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Darbu uzsākuši jaunie 
Saulkrastu novada domes deputāti

Saulkrastu novada domes 
jaunā sasaukuma domes sēdē 
par domes priekšsēdētāju 
ar 10 balsīm par, 3 pret un 
1 atturoties par Saulkrastu 
novada priekšsēdētāju 
atkārtoti tika ievēlēts 
Ervīns Grāvītis (Nacionālā 
apvienība). 

Uz priekšsēdētāja vietnieka ama
tu deputāti izvirzīja divus kan
didātus – Bruno Veidi (Latvijas 
Zaļā partija) un Normundu Līci 
(partija „Vienotība”). B. Veide 
saņēma 10 deputātu atbalstu, 

savukārt N. Līci atbalstīja 4 de
putāti. Pirmajās domes sēdēs 
attaisnojošu iemeslu dēļ nepie
dalījās viens no jaunievēlētajiem 
deputātiem.

Ņemot vērā, ka Igors Akulovs 
(Nacionālā apvienība) atteicās no 
deputāta pienākumu pildīšanas, 
viņa vietā stājās nākamā rindas 
kārtībā ievēlētā deputāte Guna 
Lāčauniece.

Jaunā sasaukuma deputāti dar
bosies četrās komitejās – Taut
saimniecības, attīstības un vides 
jautājumu, Sociālo jautājumu, 
Izglītības, kultūras, sporta un 

jaunatnes jautājumu un Finanšu 
jautājumu komitejā. Ar komitejās 
jaunievēlētajiem deputātiem ie
spējams iepazīties 7. lpp.

Komitejas notiek katra mē
neša trešdienās, divas nedēļas 
pirms ikmēneša domes sēdes. 
Savukārt domes sēdes notiek 
katra mēneša pēdējā trešdienā. 
Komitejas un domes sēdes ir 
atklātas, tajās var piedalīties ik
viens interesents.

Tāpat kā iepriekš, deputāti 
sadarbosies ar iedzīvotājiem, uz
klausot ierosinājumus un kopīgi 
risinot problēmjautājums.

Pirmajā rindā no kreisās I. Veide, A. Aparjode, E. Grāvītis, S. Ancāne, G. Lāčauniece. Otrajā rindā no kreisās 
A. Dulpiņš, A. Horsts, A. Deniškāne, M. Kišuro, B. Veide, N. Līcis, S. Osīte, J. Grabčiks, L. Vaidere. 
Foto: no domes arhīva

Labdien, novadnieki!

Vispirms vēlos pateikt lielu pal
dies katram Saulkrastu novada 
iedzīvotājam, kas piedalījās paš
valdību vēlēšanās. Esmu ar lielu 
atbildību izvērtējis rezultātus, 
mani secinājumi ir šādi: 

1) kopumā saulkrastieši nova
da vadību uzticējuši līdzšinējam 
domes sastāvam – no piecpad

smit deputātiem tikai trīs pirmo 
reizi ir ievēlēti domes sastāvā, kas 
ļauj domāt, ka iepriekšējās domes 
darbs novērtēts atzinīgi un mums 
ir dots jauns uzticības kredīts 
nākamajiem četriem gadiem. Es 
lepojos, ka Saulkrastu vēlētāji ir 
izglītoti un zinoši, kuri novērtē 
stabilitāti un racionālu novada 
attīstību. Jāatzīst, priecājos, ka šo 
sasaukumu aizvadīsim bez parti
jas „Saskaņa” līdzdalības;

2) vēlēšanās nepiedalījās 
2091  balsstiesīgais saulkrastietis. 
Pieņemu, daudziem nebija iespē
ja piedalīties vēlēšanās, tomēr sa
protu, ka liela daļa saulkrastiešu, 
nepiedaloties vēlēšanās, pauda 
savu attieksmi pret domes darbu. 
Un tas mums, domes deputātiem, 
un man personīgi ir ļoti nopietns 
signāls, ka, neskatoties uz uzvaru 
vēlēšanās, ir jāmainās.

Bieži vien vēlētāji, lai mainītu 

domes darba stilu, komunikāciju 
vai lielos mērķus, maina domes 
vadību. Kaut gan ar savu politis
ko spēku vēlēšanās uzvarējām, 
mūsu pienākums arī turpmākos 
četrus gadus ir pārstāvēt visu 
saulkrastiešu intereses. Tas nozī
mē, ka mums ir jāieklausās visos 
saulkrastiešos, arī tajos, kuri do
mes priekšsēdētāja krēslā būtu 
vēlējušies redzēt kādu citu.

Gatavojoties vēlēšanām, Na
cionālā apvienība izstrādāja kon
krētu un detalizētu rīcības plānu, 
kā Saulkrastiem jāattīstās turp
māk. Apzinoties, ka tikai kopā 
varam panākt  straujāku nova
da izaugsmi un attīstību, mēs ar 
prieku pieņemsim ikvienu jaunas 
idejas nesēju!

Dižais dzejnieks Rainis ir raks
tījis: „Pastāvēs, kas pārvērtīsies!” 
Lai arī 12 gadu laikā man ir izdevies 
izveidot labi funkcionējošu pašval

dību, šodien es saku – Saulkrastus 
gaida jauni izaicinājumi! Tāpēc 
aicinu visus Saulkrastu novada 
domes jaunā sasaukuma deputā
tus, pašvaldības iestāžu darbinie
kus, visus saulkrastiešus apvieno
ties kopīgam mērķim – attīstīsim 
Saulkrastus un iedvesīsim Saul
krastiem jaunu sparu un enerģiju. 
Restartēsim Saulkrastus kopā!

Ļoti bieži vēlētāji vēlas izcilu 
domes darbu, neieguldot tajā savu 
laiku un enerģiju. Tomēr nākotnes 
novada attīstības modelī redzu ak
tīvu iedzīvotāju līdzdalību – jūs un 
jūsu zināšanas mums ir vajadzī
gas! Protams, joprojām priecāšos, 
ja apmeklēsiet domi pieņemšanas 
laikos, tomēr uzskatu, ka labākais 
veids, kā tieši ietekmēt manu dar
bu, ir darīt man zināmu, kas iedzī
votājiem šķiet būtiskākais, aktu
ālākais, lai Saulkrastos būtu ērta 
un laba dzīvošana. Labprāt uz

klausīšu jebkādu informāciju, kas 
spētu uzlabot pašvaldības darbu, 
taču tas prasīs zināmu aktivitāti 
arī no jums, novadnieki! 

Aicinu savas idejas, ieteiku
mus, arī sūdzības sūtīt uz restart@
saulkrasti.lv.

Esmu lepns, ka esmu saulkras
tietis, un man ir liels gods būt par 
novada vadītāju. Bet, lai mans un 
domes darbs būtu vēl efektīvāks, 
atjaunoties vajag mums visiem! 
Veiksmīgu vasaru!

restart@saulkrasti.lv

Ervīns Grāvītis,  
Saulkrastu novada domes 

priekšsēdētājs

* Vārdu „restart” (no angļu valo-
das) lieto gadījumos, kad nepiecie-
šams iedarbināt kādu elektronisku 
mehānismu no sākuma, sistēmu 
atjaunošana.

Deputātu kontakti un pieņemšanas laiki:

Vārds, 
uzvārds

Pieņemšanas 
laiks

Vieta Kontakti

Ervīns Grāvītis Pirmdienās 
11.00–12.00, 
13.00–18.00

Raiņa iela 8 67951250
ervins.gravitis@saulkrasti.lv 

Bruno Veide Pirmdienās 
11.00–12.00, 
13.00–18.00

Raiņa iela 8 67142527
29105540
bruno.veide@saulkrasti.lv 

Santa Ancāne Pirmdienās 
14.00–15.00

Ainažu iela 
34

29416456
santa.ancane@saulkrasti.lv

Aiva Aparjode Pēc 
vienošanās

Ainažu iela 
34

29234556
aiva.aparjode@saulkrasti.lv 

Antra 
Deniškāne

Pēc 
vienošanās 

Pēc 
vienošanās

26323926
antra.deniskane@saulkrasti.lv

Andris 
Dulpiņš

Pēc 
vienošanās

Atpūtas 
iela 1

29568443
andris.dulpins@saulkrasti.lv

Jurģis 
Grabčiks

Pēc 
vienošanās

Pēc 
vienošanās

29233235
jurgis.grabciks@saulkrasti.lv 

Alens Horsts Pēc 
vienošanās

Pēc 
vienošanās

26987265
alens.horsts@saulkrasti.lv 

Mārtiņš Kišuro Pēc 
vienošanās

Pēc 
vienošanās

29398889
martins.kisuro@saulkrasti.lv 

Guna 
Lāčauniece

Pēc 
vienošanās

Atpūtas 
iela 1

26357992
guna.lacauniece@saulkrasti.lv 

Normunds 
Līcis

Pēc 
vienošanās

Pēc 
vienošanās

29237265
normunds.licis@saulkrasti.lv 

Selga Osīte Otrdienās, 
ceturtdienās
 9.00–11.00

Raiņa iela 2a 29719729
selga.osite@saulkrasti.lv 

Līga Vaidere Pēc 
vienošanās

Pēc 
vienošanās

26547055
liga.vaidere@saulkrasti.lv 

Oksana 
Vanaga

Pēc 
vienošanās

Pēc 
vienošanās

29859479
oksana.vanaga@saulkrasti.lv 

Ivars Veide Pēc 
vienošanās

Pēc 
vienošanās

27736567
ivars.veide@saulkrasti.lv 

Tehnisku iemeslu dēļ norādītie e-pasti (izņemot E. Grāvīša, B. Veides, 
A. Dulpiņa) būs pieejami no augusta sākuma. Atvainojamies par sagādā-
tajām neērtībām!
Informācija par komiteju un domes sēžu darba un deputātu pieņemšanas 
laikiem pieejama arī interneta vietnē www.saulkrasti.lv.
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Turpinās pieteikšanās 
mobilā higiēnas centra 
pakalpojumiem
Saulkrastu Sociālais 
dienests atgādina, ka 
turpinās pieteikšanās 
mobilā higiēnas centra 
pakalpojuma un mobilā 
higiēnas centra dušas 
pakalpojuma saņemšanai.

Aprūpes pakalpojumi paredzēti 
Saulkrastu novadā deklarētām 
pensijas vecuma personām un 
I un II grupas invalīdiem, kuriem 
trūkst nepieciešamās infrastruk
tūras, lai nomazgātos mājas aps

tākļos (pakalpojums tiek piešķirts 
bez personas ienākumu izvērtē
šanas). 

Lai saņemtu aprūpes pakal
pojumu, Sociālajā dienestā jāie
sniedz iesniegums un ģimenes 
ārsta izrakstīta izziņa ar norādi 
par medicīnisko kontrindikāciju 
neesamību pakalpojuma saņem
šanai.

Lai pieteiktos pakalpojuma 
saņemšanai, lūdzam zvanīt uz 
Saulkrastu Sociālo dienestu, tālr. 
67142510.

NVA konsultācijas
Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) Siguldas filiāles 

darbinieki pieņems klientus 3. un 7. augustā 
no plkst. 10.00 līdz 15.00 Saulkrastu domes telpās, cokolstāvā. 

Aicinām sekot norādēm!

Podologa pakalpojums – 
ārstnieciskā pēdu aprūpe
Saulkrastu Sociālais dienests 
informē, ka Saulkrastu novadā 
deklarētām personām – 
diabēta pacientiem ar smagiem 
funkcionāliem traucējumiem – 
ir iespējas saņemt ārstniecisko 
pēdu aprūpi. 

Lai Sociālais dienests varētu lemt 
par pakalpojuma piešķiršanas 
iespēju, persona vai tās likumis
kais pārstāvis iesniedz Sociālajā 
dienestā iesniegumu ar lūgumu 
piešķirt pakalpojumu un ģimenes 
ārsta izrakstu no ambulatorā pa

cienta kartes (veidlapa Nr. 027/U) 
par personas veselības stāvokli, 
kurā norādīta personas funk
cionālo traucējumu smaguma 
pakāpe un medicīnisku kontrin
dikāciju neesamība pakalpojuma 
saņemšanas iespējai, kā arī ārsta 
rekomendāciju pakalpojuma sa
ņemšanai.

Lūdzam pieteikties personām, 
kurām nepieciešams šāds pa
kalpojums, Saulkrastu Sociāla
jā dienestā pa tālruni 67142528, 
67142510 vai 22009886 līdz š. g. 
1. augustam.

Pašvaldības policijas paveiktais jūnijā
Jūnijā Saulkrastu pašvaldības po
licijas darbinieki ir saņēmuši 85 
izsaukumus, par dažādiem pārkā
pumiem aizturētas 12  personas, 8 
personas nogādātas Rīgas reģiona 
pārvaldes Saulkrastu policijas ie
cirknī tālāku darbību veikšanai, 4 
personas savā dzīvesvietā.

Sastādīti 108 administratīvā 
pārkāpuma protokoli, 1 protokols 
par smēķēšanas ierobežojumu 
pārkāpšanu, 84 protokoli par ceļu 
satiksmes noteikumu neievēro
šanu, 2 protokoli par alkoholisko 
dzērienu lietošanu sabiedriskā 
vietā, 4 protokoli par teritorijas 
un piegulošās teritorijas nesakop
šanu, 10 protokoli par nenoslēgtu 

līgumu ar sadzīves atkritumu ap
saimniekotāju un 7 protokoli par 
dzīvnieku nereģistrēšanu norma
tīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Uzsāktas 54 administratīvā 
pārkāpuma lietvedības – par lī
gumu nenoslēgšanu ar sadzīves 
atkritumu apsaimniekotāju, par 
mājas (istabas) dzīvnieku labtu
rības noteikumu neievērošanu, 
par teritorijas nesakopšanu un 

par ēku numuru vai nosaukumu 
plākšņu neizvietošanu pie nekus
tamā īpašuma. 

Sešos gadījumos izsaukti dzīv
nieku patversmes „Mežavairogi” 
darbinieki, lai sniegtu palīdzību 
cietušiem dzīvniekiem un savāk
tu kritušos dzīvniekus.

Guntis Vinteris,  
pašvaldības policija

Iegūtas godalgotas vietas 
konkursā „Sibīrijas bērni”
No 3. līdz 24. aprīlim 
Zvejniekciema vidusskolā 
bija skatāma ceļojošā 
izstāde „Sibīrijas bērni”. Tajā 
23 planšetēs ar fotogrāfijām 
un stāstījumiem atspoguļota 
izsūtīšana 1941. gada 14. jūnijā. 

Izstādi un zīmējumu konkursu 
„Sibīrijas bērni” organizē tāda paša 
nosaukuma fonds, kuru vada reži
sore Dzintra Geka. Arī Zvejniek
ciema vidusskolas sākumskolas 
klašu skolēni, izstādes apmeklēju
ma iedvesmoti, piedalījās zīmēju
mu konkursā „Sibīrijas bērni”. 

Bija priecīgs pārsteigums, ka 
jaunākajā vecuma grupā no 6 līdz 
10 gadiem Zvejniekciema vidus
skolas audzēkņi ieguva godalgotas 
vietas un uzaicinājumu piedalīties 
konkursa noslēguma pasākumā 
„1941. gada piemiņai”, kas notika 
14. jūnijā Rīgas pilī. Pasākumā pie
dalījās Zvejniekciema vidusskolas 
skolēni: Monika Mihailova, kura 
konkursā ieguva 1. vietu, Rihards 
Konrads, 2. vietas ieguvējs, bet 
Martins Celms un Patriks Gražulis 
saņēma speciālbalvas, jo viņu darbi 
tiks iespiesti uz piemiņas kartītēm. 

Svinīgajā noslēguma pasāku

mā Rīgas pilī uzrunu teica Valsts 
prezidents Raimonds Vējonis, 
projekta „Sibīrijas bērni” vadītā
ja Dzintra Geka, mācītājs Guntis 
Kalme, kā arī citas uzaicinātās 
personas, kas uzsvēra, cik nozī
mīgi mums katram ir zināt un 
izprast savas valsts vēsturi. 

Prieks par talantīgajiem Zvej
niekciema vidusskolas bērniem, 
kuri zīmējumos atklāja savu re
dzējumu par Baigā (1941.) gada 
notikumiem. 

Māra Alena, 
Zvejniekciema vidusskola

Šogad Saulkrastu Lielo balvu 
ieguva volejbola turnīra „Saulkrastu 
kokteilis” organizētāji – Guntars 
Zonbergs (attēlā) un Andris Vanags.

Saulkrastu svētki izskanējuši – lai dzīvo Saulkrasti!
Lai arī dažviet piektdienas vakarā, kad atklāja Saulkrastu svētkus, 
ducināja pērkons un lija lietus, un arī sestdien laika apstākļi 
nepavisam nelutināja, saulkrastieši kārtējo reizi pierādīja, ka ir 
mūziku, mākslu un sportu mīloši savas vietas patrioti, to apliecinot 
ar skanīgām dziesmām, jautrām dejām un jaunām sporta uzvarām. 
Svētku foto galerijas apskatāmas www.saulkrasti.lv.

A.Vanags ar saulkrastieša metālmākslinieka Armanda Jēkabsona 
darināto balvu.

Jau par tradīciju kļuvusī Gleznotāju iela piesaistīja daudzus interesentus. Mazās „Desperado” dejotājas priecēja ar savu līksmi un aizrautību. 

Jauktais koris „Anima” ar Miega auto rūpējās, lai nakts būtu mierīga un 
visi pirms nākamās svētku dienas varētu labi atpūsties. Foto: N. Smelteris
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Katriem svētkiem savas dziesmas
Tautas dziesmu dziedāšana 
pēdējos gados arvien ir gājusi 
plašumā. Bagātais tautas 
dziesmu pūrs mums liecina, ka 
katram gada laikam, katriem 
svētkiem, godiem vai vienkārši 
vakarēšanai ir ne tikai īpaši 
dziesmu vārdi, bet arī atšķirīgas 
melodijas un dziedāšana.

Pavasara siltajā saulītē ap Lieldie
nām tā ir gavilēšana. Kad zeme 
tērpjas ar jaunu zaļu zāli un ko
kiem plaukst lapas, tiek dziedā
tas rotāšanas dziesmas. Folkloras 
kopai „Dvīga” šogad tās bija īpaši 
svarīgas ozola stādīšanas rituālā 
Pēterupes skvērā akcijas „Apskauj 
Latviju!” ietvaros 4. maijā. Gad
simtu gaitā ozols izveidojies par 
simbolu tautas spēkam, pašapzi
ņai, godam, uzņēmībai, aizstāvot 
brīvību un neatkarību. Ozolu vi
jas valsts ģerbonī un trejas zīles 
vainagos apliecina latviešu tautas 
diženumu. Valsts simtgades gai
dās mēs apliecinām savu mīlestību 
valstij, apdziedot ozolus, lai tie ar 
„vara saknēm, zelta zariem un sid
rabiņa lapiņām” apskautu Latviju.

Kad rudzu lauki sāk līgoties vējā 
kā ezeri, tad sākas līgošanas laiks 
no Zāļu dienas, Jāņu dienas līdz 
Pētera dienai. Tikpat svarīga kā 
Zāļu diena Vidzemes zvejniekiem 

bija Luča diena. Luči ir vērtīga lu
cīšu dzimtas zivs. Rīgas līcī šī zivs 
zvejota izsenis, un Jāņu dienas 
mielasts nebija iedomājams bez 
lucīšiem. Ziņas par šiem svētkiem 
ir skopas, tādēļ „Dvīga” īpaši izcēla 
tikai zvejnieku dziesmas, gan rotā
jot, gan līgojot „Aizvējos” 17. jūnijā.

Gada garākajā dienā 21. jūnijā 
LR2 rīkoja akciju „Garākā Līgo 
dziesma”. „Dvīgai” LR2 ēterā bija 
jādzied tūlīt pēc saullēkta. Jūras 
skaļo gaviļu dēļ „Dvīga” dziedāja 
„Dimantu” pagalmā, zaļā pagraba 
kalniņa pakājē, ar atbilstošu Jāņa 
sētas pušķojumu. 

Šai saulstāvju dienai piemīt 
liels dziedniecisks spēks, jo ļaudis 
attīrās garīgi un fiziski.

Tas ir gada visstiprākais laiks, 
ko katrs izmanto, lai harmonizētu 
sevi, sētu vai mājokli un dzimtu. 
Katru gadu Siguldā, Turaidā, Jāņu 
kalnā, tiek gaidīti Jāņa bērni (gan 

folkloras kopas, gan ģimenes ar 
bērniem, gan citi viesi). Vēlot saim
nieka un saimnieces sētai Dieva 
svētību, visi pulcējās pie jāņuguns. 
Uguns ir daļa no svinību rituāla. 
Pūdele, ugunskurs un uguns rats 
simbolizē Saules uzkāpšanu zenītā. 
Līgošana, dejas, rotaļas un Saules 
godināšana notika līdz saullēktam.

Saulkrastos, Saules laukumā, 
22. jūnijā notika ielīgošana. „Dvī
ga” un Saulkrastu deju kolektīvi 
ievadīja Saules svētku uzsākšanu 
no Jāņiem līdz Pēteriem. Jānis un 
Pēteris ir teiksmu tēli, personifi
cēti simboli ļaužu rosībai lielajā 
pasaulē. Pēterdienas dziesmās un 
rotaļās Jāņa vietā dzied par Pēteri, 
jo arī šo dienu svin Saulei par godu. 
Saulkrastu svētki lieliski papildina 
vasaras saulstāvju svinības. Šogad 
svētkus svinējām tūlīt pēc Pēte
riem ar atklāšanas koncertu Sau
les laukumā, ar svētku gājienu un 
koncertu Saulkrastu estrādē. Starp 
Jāņiem un apjumībām folkloras 
kopai „Dvīga” būs atbildīgs pasā
kums – folkloras kopu  festivāls „Pa 
Saulei” 26. augustā. Aicinām visus, 
kuri uz mirkli vēlas būt vienoti ar 
tautām, ko vieno Baltijas jūra, „Se
nās uguns nakts” pasākumā!

Anita Ašmane, 
„Dvīga”

Akcijas „Garākā Līgo dziesma” laikā jūras skaļo gaviļu dēļ „Dvīga” dziedāja „Dimantu” pagalmā. Foto: A. Nolle

„Rūķītis” vasarā
Dzīve „Rūķītī” ir pakārtota 
gadalaiku ciklam, gadskārtu 
ieražu svinībām. Pašā vasaras 
vidū, kad gada garākā diena 
satiekas ar īsāko nakti, mūsu 
pirmsskolas iestādē svin Līgo 
svētkus. 

Visu jūniju bērni gatavojas svēt
kiem, izzina Līgo tradīcijas, mā
cās dziesmas un rotaļas. Svētku 
rītā pagalmā skan Līgo dziesmas, 
sākas liela rosība – jāsapin vaina
dziņi, jāsaliek vāzēs Jāņu zāles, 
jāsagriež siers. Pēc brokastīm pa
galmā pie lielā ozola pulcējas Jāņa 
bērni, kurus sagaida saimnieces 
tautastērpos – mūzikas skolotā
ja Laila un Līga. Daudzskanīgas 
Līgo dziesmas mijas ar rotaļām, 
gan mazos, gan lielos apļos bēr
ni izdejo saules ceļu un izbauda 
kopā būšanas svētku prieku.

Kā jau ierasts, mūzikas skolotāja 
Laila Bāliņa ir sacerējusi garumgaru 
aplīgošanas dziesmu, kurā piemi
nēti mācību gada spilgtākie notiku
mi, darbi un nedarbi. Svētku rituāla 
nozīmīga daļa ir Līgu un Jāņu sumi
nāšana. Vadītāja gaviļniekus sveic, 
viņiem galvā uzliekot īpaši skaistus 

vainagus. „Rūķīša” audzēkņu vidū 
patlaban ir jau astoņi Jāņi un trīs Lī
gas, ieskaitot divas skolotājas. Prie
cē, ka katru gadu Jāņu pulciņš kļūst 
lielāks. Rudenī tam pievienosies 
vēl divi mazie Jānīši. Pēc dančiem 
līgotāji cienājās ar ķimeņu sieru un 
veselības dzērienu.

Kā ik gadu, sākot ar jūniju, lie
lākā daļa bērnu un darbinieku do
das atvaļinājumā, tāpēc „Rūķītis” 
darbojas vasaras režīmā. No vien
padsmit grupām izveidotas četras 
apvienotās jaukta vecuma bērnu 
grupas. Tā ir jauna, interesanta 
pieredze gan bērniem, gan skolotā
jiem. Lielāko dienas daļu bērni pa
vada svaigā gaisā, dodas pastaigās 
vai rotaļājas bērnudārza laukumā.

Bērnudārzs darbosies visu va
saru. Lai sagatavotu iestādi jauna
jam mācību gadam, augusta pēdē
jās darbdienās 28., 29., 30. augustā 
„Rūķītis” bērniem būs slēgts. 

31. augustā no plkst. 10.00 līdz 
13.00 aicinām vecākus kopā ar 
bērniem apmeklēt Atvērto durvju 
dienu. 

Rota Ļihačeva, 
PII „Rūķītis”

Izlaidumi Zvejniekciema vidusskolā

Pavasara izskaņā 10. jūnijā 
notika Zvejniekciema 
vidusskolas 9. klases izlaidums 
un 12. klases svinīgais 
noslēguma pasākums. 
2016./2017. m. g. apliecību 
par pamatizglītību, kas mūsu 
valstī ir obligāta, saņēma visi 
27 devītās klases absolventi, 
bet 12. klases atestātus 
29.  jūnijā saņēma 8 skolēni.

Svinīgajā noslēguma pasākumā 
topošie 12. klases absolventi sa
ņēma projekta „Esi līderis” valsts 
atzītu profesionālās pilnveides 
apliecību par sekmīgi apgūtu 
izglītības programmu „Uzņēmēj
darbības pamati”. Priecājamies 
par 12. klases skolnieci Elīnu 
Marī Maskimovu, kurai skolas 
direktors pasniedza Ministru 
prezidenta Māra Kučinska pa
rakstītu pateicību par ļoti labām 
un teicamām sekmēm mācībās. 

Pateicība par labām un teica
mām sekmēm mācībās arī Lindai 
Ozolai.  

9. klasi ar labām un teicamām 
sekmēm pabeidza Kate Strupiša, 
Marija Ķēniņa un Andris Ivanovs.  

9. klases absolventus gai

dām Zvejniekciema vidusskolas 
10.  klasē, bet visiem skolas bei
dzējiem vēlam veiksmīgu turp
māko izglītības un karjeras ceļu! 

Valda Tinkusa, 
Zvejniekciema vidusskola 

12. klases absolventi un klases audzinātāja Māra Alena.

9. klases skolēni un klases audzinātāja Guna Lāčauniece.

Svētku dienā daudzskanīgas Līgo dziesmas mijas ar rotaļām.
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Palicis tikai mazliet vairāk par desmit dienām līdz sāksies viens 
no Saulkrastu novada magnētiem – XX festivāls „Saulkrasti 
Jazz 2017”. Šogad festivālam aprit 20 gadu, un kā gan tādā reizē 
neaprunāties ar vīru, kurš kā idejiskais tēvs stāvējis pie festivāla 
šūpuļa un visu šo laiku bijis tā rīkotājs, – Raimondu Kalniņu.

– Saulkrasti lepojas ar cilvē-
kiem, kuri te dzimuši vai atbrau-
kuši un iesakņojušies un dara 
labus darbus. Kuriem piederat 
jūs – iedzimtajiem vai ienācējiem? 

– Es esmu visīstākais kurzem
nieks no Kuldīgas; mūziku mācī
jos Ventspils Mūzikas vidusskolā 
un Rīgā – Jāzepa Vītola Latvijas 
Valsts konservatorijā. To pabei
dzis, ar diplomu kabatā ierados 
Saulkrastos. Tas bija 1989. gadā, 
un kopš tā brīža Saulkrasti ir 
mana mājvieta. Vismaz šajā ziņā 
savā dzīvē neko netaisos mainīt. 

Saulkrastos strādāju Mūzikas 
skolā par pasniedzēju un vēlāk 
12 gadus biju arī šīs skolas direk
tors. Šeit pirms manis ir strādā
jis ļoti cienījams cilvēks – Jānis 
Veismanis. Ar viņa vārdu saistās 
gan vietējās mūzikas skolas, gan 
Saulkrastu kora „Bangotne” dibi
nāšana un labākais laiks. Turklāt 
„Bangotnē” joprojām dzied mana 
sieva. Pirms manis Mūzikas skolu 
vadīja koklētāja Solveiga Ivanova 
un Dzintars Baiža. 

Tad biju direktors Zvejniek
ciema kultūras namā un kopš 
1997. ga da esmu Saulkrastu džeza 
festivāla direktors.  

– Kā radās doma sarīkot 
Saulkrastos džeza festivālu?   

– Sākšu ar to, ka mana mūziķa 
specialitāte ir sitamie instrumen
ti, tātad bundzinieks, un tam šajā 
stāstā ir sava nozīme. 

Ja runājam par to, kā man ie
nāca prātā organizēt festivālu, 
kas jau gadiem saucas „Saulkrasti 
Jazz”, tad patiesībā viss bija pa
visam vienkārši. Reiz 1996. ga
da vasarā pie manis ciemos uz 
Saulkrastiem bija atbraucis kolē
ģis Tālis Gžibovskis – vecās pa
audzes bundzinieks, kurš spēlējis 
tādās grupās kā „Sīpoli”, „Eolika”, 
„Modo” un „Marana” un strādā 
par sitamo instrumentu pasnie
dzēju Rīgas Doma kora skolā. 
Runājām arī par darbu; proti, stu
dentiem pavasarī sākas brīvlaiks, 
un tikai septembrī viņi atgriežas 
skolā. Bungu vālītes pa vasaru rei
zēm tā tiek noglabātas, ka rudenī 
vairs atrast nevar. Tāpēc izdomā
jām, ka vasarā varētu noorganizēt 
mācību nometni jaunajiem mū
ziķiem. Jau nākamā gada vasarā 
Saulkrastos sapulcējās 25 bundzi
nieki. Vēl pēc gada mums piepul
cējās basģitāristi, un 1999. gadā 
jau kopā bija visi instrumenti, 
kas nepieciešami džeza orķestrī – 
bungas, basģitāras, ģitāra, pūtēji, 
pianisti un vokālisti –, tātad pilns 
orķestra sastāvs. Laika gaitā ir bi
jušas reizes, kad esam piedāvājuši 
meistarklases mūzikas program
mēšanā, afrikāņu dejās un sita
minstrumentu spēlē. 

Savukārt festivāla dalībnieku 
skaits ir svārstījies no 25 pirmajā 
gadā, līdz pat 170 divus gadus no 
vietas. Tas gan bija pārāk daudz, 

jo vajadzēja divas pedagogu ko
mandas, divus lielus autobusus 
dalībnieku vadāšanai un tamlī
dzīgi. Tagad esam nostabilizēju
šies robežās no 70 līdz 100 dalīb
niekiem vecumā no desmit līdz 
30 gadiem, kas dalās meistarklašu 
grupās atkarībā no jauno censo
ņu prasmes. Pasniedzēju koman
da vienmēr ir no ārzemēm. Tas 
nav tāpēc, ka mums nebūtu laba 
līmeņa pasniedzēju, bet tāpēc, ka 
gribam piedāvāt atšķirīgu piere
dzi, lai jaunie mūziķi redz, ka ir 
dažādas skolas un pieejas mūzi
kas apguvei, kā spēlē Amerikā, 
Spānijā, Japānā, Āfrikas konti
nentā, tepat Igaunijā, Lietuvā, 
Polijā vai Krievijā. 

Arī šogad no 17. līdz 22. jūli
jam „Minhauzena Undā” pulcē
sies mūziķi no Latvijas, Lietu
vas, Igaunijas, Polijas, Krievijas, 
Zviedrijas, Vācijas, Austrijas, Kot
divuāras, Mozambikas un džeza 
mūzikas dzimtenes ASV. Visas 
nedēļas garumā skatītājiem būs 
iespēja dzirdēt džeza mūziku iz
cilā instrumentālā un vokālā iz
pildījumā.

Turklāt šogad festivāla laikā 
norisināsies arī bundzinieku kon
kurss „Baltijas Bundzinieku līga” 
(„Baltic Drummer’s League”), 
kurā tiks noskaidrots labākais un 
prasmīgākais jaunais bundzinieks 
Baltijā.

– Kā jūs veidojat festivāla 
koncertu programmu? 

– Džeza mūzika pamatā bals
tās improvizācijā, bet, piemē
ram, sastādot festivāla koncerta 
programmu, es ņemu vērā, ka 
jebkurš klausītājs, pat sagatavots, 
trīs stundas klausoties, piemē
ram, skaņdarbus bebop vai hard 
bop stilā, kas „dragā pa ausīm” ar 
sarežģītām harmonijām, zaudēs 
uzmanību. Tāpēc ir šajā žanrā arī 
vieglāk uztverama mūzika.  

Tāpat mēs negribam, lai cilvēki 
domātu: nu, ja tas ir džezs, tad es 
tur tāpat neko nesaprotu un nav 
man tur ko dzirdēt. Tieši otrādi, 
mēs visus aicinām nākt un klau
sīties, jo biļešu cenas ir ļoti demo
krātiskas. Esam padomājuši pat 
par skatītājiem ar bērniem, ierī
kojot bērnu laukumu. Teritorija 
„Minhauzena Undā” ir vienkārši 
brīnišķīga. 

Un tad vēl ir noslēguma kon
certs ar galveno viesi, parasti 
kādu pasaules A klases mūziķi. 
Protams, mēs tādus gribētu dzir
dēt katru vakaru, bet jārēķinās 
arī ar to, ko spējam „pacelt”. Tie
sa, pasaules klases džezmeņi pie 
mums, Saulkrastos, ir bijuši. Ku
riem tas interesē, var paskatīties 
mūsu festivāla vēsturē, bet šogad 
būs klāt ģitārists Džimijs Dludlu 
no Mozambikas. Domāju, ka viņš 
varētu būt interesants, jo spēlē re
geju, blūzu un svingu. Tāda veida 
priekšnesums ar saknēm afrikāņu 

mūzikā mūsu festivāla program
mā vēl nav bijis. Turklāt šie māks
linieki nekad ar savu meistarību 
nemoka publiku, jo to labi sajūt. 

Protams, jāpiemin, ka 
„Saulkrasti Jazz” ir muzicējuši visi 
mūsu džeza klasiķi, jo tradicionā
li katru dienu ir viens mūsu viesu 
un pašmāju mūziķu koncerts, ku
ros ir spēlējuši Raimonds Pauls, 
Gunārs Rozenbergs, Raimonds 
Raubiško, Deniss Paškevics, And
ris Grunte, Madars Kalniņš, Inga 
Bērziņa un daudzi citi.

To, ka Latvijā džeza mūzikas 
izpildītāju līmenis ir augsts, uz
svēris ne viens vien jau pasaules 
atzinību ieguvis mākslinieks. 

– Kā jūs pierunājat spožus, 
pasaulē pazīstamus mūziķus do-
ties uz Saulkrastiem, lai piedalī-
tos vietējā džeza pasākumā? 

– Atkal jāsaka – ļoti vienkārši. 
Visā pasaulē džeza mūziķu ap
rindās, pateicoties mūsu nu jau 
divas desmitgades nodzīvojuša
jam festivālam, ir zināms vārds 
„Saulkrasti”. Piemēram, Ņujorkā 
ne katrs džeza izpildītājs zinās, 
kas ir Latvija, bet viņam noteikti 
ir skaidrs, kur atrodas Saulkrasti. 

Katru dienu saņemu vidēji 
15  vēstules no dažādām aģentū
rām un konkrētiem mākslinie
kiem, kuri vēlētos būt šeit, jo in

formācija par festivālu ir zināma 
visā pasaulē. 

Viens no mūsu trumpjiem ir 
tas, ka festivāla norises vietā ir 
dabiskā akustika, ko dod priedes 
ap teritoriju un skatītāju vietām. 
Tam uzmanību pievērsa arī ja
pāņu firma „Sony”, kuras speciā
listi reiz atbrauca pārbaudīt, kā 
dzīvē darbojas Latvijā izveidotās 
apskaņošanas iekārtas elementi. 
Šo priekšrocību atzinuši vairāki 
ārzemju skaņu operatori, kuri ir 
strādājuši „Saulkrasti Jazz”; tātad 
ideāla vieta koncertiem.

Otrs nozīmīgs „Saulkrasti Jazz” 
kompozīcijas elements ir laba 
festivāla norises organizācija. Te 
jāsaka paldies visai manai koman
dai. Sagatavošanās posmā esam 
divi trīs cilvēki, bet paša festivāla 
laikā jau desmit, dažkārt 15, jo ir 
jāatbild par dažādām dzīves po
zīcijām – transportu, ēdināšanu, 
naktsmītnēm, skatuvi un to, kas 
notiek uz un aiz skatuves. 

Savukārt par savstarpēju, tur
klāt nežēlīgu konkurenci starp 
džeza festivālu rīkotājiem es runāt 
negribētu, drīzāk jau par sadarbī
bu. Līdzīgi festivāli notiek Lietuvas 
kūrortpilsētā Nidā, Somijā  – Pori 
pilsētā. Mums ir bijusi studentu 
apmaiņas sadarbība ar festivālu 
ASV „Maiami beach Jazz”. Ja kāds 
no festivāliem uzaicina kādu ame
rikāņu džeza zvaigzni, tad kopīgi 
skatāmies, lai viņa tūrē varētu tikt 
iekļauti arī citi Eiropas festivāli – 
lai vienas uzstāšanās dēļ atkārtoti 
nebūtu jālido pāri okeānam. 

– Pa šo laiku bijušas vairākas 
pašvaldību vēlēšanas, mainīju-
šies deputāti un amatpersonas, 
bet nav dzirdēts, ka festivāls lū-
kotos pēc citām mājām.

– Te jāsaka, ka nekas jau kopš 
1997. gada nebūtu noticis, ja mūs 
neatbalstītu Saulkrastu pašval
dība. Sākumā, protams, kamēr 
bijām jauni, uz mums skatījās ar 
zināmu piesardzību, bet, kad fes
tivāls nosvinēja pirmo desmitga
di, tad jau bija skaidrs, ka domes 
ieguldījums, atbalstot mūsu pa
sākumu, nesīs augļus, jo mēs taču 
nesam pasaulē tieši Saulkrastu 
vārdu. Protams, neesam vienīgie, 
kas popularizē Saulkrastus, jo 
ir arī pilsētas svētki, pludmales 
volejbola sacensības „Saulkrastu 
kokteilis”, amerikāņu auto parā
de un daudz kas cits, bet arī mēs 
esam tālu dzirdami.

Svarīgi ir arī, ka bērni, kuri mā
cās vietējā mūzikas skolā, piedalās 
festivāla meistardarbnīcās. Viegli 
tas nav, jo visu nedēļu jādarbojas 
garas stundas, jāspēlē ansambļos 
un jāgatavojas noslēguma kon
certam uz lielās skatuves. Ļoti 
bieži šī nedēļa parāda, vai tas, ar 
ko viņi nodarbojas, ir jauno mū
ziķu dzīves aicinājums vai cilvē
ki secina, ka labāk darīt kaut ko 
citu. Daļa paliek tajā līmenī, kas 
saprot un mīl džeza mūziku, bet 
daļa izvēlas ar to nodarboties 
profesionāli un sasniedz augstu 
līmeni, piemēram, komponists 
un sitaminstrumentu virtuozs 
Rihards Zaļupe, Haralds Bondars, 
kurš tagad ir bundzinieks Ameri
kā, Mareks Logins, kurš 2015. ga
dā tika atzīts par labāko „Baltijas 
Bundzinieku līgā”. Viņš šobrīd 
mācās mūziku Briselē. Jāpiemin 
arī saksofonists Deniss Paškevičs. 

 – Jūs pats, Raimond, pārstā-
vat to paaudzi, kurai pavērās 
durvis uz plašo pasauli, un pa-
saule paraudzījās uz jums. 

– Man 80. gadu nogalē un 
90.  gadu sākumā bija iespēja 
muzicēt kopā ar Raimondu Rau
biško. Tad jau atmodas laikā pa
mazām pie mums sāka braukt 
Rietumu mūziķi un arī mēs, ie
spējams, tīri politisku iemeslu – 
lielo ģeopolitisko pārmaiņu – dēļ 
tikām aicināti uz ārzemēm, gan 
Eiropas valstīm, gan ASV. 

Piemēram, pērn konkursa 
„Baltijas Bundzinieku līga” uzva
rētāja Mareka Logina trio „Sinko
pe” uzstājās „Maiami beach Jazz” 
festivāla noslēguma koncertā. 
Kad koncerta vadītājs viņus pie
teica, sakot, ka šie mūziķi ir no 
Latvijas, zālē vairāk par smaidu 
tas nevienam neizraisīja, jo kurš 
tad tur zināja, kur tāda Latvija ir, 
bet jau pēc pirmā skaņdarba iz
pildīšanas visiem bija skaidrs, ka 
darīšana ar augstas klases profe
sionāļiem un ir vērts paskatīties 
kartē, no kurienes viņi atbrauku
ši.  

Ko man personīgi nozīmēja 

laikmetu grieži? Sacīšu tā: tie mū
ziķi, kuri patiešām mīl savu dar
bu, pastāvīgi attīsta meistarību 
un to nedara tāpēc, lai aizbrauktu 
uz ārzemēm un tur aizietu uz vei
kalu. Viņi spēlē tāpēc, lai, nonā
kuši kādā svešā zemē, pateiktu ar 
savu mūziku to, ko jūt un domā. 

Es gan te runāju par džeza mū
zikas pasauli, ko pazīstu labāk un 
kurai pats piederu. Iespējams, 
popmūzikā tas ir citādi, jo tur 

stingrāk savus noteikumus diktē 
bizness.

– Vai džezs tomēr nav mūzi-
ka, ko par savu lauciņu uzskata 
snobi? 

– Laikam jau daļēji būs tam jā
piekrīt. Kāds džeza mūzikas pēt
nieks, pētot atsevišķu ievērojamu 
šīs mūzikas žanra izpildītāju dzī
vesgaitas, ne reizi vien saskāries 
ar situācijām grupās un savstar
pējiem izteikumiem, kad vieni 

džezmeņi norādījuši, ka tā vai cita 
mūziķa izpildījumam nav nekāda 
sakara ar džeza mūziku. Tajā pašā 
laikā jāsaprot, ka, lai būtu attīs
tība, ir jābūt prasīgumam pret 
sevi un citiem, bet jāuzmanās, lai 
prasības nav tik stingras, ka jau
nie sākumi tiek nocirsti jau pašā 
saknē. 

Reizēm pieredzējušie mūziķi 
par jaunajiem teic, ka „viņam nav 
svinga sajūtas”. Taču jaunajam 

mūziķim reizēm nav vairāk par 
20 gadiem, un, kā teica slavenais 
amerikāņu bundzinieks Badijs 
Ričs (Buddy Rich) – svingu var sa
just ap 40, kad atnāk īsta izpratne 
par džeza mūziku. Tehniski jau 
dažādus spēlēšanas paņēmienus 
var iemācīties agrā jaunībā, bet 
tos patiešām meistarīgi izmantot 
var tikai tad, kad jau ir uzkrāta 
pieredze, kad ir spēlēts klubos, 
džema vakaros, pamēģināts spē
lēt visādos sastāvos. Ar skolas solu 
vien te ir krietni par maz, jāpamā
cās arī dzīves skolā.  

Ir jau kādreiz tā, ka parādās 
jauns mūziķis, kurš it kā preten
dē uz džezu, bet patiesībā to dara 
pilnīgi nepieņemamā veidā. Pro
tams, cilvēki, kuri nāk uz džeza 
koncertiem, paklausīsies arī to, 
kas vairāk attiektos uz citiem sti
liem, un būs priecīgi uzzināt kaut 
ko jaunu, jo nav jau sliktas mūzi
kas; mēdz būt slikts izpildījums 
vai cilvēkam vienkārši tajā brīdī 
negribas klausīties to melodiju, 
kas tiek izpildīta. Arī man pašam 
mājās no rīta līdz vakaram neskan 
tikai džezs. Reizēm paklausos 
Latvijas Radio 2 un padungoju 
līdzi, reizēm paklausos nopietno 
mūziku, ko raida radio „Klasika”, 
bet reizēm neklausos neko. 

– Jūs dzīvē esat izvēlējies mū-
ziķa ceļu, kas jūs ir aizvedis līdz 
„Saulkrasti Jazz” 20. gadadienai.  
Kas bija pirmais mūzikas instru-
ments, ko apguvāt?  

– Mans ceļš uz mūziku sākās 
bērnībā, jo krustmāte spēlēja akor
deonu. Tas bija arī pirmais instru
ments, kuru mācījos spēlēt veselu 
pusgadu. Bet tad vasaras brīvlaikā 
kāpu pāri kaimiņu ābeļdārza žo
gam un salauzu roku, tāpēc vairs 
nekas no akordeona spēlēšanas 
neiznāca. Taču tā drīzāk bija at
vieglojuma sajūta, ko izbaudīju. 

Pēc vidusskolas nokļuvu ar
mijā, tur savas karaspēka daļas 
orķestrī Dobelē spēlēju bungas 
un pie viena sadraudzējos ar mū
ziķiem. Tiesa, pirms tam bungu 
spēlēšanu biju apguvis ballītēs 
Kuldīgā. Kad atgriezos no armi
jas, bija skaidrs – jāiet mācīties 
mūziku – un iestājos Ventspils 
Mūzikas vidusskolā. Un tā līdz 
pat šai dienai un Saulkrastu džeza 
festivālam.

Ģirts Kondrāts

Nav sliktas mūzikas; 
mēdz būt slikts 

izpildījums vai cilvēkam 
vienkārši tajā brīdī 
negribas klausīties 

to melodiju, kas tiek 
izpildīta.

Kopā ar džezmeni Incognito.

Šovasar pirmais džeza mūzikas 
festivāls Latvijā – „Saulkrasti 
Jazz Festival” – svin savu 20 gadu 
jubileju. No 17. līdz 22. jūlijam 
Saulkrastos uz skatuves kāps iz
cili džeza mūzikas mākslinieki no 
Baltijas, Eiropas, Āfrikas un Ame
rikas, bet festivāla galvenais viesis 
šogad ir virtuozais afrodžeza ģitā
rists Džimijs Dludlu (Jimmy Dlud-
lu) no Mozambikas.

„Saulkrasti Jazz Festival” 
pirmo reizi norisinājās tālajā 
1997. gadā, un tas joprojām reizi 
gadā uz nedēļu vienuviet pulci
na visa vecuma džeza mūzikas 
cienītājus. Festivāla programma 
ir unikāla, jo tā sastāv no trim 
būtiskām daļām: jauno džeza 
izpildītāju nometnes, konkursa 
„Baltijas Bundzinieku līga” (Bal-
tic Drummer’s League) un ikvaka

ra koncerta, kā arī festivāla galā 
koncerta.

Šogad „Saulkrasti Jazz Festi
val 2017” ietvaros norisināsies 
arī jauno bundzinieku konkurss 
„Baltijas Bundzinieku līga”, kurā, 
demonstrējot savu meistarību, 
tiek noskaidrots labākais un pras
mīgākais jaunais bundzinieks 
Baltijā. „Baltijas Bundzinieku 
līga” ir tradīcija, kas ne tikai ļauj 

novērtēt Baltijas bundzinieku lī
meni un motivēt talantīgākos, bet 
arī ir labi apmeklēts un aizraujošs 
pasākums skatītājiem.

Sīkāka informācija par „Saul

krasti Jazz Festival 2017” 20 gadu 
jubilejas koncertprogrammu 
un piedāvātajām meistarklasēm 
ir pieejama festivāla mājaslapā 
www.saulkrastijazz.lv.

Raimonds Kalniņš: Mans ceļš uz mūziku sākās bērnībā, jo krustmāte spēlēja akordeonu. Bet mūzikā ar skolas 
solu vien ir krietni par maz, jāpamācās arī dzīves skolā. Turklāt man izdevās piepildīt savu sapni – spēlēt kopā 
ar izciliem muzikantiem Latvijas Radio bigbendā. Foto no Raimonda Kalniņa arhīva

Pirms daudziem gadiem kopā ar mūzikas skolas kolēģi, uzstājoties pilsētas svētkos. 

Latvijā pirmajam džeza festivālam 
„Saulkrasti Jazz Festival” aprit 20

Raimonds Kalniņš: Svinga izpratne nāk ar gadiem
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Šogad Saulkrastu svētku 
ietvaros notika sacensības 
8 sporta veidos.

Galda teniss 
(16 dalībnieki):
1. Māris Ķuda
2. Kārlis Sausnītis
3. Ģirts Kleinšmits

Pludmales volejbols 
(11 komandas):
1. Milda Martinsone/Atis Linārs
2. Elīna Breidaga/Gints Stūrma
nis
3. Īvaise Zaķe/Edgars Nemme

Novuss (8 komandas):
1. Sintija Kriščuka/Aivars Smil
dziņš
2. Dina Kriščuka/Modris Vein
lands
3. Tatjana Stivka/Daniels Stivka

Futbols 
(17 komandas):
1. „Pašas Ģenerāļi” (Arnis Ozo
liņš, Ivars Ozoliņš, Pauls Minke
vičs, Lauris Linužs, Rūdolfs Kru
movičs, Ritvars Linužs, Guntis 
Konstantinovs, Klāvs Paurs)
2. „Kuivižu Spartaks” (Kalvis 
Tomsons, Egils Percovs, Andrejs 
Iščuns, Kristians Vučueves, Miks 
Hēls, Kristaps Malcevs, Kārlis 
Šrenks, Mareks Migliņš)
3. „Partizāns” (Emīls Lielpēters, 
Andis Maks, Krists Kleinbergs, Jā
nis Mikītis, Mārcis Riks, Niklavs 
Ercītis, Svajunas Fokas, Ričards 
Iesaliņš)

Florbols (13 komandas):
Jaunieši
1. „Atnāc paskaties!” (Ralfs Ed
vards Garančs, Kārlis Ruša, Ro
berts Villa, Krists Saldatenoks)
2. „Upmalas” (Ralfs Celmiņš, 
Gustavs Celmiņš, Matīss Kirmuš
ka, Edgars Ruska)
3. „Sējienieši” (Rihards Lukgano
vičs, Artis Dūcis, Mārcis Grund
bergs, Toms Valis)
Pieaugušie
1. „DivArPus Zvaigznes” (Rihards 
Zvirgzdiņš, Raivis Dobums, Ak
sels Indriaitis)
2. „Just Official” (Kristians Jānis 
Rinkevičs, Justs Sirmais, Heinrihs 
Skrodelis, Nils Saimnieks)
3. „Čiekuri” (Gatis Miglāns, Jānis 
Larionovs, Raivis Cipruss, Mār
tiņš Vecvagars)

Airēšana (33 dalībnieki):
20 km distance 
1. Gatis Ozoliņš (K1)
2. Ieva Vītiņa/Gints Kalniņš (K
2mix)
3. Jānis Saulītis (K1)
Bērni 5–10 gadi (200 m)
1. Jasmīna Balode
2. Pjotrs Ovčiņņikovs
3. Oskars Zutis
Bērni 11–14 gadi (400 m)
Meitenes
1. Anete Duntava
2. Samanta Zariņa
3. Liene Bičus
Zēni
1. Emīls Kiseļevskis
2. Alberts Duntavs
3. Artūrs Kiseļevskis

„Saulkrastu kokteilis” Jūras parkā
Latvijas pludmales volejbola vēsturiskākais turnīrs „Saulkrastu 

kokteilis” notiks 14. un 15. jūlijā Jūras parka laukumos. „Ergo 
Open” – Latvijas čempionāta – piektā posma svarīgākās cīņas 
Latvijas un citu valstu meistari aizvadīs 15. jūlijā, kad jau star-
mešu gaismās tiks kronēti jaunie čempioni. Sportiskā ballīte 

kopā ar leģendāro Ēriku Loku.

Saulkrastu svētku sporta sacensību rezultāti

Labākās florbola komandas.

Futbola sacensību uzvarētāju komandas.

Galda tenisa sacensību uzvarētāji. No kreisās: K. Sausnītis, M. Ķuda, 
Ģ. Kleinšmits.

Airēšanas sacensību dalībnieki.
Pludmales volejbola čempioni.
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Saulkrastu novada domes 28. jūnija sēdes Nr. 10 lēmumi
Sēdē piedalās deputāti: E. Grāvītis, 
A. Dulpiņš, S. Ancāne, A. Aparjode, 
M. Kišuro, A. Deniškāne, G. Lāčau
niece, N. Līcis, J. Grabčiks, L. Vai
dere, S. Osīte,  B. Veide, I. Veide, 
A. Horsts.

Par Saulkrastu novada bibliotēkas 
vadītāja iecelšanu amatā
Iecelt Saulkrastu novada bibliotē
kas vadītāja amatā Ilzi Dzintari ar 
2017. gada 17. jūliju.

Par zemes nomas līguma 
noslēgšanu
Noslēgt uz 10 (desmit) gadiem 
zemes nomas līgumu ar personu 
par Saulkrastu pašvaldībai piede
roša zemes īpašuma, kopplatība 
0,0639  ha, nomu. Zemes nomas 
maksa 0,5% apmērā no zemes ka
dastrālās vērtības gadā (2017. tak
sācijas gadā zemes nomas maksa 
EUR 15,75 un EUR 3,31 21% PVN), 
kopā EUR 19,06 (deviņpadsmit eiro, 
6 eiro centi) gadā.
Noslēgt uz 10 (desmit) gadiem 
zemes nomas līgumu ar personu 
par Saulkrastu pašvaldībai piede
roša zemes īpašuma, kopplatība 
0,0699  ha, 1/3 domājamās daļas 
nomu. Zemes nomas maksa 0,5% 
apmērā no zemes kadastrālās vēr
tības gadā (2017. taksācijas gadā 
zemes nomas maksa EUR 6,63 un 
EUR 1,39 21% PVN), kopā EUR 8,02 
(astoņi eiro, 2 eiro centi) gadā.

Par pašvaldības kompensācijas 
piešķiršanu 
Piešķirt un aprēķināt pašvaldības 
kompensāciju personai 226,36 EUR 
(divi simti divdesmit seši eiro, 
36  centi) mēnesī par to, ka viņa 
meita saņem SIA „LAIK” privā
tās pirmsskolas izglītības iestādes 
„PASAKU VALSTĪBA”, izglītī
bas iestādes reģistrācijas numurs 
4301802698, pakalpojumu.
Piešķirt un aprēķināt pašvaldības 
kompensāciju personai 205,72 EUR 
(divi simti pieci eiro, 72 centi) mē
nesī par to, ka viņas meita saņem 
SIA „Pūces skola”, reģistrācijas nu
murs 40103489806, bērnu attīstības 
centra „Pūces skola” pakalpojumu.
Piešķirt un aprēķināt pašvaldības 
kompensāciju personai 164,45 EUR 
(viens simts sešdesmit četri eiro, 
45  centi) mēnesī par to, ka viņa 
meita saņem sertificētas aukles 
pakalpojumu, Izglītības kvalitātes 
valsts dienesta Bērnu uzraudzības 
pakalpojuma sniedzēju reģistrā re
ģistrēta ar numuru 443102111.

Par priekšfinansējuma un 
līdzfinansējuma nodrošināšanu 
Zivju fonda finansēto projektu īste
nošanai
1. Palielināt Saulkrastu novada 
pašvaldības 2017. gada budžeta ie
ņēmumus:
1.1.  Ieņēmumu pozīciju „Mērķdo
tācijas no Zivju fonda” par 11 517,00 
EUR.
2. Palielināt Saulkrastu novada paš
valdības budžeta 2017. gada izdevu
mus:
2.1.  Izdevumu pozīciju „Projekts 
„Dabisko nārsta vietu atjaunošana 
Inčupes upē Saulkrastu novada te
ritorijā par 9 390,00 EUR apmērā;
2.2.  Izdevumu pozīciju „Projekts 
„Zivju resursu pavairošana un at
ražošana Saulkrastu novada ūdens
tilpnēs 2017. gadā par 2 927,00 EUR 
apmērā.
3. Iemaksāt no pamatbudžeta 
priekšfinansējumu projekta reali

zācijai Valsts kasē atvērtajā projekta 
kontā: LV68TREL9802415018000 
11 517,00 EUR apmērā. 
4. Palielināt Saulkrastu novada paš
valdības speciālā budžeta 2017. gada 
izdevumus:
4.1.  Izdevumu pozīciju „Dabas re
sursu nodoklis” par 800,00 EUR 
apmērā, lai nodrošinātu pašvaldī
bas finansējuma daļu divu Zivju 
fonda realizētajiem projektiem.
5. Veikt atbilstošus grozījumus 
2017. gada 25. janvāra saistošajos 
noteikumos Nr. SN1/2017 „Saisto
šie noteikumi par Saulkrastu nova
da pašvaldības 2017. gada budžetu”, 
iekļaujot tajā skaitā 1., 2. un 4. pun
ktā minētos grozījumus.

Par aizņēmuma ņemšanu Valsts 
kasē moduļa tipa piebūves 
uzstādīšanai Saulkrastu 
vidusskolai
Ņemt aizņēmumu Valsts kasē 
2017. gadā uz 10 gadiem 200 000,00 
EUR apmērā ar Valsts kases no
teikto procentu likmi un atlikto 
pamatsummas maksājumu līdz 
01.01.2018. moduļa tipa piebūves 
uzstādīšanai Saulkrastu vidusskolas 
ēdamzāles paplašināšanai, aizdevu
ma atmaksu garantējot ar pašvaldī
bas budžetu.

Par zemes nomas līguma 
noslēgšanu
Noslēgt uz 10 (desmit) gadiem 
zemes nomas līgumu ar personu 
par Saulkrastu pašvaldībai piede
roša zemes īpašuma, kopplatība 
0,1181  ha, nomu. Zemes nomas 
maksa 0,5% apmērā no zemes ka
dastrālās vērtības gadā (2017. taksā
cijas gadā zemes nomas maksa EUR 
55,88 un EUR 11,73 21% PVN), kopā 
EUR 67,61 (sešdesmit septiņi eiro, 
61 eiro cents) gadā.

Par pašvaldības nekustamā 
īpašuma zemesgabala izsoles 
atzīšanu par nenotikušu 
Atzīt Saulkrastu novada pašvaldī
bas nekustamā īpašuma – neap
būvēta zemesgabala Devītā iela 20, 
VEF Biķernieki, Saulkrastu pagasts, 
Saulkrastu novads  – 2017.  ga da 
26.  maija izsoli par nenotiku
šu, jo līdz noteiktajam termiņam 
(26.05.2017. plkst. 9.50) nav reģis
trēts neviens izsoles dalībnieks.
Atzīt Saulkrastu novada pašvaldī
bas nekustamā īpašuma – neap
būvēta zemesgabala Devītā iela 85, 
VEF Biķernieki, Saulkrastu pagasts, 
Saulkrastu novads  – 2017.  ga
da 26.  maija izsoli par nenotiku
šu, jo līdz noteiktajam termiņam 
(26.05.2017. plkst. 9.50) nav reģis
trēts neviens izsoles dalībnieks.
Atzīt Saulkrastu novada pašvaldī
bas nekustamā īpašuma – neapbū
vēta zemesgabala Devītā iela 121, 
VEF Biķernieki, Saulkrastu pagasts, 
Saulkrastu novads – 2017.  ga da 
26.  maija izsoli par nenotiku
šu, jo līdz noteiktajam termiņam 
(26.05.2017. plkst. 9.50) nav reģis
trēts neviens izsoles dalībnieks.

Par zemes īpašuma otrās izsoles 
organizēšanu, nosacītās cenas 
noteikšanu un izsoles noteikumu 
apstiprināšanu
1. Organizēt Saulkrastu novada 
pašvaldības nekustamā īpašuma – 
neapbūvēta zemesgabala Septītā 
iela 4, VEF Biķernieki, Saulkrastu 
pagasts, Saulkrastu novads, platība 
0,0489 ha – otro mutisko izsoli ar 
augšupejošu soli. 

2. Noteikt Saulkrastu novada paš
valdības neapbūvēta zemesgaba
la Septītā iela 4, VEF Biķernieki, 
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu no
vads, nosacīto cenu, kas vienāda ar 
tirgus vērtību 4500,00 EUR, kura 
samazināta par 20% un noteikta 
3600,00 (trīs tūkstoši seši simti 
eiro, 0 eiro centu). 
3. Apstiprināt Saulkrastu novada 
pašvaldības nekustamā īpašuma – 
neapbūvēta zemesgabala Septītā 
iela 4, VEF Biķernieki, Saulkrastu 
pagasts, Saulkrastu novads – izsoles 
noteikumus.
4. Uzdot izsoles komisijas priekšsē
dētājam 18.08.2017. plkst. 11.00 rī
kot otro nekustamā īpašuma izsoli 
ar augšupejošu soli.

•••
1. Organizēt Saulkrastu novada 
pašvaldības nekustamā īpašuma  – 
neapbūvēta zemesgabala Devītā 
iela 20, VEF Biķernieki, Saulkrastu 
pagasts, Saulkrastu novads, platība 
0,059 ha – otro mutisko izsoli ar 
augšupejošu soli. 
2. Noteikt Saulkrastu novada paš
valdības neapbūvēta zemesgabala 
Devītā iela 20, VEF Biķernieki, 
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu 
novads, nosacīto cenu, kas vie
nāda ar tirgus vērtību 5700,00 
EUR, kura samazināta par 20% un 
noteikta 4560,00 (četri tūkstoši 
pieci simti sešdesmit eiro, 0 eiro 
 centu).
3. Apstiprināt Saulkrastu novada 
pašvaldības nekustamā īpašuma  – 
neapbūvēta zemesgabala Devītā 
iela 20, VEF Biķernieki, Saulkrastu 
pagasts, Saulkrastu novads – izsoles 
noteikumus.
4. Uzdot izsoles komisijas priekšsē
dētājam 18.08.2017. plkst. 10.30 rī
kot otro nekustamā īpašuma izsoli 
ar augšupejošu soli.

•••
1. Organizēt Saulkrastu novada 
pašvaldības nekustamā īpašuma  – 
neapbūvēta zemesgabala Devītā 
iela 121, VEF Biķernieki, Saulkrastu 
pagasts, Saulkrastu novads, platība 
0,0682 ha – otro mutisko izsoli ar 
augšupejošu soli. 
2. Noteikt Saulkrastu novada paš
valdības neapbūvēta zemesgabala 
Devītā iela 121, VEF Biķernieki, 
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu no
vads, nosacīto cenu, kas vienāda ar 
tirgus vērtību 6900,00 EUR, kura 
samazināta par 20% un noteikta 
5520,00 (pieci tūkstoši pieci simti 
divdesmit eiro, 0 eiro centu).
3. Apstiprināt Saulkrastu novada 
pašvaldības nekustamā īpašuma  – 
neapbūvēta zemesgabala Devītā 
iela 121, VEF Biķernieki, Saulkrastu 
pagasts, Saulkrastu novads, kadas
tra apzīmējums 8033 003 1937 – iz
soles noteikumus.
4. Uzdot izsoles komisijas priekšsē
dētājam 18.08.2017. plkst. 10.00 rī
kot otro nekustamā īpašuma izsoli 
ar augšupejošu soli.

•••
1. Organizēt Saulkrastu novada 
pašvaldības nekustamā īpašuma  – 
neapbūvēta zemesgabala Devītā 
iela 85, VEF Biķernieki, Saulkrastu 
pagasts, Saulkrastu novads, platība 
0,0629 ha – otro mutisko izsoli ar 
augšupejošu soli. 
2. Noteikt Saulkrastu novada paš
valdības neapbūvēta zemesgaba
la Devītā iela 85, VEF Biķernieki, 
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu no
vads, nosacīto cenu, kas vienāda ar 
tirgus vērtību 6300,00 EUR, kura 
samazināta par 20% un noteikta 

5040,00 (pieci tūkstoši četrdesmit 
eiro, 0 eiro centu).
3. Apstiprināt Saulkrastu novada 
pašvaldības nekustamā īpašuma  – 
neapbūvēta zemesgabala Devītā 
iela 85, VEF Biķernieki, Saulkrastu 
pagasts, Saulkrastu novads – izsoles 
noteikumus.
4. Uzdot izsoles komisijas priekšsē
dētājam 18.08.2017. plkst. 9.30 rīkot 
otro nekustamā īpašuma izsoli ar 
augšupejošu soli.

Par nekustamā īpašuma nodokļa 
atvieglojuma piemērošanu
Piemērot nekustamā īpašuma no
dokļa atvieglojumu 50% apmērā 
vienai personai un 25% apmērā di
vām personām no aprēķinātās ne
kustamā īpašuma nodokļa summas 
par nekustamo īpašumu.

Par pašvaldības nekustamā 
īpašuma, neapbūvēta 
zemesgabala, izsoles rezultātu 
apstiprināšanu
Apstiprināt rezultātus par Saulkras
tu novada pašvaldības nekustamā 
īpašuma – neapbūvēta zemesgabala 
Pļavas ielā 17, Saulkrastos, Saulkras
tu novadā, platība 0,3118 ha – izsoli 
saskaņā ar 16.06.2017. protokolu.

Par piekrišanas sniegšanu Skultes 
ostas pārvaldei
Dot piekrišanu Skultes ostas pār
valdei ņemt aizdevumu 1’700’000, 
EUR apmērā no AS „SEB Banka” 
(reģistrācijas Nr.  40003151743) 
projekta Nr. 1600F01123000007 
„Zvejas produktu uzglabāšanas in
frastruktūras uzlabošana Skultes 
ostā” īstenošanai.

Par priekšfinansējuma 
nodrošināšanu 9.2.4.2. specifiskā 
atbalsta mērķa projekta 
īstenošanai
Piešķirt līdzekļus projekta „Ve
selības veicināšanas pasākumi 
Saulkrastu novadā” (projekta Nr. 
9.2.4.2/16/I/087) īstenošanai no 
2017. gada līdz 2019. gadam un 
priekšfinansējuma nodrošināšanai 
6287 EUR apmērā.

Par deputātu ievēlēšanu Finanšu 
komitejas sastāvā*
1. Ievēlēt Saulkrastu novada domes 
Finanšu komitejā deputātus:
1.1. Ervīns Grāvītis – Finanšu ko
mitejas priekšsēdētājs,
1.2. Līga Vaidere,
1.3. Jurģis Grabčiks,
1.4. Andris Dulpiņš,
1.5. Mārtiņš Kišuro,
1.6. Aiva Aparjode,
1.7. Bruno Veide,
1.8. Ivars Veide,
1.9. Alens Horsts.

Par deputātu ievēlēšanu 
Tautsaimniecības, attīstības un 
vides komitejas sastāvā** 
1. Ievēlēt Saulkrastu novada domes 
Tautsaimniecības, attīstības un vi
des komitejā deputātus:
1.1.  Normunds Līcis,
1.2.  Ervīns Grāvītis,
1.3.  Santa Ancāne,
1.4.  Mārtiņš Kišuro,
1.5.  Bruno Veide,
1.6.  Ivars Veide,
1.7.  Alens Horsts.

Par deputātu ievēlēšanu Izglītības, 
kultūras, sporta un jaunatnes 
lietu komitejas sastāvā***
1. Ievēlēt Saulkrastu novada domes 
Izglītības, kultūras, sporta un jau

natnes lietu komitejā deputātus:
1.1. Oksana Vanaga,
1.2. Antra Deniškāne,
1.3. Andris Dulpiņš,
1.4. Aiva Aparjode,
1.5. Mārtiņš Kišuro,
1.6. Guna Lāčauniece,
1.7. Ivars Veide.
 
Par deputātu ievēlēšanu Sociālo 
jautājumu komitejas sastāvā****
1. Ievēlēt Saulkrastu novada domes 
Sociālo jautājumu komitejā depu
tātus:
1.1. Oksana Vanaga,
1.2. Selga Osīte,
1.3. Santa Ancāne,
1.4. Antra Deniškāne,
1.5. Aiva Aparjode,
1.6. Bruno Veide,
1.7. Guna Lāčauniece.

Par Iepirkumu komisijas 
izveidošanu un komisijas sastāva 
apstiprināšanu*****
1. Izveidot Saulkrastu novada paš
valdības Iepirkumu komisiju 7 lo
cekļu sastāvā.
2. Ievēlēt Iepirkumu komisiju šādā 
sastāvā:
2.1. Bruno Veide,
2.2. Alens Horsts,
2.3. Gatis Vīgants,
2.4. Astrīda Andersone,
2.5. Andrejs Arnis,
2.6. Gunita Bukša,
2.7. Aiva Aparjode.
3. Apstiprināt par Iepirkumu komi
sijas priekšsēdētāju Andreju Arni.
4. Apstiprināt par Iepirkumu komi
sijas priekšsēdētāja vietnieku Bru
no Veidi.

* atklāti balsojot, „PAR” – 13 
(E.  Grāvītis, A. Dulpiņš, S. Ancāne, 
A. Aparjode, M. Kišuro, A. Deniškāne, 
G. Lāčauniece, J. Grabčiks, L. Vaidere, 
S. Osīte,  B. Veide, I. Veide, A. Horsts), 
„PRET” – 1 (N. Līcis), „ATTURAS” – 
nav.
** atklāti balsojot, „PAR” – 11 
(E.  Grāvītis, A. Dulpiņš, S. Ancāne, 
A.  Aparjode, M. Kišuro, A. Deniškā-
ne, G. Lāčauniece, J. Grabčiks, B. Vei-
de, I. Veide, A. Horsts), „PRET” – 1 
(L. Vaidere), „ATTURAS” – 2 (N. Līcis, 
S. Osīte).
*** atklāti balsojot, „PAR” – 10 
(E.  Grāvītis, A. Dulpiņš, S. Ancāne, 
A.  Aparjode, M. Kišuro, A. Deniškā-
ne, G. Lāčauniece, B. Veide, I. Veide, 
A.  Horsts), „PRET” – nav, „ATTU-
RAS” – 4 (N. Līcis, S. Osīte, L. Vaidere, 
J. Grabčiks).
**** „PAR” – 10 (E. Grāvītis, A. Dul-
piņš, S. Ancāne, A. Aparjode, M. Ki-
šuro, A. Deniškāne, G. Lāčauniece, 
B. Veide, I. Veide, A. Horsts), „PRET” – 
nav, „ATTURAS” – 4 (N. Līcis, S. Osī-
te, L. Vaidere, J. Grabčiks).
***** atklāti balsojot „PAR” – 10 
(E.  Grāvītis, A. Dulpiņš, S. Ancāne, 
A. Aparjode, M. Kišuro, A. Deniškā-
ne, G. Lāčauniece, B. Veide, I. Veide, 
A. Horsts), „PRET” – 1 (L. Vaidere), 
„ATTURAS” – 3 (N. Līcis, J. Grabčiks, 
S. Osīte).
Visos pārējos minētajos lēmumos 
vienbalsīgs balsojums.
Ar pilnu domes sēdes protokola 
tekstu (ievērojot Fizisko personu 
datu aizsardzības likumā noteikto) 
un sēdes audioierakstu var iepazī
ties Saulkrastu novada pašvaldības 
interneta vietnē www.saulkrasti.lv, 
sadaļā „Domes sēdes”.
Nākamā domes ikmēneša sēde no
tiks trešdien, 26. jūlijā, plkst. 15.00 
Saulkrastu novada domē Raiņa 
ielā 8.
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Pasākumu kalendārs

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

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

Reģistrācijas apliecība nr. 1633.
Izdevējs: SIA “Rīgas Apriņķa Avīze”
Lāčplēša iela 24, Rīga, LV–1011.
PVN reģ.nr. LV40103037514

Tirāža: 3500 eksemplāri.

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

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

Jūnijā Saulkrastu novada 
Dzimtsarakstu nodaļā 
reģistrēti
Jānis Kalvišs
Ralfs Spurķis
Sveicam mazuļus un viņu vecākus!

Sirsnīgi sveicam 
nozīmīgajā jubilejā
Ilgvaru Zariņu
Ivaru Jankoviču
Ainu Pogu
Annu Ulpi
Ināru Maritu Bernhardi
Ilgoni Blūmu
Māri Liepu
Gaidu Milleri
Teresu Oļhovku
Māru Plaudi
Helduru Vēberu
Anitu Zāli
Gunāru Bartkēviču
Vladimiru Breču
Janīnu Brūveri
Astru Dzedoni
Lailu Gresti
Mārīti Jučmani
Terēziju Kadiķi
Māri Krilovu
Grigoriju Lunti
Valdi Majevski
Tatjanu Seļezņovu
Diānu Zariņu
Aleksandru Bruzgo
Tatjanu Latariu
Rutu Možajevu
Jāni Nikolajevu
Māru Astrīdu Vilhelmu
Aleksandru Zavaļņuku
Maiju Rudīti Zvilnu

Saulkrastu novada dome 
izsaka līdzjūtību aizsaulē 
aizgājušo tuviniekiem.
Rita Kaupuša
03.03.1931.–11.06.2017.
Ārija Slavīte
24.02.1953.–10.06.2017.
Alfreds Arturs Jakubovskis
20.08.1941.–25.06.2017.
Skaidrīte Zonberga
26.08.1924.–23.06.2017.
Mārīte Puriņa
15.03.1945.–27.06.2017.
Fetna Zāte
09.08.1935.–27.06.2017.

Paldies par svētkiem!
Sakām paldies par sadarbību 
un atbalstu Saulkrastu svētku 
„Kad burās pūš vējš” norisē: 
apsardzes firmai „Taipans” un 
personīgi Viktoram Dedjuško, 
Rīgas starprajonu Zvejnieku 
kooperatīvajai biedrībai, Carni
kavas Sporta centram, „CATA” 
Saulkrastu filiālei, SIA „Elvi 2”, 
SIA „Blaizer AG”, SIA „Saulkras
tu meži”, SIA „ZAAO”, SIA 
„Aizvēji”, veikalam „Husqvar
na”, SIA „Faville”, SIA „Krasts 
A”, SIA „GG Café”, SIA „Skul
tes kartons”, SIA „Saulkrastu 
komunālserviss” un personīgi 
Guntaram Ozoliņam, perso
nīgi Guntaram Zonbergam un 
Andrim Vanagam, Elīnai Birz
kalnei un DJ Art Club, māksli
niekiem  – „Gleznotāju ielas” 
dalībniekiem,  Saulkrastu bib
liotēkai, Vairai Cīrulei, Dagnijai 
Gurtiņai, Rasai Zaļumai, Ainā
ram Liepiņam, Kristīnei Ungu
rei, Vizmai Vimbai, Inesei Feld
manei, Dzintrai Rumpei, Rutai 
Možajevai, Pēterim Ūdrim, Ja
nīnai Sprincei, Airai Martino
vai, Oskaram Švānam, Aigaram 
Ulbikam, Saulkrastu pašvaldī
bas policijai un personīgi Inā
ram Zaharānam un Guntim 
Vinteram, Saulkrastu māks
linieciskajiem kolektīviem 
un to vadītājiem – Ingum Le

ontjevam, Kārlim Rūtentālam, 
Sandrai OzolaiOzoliņai, Ingai 
Burkovai, Dacei Kalniņai, And
rai Rebiņai, Gunai Lāčauniecei, 
Jānim Kalniņam, Mārai Alenai, 
Antrai Deniškānei, Altai Brin
ginai, Inārai Vondai, sporta 
norišu organizatoriem – Ing
māram Vaideram, Ingai Anto
novai, Mārim Ķudam, Ģirtam 
Lūsim, Mārtiņam Neilandam, 
Gunāram Lācim.

Paldies par dalību Saulkras
tu svētku gājienā visiem gā
jiena dalībniekiem un it īpaši 
atraktīvākajiem: Zvejniekciema 
vidusskolai, Saulkrastu vidus
skolai, PII „Rūķītis”, folkloras 
kopai „Dvīga”, deju kolektīvam 
„Saulgrieži”, mūsdienu deju 
grupai „Desperado”, veikala 
„Bembi” kolektīvam, „Ūdens
mocim Saulkrastos”, „Trio Plus” 
kolektīvam, salona „Klēra” ko
lektīvam, Saulkrastu motocik
listiem, SIA „Neibādes logi” un 
„Jauniešu mājai”! 

Apsveicam ātradīšanas un 
ātrtamborēšanas sacensību uz
varētāju Ilonu ValainiBlekti! 

Judīte Krūmiņa, Vija Skudra, Raitis 

Keišs, Signe Sinkeviča, 

Saulkrastu novada  

PA „Saulkrastu kultūras  

un sporta centrs” 
Rentgena kabineta 
darba laiks jūlijā
Pirmdiena

17. jūlijs 9.0014.00
24. jūlijs 9.0016.00
31. jūlijs 9.0016.00

Otrdiena
11. jūlijs 12.0017.00
25. jūlijs 12.0017.00

Trešdiena
12. jūlijs 9.0014.00
19. jūlijs 9.0015.00
26. jūlijs 9.0014.00

Ceturtdiena
20. jūlijs 12.0017.00

Piektdiena
14. jūlijs 9.0014.00
21. jūlijs 9.0014.00
28. jūlijs 9.0014.00

No 14. līdz 15. jūlijam volejbo-
la turnīrs „Saulkrastu kokteilis”. 
Vairāk info 6. lpp.
No 17. līdz 22. jūlijam 
„Saulkrasti Jazz Festival”. Vairāk 
http://saulkrastijazz.lv/.
No 28. jūlija līdz 6. augustam 
projekta „Jaunie Latvijas kamer-
mūziķi Saulkrastiem 2017”  ie
tvaros notiks koncertu cikls:
28. jūlijā 20.00 Saulkrastos, Sau
les laukumā „Atklāšanas kon
certs. Klasika satiek džezu”;
29. jūlijā 20.00 koncerts Skultes 
Evaņģēliski luteriskajā baznīcā; 
30. jūlijā 17.00 koncerts kultūras 
namā „Zvejniekciems”;
3. augustā 15.00 Saulkrastu Soci
ālās aprūpes namā koncerts „Kla
sika citur”;
4. augustā 18.00 kafejnīcā „Cietais 
rieksts” koncerts „Klasika citur”;
4. augustā 22.00 Saulkrastu 
Evaņģēliski luteriskajā baznīcā 
„Nakts koncerts”;
5. augustā 11.30 Skultes tirgus 
laukumā koncerts „Klasika citur”;
5. augustā 21.00 Baltajā kāpā 
koncerts „Serenādes pie jūras”; 
6. augustā 17.00 kultūras namā 
„Zvejniekciems” noslēguma kon
certs. 
Vairāk par koncertu program
mu – jau drīzumā. 

29. jūlijā 19.00 Saulkrastu es
trādē Saulkrastu šlāgerfestivāls. 
Festivālā piedalās grupas „Klai
donis”, „Dakota”, „Apvedceļš”, 
„Tequila Band”, „Zeļļi”, „Linga”, 
noslēgumā DJ Roberts Lejasmei
jers. Festivālu vada Elvis Jansons. 
Biļetes iepriekšpārdošanā 7 EUR, 
festivāla dienā – 10 EUR. Biļetes 
pieejamas „Biļešu paradīzes” ka
sēs un www.bilesuparadize.lv, kā 
arī Saulkrastu sporta centrā un 
kultūras namā „Zvejniekciems”. 

13. augustā 18.00 Saulkrastu 
estrādē jautra un muzikāla izrāde 
visai ģimenei „Trīs musketieri”. 
Ieejas biļetes jau pieejamas „Biļe
šu paradīzes” kasēs un www.biles-
uparadize.lv. Ieejas maksa 7, 10, 12, 
15 EUR.
Režisors Zigurds Neimanis īpaši 
šai izrādei ir radījis oriģinālu dra

matisko materiālu, kurā bez bai
lēm ironizē un lauž priekšstatus 
par slavenajiem varoņiem. Šis būs 
stāsts par nedaudz naivu Karali, 
intriganti Milēdiju, pārgalvīgu 
Karalieni un viņai uzticīgajiem 
trim musketieriem; par atpazīsta
mo vīru draudzību un izklaidēm 
un sieviešu mūžseno ieroci – šar
mu.
Nav dēkas par lielu vai par mazu, 
piedzīvojumi ir dzīvesveids, un 
visneticamākās lietas ir ikdiena. 
Kā pārvarēt neparedzētos šķērš
ļus un nekrist par upuri intri
gām – to un daudz ko citu izrādē 
risinās Latvijā populāri un iemī
ļoti mākslinieki: Samanta Tīna, 
Roberto Meloni, Nikolajs Puzi
kovs, Zigurds Neimanis, Imants 
Strads un citi.

25. augustā 19.00 Saulkrastu 
estrādē Māras Zālītes un Ulda 

Marhileviča traģikomiska dzies
muspēle 2 daļās „Tobāgo!”.
Atzīmējot vairākus ievērojamus 
gadskaitļus: komponista Ulda 
Marhileviča 60 gadu jubileju, 
dzejnieces un dramaturģes Mā
ras Zālītes 65 gadu jubileju, kā arī 
vairāku aktieru jubilejas (Katrīnei 
Pasternakai un Indrai Briķei  – 
60, Andrim Bērziņam – 65) un 
15  gadus kopš abu autoru tra
ģikomiskās dziesmuspēles „To
bāgo!” pirmizrādes Dailes teātrī 
(2001.  gada 23. oktobrī), šovasar 
„Tobāgo!” atjaunotā versija, kuras 
režisors ir Valdis Liepiņš (viņš ir 
arī 2001. gada izrādes režisors), 
apceļo vairāku Latvijas pilsētu 
estrādes. Visās izrādēs pie klavie
rēm būs pats mūzikas autors  – 
komponists Uldis Marhilevičs! 
Lomās: Aija Dzērve, Sarmīte Ru
bule, Olga Dreģe, Jānis Paukš
tello, Katrīne Pasternaka, Juris 
Kalniņš, Mārcis Maņjakovs, Juris 
Frinbergs, Indra Briķe, Madara 
Botmane, Valdis Liepiņš, Andris 
Bērziņš u. c. 
Biļetes iepriekšpārdošanā gan 
„Biļešu paradīzes” kasēs un inter
netā, gan Saulkrastu Sporta cen
trā un k/n „Zvejniekciems” pie 
administratoriem. Ieejas maksa: 
10, 12, 15 un 18 EUR. 

Svētdien, 16. jūlijā, 
plkst. 14.00 

Saulkrastu kapos 
KAPUSVĒTKI.

Saulkrastu novada dome atvainojas Sandrai Priedītei par ilgstošu un 
vairākkārtēju Sandras Priedītes informācijas pieprasījumu par Kohēzijas 
fonda projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Saulkrastos, Ūdenssaimniecī-
bas attīstība Austrumlatvijas upju baseinu pašvaldībās, 3. kārta” pārbaudes 
ziņojumu izsniegšanu atstāšanu bez ievērības un neatbildēšanu uz tiem 
Informācijas atklātības likuma paredzētajā kārtībā.

Saulkrastu novada dome pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu 
soli pašvaldībai piederošus nekustamos īpašumus:

1) zemes īpašumu Devītā iela 85, VEF Biķernieki, Saulkrastu 
pag., Saulkrastu nov., kadastra Nr. 8033 003 2691, kas sastāv no ze
mes vienības ar platību 0,0629 ha, nosacītā cena – EUR 5040,00, 
nodrošinājuma nauda – EUR 504,00;

2) zemes īpašumu Devītā iela 121, VEF Biķernieki, Saulkrastu 
pag., Saulkrastu nov., kadastra Nr. 8033 003 1937, kas sastāv no ze
mes vienības ar platību 0,0682 ha, nosacītā cena – EUR 5520,00, 
nodrošinājuma nauda – EUR 552,00;

3) zemes īpašumu Devītā iela 20, VEF Biķernieki, Saulkrastu 
pag., Saulkrastu nov., kadastra Nr. 8033 003 1855, kas sastāv no ze
mes vienības ar platību 0,059 ha, nosacītā cena – EUR 4560,00, no
drošinājuma nauda – EUR 456,00;

4) zemes īpašumu Septītā iela 4, VEF Biķernieki, Saulkrastu 
pag., Saulkrastu nov., kadastra Nr. 8033 003 1577, kas sastāv no ze
mes vienības ar platību 0,0489 ha, nosacītā cena – EUR 3600,00, 
nodrošinājuma nauda – EUR 360,00.

Objektu izsoles notiks 2017. gada 18. augustā plkst. 9.30, 10.00, 
10.30, 11.00 Saulkrastu novada domes otrā stāva zālē Raiņa ielā 8, 
Saulkrastos, Saulkrastu novadā. 

Dalībnieku reģistrācija Saulkrastu novada domē 107. kabinetā do
mes darba laikā, sākot no nākamās darba dienas no paziņojuma pub
licēšanas „Latvijas Vēstnesī”,  līdz 2017. gada 18. augusta plkst. 9.00. 

Nodrošinājuma naudu iemaksāt Saulkrastu novada domes, reģ. 
Nr. 90000068680, bankas kontā Nr. LV 78UNLA0050008528948, 
AS „SEB banka”, līdz reģistrācijai izsolei. 

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties www.saulkrasti.lv un 
Saulkrastu novada domē 102. kabinetā Raiņa ielā 8, Saulkrastos, 
Saulkrastu novadā, darba laikā.

Saulkrastu poliklīnikas informācija
Saulkrastu poliklīnikas reģistratūras darba laiks 

p., t., pk. 8.00–16.00, o., c. 9.00–17.00. 
Steidzamās medicīniskās palīdzības punkts darbojas visu 

diennakti.  Ārstu pieņemšana pēc iepriekšēja pieraksta 
pa tālr. 67952700.




