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Latvijas Republikas proklamēša-
nas 98. gadadienas svinīgajā pasā-
kumā “Sirdsbalss”, kas norisinājās 
17. novembrī, Saulkrastu novada 
domes priekšsēdētājs Ervīns Grā-
vītis un priekšsēdētāja vietnieks 
Normunds Līcis godināja šī gada 
Saulkrastu novada domes Atzinī-
bas rakstu ieguvējus. Nominācijā 
“Izglītība” tos ieguva Zvejniekcie-
ma vidusskolas skolotāja Valen-
tīna Bērziņa, Vidzemes jūrmalas 
Mūzikas un mākslas skolas pe-
dagogi Beata Geka, Māra Alena 
un Miervaldis Leja; nominācijā 

“Kultūra” - deju kolektīvu “Rūķī-
tis” un “Sunbeach” vadītāja Alta 
Bringina un Bērnu un jauniešu 
iniciatīvu centra vadītāja Vaira 
Cīrule. Nominācijā “Sports” su-
mināja Saulkrastu bērnu un jau-
niešu florbola sekcijas un koman-
das „SĀC” trenerus Ģirtu Lūsi un 
Mārtiņu Neilandu; nominācijā 
“Medicīna” - Saulkrastu slimnī-
cas galveno ārsti Santu Ancāni; 
nominācijā “Uzņēmējdarbība” -  
SIA “Klēra J.K.” īpašnieci un va-
dītāju Kristīni Ješus. Atzinību 
nominācijā „Apkalpojošā sfēra” 

ieguva SIA „IGG Grupa” zoovei-
kala „Toms” kolektīvs - Inga Gul-
be un Antra Amoliņa; nominācijā 
„Sabiedriskais darbs”- senioru 
deju kolektīva „Saulgrieži” un 
Saulkrastu audēju kopas „Koda-
ļa” dalībniece Rasma Garklāva un 
tautas daiļamata meistare, rok-
darbniece, rokdarbnieču pulciņa 
vecākā Ruta Smilga. Savukārt no-
minācijā „Par mūža ieguldījumu” 
uzteikta Saulkrastu pensionāru 
biedrības vadītāja Maruta Muste.
 Pasākuma fotogalerija apska-
tāma www.saulkrasti.lv.

Pirmajā rindā no kreisās V. Bērziņa, I. Gaile, R. Smilga, E. Grāvītis, K. Ješus, M. Leja, M. Muste, S. Ancāne. Otrajā rindā no kreisās V. Cīrule,  
A. Amoliņa, B. Geka, A. Bringina, N. Līcis, R. Garklāva, M. Alena.

Par ilggadēju darbu kultūras jomā 
un pašaizliedzīgu, neizsīkstošu un 
aktīvu iesaistīšanos sabiedriskajā 
darbā godināja Saulkrastu 
pensionāru biedrības vadītāju 
Marutu Musti.  
Foto: A. Kūliņa-Priede.

Valsts svētku 
pasākumā godināti 
labākie

Laika ritējums ir neapstādināms. 
Jau pavisam drīz šī gada noti-
kumi būs ierakstīti laika vēstu-
res grāmatā un iestāsies īpašais 
brīdis, kad vēlēsim viens otram 
veiksmi un laimi jaunajā gadā. 
Tomēr brīdi pirms tam – klusajā 
Ziemassvētku gaidīšanas laikā, 
kad ikdienas steiga ir nedaudz ri-
musi, mums ir iespēja atskatīties 
uz šajā gadā paveikto un pateikt 
paldies. Saulkrastu novada do-
mes vārdā pateicos jums visiem 
par padarīto! Paldies uzņēmē-
jiem, izglītības, kultūras un me-
dicīnas darbiniekiem, skolēniem, 
sportistiem, pašvaldības uzņē-
mumu darbiniekiem, visiem so-
ciāli un sabiedriski aktīviem ie-
dzīvotājiem. Paldies visiem, kuri 
aktīvi piedalījušies novada vārda 
popularizēšanā. Paldies iedzīvo-
tājiem par ierosinājumiem un 
konstruktīvu kritiku. Esmu pār-
liecināts, ka mums visiem rūp un 
ir svarīga mūsu novada attīstība 
un dzīves kvalitāte mūsu pašval-
dībā. Tikai sadarbojoties, citam 
citu uzklausot, varēsim vairot 
ne vien katrs savu, bet arī kopējo 
labklājību. 
 Jaunā gada sagaidīšana ne-
daudz līdzinās brīnumam, kad 
ikviens kaut mazliet ļaujas sap-
ņiem un tic to piepildījumam. 
Ļausimies sapņiem, izvirzīsim 
mērķus un īstenosim tos dzīvē! 
 Mīļie saulkrastieši! Šajā 
svētku gaidīšanas laikā novēlu, 
lai jūsu mājās valda labestība, 
sirsnība un saticība! Lai piepildās 
iecerētais! Gaišus Ziemassvētkus 
un laimīgu jauno 2017. gadu!

Ervīns Grāvītis, 
Saulkrastu novada domes 

priekšsēdētājs

Godājamie 
iedzīvotāji!

Pie Saulkrastu vidusskolas soli 
pa solim turpinās āra sporta lau-
kuma rekonstrukcija. Pagājušajā 
gadā tika izveidota vaļēja sporta 
arēna, kurā aukstajā laikā dar-
bojās slidotava. Šogad demon-
tēts vecais asfalts un izbūvēts 60 
m skrejceļš ar diviem celiņiem, 
strītbola un tautas bumbas lau-
kums. 
 Iepirkuma rezultātā minētos 
darbus veica “SIA GP Holdings” 
par kopējo summu 21  779,99 
EUR, ieskaitot PVN. Darbu veik-
šanai tika saņemts valsts līdzfi-
nansējums. Saulkrastu novada 
dome izsaka pateicību par sa-
ņemto atbalstu.
 Nākamajā gadā plānots ie-
rīkot drenāžu, atjaunot spor-

Turpinās sporta laukuma 
iekārtošana

Paziņojums par Saulkrastu 
novada teritorijas 
plānojuma grozījumu 
publisko apspriešanu 
Saulkrastu novada dome  
2016. gada 30. novembra sēdē 
pieņēma lēmumu “Par Saulkras-
tu novada teritorijas plānojuma 
grozījumu nodošanu publiskajai 
apspriešanai un institūciju at-
zinumu saņemšanai” (protokols 
Nr. 15/2016, 15.§). 
 Publiskās apspriešanas ter-
miņš - no 2017. gada 2. līdz  
30. janvārim. 
 Teritorijas plānojuma grozī-
jumu publiskās apspriešanas sa-
nāksme notiks 2017. gada 26. jan-
vārī plkst. 17 Saulkrastu novada 
domes zālē, Raiņa ielā 8, Saulkras-
tos, Saulkrastu novadā. 
 Publiskās apspriešanas laikā ar 

Saulkrastu novada teritorijas plā-
nojuma 2012. – 2024. gadam gro-
zījumu redakciju varēs iepazīties 
Saulkrastu novada domē, Raiņa 
ielā 8, Saulkrastos, domes darba 
laikā, kā arī Saulkrastu novada 
interneta vietnē www.saulkrasti.lv 
un portālā www.geolatvija.lv.
 Rakstiskus priekšlikumus un 
atsauksmes lūdzam iesniegt līdz 
30. janvārim (fiziskām personām 
norādot vārdu, uzvārdu, dzīves 
vietas adresi, juridiskām – re-
ģistrācijas nr., reģistrācijas un 
darbības vietas adresi) Saulkras-
tu novada domē Raiņa ielā 8, 
Saulkrastos, LV-2160 vai sūtot pa 
e-pastu dome@saulkrasti.lv.

Jaunizbūvētais skrejceļš un sporta spēļu laukums. Foto no domes arhīva.

ta laukuma zāliena iesegumu, 
uzstādīt apgaismojumu un uz-

klāt gumijas iesegumu skrejce- 
ļam.
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Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2016. gada 27. decembra līdz 2017. gada 27. janvārim.
2. kārtā pieejamais kopējais publiskais finansējums: 136 000 EUR: Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku 
attīstībai finansējums 26 000 EUR un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda finansējums – 110 000 EUR)

Finansējuma sadalījums stratēģijas rīcībām:

Projektu īstenošanas termiņi:
 a) ja tiek veikta būvniecība, teritorijas labiekārtošana – divi gadi 
  no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta 
  iesnieguma apstiprināšanu;
 b) ja projekts tiek īstenots aktivitātē „Vietas potenciāla attīstības 
  iniciatīvas” un projektā paredzēta attiecināmo izmaksu pozīcija 
  „Ar projektu saistītā personāla atalgojuma un darbības 
  nodrošināšana” izmaksas, kas nepārsniedz 15% no projekta 
  kopējās attiecināmo izmaksu summas, - divi gadi no Lauku 
  atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma 
  apstiprināšanu;
 c) pārējiem projektiem projektu īstenošanas termiņš ir viens gads 
  no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta 
  iesnieguma apstiprināšanu.

Kontaktinformācija:
publisko un privāto partnerattiecību biedrība „Sernikon”
Atpūtas iela 1 (2. stāvs), Carnikava, Carnikavas novads, LV-2163.
Kontaktpersona: valdes priekšsēdētāja Zane Seržante, 26121424, 
zane.serzante@carnikava.lv.
Stratēģija un vērtēšanas vadlīnijas atrodamas mājaslapā www.sernikon.lv,
papildu informācija - Lauku atbalsta dienesta tīmekļvietnē 
www.lad.gov.lv.

Projektu iesniegums iespējams iesniegt papīra formātā iepriekš norā-
dītajā biedrības adresē, kā arī Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās 
pieteikšanās sistēmā www.eps.lad.gov.lv un Elektronisko dokumentu 
likuma noteiktajā kārtībā, nosūtot uz dienesta elektroniskā pasta ad-
resi lad@lad.gov.lv.

Rīcības Nr. ELFLA2
Rīcības nosaukums: Ciemu un apkaimju vajadzībām piemērotu sabiedrisko aktivitāšu un 

objektu attīstība
Mērķis: Atbalstīt pilsoniskās sabiedrības veidošanos un iedzīvotāju apvienību darbību

Kārtai un stratēģijas mērķim 
piešķirtais finansējums:

26 000 EUR

Maksimālā attiecināmo izmaksu 
summa vienam projektam

20 000 EUR

Maksimālā atbalsta intensitāte 90%

Rīcības Nr. EJZF2
Rīcības nosaukums: Zivsaimniecības un dabas, kultūras resursu integrēšana tūrisma 

pakalpojumu sniegšanā
Mērķis: Integrēt zivsaimniecības nozares un dabas resursus tūrisma pakalpojumu 

sniegšanā, kā arī saglabāt kultūrvēsturisko mantojumu

Kārtai un stratēģijas mērķim 
piešķirtais finansējums:

110 000 EUR

Maksimālā attiecināmo izmaksu 
summa vienam projektam

50 000 EUR aprīkojuma projektiem
100 000 EUR būvniecības projektiem

Maksimālā atbalsta intensitāte 50%
Inovatīvs projekts 70%
Projekts, kas ir saistīts ar piekrastes zvejniecību, 80%
Kopprojekts 80%
Kultūras pieminekļu objektu atjaunošanas gadījumā (projektam nav peļņas 
gūšanas nolūka) 90%
Komersantiem, kas nav sīkais (mikro), mazais vai vidējais uzņēmums 30% 

Sludinājums par projektu iesniegumu pieņemšanu sabiedrības virzītās vietējās attīstības 
stratēģijas 2014. - 2020. gadam īstenošanai

Atbalsta Zemkopības ministrija un 
Lauku atbalsta dienests

Valsts svētku 
nedēļa Saulkrastu 
vidusskolā

Notikumiem bagāts bija valsts 
svētku laiks Saulkrastu vidus-
skolā. To 11. novembrī ievadīja  
1. - 4. klases skolēnu gājiens kopā 
ar jaunsargiem un skolotājiem uz 
kritušo karavīru piemiņas vie-
tu Saulkrastu kapos. Prieks par 
mūsu skolas 10. klases skolnieku 
Pēteri Maksimovu, kurš izturēja 
vairākas atlases kārtas un izcī-
nīja iespēju kopā ar citiem labā-
kajiem jaunsargiem soļot valsts 
svētku parādē! 5. klases bija de-
vušās apmeklēt piemiņas vietas 
un svinīgos pasākumus Rīgā,  
6. klase klausījās vēstures skolo-
tāja stāstījumu par vēsturiskajiem 
notikumiem, 7. - 10. klase pieda-
lījās interaktīvā audzināšanas 
stundā “Vēstures krustpunkti”, 
kurā tika gan spēlēts, gan dzie-
dāts, gan zīmēts, gan sagatavotas 
uzkodas un svētku lentītes. 
 14. novembrī svētku koncerta 

laikā kopā ar dejotājiem, dziedā-
tājiem un runātājiem tika izdzī-
voti un piedzīvoti cilvēka mūža 
uzdevumi ar seno zīmju palīdzī-
bu. Tomēr vislielākais prieks sko-
las kolektīvam ir par pirmssvētku 
dienās saņemto Draudzīgā aici-
nājuma fonda skolu reitinga bal-
vu par teicamiem sasniegumiem 
vēstures mācīšanā pilsētu skolu 
grupā. Paldies skolotājai Lienei 
Riekstiņai un pagājušā gada ab-
solventiem par veiksmīgu sadar-
bību un sasniegtajiem rezultā-
tiem!
 Ar skolas direktores Veltas 
Kalnakārkles informāciju par šo 
balvu un svinīgu uzrunu, kā arī 
kopīgu himnas un “Prāta vētras” 
“Manas dziesmas” dziedāšanu 
noslēdzās svētku laiks mūsu 
 skolā. 

Saulkrastu vidusskola

Lāpu gājiens kopā ar Saulkrastu vidusskolas jaunsargiem.

aktīvi darbojas 28 dažāda vecuma 
jaunieši. Daži citāti no viņu teiktā:
 Elvīra: - Centrs vēl tikai top, 
bet mums, jauniešiem, tiek dota 
iespēja izveidot un realizēt savu 
ideālo centra dizainu, kādu mēs 
vēlētos to redzēt. Un ar lielu prie-
ku mēs to arī darām!
 Emma: - Nevaru sagaidīt cen-
tra atklāšanu, noteikti veidosim 
Jauniešu domi!
 Rinalds: - Paldies par iespēju 
veidot sava brīvā laika pavadīša-
nas vietu un izpausties ar neskai-
tāmajām idejām! 
 Veronika: - Jau esmu iepazinu-
sies ar topošajām jauniešu centra 
telpām. Esmu priecīga, ka telpu 
iekārtojumu varam veidot mēs 
paši.
 Luīze: - Beidzot Saulkrastos 
būs kāda vieta, kur realizēt savas 
idejas un atpūsties kopā ar drau-
giem!
 Ēriks: - Es jauniešu centrā va-
rētu palīdzēt ar pasākumu orga-
nizēšanu un jaunu ideju un pa-
sākumu piedāvāšanu, kas ikdienu 
padarītu vēl jautrāku un intere-
santāku.

 Jekaterina: - Pateicoties jau-
niešu centra izveidei, jauniešiem 
beidzot būs reāla iespēja savu ide-
ju īstenošanai.
 Linda: - Arī mums, jaunie-
šiem, kuri savu ikdienu pavada 
Rīgā, gūstot zināšanas kādā no 
augstskolām, ir svarīgi iesaistīties 
centra tapšanā. Esam gatavi likt 
lietā jau iegūtās zināšanas, pielie-
tojot tās praksē - padarot novada 
jauniešu dzīvi aktīvāku un intere-
santāku. Jauniešu centrs būs vieta, 
kur izpausties, realizēt savus ilgi 
lolotos mērķus un sapnīšus, pava-
dīt laiku kopā ar citiem aktīvajiem 
jauniešiem un “Rīgas saulkrastie-
šiem” satikties ar Saulkrastos dzī-
vojošajiem jauniešiem.
 Normunds Līcis: “Topošais 
Jauniešu centrs ir šī gada labākais 
notikums! Valdošā darbīgā atmos-
fēra jauniešu vidū dod īpašu ener-
ģiju nākamajam gadam un liecina, 
ka viss ir kārtībā, mums ir spēcīgi 
jaunieši, topošie vadītāji, uzņēmē-
ji, sportisti, skolotāji, zinātnieki, 
kuri veidos Saulkrastu un Latvi-
jas nākotni! Lai mums veiksmīgs 
2017. gads!”

Top Jauniešu centrs
Saulkrastos, Raiņa ielā 7 tiek veikti 
telpu pārbūves darbi, lai izveido-
tu Saulkrastu novada Jauniešu 
centru. Tas top ar Latvijas Šveices 
sadarbības programmas finansiālu 
atbalstu projektā «Multifunkcio-
nāla jauniešu iniciatīvu centra iz-
veide Saulkrastos – jauniešu ideju 
banka». Projekta plānotās kopējās 
izmaksas ir 132 754.91 eiro, no ku-
riem 102 670,16 eiro finansē Latvi-
jas – Šveices sadarbības program-
ma. Projektu plānots pabeigt līdz 
gada beigām.
 Jauniešu centrā plānots īstenot 
jauniešu vajadzībām un izaug-
smei atbilstošus pakalpojumus 
un iespējas, lai viņi saskatītu ie-
spēju realizēt sevi arī Saulkrastu 
novadā. Centra mērķauditorija ir  
13 - 25 gadus veci jaunieši - vecā-
ko klašu audzēkņi, augstskolu 
studenti, jaunās ģimenes, topošie 
uzņēmēji. Šobrīd Saulkrastu nova-
dā šajā vecuma grupā dzīvesvietu 
deklarējuši 723 cilvēki.
 Saulkrastu novada domes 
priekšsēdētāja vietnieks Nor-
munds Līcis uzsver: “Mūsu jau-
nieši ir radošu iniciatīvu pilni. 
Viņi ar degsmi sākuši līdzdarbo-
ties centra izveidē, ir gatavi paši 
apgūt jaunas prasmes, kā arī attīs-
tīt savas idejas, nodrošinot ne vien 
savu personīgo izaugsmi, bet arī 
Saulkrastu kopējo attīstību. Tagad 
nepieciešams atrast efektīvu Jau-
niešu centra vadītāju, autoritāti, 
kurš motivētu jauniešus un pavēr-
tu iespējas ikviena potenciālam, 
palīdzētu tiem ideju īstenošanā, 
tai skaitā iesaistīšanos dažādu pro-
jektu attīstīšanā un realizēšanā.”
 Novada jaunieši jau ir sarīkoju-
ši kopīgu diskusiju un izveidojuši 
adresi sociālajos tīklos, lai jau no 
paša sākuma iesaistītos Jauniešu 
centra tapšanas procesā. Šobrīd 

Saulkrastu vidusskolas jaunieši radošajā darbībā.

mailto:zane.serzante@carnikava.lv
http://www.sernikon.lv
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mailto:lad@lad.gov.lv
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4. novembrī Carnikavas tautas 
namā “Ozolaine” norisinājās pir-
mais jauno mūziķu un mākslinie-
ku konkurss “Mākslu duets”, kuru 
organizēja Carnikavas Mūzikas 
un mākslas skola (CMMS) sadar-
bībā ar Carnikavas novada domi. 
Konkursā startēja 57 dalībnieki no 
visas Latvijas, tostarp četri Vidze-
mes jūrmalas Mūzikas un mākslas 
skolas audzēkņi: Zvejniekciema 
mākslas nodaļas audzēknes Eva 
Bukovska, Tija Anna Turkupole, 
Liene Bernharde (visu gleznoša-
nas un tēlotājkompozīcijas sko-
lotāja - Māra Alena) un klavieru 
klases audzēknis Gatis Kalvišs 
(specialitātes skolotāja Tamāra 
Āriņa). Konkursa dienā daba bija 
sarūpējusi krietnu sniegputeni, 
tāpēc tālākie braucēji no Liepājas, 
Ventspils, Alūksnes un Lietuvas 
pilsētas Panevēžas atbrauca ar 
novēlošanos un konkursa sākumu 
nācās koriģēt. Tomēr par šo nelie-
lo misēkli nebija laika satraukties, 
jo mākslas un mūzikas darbs visas 
dienas garumā bija tiešām apjo-
mīgs un intensīvs.
 CMMS direktors Igors Doriņš: 
“Pirmo reizi Latvijā norisinājās 
konkurss, kurā jaunie mākslinie-
ki un izpildītāji praksē izmēģināja 
mākslas un mūzikas sintēzi, un 

rezultātu izrādīja gan konkursa 
žūrijai, gan skatītājiem un klau-
sītājiem. Tēlotājmākslas pārstāv-
jiem, iedvesmojoties no mūziķa 
izpildījuma, bija jāparāda sava 
meistarība, konkrētā un diezgan 
īsā laika posmā radot mākslas 
darbu. Savukārt jaunie mūziķi 
konkursā iepazina mākslas radī-
šanas procesu ciešā sadarbībā ar 
saviem vienaudžiem, kuri darbo-
jas citā mākslas jomā.”
 Vispirms divās vecumu gru-
pās norisinājās konkursa atlases 
kārtas, no kurām finālam žūrija 
izvirzīja sešus labākos mākslinie-
kus un sešus labākos mūziķus 
katrā dalībnieku vecumu grupā. 
Visai interesanti bija vērot, kā 
mūzikā uzstājas un mākslā dar-
bojas tie, kuri vēl nesenā pagātnē 
bija VJMMS audzēkņi Carnikavas 
filiālē... Mūziķu un mākslinieku 
dueta sastāvs konkursa sākumā 
tika izlozēts un turpinājumā jau-
nais mākslinieks gleznoja māks-
las darbu, klausoties izlozētā 
mūzikas partnera skaņdarba iz-
pildījumu. Visai sarežģīts uzde-
vums, kurā intensīvāks darbs tika 
tieši mākslas jomu pārstāvjiem - 
divu stundu laikā lielā A2 formāta 
lapā bija jārada darbs klausītās 
melodijas noskaņās.

 Daži no konkursantiem izvē-
lējās jau aprobētus mākslas iz-
teiksmes paņēmienus, gleznojot 
darbus, kuru kompozīcijas visai 
nosacīti sasaucās ar skaņdarbu 
raksturu un noskaņu. Tomēr ne-
trūka arī darbu, kuri gan lieliski 
ilustrēja un papildināja skaņdar-
bu, gan demonstrēja talantīgu 
kompozīciju, krāsu izjūtu un 
autora koncentrēšanās, darba 
spējas. Pie minētajiem noteikti 
pieskaitāmi arī VJMMS audzēkņi. 
Jaunais pianists Gatis Kalvišs uz-
stājās pārliecinoši un atraktīvi, arī 
Evas Bukovskas un Tijas Annas 
Turkupoles darbi bija uzslavas 
vērti. Tomēr vislabāk veicās Lie-
nei Bernhardei, kura tika izvirzīta 
finālam. Tajā vēlreiz tika radīts 
darbs A2 formātā, nu jau cita 
skaņdarba pavadījumā. 
 Lienes atziņas par konkursu: 
“Tieši pats uzdevums darboties 
kopā ar mūziķi bija interesants 
un neparasts. Tomēr radīt darbu 
divu stundu laikā ir ļoti grūti - no 
baltas lapas, no pirmās ieceres 
līdz gatavam, pabeigtam lielfor-
māta darbam...” 
 Konkursa dienā Liene uzglez-
noja divus lielformāta darbus, 
turklāt abus – lieliskus. To no-
vērtēja arī mākslas žūrija (Latvi-

jas Mākslas Akadēmijas rektors, 
profesors Aleksejs Naumovs, Na-
cionālās Mākslu vidusskolas Jaņa 
Rozentāla Mākslas skolas vadītājs 
Jānis Dukāts, Grafikas kameras 
vadītāja Ieva Nagliņa), konkursā 
Lienei piešķirot 1. vietu.
 Arī jaunos mūziķus vērtēja 
kompetenta žūrija - Juris Kaln-
ciems (Jāzepa Vītola Latvijas 
Mūzikas akadēmija), Raimonds 
Ozols (Latvijas Nacionālais sim-
foniskais orķestris) un Andris 
Arnicāns (Emīla Dārziņa mūzikas 
vidusskola). Mūs priecēja arī viņu 
vērtējums par VJMMS audzēkni 
Gati Kalvišu. Gatim tika viena no 
speciālbalvām.
 Ir uzteicama konkursa organi-
zatoru drosme rīkot tik koncen-
trētu, ietilpīgu konkursu vienā 
dienā (līdz vēlam vakaram), kā arī 
sarūpētais kopējais balvu fonds - 
1000 eiro. Konkursa dalībnieku 
un līdzjutēju, pedagogu kopīgā 
atziņa - sākotnēji neviennozīmīgi 
vērtētā neparastā iecere izvērtās 
interesantā un piedzīvojumiem 
bagātā konkursā, tomēr jaunajiem 
māksliniekiem ir sarežģīti divreiz 
vienā un tajā pašā dienā parādīt 
vienlīdz augstvērtīgu sniegumu. 
Emocionālais nogurums bija mil-
zīgs! Savukārt CMMS nelielie or-

Darbu autore - VJMMS 
Zvejniekciema mākslas nodaļas 
audzēkne L. Bernharde. 
Foto: L. Bernharde.

Mākslas un mūzikas sintēzes konkurss

ganizatoriskie misēkļi, kādi gadās 
visiem, kuri kaut ko dara, turklāt 
pirmoreiz, drīz vien aizmirsās, un 
kopējais dienas vērtējums noteikti 
bija pozitīvs.
 Apsveicam ar sasniegumu Lie-
ni Bernhardi un viņas skolotāju 
Māru Alenu, kā arī Gati Kalvišu 
un viņa skolotāju Tamāru Āriņu!

VJMSS

15. novembrī Ziemeļvalstu biblio-
tēku nedēļas laikā jaunie lasītāji 
no Zvejniekciema vidusskolas de-
vās uz tikšanos ar zviedru rakst-
nieku un ilustratoru Henriku 
Tammu. Viņš ieradās Latvijā, lai 
Latvijas Nacionālajā bibliotēkā 
pašrocīgi atvērtu savu trešo grā-
matu “Nindzja Timijs un baltā 
pērtiķa noslēpums”, kurā stāstīts 
par brašo kaķi, nindzju Timiju. 
Latviešu valodā jau iznākušas 
Henrika Tamma grāmatas “Nin-
dzja Timijs un nozagtie smiekli” 
un “Nindzja Timijs un ceļojums 
uz Sansoriju”, kas izpelnījušās 
lasītāju atzinību un iekļautas arī 
Bērnu žūrijas lasāmo un vērtēja-
mo grāmatu sarakstā. Grāmatas 
paredzētas galvenokārt 7 - 12 ga-
dus veciem zēniem un meitenēm. 
Tās vēsta par patiesu draudzību, 
piedzīvojumiem un drosmi un ir 
krāšņi ilustrētas.

 Tikšanās laikā autors stāstīja 
par nindzjas Timija sērijas grāma-
tām, par savu dizainera karjeru 
un par to, kā top filmas Holivu-
dā, kur viņš strādā jau divdesmit 
gadu. Mākslinieks piedalījies tādu 
filmu veidošanā kā “Šreks”, “Aiz-
skalotais”, “Kungfu panda” u.c. 
 Pēc pasākuma visiem dalībnie-
kiem bija iespēja saņemt rakst-
nieka Henrika Tamma autogrāfu. 
Šo iespēju izmantoja arī Zvejniek-
ciema vidusskolas Bērnu žūrijas 
dalībnieki Zane Babrāne, Artūrs 
Taube, Lāsma Strupiša, Elizabete 
Levina, Ģirts Nolle, Kristers Karl-
sons un Viktorija Graubiņa, kuri 
tikās ar mākslinieku.
 Timija piedzīvojumi nebeidzas, 
un jau drīz ir gaidāma šīs sērijas 
nākamās grāmatas iznākšana. 

Dace Dulpiņa, 
Zvejniekciema vidusskola

Neaizmirstamā 
tikšanās ar zviedru 
rakstnieku

Zvejniekciema vidusskolas čaklākie lasītāji Latvijas Nacionālajā 
bibliotēkā. Foto no Zvejniekciema vidusskolas arhīva,

Saulkrastu vidusskolas deju ko-
lektīvam “Saulīte” jau otro reizi 
ir tas gods dejot izrādē “No zobe-
na saule lēca”. Paldies kolektīva 
vadītājam Jānim Trezunam par 
iespēju piedalīties tik grandiozā 
pasākumā! 
 Mūsu jaunieši pierādīja sevi, 
dejojot kopā ar citiem kolektī-
viem. Mazajiem dejotājiem bija 
lieliska iespēja uzstāties kopā ar 
lielajiem, gūt nozīmīgu pieredzi. 
Pasākumā kopā bija vairāk nekā 
1000 dalībnieku. Iespaidīgi! Tas 
bija emocionāls piedzīvojums 
mums visiem kopā. 

 Bērniem izrāde bija gan pie-
dzīvojums, gan smags darbs. 
Pirmais mēģinājums bija vasarā, 
ikviens bija sajūsmā par deju so-
ļiem. Pirms izrādēm bija daudz 
mēģinājumu, visi tos izturēja 
godam, neviens nesūdzējās par 
nogurumu, nezaudēja uzņēmī-
bu. Es tiešām brīnījos par bērnu 
izturību! Viņi ar lielu azartu un 
lepnumu demonstrēja savas deju 
prasmes, acīm redzami bija, ka 
bērniem patīk sevi pierādīt un 
parādīt citiem. Tāpat bija liels 
prieks par jaunajiem tērpiem, kas 
ir gan glīti, gan ērti. Gaisā virmo-

ja meiteņu prieks tāpat kā izlais-
tie mati, kuri griezienos skaisti 
plī voja.
 No savas pieredzes varu teikt, 
ka ir bijuši brīži, kuros man bērns 
bija jāpaskubina uz dejošanu, bet 
tagad ir milzīgs prieks raudzīties, 
kā viņš dejo nopietnā izrādē. Pa-
tīkami raudzīties uz staltiem, 
pārliecinātiem puišiem un meite-
nēm ar labu stāju. Prieks skatīties, 
kā no maziem bērniem izauguši 
skaisti un talantīgi jaunieši.

Baiba Upīte, 
Saulkrastu vidusskola

“Saulīte” un kolektīva vadītājs Jānis Trezuns Ķīpsalas hallē pēc koncerta. Foto no Saulkrastu vidusskolas arhīva.

Dalība deju izrādē “No zobena 
saule lēca”
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Kad pirms pāris mēnešiem cie-
mojos Saulkrastu bērnudārzā 
“Rūķītis”, tā vadītāja atklāja, ka 
šeit jau no četru gadu vecuma ma-
zie cilvēki nodarbojas ar sportu 
un trenējas karatē. Grupiņa esot 
liela, un bērni ar prieku skrienot 
uz šīm nodarbībām. Toreiz tā arī 
nepajautāju, kas tad ir tas ķiparu 
«dresētājs» un vai Saulkrastos šīs 
sporta veids kļuvis populārs.
 Izrādās, tas ir jauns, enerģisks 
cilvēks, kurš uz Saulkrastiem at-
nācis pirms diviem gadiem un ar 
lielu aizrautību meties modināt 
bērnos un jauniešos interesi par 
karatē. Nodibinājis pat Vidze-
mes karatē klubu. Tagad intere-
senti lielā skaitā sapulcināti gan 
Saulkrastos, gan Carnikavā, tāpat 
Siguldā.
 Kā viņam tas izdevies un vai 
nopietni domā saistīt savu dzīvi 
ar Saulkrastiem, sarunā ar pašu 
treneri KASPARU RIEKSTIŅU.

 - Man ir ļoti maz informāci-
jas par austrumu cīņām un īpaši 
karatē. Kas raksturīgs šim spor-
ta veidam, vai tas ir populārs pa-
saulē?
 - Karatē ir japāņu cīņas māk-
sla, kurā kā ierocis tiek izmantots 
viss cilvēka ķermenis, rokas, dū-
res, elkoņi, kājas, ceļgali. Atšķirībā 
no boksa, cīņas sporta, kikboksa, 
tradicionālajā karatē liela nozī-
me ir cilvēka garīgajam spēkam 
un labām manierēm, tā mērķis ir 
attīstīt ķermeņa fiziskās īpašības. 
Karatē pilnais nosaukums ir «ka-
ratē do», kas tulkojumā nozīmē 
«tukšo roku ceļš». Tas nozīmē, 
ka šai attīstībai nav gala. Tas ir 
ceļš, ko cilvēks iet visu mūžu, 
sevi pilnveidojot. Karatistiem 
par panākumiem piešķir dažādu 
krāsu jostas. Iesācējiem ir baltā, 
tālāk var iegūt dzelteno, oranžo, 
zaļo, zilo un brūno jostu. Karatē 
meistariem, kas šo mākslu ir ap-
guvuši visaugstākajā līmenī, pie-
šķir melno jostu. Bet arī tai vēl ir 
daudzas pakāpes, ko sauc par da-
niem. Man ir melnās jostas otrais  
dans.
 Karatē radies Okinavā, Rjūkjū 
salās. Kādu laiku tur tas bija pat 
aizliegts, taču pilnīgā slepenībā to 
ģimenēs tomēr apguva. Var teikt, 
ka karatē ir japāņu kultūras daļa. 
No malas izskatās, ka japāņi ir 
maza auguma klusi cilvēki. Taču 
vajag pavērot, kā viņi strādā. Čak-
lāku tautu grūti iedomāties. Viņi 
ir psiholoģiski ļoti spēcīgi. Mums 
no viņiem daudz jāmācās, jo jāat-
zīst, ka mēs, eiropieši, esam ļoti 
slinki.
 Pēc Otrā pasaules kara šis 
sporta veids kļuva populārs arī ār-
pus Japānas. Nav precīzi zināms, 
kad ar to sāka nodarboties Latvi-
jā, taču pie mums tas ir populārs 
sporta veids un pastāv jau dau-
dzus gadu desmitus.
 - Vai jaunieši šim sporta vei-
dam nepievēršas tāpēc, ka vēlas 
uztrenēt sevi , lai varētu “sadot 
pa muti” sliktajiem? Vai tomēr ir 
citas motivācijas?
 - Tā motivācija gadu gaitā 
mainās. Ja sākumā ir vēlēšanās ie-

mācīties kauties, aizsargāties, sa-
sniegt melno jostu un būt neuz-
varamam, uzlabot fizisko formu, 
tad pēc saspringtiem un nogurdi-
nošiem treniņiem, kuros tiek pie-
prasītas arī prāta spējas, vājie aiz-
iet. Paliek tie, kuri patiešām grib 
sevi attīstīt dažādās jomās. Būtībā 
jau karatē ir dzīves filozofija. Ga-
rīgais un filozofija iet visu laiku 
līdzās. Piemēram, treniņš sākas 
ar pieklājību. Tu ienāc zālē un pa-
klanies. Tas nozīmē, ka tu izrādi 
cieņu apkārtējiem. Tas pats no-
tiek pirms cīņas un jebkurā citā 
saskarsmē. Arī aizejot, vienmēr 
atvadoties jāpaklanās palicējiem. 
Pats treniņš māca nevis uzbrukt, 
bet gan aizstāvēties. Tev nav jābūt 
agresīvam uzbrucējam, bet aktī-
vam aizsardzībā. Jākļūst par uzva-
rētāju pašam sevī, savā pārliecībā 
un pašapziņā. Ļoti daudzi cilvēki 
nespēj savas iesāktās lietas novest 
līdz galam un padodas. Karatē 
māca nepadoties, koncentrēt spē-
kus uzdevuma izpildei, cīnīties 
par vietu zem saules. Tu nevari 
gūt labus rezultātus, ja neesi paš-
pietiekams un nekoncentrējies 
uz darāmo. Ja nemāki savākties, 
panākumu nebūs nevienā dzīves 
jomā. Labi sportisti to apzinās, 
viņos tas ir. Viņi zina, ko nozīmē 
smags darbs pašam ar sevi, ko 
nozīmē ilgu laiku strādāt bez at-
līdzības. Tā atnāk tikai pēc laika, 
ieguldot visu sevi bez atlikuma.
 Tā ir viena no Latvijas nelai-
mēm, ka daudzi cilvēki grib bau-
dīt labklājību, neieguldot lielu 
darbu. Vēlas dzīvot labi tūlīt un 
tagad. Vienam otram īstermiņā 
varbūt arī izdodas, bet ilgtermiņā 
viņi tik un tā ir zaudētāji. Ir jāie-
mācās sevi ziedot smagam un pa-
cietīgam darbam un vispirms jau 
pašiem ar sevi.
 Karatē rāda, ka galamērķa ne-
kad nav. Viss ceļš ir sevis pilnvei-
došanā. Līdz mūža galam. Saka -  
karatē do, kur karatē ir tukša 
roka, bet do ir ceļš. Tas ceļš visu 
laiku turpinās.
 Melno jostu, ja esi trenējies se-
šus līdz astoņus gadus, vari iegūt 
jau no astoņpadsmit gadiem. Pa-
beidz vidusskolu, iestājies augst-
skolā un, ja esi sasniedzis augstus 
rezultātus, vari iegūt melno jostu. 
Japānā ļoti bieži melno jostu sa-
ņem reizē ar vidusskolas atestātu.
 Kad es saņēmu melno jostu un 
pirmo danu, trenēju 20 jaunie-
šu grupu. Tagad tas darbs kļuvis 
daudz sazarotāks.
 Par kaušanos un savu prasmju 
pielietošanu pret citiem cilvē-
kiem… Neesmu dzirdējis, ka kāds 
karatists staigātu apkārt un kau-
tos. Arī citos cīņas sporta veidos, 
ja ciena treneri, tad nekad muļķī-
bas nedarīs. Viss jau ir atkarīgs no 
cilvēka paša. Ap karatē izveidojies 
loks ar inteliģentiem cilvēkiem, 
kas saprot, ka daudz vairāk dzīvē 
var panākt ar prātu nevis dūrēm.
 - Kā jūs pats sākāt nodarbo-
ties ar šo sporta veidu un kļuvāt 
par treneri? Vai esat beidzis kādu 
karatē apmācības skolu?
 - Esmu lauku puika, piedzimis 
Ērgļos, bet uzaudzis Ogres nova-

Dzīvot ar domu par nākotni

dā Ķeipenē. Tādā mazā Latvijas 
nostūrī. Tas gan kļuva slavens ar 
kinoforuma “Arsenāls” intere-
santo muzeju - izveidotu dzelz-
ceļa staciju un nekur nebraucošu 
vilcienu. To radīja kino režisors 
Augusts Sukuts, un šajā projektā 
darbojās arī mana mamma. Viņa 
mani audzināja viena. Laikam 
jau saprazdama, ka vīrietim va-
jag stipru mugurkaulu, lai pats 
tiktu galā ar dzīves problēmām, 
nolēma mani iesaistīt sporta no-
darbībās. Izvēle krita par labu ka-
ratē. Mēs tad pārcēlāmies uz dzīvi 
Rīgā.
 Karatē jau nav tāda skola, kur 
iemāca šo sporta veidu. Tev pa-
šam jāiet trenera vadībā visam 
cauri un tad to apgūsti. Es mācī-
jos un apguvu desmit gados. Tad 
jau varēju sākt trenēt savus pir-
mos audzēkņus.
 Man sākotnēji nebija nodoma 
saistīt tik cieši savu dzīvi ar spor-
tu. Ļoti interesēja tehnika, tāpēc 
sākumā nolēmu iet šo izglītības 
ceļu. Pabeidzu Tehnisko koledžu, 
iestājos Rīgas Tehniskajā univer-
sitātē. Bet tad pašam nesaprota-
mu iemeslu dēļ domas mainīju. 
Sapratu, ka vēlos sevi realizēt 
sporta darbā. 
 2008. gadā sāku trenēt savu 
pirmo grupiņu. Tā tika izveidota 
Carnikavā. Tur gan es biju tikai 
trenera palīgs. Pamazām sāka 
nākt piedāvājumi veidot karatē 
nodarbību grupas citās Latvijas 
vietās. Tā sāku strādāt Mande-
gās, kas ir Skultē. Tad pievienojās 
Zvejniekciems, Saulkrasti, Sigul-
da. Tajā brīdī sapratu, ka vēlos šo 
darbību izvērst plašākā nozīmē, 
pārvērst to kustībā. Pārrunājot 

savas ieceres ar savu treneri Vla-
dislavu Fetkuļinu, nolēmām vei-
dot Vidzemes karatē klubu. Ta-
gad jau esam tajā sapulcējuši 250 
bērnu. Saulkrastieši gan joprojām 
ir spēcīgākie un daudzskaitlīgā-
kie. Tie, kuri trenējas jau no 2010. 
gada, pēc 3 - 4 gadiem var cerēt uz 
melnajām jostām.
 Šeit Saulkrastos ir ļoti laba gai-
sotne. Atsaucīgi bērnu vecāki un 
novada domes vadība, kas atbal-
sta dažādas idejas un aktivitātes. 
Tu zini, ka bez bažām vari aiziet 
uz domi, aprunāties, izklāstīt 
savu ieceri un iespēju robežās sa-
ņemsi atbalstu. Tā tas bija arī ar 
mūsu vēlmi piedalīties sacensībās 
Krievijā un citur ārzemēs.
 Tā kā man jau bija pieredze 
lielu starptautisku sacensību or-
ganizēšanā, piedāvāju izveidot 
turnīru «Baltijas saules kauss». 
Šogad notika pirmās sacensības, 
kurā piedalījās 4 valstis: Krievija, 
Lietuva, Baltkrievija un Latvija. 
13 klubu konkurencē mēs iegu-
vām 2. vietu. Krievija bija pirmā. 
Viņus pārspēt patiešām ir grūti. 
Ir nolemts turnīru turpināt, un 
es zinu, ka ar katru gadu tas kļūs 
aizvien spēcīgāks.
 Šobrīd karatē ir arī olimpiskais 
sporta veids, tas iekļauts Olimpis-
kajās spēlēs, kas 2020. gadā no-
tiks Tokijā.
 Man vienmēr ir patikuši bēr-
ni, esmu viņus iemīļojis. Mani 
mazie sportisti ir tik dažādi! Arī 
viņu dzīves pieredze ir atšķirīga. 
Strādājot grupiņās, es, uzmetot 
aci, uzreiz redzu, kas ar to bērnu 
notiek, kādas ir attiecības ģime-
nē, vai viņam pietiek mīlestības 
un uzmanības, vai viņš ir atraisīts 

komunikācijai, ko viņš dzīvē ir 
pieredzējis un pārdzīvojis. Bērnā 
var lasīt kā atvērtā grāmatā. Bie-
ži tas, ko es ieraugu, nerunā par 
labu pieaugušajiem. Daudzās ģi-
menēs bērni ir atstumti un nav 
labi aprūpēti. Viens no cēloņiem 
ir arī nabadzība, kas iet roku rokā 
ar iedzeršanu, tračiem un bērnu 
ciešanām. Tādos gadījumos bērni 
nereti meklē atbalstu savā trene-
rī. Veidojas emocionālā piesaiste. 
Es viņiem visiem vienmēr esmu 
teicis - ja ir kādas problēmas vai 
jautājumi, lai nāk aprunāties. 
Risināsim, meklēsim izeju no 
strupceļa kopā. Arī es augot esmu 
saņēmis lielu sapratni un atsaucī-
bu no sava trenera, pie kura tre-
nējos klubā «Samurajs». Mēģinu 
rīkoties tieši tāpat. Piemēram, 
redzu, ka bērns grib braukt uz 
sacensībām, bet viņa vecāki nevar 
samaksāt. Tad ieguldu līdzekļus 
pats no sevis, lai tas bērns aiz-
brauktu. Prieks ir abpusējs.
 Arī treniņos katram jāmeklē 
individuālā pieeja. Viens ir fleg-
mātisks un laisks, cits hiperak-
tīvs, dzīvs un trokšņains. Tad 
es mēģinu viņus visus treniņā 
nolīdzsvarot. Šajā sporta veidā, 
kad uzvelc speciālo karatē tērpu, 
visi kļūst vienlīdzīgi tieši caur 
psiholoģisko noturību un izprat-
ni. Tad vairs nav svarīga ne tava 
tautība, ne materiālais stāvoklis, 
ne raksturs. Tu esi koncentrē-
jies savam uzdevumam. Mēģinu 
bērnos ieaudzināt prasmi pastā-
vēt par sevi, savām idejām, savu 
pārliecību. Cīņas laikā nedrīkst 
domāt par pretinieku, bet tikai 
par mērķi. Tas noteikti pēc tam 
palīdz katra cilvēka dzīvē. Ja šos 

pamatprincipus neievēro, citi cil-
vēki vienmēr aizies garām un gūs 
labākus panākumus. Bet mēs taču 
visi gribam būt uzvarētāji! Vismaz 
kādā no jomām.
 Trenējoties karatē, vienmēr 

gan pašiem bērniem, gan vecā-
kiem saku: nav svarīgas tās me-
daļas un apbalvojumi sacensībās. 
Tas nedrīkst kļūt par pašmērķi. 
Šajā ziņā tieši vecāki grēko. At-
brauc uz sacensībām un tūlīt 

gaida, ka bērns uzrādīs labus re-
zultātus, nedomājot, ka bērns vēl 
nav gatavs šādiem sasniegumiem. 
Viņi neievēro, ka lolojums ir iz-
klaidīgs, nespēj sakoncentrēties, 
streso, paniko, ka vēl daudzas 

uzvaras jāizcīna pašam sevī. Bet 
tas jau ir šī sporta veida lielākais 
pienesums.
 Mūsu grupiņās nāk gan pui-
kas, gan meitenes. Karatē do-
māts cilvēkam, nevis noteiktam 
dzimumam. Dažam par brīnumu 
jāteic, ka meitenes nereti ir notu-
rīgākas, čaklākas un spēcīgākas 
par puišiem. Tas gan arī dzīvē ir 
pierādīts, ka sievietes dzīves grū-
tības labāk uzveic nekā džeki.
 Dažreiz mammas uztraucas, 
ka meitenēm var būt zilumi no 
cīņām, bet tad es mierinu, ka tre-
niņos lielākoties notiek bezkon-
takta cīņas, kur tādi negadījumi 
nav iespējami.
 - Pirms diviem gadiem esat 
no Rīgas pārvācies uz Saulkras-
tiem. Vai uz ilgāku palikšanu? 
Kas pamudināja izvēlēties šo 
vietu dzīvošanai?
 - Sāku strādāt ar bērniem un 
man šī nodarbe ļoti patika. Sāku 
meklēt nišas, kur Latvijā vēl 
nav karatē grupu. Siguldā nebi-
ja - es atvēru, Carnikavā nebi-
ja, Saulkrastos arī ne. Valmierā, 
kaut tur bija grupa, arī pie ma-
nis atnāca skolēni. Mana ģime- 
ne - sieviņa un 3 bērni mani at-
balstīja. Dzīvojām Rīgā un likās, 
ka nav nekādas vajadzības domāt 
par dzīvesvietas maiņu. Taču iz-
rādījās, ka ar sievu klusībā esam 
lolojuši vienu sapni - pārcelties 
tuvāk dabai. Liela nozīme bija arī 
tam, ka katru dienu mēroju ceļu 
uz Carnikavu, Siguldu, Saulkras-
tiem, lai darbotos ar bērniem tre-
niņos. Mājās pārrados, kad bērni 
jau gulēja, viņus praktiski sastapu 
tikai aizmigušus. Vienā brīdī sa-
pratu, ka tā vairs nevar turpinā-
ties. Tā arī radās ideja par došanos 
projām no Rīgas.
 Mums pirmā izvēle uzreiz bija 
Saulkrasti. Mazliet jau apskatījā-
mies arī citās pilsētās, taču sirds 
kaut kā vilka uz šo pusi. Mani šeit 
saista cilvēki, vieta un šejienes 

aura. Pilsēta nav liela, bet tā ir ļoti 
piemērota dzīvošanai ģimenei ar 
bērniem. Laba vieta, kur izaudzi-
nāt nākamo paaudzi. Es Rīgā no-
dzīvoju 10 gadus un zinu, ko no-
zīmē šī pilsēta un tās rajoni. Tās ir 
nesalīdzināmas lietas. Te blakus 
ir jūra, kāpas, skaista daba.
 Patlaban īrējam dzīvokli Zvej-
niekciemā, bet jau esam sākuši lū-
koties pēc sev piemērotas mājas. 
Tātad domājam par palikšanu un 
iesakņošanos.
 Es skatos nākotnē uz priekšu. 
Gribas lielākā mērogā realizēt 
sabiedrībai vajadzīgus projek-
tus. Domāju, ko man vajadzētu 
izdarīt, lai godam varētu saņemt 
trešo, ceturto, piekto un citus 
melnās jostas danus. Ja palikšu 
uz vietas un samierināšos tikai ar 
trešo, tas liecinās, ka savā attīstī-
bas ceļā esmu apstājies.
 Šobrīd esmu ievērojis kādu 
nišu Saulkrastos, kur varētu dar-
boties. Tas, protams, ir saistībā ar 
bērniem. Vajadzētu šeit iedibināt 
karatē vasaras skolu. Saulkrastos 
sportam ir plašas iespējas. Ir lie-
lisks stadions, bet nav nakstmīt-
ņu. Par to vajadzēs domāt. Var-
būt izveidot jaudīgu sporta bāzi?  
Ticu - ja ideja ir pareiza, investo-
rus vienmēr var atrast. Saprotu, 
ka tajā būs jāiegulda smags darbs, 
bet mani tas nebaida. Ticu, ka 
pašvaldība būs ieinteresēta šādā 
Saulkrastu attīstības virzienā.
 Zinu, ka mani šajās un visās 
citās idejās atbalstīs arī ģimene. 
Man līdzās ir stipra un gudra sie-
viete, un mēs esam komanda.
 Es vienmēr brīnos par tiem 
jaunajiem cilvēkiem, kas nevēlas 
pielikt roku savas zemes attīstībā, 
bet aizbrauc laimi meklēt pasau-
lē. Bet vai tā lielākā gudrība nav 
pasakā par Sprīdīti, kas, pārnācis 
mājās, atzīst, ka tā lielākā laimes 
zeme ir tepat pie mums Latvijā?

Dzidra Smiltēna

Ar dēliem Armandu un Akseli.Karatē treneris Kaspars Riekstiņš.

Sacensības 2012. gada Lietuvā kopā ar Nilu Timermani, Andreasu Meļņičenko un saulkrastiešiem Adrianu 
Magonu, Valteru Jenertu, Robertu Ābelīti.

Pēdējās sacensībās, kurās Kaspars startēja, - WKC pasaules čempionāts, 2012. gads, Čehija.

Jau kopš šī mācību gada sāku-
ma Zvejniekciema vidusskolas  
3. klases skolēni sporto piecas rei-
zes nedēļā, jo skola ar Saulkras-
tu novada domes atbalstu  
2016./2017. mācību gadā ir iesais-
tījusies Latvijas Olimpiskās komi-
tejas (LOK) organizētajā projektā 
“Sporto visa klase”. 
  Projekta jaunās, trešās, se-
zonas oficiālā atklāšana notika  
2. novembrī Valmierā, Vidzemes 
Olimpiskajā centrā. Projekta tre-
šajā sezonā no jauna iesaistījušās 
82 klases no 73 izglītības iestādēm 
visā Latvijā. Līdz ar to piecas rei-
zes nedēļā jeb katru mācību dienu 
sportos jau vairāk nekā 3000 sko-
lēnu no 130 klasēm, t.sk. arī Zvej-
niekciema vidusskolas 3. klase.
 Projektā paredzēts katru ne-
dēļu nodrošināt kvalitatīvu un 
metodiski atbilstošu trīs fakulta-
tīvo sporta nodarbību sarīkošanu 
papildus tām divām sporta stun-
dām, kas paredzētas obligātajā 
izglītības programmā saskaņā ar 
Latvijas Sporta pedagoģijas aka-
dēmijas (LSPA) izstrādātu meto-
disko materiālu. Tajā noteikts, 

ka jāpilnveido skolēnu vispārējā 
fiziskā sagatavotība, jāmācās fut-
bola spēles elementi, kā arī jāpeld 
vai sporta nodarbībai jānotiek 

svaigā gaisā. 
 Atklāšanas ceremonijā 3. klase 
no LOK vadības saņēma projekta 
“Sporto visa klase” karogu, kas 

simbolizē viņu piederību projek-
tam, savukārt Valmieras pilsētas 
radošie jaunieši bija sagatavo-
juši interesantus un aizraujošus 

Zvejniekciema vidusskolas 3. klases skolēni, audzinātāja Jolanta Liniņa un sporta skolotāja Dzidra Dulpiņa 
pasākuma “Sporto visa klase!” atklāšanā Valmierā. Foto no Zvejniekciema vidusskolas arhīva.

priekšnesumus, kas priecēja at-
klāšanas pasākuma dalībniekus. 
Pasākuma laikā Zvejniekciema 
vidusskolas 3. klase izlozēja arī 
futbola bumbu komplektu, kas 
noderēs nodarbībās. 3. klases sko-
lēniem pasākums patika, jo tur, 
pēc viņu teiktā, skanēja mūzika, 
bet Marts, Natālija, Šarlote un 
Keita uzzināja, ka būs jāpiedalās 
sacensībās un jācīnās par uzvaru.
 Projektā “Sporto visa klase” 
klases ir sadalītas sešos reģionos. 
Katrā reģionā projekta gaitā tiks 
rīkotas draudzības sacensības un 
tiks vērtētas arī skolēnu sekmes. 
Labākajai klasei no katra reģiona 
būs iespēja piedalīties finālsacen-
sībās, kas notiks nākamā gada 
maijā.
 Lai mūsu skolas 3. klases sko-
lēniem neapsīkst vēlme sportot, 
labi mācīties un tiekties pēc aiz-
vien augstākiem sasniegumiem! 
Paldies par atbalstu šajā projektā 
Saulkrastu novada domei! Lai 
mums veiksmīgi starti!

Jolanta Liniņa, 
Zvejniekciema vidusskola

Sporto visa klase
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8. novembrī savu 3 gadu jubile-
ju nosvinēja Saulkrastu novada  
PA „Saulkrastu kultūras un spor-
ta centra” mūsdienu deju grupas 
“Fractus” senioru grupa „Sandras 
kundzītes”. 
 Trīs gadu laikā ir izdejotas 
tādas krāšņas dejas kā „Spāni-
jas burvība”, „Uz laukiem!”, „Ak, 
Čārlij, mans mīļais!” un citas. 
„Sandras kundzītes”, Saulkras-
tu pilsētas godu aizstāvot un 
priecējot vienaudžus, piedalī-
jušās Rīgas un Salaspils pilsē-
tas, Krimuldas un Sējas novada 

senioriem veltītos pasākumos. 
Kolektīvā valda jauka, sirsnīga 
un ģimeniska gaisotne, kuru 
vairo grupas vadītājas Sandras 
Ozolas-Ozoliņas izstarotā ne-
izsmeļama enerģija un darba  
spars. 
 Esam pateicīgas „Saulkrastu 
kultūras un sporta centrs” vadī-
bai par atbalstu un doto iespē-
ju nodarboties kultūras nama 
„Zvejniekciems” telpās, kuras jau 
kļuvušas par mūsu mājām.

Mārīte Gulmane 

Foto no arhīva.

“Sandras kundzītēm” 
jubileja

Izdoti saskaņā ar likuma  
„Par pašvaldībām” 43. panta trešo daļu

Izdarīt Saulkrastu novada domes 
2008. gada 23. decembra saistošajos 
noteikumos Nr. 40 „Saulkrastu pilsē-
tas kapsētas uzturēšanas noteikumi” 
(turpmāk - Noteikumi) šādus grozī-
jumus: 
1.  Aizstāt Noteikumu norādē uz no-
teikumu izdošanas tiesisko pamatu 
normatīvā akta vienības “15. panta pir-
mās daļas 2. punktu, 43. panta pirmās 
daļas 9. punktu” ar normatīvā akta 
vienību “43. panta trešo daļu”.
2. Aizstāt Noteikumu 2.6. apakšpunk-
tā vārdus “Domes Labiekārtošanas 
nodaļa” ar vārdiem “Saulkrastu no-
vada pašvaldības iestādes „Saulkrastu 
novada dome” Pašvaldības īpašumu 
apsaimniekošanas nodaļas Labiekār-
tošanas daļa (turpmāk – Labiekārto-
šanas daļa)” un vārdu „apsaimnieko-
šana” ar vārdu „apsaimniekošanu”.
3.  Papildināt Noteikumus aiz 2.9. 
apakšpunkta ar jaunu 2.9.1 apakš-
punktu šādā redakcijā:
„2.9.1 Kapavietu komisija – ar 
Saulkrastu novada pašvaldības iz-
pilddirektora rīkojumu trīs personu 
sastāvā izveidota institūcija, kura ap-
seko un sastāda aktus par neuzraudzī-
tām kapavietām;”.
4.  Aizstāt Noteikumu 2.10. apakš-
punktā skaitli „3” ar vārdu „piecus” un 
vārdu „Pārzinis” ar vārdiem „Kapavie-
tu komisija”.
5.  Izteikt Noteikumu 2.11. apakš-
punktu šādā redakcijā:
„2.11. Saulkrastu novada iedzīvotājs –  
persona, kura Saulkrastu novada ad-
ministratīvajā teritorijā deklarējusi 
savu dzīvesvietu;”.

6.  Aizstāt Noteikumu 2.13. apakš-
punktā vārdu „Strādnieks” ar vārdu 
„Pārziņa palīgs”.
7.  Izteikt Noteikumu 2.14. apakš-
punktu šādā redakcijā:
„2.14. Pārzinis – persona, kas vada un 
organizē kapsētas darbu saskaņā ar 
normatīvajiem aktiem, Domes lēmu-
miem un amata aprakstu;”.
8.  Papildināt Noteikums ar jaunu  
2.15. apakšpunktu šādā redakcijā:
„2.15. Kapsētas (kapavietas) aprīko-
jums – kapliča, piemiņas krusts, ūdens 
ņemšanas vietas, pieminekļi, piemiņas 
zīmes, soliņi, stādījumi u.tml. ”.
9. Aizstāt Noteikumu 3. punktā vārdu 
„Domes” ar vārdiem „Saulkrastu no-
vada pašvaldības”.
10.  Papildināt Noteikumu 4. punktu 
aiz vārda „Saulkrastu” ar vārdu „no-
vada”.
11. Svītrot Noteikumu 6. punktu.
12.  Papildināt Noteikumu 8. punktu 
aiz vārda „Saulkrastu” ar vārdu „no-
vada”.
13.  Papildināt Noteikumu 13. punktu 
aiz vārda „svētdienas” ar vārdu „pirm-
dienas”.
14.  Aizstāt Noteikumu 19.3. apakš-
punktā vārdus „Saimniecības pārziņa” 
ar vārdu „Pārziņa”.
15.  Aizstāt Noteikumu 19.6. apakš-
punktā vārdus „Saimniecības pārziņa” 
ar vārdu „Pārziņa”.
16.  Izteikt Noteikumu 19.9. apakš-
punktu šādā redakcijā:
„19.9. postīt kapsētas (kapavietas) ap-
rīkojumu;”.
17.  Papildināt Noteikumus ar jaunu 
19.1 punktu šādā redakcijā:
„19.1Apmeklētājiem ar I, II invaliditā-
tes grupu, kā arī personām ar kustības 
traucējumiem Pārzinis pēc pieprasī-

juma saņemšanas izsniedz vienreizēju 
atļauju iebraukšanai kapsētā ar auto-
mašīnu.”.
18. Aizstāt Noteikumu 21. punktā vār-
dus „regulāri to kopt” ar vārdiem „vis-
maz reizi gadā to sakopt.”.
19.  Izteikt Noteikumu 22. punktu 
šādā redakcijā:
„22. Kapavietas uzturētājs kapavie-
tas aprīkojumu un tā uzstādīšanu 
saskaņo ar Pārzini. Par saskaņojumu 
Pārzinis veic atzīmi Apbedīto re- 
ģistrā.”.
20.  Izteikt Noteikumu 23. punktu 
šādā redakcijā:
“23. Kapavietas aprīkojumam jābūt 
uzstādītam tā, lai varētu droši uzkopt 
kapavietu un netiktu bojātas blakus 
esošās kapavietas.”.
21. Aizstāt Noteikumu 24. punktā vār-
du „nodaļas” ar vārdu „daļas”.
22. Svītrot Noteikumu 29. punktu.
23. Papildināt Noteikumu 30. punktu 
aiz vārda „ķieģeļus,” ar vārdiem „gu-
mijas un”.
24. Svītrot Noteikumu 31. punktā vār-
dus „, granti” un “, tām jābūt apzaļu-
motām”.
25.  Papildināt Noteikumus ar jaunu 
32.1 punktu šādā redakcijā:
„32.1 Katru gadu novembrī Kapavietu 
komisija apseko kapavietas un sastāda 
aktu par katru neuzraudzīto kapavie-
tu.”.
26. Izteikt Noteikumu 33. punktu šādā 
redakcijā:
„33. Kapsētas apsaimniekotājs, pama-
tojoties uz Kapavietu komisijas piecu 
gadu periodā sastādītiem aktiem, kas 
sastādīti ne retāk kā vienu reizi gadā, 
ir tiesīgs pēc pieciem gadiem neuz-
raudzītā kapavietā nolīdzināt kapa 
kopiņu, vienu mēnesi iepriekš pazi-

Izdoti Saulkrastu novada domes 2016. gada 28. septembra sēdē (prot. Nr.12/2016, 3.§)
Precizēti Saulkrastu novada domes 2016. gada 30. novembra sēdē (prot. Nr.15/2016, 27.§)

SaiSTošie NoTeikuMi Nr. SN 19/2016
Grozījumi Saulkrastu novada domes 
2008. gada 23. decembra saistošajos 
noteikumos Nr. 40 „Saulkrastu pilsētas 
kapsētas uzturēšanas noteikumi”

Paskaidrojuma raksta 
sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības 
pamatojums

Ar grozījumiem precizēti un papildināti Saulkrastu 
novada domes 2008. gada 23. decembra saistošo 
noteikumu Nr. 40 
„Saulkrastu pilsētas kapsētas uzturēšanas notei-
kumi” atsevišķi punkti. 

2. Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi paredz kapavietas komisijas 
izveidošanu, kuras uzdevums ir apsekot un sastā-
dīt aktus par neuzraudzītām kapavietām, precizē 
kārtību, kādā tiek nolīdzināta neuzraudzītā kapa-
vietā, paredz publikāciju izdevumā „Latvijas Vēst-
nesis”, pašvaldības informatīvajā laikrakstā un 
interneta vietnē, kā arī nosaka, ka nolīdzinātajā ka-
pavietā atrodošās apmales un/vai piemiņas zīmes 
novieto kapsētā šim mērķim paredzētajā vietā.
Vienlaikus saistošajos noteikumos ir izdarīti grozī-
jumi, ņemot vērā ar kapsētas darbību saistīto in-
stitūciju strukturālās izmaiņas un darba specifiku.

3. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz pašvaldības 
budžetu

Saistošo noteikumu īstenošanai netiek prognozē-
ta finansiāla ietekme uz pašvaldības budžetu. 

4. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz sociāli eko-
nomisko stāvokli (uzņēmējdar-
bības vidi) pašvaldības teritorijā

Projektam nav tiešas ietekmes uz sociāli ekono-
misko stāvokli.

5. Informācija par administratī-
vajām procedūrām

Nav attiecināms.

6. Informācija par konsultācijām 
ar privātpersonām

Konsultācijas nav notikušas.

2016. gada 28.septembra saistošo noteikumu 
Nr. SN 19/2016
„Grozījumi Saulkrastu novada domes 2008. gada  
23. decembra saistošajos noteikumos Nr. 40 
„Saulkrastu pilsētas kapsētas uzturēšanas noteikumi””
PASKAIDROJUMA RAKSTS

Ervīns Grāvītis, 
Saulkrastu novada domes priekšsēdētājs

ņojot par to kapavietas uzturētājam 
(ja tāds ir).”.
27.  Papildināt Noteikumus ar jaunu 
33.1 punktu šādā redakcijā:
„33.1 Kapsētas apsaimniekotājs vismaz 
pusgadu iepriekš ievieto paziņojumu 
par neuzraudzītās kapavietas nolīdzi-
nāšanu izdevumā „Latvijas Vēstne-
sis”, Saulkrastu novada pašvaldības 
informatīvajā izdevumā un interneta 
vietnē.”.
28.  Papildināt Noteikumus ar jaunu 
33.2 punktu šādā redakcijā:
„33.2 Nolīdzinātajā kapavietā atrodo-
šās apmales un/vai piemiņas zīmes 
novieto kapsētā šim mērķim paredzē-

tajā vietā un glabā 20 gadus.”.
29.  Aizstāt Noteikumu 34. punktā 
skaitli „20” ar skaitli „25”.
30.  Aizstāt Noteikumu 47.3. apakš-
punktā vārdu „ārlietu” ar vārdu „Ār-
lietu”.
31. Svītrot Noteikumu 42. punktu.
32. Aizstāt Noteikumu 48. punktā vār-
du „Dzimtsarakstu” ar vārdu „dzimt-
sarakstu”.
33. Svītrot Noteikumu 54. punktā vār-
dus „un valsts policijas darbinieki”.

Ervīns Grāvītis, 
Saulkrastu novada domes 

priekšsēdētājs

Jau septembrī un oktobrī Zvej-
niekciemā virmoja satraukums –  
kultūras namam jubileja – 60. 
Pilsētā izskanēja jautājumi: kas 
un kā?
 Mūsu Zvejniekciema klubā 
liels notikums – būs balle! Lie-
lais satraukums norimās jubilejas 
vakarā, sperot pirmos soļus kul-
tūras namā. Viesus silti sagaidīja 
saposti mājas saimnieki, servēti 
galdiņi, lielās zāles apgaismo-
jums,  informatīvie stendi par 
Martu Staņu un kultūras nama 

tapšanas vēsturi. Pēc apmeklētā-
ju un galdiņu kuplā skaita varēja 
saprast, ka būs plaši apmeklēts 
pasākums. 
 Liels paldies Marutas kun-
dzei par ierosinājumu atzīmēt šo 
skaisto jubileju, par diskusijām 
ar līdzcilvēkiem, kopā izstaigā-
jot atmiņu takas! Paldies Saul - 
krastu kultūras nama „Zvejniek-
ciems” darbiniekiem par zāles no-
formēšanu, paldies par pasākuma 
režiju, arhīva materiāliem, skais-
tiem priekšnesumiem, par Judītes 

Krūmiņas un Vijas Skudras patī-
kamo atmiņu stāstījumu. Paldies 
par pensionāru biedrības dāvanu 
kultūras nama jubilejā, uzaicinot 
krāšņo moderno deju pāri, kā arī 
par deju mūzikas kvartetu.
 Vēlreiz liels paldies par jau-
kiem atmiņu un atpūtas brīžiem. 
Atliek cerēt, ka, redzot kuplo ap-
meklētāju pulku, turpmāk biežāk 
varēsim remdēt „slāpes padejot” 
mīļajā kultūras namā.

„Sandras kundzītes”

Remdētās slāpes

Kristīgās adventes laikā Latvijā 
norisinās jau 4. kokļu mūzikas 
festivāls «Gaismas ceļā», kas 
kopumā pulcē 350 koklētāju no 
dažādiem Latvijas novadiem. 
Festivālā pavisam paredzēti trīs 
koncerti - 26. novembrī Salaspilī, 
27. novembrī Lielvārdē un 4. de-
cembrī Rīgā. 
 “Šī gada festivāla tēma ir 
laiks. Laiks ziemas stāstiem, 
ziemas burvībai, ziemas prie-
kiem, blēņām, nosalušiem pirk-
stiem un degungaliem,” - Lat-

vijas Naci onālā Kultūras centra 
darbinieces Ingas Bikas teiktajā 
romantiskā raksturojuma zīmē 
izskanēja 270 (!) kokļu kon-
certs Lielvārdes kultūras namā  
27. no vembrī. Tajā piedalījās 
arī Saulkrastu novada koklētā-
ji skolotājas Solveigas Ivanovas  
vadībā - ansamblis “Saule” un 
Vidzemes jūrmalas Mūzikas un 
mākslas skolas kokles klases au-
dzēkņu ansamblis “Mazā saule”. 
Lielais kokļu un koklētāju dau-
dzums (koklētāji no 27 Latvijas 

pilsētām) gan muzikāli, gan vi-
zuāli bija grandiozs.
 Prieks, ka Saulkrasti ir to nova-
du vidū, kur kokles gan pieaugušo, 
gan jauniešu vidū skan, līdz ar to ir 
iespēja piedalīties kopīgajā kokļu 
lielkoncertā, rodot savu noteiktu 
vietu Latvijas tautas mūzikā.
 Mūsu novada abu kokļu kolek-
tīvu koncertu kopā ar vokālo an-
sambli “Dzīle” varēs noklausīties 
18. decembrī pl. 12 Zvejniekciema 
kultūras nama Mazajā zālē. Bū-
siet mīļi gaidīti!

“Gaismas ceļš” - arī Saulkrastu koklētāju ceļš
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Sēdē piedalās deputāti E. Grāvī-
tis, N. Līcis, L. Vaidere, J. Grabčiks,  
A. Aparjode, M. Kišuro, B. Veide,  
A. Deniškāne, G. Lāčauniece, A. Dul-
piņš, G. Zonbergs, A. Silavnieks.

Par īpašuma zemes ierīcības projek-
ta izstrādi
Atļaut izstrādāt nekustamā īpašuma 
“Vecpāvuļi” zemes vienības zemes ie-
rīcības projektu.
Par nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķa maiņu
Mainīt zemes īpašumam “Strautiņi” 
lietošanas mērķi no „zeme, uz kuras 
galvenā saimnieciskā darbība ir mež-
saimniecība, kods – 0201”, uz „neap-
gūta individuālo dzīvojamo māju ap-
būves zeme”, platība 1,58 ha.
 Mainīt zemes īpašumam Mārsta-
ļu iela 3A, lietošanas mērķi no „in-
dividuālo dzīvojamo māju apbūves 
zeme”, uz „neapgūta individuālo dzī-
vojamo māju apbūves zeme”, platība  
0,1319 ha.
 Mainīt zemes īpašumam Vizbu-
ļu iela 4A, lietošanas mērķi no „in-
dividuālo dzīvojamo māju apbūves 
zeme”, uz „neapgūta individuālo dzī-
vojamo māju apbūves zeme,” platība 
0,1348 ha.
 Mainīt zemes īpašumam Kadiķu 
iela 1, lietošanas mērķi no „individu-
ālo dzīvojamo māju apbūves zeme”, 
uz „neapgūta individuālo dzīvojamo 
māju apbūves zeme”, platība 0,1230 
ha.
 Mainīt zemes īpašumam Kadiķu 
iela 3, lietošanas mērķi no „individu-
ālo dzīvojamo māju apbūves zeme,” 
uz „neapgūta individuālo dzīvojamo 
māju apbūves zeme”, platība 0,12 ha.
 Mainīt zemes īpašumam Kadiķu 
iela 5, lietošanas mērķi no „individu-
ālo dzīvojamo māju apbūves zeme,”, 
uz „neapgūta individuālo dzīvojamo 
māju apbūves zeme”, platība 0.1170 ha.
 Mainīt zemes īpašumam Dārza 
iela 6A, lietošanas mērķi no „indi-
viduālo dzīvojamo māju apbūves 
zeme”, uz „neapgūta individuālo dzī-
vojamo māju apbūves zeme”, platība 
0,1349 ha.
 Mainīt zemes īpašumam Dārza 
iela 6B, lietošanas mērķi no „indi-

viduālo dzīvojamo māju apbūves 
zeme,”, uz „neapgūta individuālo dzī-
vojamo māju apbūves zeme”, platība 
0,2091 ha.
Par zemes nomas līguma noslēgšanu
Noslēgt ar SIA “ Amatas loki”, reģ.  
Nr. 50103326271, juridiskā adrese 
Skanstes iela 29A - 120, Rīga, zemes 
nomas līgumu uz 10 (desmit) gadiem 
par Saulkrastu novada pašvaldības ze-
mes īpašuma Noliktavas iela 10 daļas 
2523 m2 platībā nomu, ēku īpašuma 
uzturēšanai .
 Noteikt nomas maksu 1,5% ap-
mērā no zemes kadastrālās vērtības - 
465,11 euro (četri simti sešdesmit pieci 
euro 11 centi) un 97,67 euro (deviņdes-
mit septiņi euro 67 centi) 21% PVN, 
kopā gadā 562,78 euro (pieci simti seš-
desmit divi euro 78 centi).
Par zemes nomas līguma pagarinā-
šanu
Pagarināt līdz 2021. gada 31. decem-
brim 2015. gada 15. maijā noslēgto 
zemes nomas līgumu Nr. 04/Li336, 
starp Saulkrastu novada domi un fi-
zisku personu par Saulkrastu novada 
pašvaldības zemes īpašuma Ainažu 
iela 17B, daļas 160 m2 platībā un paš-
valdības zemes īpašuma Vidrižu iela 
daļas 1500 m2 platībā, kopā 1660 m2 
platībā nomu vasaras kafejnīcas, auto 
stāvlaukuma un bērnu rotaļu lauku-
ma uzturēšanai.
Par piebraucamā ceļa izbūvi
Saulkrastu novada pašvaldībai veikt 
ceļa izbūvei nepieciešamās meža 
zemes atmežošanu zemes gabalā 
Alfrēda Kalniņa iela 23, Saulkrastos. 
Saulkrastu novada domei paredzēt 
20% līdzfinansējumu piebraucamā 
ceļa izbūvei.
Par paredzēto darbību
Akceptēt SIA “Lilastes kāpas” pare-
dzēto darbību – ēku/būvju, infra-
struktūras un inženierkomunikāciju 
(piebraucamā ceļa, ūdensapgādes 
sistēmas, apgaismojuma, pieslēguma 
sakaru kabelim) izbūvi Saulkrastu no-
vada Lilastē. 
Par piebrauktuves izbūvi īpašumam 
Atļaut zemes gabala Ainažu iela 28D, 
Saulkrastos, īpašuma īpašniekam iz-
būvēt piebrauktuvi Ainažu ielas sar-
kano līniju robežās.

Par Saulkrastu novada teritorijas 
plānojuma grozījumu nodošanu 
publiskajai apspriešanai un institū-
ciju atzinumu saņemšanai 
Nodot publiskajai apspriešanai un 
institūciju atzinumu saņemšanai 
Saul krastu novada teritorijas plāno-
juma 2012. - 2024. gadam grozījumu 
redakciju. 
Par Saulkrastu novada domes saisto-
šo noteikumu izdošanu
Izdot Saulkrastu novada domes 
saistošos noteikumus “Grozījums 
Saulkrastu novada domes 2013. gada 
25. septembra saistošajos noteiku-
mos Nr. 15 „Par materiālo palīdzību 
Saulkrastu novadā”” .
Par pašvaldības kompensācijas pie-
šķiršanu 
Piešķirt un sākot ar 2016. gada 1. no-
vembri aprēķināt pašvaldības kom-
pensāciju 3 personām par to, ka viņu 
bērni saņem privātās pirmsskolas iz-
glītības iestāžu pakalpojumus.
Par nolikuma apstiprināšanu
Apstiprināt Saulkrastu novada paš-
valdības iestādes „Saulkrastu sociālais 
dienests” struktūrvienības „Saulkras-
tu bērnu un jauniešu dienas centra 
„Saulespuķe”” nolikumu.
 Apstiprināt Saulkrastu vidussko-
las nolikumu.
Par stratēģijas aktualizāciju
Aktualizēt stratēģiju „Saulkrastu no-
vada Izglītības attīstības stratēģija 
2016. – 2025. gadam” atbilstoši izglīto-
jamo skaitam uz 2016. gada 1. septem-
bri un normatīvo aktu izmaiņām, kā 
arī izstrādāt investīcijas plānu, ņemot 
vērā pieejamos finanšu resursus.
Par saistošo noteikumu precizēšanu
Precizēt Saulkrastu novada domes 
2016. gada 28. septembra saistošos 
noteikumus Nr. SN 19/2016 “Grozī-
jumi Saulkrastu novada domes 2008. 
gada 23. decembra saistošajos notei-
kumos Nr. 40 „Saulkrastu pilsētas 
kapsētas uzturēšanas noteikumi””.
Par saistošo noteikumu izdošanu
Izdot Saulkrastu novada domes 
saistošos noteikumus “Grozījumi 
Saulkrastu novada domes 2015. gada 
29. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 
SN 17/2015 “Par nekustamā īpašuma 
nodokļa piemērošanu vidi degradējo-

šām, sagruvušām vai cilvēku drošību 
apdraudošām būvēm””.
Izdot Saulkrastu novada domes sais-
tošos noteikumus “Kārtība, kādā 
Saulkrastu novada pašvaldība piešķir 
un izmaksā kompensāciju par pakal-
pojumu, ko bērns saņem pie privātā 
bērnu uzraudzības pakalpojuma snie-
dzēja vai privātajā pirmsskolas izglītī-
bas iestādē”.
 Izdot Saulkrastu novada domes 
saistošos noteikumus “Grozījumi 
Saulkrastu novada domes 2013. gada 
25. septembra saistošajos noteikumos 
Nr. 16 “Par līdzfinansējuma samaksas 
kārtību profesionālās ievirzes izglī-
tības programmu ieguvei Vidzemes 
jūrmalas Mūzikas un mākslas skolā””.
Par grozījumu veikšanu 
Apstiprināt grozījumus 2016. gada 
Saulkrastu novada pašvaldības budže-
ta ieņēmumos un izdevumos, pama-
tojoties uz projekta “Multifunkcionā-
la jauniešu centra izveide Saulkrastos, 
Raiņa ielā 7” realizāciju. 
Par nekustamā īpašuma nodokļa pa-
rāda samaksas sadalīšanu termiņos
Atlikt līdz 27.12.2017. nokavēto ne-
kustamā īpašuma nodokļu maksāju-
mu samaksu 1466,79 euro (viens tūk-
stotis četri simti sešdesmit seši euro 
un 79 centi) apmērā par nekustamo 
īpašumu Ainažu iela 20, SIA „RERI-
CA”, reģ. Nr. 40003741721, saskaņā ar 
parāda nomaksas grafiku.
Par pašvaldības nekustamā īpašuma 
izsoles atzīšanu par nenotikušu 
Atzīt Saulkrastu novada pašvaldības 
nekustamo īpašumu neapbūvētu ze-
mesgabalu Pirmā iela 15 (kadastra apz. 
80330032649), Devītā iela 20 (kadas-
tra apz. 80330031855), Devītā iela 85 
(kadastra apz. 80330032691), Devītā 
iela 121 (kadastra apz. 80330031937), 
VEF Biķernieki, Saulkrastu pa-
gasts, Saulkrastu novads, 2016. gada  
14. oktobra pirmo izsoli par nenoti-
kušu, jo līdz noteiktajam termiņam 
(14.10.2016. plkst. 9.00) nav reģistrēts 
neviens izsoles dalībnieks.
Par nekustamā īpašuma nodokļa at-
vieglojuma piemērošanu
Piemērot nekustamā īpašuma no-
dokļa atvieglojumu 3 personām 25% 
apmērā un 1 personai 50% apmērā 

no aprēķinātās nekustamā īpašuma 
nodokļa summas par nekustamo īpa-
šumu. 
Par grozījumu veikšanu budžeta ie-
ņēmumos un izdevumos par papildu 
mērķdotāciju izglītības iestādēm
Palielināt Saulkrastu novada pašval-
dības 2016.gada ieņēmumu pozīciju:
1.1. “Mērķdotācijas - citi” par 8675,00 
euro.
2.  Piešķirt izglītības iestādēm finan-
sējumu kā vienreizējo pasākumu 
piemaksu par papildu darbiem - ie-
guldījumu, ieviešot pedagogu darba 
samaksas reformu no 2016. gada 1. 
septembra līdz 2016. gada 31. decem-
brim. Palielināt Saulkrastu novada 
pašvaldības 2016. gada izdevumu po-
zīcijas:
2.1. “Mērķdotācijas pedagogiem – 
Saulkrastu vidusskola” par 4273,00 
euro, 
2.2.  “Mērķdotācijas pedagogiem –  
Zvejniekciema vidusskola” par 
3328,00 euro, 
2.3.  “Mērķdotācijas 5 - 6 gad. apm. 
pedagogiem – PII “Rūķītis”” par  
1074,00 euro. 
Par adreses maiņu un adreses likvi-
dēšanu
Zemes īpašumam „Zālīši” un funkcio-
nāli saistītajām ēkām mainīt adresi 
un piešķirt jaunu adresi – “Vikingi”, 
Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, 
Saulkrastu novads.
 Minētajos domes lēmumos balso-
jums 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 audioieraksts 
pieejams sadaļas Dome apakšsadaļā 
Domes sēdes.

Nākamā domes ikmēneša sēde 
notiks trešdien, 28. decembrī,  
plkst. 15.00 Saulkrastu novada 
domē, Raiņa ielā 8.

Saulkrastu novada domes 30. novembra 
sēdes Nr. 15 lēmumi

Noslēdzies čempionāts zolītē

26. novembrī Kouvolā, Somijā, 
norisinājās atklātais Somijas čem-
pionāts džudo U-13, U-15, U-18 un 
U-21 grupām. Čempionātā pieda-
lījās sportisti no Somijas, Zviedri-
jas, Norvēģijas, Krievijas, Igaunijas 
un Latvijas. Uz Somiju devās arī 
Ādažu Bērnu un jauniešu spor-
ta skolas (ĀBJSS) komanda, kurā 
startēja arī saulkrastieši. Valters Je-
nerts izcīnīja 1. vietu vecuma gru-
pā U-15 (-50kg), bet Artūrs Kiseļev-
skis - 2. vietu vecuma grupā U-13  
(-46kg). Kopvērtējumā trenera 
Leonīda Kuzņecova vadītie ĀBJSS 
cīnītāji ieguva 1. vietu 70 komandu 
konkurencē. Apsveicam!

Treneris L. Kuzņecovs ar 
audzēkņiem. Foto no domes arhīva.

Veiksmīgi starti Somijas 
atklātajā čempionātā

Galda tenisa čempionāta uzvarētāji.

Šogad par Saulkrastu čempionu šajā sporta veidā 
kļuva Aldis Jansons, apsteidzot ilggadējo līderi Ģirtu 
Kleinšmitu. Trešajā vietā Uldis Sūna. Prieks, ka dažos 
posmos spēkus izmēģināja arī dāmas. Labākā kopvēr-
tējumā Alise Vaidere-Menčevska.

Noskaidroti 
labākie galda 
tenisisti

Mārupē notikušajā turnīrā zo-
lītes spēlē pārliecinošu uzvaru 
izcīnīja Saul krastu komanda. In-
dividuāli mūsējiem dubultuzva-
ra – Jānis Brumermanis 1. vietā, 

Juris Vēveris otrais. Arī Guntars 
Johansons un Ieva Bērziņa deva 
labu artavu komandas pūrā, tā-
dēļ mūsējie atrāvās tālu no kon-
kurentiem. Apsveicam! Labākie Saulkrastu čempionāta zolmaņi.

Pēc spraigām septiņu posmu cī-
ņām kopvērtējumā uzvaru izcīnīja 
Juris Vēveris, otrais Jānis Miltiņš, 
trešais kungu konkurencē Juris 
Bukavs. Dāmām pārliecinošu uz-
varu izcīnīja Inga Antonova, ieņe-
mot arī 3. vietu starp visiem spē-
lētājiem. Dāmām otrajā vietā Eva 
Šauriņa, trešā Signe Sinke viča.
 Paldies kafejnīcai “Cietais 
rieksts” un personiski Artūram 
Ancānam par telpām sacensī-
bām, kā arī dāsno atbalstu uzva-
rētājiem. Tiekamies 28. janvārī  
2017. gada pirmajā posmā!

Mūsējie uzvar Pierīgas 
sporta spēlēs



Pasākumu kalendārs

8      Saulkrastu Domes Ziņas
2016. gada 13. decembris

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 - 3000 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.

Saulkrastu novada 
dome nozīmīgajā 
jubilejā sveic
Ainu Radionovu
Jāni Vītolu
Laimoni Austriņu
Ilgu Brikmani
Annu Hoļimenkovu
Paulu Jansonu
Sarmu Kliederi
Romanu Pūli
Gunti Balgali
Dzintru Mirsepu
Īrisu Kaupmani
Anitu Plotkāni
Henriku Savicki
Valdu Vārsbergu

Saulkrastu novada 
Dzimtsarakstu 
nodaļā reģistrēts
Andris Lapsiņš
Saulkrastu novada dome sveic 
mazuli un viņa vecākus!

Saulkrastu 
novada dome 
izsaka līdzjūtību 
aizsaulē aizgājušo 
tuviniekiem
Juris Peskovs
30.01.1943. – 05.11.2016.

Ināra Krilova
03.06.1945. – 09.11.2016.

Juris Potjanks
26.02.1947. – 26.11.2016.

Margarita Jaciņica
08.01.1963. – 27.11.2016. Rentgena 

kabineta darba 
laiks decembrī

Pirmdiena
 19. decembris  9.00-16.00
Otrdiena
 13. decembris  9.00-16.00
 20. decembris  12.00-17.00
 27. decembris  10.00-17.00

Trešdiena
 14. decembris  9.00-14.00
 21. decembris  9.00-16.00

Ceturtdiena
 15. decembris  9.00-16.00
 22. decembris  12.00-17.00
 29. decembris  9.00-16.00

Piektdiena
 16. decembris 9.00-14.00
 23. decembris  9.00-13.00

Saulkrastu poliklīnikas reģistratūras darba laiks P., T., Pk. 8.00 – 16.00, 
O., C. – 9.00 – 17.00. Steidzamās medicīniskās palīdzības punkts – visu 
diennakti. Ārstu pieņemšana pēc iepriekšēja pieraksta pa tālr. 67952700. 

Saulkrastu poliklīnikas informācija

izsakām visdziļāko 
pateicību Selgai osītei, 

aivaram osītim un mūziķim 
andim Bekmanim  

par Genādija Borodkina 
sirsnīgo izvadīšanu.

Sieva, meita un mazbērni

izsaku pateicību  
ārstei inārai Zemītei un 

medmāsai inesei Baltgalvei 
par atsaucību mana vīra 

Genādija Borodkina 
ārstēšanā.

Sieva

17. decembrī no 10.00 Saul-
krastu sporta centrā (Smilšu ie- 
la 3) tradicionālais Ziemassvētku 
tirdziņš ar Latvijā ražotām lie-
tām un pārtikas produktiem. No 
11.00 līdz 12.00 Saulkrastu māks-
linieciskie kolektīvi iepriecinās 
pircējus un pārdevējus. 
 Pārdotgribētājiem lūgums re-
ģistrēties tirdzniecībai līdz 15. de - 
cembrim pa tālruni 67954179  
(P. – Pk. 9.00 - 17.00) vai elektro-
niski knz@saulkrasti.lv.
18. decembrī 12.00 kultūras 
nama „Zvejniekciems” mazajā 
zālē pirmssvētku koncerts „Gaidot 
Ziemassvētkus”. Koncertā pie-
dalās koklētāju ansamblis „Sau-
le”, VJMMS koklētāju ansamblis 
„Mazā saule” un vokālais ansamb-
lis „Dzīle”. Ieeja koncertā brīva.
21. decembrī 19.00 pie kultū-
ras nama „Zvejniekciems” kopā 
ar folkloras kopu „Dvīga” Blu-
ķa vakarā mācīsimies latviešu 
tautas tradīcijas, piedalīsimies, 
sildīsimies un vēlēsim laimi cits 
citam. 
26. decembrī 13.00 kultūras 
namā „Zvejniekciems” svētku 
sarīkojums bērniem „Viens, divi, 
trīs!”. Kopā ar trim neparastiem 
ciemiņiem un vismazākajiem 
Saul krastu dziedātājiem un de-
jotājiem noskaidrosim, kas ir 
īsts Ziemassvētku vecītis, iesim 

rotaļās un darbosimies radošajās 
meistarklasēs! 
31. decembrī no 23.00 Saules 
laukumā Jaungada sagaidīšana 
kopā ar Ivo Fominu un grupu, 
tūlīt pēc pusnakts ikviens laipni 
aicināts uz svētku uguņošanu 
pludmalē pie Jūras parka. 
 Iedzīvotāju ērtībām 31. decem-
brī kursēs bezmaksas autobuss 
maršrutā Melnsila iela (23.00) –  
centrs – Baltā kāpa (23.20) – 
centrs. Pēc sarīkojuma Saules 
laukumā (00.45) – atpakaļ. Sarī-
kojuma ilgums 2 stundas.
1. janvārī 1.00 kultūras namā 
„Zvejniekciems” Jaungada balle 
kopā ar grupu „Dakota”, Ivo Fo-
minu un pavadošo grupu. Līdzi 
ņemsim „groziņu” un Jaungada 
novēlējumus! 
 Ieejas maksa līdz 23. decem-
brim - 10 EUR; vēlāk - 15 EUR. 
Biļetes iespējams iegādāties k/n 
„Zvejniekciems” (pie administra-
tora).
15. janvārī 16.00 aktiera Kris-
tapa Rasima muzikālā mono-
izrāde “Personības dalīšanās”. 
Biļetes iepriekšpārdošanā no  
15. decembra kultūras namā 
“Zvejniekciems” un Saulkrastu 
sporta centrā pie administra-
toriem. Biļetes cena līdz 30. de-
cembrim 7 EUR, vēlāk – 10 EUR! 
 Pēc izrādes – autobuss mar-

Līdz 23. decembrim Saulkrastu no-
vada domes zālē skatāma pirms-
skolas izglītības iestādes „Rūķītis» 
grupu „Pienenīte» un „Cielaviņa» 
mākslas pulciņa audzēkņu gleznu 
izstāde «Atvasara. Klusā daba». 
Izstādes idejas autore ir pulciņa 
vadītāja Baiba Apsīte.
 Darbi gleznoti septembrī, tādēļ 
klusajās dabās redzam vēlos vasa-
ras ziedus - mārtiņrozes, kliņģerī-
tes, margrietiņas, saulespuķes, dā-
lijas, kā arī peonijas. Darbi ir koši, 
dzīvespriecīgi, redzama bērnu 
spontanitāte, kā arī vienkāršu, bet 
vizuāli efektīgu paņēmienu pielie-
tojums. Brīžiem tas rada ilūziju, ka 
gleznojuši pieredzējuši mākslinie-
ki. Bērni ātri uztvēra glezniecības 
paņēmienus, kādus lietojuši mūsu 
glezniecības klasiķi Leo Svemps, 
Jānis Pauļuks, Edgars Vinters, 
u.c., - piemēram, krāsas šļakstī-

Izstāde 
Saulkrastu 
domes zālē

Foto: B. Apsīte.

šrutā k/n “Zvejniekciems” – 
centrs – Baltā kāpa.

SPORTA AfIšA
20. decembrī 20.00 sporta 
centrā LBL3 spēle Saulkrasti – 
Carnikava. Ieeja bez maksas. Aici-
nāti līdzjutēji.
10. janvārī 20.00 sporta cen-
trā LBL3 spēle Saulkrasti – Rē-
zekne. Ieeja bez maksas. Aicināti 
līdzjutēji.
15. janvārī 11.00 pie sporta 
centra Sniega diena.

SeNIORU AKTIVITāTeS
Tiksimies jaunajā gadā 7. janvā-
rī 13.00 domes zālē kopā ar mū-
ziķi Ingūnu Lipsku.

jumus, reālistiski lakonisku zieda 
attēlojumu un atsevišķu smalku 
detaļu izstrādi. Ir izdevies panākt 
pozitīvu, azartisku darbošanos un 
iepriecinošu rezultātu. Gleznots 
uz 50x70 cm lieliem kartoniem 
ar profesionālas kvalitātes akrilu 
(t.sk. metāliskajiem un fluores-
cējošiem toņiem), kas nodrošina 
piesātinātu, spilgtu krāsu rotaļu. 
Darbi iesākti ārā, tomēr nobei-
guma daļā strādāts telpās ar tikai 
pieciem audzēkņiem vienlaikus, 
aizvien pārrunājot klusās dabas 
gleznojuma nianses un paņēmie-
nus. Liels paldies par sapratni un 
atbalstu audzinātājām Allai Ganti-
murovai, Līgai Kleinšmitei, Ingū-
nai Kalniņai un Mairai Vanagai!

Mīļie 
saulkrastieši un 
zvejniekciemieši!
Paldies par gaišām domām, stip-
riem vārdiem un skaistiem zie-
diem!
 Veselīgu jauno gadu!

Maruta Muste

Pateicamies 
par atbalstu!
Vēlamies pateikt jums sirsnīgu 
paldies par atbalstu un palīdzī-
bu mums ļoti grūtā brīdī! Jūsu 
atbalsts mūsu ģimenei bija ļoti 
svarīgs un neatsverams. 
 Apziņa, ka mums blakus ir tik 
daudz cilvēku, kuri gatavi dalīties 
un palīdzēt, deva papildu spēkus 
ticēt, ka mums viss izdosies. 
 Daša šobrīd cīnās, nepadodas 
ne mirkli. Tas ir mūsu visu kopīgs 
rezultāts. Saulkrastu cilvēki ir la-
bestības, līdzcietības un mīlestī-
bas pilni, un mēs to sajūtam.
 Lai Ziemassvētkos katram no 
mums izdodas satikt brīnumu, 
lai 2017. gadā sapņi uzzied koši 
un piepildās, lai dvēselē plaukst 
prieks, lai veselība visiem ilgi!

Dašas ģimenes vārdā  
mamma Tatjana

Paldies par egli
Saulkrastu novada dome 

izsaka pateicību Sia “aizvēji” 
saimniekiem Līgai un 

armandam Vaideriem par 
atsaucību, dāvinot kuplu 

un krāšņu egli. Tā novietota 
Saules laukumā, kur priecēs 

novada iedzīvotājus un 
viesus Ziemassvētku un 
Jaungada svinību laikā.

Sia “Saulkrastu 
komunālsrviss” izsaka 

sirsnīgu pateicību 
un novēl gaišus un priecīgus 

Ziemassvētkus, 
radošu un panākumiem 
bagātu jauno 2017. gadu 

sadarbības partneriem un 
klientiem.

Gada nogalē, no 28. decembra līdz 
1. janvārim, tūkstošiem jauniešu 
no visas Eiropas un citiem konti-
nentiem pulcēsies Rīgā Uzticības 
svētceļojumā. Laikā, kad daudzus 
māc bailes un nedrošība, šie jau-
nieši vēlas rast saprašanos starp 
kultūrām, tautām un dažādu ticī-
bu ļaudīm. 
 Uzticības svētceļojums aizsā-
kās tālu prom no pasaules lielajām 
pilsētām – nelielā Burgundijas 
ciematā Tezē (Taizé), Francijā. Lai 
sekmētu uzticēšanos un izlīgumu, 
Tezē kopiena pirms nepilniem  

40 gadiem sāka Uzticēšanās svēt-
ceļojumu virs Zemes. Parīze, Bri-
sele, Ženēva, Roma, Prāga ir tikai 
dažas no vietām, kur šis tikšanās 
jau noritējušas. 
 Ne tikai Rīgas, bet arī tuvā-
kās apkārtnes iedzīvotāji aicināti 
atvērt savas sirdis un savu namu 
durvis, lai ģimenēs uzņemtu svēt-
ceļniekus. Saulkrasti ir tālākais 
punkts uz ziemeļiem, kur jebkad 
būs notikuši Uzticības svētceļoju-
ma pasākumi. Mīļie saulkrastieši! 
Paspersim šo solīti pretim jaunai 
pieredzei! Viss, kas ir vajadzīgs, 

ir 2 kvadrātmetri grīdas un jūsu 
sirds siltums! Jaunieši (vecumā 
no 17 līdz 35 gadiem) līdzi ņems 
guļammaisu un paklājiņu un būs 
sagatavoti gulēt uz grīdas. Silta 
uzņemšana ir svarīgāka par mate-
riālo komfortu. No rīta ir nepiecie-
šamas tikai vienkāršas brokastis. 
Visas dienas garumā svētceļnieki 
būs pilsētā, piedaloties Eiropas 
tikšanās programmā. Pēc vakara 
lūgšanas viņi atgriezīsies pie jums 
ap pl. 22. Vairāki Saulkrastu ie-
dzīvotāji jau atsaukušies aicināju-
mam, bet pagaidām paredzamais 

Uzticības svētceļojums

dalībnieku skaits ir lielāks par iz-
mitināšanas iespējām, tādēļ mēs 
ceram uz ikviena atsaucību.
 Detalizētāku informāciju par 
pasākuma norisi un praktisku in-
formāciju viesģimenēm var atrast 
mājaslapā www.taizeriga.lv. Pie-
teikties par viesģimeni varat arī 
pie pasākuma koordinatora no 
Saul krastu Pēterupes draudzes 
Iva ra Dzērves – t. 29474463.

http://www.saulkrasti.lv

