
Saulkrastu vidusskolas 
„Saulīte” Eiropiādē
40 Saulkrastu vidusskolas 4.–5. 
un 6.–8. klašu deju kolektīva 
„Saulīte” dalībnieki ar 
intensīvu darbu vairāku gadu 
garumā izcīnīja iespēju 26.– 
31. jūlijā piedalīties folkloras 
festivālā „Eiropiāde 2017”, 
kas šogad notika viesmīlīgajā 
Somijas pilsētā Turku. 

Festivālā piedalījās 26 kolektīvi 
no Latvijas, kas koncertos parā
dīja latviešu mīlestību pret deju. 
Visskaļākos skatītāju aplausus iz
pelnījās tieši dejotāji no Latvijas. 
„Saulītes” dejošanas prasmes un 
tautastērpu skaistums tika novēr
tēts vairākos ielu koncertos. 

Mūsu dejotāji bija dalībnieki 
Ginesa rekorda uzstādīšanā, kad 
tika dejota tradicionālā Somijas 
deja humppa. Festivāla laikā tika 
iepazīti daudzi interesanti cilvēki. 
Saulkrastu jaunieši iepazinās ar 
poļu jauniešiem no pilsētas Przygo-
dzice un cer, ka savas dejotprasmes 
varēs atrādīt, ciemojoties cits pie 
cita. Dejotāji izsaka milzīgu patei
cību visiem labvēļiem – Saulkrastu 
domei, Skultes kokostai, kafejnīcai 
„Bemberi”, „Manai aptiekai”, skolo
tājiem Jānim un Ilonai Trezuniem 
un saviem vecākiem. 
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Ar pašvaldības atbalstu 
īstenos projektus
Saulkrastu novada dome šī gada 
maijā izsludināja konkursu 
novada iedzīvotājiem, 
uzņēmējiem un nevalstiskajām 
organizācijām finansējuma 
saņemšanai dažādu iniciatīvu 
atbalstam. Vienam projektam 
maksimālais pieejamais 
Saulkrastu novada domes 
atbalsts ir 750,00 eiro, un tas 
nepārsniedz 90% no projekta 
kopējām izmaksām.

Konkursa rezultātā tika saņemti 
pieci projektu pieteikumi, to
mēr, pamatojoties uz nolikumā 
noteiktajiem kritērijiem, atbals
tīti tika trīs projekti: „Saulkras
tu tenisa kortu labiekārtošana” 
(SIA „Pūces skola”), „Mazuļu 
interešu izglītības un attīstības 
veicināšana” (iedzīvotāju grupa – 
Kristīne Felkere, Ieva Ancāne, 
Anda Veismane, Justīne Cīrule, 
Arta Skudrēna) un „„Mēs esam 
saulkrastieši” – atmiņu stāsti 
par Saulkrastiem un tās iedzīvo
tājiem” (Saulkrastu Pensionāru 
biedrība). 

Projektā „Saulkrastu tenisa 

kortu labiekārtošana” tiks iegā
dāti un uzstādīti galdi un krēsli 
Saulkrastu tenisa kortu apmeklē
tāju vajadzībām. Projekta kopējā 
summa ir 1404,81 eiro, no tiem 
750 eiro – pašvaldības atbalsts.

Projekta „Mazuļu interešu iz
glītības un attīstības veicināšana” 
ietvaros tiks izveidota publiski 
pieejama attīstoša un izglītojo
ša brīvā laika pavadīšanas zona 
bērniem vecumā no 0 līdz 5 ga
diem ar dažādām bērnu attīs
tību veicinošām rotaļlietām un 
piederumiem. Projekta kopējās 
izmaksas ir 826,14 eiro, no tiem 
743,53 eiro – pašvaldības atbalsts.

Projekta „„Mēs esam saulkras
tieši” – atmiņu stāsti par Saulkras
tiem un tās iedzīvotājiem” mērķis 
ir paaudžu mantojuma nodošana 
jaunajai paaudzei. Projekta no
drošināšanai paredzēts iegādāties 
tehniku filmas veidošanai, to
starp arī nākotnes projektiem, un 
tiks izveidota dokumentālā filma 
par Saulkrastu novada iedzīvo
tājiem un viņu dzīvesstāstiem. 
Visas projekta izmaksas – 578,00 
eiro – sedz pašvaldība.

Aicina pieslēgties izbūvētajiem tīkliem
SIA „Saulkrastu komunāl
serviss” (SKS) aicina zemes 
gabalu īpašniekus, līdz kuru 
gruntsgabalu robežām ir izrakti 
ūdensvada un kanalizācijas 
tīklu pievadi, pieslēgties vieno
tajam dzeramā ūdensvadu un 
kanalizācijas tīklam.

Lai pievienotos ūdensvada un/vai 
kanalizācijas tīklam, jāveic šādas 
darbības:

1. Tehnisko noteikumu izstrāde
Inženiertīklu izbūves ierosi

nātājs klātienē vai elektroniski 
iesniedz iesniegumu (paraugs 
pieejams http://komunalserviss.lv/
udenssaimniecibas-attistibas-pro-
jekts) SKS Liepu ielā 3, pievienojot 
sekojošus dokumentus:

• zemesgrāmatu apliecības ko
pija,

• zemes robežu plāna kopija,
• būves inventarizācijas lietas 

pagraba un/vai 1. stāva plāna ko
pija.

2. Tehniskās shēmas izstrāde
SKS veic tehniskās shēmas iz

strādi. Ja tehniskajai shēmai ne
pieciešami nestandarta risināju
mi, tīklu izbūves ierosinātājam 
jāvienojas ar sertificētu projektē
tāju par tehniskās shēmas izstrādi.

3. Tehniskās shēmas saskaņo-
šana

SKS veic tehniskās shēmas 
saskaņošanu un apstiprināšanu 
Saulkrastu būvvaldē.

4. Būvvaldes atļaujas saņem-
šana inženiertehnisko tīklu iz-
būvei

Būvvalde izskata izstrādāto 
tehnisko shēmu un pieņem lē
mumu par plānotās izbūves sa

skaņošanu vai sniedz pamatotu 
rakstisku atteikumu.

5. Inženiertehnisko tīklu būv-
niecība un nodošana ekspluatācijā

Inženieru tīklu izbūves ierosi
nātājs pats par saviem līdzekļiem 
veic būvdarbus. Lai izbūvētos inže
niertīklus pieņemtu ekspluatācijā, 
nepieciešams SKS atzinums par in
ženiertīklu gatavību ekspluatācijai.

6. Līguma noslēgšana ar SKS 
par ūdensvada un/vai kanalizā-
cijas pakalpojumu lietošanu

Pēc atzinuma par inženiertīklu 
gatavību ekspluatācijai saņemša
nas jāvēršas pie SKS speciālistiem, 
lai atbilstoši noteiktajai kārtībai 
noslēgtu līgumu par ūdensvada 
un/vai kanalizācijas pakalpojumu 
lietošanu.

Papildu informācija pa tālruni 
67951361.

Kandidātu pieteikšana darbam Vēlēšanu komisijā
Saulkrastu novada dome, pamato
joties uz domes 2017. gada 26. jūli
ja sēdes lēmumu, nolēma izveidot 
Vēlēšanu komisiju desmit locekļu 
sastāvā un izsludina kandidātu 
pieteikšanu darbam Saulkrastu 
novada Vēlēšanu komisijā. Kandi

dātam jāatbilst šādām prasībām: 
Latvijas Republikas pilsonis, prot 
latviešu valodu, iegūta vismaz vis
pārējā vidējā izglītība. 

Pieteikumu veidlapas var 
saņemt Klientu apkalpošanas 
centrā Saulkrastu novada domē  

Raiņa ielā 8 vai www.saulkrasti.lv 
sadaļā „Pašvaldība→Dokumenti→
Nolikumi”. Pieteikums jāiesniedz 
personīgi Klientu apkalpošanas 
centrā līdz 2017. gada 21. augus
tam. Papildu informācija pa tāl
runi 67142521.

„Saulītes” dejotāji svētku gājienā. 
Foto no Saulkrastu vidusskolas 

arhīva
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Vēl tikai 46 mēneši
Savu pirmo viedokļrakstu vē
los sākt ar pateicību daudzajiem 
saulkrastiešiem, kas man uzticē
jās un balsoja par mani un „Latvi
jas Zemnieku savienības” koman
du pašvaldību vēlēšanās. Atzīšos, 
kopumā biju cerējis uz lielāku 
atbalstu mūsu partijai, līdz ar to 
cerēju uz lielākām izmaiņām de
putātu sastāvā, tomēr piekrītu 
apgalvojumam, ka uzticība ir jā
nopelna ar darbu, nevis ar solīju
miem. Mums, deputātiem, kopu
mā ir doti 4 gadi jeb 48 mēneši, 
lai ar darbiem pierādītu, kurš ir 
lietaskoks, bet kurš – balamute.

48 mēneši, no vienas puses, 
ir ļoti ilgs laiks, tomēr, ja ņem 
vērā, ka divi mēneši no tiem jau 
ir pagājuši, tad viennozīmīgi se
cinu, ka es sagaidu daudz aktī
vāku katra deputāta darbu, kā 
arī daudz aktīvāku iedzīvotāju 
līdzdarbošanos. Lai sasniegtu 
mērķus, šai domei jāstrādā saska
ņoti, profesionāli un mērķtiecī
gi, tāpēc ceru, ka dažu deputātu 
neproduktīvā un neprofesionālā 
darbošanās domes un komiteju 
pirmajās sēdēs drīz vien beigsies. 
Tā vien šķiet, ka kāds no deputā
tiem, kurš neieguva kāroto kroni, 
dara visu iespējamo, lai ar domes 
un komiteju sēžu darba laika vilk
šanu palielinātu apmaksāto darba 
stundu skaitu. Uzskatu, ka kat
ram deputātam uz domes sēdēm 
jānāk sagatavotam. Tā kā esam 
ļoti maza pašvaldība, virkni jautā
jumu iespējams noskaidrot pirms 
sēdes, uzrunājot gan kolēģus, gan 
attiecīgos speciālistus, protams, 
ja kāds grib rīkot šovu kameras 
priekšā, to var darīt. Bet labuma 
no tā nevienam nebūs.

Personīgi es, uzsākot darbu, 
ļoti daudz laika esmu veltījis pa
dziļinātai likumu un pašvaldības 
normatīvo aktu izpētei. Bieži vien 

jautājumi, kas priekšvēlēšanu gai
sotnē skatīti emocionāli saprota
mi, izrādās juridiski aplami. Per
sonīgu pašizglītošanos sagaidu 
arī no saviem kolēģiem – tostarp 
no tiem deputātiem, kuri domē 
atrodas jau trešo vai pat sesto sa
saukumu pēc kārtas. Ceru, ka ta
gad mūs vienos kopējais mērķis – 
apmierināts saulkrastietis!

Pats esmu ievēlēts Tautsaim
niecības attīstības un vides komi
tejā un Finanšu komitejā, kā arī 
Iepirkumu un Atļauju komisijās. 
Pildīšu arī Skultes ostas valdes 
locekļa pienākumus. Kā redzat, 
jauno darbu ir ļoti daudz, tāpēc 
priecāšos par jebkādu palīdzību 
un atsaucību no jums, saulkras
tieši. Kaut gan esmu deleģēts 
pārstāvēt jūsu intereses, uzskatu, 
ka vislabāk darbs sekmēsies, ja 
arī jūs ņemsiet aktīvu līdzdalību, 
pirmkārt, daloties ar savām ide
jām un ieteikumiem, otrkārt, ar 
konstruktīvu kritiku. Esmu at
vērts komunikācijai, tāpēc droši 
uzrunājiet mani kā savu perso
nīgo pārstāvi Saulkrastu domē, 
lai kopīgiem spēkiem sasniegtu 
iedzīvotājiem labvēlīgus mēr
ķus, mans epasts saziņai: alens.
horsts@saulkrasti.lv.

Neskatoties uz visu iepriekš
minēto, arī turpmāk veikšu dar
bu daudzdzīvokļu māju apsaim
niekošanas jomā, tāpēc absolūti 
loģiski, ka mana galvenā priori
tāte kā deputātam ir šī sfēra. Jau 
pirmajos divos darba mēnešos 
esmu darījis gana daudz, lai pa
visam droši varētu teikt, ka SIA 
„Saulkrastu komunālserviss” gai
da lielas pārmaiņas. Pakalpoju
mam jākļūst lētākam un kvalita
tīvākam. 

Alens Horsts, 
Saulkrastu novada domes deputāts

Pieejami mobilā higiēnas centra pakalpojumi
Saulkrastu Sociālais dienests 
atkārtoti 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 ap
stākļos (pakalpojums tiek pie
šķirts bez personas ienākumu 
izvērtēšanas). 

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.

Notiek ielu remonts
Kopš jūnija beigām 
pašvaldības teritorijā ir uzsākti 
ielu un ceļu būvdarbi. 

Būvdarbu veicējs SIA „Limbažu 
ceļi” veic ielu un ceļu sagatavo
šanas darbus (greiderēšanu), lai 
uzsāktu ceļu atputekļošanu. Tā
pat notiks ūdens noteku un lūku 
pārsedžu uzstādīšana vai nepie
ciešamības gadījumā to nomaiņa. 
Būvdarbi tiek veikti saskaņā ar 
līgumā noteikto darbu kalendā
ro grafiku. Plānots, ka būvdarbus 
pabeigs augusta beigās. 

Dubultā virsmas apstrāde ar 
10  cm dolomīta šķembu profila 
labošanu tiek veikta:

• Brāļu Kaudzīšu ielā no asfal
ta seguma līdz Zītaru ielai;

• Zītaru ielā no Brāļu Kaudzīšu 
ielas līdz Vītiņu ielai;

• Parka ielā visā garumā;
• Limbažu ielā visā garumā;
• Saulgriežu ielā no Limbažu 

ielas līdz novada robežai;
• Akmeņu ielā no asfalta segu

ma līdz Celtnieku ielai;
• Stirnu ielā no A. Kalniņa ie

las līdz bērnudārza stāvvietai;

• Loka ielā (kooperatīvā 
„Zeme”) no asfalta seguma līdz 
10 metriem aiz 4. līnijas;

• četras sānu iebrauktuves ko
operatīvā „Zeme”.

Vienkārtas virsmas apstrāde 
tiks veikta Viļa Lāča ielā no vecās 
pārbrauktuves līdz ceļa sadalīju
mam. 

Lūdzam iedzīvotājus ar saprat
ni izturēties pret neērtībām būv
darbu veikšanas laikā!

SIA „Saulkrastu  
komunālserviss”

Draudzība un sadarbība – 
„Jauniešu māja” 
kopā ar „Augam Latvijai”

Saulkrastu Saulrieta skrējiens  – 
tas ir tikai sākums lieliskajai sa
darbībai ar biedrību „Augam Lat
vijai”. Neskaitāmas tikšanās, kas 
notika „Jauniešu mājā”, deva ie
spēju novada jauniešiem kļūt par 
daļu no šīs vasaras sportiskākā 

pasākuma. Noteikti jāpiebilst, ka 
pasākums pulcināja ap 200 skrē
jēju, tostarp arī viesus no citām 
valstīm.

Nenoliedzami Saulkrastu Saul
rieta skrējiens bija lieliska piere
dze gan pašai biedrībai, gan jau

niešiem, kas ļāva plānot, īstenot 
un ar labi padarīta darba sajūtu 
gatavoties nākamajām aktivitā
tēm.

Renārs Peksis,  
„Jauniešu māja” 

NVA konsultācijas
Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) Siguldas filiāles darbinie-

ki pieņems klientus 4. un 7. septembrī no plkst. 10.00 līdz 15.00 
Saulkrastu domes telpās, cokolstāvā. Aicinām sekot norādēm!

Saņemts atbalsts 
diviem projektu pieteikumiem
Saulkrastu novada dome ir sa
ņēmusi Lauku atbalsta dienesta 
(LAD) apstiprinājumu projektu 
pieteikumiem „Labierīcību infra
struktūras izveide Baltās kāpas 
teritorijā” un „Publiskās infra
struktūras nodrošināšana uzņē
mējdarbības atbalstam pie Baltās 
kāpas teritorijas”. 

Abi projekti ir savstarpēji sais
tīti un paredz vecās vidi degra
dējošās tualetes nojaukšanu un 
jaunas mūsdienu prasībām at
bilstošas, tostarp cilvēkiem ar 
īpašām vajadzībām piemērotas, 
izbūvi, kā arī ūdensvada un ka
nalizācijas pievada izbūvi gan 
jaunajai tualetei, gan arī plāno

tajai kafejnīcai blakus Baltās kā
pas autostāvvietai. Abu projektu 
izmaksas plānotas 82 500 eiro 
apmērā, no kuriem 74 250 eiro 
piešķir Eiropas Lauksaimniecī
bas fonds, 10% līdzfinansējums 
jānodrošina Saulkrastu novada 
domei. Projektu īstenošana no
tiks 2018. gadā.

Daži no skrējiena dalībniekiem.

Pašvaldības 
policijas paveiktais
Jūlijā Saulkrastu pašvaldības 
policijas darbinieki ir saņēmuši 
154  izsaukumus, par dažādiem 
pārkāpumiem aizturētas 9 perso
nas, kuras nogādātas Rīgas reģio
na pārvaldes Saulkrastu policijas 
iecirknī tālāku darbību veikšanai.

Sastādīti 262 administratīvā 
pārkāpuma protokoli, 5 protoko
li par smēķēšanas ierobežojumu 
pārkāpšanu, 233 protokoli par ceļu 
satiksmes noteikumu neievēroša
nu, 5 protokoli par alkoholisko 
dzērienu lietošanu sabiedriskā 
vietā, 11 protokoli par teritorijas 
un piegulošās teritorijas nesakop
šanu, 6 protokoli par nenoslēgtu 
līgumu ar sadzīves atkritumu 
apsaimniekotāju, 1 protokols par 
dzīvnieku nereģistrēšanu norma

tīvajos aktos noteiktajā kārtībā 
un viens protokols par dzīvošanu 
bez deklarētas dzīvesvietas.

Uzsāktas 73 administratīvā pār
kāpuma lietvedības – par līgumu 
nenoslēgšanu ar sadzīves atkritu
mu apsaimniekotāju, par mājas (is
tabas) dzīvnieku labturības notei
kumu neievērošanu, par teritorijas 
nesakopšanu un par ēku numuru 
vai nosaukumu plākšņu neizvieto
šanu pie nekustamā īpašuma. 

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

Guntis Vinteris, 
pašvaldības policija 

Pirmsskolas izglītības iestāde „Rūķītis” informē, ka 
28., 29., 30. un 31. augustā iestāde nestrādās.

31. augustā Atvērto durvju diena  – iepazīšanās ar iestādi.
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Aicina lasīt un vērtēt grāmatas
Vasaras vidū Saulkrastu 
novada bibliotēkā pieejama šā 
gada jaunā grāmatu kolekcija, 
kas paredzēta Bērnu, jauniešu 
un vecāku žūrijas darbam. 

Jau tradicionāli četrās vecuma gru
pās bērni un jaunieši kopā ar vecā
kiem vairāku mēnešu garumā aici
nāti lasīt grāmatas, kuras ieteikuši 
profesionāļi, bet vēlāk tās vērtēt. 
Neraugoties uz to, ka ārā ir vasara 
un tuvojas skolas laiks, Saulkrastu 
novada bibliotēkā aktīvi tiek lasītas 
gandrīz visas komplekta grāmatas. 
Šogad katrā vecuma grupā (5+, 

9+, 11+, 15+) tiek piedāvātas sešas 
grāmatas, vecāku žūrijā grāmatu 
skaits ir nedaudz mazāks – četras. 
Grāmatu sarakstu var atrast mājas
lapā lasamkoks.lv.

Šis projekts tiek īstenots jau 
septiņpadsmito reizi, bet jau sep
tīto gadu lasīšanas maratonā tiek 
aicināti iesaistīties arī vecāki, vec
vecāki, skolotāji, paši bibliotekāri 
un citi pieaugušie. Bērnu žūrija 
noslēdzas ar Lielajiem lasīšanas 
svētkiem, kuros tiek sumināti 
grāmatu autori un arī lasītāji. Par 
Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas 
ekspertu var kļūt jebkurš – tikai 

jāaiziet uz bibliotēku, jāvienojas 
par grāmatas lasīšanu, jālasa un 
jāvērtē. Projektā darbojas arī ve
cāku žūrija, kas ir veicinošs fak
tors, lai vecāki kopā ar bērniem 
lasītu grāmatas. Viņi iemācās 
vērtēt, veidojas interese par grā
matu un lasīšanu, uzlabojas bēr
nu un jauniešu lasītprasme. Esiet 
atbalsts saviem bērniem, kopā 
atjaunosim unikālo grāmatu lasī
šanas nozīmi sabiedrībā un lasīša
nas tradīcijas ģimenē!

Ilze Dzintare, 
Saulkrastu novada bibliotēka

Lasītākās grāmatas 
Saulkrastu novada 
bibliotēkā 2017. gada 
pirmajā pusgadā

Kategorijā 
„PIEAUGUŠO LITERATŪRA”
1. Laima Kota „Istaba” 
2. Nora Ikstena „Mātes piens”
3. Inga Ābele „Duna”
4. Sofija Kaspari „Flamingu lagūna”
5. Sofija Kaspari „Ūdenskrituma 
dziesma”
6. Gundega Repše „Bogene”
7. Jūlijs Krūmiņš „Iļģuciema pašpuikas 
stāsti”
8. Māra Zālīte „Pieci pirksti”
9. Sofija Kaspari „Koraļļkoka zemē”
10. Māris Bērziņš „Svina garša”

Kategorijā „BĒRNU LITERATŪRA”
1. Džefs Kinnijs „Grega dienasgrāma-
ta” Nr. 11 „Uz naža asmens”
2. Deivs Pilkijs „Dogmens”
3. Džefs Kinnijs „Grega dienasgrāma-
ta” / Grega Heflija darbu reģistrācijas 
žurnāls
4. Hollija Veba „Noskumušais kucēns”
5. Anna Toda „AFTER” 2. grāmata
6. Liza Pīčone „Asprātīgi aizbildinā-
jumi”
7. Reičela Renē Rasela „Nikijas dienas-
grāmata”
8. Džeronīmo Stiltons „Slepenais 
aģents”
9. Henriks Tamms „Nindzja Timijs un 
ceļojums uz Sansoriju”
10. Džefs Kinnijs „Grega dienasgrāma-
ta” Nr. 5 „Neglītā patiesība”

No vārdiem pie darbiem!
Informēju jūs, ka 20.06.17. 
Uzņēmumu reģistrā reģistrēta 
„Saulkrastu uzņēmēju 
biedrība”. Kā savus prioritāros 
darbus biedrība noteikusi: 
veicināt sociāli ekonomisko 
aktivitāti un uzņēmējdarbības 
vides attīstību Saulkrastu 
novadā; sekmēt Saulkrastu 
novada uzņēmēju interešu 
ievērošanu valsts un 
pašvaldību institūcijās.

Šobrīd esam uzsākuši aktīvu dar
bību, lai slēgtu sadarbības līgu
mus ar visām iespējamajām part
nerorganizācijām – citu novadu 
uzņēmēju biedrībām, Saulkrastu 
un citām pašvaldībām, Tirdznie
cības rūpniecības kameru, Darba 
devēju konfederāciju, biznesa in
kubatoriem, LIAA. Darām visu, 
lai Saulkrastiem piesaistītu inves
tīcijas, tostarp radītu investīcijām 
labvēlīgāku vidi.

Stiprā uzņēmēju biedrībā 
Saulkrastos ir ieinteresēts katrs 
saulkrastietis. Iespējams, tieši 
tāpēc, ka Saulkrastos nekad nav 
bijusi juridiski rīcībspējīga orga
nizācija, kas pārstāvētu uzņēmēju 
intereses, uzņēmējdarbība no
vadā daudzos segmentos nīkuļo, 
īpaši ziemā, pavasarī un rudenī.

Mēs priecājamies, ka mums ir 
izveidojies ļoti labs kontakts ar 
Saulkrastu novada domes vadību 

un domes priekšsēdētāju Ervīnu 
Grāvīti, kurš atbalsta mūsu ide
jas un iniciatīvas, tāpēc šis ir īpaši 
labs laiks, lai aktīvi darbotos arī 
uzņēmēji paši.

Aicinām uzņēmējus iesaistī
ties biedrības darbā – kļūstiet par 
biedru, apmeklējiet sapulces katra 

mēneša otrajā ceturtdienā, dalie
ties ar idejām un priekšlikumiem, 
piedalieties biedrības aktivitātēs.

Ceturtdien, 31. augustā, plkst. 
10.00–12.00 viesnīcā „Sunny 
Dune” notiks „Saulkrastu uz-
ņēmēju biedrības” prezentācijas 
pasākums „Uzņēmēju brokastis” 

ar devīzi „No vārdiem pie dar-
biem!”. Dalība uzņēmēju brokas
tīs ir 10 EUR no personas, pieteik
šanās – sūtot epastu uz info@
saulkrastuuznemeji.lv, piesakieties 
līdz 28. augustam.

„Uzņēmēju brokastīs” tiks 
pulcēti nozīmīgākie Saulkrastu 

novada un kaimiņu novadu uz
ņēmēji, Saulkrastu domes un lie
lāko pašvaldības iestāžu pārstāvji, 
nozīmīgāko Latvijas uzņēmējdar
bību veicinošo organizāciju pār
stāvji un citi interesenti, kuru ko
pējais mērķis ir attīstīt un uzlabot 
uzņēmējdarbību Saulkrastos un 
novada apkārtnē!

Aktuālāko informāciju par 
mums atradīsiet: facebook.com/
saul krastuuznemeji vai arī mūsu mā
jaslapā www.saulkrastuuznemeji.lv.

Mūsu rekvizīti: 
Biedrība „Saulkrastu uzņēmēju 
biedrība”
Reģ. Nr. 40008265609
Adrese: Raiņa iela 36; LV 2160, 
Saulkrasti 
Konts: LV35HABA0551043728636

„Saulkrastu uzņēmēju bied
rības” valdes priekšsēdētājs ir 
Andris Birzulis (SIA „Helgas ve
ļas māja”), valdes locekļi – Valdis 
Baltiņš (SIA „Saulkrastu meži”) 
un Gatis Zonbergs (SIA „Buildim
peks”). Sekretārs – Artūrs Ancāns 
(SIA „Katrīnbādes placis”).

Investējiet „Saulkrastu uzņē
mēju biedrībā” savas zināšanas, 
laiku un enerģiju, un tas atmak
sāsies jūsu uzņēmējdarbībā jau 
pavisam drīz.

Ar cieņu, „Saulkrastu uzņēmēju 
biedrības” vārdā 

Artūrs Ancāns

Saulkrastu uzņēmēju biedrības valdes priekšsēdētājs Andris Birzulis un domes priekšsēdētājs Ervīns Grāvītis. 
Foto: A. Ancāns

Zvejniekciema vidusskolas 
absolventu rezultāti 
centralizētajos eksāmenos 
augstāki nekā valstī
Zvejniekciema vidusskolas 
12. klases absolventu rezultāti 
centralizētajos eksāmenos (CE) 
2017. gadā pārsniedz vidējos 
rādītājus valstī. 

2016./2017. m. g. Zvejniekciema 
vidusskolu absolvēja 8 skolēni. 
Lai iegūtu atestātu par vidējo iz
glītību, jauniešiem sekmīgi jāno
kārto 3 obligātie CE latviešu va
lodā, matemātikā un svešvalodā 
un viens eksāmens pēc skolēna 
izvēles. 

CE rezultāti liecina, ka vi
dējais rezultātu kopprocents 
Zvejniekciema vidusskolā ir 
59,95%, savukārt valstī – 49,1%. 

CE latviešu valodā, matemātikā 
un svešvalodās kārtoja 8 sko
lēni, bet Latvijas un pasaules 
vēsturē  – 2  izglītojamie. Visos 
eksāmenos Zvejniekciema vi
dusskolas izglītojamo rezultāti 
ir augstāki nekā valstī.

Priecājamies par mūsu skolēnu 
sasniegumiem, jo Zvejniekciema 
vidusskolas pedagogi cenšas rast 
individuālu pieeju izglītojama
jiem, lai iegūtais rezultāts būtu 
atbilstošs katra spējām un iegul
dītajam darbam. Paldies pedago
giem, skolēniem un vecākiem!

Valda Tinkusa,  
Zvejniekciema vidusskola
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Pirms dažām nedēļām Saulkrastu Jūras parkā tika aizvadīts 
Latvijā pats vecākais un populārākais pludmales volejbola 
turnīrs, kas kopā ar tradicionālo čempionu ballīti saucas 
„Saulkrastu kokteilis”. Šoreiz par čempioniem kļuva Mārtiņš 
Pļaviņš un Haralds Regža, kuri finālā uzvarēja Jāni Šmēdiņu 
un Ingaru Ivanovu. Savukārt „Saulkrastu kokteiļa” tēvi Guntars 
Zonbergs un Andris Vanags par izciliem nopelniem novada 
labā un Saulkrastu vārda popularizēšanu saņēma Saulkrastu 
Lielo balvu. Šādā reizē arī tika uzklausīta abu vīru saruna par 
volejbolu, dzīvi, naudu un idejām, bez kurām nekas nenotiek.

Pēc profesijas 
esam ceļinieki 
Guntars: Mēs abi ar Andri pēc 
profesijas esam ceļinieki – piede
ram ceļu projektētāju, būvnieku 
un uzturētāju saimei. Jau mūsu 
tēvi bija ceļinieki, un tas ir ie
mesls, kāpēc arī mēs abi ar Andri 
jau gadiem esam pazīstami. Taču 
mūsu ceļi ir krustojušies ne tikai 
darba jautājumos, bet arī sportā.

Andris: Guntars, būdams ve
cāks par mani, praktizējās pie 
mana tēva ceļu projektēšanas 
institūtā, bet es pēc studijām to
laik Rīgas Politehniskajā institūtā 
praktizējos pie Guntara. Vēsturē 
ir bijis brīdis, kad mūsu tēvi ceļu 
nozarē strādāja kopā, un tas pavi
sam droši nozīmē, ka esam otrās 
paaudzes ceļinieki.

Guntars: Patiesībā jau ir pie
nācis laiks runāt par trešo paau
dzi, jo mans dēls Edmunds arī ir 
pievērsies ceļinieka arodam un 
strādā kopā ar Andri.

Saites ar Saulkrastiem
Guntars: Savulaik četrus gadus 
biju institūta „Ceļu projekts” 
darbinieks un tad 1974. gadā at
nācu uz Saulkrastu 2. ceļu būves 
rajonu. Sākumā strādāju kā ceļu 
būvētājs, bet nu jau divus gadu 
desmitus nodarbojos ar ceļu uz
turēšanu. Te dzīvodams, apprecē
jos un uzcēlu māju.

Tātad Saulkrastos ir nodzīvoti 
42 gadi, bet vēl var pierēķināt klāt 
laiku, kad te biju praksē, uz kuru 
pirmo reizi atbraucu 1967. gadā.

Andris: Vēl krievu laikos, 
60.  gados, manam tēvam Saul
kras tos piešķīra zemes gaba
lu vasarnīcas celšanai, un mēs 
1968. gadā sākām to būvēt. Kopš 
tā laika šeit esmu vienmēr. Tur
klāt, kad sāku Saul kras tos strā
dāt, man piešķīra vietu kopmītnē, 
tad iedeva dzīvokli, un šeit satiku 
savu nākamo sievu. 

Nu jau drīz varēšu svinēt 
50. gadadienu, kopš esmu saistīts 
ar Saulkrastiem. Lai arī man ir 
dzīvoklis Rīgā, katru gadu vairā
kus mēnešus dzīvoju Saulkrastos. 

Kā radās 
„Saulkrastu kokteilis” 
Guntars: Jau tagad esam sā
kuši domāt, ka nākamgad būs 
„Saulkrastu kokteiļa” 25. gada
diena. Gribam, lai tie būtu patiesi 
krāšņi svētki. 

Savulaik „Saulkrastu kokteili” 
esam rīkojuši estrādē pie Ķīšup
es. Arī tagad ir ideja tieši tur rīkot 
nākamā gada pludmales volejbola 
turnīru un čempionu balli, kā jau 
tas šajā pasākumā pieklājas. Taču 
tas notiks tad, ja tiks izpildīti do

mes plāni par estrādes sakārtoša
nu. Ja nē, tad atkal atgriezīsimies 
Jūras parkā. 

Te vispār ir vietā padomāt, 
kas būtu bijis, ja savulaik nebūtu 
aizsācies „Saulkrastu kokteilis”. 
Iespējams, tad nemaz tāda labie
kārtota Jūras parka ar pludmales 
volejbola laukumiem un skatītā
ju vietām nebūtu. Lai gan, kas to 
var zināt. Saulkrastos taču volej
bola tradīcijas vienmēr ir bijušas 
gana stingras, jo Zvejniekciema 
vidusskolā ir attīstīts jauniešu 
volejbols. Viņi labi spēlē arī valsts 
līmenī. Tur strādā sporta skolotā
ja Dzidra Dulpiņa un pirms tam 
volejbola spēlēšanu sekmēja arī 
skolotājs Jānis Lācis.

Andris: Pats „Saulkrastu kok
teilis” iesākās 1992. gadā, kad Lat
vijas neatkarības sākumos ceļu 
nozarē un ne tikai tur vien bija 
dziļa krīze. Ceļiniekiem toreiz 
daudz darba nebija, bet viens sie
vas vecākiem pazīstams vīrs man 
piedāvāja darbu SIA „Kolor”. Tā 
bija firma, kas veda no Vācijas uz 
Latviju dažādas preces, piemē
ram, jogurtus, īrēja stāvvietu pie 
jūras Saulkrastos pretī Akācijas 
ielai un tur uzbūvēja glītu kafej
nīcu. Tā kā es turpat tuvumā pa 
vasarām dzīvoju, man palūdza 
tajā pastrādāt. Ar kafejnīcām man 
nekādas darīšanas agrāk nebija, 
bet principus, kā vadīt uzņēmu
mu, gan es zināju. Vēl līdztekus 
biju saistīts ar sportu – kopš 
1992.  gada darbojos kā spēlētājs 
un ģenerālmenedžeris basketbola 
klubā „Lainers” un „Barons”. 

Reizēm, braucot uzspēlēt fut
bolu uz Vecāķiem, ievēroju, ka 
tur pludmalē daži puiši spēlēja 
pludmales volejbolu. Tā bija tāda 
apmēram 20 cilvēku grupiņa, un 
tur bija arī meitenes, kas viņus 
atbalsta. Kad sāka līt lietus, mēs 
no tā slēpāmies vai gājām uz vil
cienu, bet viņi spēlēja tālāk. Reiz 
piegāju pie viņiem parunāties un 
sapratu, ka šie puiši ir īsti plud
males volejbola fanātiķi. Savukārt 
mēs, visi pārējie, par šo spēli neko 
daudz tolaik nezinājām. 

Un tad man ienāca prātā – ja 
viņi atbrauktu uz Saulkrastiem, 
šie cilvēki varētu būt potenciāli 
klienti kafejnīcai, kurā strādāju. 
Parunāju ar firmas preziden
tu, ka mēs varētu atrast nelielu 
naudiņu – ne lielāku par 200 la
tiem – balvu fondam un sarīkot 
Saulkrastos pludmales volejbola 
turnīru. 

Uztaisījām kafejnīcas tuvumā 
divus pludmales volejbola lauku
mus un nelielas tribīnes. Pirmais 
pludmales volejbola komerctur
nīrs Latvijā sākās jau piektdienā 

un vakarā bija neliela diskotēka. 
No turienes arī tas nosaukums – 
„Saulkrastu kokteilis”, jo tas bija 
pasākums, kurā apvienojās vo
lejbols, mūzika un kādu brīdi arī 
strītbols. 

Guntars: Kad Saulkrastos iz
veidojās tenisa klubs, arī teniss 
bija „Saulkrastu kokteiļa” daļa.

Andris: Pienāca diena, kad 
Guntars nodibināja savu ceļu bū
ves firmu un tā kļuva par vienu 
no „Saulkrastu kokteiļa” sponso
riem. Taču visam pamatā bija tie 
pludmales volejbola fanātiķi, ku
rus reiz sastapu Vecāķos. Attais
nojās arī mani biznesa plāni, ka 

cilvēki, kas atbrauks uz Saulkras
tu pludmali paskatīties volejbola 
turnīru, ienāks kafejnīcā, dzers 
kafiju, kaut ko uzkodīs. Ar laiku 
sarūpējām arī mājiņas, kur spēlē
tājiem apmesties. Citādi šie puiši 
siltā laikā gulēja pludmalē zem 
laivām un no rīta modās augšā, 
lai spēlētu tālāk. 

Kad SIA „Kolor” tika likvidēts, 
es atgriezos ceļu būves biznesā, 

bet, tā kā „Saulkrastu kokteilis” 
cilvēkiem jau bija iepaticies, no
lēmām no pludmales pārcelties 
uz Saulkrastu estrādi pie Ķīšupes. 
Ceļiniekiem jau lielu problēmu 
atvest dažas kravas smilšu plud
males volejbola laukumu iekārto
šanai nebija. 

Pirmajā gadā, kad tur apmetā
mies, uzaicinājām turnīra vakarā 
uzspēlēt „Līvus”. Kas to lai zina, 
ko publika gribēja redzēt vairāk – 
pludmales volejbolu vai mūžam 
dzīvos „Līvus”, bet tā bija pirmā 
reize, kad līdzjutējiem, lai redzētu 
„Saulkrastu kokteili”, bija jāpērk 
ieejas biļete. Nemaz neticējām, 
ka tik daudz cilvēku atnāks. Tā arī 
turpinājām nākamos gadus, tikai 
čempionu ballītē pēc finālspēles 
„Līvu” vietā katru gadu bija citi 
muzikanti.

Tad arī nostiprinājās tradīcija 
finālspēli spēlēt prožektoru gais
mā, jo tā parasti sākas jau tuvāk 
pusnaktij. Baltijas valstīs tā jop
rojām darām mēs vienīgie. Esmu 
dzirdējis, ka Eiropā tā esot vēl vie
nā turnīrā kaut kur Grieķijā. 

„Saulkrastu kokteilī” 
tiek spēlēts 
augstas klases volejbols
Andris: Viens no „Saulkrastu 
kokteiļa” magnētiem ir tas, ka šeit 
parasti ir skatāms augstas kla
ses pludmales volejbols, un gluži 
automātiski mēs pastāvējām kā 
Latvijas čempionāta posms. Pa
tiesībā jau sākumā tāda līmeņa 
pludmales volejbola sacensību 

nekur citur nebija, bet mums 
Saulkrastos reizēm notika pat 
divi turnīri gadā. 

Ar laiku, kad nostiprinājās Lat
vijas Volejbola federācija, turnīri 
sākās arī citur, un bija mēģināju
mi mūs pārtrumpot. Piemēram, 
pludmales volejbola turnīri no
tika Rīgā pie lielveikala „Mols” 
un citur, bet neviens no šiem 
aizsākumiem nav ilgi turpinājies, 
bet mēs kā bijām, tā arī esam pa
likuši savā vietā. Tāpēc pie mums 
labprāt brauc labākie Igaunijas 
un Lietuvas spēlētāji, kas vienu 
gadu pat kļuva par „Saulkrastu 
kokteiļa” turnīra uzvarētājiem. 
Te ir bijuši kanādieši, kas spēlēja 
olimpiskajās spēlēs, pat austrā
lieši. Trijniekā ir tikuši Krievijas 
spēlētāji. 

Mēs darām visu, lai mūsu sa
rīkojums patiktu skatītājiem, lai 
viņiem būtu interesanti. Līdz 
šim gan „Saulkrastu kokteiļa” 
turnīros pludmales volejbolu ir 
spēlējuši tikai puiši, jo meitenēm 
līmenis vēl nav tik augsts. Taču 
jāatzīst, viņas ir lieliskas kā kar
sējmeitenes.

Guntars: Es domāju, ka vis
maz maza daļa no meistarības, 
kas Mārtiņam Pļaviņam un Jānim 
Šmēdiņam ļāva nopelnīt bron
zas medaļu 2012. gada Londonas 
olimpiskajās spēlēs, ir kaldinā
ta tieši Saulkrastos. Kāpēc es tā 
saku? Tāpēc, ka, pateicoties mūsu 
„Saulkrastu kokteiļa” turnīriem, 
pludmales volejbols Latvijā ir no
turējies kaut cik labā līmenī. Si

tuācija uz labo pusi mainījās, kad 
pludmales volejbolistiem sāka pa
līdzēt valsts.

Nauda bez idejas 
labumu nenes
Guntars: Es, 16 gadus darbojoties 
Saulkrastu domē, esmu pārlie
cinājies, ka mums ir divi pasaulē 
pamanāmi pasākumi – „Saulkras
ti Jazz” un „Saulkrastu kokteilis”. 
Un tas noteikti ir tāpēc, ka abiem 
pamatā ir konkrētu cilvēku privā
ta iniciatīva. 

Esmu redzējis, kā uz Saulkras
tu domi atnāk puiši un prasa 
naudu tāda vai citāda pasākuma 
rīkošanai. Piemēram, vienu gadu 
nauda tika prasīta sērfošanas fes
tivāla rīkošanai, citu gadu atkal 
kaut kam citam. Bet pieredze lie
cina, ka tie, kuri uzreiz to naudu 
dabūja, otrreiz tādu pašu pasāku
mu vairs sarīkot nevarēja. Iznāca 
tā, ka tāds apmaksāts pasākums 
notika pirmo un pēdējo reizi. Ja 
nav entuziastu, kas ar šo lietu 
nodarbojas regulāri, nauda vien 
neko nedod. Ideju vajag.

Savukārt, ja ir ideja un ar ga
diem tā ir nostiprinājusies dar
bos, domes atbalsts jau ir zināma 
drošības josta pat tad, ja turnīra 
budžetā tā ir tikai desmitā daļa no 
nepieciešamās summas. Ja citi pa
sākuma atbalstītāji redz, ka kāds 
kaut ko jau ir ziedojis, tad viņiem 
ir vieglāk izšķirties par līdzīgu 
soli. Reizēm tas ir ļoti svarīgi.

Andris: Skaidrs, ka Saulkras
tu pašvaldība ir mūsu pusē, jo 
„Saulkrastu kokteiļa” mačus 
rāda televīzijā. Taču jārēķinās, 

ka pašvaldība nav tā iestāde, kas 
uzstāsies kā lielsponsors, sedzot, 
piemēram, 80% kāda pasākuma 
rīkošanas izdevumu. Pašvaldībai 
ir arī citi veidi, kā mūs atbalstīt 
bez naudas.

Guntars: Nav jau nemaz tik 
lēts pasākums arī Saulkrastu dže
za festivāls, un Raimondam Kal
niņam sākumā paveicās, ka arī 
viņu atbalstīja ne tikai dome, bet 
nopietni uzņēmēji.

Bet patiesībā ar to sponsorēša
nu ir tā, ka mēs esam pietiekami 
plaši pazīstami ārpus Saulkras
tiem, lai mums būtu pietiekami 
daudz atbalstītāju. 

Andris: Tā kā esam ceļinieki, 
mūs pazīst šīs nozares ļaudis visā 
Latvijā. Pludmales volejbola at
balstītāju vidū ir arī cilvēki, kas 
atbalstīja „Baronu”. 

Kas ir spēlējis 
„Saulkrastu kokteilī”
Guntars: Droši var sacīt, ka 
„Saulkrastu kokteiļa” turnīros ir 
piedalījusies visa Latvijas plud
males volejbola elite – Mārtiņš 
Pļaviņš, Jānis Šmēdiņš, Toms 

Šmēdiņš, Aleksandrs Samoilovs, 
Haralds Regža un citi. 

Visvienkāršākais būtu paska
tīties sarakstā, kas pa gadiem 
uzvarējis „Saulkrastu kokteilī”. 
Tāds saraksts gan ir tikai kopš 
1995.  gada, bet tur noteikti var 
atrast visus Latvijas labākos plud
males volejbola pārus. Visi parasti 

ir bijuši klāt, ja vien nav spēlējuši 
kādos slavenos mačos ārzemēs 
vai ārstējuši traumas. 

Savukārt mēs vienmēr turnī
ru plānojam tā, lai tie nesakristu 
ar konkurējošiem pasākumiem. 
Tad pie mums uz Saulkrastiem 
var atbraukt gan mūsu labākie 
spēlētāji, gan varam uzaicināt arī 
citu valstu sportistus. Piemēram, 

pie mums pēc olimpiādes Lon
donā atbrauca kanādieši, kas šeit 
zaudēja trīs setos Samoilovam un 
Šmēdiņam. 

Andris: Te noteikti jāpiemin, 
ka „Saulkrastu kokteiļa” ceļojo
šais kauss ir izmēru ziņā lielākā 
sporta trofeja Latvijā, ko izgata
vojis vietējais Saulkrastu metāl
mākslinieks Armands Jēkabsons. 

Kādā atpūtas brīdī, kopā sēžot, 
spriedām, ka turnīram vajadzē
tu kādu balvu. Bija tādas Raunas 
ceplī gatavotas volejbola bumbas, 
bet tad vienojāmies, ka ir vaja
dzīgs arī ceļojošais kauss, kurā 
tiks iegravēti uzvarētāju vārdi  – 
tā, kā pasaulē tas ir ar Stenlija 
kausu Ziemeļamerikas hokejā. 

Atbrauc arī pirmā 
„Saulkrastu kokteiļa” 
spēlētāji 
Andris: Pie mums uz „Saulkrastu 
kokteili” regulāri brauc Aleksand
ra Samoilova tēvs Genādijs. Tie
sa, tagad viņš vairs nespēlē, bet 
ir treneris. Genādijs ir viens no 
pludmales volejbola pionieriem 
Latvijā. Tad vēl jāpiemin Aivis 

Eida un Valts Mihelsons, kas bija 
starp tiem, kuri paši palīdzēja ie
kārtot pirmos pludmales volejbo
la laukumus Saulkrastos. Viņiem 
šis pasākums sākotnēji šķita ļoti 
interesants. Tad parādījās Jānis 
Grīnbergs, kurš uzvarēja sešos 
„Saulkrastu kokteiļa” turnīros. 

Tas pieminēto volejbola vete
rānu entuziasms bija pats svarī
gākais motīvs, kāpēc es, cilvēks, 
kas ir saistīts ar basketbolu, arī 
„pavilkos” uz pludmales volejbola 
turnīra organizēšanu.

Guntars: Cilvēki zina, kas mēs 
esam, ko mēs varam noorganizēt 
un kas notiek mūsu rīkotajos pa
sākumos.

Savulaik ceļiniekiem uztaisījām 
strītbola turnīru „Ceļmetis”. Tas 
noturējās vismaz 15 gadus un izbei
dzās tikai krīzes laikā 2008. gadā. Ja 
būs kāds basketbola entuziasts un 
atradīsies sponsori, nav jau sacīts, 
ka šis turnīrs neatdzīvosies. Nāk 
taču jaunas paaudzes, kas kaut ko 
grib izdarīt šajā ziņā. 

Skaidrs, ka mēs ar Andri tri
bīnes, kā „Saulkrastu kokteiļa” 
sākumā, vairs nenesam. Mums 
pietiek palīgu, kas to izdara. Tur
klāt pēdējos gados caur sociāla
jiem tīkliem piesakās brīvprātīgie 
palīgi, parasti gados jauni cilvēki. 

Andris: Agrāk un joprojām 
mums palīgā nāk ģimenes. Bez 
mūsu sievu atbalsta, protams, ne
kas nebūtu iznācis. Bet ir arī tādi 
fakti, ka, piemēram, esmu pazau
dējis vismaz trīs no sievasmātes 
palienētus grābekļus, kas bija ne
pieciešami spēles laukumu smilšu 
līdzināšanai.

Agrāk šos darbus veica ties
neši – nelaiķis Aldis Kublinskis, 
Edvīns Griķis un Māris Bomiņš. 
Tagad tehnisko pusi uzņemas 
Volejbola federācija, jo viņiem ir 
vairāk tiesnešu. 

Viss rit savu gaitu
Guntars: Atgriežoties pie „Saul
krastu kokteiļa”, skaidrs, ka gad
simta ceturksni krāta pieredze 
atvieglo turnīra organizēšanu un 
darbu ar sponsoriem. Turklāt tas 
nav peļņas darbs, bet naudas tērē
šanas veids. 

Esmu pārliecināts, ka „Saul
kras tu kokteilis” turpināsies, jo 
redzu, ka par to interesējas mans 
jaunākais dēls Gatis un vēl citi 
jauni cilvēki. 

Tāpēc es jau otro gadu spēlē
ju golfu, jo tur man pietiek laika 
lēnām pastaigāt, izdomāt, ko da
rīšu, bet, ja gribu atpūsties, kopā 
ar draugiem braucu uz Latgales 
ezeriem un eju medībās.

Andris: Es gan vēl uzspēlēju 
basketbolu, medībās kā Guntars 
neeju, bet gan ziemā, gan vasarā 
ar Guntaru kopā ejam pirtī. 

Parasti jau aprīlī pārvācos no 
Rīgas uz Saulkrastiem, nolieku 
mašīnu un braucu ar velosipē
du. Vasaras sākumā, kamēr vēl 
mazāk cilvēku, aizminos līdz Jū
ras parkam un padomāju arī par 
„Saulkrastu kokteili”.

Ģirts Kondrāts

Ar naudu vien nepietiek, idejas un aizrautību vajag

Andris Vanags (no kreisās) un Guntars Zonbergs ar „Saulkrastu kokteiļa” kausu – pēc izmēra lielāko sporta 
balvu Latvijā, ko darinājis Saulkrastu metālmākslinieks Armands Jēkabsons.

No kreisās Mārtiņš Pļaviņš, Haralds Regža, Andris Vanags, Ingars Ivanovs, Jānis Šmēdiņš pirms finālspēles šogad. 
M. Pļaviņš, J. Šmēdiņš – olimpiskie medaļnieki Londonā – šoreiz laukuma pretējās pusēs.

Šā gada „Saulkrastu kokteiļa” čempionu apbalvošana.

Vismaz maza daļa 
no meistarības, kas 

Mārtiņam Pļaviņam un 
Jānim Šmēdiņam ļāva 

nopelnīt bronzas medaļu 
2012. gada Londonas 
vasaras olimpiskajās 

spēlēs, ir kaldināta tieši 
Saulkrastos.

Guntars Zonbergs: 
Esmu pārliecināts, ka 
„Saulkrastu kokteilis” 

turpināsies, jo redzu, ka 
par to interesējas mans 
jaunākais dēls Gatis un 

vēl citi jauni cilvēki.
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„Stadiona aplis 2017”
No 27. jūnija līdz 14. jūlijam 
visiem bija iespēja noskriet 
Zvejniekciema stadiona 
apli un pretendēt uz 
naudas balvām (1. vieta – 
30 eiro, 2. vieta – 20 eiro, 
3. vieta – 10 eiro). Kopā 
piedalījās 35 cilvēki.

„Stadiona apļa 2017” balvu iegu
vēji:

Grupa 0–12  
1. Markuss Ustenko – 1.00.82
2. Kārlis Lībietis – 1.04.41
3. Emīls Mičuliss – 1.05.35
Grupa 13–18
1. Kārlis Ruša – 59.00
2. Aleksis Pencis – 1.08.37
3. Dāvis Kononovs – 1.13.13
Grupa – sievietes
1. Simona Rozīte – 1.01.28

2. Līga Kūliņa – 1.05.50
3. Madara Pilsētniece – 1.06.78
Grupa – vīrieši
1. Harijs Rozenšteins – 50.53

2. Haralds Liepiņš – 51.92 
3. Krišs Cērpiņš – 52.63
Liels paldies sponsoriem – SIA 

„Aizvēji” un Anrī Kursītim.  

Makšķerēšanas sacensības „Aģes sudrabs”
Otro gadu pēc kārtas Aģes 
upes krastos norisinājās 
makšķerēšanas sacensības. 
Šogad tika aizvadīti četri ļoti 
dažādi posmi, kuros kopumā 
piedalījās 18 entuziastu. 

29. jūlijā notika pēdējais sacensī
bu posms, kura rezultātā tika no
skaidroti pirmo trīs vietu ieguvēji. 
Tika piešķirtas divas specbalvas, 
viena – no Signes Sinkevičas par 
kopvērtējumā vismazāko noķerto 
lomu jeb balva dabai draudzīgā
kajam makšķerniekam, ko ieguva 
Artūrs Bērziņš. Otra balva par lie
lāko lomu tika Arnim Ekmanim 
(karūsa, 1,6 kg). 

„Aģes sudraba 2017” uzvarētāji:
1. vieta – Ainārs Paegle, 112 pun

kti,
2. vieta – Juris Indārs, 103 pun

kti,
3. vieta – Inga Vīksna, 102 pun

kti.
Ainārs Paegle savā īpašumā ie

guva ceļojošo kausu, kuru viņam 
glabāšanā nodeva iepriekšējā 
gada čempions Sergejs Lauva.

Dāvanu kartes makšķerēšanas 

veikalā „Salmo” 50, 20 un 10 eiro 
vērtībā – no Ingmāra Vaidera.

Paldies Andrim Vītolam un 
Laurai Vaiderei par palīdzību gal

venajam tiesnesim un asistēšanu 
visu sacensību garumā. Īpašs pal
dies Ervīnam Grāvītim un Igoram 
Akulovam par iespēju ceturto sa

censību posmu rīkot Skultes ko
kostas teritorijā.

PA „Saulkrastu kultūras un 
sporta centrs” saka milzīgu pal

dies visu sacensību dalībniekiem. 
Prieks par ikvienu, kas iesaistās, 
izrāda interesi un palīdz gan ar 
padomu, gan atbalstot finansiāli. 

„Aizvēju” sporta spēles
15. jūlijā otro gadu pēc kārtas 
atpūtas kompleksā „Aizvēji” 
norisinājās sporta spēles 
četros dažādos sporta veidos. 
Pludmales volejbolā – 11 
komandas, pludmales tenisā – 8, 
tenisā – 6, bet mini futbolā – 7. 

„Esi aktīvs „Aizvējos”” sporta spē
ļu rezultāti

Pludmales volejbols:
1. „Komanda” (Jānis Liepiņš, 

E. Jakovskis)
2. „Mežciems” (Arturs Semjo

novs, Mārtiņš Vanks)
3. „Bumbulīši” (Edgars Priedī

tis, Sintija Mediniece)
Pludmales teniss:
1. „Taipans” (Kristaps Kapzems, 

Artūrs Tirzmalis)
2. „Bumbulīši” (Edgars Priedī

tis, Sintija Mediniece)
3. „Pomelo” (Laura Vaidere, Ju

ris Indārs)
Teniss: 
1. „Bumbulīši” (Edgars Priedī

tis, Sintija Mediniece)
2. „Taipans” (Kristaps Kap

zems, Artūrs Tirzmalis)
3. „Mežciems” (Arturs Semjo

novs, Mārtiņš Vanks)
Mini futbols: 
1. „Taipans” (Kristaps Kapzems, 

Artūrs Tirzmalis)
2. „Bumbulīši” (Edgars Priedī

tis, Sintija Mediniece)
3. „Validols” (Agnese Jermacā

ne, Kaspars Jermacāns)

KOPVĒRTĒJUMS:
1. „Bumbulīši” (Edgars Priedī

tis, Sintija Mediniece)
2. „Taipans” (Kristaps Kap

zems, Artūrs Tirzmalis)
3. „Mežciems” (Arturs Semjo

novs, Mārtiņš Vanks)
Paldies par atbalstu PA 

„Saulkrastu kultūras un sporta 
centrs” un SIA „Aizvēji”.

Specbalvu saņēmēji un kopvērtējuma uzvarētāji. No kreisās: specbalva par lielāko lomu – Arnis 
Ekmanis, ceturtā posma pirmās vietas ieguvējs Eduards Andrjuščenko, kopvērtējuma otrā vieta – 
Juris Indārs, pirmā vieta – Ainārs Paegle, trešā vieta – Inga Vīksna, specbalva „Dabai draudzīgākais 
makšķernieks” – Artūrs Bērziņš.

Sergejs Lauva nodod ceļojošo kausu šī gada 
čempionam Aināram Paeglem.

„Esi aktīvs „Aizvējos”” četru sporta veidu uzvarētāji un kopvērtējuma 
pirmo trīs vietu ieguvēji.

„Stadiona apļa 2017” bērnu grupas (līdz 12 g. v.) pirmās un trešās vietas 
ieguvēji – Markuss Ustenko un Emīls Mičulis.

„Saulkrastu kokteilis” 
Mārtiņam Pļaviņam 
un Haraldam Regžam
„Saulkrastu kokteilis” – 
„ERGO Open” Latvijas 
čempionāta pludmales 
volejbolā 5. posms – dāvāja 
sportistiem un līdzjutējiem 
lieliskus laikapstākļus un sīvas 
cīņas. Finālā Mārtiņš Pļaviņš 
un Haralds Regža uzvarēja Jāni 
Šmēdiņu, kurš šoreiz talkā bija 
aicinājis Ingaru Ivanovu. 

Skatītājiem turnīrs, kas tradicio
nāli beidzās pēc pusnakts, bija ne 
tikai lieliska atpūta, bet arī iespēja 
piedalīties konkursos un iegūt at
balstītāju balvas.

Par Andra Vanaga izloloto „Saul
krastu kokteili”, kas jau vairākus 
gadus iekļauts „ERGO Open” Lat
vijas čempionāta kalendārā, tradi
cionāli cīnās tikai vīriešu koman
das. Šoreiz tādu Saulkrastu Jūras 

parkā bija 39 pāri, seši no tiem – no 
Lietuvas. 

Finālā uzvarētāja noteikšanai 
bija nepieciešami trīs seti. Pir
majā Jānis Šmēdiņš un Ingars 
Ivanovs spēja atspēlēties no 3:8. 
Šmēdiņa serve un bloks izšķiroša
jos brīžos panāca jau 20:17, uzva
rot setu. Nākamie divi seti sākās 
tāpat kā pirmais, tikai atspēlēties 
Jānis ar Ingaru šoreiz nespēja. Kad 
rezultāts trešajā setā jau bija 4:14, 
Šmēdiņš uzspēlēja skatītājiem, ar 
otro piespēli ieceļot bumbu preti
nieku laukuma pusē pie tīkla, bet 
nākamajā izspēlē Ivanovs servēja 
tīklā, ļaujot par „Saulkrastu kok
teiļa” milzu glāzes īpašniekiem uz 
gadu kļūt Mārtiņam Pļaviņam un 
Haraldam Regžam – 2:1 (18, 13, 5).

Latvijas Volejbola federācija

„Saulkrastu kokteiļa” fināls tradicionāli notika starmešu gaismās. 
Publicitātes foto
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Saulkrastu novada domes 26. jūlija sēdes Nr. 12 lēmumi
Sēdē piedalās deputāti: E. Grā
vītis, A. Dulpiņš, S. Ancāne, 
A.  Aparjode, A. Deniškāne, G. 
Lāčauniece, N. Līcis, J. Grabčiks, 
L.  Vaidere, S. Osīte, B. Veide, 
I. Veide, A. Horsts.

Par īpašuma zemes ierīcības 
projekta izstrādi
Atļaut izstrādāt nekustamā 
īpašuma „Dzintarkrasti”, Zvej
niekciems, Saulkrastu pagasts, 
Saulkrastu novads, zemes ie
rīcības projektu, kadastra 
Nr. 80330010577.
Atļaut izstrādāt nekusta
mā īpašuma Kapteiņu iela 1A, 
Zvejniekciems, Saulkrastu pa
gasts, Saulkrastu novads, ze
mes ierīcības projektu, kadastra 
Nr. 80330011389.

Par valdes locekļa deleģēšanu 
biedrībā „Latvijas kūrortpilsētu 
asociācija”
Deleģēt Saulkrastu Tūrisma in
formācijas centra vadītāju Gitu 
Memmēnu par Saulkrastu nova
da pašvaldības pārstāvi biedrības 
„Latvijas kūrortpilsētu asociācija” 
valdes locekles amatā. 

Par deleģēšanas līguma 
slēgšanu ar pašvaldības 
kapitālsabiedrību SIA 
„Saulkrastu komunālserviss”*
Apstiprināt un noslēgt dele
ģēšanas līgumu ar pašvaldības 
SIA „Saulkrastu komunālser
viss” par pašvaldības autonomās 
funkcijas nodrošināšanu – ielu, 
ceļu un laukumu būvniecību, 
rekonstruēšanu un uzturēšanu 
Saulkrastu novada administratī
vajā teritorijā.

Par pašvaldības kompensācijas 
piešķiršanu 
Piešķirt un aprēķināt pašvaldības 
kompensāciju personai 205,72 
euro (divi simti pieci euro, 72 cen
ti) mēnesī par to, ka viņas meita 
saņem SIA „Pūces skola”, reģistrā
cijas numurs 40103489806, bērnu 
attīstības centra „Pūces skola” pa
kalpojumu.

Par Vidzemes jūrmalas Mūzikas 
un mākslas skolas nolikuma 
apstiprināšanu 
Apstiprināt Vidzemes jūrmalas 
Mūzikas un mākslas skolas noli
kumu.

Par aizņēmuma ņemšanu 
no Valsts kases projekta 
realizācijai
Ņemt aizņēmumu Valsts kasē 
2017. gadā uz 5 gadiem 30 000, 
euro apmērā ar Valsts kases no
teikto procentu likmi un atlikto 
pamatsummas maksājumu līdz 
01.01.2018. projekta „Hiking 
route along the Baltic sea costli
ne Latvia – Estonia” realizācijai, 
aizdevuma atmaksu garantējot ar 
pašvaldības budžetu. 

Par finansējuma piešķiršanu 
projekta atbalstam
Piešķirt finansējumu no līdzek
ļiem neparedzētajiem gadīju
miem 280,00 euro, lai atbalstītu 
projektu „Kas pagātni pētī, nā
kotni svētī!”.

Par saistošo noteikumu 
izdošanu
Izdot saistošos noteikumus 
„Grozījumi Saulkrastu novada 
domes 25.01.2017. saistošajos 
noteikumos Nr. SN1/2017 „Sais
tošie noteikumi par Saulkrastu 
novada pašvaldības 2017. gada 
budžetu””.

Par zvērināta revidenta 
apstiprināšanu
Apstiprināt zvērinātu revidenti 
Sandru Vilcāni, sertifikāta Nr. 30, 
2017., 2018. gada finanšu pārskata 
un revīzijas veikšanai.

Par Atļauju komisijas sastāva 
apstiprināšanu
Apstiprināt Atļauju komisiju uz 
domes pilnvaru laiku šādā sastā
vā:
1. Andrejs Arnis, Saulkrastu nova
da pašvaldības izpilddirektors;
2. Bruno Veide, Saulkrastu no
vada domes priekšsēdētāja viet
nieks;
3. Aleksandrs Inārs Zaharāns, 
Saulkrastu pašvaldības policijas 
priekšnieks;
4. Santa Ancāne, Saulkrastu no
vada domes deputāte;
5. Alens Horsts, Saulkrastu nova
da domes deputāts.

Par Administratīvās komisijas 
izveidošanu un komisijas 
sastāva apstiprināšanu
Izveidot un apstiprināt Saulkras
tu novada Administratīvo komi
siju 5 locekļu sastāvā:
1. Rita Brīvkalne, Saulkrastu no
vada bāriņtiesas priekšsēdētāja 
vietniece;
2. Kristīne Felkere, Saulkrastu no
vada domes klientu apkalpošanas 
speciāliste;
3. Artis Blankenbergs, Pašvaldī
bas īpašumu apsaimniekošanas 
nodaļas nekustamā īpašuma spe
ciālists;
4. Aleksandrs Inārs Zaharāns, 
Saulkrastu pašvaldības policijas 
priekšnieks;
5. Guntis Vinteris, Saulkrastu paš
valdības policijas Patruļpolicijas 
nodaļas priekšnieks.
Iecelt par Administratīvās ko
misijas priekšsēdētāju Ritu 
Brīvkani.

Par Īpašumu izsoles komisijas 
izveidošanu un komisijas 
sastāva apstiprināšanu
Izveidot Saulkrastu novada paš
valdības Īpašumu izsoles komisiju 
3 locekļu sastāvā: 
1. Ervīns Grāvītis, Saulkrastu no
vada domes priekšsēdētājs;
2. Artis Blankenbergs, Saulkras
tu novada domes Pašvaldības 
īpašumu apsaimniekošanas no
daļas nekustamā īpašuma spe
ciālists;
3. Jolanta Rudzīte, Saulkrastu no
vada domes Finanšu un grāmat
vedības nodaļas vadītāja, galvenā 
grāmatvede.
Iecelt par Īpašumu izsoles komi
sijas priekšsēdētāju Ervīnu Grā
vīti.

Par Saulkrastu novada Vēlēšanu 
komisijas izveidošanu
Izveidot Saulkrastu novada Vēlē

šanu komisiju 10 locekļu sastāvā. 
Saulkrastu novada Vēlēšanu ko
misijas kandidātu pieteikšanās 
termiņu noteikt līdz 2017. gada 
21. augustam.

Par pašvaldības projektu 
konkursa rezultātu 
apstiprināšanu 
Apstiprināt Vērtēšanas komisijas 
lēmumu par projekta „Saulkrastu 
tenisa kortu labiekārtošana” ap
stiprināšanu. 
Apstiprināt Vērtēšanas komisijas 
lēmumu par projekta „Mazuļu in
terešu izglītības un attīstības vei
cināšana” apstiprināšanu.**
Apstiprināt Vērtēšanas komisijas 
lēmumu par projekta „„Mēs esam 
Saulkrastieši” – atmiņu stāsti par 
Saulkrastiem un tās iedzīvotā
jiem” apstiprināšanu.***

Par zemes nomas līguma 
pagarināšanu****
Pagarināt uz 3 (trīs) gadiem 
2014.  gada 1. decembrī noslēgto 
zemes nomas līgumu, kas no
slēgts ar SIA „LatQuality”, reģ. 
Nr. 40103667158, par Saulkrastu 
novada pašvaldības zemes īpa
šuma Ainažu iela 13C, Saulkrasti, 
daļas 170 m2 platībā nomu vasaras 
kafejnīcas uzturēšanai.

Par nekustamā īpašuma 
nodokļa atvieglojuma 
piemērošanu
Piemērot nekustamā īpašuma 
nodokļa atvieglojumu 25% ap
mērā 4 personām no aprēķinā
tās nekustamā īpašuma nodokļa 
summas par nekustamo īpašu
mu.

Par vienošanās slēgšanu pie 
līguma par pakalpojumu 
sniegšanu – sadzīves atkritumu 
apglabāšanu 
Noslēgt ar SIA „Getliņi EKO” 
vienošanos pie līguma par pa
kalpojuma sniegšanu – sadzīves 
atkritumu apglabāšanu poligonā 
„Getliņi”. 

Par SIA „Saulkrastu 
komunālserviss” projekta 
„Ūdenssaimniecības 
pakalpojumu attīstība 
Saulkrastos, II kārta” 
iesniegšanu un līdzfinansējuma 
nodrošināšanu
1. Atcelt Saulkrastu novada 
domes 26.10.2016. lēmumu 
Nr. 14/2016 §53 „Par projekta 
„Ūdenssaimniecības pakalpoju
mu attīstība Saulkrastos, 2.  kār
ta” plānotajiem izdevumiem 
pirms iesniegšanas SAM 5.3.1. 
„Attīstīt un uzlabot ūdensap
gādes un kanalizācijas sistēmas 
pakalpojumu kvalitāti un nodro
šināt pieslēgšanās iespējas” pro
jektu konkursā”.
2. Uzdot SIA „Saulkrastu komu
nālserviss” sagatavot un iesniegt 
projektu „Ūdenssaimniecības 
pakalpojumu attīstība Saulkras
tos, II kārta” SAM 5.3.1. „Attīstīt 
un uzlabot ūdensapgādes un 
kanalizācijas sistēmas pakalpo
jumu kvalitāti un nodrošināt 
pieslēgšanās iespējas” aktivitātes 
ietvaros.
3. Projekta „Ūdenssaimniecības 

pakalpojumu attīstība Saulkras
tos, II kārta” realizācijai nodroši
nāt ES Kohēzijas fonda līdzfinan
sējuma piesaistīšanu 3 136 976,00 
EUR (trīs miljoni viens simts trīs
desmit seši tūkstoši deviņi simti 
septiņdesmit seši eiro, 00 centu) 
apmērā.
4. Nodrošināt Saulkrastu novada 
domes ieguldījumu attiecināmo 
izmaksu segšanai 1 038 301,06 
EUR (viens miljons trīsdesmit as
toņi tūkstoši trīs simti viens eiro, 
6 centi) apmērā.
5. Nodrošināt Saulkrastu nova
da domes ieguldījumu neattie
cināmo izmaksu segšanai 493 
489,12 EUR (četri simti deviņ
desmit trīs tūkstoši četri simti 
astoņdesmit deviņi eiro, 12 cen
tu) apmērā.
6. Saulkrastu novada domei pro
jekta „Ūdenssaimniecības pa
kalpojumu attīstība Saulkrastos, 
II  kārta” nepieciešamo līdzfinan
sējumu 1 531 790,18 EUR (viens 
miljons pieci simti trīsdesmit 
viens tūkstotis septiņi simti de
viņdesmit eiro, 18 centu) apmērā 
nodrošināt, ņemot aizņēmumu 
Valsts kasē.
7. Finansējumu 1 531 790,18 EUR 
(viens miljons pieci simti trīs
desmit viens tūkstotis septiņi 
simti deviņdesmit eiro, 18 centu) 
apmērā ieguldīt SIA „Saulkrastu 
komunālserviss” pamatkapitālā, 
veicot pamatkapitāla palielinā
šanu.
8. Uzdot SIA „Saulkrastu komu
nālserviss” nodrošināt projekta 
„Ūdenssaimniecības pakalpoju
mu attīstība Saulkrastos, II kār
ta” ieviešanai nepieciešamo 
finansējumu 980 440,90 EUR 

(deviņi simti astoņdesmit tūk
stoši četri simti četrdesmit eiro, 
90 centu) apmērā PVN izmaksu 
segšanai.

* „PAR” – 10 (E. Grāvītis, A. Dul-
piņš, S. Ancāne, A. Aparjode, A. De-
niškāne, G. Lāčauniece, S.  Osī-
te,  B.  Veide, I. Veide, A. Horsts), 
„PRET”  – nav, „ATTURAS” – 3 
(N. Līcis, J. Grabčiks, L. Vaidere).
** „PAR” – 12 (E. Grāvītis, A. Dul-
piņš, A. Aparjode, A. Deniškāne, 
G. Lāčauniece, N. Līcis, J. Grabčiks, 
L. Vaidere, S. Osīte, B. Veide, I. Vei-
de, A. Horsts), „PRET” – nav, „AT-
TURAS” – 1 (S. Ancāne).
*** „PAR” – 12 (E. Grāvītis, A. Dul-
piņš, S. Ancāne, A. Aparjode, A. De-
niškāne, G. Lāčauniece, N. Līcis, 
J.  Grabčiks, L. Vaidere, B. Veide, 
I. Veide, A. Horsts), „PRET” – nav, 
„ATTURAS” – 1 (S. Osīte).
**** „PAR” – 11 (E. Grāvītis, A. Dul-
piņš, A. Aparjode, A. Deniškāne, 
G. Lāčauniece, N. Līcis, J. Grabčiks, 
L. Vaidere, S. Osīte, B. Veide, I. Vei-
de), „PRET” – nav, „ATTURAS” – 2 
(S. Ancāne, A. Horsts).
Visos pārējos minētajos lēmumos 
vienbalsīgs balsojums.

Ar pilnu domes sēdes protokola 
tekstu (ievērojot Fizisko peronu 
datu aizsardzības likumā no
teikto) un sēdes audioierakstu 
var iepazīties Saulkrastu nova
da pašvaldības interneta vietnē 
www.saulkrasti.lv, sadaļā „Domes 
sēdes”.
Nākamā domes ikmēneša sēde 
notiks trešdien, 30. augustā, 
plkst. 15.00 Saulkrastu novada 
domē Raiņa ielā 8.

Saulkrastu novada dome pārdod  
otrajā mutiskajā izsolē ar augšupejošu  
soli pašvaldībai piederošus  
nekustamos īpašumus:
1) zemes īpašumu Pļavas iela 19, Saulkrasti, Saulkrastu nov., kadastra 
Nr. 8013 003 3067, kas sastāv no neapbūvēta zemesgabala ar kopējo 
platību 2641 m2, nosacītā cena – EUR 12 000,00, nodrošinājuma nauda – 
EUR 1200,00;

2) zemes īpašumu Pļavas iela 21, Saulkrasti, Saulkrastu nov., kadastra 
Nr. 8013 003 3068, kas sastāv no neapbūvēta zemesgabala ar kopējo 
platību 2415 m2, nosacītā cena – EUR 12 200,00, nodrošinājuma nauda – 
EUR 1220,00;

3) zemes īpašumu Pļavas iela 23, Saulkrasti, Saulkrastu nov., kadastra 
Nr. 8013 003 3069, kas sastāv no neapbūvēta zemesgabala ar kopējo 
platību 2455 m2, nosacītā cena – EUR 12 000,00, nodrošinājuma nauda – 
EUR 1200,00;

4) zemes īpašumu Pļavas iela 25, Saulkrasti, Saulkrastu nov., kadastra 
Nr. 8013 003 3070, kas sastāv no neapbūvēta zemesgabala ar kopējo 
platību 2440 m2, nosacītā cena – EUR 10 200,00, nodrošinājuma nauda – 
EUR 1020,00;

5) zemes īpašumu Pļavas iela 27, Saulkrasti, Saulkrastu nov., kadastra 
Nr. 8013 003 3071, kas sastāv no neapbūvēta zemesgabala ar kopējo 
platību 2401 m2, nosacītā cena – EUR 10 300,00, nodrošinājuma nauda – 
EUR 1030,00.

Objektu izsoles notiks 2017. gada 15. septembrī plkst. 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00 Saulkrastu novada domes otrā stāva zālē Raiņa ielā 8, Saulkras-
tos, Saulkrastu novadā. 

Dalībnieku reģistrācija Saulkrastu novada domē 107. kabinetā domes 
darba laikā, sākot no nākamās darba dienas no paziņojuma publicēšanas 
„Latvijas Vēstnesī” līdz 2017. gada 15. septembra plkst. 9.50. 

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.



8    Saulkrastu Domes Ziņas
2017. gada augusts

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”.

Jūlijā Saulkrastu novada 
Dzimtsarakstu nodaļā 
reģistrēti
Ralfs Andrevičs
Alise Brikmane
Aleksa Oinaskova
Agate Jete Sakse
Henrijs Bērzs
Laura Turlaja
Roberts Ozols
Tifānija Astašenko
Sveicam mazuļus un viņu vecākus!

Saulkrastu novada dome 
nozīmīgajā jubilejā sveic
Jekaterinu Adamenko
Dzidru Andersoni
Ritu Laku
Antonu Pelšu
Rasmu Gunu Ūlupi
Mariju Gertmani
Jāni Kaniševski
Vladimiru Klarku
Ilzi Aleksandru Kūlīti
Inu Ingrīdu Lisenko
Melitu Olgu Neifeldi
Helēnu Roskošu
Maigu Trumekalni
Astru Lidiu Alberg
Viju Astrīdu Āboliņu
Ritu Bidzāni
Jāni Eihmani
Annu Juškeviču
Juri Muraško
Valentīnu Stankēviču
Ivanu Šuļju
Ausmu Butnori
Elitu Puzuli
Mikhail Rubenshteyn
Aidegu Sīli
Intu Spulli
Daini Sudrabu
Ainu Irenu Tarabanovu
Jāni Timermani
Nadeždu Vilcāni

Saulkrastu novada dome 
izsaka līdzjūtību aizsaulē 
aizgājušo tuviniekiem.
Ziedonis Neimanis
05.06.1951.–08.07.2017.
Izolde Vildere
03.03.1930.–09.07.2017.
Vija Freiberga
02.05.1937.–09.07.2017.
Aleksandrs Šavkuņenko
11.03.1928.–09.07.2017.
Jānis Bukovs
29.08.1926.–11.07.2017.
Lūcija Dvorjaņinova
27.10.1952.–22.07.2017.

Izstādes Saulkrastu novada bibliotēkā
• Līdz 21. augustam mākslinieču Sandras Delgalves un Elīnas 
Birzkalnes gleznu izstāde „Ieraudzīt putnus”.
• No 22. augusta Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolas 
Mākslas nodaļas audzēkņu 2016. gada darbu izstāde „Cēsis ple
nēra darbos”.
• Saulkrastu novada bibliotēkas jauno grāmatu izstāde.
• Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas grāmatu kolekcija.
• Grāmatu izstāde „Angļu rakstniecei, bērnu grāmatu autorei 
 Enidai Blaitonai – 120”.

Kā jau katru gadu, arī šogad Saulkrastu kapsētā notika kapusvēt-
ki. Vēlos pateikt mīļu paldies māksliniekiem par sniegumu svēt-
ku norisē. Paldies māksliniekiem no Cēsīm Vilnim Daņiļevičam, 
Vilnim Auziņam un Ilmāram Vējiņam, kā arī Saulkrastu folkloras 

ansamblim „Dvīga”. Tāpat paldies saku arī Dzelmei Kosītei un 
Saulkrastu novada domei par finansiālu atbalstu kapusvētku 

organizēšanā.
Selga Osīte

13. augustā 18.00 Saulkrastu 
estrādē jautra un muzikāla izrāde 
visai ģimenei „Trīs musketieri”. 
Ieejas biļetes jau pieejamas „Bi
ļešu paradīzes” kasēs un www.
bilesu paradize.lv. Ieejas maksa 7, 
10, 12, 15 EUR.
Režisors un asprātību meistars 
Zigurds Neimanis šovasar vērie
nīgā brīvdabas iestudējumā pār
steigs skatītājus ar neredzētu sla
venā romāna interpretāciju. 
Kā pārvarēt neparedzētos šķērš
ļus un nekrist par upuri intri
gām – to un daudz ko citu izrādē 
risinās Latvijā populāri un iemīļoti 
mākslinieki: Samanta Tīna, Ro
berto Meloni, Nikolajs Puzikovs, 
Zigurds Neimanis, Imants Strads 
un citi.
 
Saulkrastu ērģeļmūzikas 
dienas 2017 
18. augustā 20.00 muzikālā 
programma „Atveries” – muzicēs 
Kalna svētību kopienas kapelāns 
Andrejs Mediņš (balss, ērģeles) 
un Toms Juhnēvičs (ērģeles). Ieeja 
par ziedojumiem jaundibināma
jai Jaunā Tēva skolai „Saknes un 
spārni” Bārbelē.
19. augustā 22.00 Saulkrastu 
Pēterupes Evaņģēliski luteriska
jā baznīcā vācu baroka mūzikas 
koncerts „Tikšanās” – koncertā 
piedalīsies soliste Ilze Grēvele, 

čelliste Danuta Ločmele un ērģel
niece Ilona Birģele. 
Ne visai bieži klausītājiem Lat
vijas baznīcās ir nācies dzirdēt 
baroka čella skanējumu duetā 
ar ērģelēm. Baroka čells ir 18. gs. 
o.  p. vācu meistara darinājums, 
kura skanējums ir klusāks un 
niansētāks, kā arī spēlēšanai tiek 
izmantotas pavisam īstas aitu 
zarnu stīgas.
Koncertā piedalīsies soliste Ilze 
Grēvele, kas ir viena no jaunajām, 
perspektīvajām senās mūzikas 
dziedātājām Latvijā, Danuta Loč
mele, kas ir viena no nedaudzajām 
čellistēm Latvijā, kura ir speciali
zējusies tieši baroka čella spēlē, kā 
arī šobrīd Latvijā aktīvi koncertē
jošā ērģelniece Ilona Birgele. 
Programmā dzirdēsiet vācu baro
ka komponista J. S. Baha (1685–
1750) mūziku. Koncertā dzirdē
siet arī J. S. Baha prelūdiju un 
fūgu ērģelēm si minorā BWV544.
Viens no J. S. Baha talantīgāka
jiem dēliem K. F. E. Bahs (1714–
1788) savulaik mūzikā ienesa 
pavisam jaunas vēsmas, tādējādi 
pārstāvēja „jūtīgo” jeb „Sturm un 
Drang” („vētras un dziņu”) mū
zikas rakstības stilu. Koncertā 
dzirdēsiet K. F. E. Baha sonātes 
ērģelēm 1. daļu.
Ne visai bieži dzirdēts vācu 
baroka laika komponists 

K. Šafrāts (1709–1763). Viņa raks
tītā mūzika – oriģinālā duets kla
vesīnam un čellam – ir ļoti jūtīga, 
izsmalcināta un eleganta. 
Vācu baroka komponista 
G.  F.  Hendeļa (1685–1759) „Oda 
Svētās Cecīlijas dienai” ir viena 
no izcilā meistara intīmākajām 
un bagātīgākajām partitūrām. Tā 
veltīta Svētajai Cecīlijai, ko izse
nis uzskata par baznīcas mūzikas 
un mūziķu aizgādni. 

20. augustā 10.00 rīta dievkal
pojumā muzicēs ērģelniece Baiba 
Betlere.
Ieeja Saulkrastu ērģeļmūzikas 
koncertos par ziedojumiem baz
nīcai. Koncertā 19. augustā ie
eja ar ielūgumiem, kurus varēs 
saņemt k/n „Zvejniekciems”, 
Saulkrastu Sporta centrā un 
Saulkrastu Tūrisma informācijas 
centrā, sākot no 14. augusta.
18. un 19. augusta koncerti ģime
nēm ar bērniem, sākot no 7 gadu 
vecuma. 

25. augustā 19.00 Saulkrastu 
estrādē Māras Zālītes un Ulda 
Marhileviča traģikomiskā 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.  ga da 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. 

26. augustā Senās uguns nakts 
un VI Saulkrastu folkloras kopu 
festivāls „Pa saulei”, kas noritēs ar 
devīzi „Kalnā kāpu lūkoties, kas 
ar manu tēvu zemi”:
No 11.00 kultūras namā „Zvej
niekciems” seno līvu deju meis
tarklase kopā ar Daci Circeni.
13.00 kultūras namā „Zvejniek
ciems” festivāla „Pa saulei” atklā
šana.
15.00, 16.15 un 17.30 festivāla da
lībnieku – folkloras kopu – ielu 
koncerti Saulkrastos.
18.30 festivāla dalībnieku svētku 
gājiens no Saulkrastu domes ēkas 
līdz Saules laukumam.
19.00 festivāla noslēguma kon
certs Saules laukumā.
20.30 Senās uguns nakts uguns 
rituāls jūrmalā pie Jūras parka.
Pēc uguns rituāla – aptuveni 
21.00 – latviešu danču vakars. 

SPORTA AFIŠA
8. augustā no 10.00 Atvērto 
durvju diena Saulkrastu Sporta 
centrā. 
8. augustā no 10.00 Jūras par
kā Spēka diena.
8. augustā 19.00 Saulkrastu 
kausa izcīņa šautriņu mešanā, 
9. posms.
26. augustā 11.00 Jūras parkā 
„Costa del Sol” balvu izcīņa plud
males volejbolā.

Sākot ar šī gada 1. augustu 
Saulkrastu slimnīcā uzsāk pieņemšanu

zvērināta advokāte Kristīne Dadzīte
Konsultācijas pieteikt var pa tālr. 29372574, 
e-pasts kdadzite@dadzite.lv, www.dadzite.lv

Individuāli praktizējoša zvērināta advokāte un mediatore Kristīne Dadzīte 
sniedz juridiskos pakalpojumus un konsultācijas fiziskām un juridiskām 
personām. Darbības jomas: civiltiesības (tajā skaitā valsts nodrošinātā 
juridiskā palīdzība civillietās) un komerctiesības.
Tiesības uz valsts nodrošināto juridisko palīdzību ir personām, kuras: 
•	 ieguvušas	maznodrošinātas	vai	trūcīgas	personas	statusu	–	attiecīgu	
izziņu izsniedz pašvaldības sociālais dienests;
•	 atrodas	pilnā	valsts	vai	pašvaldības	apgādībā	–	informāciju	sniedz	attie-
cīga valsts vai pašvaldības iestāde pēc personas vai Juridiskās palīdzības 
administrācijas pieprasījuma; 
•	 pēkšņi	nonākušas	tādā	situācijā	un	materiālajā	stāvoklī,	kas	tām	liedz	
nodrošināt savu tiesību aizsardzību (stihisku nelaimju, nepārvaramas 
varas vai citu no personas neatkarīgu apstākļu dēļ) – informāciju un 
pierādījumus par to var iesniegt tikai pati persona.
Gadījumos, kad nepieciešama konsultācija par valsts nodrošināto juridis-
ko palīdzību, to bez maksas var saņemt:
•	 uz	vietas	Juridiskās	palīdzības	administrācijā,	Pils	laukums	4,	Rīga,	LV-
1050;
•	 zvanot	uz	bezmaksas	informatīvo	tālruni	80001801.


