teicis: - 
Kas nav redzējis Venēciju, Šveici un 
Kuršu kāpu, tas nevar teikt, ka ir 
garā bagāts un stiprs. Neringā dzī-
vojis arī vācu rakstnieks Tomass 
Manns. Te ir viņa māja-muzejs, te 
notiek liels viņam veltīts festivāls. 
Tad šurp sabrauc cilvēki no visas 
pasaules. Vasarā mēs organizējam 
arī vairākus folkloras festivālus. 
Rīkojam arī starptautisku filmu 
festivālu. Pamazām veidojamies 
par kultūras centru. 
 Mums ļoti nozīmīga ir draudzī-
ba ar Saulkrastu pilsētu. Vienīgi 
varbūt reizēm pietrūkst informā-
cijas vienam par otru. Vajadzēs pa-
domāt, kā regulārāk apmainīties 
ar informāciju, veicināt sadarbību 
ikdienā. Piemēram, kāpēc gan ne-
varētu organizēt kopējas nomet-
nes bērniem? Lai iepazīst cits citu, 
ieklausās citas tautas valodā, kul-
tūrā. Mēs bieži runājam par Balti-
jas vienotību, un šajā apmulsušajā 
pasaulē tas būtu mūsu spēks.

Dzidra Smiltēna

Saule, prieks un trīs svētku dienas Saulkrastos

Saulkrastu sadarbības pilsētu delegācijas apmeklēja Zvejniekciema 
stadionu, apskatīja tā labiekārtojumu un svētku laikā notiekošās sporta 
spēlēs. Saulkrastu novada domes priekšsēdētājs Edvīns Grāvītis (no kreisās) 
un Odolanovas pašvaldības vadītājs un pilsētas mērs Marians Jaņickis.

Viesi ciemojās Skultes ostā un devās nelielā izbraucienā ar velkoni ATIKA.

Neringas un Radoškoviču delegāciju pārstāvji pirms svētku gājiena.

Radoškoviču pilsētas vadītājs Viktors Nekazakovs pasniedz piemiņas 
veltes domes priekšsēdētājam Edvīnam Grāvītim.

Vienmēr svētkos gaidīta ir Neringas folkloras kapela „Joldija” , kas ar savu muzicēšanu aizrauj ikvienu.
Foto no domes arhīva.
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Labākie pludmales volejbolisti 
cīņā par iespaidīgo „Saulkrastu 
kokteiļa” balvu fondu šogad do-
sies 15. un 16. jūlijā. “Saulkrastu 
kokteilis” notiks 23. reizi, bet tre-
šo reizi pēc kārtas spēles notiks 
Saulkrastu Jūras parka laukumos. 
Jo vairāk pasaules ranga spēlē-
tāju, jo lielāks balvu fonds, bet 
uz spēles tiks likti ne mazāk kā  
7000 eiro. To garantē “Saulkrastu 
kokteiļa” dibinātājs un organiza-
tors Andris Vanags.
 “Saulkrastu kokteilis” arī šogad 
būs viens no Latvijas čempi onā- 
ta – “ErgoOpen” – posmiem vīrie-
šu duetiem.
 Turnīra vēsturē Saulkrastos 
spēlējuši daudzu Eiropas valstu 
pludmales volejbolisti, ciemos bi-
juši arī pasaules tūres dalībnieki 
kanādieši Bens Sakstons/Čeims 
Šalks, pagājušajā gadā Jūras parkā 
startēja tālākie ciemiņi - Alisters 

Lins un Tālis Švarcs no Austrā-
lijas. Vienu reizi par “Saulkrastu 
kokteiļa” čempioniem kļuva ār-
zemnieki. 2001. gadā triumfēja 
lietuvieši Henriks Čivass/Tads 
Donela.
 “Saulkrastu kokteilis” būs kā 
ģenerālmēģinājums Riodežaneiro 
olimpiskajām spēlēm. Saulkras-
tus un Rio vieno Latvijas labākais 
duets Aleksandrs Samoilovs/Jānis 
Šmēdiņš. 2013. gadā viņi izcīnīja 
trešo vietu Saulkrastu smiltīs, bet 
Šmēdiņš ar citiem partneriem 
2006. un 2008. gadā kļuva par 
trofejas īpašnieku. Saulkrastos 
ciemos tiek gaidīti gan olimpiskās 
ceļazīmes izcīnījušie spēlētāji, gan 
dueti, kuriem starts šajā turnīrā va-
rētu kļūt par vienu no soļiem pretī  
2020. gada Tokijas Olimpiskajām 
spēlēm.

Renārs Buivids

1. - 3. jūlijā notikušajā Latvijas 
Olimpiādē Saulkrastu novada 
sportisti startēja savu spēju ro-
bežās. Diemžēl pie medaļām tikt 
neizdevās. Visaugstāko – 10. vie-
tu orientēšanās stafetē - izcīnīja 
Ainārs Lupiķis, Jānis Peilāns un 
Irita Puķīte. Individuāli Iritai 
14. vieta, Aināram 15. un Jānim  
36. vieta. 52. vietā ierindojās 
Kendija Apar jode. Ļoti spē-
cīgajā konkurencē izstājoties 
astotdaļfinālā, 9. - 16. vietu 
dalīja Saulkrastu novadu pār-

stāvošie pludmales volejbolisti 
Daniels Nātriņš un Kārlis Cel-
miņš. Burātāji Andris Zande un 
Atis Ozols ierindojās attiecīgi  
20. un 21. vietā. No mūsu ša-
histiem vislabāk veicās Jānim 
Visockim – 24. vieta. Jānis Lelis 
palika 42. vietā. Peldētāja Laura 
Slavinska startēja savu labāko 
rezultātu robežās, kas diemžēl 
deva vietu tikai tabulas lejasgalā. 
Daži sportisti piedzīvoja pama-
tīgas neveiksmes. Viens mūsu  
10  000 m skrējējs sasirga un 

neizgāja uz starta, savukārt Ar-
tūrs Braučs šajā pašā distancē 
karstuma dēļ izstājās. Kritienu 
MTB distancē piedzīvoja Kris-
ters Aparjods, šosejas braucienā 
viņš palika pēdējā - 61. - vietā. 
Taču kopumā komandas startu 
var uzskatīt par apmierinošu, jo 
šis bija pirmais nopietnais mūsu 
novada starts Latvijas vasaras 
Olimpiādēs.

Signe Sinkeviča, 
PA «Kultūras un sporta centrs»

“Saulkrastu kokteilis” –  
ģenerālmēģinājums 
Riodežaneiro

Saulkrastu novada komanda pirms Olimpiādes atklāšanai. Foto no Sporta centra arhīva.

Mūsu novada 
komandas starts 
Latvijas Olimpiādē

Saulkrastu svētku sporta sacensību 
rezultāti

Futbols (17 komandas)
1. RR (Elvijs Makars, Jānis Eisaks, 
Jānis Augulis, Ojārs Kalnozols, 
Kaspars Stirna, Atis Teihmanis);
2. Orki (Mārtiņš Kalniņš, Dāvids 
Priedītis, Ronalds Koršunovs, 
Edgars Paduns, Artjoms K.,  
Gunārs Belmers, Elvijs 
Kučeruks);
3. Supernova (Timurs Izotovs, 
Andris Trups, Aleksandrs 
Trups, Andrejs Lepo, Igors 
Krilovs, Rolands Princ, 
Mareks Danilevičs, Kaspars 
Komarovskis).

Pludmales volejbols 
(15 komandas)
1. Annija Liniņa/Mārtiņš Liniņš

2. Milda Martinsone/ Atis Linārs
3. Krista Čerpakovska/Aigars 
Eglītis

Florbols (13 komandas)
1. Ādažu City (Gatis Miglāns, 
Māris Vanags, Rihards Miltiņš, 
Jānis Larionovs);
2. Neesam vietējie (Kristaps 
Priedols, Roberts Binde, Rūdolfs 
Ārgalis, Armīns Svencis);
3. Nav ieradušies (Didzis Žihs, 
Daniēls Ģederts, Edgars Jumtiņš, 
Rinalds Zvaigzne).
Jaunieši

3. Raimonds Liepiņš 80 reizes.
Jaunieši
1. Kaspars Matuļonis 111 reizes;
2. Renārs Jānis Bronka 85 reizes;
3. Henrijs Šibass 81 reize.
Dāmas
1. Līva Bērziņa 65 reizes;
2. Signe Sinkeviča 60 reizes;
3. Madara Pilsētniece 49 reizes.

Kopumā Saulkrasti ar 152 330 kg 
pagaidām ierindojas spēcīgāko 
pilsētu topa 3. vietā.

Galda teniss (7 dalībnieki)
1. Ģirts Kleinšmits;
2. Kārlis Sausnītis;
3. Aldis Jansons.

Novuss (9 komandas)
1. Inga Antonova/Daniels Stivka;
2. Tatjana Rokojeda/Alfrēds 
Probaks;
3. Anita Krauze/Aigars Krauze.

Pludmales volejbola uzvarētāji. 
Foto no Sporta centra arhīva.

1. Vecmammas (Ralfs Stratains, 
Ernests Krūms, Ņikita 
Antonovs);
2. Mums ir rezervists (Toms Kalns, 
Roberts Kalns, Roberts Villa, 
Anna Ankudinova);
3. KORT (Kārlis Ruša, Reinis 
Baltiņš, Oto Gaigals, Tomass 
Teterovskis).

Airēšana (33 dalībnieki)
12 km
1. Gatis Ozoliņš (Saulkrasti);
2. Linards Volks;
3. Gatis Kalniņš (Saulkrasti).
Eskimosu apgrieziens
1. Linards Volks;
2. Krista Bondare;
3. Gundars Patmalnieks.
Bērnu starti
1. Kārlis Vecvagars;
2. Rihards Zutis;
3. Pjotrs Ovčiņikovs;
4. Jasmīna Balode;
5. Ērika Kalniņa;
6. Agate Gribovska.

Guļus spiešanas sacensības 
“Latvijas spēcīgākā pilsēta”
(133 dalībnieki)
Kungi
1. Uldis Veliks  126 reizes;
2. Māris Osis 114 reizes;

Pirmo trīs vietu ieguvēju komandas futbolā.
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Sēdē piedalās deputāti E. Grāvītis,  
N. Līcis, L. Vaidere, A. Aparjode,  
B. Veide, G. Lāčauniece, A. Dulpiņš,  
A. Deniškāne, G. Zonbergs, A. Silav-
nieks, J. Grabčiks, I, Žukovs.

Par grozījumiem Saulkrastu novada 
domes 27.04.2016. lēmumā 
1. Izdarīt grozījumus Saulkrastu nova-
da domes 27.04.2016.lēmumā Nr. 5, 9.§ 
„Par pašvaldībai piekritīgas zemes vie-
nības sadalīšanu, nosaukuma piešķir-
šanu un lietošanas mērķa noteikšanu”:
1.1.  lēmuma 1. punktu izteikt šādā re-
dakcijā: „Atļaut sadalīt Saulkrastu no-
vada pašvaldībai piekrītošu, Zemesgrā-
matā nereģistrētu zemes vienību ceļi 
d/s „Zeme” ar kadastra apzīmējumu 
80330021700, desmit zemes vienībās, 
veidojot patstāvīgus īpašumus, atbil-
stoši 1. pielikumam.”;
1.2.  lēmuma 2.  punktu papildināt ar 
apakšpunktu 2.10., izsakot to šādā re-
dakcijā: „2.10. „Ceļš Zeme – Liepaine”, 
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, 
platība 1,3 ha.”
Par grozījumu Saulkrastu novada do-
mes 2006. gada 30. augusta nolikumā 
Apstiprināt iekšējos noteikumus 
“Grozījumi Saulkrastu novada domes  
2006. gada 30. augusta nolikumā 
“Saul krastu novada domes Atļauju ko-
misijas nolikums””.
Par saistošo noteikumu izdošanu 
Izdot Saulkrastu novada domes saisto-
šos noteikumus “Grozījumi 2010. ga - 
da 31. marta saistošajos noteikumos  
Nr. 7 “Par nekustamā īpašuma nodok-
ļu atvieglojumu piemērošanu atseviš-
ķām nodokļu maksātāju kategorijām 
Saulkrastu novadā””.
Par saistošo noteikumu izdošanu 
Izdot Saulkrastu novada domes saisto-
šos noteikumus “Grozījumi Saulkrastu 
novada domes 2016. gada 30. marta 
saistošajos noteikumos Nr. SN 5/2016 
„Par licenču un licenču kartīšu iz-
sniegšanu pasažieru pārvadājumiem 
ar vieglajiem taksometriem un mak-
simālo braukšanas maksas (tarifu) no-
teikšanu””.
Par sadarbības līguma noslēgšanu 
Noslēgt sadarbības līgumu ar biedrību 
„Vidzemes zvejnieku biedrība”, reģ.  
Nr. 40008171197, par 3000 euro dotā-
cijas no pašvaldības speciālā budžeta 
„Dabas resursu līdzekļi” piešķiršanu 

un izlietošanu zivju resursu aizsardzī-
bas un uzraudzības pasākumu nodro-
šināšanai Saulkrastu novadā.
Par sadarbības līguma slēgšanu ar 
biedrību 
Noslēgt sadarbības līgumu ar bied-
rību „Vidzemes Tūrisma asociācija” 
(reģ. Nr. 40008031761) par projekta 
„CHRISTA – Culture and Heritage 
for Responsible, Innovative and Sus-
tainable Tourism Actions” īsteno-
šanu. Piešķirt projekta īstenošanai  
12  854,00 euro (divpadsmit tūkstoši 
astoņi simti piecdesmit četri euro, 00 
centi) priekšfinansējumu, piešķirto 
summu pārskaitot biedrībai „Vidze-
mes Tūrisma asociācija” šādā kārtībā: 
2016. gadā - 3333,33 euro, 2017. gadā - 
3333,33 euro, 2018. gadā - 3333,33 euro, 
2019. gadā - 2854,01 euro. 
Par sadarbības līguma apstiprināša-
nu un noslēgšanu 
1.  Apstiprināt sadarbības līguma pro-
jektu ar VAS “Ceļu satiksmes drošības 
direkcija” par sadarbību informācijas 
apmaiņā, lai transportlīdzekļu un to 
vadītāju valsts reģistrā ievadītu in-
formāciju par pašvaldības pilnvarotās 
institūcijas, kas kontrolē apstāšanās 
un stāvēšanas noteikumu ievērošanu 
ārpus autoceļiem Baltijas jūras un Rī-
gas līča piekrastes krasta kāpu aizsarg-
joslā, pludmalē vai īpaši aizsargājamā 
dabas teritorijā, noformētajiem pro- 
tokoliem – paziņojumiem, kā arī par 
kārtību, kādā piemēroto naudas sodu 
iekasē un ieskaita pašvaldības bu-
džetā.
2. Noslēgt ar VAS “Ceļu satiksmes dro-
šības direkcija” sadarbības līgumu.
Par sadarbības līguma apstiprināša-
nu un noslēgšanu 
1.  Apstiprināt sadarbības līguma pro-
jektu ar VAS “Ceļu satiksmes drošības 
direkcija” par sadarbību informācijas 
apmaiņā, lai transportlīdzekļu un to 
vadītāju valsts reģistrā ievadītu infor-
māciju par pašvaldības pilnvarotās in-
stitūcijas, kas kontrolē apstāšanās un 
stāvēšanas noteikumu ievērošanu, no-
formētajiem protokoliem-lēmumiem 
par apstāšanās un stāvēšanas notei-
kumu pārkāpšanu, kā arī par kārtību, 
kādā piemēroto naudas sodu iekasē un 
ieskaita pašvaldības budžetā.
2. Noslēgt ar VAS “Ceļu satiksmes dro-
šības direkcija” sadarbības līgumu.

Par līguma noslēgšanu 
Noslēgt līgumu ar SIA „Pūces sko-
la”, vienotais reģistrācijas numurs 
40103489806, par pašvaldības līdzfi-
nansēta bērnu uzraudzības pakalpoju-
ma nodrošināšanu.
Par nekustamā īpašuma nodokļa pa-
rāda samaksas sadalīšanu termiņos
Atlikt līdz 03.07.2017. nokavēto nekus-
tamā īpašuma nodokļu maksājumu 
samaksu 584,62 euro (pieci simti astoņ-
desmit četri euro un 62 centi) apmērā, 
ko veido pamatparāds 502,50 euro (pie-
ci simti divi euro un 50 centi) un noka-
vējuma nauda 82,12 euro (astoņdesmit 
divi euro un 12 centi), par nekustamo 
īpašumu saskaņā ar parāda nomaksas 
grafiku.
Par PSIA “Saulkrastu slimnīca” pa-
matkapitāla palielināšanu
1.  Pārskaitīt 23  958,00 euro uz PSIA 
“Saulkrastu slimnīca” norēķinu kon-
tu vienas nedēļas laikā pēc lēmuma 
apstiprināšanas un ieguldīt PSIA 
„Saulkrastu slimnīca” pamatkapitālā, 
lai nodrošinātu tvaika sterilizatoru 
iegādi PSIA “Saulkrastu slimnīca” va-
jadzībām.
2.  Palielināt PSIA „Saulkrastu slimnī-
ca” pamatkapitālu par 23 958 daļām ar 
vienas daļas nominālvērtību 1 euro.
3.  Piešķirto finansējumu PSIA 
„Saulkrastu slimnīca” drīkst izmantot 
pēc pamatkapitāla palielināšanas re-
ģistrēšanas LR Uzņēmumu reģistrā. 
Par dotācijas piešķiršanu SIA 
“Saulkrastu komunālserviss” kultū-
ras nama “Zvejniekciems” siltumap-
gādes pieslēguma izbūvei
Pārskaitīt SIA „Saulkrastu komunāl-
serviss” 30  189,04 euro dotāciju no 
speciālā budžeta izdevumu pozīcijas 
“Ostu maksu izlietojums”, lai apmak-
sātu kultūras nama “Zvejniekciems” 
siltumapgādes pieslēguma izbūvi.
Par dotācijas piešķiršanu SIA 
“Saulkrastu komunālserviss” kana-
lizācijas pieslēguma pārbūvei Bērzu 
alejā
Pārskaitīt SIA „Saulkrastu komunāl-
serviss” 4581 euro dotāciju no speciālā 
budžeta izdevumu pozīcijas “Ostu 
maksu izlietojums”, lai apmaksātu ka-
nalizācijas pieslēguma pārbūvi Bērzu 
alejā.
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu ielu 
tehnisko projektu izstrādei

Atļaut Saulkrastu novada domes Iepir-
kumu komisijai organizēt iepirkuma 
procedūru par ielu tehnisko projektu 
izstrādi projekta „Uzņēmējdarbības 
izaugsmei nepieciešamās infrastruk-
tūras attīstība Saulkrastu novadā” ie-
snieguma sagatavošanai. 
Par papildu līdzekļu piešķiršanu tilta 
projekta izstrādei
Atļaut Saulkrastu novada domes Iepir-
kumu komisijai organizēt iepirkuma 
procedūru par tilta pār Aģi, Zvejniek-
ciemā, Bērzu alejas galā tehniskā pro-
jekta izstrādi un būvniecību.
Par grozījumiem Saulkrastu novada 
pašvaldības budžeta ieņēmumos un 
izdevumos
1. Apstiprināt izmaiņas Saulkrastu no-
vada pašvaldības budžeta 2016.gada 
ieņēmumos:
1.1. palielināt ieņēmumu pozīciju 
“Mērķdotācijas mācību literatūrai/
mācību līdzekļiem” (EKK 18.625) par  
13 530 euro;
1.2.  palielināt ieņēmumu pozīciju 
“Aizņēmumi” (EKK 400020001) par  
49 590 euro;
1.3.  samazināt ieņēmumu pozīciju 
“Pašvaldību no valsts budžeta iestā-
dēm saņemtie transferti Eiropas Savie-
nības politiku instrumentu un pārējās 
ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinan-
sētajiem projektiem (pasākumiem)” 
(EKK 18.630) par 42 152 euro.
2. Apstiprināt izmaiņas Saulkrastu no-
vada pašvaldības budžeta 2016. gada 
izdevumos:
2.1.  palielināt izdevumus izdevumu 
pozīcijā “Mācību līdzekļu iegāde – 
Saulkrastu vidusskola” par 6489 euro 
šādos ekonomiskās klasifikācijas ko-
dos (EKK):
2.1.1.  EKK 2370 (Mācību līdzekļi un 
materiāli) par 3489 euro;
2.1.2. EKK 5233 (Bibliotēku uzkrājumi) 
par 3000 euro;
2.2.  palielināt izdevumus izdevu-
mu pozīcijā “Mācību līdzekļu iegā-
de – Zvejniekciema vidusskola” par  
5016 euro šādos ekonomiskās klasifikā-
cijas kodos (EKK):
2.2.1.  EKK 2370 (Mācību līdzekļi un 
materiāli) par 1516 euro;
2.2.2. EKK 5233 (Bibliotēku uzkrājumi) 
par 3500 euro;
2.3.  palielināt izdevumus izdevu-
mu pozīcijā “Mācību līdzekļu iegāde  

5 - 6 gadīgiem bērniem – Zvejniekcie-
ma vidusskola” par 322 euro EKK 2370 
(Mācību līdzekļi un materiāli);
2.4.  palielināt izdevumus izdevu-
mu pozīcijā “Mācību līdzekļu iegāde  
5 - 6 gadīgiem bērniem – PII “Rūķī-
tis”” par 1703 euro EKK 2370 (Mācību 
līdzekļi un materiāli);
2.5.  palielināt izdevumu pozīciju “Lī-
dzekļi neparedzētiem gadījumiem” par 
7438 euro EKK 2275 (Līdzekļi nepare-
dzētiem gadījumiem no pašvaldību 
budžeta).
3.  Veikt atbilstošus grozījumus  
2016. gada 27. janvāra saistošajos no-
teikumos Nr. SN2/2016 „Saistošie 
noteikumi par Saulkrastu novada paš-
valdības 2016. gada budžetu”, iekļaujot 
tajā skaitā 1. punktā un 2. punktā mi-
nētos grozījumus.
Par izmaiņām Bērnu tiesību aizsar-
dzības komisijas sastāvā
Atbrīvot Lieni Sarmu no Bērnu tiesību 
aizsardzības komisijas locekļa pienā-
kumu pildīšanas.
Par 10. klases izveidošanu 2016./2017. 
mācību gadā*
Noteikt, ka pieteikšanās uz 10. kla-
si 2016./2017. mācību gadam notiek 
Saulkrastu vidusskolā līdz 2016. gada 
26. jūlijam.

* „PAR” - 9 (E. Grāvītis, N. Līcis,  
A. Aparjode, B. Veide, A. Deniškāne,  
G. Zonbergs, A. Silavnieks, J. Grabčiks, 
I, Žukovs), „PRET” nav, „ATTURAS” 2 
(L. Vaidere, G. Lāčauniece), A. Dulpiņš 
lēmuma pieņemšanā nepiedalās. Visos 
pārējos – lēmums vienbalsīgs.

Ervīns Grāvītis,  
domes priekšsēdētājs

Ar pilnu domes sēdes protokola 
tekstu (ievērojot Fizisko peronu 
datu aizsardzības likumā noteikto) 
var iepazīties Saulkrastu novada 
pašvaldības interneta vietnē  
www.saulkrasti.lv, sadaļā Domes 
lēmumi. Sēdes audio ieraksts 
pieejams sadaļas Dome apakšsadaļā 
Domes sēdes.

Nākamā domes ikmēneša sēde 
notiks trešdien, 27. jūlijā, plkst. 15 
Saulkrastu novada domē, Raiņa 
ielā 8.

Saulkrastu novada domes 29. jūnija sēdes Nr. 8 lēmumi

Izdoti saskaņā ar likuma „Par 
pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 
4. punktu un 23. punktu, 43. panta 
trešo daļu, Vispārējā izglītības likuma 
21. pantu, Izglītības likuma 17. panta 
pirmo daļu

Izdarīt Saulkrastu novada domes 
2011. gada 28. decembra saistošajos 
noteikumos Nr. 15 „Par pašvaldības 
kompensācijas izmaksu vecākiem vai 
personām, kas realizē aizgādību, kuru 

bērns netiek nodrošināts ar vietu 
Saulkrastu novada pašvaldības izglī-
tības iestādē pirmsskolas izglītības 
programmas apguvei” (turpmāk - No-
teikumi) šādu grozījumu:
 Papildināt Noteikumus ar 24. 
punktu šādā redakcijā:
“24. Noteikumu 31. punkts tiek piemē-
rots ar 2016. gada 1. jūniju.”.

Ervīns Grāvītis,  
domes priekšsēdētājs

Paskaidrojuma raksta
sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pama-
tojums

Saistošie noteikumi izstrādāti, lai precizētu kompensācijas apmēru un piešķirša-
nas nosacījumus laikā no 2016. gada 1. jūnija. 

2. Īss projekta satura izklāsts Sakarā ar to, ka saistošie noteikumi Nr. SN 14/2016 stājas spēkā ar to publicēša-
nu vietējā laikrakstā, proti, 2016. gada 14. jūnijā, netiek nodrošināta iespēja sa-
ņemt kompensāciju par laika periodu no 2016. gada 1. jūnija līdz 14. jūnijam. Lai 
nodrošinātu iespēju personām saņemt kompensāciju par augstāk minēto laika 
periodu, izstrādāti saistošie noteikumi, kas personām ir labvēlīgi, proti, nosaka, 
ka kompensācija piemērojama ar 1. jūniju.

3. Informācija par plānoto projekta 
ietekmi uz pašvaldības budžetu

Nav.

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

Saistošie noteikumi tiešā veidā neietekmē uzņēmējdarbības vidi Saulkrastu no-
vada pašvaldības teritorijā.

5. Informācija par administratīva-
jām procedūrām

Institūcija, kurā privātpersona var vērsties Noteikumu piemērošanā, ir Saulkras-
tu novada dome.

6. Informācija par konsultācijām ar 
privātpersonām

Nav notikušas konsultācijas ar privātpersonām.

Saulkrastu novada domes 2015. gada 30. septembra 
saistošo noteikumu Nr. SN 14/2016
Grozījums Saulkrastu novada domes 2011. gada 28. decembra 
saistošajos noteikumos Nr. 15 „Par pašvaldības kompensācijas izmaksu 
vecākiem vai personām, kas realizē aizgādību, kuru bērns netiek 
nodrošināts ar vietu Saulkrastu novada pašvaldības izglītības iestādē 
pirmsskolas izglītības programmas apguvei”

PASKAIDROJUMA RAKSTS

Ervīns Grāvītis, domes priekšsēdētājs

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. SN 14/2016
Apstiprināti Saulkrastu novada domes 
2016. gada 7. jūlija sēdē (prot. Nr. 9/2016, 1.§)

Grozījums Saulkrastu novada 
domes 2011. gada 28. decembra 
saistošajos noteikumos Nr. 15 
„Par pašvaldības kompensācijas 
izmaksu vecākiem vai personām, 
kas realizē aizgādību, kuru bērns 
netiek nodrošināts ar vietu 
Saulkrastu novada pašvaldības 
izglītības iestādē pirmsskolas 
izglītības programmas apguvei”



8      Saulkrastu Domes Ziņas
2016. gada 12. jūlijs

Saulkrastu Domes Ziņas
Saulkrastu novada dome 
Raiņa ielā 8, Saulkrastos,  
Saulkrastu novadā, LV-2160
www.saulkrasti.lv

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

Reģistrācijas apliecība nr. 1633.
Tirāža - 3500 eksemplāri.
Izdevējs - SIA «Izdevniecība «Auseklis»»
Jūras iela 6, Limbaži, LV–4001.
PVN reģ. nr. LV44103005799

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.

Jūnijā Saulkrastu 
novada Dzimtsarakstu 
nodaļā reģistrēti
Daniels Gvido Drozda
Bruno Krauklis
Sveicam mazuļus un viņu vecākus!

Saulkrastu novada 
dome sirsnīgi sveic 
nozīmīgajā jubilejā
Annu Bluķi
Tatjanu Kārkliņu
Viju Kraukli
Gunti Banderu
Oskaru Blūmu
Mefodiju Jegorovu
Birutu Zelmu Krišjāni
Ņinu Možorovu
Tālivaldi Bernhardu
Intu Deičmani
Zaigu Dunduri
Marinu Gulmani
Marutu Musti
Viktoru Paulānu
Imantu Rozīti
Juri Smalko
Arnoldu Augustu Donātu
Ausmu Luriņu
Kārli Savicki
Ilzi Lindi
Laimoni Rumpi
Verneru Slavīti

Saulkrastu novada 
dome izsaka līdzjūtību 
aizsaulē aizgājušo 
tuviniekiem
Valentīna Lobrekte
08.03.1929 - 01.06.2016

Vizma Mētra-Niedre
27.09.1945-03.06.2016

Jēkabs Balandiņš
30.09.1938 – 07.06.2016

Anita Simsone 
29.08.1926 – 12.06.2016

Inguna Jansone
31.05.1961 – 16.06.2016

Jānis Ivars Bone
19.10.1932 – 01.07.2016

18. - 23. jūlijā starptautiskais 
džeza festivāls „Saulkrasti Jazz”. 
Dienas bezmaksas koncerti 15.00 
Saules laukumā. Vakara koncerti 
atpūtas kompleksā „Minhauze-
na Unda”. Tuvāka informācija  
www.saulkrastijazz.lv.
22. jūlijā 21.00 Saulkrastu brīv-
dabas estrādē Muzikālais teātris 7 
vasaru svinēs ar latvisku un jautru 
dziesmu spēli “Muļķe sirds”.

 Savu divpadsmito vasaras sezo-
nu uzsākot, Muzikālais teātris 7 ie-
studē jaunu dziesmuspēli „Muļķe 
sirds”. Režisora Voldemāra Šoriņa 
un horeogrāfa Alberta Kivlenieka 
vadībā izvēlēta spēcīga dziedātāju, 
aktieru un dejotāju komanda, kura 
tautā zināmas dziesmas, ietērptas 
raibā sižetā, izdzīvos un izdejos uz 
astoņām Latvijas pilsētu brīvdabas 
skatuvēm, pirmizrādi piedzīvojot 
Saulkrastu estrādē 22. jūlijā.
 Uz skatuves lustīgā, īsti latviskā 
un krāsainā garā negaidītu pārstei-
gumu virpulī satiksies dziedātāji 
Antra Stafecka, Dainis Skutelis, 
Andris Daņiļenko, Līga Robežnie-
ce, aktieri Zigurds Neimanis, Zane 
Jančevska, Zane Burnicka, akor-
deonists un komponists Valdis 
Zilveris, komiķe Jolanda Suvorova, 
grupa „Tirkizband”, Muzikālā teāt-
ra 7 direktors Aigars Dinsbergs un 

8. novembrī apritēs 60 gadi, 
kopš atklāja zvejnieku kolhoza 
„Zvejnieks” klubu – toreiz lie-
lāko Latvijā. 2017. gadā 70 gadu 
jubileja būtu zvejnieku kolho-
zam „Zvejnieks, tā teikt – pen-
sijas vecums. Aicinu un lūdzu 
atsaukties cilvēkus, kuri pieda-
lījās kluba atklāšanas koncertā, 
darbojās pašdarbības pulciņos, 

bija aktīvi interesanto tikšanos 
kluba „Gliemežvāks” apmeklētā-
ji. Varbūt saglabājušies foto vai 
video materiāli par pasākumiem, 
bet galvenais – pašu atmiņas? 
Tā ir skaista mūsu novada vēs-
ture. Varbūt mums visiem kopā 
izdodas satikties jubilejas reizē. 
Gaidīšu jūsu zvanus – 26437766 
(Maruta).

17. jūlijā Saulkrastu 
kapos plkst. 14.00 

KAPUSVĒTKI.

Pasākumu kalendārs

Rentgena 
kabineta darba 

laiks jūlijā
Pirmdiena
 18. jūlijs  13.00-17.00
 25. jūlijs  13.00-17.00

Otrdiena
 19. jūlijs  12.00-17.00
 26. jūlijs  12.00-17.00

Trešdiena
 13. jūlijs  13.00-17.00
 20. jūlijs  9.00-14.00

Ceturtdiena
 14. jūlijs  9.00-16.00
 21. jūlijs  9.00-16.00
 28. jūlijs  9.00-16.00

Piektdiena
 15. jūlijs 9.00-14.00
 22. jūlijs  9.00-14.00
 29. jūlijs  9.00-14.00

PIEŅEMŠANAS 
DIENAS, DATUMS

PIEŅEMŠANAS 
LAIKS

REĢISTRATŪRA pirmdiena, trešdiena, 
piektdiena

otrdiena, ceturtdiena

8.00-16.00

9.00-17.00

STEIDZAMĀS MEDICĪNISKĀS 
PALĪDZĪBAS PUNKTS

katru dienu 00.00-24.00

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

Endokrinoloģe Brigita VIZIŅA 26. jūlijs 14.00-17.00

Kardiologs 27. jūlijs 10.00-13.00

Dermatoloģe Ruta BARLO 15. jūlijs 9.00-13.00

Otolaringoloģe
 Ilona KRONBERGA

ceturtdiena 13.30-16.00

Acu ārste Ausma SPROĢE pirmdiena 10.00-15.00

Acu ārste Aneļa ŠUGAJEVA ceturtdiena 10.00-13.00

Neirologs Ainārs VECVAGARS 15. jūlijs 11.00-16.00

Neiroloģe Dace DZIRKALE pirmdiena 14.00-16.00

Onkoloģe Santa RAUDIŅA sestdiena 10.00-13.00

Interniste
Tatjana GRUZDOVA-DZIRKALE

otrdiena, trešdiena, 
ceturtdiena 

11.00-17.00

Ķirurgs
 Aleksandrs KUZŅECOVS

otrdiena
piektdiena

14.00-17.00
9.00-13.00

Ķirurgs Andris ZEMĪTIS trešdiena, 
ceturtdiena
(pēc grafika)

9.00-12.00
14.00-17.00

Ķirurgs Nikolajs DUPLIŠČEVS pirmdiena 9.00-12.00

Ķirurgs Jurijs SOROKINS sestdiena 11.00-14.00

USG A.MICKEVIČA darbdiena 8.15-9.00

Ginekoloģe A. Mickeviča 
(iepriekšējs pieraksts 
t.26539333)

pirmdiena, otrdiena, 
trešdiena, piektdiena

ceturtdiena

9.00-13.00

9.00-18.00

Aicina atsaukties

dijas „Gribu bērnu” un „Kukulis”, 
ar kurām viesojušies gandrīz visās 
Latvijas pilsētās. 
 Biļetes iepriekšpārdošanā “Bi-
ļešu paradīzes” kasēs, www.bilesu-
paradize.lv , kā arī Saulkrastu spor-
ta centrā un k/n “Zvejniekciems” 
pie administratoriem. 
 Informācija:  www.pannaste-
atris.lv, www.draugiem.lv/panna, 
www.facebook.com/PANNASTE-
ATRIS.
No 30. jūlija līdz 7. augus-
tam Saulkrastos norisināsies 
gadskārtējais kamermūzikas fes-
tivāls “Jaunie Latvijas kamermū-
ziķi Saulkrastiem 2016”, kura lai-
kā notiks četri koncerti. Festivālā 
piedalīsies pianists Andrejs Oso-
kins (Lielbritānija); vijolnieki Lās-
ma Taimiņa (Beļģija), Magdalēna 
Geka (Francija), Zane Kalniņa (Dā-
nija), Konstantīns Paturskis (Švei-
ce), Agnese Stalidzāne (Ungārija); 
altistes Jevgēnija Frolova (Dānija), 
Jūlija Makarina (Latvija, Austrija); 
čellisti Reinis Apsītis (Beļģija) un 
Kristiāna Ignatjeva (Lielbritānija), 
kā arī kontrabasiste Aija Beitika 
(Čehija). 
 Festivāla atklāšanas koncerts 
30. jūlijā plkst. 20.00 Skultes 
ev. lut. baznīcā. Programmā:
 Pēteris Vasks “Castillo Interior” 
vijolei un čellam;
 Pēteris Vasks „Sonāte kontra-
basam solo”;
 Johans Sebastians Bahs „Gold-
berga variācijas” (Dmitrija Sitko-
vetska aranžējums stīgu trio).
 Nakts koncerts 5. augustā 
plkst. 22.00 Saulkrastu Pēter-
upes ev. lut. baznīcā. Programmā 
(piedalās jauktais koris „Anima”):
 Arnolds Šēnbergs «Apskaidro-
tā nakts» op. 4;
 Pēteris Vasks „1. stīgu kvartets”;
 Pēteris Vasks «Līdzenuma ai-
navas» korim, vijolei un čellam.

 Brīvdabas koncerts 6. augus-
tā plkst. 20.00 Saulkrastu Sau-
les laukumā. Programmā: 
 Ludvigs van Bēthovens „Stīgu 
kvartets Re mažorā” op.18 no.3;
 Astors Pjacolla «Četri gadalaiki 
Buenosairesā»;
 Pēteris Čaikovskis «Serenāde» 
stīgu orķestrim.
 Noslēguma koncerts 7. au-
gustā plkst. 17.00 Saulkrastu 
kultūras namā “Zvejniekciems”. 
Programmā:
 Pēteris Vasks „Klavieru trio 
“Episodi e canto perpetuo””;
 Laura Gustovska „Jūras dzies-
mas” (Sea Sonority) klavieru kvin-
tetam, pirmatskaņojums;
 Francis Šūberts „Klavieru kvin-
tets «Forele»”.
 Koncertos baznīcās ieeja par 
ziedojumiem, pārējie koncerti 
bez maksas.
13. augustā Saulkrastu estrādē 
gadskārtējais šlāgerfestivāls. Lū-
dzam sekot reklāmai!

SPORTA AfIšA
15. - 17. jūlijs Saulkrastu Jū-
ras parkā „Saulkrastu kokteilis”. 
Pludmales volejbols vīriešiem un 
sievietēm.
23. jūlijā 11.00 sporta un atpū-
tas centrā “Koklītes” Saulkrastu 
čempionāta 2. posms – “Koklīšu” 
balvu izcīņa pludmales volejbolā. 
Pieteikšanās uz vietas līdz sacen-
sību sākumam.
6. augustā Saulkrastu kausa iz-
cīņa šautriņu mešanā, 8. posms.
13. augustā 11.00 sporta centrā 
starptautiskas šautriņu mešanas 
sacensības “Saulkrastu čempio-
nāts”.

SeNIORU AKTIVITāTeS 
2. augustā 13.00 tikšanās do-
mes zālē. Tuvāka informācija 
26437766. 

deju grupa ar pašu Albertu Kivle-
nieku priekš galā. 
 „Muļķe sirds” idejas autors un 
režisors ir ilggadēji Muzikālajam 
teātrim 7 uzticīgais Voldemārs 
Šoriņš, horeogrāfs Alberts Kivle-
nieks, scenogrāfs  Jānis Jansons, 
kostīmu māksliniece  Šeila, mūzi-
kas aranžētājs Juris Kristons.
 Lai izteiksmīgāk sekotu līdzi 
uzveduma varoņu sirds dēkām, kā 
palīglīdzekļi tiks izmantoti vairāki 
videoekrāni, skatuves instalācijas 
un pirotehniskie efekti, tādēļ uz-
veduma sākuma laiks sakritīs ar 
vakara krēslas iestāšanos. 
 Biļetes iepriekšpārdošanā no-
pērkamas kultūras namā „Zvej-
niekciems” (10 - 18), Saulkrastu 
sporta centrā (10 - 18), „Biļešu 
paradīzes” kasēs un internetā –  
www.bilesuparadize.lv. Sēdvietas – 
numurētas.
31. jūlijā 19.00 Saulkrastu es-
trādē “Saimnieks meklē saimnie-
ci”. Jauna brīvdabas komēdija jeb 
TV šovu spožums un posts.
 Šovasar pirmizrādi piedzīvos 
izrāžu apvienības „Pannas Teāt-
ris” jaunākā komēdija „Saimnieks 
meklē saimnieci”. Spilgti tēlu rak-
sturi, komiskas situācijas un ne-
gaidīti sižetu pagriezieni – tas viss 
jaunajā Guntas Kalniņas sarakstī-
tajā un Jura Rijnieka iestudētajā 
komēdijā, kas ļaus izsmieties ne 
tikai par mīlas trijstūra radītajām 
peripetijām, bet arī par televīzijas 
šovu spožumu un postu.
 TV šova veidošanas aizkulises, 
kuriozi filmēšanas laukumā, “ne-
tīrās veļas” mazgāšana TV kameru 
priekšā - tas viss situāciju komē-
dijā “Saimnieks meklē saimnie-
ci”. Un noteikti izrādē pazīsiet arī 
citus TV šovus, kas tiek iesaistīti 
sižetā. No smiekliem caur asarām 
līdz atziņai, ka īstā dzīve ir tepat 
blakus, nevis TV ekrānā. 
 Lomās: Ģirts Ķesteris, Daiga 
Gaismiņa vai Dace Vītola, Līga 
Zeļģe, Madara Melne-Tomsone, 
Aldis Siliņš vai Imants Strads.
 Izrādes autore – scenāriste 
Gunta Kalniņa kopā ar ”Pannas 
Teātri” jau iepriekš radījuši komē-
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