
Saulkrastu vasaras sezona atklāta
19. maija pēcpusdienā, saules 
staru iedrošināti, Baltajā 
kāpā un pie kultūras nama 
„Zvejniekciems” pulcējās 
riteņbraucēji.

Šoreiz Saulkrastu vasaras sezo
nas atklāšanas velobraucienam 
bija dots uzdevums – braucējiem 
bija jātērpjas zilas vai zaļas krāsas 
apģērbos. Zvejniekciema puses 

velobraucēji bija tērpušies koši 
zilas krāsas tērpos, savukārt brau
cēji no Baltās kāpas puses – zaļas 
krāsas tērpos.

Prieks, ka atsaucība bija tik 

liela – kopā braucienā piedalījās 
110 velosipēdistu! Pēc kopfoto 
pie improvizēta Saulkrastu ģer
boņa ikviens interesents varēja 
iepazīties ar sportiskajām ak
tivitātēm, kuras vasarā notiks 
Saulkrastos, kā arī ieklausīties 
un līdzdejot „Zaļā galma kapel
las” ritmos. 

Pasākuma foto un video sižets 
skatāmi www.saulkrasti.lv.

Vija Skudra, 
PA „Saulkrastu kultūras  

un sporta centrs”
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Atzinība labākajiem 
skolēniem un pedagogiem 
Maija beigās svinīgā 
sarīkojumā Saulkrastu novada 
dome sveica pašvaldības 
izglītības iestāžu skolēnus un 
pedagogus par padarīto šajā 
mācību gadā.

Atzinības rakstus par augstiem 
sasniegumiem mācībās, olim
piādēs un konkursos, zinātniski 
pētnieciskajā darbībā, mūzikas 
un mākslas konkursos valsts un 
starptautiskā mērogā šogad sa
ņēma: Saulkrastu vidusskolas 
skolēni Viktorija Blinova (12. kla
se), Veronika Solovjova (12. klase), 
Klāvs Ivo Turkovs (11. klase); Zvej
niekciema vidusskolas skolēni 
Emīls Kiseļevskis (9. klase), Ma
rija Ķēniņa (10. klase), Beāte Ade
līna Odīte (10. klase); Vidzemes 
jūrmalas Mūzikas un mākslas 
skolas audzēkņi Evelīna Seržan
te (Saulkrastu Vizuāli plastiskās 
mākslas nodaļas 2. kurss), Gatis 
Kalvišs (Klavierspēles nodaļa, 
4. klase).

Saulkrastu novada dome patei
cās skolēnu vecākiem un pedago
giem par kopīgo darbu. Pateicības 
rakstu saņēma Saulkrastu vidus
skolas skolotājas Ilona Trezune 
un Inese Ābola, Zvejniekciema 
vidusskolas skolotājas Aleksandra 
Ivanova un Valda Tinkusa, Vidze
mes jūrmalas Mūzikas un māk
slas skolas pedagogi Lilita Rihtere 
un Tamāra Āriņa.

Pasākuma foto galerija apska
tāma www.saulkrsati.lv.

Gatavosimies 
Saulkrastu svētkiem! 

Saulkrastieši un 
Saulkrastu viesi! Vasara 

rit pilnā sparā, un tuvojas 
Saulkrastu svētki, kurus svi-
nēsim 10., 11. un 12. augustā. 
Svētki šoreiz saistās ar Lat-
vijas simtgades zaļumballi, 

tādēļ arī Saulkrastos būs 
balles un ballītes! Jau tagad 

aicinām visus gatavoties 
svētku gājienam, kura tēma 
šogad – „Katram sava ballīte!”. 
Dreskods – dažādu laiku un 

laikmetu ballīšu tērpi un 
„transportlīdzekļi”. 

Saulkrastu novada dome atgādina, 
ka vēl līdz 15. jūnijam 

var iesniegt priekšlikumus 
Saulkrastu Lielās balvas piešķiršanai, 

iesniedzot rakstisku ierosinājumu Saulkrastu domē. 

Tuvāka informācija – www.saulkrasti.lv, 
kā arī „Saulkrastu Domes Ziņu” maija izdevumā.

Pirmajā rindā no kreisās: E. Kiseļevskis, E. Seržante, G. Kalvišs, V. Solovjova. Otrajā rindā no kreisās: L. Rihtere, B.A. Odīte, M. Ķēniņa, K.I. Turkovs, 
V. Blinova, I. Trezune. Trešajā rindā: V. Tinkusa, Saulkrastu novada domes priekšsēdētāja vietnieks Bruno Veide, domes priekšsēdētājs Ervīns Grāvītis, 
I. Ābola. Foto no domes arhīva

Brauciena dalībnieki Saules laukumā. Foto: N. Smelteris
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Noslēgts līgums par sešu ielu 
pārbūvi un divu ielu izbūvi
Maija beigās Saulkrastu 
novada dome noslēdza līgumu 
ar iepirkuma procedūrā 
uzvarējušo kompāniju SIA 
„Buildimpeks” par sešu ielu 
pārbūvi un divu jaunu izbūvi. 

Pārbūve notiks Bīriņu ielas pos
mā no A. Kalniņa ielas līdz Aina
žu ielai, Akācijas, Melnsila, Upes, 
Ostas ielā un Jūras prospektā 
posmā no Melnsila līdz Upes ie
lai. No jauna tiks izbūvētas Pir
mā iela posmā no Ainažu ielas 
līdz A. Kalniņa ielai un Svētku 
iela posmā no Vidrižu ielas līdz 
Bīriņu ielai.

Būvniecības darbi tiks realizēti 
vienlaikus ar ūdenssaimniecības 
attīstības projekta „Ūdenssaim
niecības pakalpojumu attīstība 
Saulkrastos, II kārta” darbiem un 
notiks vairākos posmos. Pirmajā 
kārtā darbus veiks Ostas ielā, Pir
majā un Svētku ielā.

Plānots, ka visu līgumā ietver
to ielu pārbūve un izbūve tiks pa
beigta 2020. gadā. 

Līguma summa ir 2 262 555,76 
eiro, no kuriem Eiropas Savie
nības fonda līdzfinansējums – 
1 688 762 eiro, kā arī valsts dotāci
ja 247 767 eiro.

Ielu būvdarbi norisināsies dar

bības programmas „Izaugsme un 
nodarbinātība” 3.3.1. specifiskā 
atbalsta mērķa „Palielināt privā
to investīciju apjomu reģionos, 
veicot ieguldījumus uzņēmēj
darbības attīstībai atbilstoši paš
valdību attīstības programmās 
noteiktajai teritoriju ekonomis
kajai specializācijai un balstoties 
uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” 
projekta „Uzņēmējdarbības iz
augsmei nepieciešamās infra
struktūras attīstība Saulkrastu 
novadā” ietvaros. 

Likvidēti vairāki šķiroto 
atkritumu punkti
Informējam, ka Saulkrastu 
novadā ir likvidēti vairāki 
publiskie šķiroto atkritumu 
izmešanas punkti. 

Lēmums slēgt šos EKO punktus 
pieņemts, jo netiek ievēroti to lie
tošanas noteikumi un konteine
ros regulāri tiek izmesti sadzīves 
un cita veida atkritumi.  Vairāk
kārt saņemtas iedzīvotāju sūdzī
bas par EKO punktos esošajām 
nekārtībām un neestētisko kop
skatu.

Informējam, ka Saulkrastu pilsē

tas un Zvejniekciema iedzīvotājiem 
ir iespēja individuāli slēgt līgumu ar 
SIA „ZAAO” par šķiroto atkritumu 
savākšanu. Šis pakalpojums ir bez 
maksas. Tuvāka informācija  – pa 
tālr. 29221847 vai 64281250, kā arī 
pa epastu zaao@zaao.lv.

Tāpat pārstrādei derīgos mate
riālus, kā arī lietotus apavus, no
lietotu sadzīves elektrotehniku, 
baterijas, akumulatorus, luminis
centās spuldzes, eļļas filtrus un 
logu stiklu iedzīvotāji var nodot 
EKO laukumā Saulkrastos, Rīgas 
ielā 96a.

No šī gada jūnija publiskie šķiroto atkritumu punkti 
(EKO punkti) Saulkrastu novadā atradīsies:

Publiskie šķiroto atkritumu punkti Saulkrastu novadā

PET Iepako-
jums

Stikls

1. DUS „LUKOIL”, Inčupe x x x

2. Laukums pie Baltās kāpas stāvlaukuma x x x

3. Murjāņu un Rīgas ielas krustojums, 
veikals „Mego”

x    

4. Raiņa ielas gals, Saulkrasti x   x

5. Saulkrastu dzelzceļa stacija x   x

6. Bīriņu ielas gals, pie glābēju torņa x x x

7. Vidrižu ielas gals, stāvlaukums x x x

8. Krasta iela, stāvlaukums   x x

9. Akmens iela, Zvejniekciems x x x

10. Skultes iela, Zvejniekciems x x x

11. Jūras prospekts, Zvejniekciems x x x

Ūdens patēriņa 
rādījumi jānodod 
noteiktajā termiņā
Sabiedrība ar ierobežotu atbildī
bu „Saulkrastu komunālserviss” 
atgādina, ka saskaņā ar Saulkras
tu novada domes saistošajiem 
noteikumiem Nr. 8/2012 „Par 
centralizētā ūdensvada un kana
lizācijas tīklu un būvju būvniecī
bu, ekspluatāciju un aizsardzību 
Saulkrastu novadā” ūdens patē
riņa skaitītāja rādījumus nolasa 
klients – ūdensapgādes un kana
lizācijas pakalpojumu lietotājs, 
kurš ar pakalpojumu sniedzēju 
noslēdzis līgumu par šo pakalpo
jumu lietošanu. 

Ūdens patēriņa skaitītāju rādī
jumi ir jāiesniedz ne vēlāk kā līgu
mā noteiktajā termiņā. 

Rādījumus var iesniegt vairā
kos veidos, izvēloties ērtāko: zva
not pa tālruni 67951361, rakstot uz 
epastu skaititaji@komunalserviss.
lv vai arī uzņēmuma tīmekļa viet
nes www.komunalserviss.lv sadaļās 
„Nodot skaitītāju rādījumus” vai 
„Skaitītāju rādījumu nodošana 
Web”.

SIA „Saulkrastu  
komunālserviss”

Notiek sabiedriskās tualetes ēkas pārbūve
Maijā ir uzsākta sabiedriskās 
tualetes ēkas Baltās kāpas 
teritorijā pārbūve. 

Pārbūves laikā tiks veikta daļē
ja ēkas demontāža, saglabājot 
turpmākajā būvniecības procesā 
izmantojamos elementus. Ēkai 
tiks izbūvēti ūdens, kanalizācijas 
un elektrības pievadi, tāpat tiks 
nodrošināta ēkas daļas apkure. 

Pēc būvdarbu pabeigšanas labie
kārtos ēkai piegulošo teritoriju, 
kā arī nobruģēs pievadceliņus. 
Sabiedriskās tualetes darbība tiks 
nodrošināta visu gadu.

Pārbūves darbus veic iepirku
ma procedūrā uzvarējušais uzņē
mums SIA „BK MĀJA”. Plānots, 
ka darbus pabeigs šī gada augustā.

Sabiedriskās tualetes pārbūve 
notiek projekta „Labierīcību in

frastruktūras izveide Baltās kā
pas teritorijā” ietvaros. Projekta 
mērķis ir izveidot mūsdienīgas 
labierīcības Baltās kāpas terito
rijā, nodrošinot apmeklētājiem 
kvalitatīvu un pilnvērtīgu dabas 
un kultūrvēstures mantojuma 
objekta apskati.

UZMANĪBU! 
Darbojas viltus ūdens 
kvalitātes pārbaužu veicēji
SIA „Saulkrastu 
komunālserviss” ir saņēmis 
vairākus iedzīvotāju zvanus 
par personām, kuras, cenšoties 
iekļūt privātīpašumos, 
uzdodas par ūdens kvalitātes 
pārbaužu veicējiem.

„Saulkrastu komunālserviss” in
formē, ka uzņēmuma darbinieki 
ūdens kvalitātes pārbaudes pri
vātīpašumos neveic, un aicina 
iedzīvotājus būt uzmanīgiem, 

pirms ļauj svešām personām ie
nākt privātīpašumā.

Saskaņā ar Veselības ministri
jas valsts uzraudzības program
mu Veselības inspekcija reizi gadā 
veic dzeramā ūdens pārbaudi 
Saulkrastu novada centralizētajā 
ūdensvada sadales tīklā. Savukārt 
SIA „Saulkrastu komunālserviss” 
saskaņā ar Veselības inspekcijas 
apstiprināto monitoringa prog
rammu veic dzeramā ūdens pār
baudi četras reizes gadā.

Aicina uz sanāksmēm par dabas parka 
„Piejūra” dabas aizsardzības plāna 
atjaunošanas uzsākšanu
Latvijas Dabas fonds ir uzsācis 
dabas aizsardzības plāna izstrādi 
dabas parkam „Piejūra”, „NATU
RA 2000” teritorijai. Lai par to 
pastāstītu sīkāk, aicinām iedzīvo
tājus, zemju īpašniekus, komer
santus u.c. interesentus uz dabas 
parka „Piejūra” dabas aizsardzī
bas plāna izstrādes uzsākšanas 
sanāksmēm, kas notiks:

• 19. jūnijā plkst. 17.00 Saulkras
tos, „Jauniešu mājā”, Raiņa ielā 7;

• 20. jūnijā plkst. 18.00 Carni
kavā, Carnikavas Novadpētniecī
bas centrā, Jomas ielā 7. 

Pirms sanāksmes Carnikavā 
plkst. 16.00 visi interesenti aicināti 
piedalīties ekskursijās dabā. Dalībai 

ekskursijā lūdzam iepriekš pieteik
ties, zvanot pa tālruni 26562163 vai 
rakstot uz epastu ldf@ldf.lv.

Dabas parks „Piejūra” atrodas 
Rīgas pilsētas, Carnikavas novada 
un Saulkrastu novada teritorijā, 
tā kopējā platība ir 4315 ha. Da
bas parks dibināts 1962. gadā retu 
piejūras biotopu aizsardzībai. Da
bas parkā sastopamas daudzas re
tas augu un dzīvnieku sugas.

Informatīvās sanāksmes laikā 
klātesošie tiks iepazīstināti ar da
bas parka „Piejūra” izveidošanas 
mērķiem un dabas vērtībām, da
bas aizsardzības plāna izstrādes 
procedūru, termiņiem, iesaistī
tajiem ekspertiem, plānotajiem 

pētījumiem un iespēju piedalīties 
dabas aizsardzības plāna izstrādē.

Aicinām interesentus iesaistī
ties, lai savlaicīgi paustu viedokli 
par turpmāko šīs teritorijas ap
saimniekošanu un izmantošanu!

Plānu izstrādā Latvijas Dabas 
fonds (Vīlandes iela 37, Rīga, 
LV1010, tālr. 67830999, www.ldf.
lv) Eiropas Komisijas LIFE pro
grammas projekta LIFE15 NAT/
LV/000900 „LIFE CoHaBit – pie
krastes biotopu aizsardzība dabas 
parkā „Piejūra” („NATURA 2000 
vieta”)” ietvaros ar Eiropas Savie
nības LIFE programmas un Lat
vijas Vides aizsardzības fonda ad
ministrācijas finansiālu atbalstu.

Realizē projektu „Jauniešu 
nākotne Saulkrastu novadā”
Jaunatnes politikas valsts 
programmas ietvaros 
Saulkrastu novada dome 
saņēma finansējumu 
1546,00 eiro ar mērķi 
īstenot programmu „Valsts 
atbalsta nodrošināšana 
jaunatnes politikas attīstībai 
pašvaldībās”.

Pirmā aktivitāte šā projekta ietva
ros notika 5. jūnijā, kad Saulkras
tu novada iestāžu pārstāvji un 
jaunatnes līderi apmeklēja Jūr
malas Jauniešu centru. Šā brau
ciena mērķis bija iepazīt Jūrmalas 
kolēģu pieredzi jaunatnes stratē
ģijas izveidē un īstenošanā.

Tikšanās laikā ar prezentāciju 
uzstājās Jūrmalas pilsētas domes 
Attīstības pārvaldes Stratēģiskās 

plānošanas nodaļas eksperte stra
tēģiskās plānošanas jautājumos 
Ilze Ungure, kura iepazīstināja 
ar pašvaldības pieredzi stratēģijas 
veidošanā un sadarbībā.

Šis projekts ir finansēts no valsts 
programmas budžeta līdzekļiem.

Renārs Peksis, 
„Jauniešu māja”

Saulkrastieši un jūrmalnieki Jūrmalas Jauniešu centrā.
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Bērnu diena Saulkrastos
2. jūnijā Saules laukumā un 
Jūras parkā līksmi, radoši 
un droši tika aizvadīta 
Starptautiskā bērnu 
aizsardzības diena. 

Pasākumu atklāja mūsu Saulkras
tu jauniešu mūzikas grupa „The 
Grooving Miles”, kura izpelnījās 
patiesas ovācijas par muzikālo 
sniegumu. 

Mazuļiem, bērniem un jaunie
šiem bija iespēja iesaistīties dažā
dās aktivitātēs, kā arī iepazīties ar 
glābšanas un drošību sargājošo 
dienestu darbu un aprīkojumu. 
Vecāki varēja gūt informāciju par 
sev aktuāliem un interesējošiem 
jautājumiem no Saulkrastu bā
riņtiesas un sociālā dienesta dar
biniecēm. 

Lielu piekrišanu izpelnījās pui
ši no akrobātu šova grupas „Stre
et Warriors”, Ingas „Zumba Kids” 
un Aivas „Body Art Kids”. 

Liels paldies Elīnai par bērnu 
māksliniecisko apgleznošanu, Mār
tiņa burbuļiem par jautro izklaidi, 
Arvīda Deģa pirātu šova grupai par 

jautrajām un literāri izglītojošajām 
aktivitātēm, Atim Heinolam par 
orientēšanās labirintiem Latvijas 
kartes kontūras veidolā, „Saules 
mākoņiem” par jautrību un prieku 
piepūšamajās atrakcijās. 

Lielu jautrību un sirsnību iz
raisīja bēbīšu skrējiens, kurā līde
ris bija 8 mēnešus jaunais Gustavs 
Peksis. 

Liels paldies visām Saulkrastu 
novada pašvaldības iestādēm, kas 
iesaistījās pasākuma veiksmīga
jā norisē: Saulkrastu sociālajam 
dienestam, Saulkrastu bāriņtie
sai, Vidzemes jūrmalas Mūzikas 
un mākslas skolai, Saulkrastu 
un Zvejniekciema vidusskolām, 
Saulkrastu Jauniešu iniciatīvu 
centram, PII „Rūķītis”, Saulkras
tu Pašvaldības policijai, „Jaunie
šu mājas” jauniešiem, Saulkrastu 
novada bibliotēkai, kā arī Valsts 
policijas Saulkrastu iecirknim, 
personīgi Līgai, Runcim un Beb
ram, VUGD Saulkrastu iecirknim. 

Vislielākais paldies Saulkrastu 
novada domei par materiālo at
balstu un pašvaldības aģentūrai 

„Saulkrastu kultūras un sporta 
centrs”, personīgi Ingmāram Vai
deram, par tehnisko nodrošināju
mu. 

Paldies arī lieliskajam pasāku

ma vadītājam Artūram Mednim. 
Pasākuma foto – „Jauniešu mā

jas” „Facebook” kontā www.face
book.com/JMSaulkrasti. 

Prieks vairo prieku, un to 

mums izdevās sniegt mūsu bēr
niem! 

Ingūna Feldmane, 
„Jauniešu māja”

PII „Rūķītis” audzēkņi un 
novada bērni iepazīst bibliotēku
Līdz ar mācību gada beigām 
Saulkrastu novada bibliotēkā 
noslēgusies arī lasīšanas 
veicināšanas programmas 
3–4 gadus veciem mazuļiem 
„Grāmatu starts” otrā sezona.

2017. gada septembrī tika uzsākta 
programmas pirmā sezona. Pro
jekta laikā notika pieci pasākumi 
bērniem un viņu vecākiem. Bib
liotēkas izveidotajā „Mazo pūču
lēnu skolā” piedalījās arī Saulkras
tu pirmsskolas izglītības iestādes 
(PII) „Rūķītis” grupas „Pienenīte” 
audzēkņi un pedagogi. Nodarbī
bu cikls bija sadalīts piecās daļās, 
kurās bērni ar vecākiem un peda
gogiem varēja iepazīt bibliotēku 
un grāmatas, klausīties un lasīt 
pasakas, radoši darboties, krāsot 
un iegūt jaunus draugus. 

Šogad turpinājās programmas 
„Grāmatu starts” otrā sezona. 

Nodarbību cikla „Mazo pūčulēnu 
skola” aktivitātēs piedalījās bēr
ni, vecāki un PII „Rūķītis” grupas 
„Zīlīte” audzēkņi. 

Martā mazie pūčulēni iepazina 
bibliotēku, telpas un tikās ar bib
liotekārēm, gāja rotaļās, klausījās 
stāstus par grāmatām. Nākamajā 
nodarbībā, tuvojoties Lieldienām, 
bērni izzināja Lieldienu tradīci
jas, ticējumus, krāsoja Lieldienu 
zaķus un olas. Protams, notika arī 
jauno spēļu spēlēšana, žurnālu un 
grāmatu lasīšana.

Aprīlis tika veltīts jautro grā
matu pasaulei. Bērni cits citam 
pastāstīja par savu mīļāko grā
matiņu. Neiztrūkstoša bija arī 
multfilmu skatīšanās un galda 
spēļu spēlēšana. Šogad spēļu ko
lekcija bibliotēkā ir papildināta 
ar jaunām un interesantām galda 
spēlēm pirmsskolas vecuma bēr
niem, ko viņi var lietot bibliotē

kas telpās kā alternatīvu grāmatu 
lasīšanai un datora lietošanai.

Maijā Saulkrastu novada biblio
tēkā noslēdzās nodarbību cikla otrā 
sezona, mazie absolventi saņēma 
projekta „Grāmatu starts” somiņas 
ar pūcīti un grāmatiņu. Šo projektu 
atbalsta Latvijas Nacionālās bib
liotēkas (LNB) Bērnu literatūras 
centrs un LNB atbalsta biedrība. 

Rudenī turpināsim dalību prog
rammā „Grāmatu starts”. 3–4 gadus 
vecus bērnus un viņu vecākus bib
liotēkā gaidīsim 25. septembrī, 9. un 
23. oktobrī un 6. un 20. novembrī. 
Nodarbību sākums – plkst. 10.00.

Pieteikšanās: zvanot pa tālruni 
67951502, sūtot epastu (saulkrastu.
biblioteka@saulkrasti.lv) vai Saul
krastu novada bibliotēkā. 

Uz tikšanos rudenī!

Ilze Dzintare, 
Saulkrastu novada bibliotēka

„Mazo pūčulēnu skolas” absolventi kopā ar bibliotēkas viešņu – Lielo pūci. Foto: I. Dzintare

Veiksmīgi noslēdzies projekts 
„Lasītava krustojumā”
Noslēdzies Saulkrastu novada 
bibliotēkas realizētais projekts 
„Lasītava krustojumā”, kuru 
finansiāli atbalstīja Valsts 
Kultūrkapitāla fonds (VKKF). 
Projekts tika atbalstīts ar 1000 
eiro lielu līdzfinansējumu.

Projekta mērķis bija kopā ar 
grāmatu autoriem popularizēt 
latviešu oriģinālliteratūru bēr
niem un jauniešiem, piesaistot 
mērķauditorijas uzmanību bērnu 
literatūrai un lasīšanai, kā arī vei
cināt viņu lasītprasmi un interesi 
par iespieddarbiem. Projekts tika 
īstenots no 2017. gada novembra 
līdz 2018. gada maijam, divas rei
zes mēnesī organizējot tikšanos 
ar literātiem. Projekta aktivitā
tes atbalstīja Saulkrastu novada 
dome.

Projekta laikā notikuši deviņi 
lasīšanas veicināšanas pasāku
mi  – literāras tikšanās ar latviešu 
literātiem: rakstnieku, pedagogu, 
grāmatas „Mellsila pirāti” autoru 
Arvīdu Deģi, bērnu literātiem Ievu 
Samausku, Ievu Melgalvi, Liliju 
Berzinsku, Juri Zvirgzdiņu, grā
matas „Koko un Riko” autori Eviju 
Gulbi, jauniešu fantāzijas litera
tūras rakstnieci, tulkotāju Lauru 
Dreiži, grāmatu sērijas „Mākslas 
detektīvi” autori Luīzi Pastori un 
rakstnieci Lindu Nemieru, kura 
darbojas fantāzijas žanrā. 

Pasākumi Saulkrastu nova
da bibliotēkā un Zvejniekciema 
vidusskolas bibliotēkā pulcējuši 
638 cilvēku lielu auditoriju – gan 
pieaugušos, gan bērnus. Pērn ru
denī rakstnieks A. Deģis ar saviem 

draugiem iejutās pirātu tēlos, da
lījās stāstos par pirātu neticama
jiem piedzīvojumiem, dziedāja 
dziesmas un dejoja pirātu dejas. 
Tikšanās reizē ar žurnālisti I. Sa
mausku bērnus interesēja, kā viņa 
sākusi rakstīt, cik ilgi aizņem vie
nas grāmatas rakstīšana, vai tas 
ir vaļasprieks. Šogad I. Melgalve 
jauniešiem pastāstīja par literārā 
darba radīšanas procesu, jo ik
dienā viņa strādā ar topošajiem 
literātiem, vadot praktiskās no
darbības. J. Zvirgzdiņam regulāri 
tiek izdotas saturiski un vizuāli 
augstvērtīgas grāmatas bērniem, 
par kurām notika saruna klātienē.

Lai iepazītu literātu personī
bas un radošo darbu, tika izliktas 
deviņas literatūras izstādes. Tajās 
varēja aplūkot Saulkrastu novada 
bibliotēkā pieejamos autoru dar
bus, kas izraisīja lasītāju patiesu 
interesi.

Šogad Saulkrastu novada bib
liotēkas projekts „Lasītava krus
tojumā” tiks atkārtoti iesniegts 
VKKF 3. kultūras projektu kon
kursā, pieaicinot jaunus literātus, 
Māri Runguli, Valdi Rūmnieku, 
Māru Cielēnu, Inesi Zanderi, 
Māru Zālīti un citus. 

Paldies sadarbības partneriem 
par kopīgi paveikto – Saulkrastu 
novada domei, Saulkrastu nova
da tūrisma informācijas centram, 
Saulkrastu un Zvejniekciema vi
dusskolai, pirmsskolas izglītības 
iestādei „Rūķītis” un „Jauniešu 
mājas” kolektīvam!

Ilze Dzintare, 
Saulkrastu novada bibliotēka

NVA konsultācijas 
Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) Siguldas filiāles 

darbinieki pieņems klientus 5. jūlijā no plkst. 10.00 līdz 16.00 
Saulkrastu domes telpās, cokolstāvā.
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Brīnišķīga tradīcija – Pateicības diena 
Saulkrastu vidusskolā par 
tradīciju kļuvis kārtējo mācību 
gadu noslēgt ar Pateicības 
dienas svētkiem. Šogad 
ielūgumus uz šo pasākumu 
saņēma 120 skolēni, tādēļ 
30. maijā sporta hallē bija 
pulcējies kupls pulks labāko, 
radošāko, aktīvāko un 
atraktīvāko skolēnu, kā arī 
viņu atbalstītāji – ģimenes 
locekļi un skolotāji.

Pateicības dienas pasākumā tika 
teikti pateicības vārdi tiem 120 
Saulkrastu vidusskolas skolēniem 
un viņu ģimenēm, kam mācību 
gads rezultējās izcilās, teicamās un 
labās sekmēs un kuri savas spējas, 
talantus parādīja dažādās olimpi
ādēs, konkursos, skatēs, forumos 
un sociālās aktivitātēs. Pasākumā 
uzstājās godalgotie  – deju kolek
tīvs „Saulīte”, 5.–9.  klašu vokālais 
ansamblis, skatuves runas konkur
sa uzvarētāji un dažādu mūzikas 
instrumentu virtuozi. Tā bija ie
spēja parādīt savus talantus ne ti
kai žūrijai, bet arī plašākai publikai, 

kā arī klātesošajiem pārliecināties, 
cik dažādos interesantos veidos var 
izpausties un tiekties pēc izcilības. 

Ceļš uz augstajiem rezultātiem 
un atzinību tika bruģēts visa gada 
garumā. Šajā mācību gadā 102 

skolēni un 7 kolektīvi piedalījās 
11 mācību priekšmetu olimpi
ādēs un 15 dažādos konkursos, 

skatēs un forumos. 40 skolēni 
un 6 kolektīvi mājās atgriezās ar 
godalgām, 22 skolēni un 1 kolek
tīva dalībnieki saņēma pateicības, 
atzinības vai speciālas balvas no 
žūrijas par savu sniegumu, bet 40 
skolēniem bija iespēja salīdzināt 
savas spējas un talantus, spēkus 
un zināšanas ar citiem saviem 
vienaudžiem. Saulkrastu vidus
skolas skolēnu panākumiem visa 
gada garumā varēja sekot līdzi 
skolas mājaslapā www.saulkras
tuvsk.lv, sadaļā „Lepojamies”, bet 
konkrēta informācija atspoguļota 
pievienotajā tabulā.

 Izsakām pateicību skolēnu 
ģimenēm par ikdienas atbalstu 
saviem bērniem un motivāciju 
pilnveidot un parādīt sevi no po
zitīvās puses, skolotājiem  – par 
pacietību un individuālu pieeju 
skolēnu spēju un talantu atklāša
nā un attīstīšanā, kā arī skolas ad
ministrācijai par šādu brīnišķīgu 
tradīciju – Pateicības dienu!

Ivonna Ungure, 
Saulkrastu vidusskola

Godalgo-
ta vieta

Dalībnieks Kla-
se 

Mācību priekšmeta 
olimpiāde/konkurss

Pedagogs

1. vieta Elīna Kulberga 5. Vizuālās mākslas alternatīvā 
olimpiāde „Mākslinieks” 
4.–9. klasēm

Jana Plankāja

1. vieta Sigurds Turkovs 10. Bioloģijas olimpiāde Ilona Trezune

1. vieta Klāvs Ivo Turkovs 11. Fizikas olimpiāde Alisa Vedjaševa

1. vieta Veronika Solovjova 12. Bioloģijas olimpiāde 
„Homines 2018” 

Ilona Trezune

1. vieta Una Līce 6. Skatuves runas konkurss Ivonna Ungure

1. vieta Toms Račinskis 8. Angļu valodas olimpiāde Inese Bajore

I pakāpe Sākumskolas ansamblis 2.–4. Vokālās mūzikas konkurss 
„Balsis 2018”

Laila Bāliņa

1. vieta Klašu kolektīvi 4. Konkursa100 darbi Latvijai: 
iecere skolas teritorijā izveidot 
Zaļo klasi – mācību klasi āra 
vidē

Daiga Bernaua
Ināra Strapcāne

2. vieta Klāvs Ivo Turkovs 11. Matemātikas olimpiāde Oksana Vanaga

2. vieta Sigurds Turkovs 10. Fizikas olimpiāde Alisa Vedjaševa

2. vieta Viktorija Blinova 12. Krievu valodas olimpiāde Jeļena 
Poperedena

2. vieta Artūrs Baltgalvis
Arnis Lankmanis
Paula Osmane
Kristiāna Vanaga

9. Ģeogrāfijas alternatīvā 
olimpiāde

Jānis Bite

2. vieta Haralds Krauze 4. Pierīgas novadu apvienības 
izteiksmīgās runas konkursā 
angļu valodā „Edelweiss”

Inna Jenerte

2. vieta Līga Grava 2. Pierīgas pašvaldību nodibinā-
juma izglītības iestāžu skatuves 
runas konkurss

Baiba Ulmane

2. vieta Lote Lasmane
Emīlija Kalniņa 
Rita Lankmane
Sofija Ustimenko

„Gada labākā būve Latvijā 
2017”. Zīmējumu konkurss 
„Mana novada dārgakmens – 
jaunā būve” – „Tilts pār Aģes 
upi”

Jana Plankāja

II pakāpe Tautisko deju kolektīvs 2.
3.

4.–6. 

Pierīgas novadu skolu un k/n 
bērnu deju kolektīvu skate 

Jānis Trezuns

3. vieta Šarlote Elīza Irbena 12. Angļu valodas olimpiāde Inese Bajore

3. vieta Paula Osmane 9. Bioloģijas olimpiāde Ilona Trezune

3. vieta Klāvs Ivo Turkovs 11. Bioloģijas olimpiāde Ilona Trezune

3. vieta Veronika Solovjova 12. Bioloģijas olimpiāde Ilona Trezune

3. vieta Artūrs Baltgalvis 9. Koka un metāla tehnoloģiju 
alternatīvā olimpiāde

Juris Biuka

3. vieta Kristiāna Vanaga 9. Tekstila tehnoloģiju alternatīvā 
olimpiāde

Lilita Rihtere

3. vieta Una Undīne Ungure 5. Matemātikas olimpiāde Irēna Kursīte

3. vieta Lada Vežane 7. Matemātikas olimpiāde Antra Tilnere

3. vieta Paula Osmane 9. Ķīmijas olimpiāde Ruta Grabčika

3. vieta Tiāre Luīze Vārava 10. Ķīmijas olimpiāde Ruta Grabčika

3. vieta Klāvs Ivo Turkovs 11. Ķīmijas olimpiāde Ruta Grabčika

3. vieta Veronika Solovjova 12. Skatuves runas konkurss Inese Ābola

3. vieta Līga Grava 2. Pierīgas novadu apvienības 
Vizuālās mākslas alternatīvā 
olimpiāde „Mazais mākslinieks”

Marija Andrejeva

3. vieta Alise Freiberga 3. Pierīgas novadu apvienības 
Vizuālās mākslas alternatīvā 
olimpiāde „Mazais mākslinieks”

Marija Andrejeva

3. vieta Marks Kantsons, Katrīna 
Vijgrieze

4. Rīgas dabas zinības skolas 
atklātajā konkursā „Skolēni 
eksperimentē 2018”,
pētījums „Ķirbis”

Daiga Bernaua

3. vieta Mārtiņš Čablis 1.b Pierīgas jauno pētnieku forums 
„Skolēni eksperimentē – 2018”, 
„Drukā skaistus rakstus”

Ligita Felkere

Atzinība Paula Osmane 9. Latviešu valodas un literatūras 
olimpiāde

Inese Ābola

Atzinība Sigurds Turkovs 10. Matemātikas olimpiāde Antra Tilnere

Atzinība Raimonds Baltgalvis 6. Koka un metāla tehnoloģiju 
alternatīvā olimpiāde

Juris Biuka

Atzinība Tomass Galvāns 6. Matemātikas olimpiāde Irēna Kursīte

Atzinība Klāvs Ivo Turkovs 11. Bioloģijas olimpiāde „Homines 
2018” 

Ilona Trezune

Atzinība Estere Satika
Miks Mušperts
Mikus Semjonovs
Lāsma Mikilpa- Mikgelba

2.  „Prāta banka” 2. klasei Ginta Urdziņa
Baiba Ulmane

Atzinība, 
Žūrijas 
spec-
balva

Marks Kantsons, Katrīna 
Vijgrieze

4.b Pierīgas jauno pētnieku forums 
„Skolēni eksperimentē 2018”, 
pētījums „Ķirbis”

Daiga Bernaua

Atzinība Kate Danelsone 
Emīlija Gļeba

3.b Pierīgas jauno pētnieku forums 
„Skolēni eksperimentē 2018”, 
eksperiments „Taciņa ūdenim”

Marija Andrejeva

Atzinība Mārtiņš Čablis, 1.b Pierīgas jauno pētnieku forums 
„Skolēni eksperimentē 2018”, 
„Drukā skaistus rakstus”

Ligita Felkere

Atzinība Irma Buldere 4. Pierīgas novadu skolu apvienī-
bas latviešu valodas olimpiāde 
4. klasēm

Ināra Strapcāne

Atzinība Daniela Dubovska 4. Pierīgas novadu skolu apvienī-
bas latviešu valodas olimpiāde 
4. klasēm

Daiga Bernaua

Izvirzīti 
2. kārtai

Viz. mākslas pulciņa
kolektīvais darbs „Ligz-
das” (tekstils)

1.–4. Pierīgas pašvaldību nodibinā-
juma izglītības iestāžu vides 
objektu un mākslas darbu 
izstāde-konkurss „Visa Dieva 
radībiņa saulītē līgojās” 

Jana Plankāja

Izvirzīti 
4. kārtai 
valstī

Marks Kantsons
Mārtiņš Putniņš

4. Neklātienes matemātikas skolas 
matemātikas konkurss „Tik vai 
cik”

Daiga Bernaua

Žūrijas 
pateicību 
un balvu.

Irma Buldere un Ance 
Rozniece

4. Vides izziņu spēļu konkursa „Ie-
pazīsti vidi!” Rīgas atklātā kārta, 
spēle „Iepērcies zaļi!”

Ināra Strapcane

Svētku sarīkojumā uzstājās 3.–4. klašu vokālais ansamblis.

Skolēnu sasniegumi mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos 1.–12. klasē 2017./2018. māc. g. 
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„Skudrupūznis” no Zvejniekciema Mazmežotnes muižā
Šajā mācību gadā 
Zvejniekciema vidusskolas 
sākumskolēni ar darbu 
„Skudrupūznis” piedalījās 
vides objektu un ārējā vidē 
eksponētu mākslas darbu 
izstādes noslēguma konkursā 
„Visa Dieva radībiņa saulītē 
līgojās”, kas 17. maijā notika 
Mazmežotnes muižā. 

Skolēni vizuālās mākslas pulciņā 
„Glezniecības un grafikas darbnī
ca” un arī mācību stundās veidoja 
skudriņas no bumbiņām brūnās 
nokrāsās, tām pievienojot pūkai

no stieplīšu kājiņas un radziņus. 
Materiāls bija piemērots šim 
darbam, un skudriņas izskatījās 
gandrīz kā īstas. Tā vien šķita, ka 
tās tūlīt sakustēsies, lai dotos uz 
savu pūzni. Lielais un iespaidīgais 
skudrupūznis tika veidots no da
bas materiāliem – koku zariņiem.

Konkursa „Visa Dieva radībiņa 
saulītē līgojās” noslēguma pasāku
mā Mazmežotnes muižā piedalījās 
trīs centīgākās mākslas pulciņa 
dalībnieces, 1. a klases skolnieces, 
un skolotāja Māra Alena. Pirm
klasniecēm bija iespēja redzēt visas 
Latvijas skolēnu interesantākos 

darbus – zvēriņus, putnus, zivis 
un kukainīšus. No 410 konkursam 
iesūtītajiem darbu pieteikumiem 
izstādē bija apskatāmi 126 paši ra
došākie skolēnu darbi. Esam gan
darīti par iegūto 2. vietu valstī! 

Paldies visiem aizrautīgiem 
„Skudrupūžņa” veidotājiem! Māk
slas darbs izpelnījās daudzu da
lībnieku komplimentus, muižas 
saimniece to novietoja pašā centrā.

Darbi Mazmežotnes muižā būs 
apskatāmi visu vasaru! 

Māra Alena, 
Zvejniekciema vidusskola

Gadu noslēdzot...
...mēs līksmojam! 
Ne tikai par skaisto 
laiku un sajūtu, 
ka pavasaris 
košs un vasara 
priekšā. Esam gan 
pastrādājuši, gan 
mazliet piekusuši, 
gan arī gandarīti! 
Lai neizklausītos 
tik ļoti pozitīvi, 
atzīsimies, ka, ko 
tur liegties, daži (tik 
tiešām – tikai daži!) 
pavasarī ir arī labi 
paslinkojuši.

Ikreiz uzsveram, ka 
sasniegumi nav paš
mērķis, tie ir mūzikas 
un mākslas izglītības 
procesa sastāvdaļa. 
Un tomēr... Gadu 
noslēdzot – par sa
sniegumiem pavasara 
mēnešos. 

• Klavieru nodaļas 
skolotājas Tamāras 
Āriņas 4. klases au
dzēknis Gatis Kalvišs 
iegūst ne tikai tiesības 
startēt konkursa „Ta
lants Latvijai 2018” 
finālā, bet konkursā 
iegūst 3. vietu! Finā
lam tika izvirzītas un 
piedalījās arī skolotā
jas Aivas Zaubergas flautas klases 
audzēknes Viktorija Graubiņa un 
Luīze Rozentāle.

• Zvejniekciema Mākslas no
daļas audzēknis Aleksandrs Geks 
(3. kurss, skolotāja Māra Alena) 
un Saulkrastu Mākslas nodaļas 
audzēknis Andrejs Ņekrasovs 
(6.  kurss, skolotāja Rasa Grāma
tiņa) – izvirzīti dalībai valsts kon
kursa finālā un iegūst atzinības 
Latvijas profesionālās ievirzes 
mākslas un dizaina programmas 
valsts konkursā. Finālam izvirzī
ti un grāmatu ilustratora lomās 
iejutās arī Karlīna Ruduša, Elza 
Ābele un Ģirts Nolle.

• Gatis Kalvišs un Lāsma Mi
kilpaMikgelba (2. klavieru kla
se, skolotāja T. Āriņa) sagatavo 
konkursa programmu, veiksmīgi 
iztur konkursa atlases kārtu Rīgā 
un izvirzīti uz finālu konkursā 
„Concours Musicale de France” 
Parīzē.

• Virkne panākumu I Starp
tautiskajā vizuālās mākslas kon

kursā „Mākslinieku Ģederta 
Eliasa mīklu minot”: Saulkrastu 
Mākslas nodaļas 2. kursa au
dzēknei Evelīnai Seržantei (sko
lotāja Lilita Rihtere) – 1. vieta 
glezniecības kategorijā; 3. kursa 
audzēknim Aleksandram Gekam 
(skolotājs Harijs Zemītis) – 2. 
vieta datorgrafikas kategorijā; 
Zvejniekciema Mākslas nodaļas 
6. kursa audzēknim Edvīnam Mi
čulišam (skolotāja Māra Ālena) – 
atzinība glezniecības kategorijā.

• Saulkrastu Mākslas noda
ļas audzēknei Katei Danelsonei 
1. vieta un Evitai Blūmai 3. vieta 
(abu skolotāja – Rasa Grāmati
ņa) par tekstilmākslas darbiem 
Latvijas mākslu skolu audzēkņu 
šķiedrmākslas konkursā „Skaņu 
plate”.

Maijā VJMMS Klavieru no
daļas, kora klases, Stīgu instru
mentu nodaļas, flautas klases 
pedagogi rīkoja savu audzēkņu 
koncertus. Tie izskanēja Skultes 
un Saulkrastu ev. luterāņu baz

nīcās, Saulkrastu bibliotēkā, vai
rākos koncertos VJMMS zālītē 
Ostas ielā 15. Paldies pedagogiem 
un audzēkņiem par iecerēto, pa
veikto un sasniegto!

Kādu laiku VJMMS nebija bi
jusi Parīzē. Nu, pateicoties skolo
tājas Tamāras Āriņas un viņas au
dzēkņu neatlaidībai un darbam, 
izdevās, un tā nopietni – aizbrau
ca, uzvarēja! Bet par to stāsta paši 
konkursa „Concours Musicale de 
France 2018” dalībnieki, VJMMS 
audzēkņi.

Gatis Kalvišs: „Sapņi piepil
dās – tici brīnumam, un tas pie
pildīs kādu tavu sapni. Tā es no
kļuvu Francijā, kur no 18. līdz 22. 
maijam pavadīju neaizmirsta
mas dienas, piedaloties konkur
sā. Konkurence bija sīva, manā 
vecuma grupā piedalījās izpil
dītāji no Kanādas, Portugāles, 
Spānijas, Francijas un Krievijas, 
kopskaitā 21 audzēknis. Mans sa
sniegums ir 1. vieta, par ko esmu 
priecīgs!

Brīvajā laikā apmeklējām Dis
nejlendu. Braucu pa amerikāņu 
kalniņiem Indianas Džonsa pa
saulē, izbraukāju Karību pirātu 
pazemes ejas un izstaigāju Ziņ
kārīgās Alises labirintus. Eifeļa 
tornī gan uzbraukt neizdevās, jo 
bija pārāk gara rinda. Paldies sko
lotājai Tamārai Āriņai, kura palī
dzēja man, lai es sasniegtu tādu 
rezultātu. Paldies arī mammai un 
tētim!”

Lāsma MikilpaMikgelba: „Šis 
bija mans pirmais lielais starp
tautiskais konkurss. Bija ļoti inte
resanti redzēt un dzirdēt bērnus 
no daudzām citām valstīm. Esmu 
ļoti, ļoti priecīga, ka piepildījās 
tas, ko biju iecerējusi!”

Lāsmiņa mūs pārsteidza kā 
nekad. No Parīzes konkursa mā
jās atvests pats augstākais žūri
jas vērtējums un pats lielākais – 
Grand Prix – diploms! Apsveicam!

Grandiozs sasniegums abiem 
audzēkņiem, un protams, vislie
lākais paldies skolotājai. Paldies 

arī vecākiem par līdzās būšanu, 
atbalstu un izturību.

Jūnijā tiekamies mākslas no
daļu audzēkņu prakses plenēra 
nodarbībās, koklētāji dodas uz 
mūzikas nometni Salacgrīvā, 
orķestra jaunieši kopā ar Āda
žu MMS audzēkņiem aicina uz 
koncertu Ādažu Ceriņu zālē. 13. 
jūnijā svinam absolventu izlai
dumu – ar koncertu un mākslas 
diplomdarbu aizstāvēšanu, un 
izstādi Zvejniekciema vidusskolā. 
Jūlija sākumā piedalāmies Dzies
mu svētku koncertā Esplanādē 
(ak, orķestris! izturam!), domā
jam arī par dalību dažās citās 
mūzikas radošajās nometnēs, bet 
jūlija vidū kopā ar Carnikavas 
MMS Mākslas nodaļas audzēk
ņiem un pedagogiem tiekamies 
izbraukuma praksē – plenērā 
Valdemārpilī. Pēc tam gan maz
liet jāatpūšas, un tad jau jaunais 
gads – septembris.

VJMMS

K. Danelsone un E. Blūma izstādes „Skaņu raksti” apbalvošanā. 
Foto no skolas arhīva

G. Kalvišs Parīzes Disnejlendā.

L. MikilpaMikgelba pēc Grand Prix 
saņemšanas Parīzē, Eifeļa torņa pakājē.

E. Seržante pie sava 1. vietu 
ieguvušā darba (augšējais).

Skudrupūznis un tā veidotājas. Foto no Zvejniekciema vidusskolas arhīva
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Uzņēmējs Sigits Duduris par Saulkrastu iedzīvotāju sevi sauc 
jau divdesmit gadus. Nopircis šeit zemes gabalu, uzcēlis māju 
un daudz enerģijas velta sev tuvākās apkārtnes seno koka ēku 
restaurēšanai. Viņš uzskata, ka Saulkrasti par pērli Rīgas līča 
krastā kļūs tad, ja meklēs jaunus, neierastus attīstības ceļus, nevis 
atkārtos citu pieredzi.

Kā Saulkrasti kļuva 
par manu mājvietu
Sigits Duduris: – Pabeidzu vi
dusskolu Alojā un devos uz Rīgu 
studēt bioloģiju. Jau kopš pirmās 
dienas, kad dzīvoju studentu kop
mītnēs, sapratu, ka no Rīgas, ja ir 
runa par dzīvesvietu, jātiek pēc 
iespējas ātrāk projām. Pamazām 
arī izkristalizējās ideālā vieta, no 
kuras ir aizsniedzama gan Rīga, 
gan manu vecāku mājas Alojā. Tā 
vieta bija Saulkrasti, kur pirms 
gadiem divdesmit Pabažu galā ra
dās iespēja nopirkt zemes gabalu. 
Tad 90. gadu beigās ievācos vēl 
līdz galam neuzbūvētā mājā.

Zemes gabals, uz kura atrodas 
mana māja, 90. gadu sākumā tika 
saplosīts daudzos mazos gaba
liņos. Tā tas notika ar ne vienu 
vien atgūto īpašumu, kam uz
radās daudz mantinieku. Pirms 
kara zeme un ēkas uz tā piederēja 
četrām cienījamām limbažnieku 
ģimenēm. No vienas no tām nācis 
arī dzejnieks Fricis Bārda. 

Nopirku tukšu zemes pleķīti, 
bet man blakus, skatoties pāri žo
gam, bija vairākas vecas ēkas. Vie
na no tām bija „aplipināta” ar vi
sādiem dēļu un šīfera šķūnīšiem. 
Kad ciemos uz Saulkrastiem 
atbrauca mans draugs arhitekts 
Uldis Bartkevičs, viņš šajā celtnē 
redzēja senos laikos būvētu klēti. 
Tad es arī sapratu, ka man tepat 
blakus ir vēsturiskas vērtības. 

Atskatoties pagātnē, redzē
sim, ka 19. gadsimta beigās Pa
bažu muižas zemes tika sadalītas 
daudzos hektāru lielos gabalos 
vasarnīcu būvēšanai. Arī zeme, 
uz kuras ir mana māja, sākotnēji 
piederēja vienam īpašniekam, bet, 
kad es te ierados pirkt savu zemes 
gabalu, tam bija jau desmit īpaš
nieku. Tiesa, tagad no šiem des
mit palicis tikai viens kaimiņš, kas 
dzīvo sakārtotā stūrītī, bet pārējās 
apmēram divas trešdaļas zemes 
vecajās īpašuma robežās esmu no 
bijušajiem īpašniekiem atpircis. 

„Atpūtas” ieraudzīju 
vietējās vēstures grāmatā 
– Nākamais lielais izaicinājums 
bija izdomāt, ko darīt ar mājām, 
kas bija uz atpirktās zemes. Sāku
mā, protams, ideju, ka te būtu jā
veido kaut kas jauns, man nebija. 
Taču pamazām sapratu: labi būtu, 
ja es varētu mājas, kas atrodas 
uz zemes gabala, atjaunot tādas, 
kādām tām vajadzētu izstatīties. 
Laiks un vēsturiskie notikumi tās 
nebija taupījuši. Piemēram, Pirmā 
pasaules kara laikā Saulkrastiem 
pāri gāja fronte. Vienai mājai bija 
nopostīts jumts, otra pavisam iznī
cināta. Pēc kara gan dzīve atkal at
jaunojās, un, kā liecina 1936. gadā 
uzņemtas fotogrāfijas, vieta kopā 
ar ēkām atguvusi otro elpu. Bet 
tad nāca Otrais pasaules karš un 
sociālisma laiki, un mājām atkal 

neklājās pārāk labi. Cita starpā – 
to, kāds kādreiz izskatījies īpašums 
„Atpūtas” tagadējā Rīgas ielā 32, var 
redzēt novadpētnieces Ingas Ze
mītes grāmatā par Saulkrastiem. 

Senas ēkas glabā 
pilsētas dvēseli 
– Pats diezgan daudz ceļoju pa 
pasauli un vienmēr pievēršu uz
manību senām celtnēm. Tās pa
tiesībā ir gan šo vietu seja, gan 
glabā dvēseli. 

Arī savulaik Saulkrastos, seko
jot Bīriņu muižkunga piemēram, 
vasarnīcas būvējuši daudzi Vidze
mes un Dienvidigaunijas muiž
nieki. Tās bijušas ļoti skaistas 
koka mājas. Taču pāri gājuši divi 
pasaules kari un padomju laiks, 
tāpēc šādu celtņu palicis ļoti maz. 
Un tad kādu dienu man iešā
vās prātā ideja, ka būtu ļoti labi, 
ja kaut kas no visa tā paliktu arī 
mūsu bērniem un mazbērniem. 

Protams, es pats neesmu amat
nieks. Mana praktiskās dzīves 
pieredze nesniedzas tālāk par 
zāles pļaušanu un redīsu sēšanu. 
Drīzāk esmu sapņotājs, kurš rei
zēm mēģina īstenot dzīvē kādu 
no savām idejām, kuras parasti 
īstenoju ar iedvesmas un enerģi
jas palīdzību, un vienmēr esmu 
uzticējies profesionāļiem, kuri 
amatnieku darbus prot paveikt 
daudz labāk par mani. Zinu arī to, 
ka, ja cilvēku izdodas iedvesmot 
kaut ko paveikt, tad rezultāti ir 
paši labākie un, ko viņi dara, pār 
plecu atpakaļ man nav jāskatās. 
Tas man, par laimi, ir izdevies arī 
Saulkrastos. Uzaicinātie meistari 
vecajas ēkās strādāja ar iedvesmu, 
un es jutu, ka viņiem ļoti patika 
tas, ko viņi darīja. 

Lai gan runā, ka visi, kam rokas 
īstajā vietā, ir aizbraukuši, mana 
pieredze liecina, ka arvien var 
sastapt godavīrus, kuri labi prot 
savu darbu. Protams, par šiem cil
vēkiem neviens darbu organizē
tājs nestāsta, un, ja jūs vaicāsiet, 
piemēram, tiem pašiem Rīgas 
Kalnciema kvartāla īpašniekiem 
brāļiem Dambergiem, kur dabūt 
labu amatnieku, viņi palīdzēs ar 
padomu, kā darbus labāk paveikt, 
bet ar meistaru telefona numu
riem nedalīsies – katrs turas pie 
saviem meistariem kā pie diman
ta gabaliem, jo, ja tādu nav, kaut 
ko labu izdarīt ir grūti. 

Par biznesu 
pagaidām nerunāsim
– Veco koku ēku projekts, kuru 
esmu iesācis Saulkrastos, pilsētas 
mērogā varētu būt gana vērienīgs. 
Tiesa, par to kā biznesu vismaz 
pagaidām runāt nevar. Iespējams, 
ilgākā laika posmā šeit ieguldīto 
naudu atgūt varēs, piemēram, 
izīrējot restaurētās mājas kā apar
tamentu ēkas, ierīkojot nelielu 
kafejnīcu un atpūtas vietu. 

Es šo projektu uztveru kā ie
spējamu pensijas fondu vai dā
vanu, ko atstāt bērniem un maz
bērniem. Ceru, ka objekts ar laiku 
varētu ienest tik daudz naudas, 
lai tas atpelnītu savu uzturēšanu, 
un, ja viss izdosies tā, kā esmu 
iedomājies, tad varbūt darbs pan

sijā nodrošinās arī atalgojumu 
dārzniekam un istabenei vai ka
fejnīcas personālam.

Viss iet uz labo pusi
– Pagaidām gan par to visu ru
nāju formā „kas būtu, ja būtu”. 
Tāpēc arī nav sagaidāms, ka visi, 
kas vien to var, tūlīt sekos manam 
piemēram un metīsies restaurēt 
savas vēsturiskās mājas. Tas prasa 
gan laiku, gan naudu. Tomēr jāat
zīst, ka privātīpašumi Saulkrastos 
tiek arvien vairāk sakopti, un pat 
nevar salīdzināt ar laiku pirms ga
diem piecpadsmit. 

Pašlaik redzams, kā Bīriņu 
pils īpašnieki ir restaurējuši koka 
ēku, kas vēsturiski piederējusi 

Bīriņu pils kādreizējiem saimnie
kiem, un tajā iekārtojuši viesnīcu 
„Strand”. Man ir liels prieks, ka 
šo biznesa projektu ir izdevies tik 
ātri dabūt gatavu. Otrā pusē ma
nam īpašumam ir cits, iepriekš ne 
tik sekmīgs projekts – viesnīca, 
kas kādu laiku piederēja Krievijas 
pilsoņiem. Tagad to ir nopirkusi 
Liepupes muižas saimniece, un 
gan pati ēka, gan dārzs piedzīvo 
atdzimšanu. Arī tas ir ļoti iedves
mojošs piemērs. 

Mazākos mērogos, bet tomēr 
pozitīvi ir tas, ka cits mans kai
miņš nopircis krūmos ieaugušu, 
pamestu koka celtni un tagad to 
atjauno. Tātad vilkme attīstībai ir. 

Tāpat nevar sacīt, ka zemes 

un nekustamo īpašumu tirgus 
Saulkrastos būtu nulles punktā. 
Tieši otrādi – lai gan reizēm tiek 
prasītas pārāk augstas cenas, 
par kādām diezin vai kāds kaut 
ko pirks, tomēr sev piemērotus 
īpašumus Saulkrastos var atrast 
jebkurš, kuru vien tas interesē. 
Protams, novadā nedeklarēta
jiem iedzīvotājiem jārēķinās, ka, 
nedeklarējoties savos īpašumos, 
rēķins par nekustamā īpašuma 
nodokli daudz neatšķirsies no tā, 
ko saņem Mežaparka iedzīvotāji 
Rīgā. 

Nākotne – drīzāk ar SPA, 
nekā bez 
– Nesen Saulkrastos bija domes 
atbalstīts vietējās uzņēmēju bied
rības rīkots arhitektu plenērs. 
Tajā tika piedāvātas Saulkrastu 
nākotnei noderīgas idejas. 

Ja runājam par Saulkrastiem 
un SPA, tad zināma pieredze šajā 
ziņā man ir, jo pirms desmit ga
diem investēju augsta līmeņa SPA 
projektā Rīgā. Vismaz apzinos, ko 
nozīmē laba līmeņa SPA pakalpo
jumi, un saprotu, ka ne viss, ko 
mēs tādā vārdā saucam, ir SPA. 
Taču SPA viesnīcas kā kūrotpil
sētas elementi Saulkrastiem ne
apšaubāmi būtu liels ieguvums. 
Līdztekus noteikti jāattīsta arī 
mazāki SPA kompleksi; arī es savā 
īpašumā par tāda virziena attīstī
bu domāju. 

Protams, konkurēt ar Jūrma
lu, Pērnavu, Sāmsalu vai Palan
gu tikai SPA biznesā vien būtu 
bezjēdzīgi, jo viņi ir tālu priek
šā. Arī novada domei vajadzētu 
pārdomāt nodokļu politiku, jo 
pašreizējā diezin vai iespējama
jiem investoriem šķiet pievilcīga. 

Vienkārši Saulkrastu piedāvāju
mam jābūt ļoti saistošam.

Jāieklausās 
jaunu cilvēku idejās

– Atgriežoties pie aizvadītā 
arhitektu plenēra, jāpiemin jau
nā arhitekta Matija Babra piedā
vātās idejas par vides objektiem 
saules gaismas izmantošanai gan 
jūrā, gan krastā. Iespējams, ir 
jārīko vēl viens plenērs, uz kuru 
jāuzaicina jaunie pilsētplāno
šanas spīdekļi no Nīderlandes, 
Japānas, Vācijas, Austrālijas un 
vēl citām valstīm – lai atbrauc, 
iepazīstas ar Saulkrastiem un tad 
piedāvā savas idejas, kādu viņi 
šo vidi gribētu redzēt. Savukārt 
mums nav jābaidās no jauna, ne
tradicionāla ceļa iešanas, un tieši 
gados jauni cilvēki vislabāk var 
pateikt, kādā vidē gribēs dzīvot 
nākamās paaudzes. 

Es nevaru pateikt, kas tieši cil
vēkus nākotnē piesaistīs Saulkras
tiem – stikla skulptūras, kāds 
debesskrāpis vai vieta, kur labi 
apstākļi, kur pulcēties informā
cijas tehnoloģiju speciālistiem, 
kurus pozitīvi ietekmēs Baltijas 
jūras un priežu sila gaiss. Taču, lai 
nonāktu pie laba rezultāta, ir va
jadzīgas patiešām lielas idejas. Ar 
domu par SPA kūrortu vien mēs 
pat Kuresāri neapsteigsim. 

Bet jāizmanto arī tas, kas 
mums jau ir. Piemēram, skais
tākās kāpas, kādas daudzviet pie 
Baltijas jūras nevar atrast. Arī 
vides objekti – ezīšu un zaķīšu 
skulptūras – Baltās kāpas mežā ir 
ļoti laba ideja ar vēstījumu nākt 
dabā vērot klusumu. Man kā 
biologam tas šķiet ļoti prātīgi, jo 
izbļauties un apmeklēt diskotē

ku mēs varam braukt uz Jūrmalu 
(protams, es negribu noniecināt 
šo pilsētu, jo arī tur daudz kas 
labs tiek darīts). 

Tad ko mēs varam piedāvāt
– Manuprāt, pilsētai ir lieliska plud
male, taču ar to vien un Balto kāpu 
nepietiek. Jādomā, lai cilvēkiem, 
kas pie mums atbrauc, te būtu ko 
darīt arī laikā, kad nespīd saule. 

Skaidrs, ka viena no Saulkras
tu pērlēm ir velosipēdu muzejs, 
kuru izveidojusi Sereginu ģime
ne. Nesen Vācijā Bādenbādenē 

biju Faberžē muzejā. Domāju, ka 
pēc apmeklētāju intereses un cil
vēku kompetences, kas šajos mu
zejos strādā, mūsu velomuzejs ir 
tam līdzvērtīgs. 

Skaidrs, ka daudzus interesē 
vēsture. Tad kāpēc nebūtu ie
spējams, teiksim, veloekskursijā 
apskatīt Saulkrastu mājas, kur 
dzīvojušas vēsturiskas personības, 
piemēram, ģenerālis Jānis Balodis, 
viens no romāna „Mērnieku laiki” 
autoriem Reinis kaudzīte un citi?! 
Tikpat labi no Saulkrastiem var 
doties ceļojumā pa apkārtnes pilīm 

un muižām vai, piemēram, uz Car
nikavu paskatīties, kā cep nēģus, 
uz Ādažiem, kur ir tāds krāmu tir
gus, ka tik turies, vai pie Vidzemes 
keramiķiem. Katrā ziņā var atrast, 
ar ko nodarboties, tikai kādam to 
vajag ņemt savā pārziņā, un tad 
katrā gada sezonā kaut kas, ko da
rīt, atradīsies katrai gaumei. Kāpēc, 
piemēram, pēc pastaigas pa Balto 
kāpu nepiedāvāt latviešu pirts ritu
ālu ar zāļu tējām un medu? Ziemā, 
ja vien ir sniegs, gar jūru var slēpot, 
bet ir vietas arī jāšanai ar zirgiem. 
Joprojām kāpās palikuši Pirmā 
pasaules kara ierakumi. Tas arī ir 
cilvēkus piesaistošs stāsts, tikai tas 
mums pašiem pasaulei ir jāstāsta. 

Katrīnbādes mīts dzīvo
– Saulkrastos vietā, kur reiz esot 
peldēties gājusi Krievijas cariene 
Katrīna II, aug liepas, kas atgādina 
par šo notikumu. Un nevienam 
nav šaubu, ka viņa te tiešām ir 
bijusi. Patiesībā šis stāsts ir radīts, 
šķiet, pēc Pirmā pasaules kara. 
Cariene Katrīna II, gan Latvijas te
ritorijai ir braukusi cauri gan 1747. 
gada februārī precībās uz Sankt
pēterburgu, gan 1764. gada vasarā, 
tomēr tuvākā vieta Saulkrastiem, 
kur viņa apstājusies, ir Ragana. 
Attālums no tās vietas līdz Katrīn
bādei ir ap 50 kilometriem. Tātad 
leģendas var radīt, un, iespējams, 
tas jaunais arhitekts, kurš nesen 
arhitektu plenērā stāstīja par sa
viem stikla un gaismas objektiem, 
arī var radīt ko nebijušu, kas ar lai
ku pārvētīsies leģendās. 

Skaidrs, ka promenādi Saul
kras tos vajag, bet pilsētā jau 
daudz kas jāsāk no paša sākuma. 
Tikai – kāpēc mēģināt kopēt to, 
kas citur jau ir, ja var radīt kaut 

ko jaunu un nebijušu?! Tāpēc es, 
atkārtoju, ceru uz gados jaunu 
pilsētplānošanas speciālistu prā
tiem, kas kaut ko interesantu no
teikti izdomās. Tieši jaunās idejas 
piesaistīs investorus tāpat, kā mēs 
ticam stāstam par carieni Katrīnu. 

Miers vai attīstība 
– Mēs visi gribam, lai pilsēta attīs
tītos, lai te būtu sakārtota infra
struktūra, labiekārtota pludmale, 
lai Saulkrastos būtu labas vietas, 
kur aiziet paēst un iedzert kafiju, 
veikali. Protams, daļa iedzīvo
tāju sacīs, ka labi ir tā, kā ir. Bet 
tad pajautāsim viņu bērniem un 
mazbērniem – ko tie domā, kādos 
Saulkrastos viņi gribētu dzīvot. 

Un vēl mums vajadzētu pado
māt, vai pavasaros pilsētā noteikti 
jādedzina vecās lapas. Ir brīži, kad 
visi tās dedzina un pilsēta tinas 
dūmos gluži kā Drēzdene bum
bošanas laikā. 

Vēl pilsētā 24 stundas dienā 
vaukšķ suņi. Jau pieminētajā Vā
cijā tas nebūtu iespējams, bet 
mums pie mājas stūra piesietie 
suņi rej un rej. Un tad vēl svēt
dienas rītā kādam ienāk prātā 
pastrādāt ar motorzāģi, jo citās 
dienās tam neatliek laika... 

Mūsu sabiedrība aug tāpat, kā 
bērni, un mēs pašlaik esam tādā 
kā pusaudža vecumā, kad viņš 
testē pasauli – ko var un ko nevar 
atļauties. Saprotu, ka ar domes 
aizliegumiem neko daudz panākt 
nevarēs un mums pašiem savā 
starpā būs jāvienojas, ka vecās la
pas var arī nededzināt, bet ar mo
torzāģi vai zāles pļāvēju pastrādāt 
citās reizēs, nevis tā agrāk svētdie
nas rītā. Tāpēc tā iznāk, ka bai
dāmies, ka mums staigās apkārt 
svešinieki, kas atbrauks uz SPA un 
nebūs klusuma, bet pašu motor
zāģa radītais troksnis uz tēzi „Mēs 
gribam klusumu!” it kā neattiecas. 

Novadā ir laba tradīcija – Saul
krastu modināšana pilsētas svētku 
rītā, kad pa pilsētu brauc kravas ma
šīna ar pūtēju orķestri, kas modina 
pilsētniekus. Kāpēc, piemēram, 
Pašvaldības policisti vienu dienu 
nevarētu saģērbties svētku formās 
un ar iedzīvotājiem draudzīgi apru
nāties par veco lapu ugunskuriem, 
paskaidrojot, ka tās labāk būtu 
kompostēt un kompostā audzēt 
rozes, par to, kā tikt galā ar suņu 
riešanu, un vienoties par motorzā
ģu darbināšanas laiku? Sapratne, ko 
un kā darīt, taču rodas, visiem kopī
gi draudzīgi sarunājoties! 

Ģirts Kondrāts

Nav jābaidās no jaunām idejām

Drīzāk esmu sapņotājs, 
kurš reizēm mēģina īstenot 

dzīvē kādu no savām 
idejām, kuras parasti 

īstenoju ar iedvesmas un 
enerģijas palīdzību, un 
vienmēr esmu uzticējies 

profesionāļiem, kuri 
amatnieku darbus prot 
paveikt daudz labāk par 

mani.

Mums nav jābaidās no 
jauna, netradicionāla 
ceļa iešanas, un tieši 
gados jauni cilvēki 

vislabāk var pateikt, 
kādā vidē gribēs dzīvot 

nākamās paaudzes.

1910. gads, pirms ēka tika nopostīta. Otra tāda pati saglabājās, tikai bez kārniņu jumta. Vēlos to atjaunot!
Ēkas būvniecība 20. gs. sākumā.

Plašā veranda ļāva, kopīgi pusdienojot, baudīt silto laiku.

Ēka pirms renovācijas... ...un pēc.
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„Fractus” atver savu sirdi
Šī gada maijā Saulkrastu 
novada PA „Saulkrastu 
kultūras un sporta centrs” 
mūsdienu deju grupai 
„Fractus” tika nosvinēta 21. 
dzimšanas diena. Dejotāji 
nolēma atskaites koncertu 
nerīkot, kā ierasts, bet 
piedalīties labdarības akcijā 
„Atver savu sirdi”, dāvājot 
dejotprieku Upesleju 
internātpamatskolas-
rehabilitācijas centra 
jauniešiem un Saulkrastu 
novada sociālā aprūpes nama 
iemītniekiem. 

Šajos gados „Fractus” saime ir 
krietni augusi, dejotāju paaudze 
ir nomainījusies, izaugusi un pie
dzīvojusi ļoti daudz interesantu 
un skaistu brīžu. „Fractus” dejo
tājiem nav bijis laika garlaikoties. 
Lielu saviļņojumu un gandarīju
mu par padarīto sniedza dalība XI 
Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu 
un deju svētku mūsdienu deju 
lielkoncertā „Te mēs es@am” 
Ķīpsalā, piedalīšanās Pierīgas, 
Vidzemes konkursos, kā arī starp
tautiskā konkursā „Best Show”, 
Baltijas valstu dziesmu un deju 
konkursā „Starlight” un „Baltic 
talents”, iegūstot gan pieredzi, 
gan godalgas. 

Jau ceturto gadu kopā ar jaunie
šiem aktīvi līdzdarbojas „Fractus” 
senioru grupa „Sandras kundzī
tes”, kuras ir ne tikai piedalījušās 
vairākos Rīgas un Vidzemes no

vadu pašvaldību rīkotajos senio
ru pasākumos, bet arī Saulkrastu 
novadu godam prezentējušas 
starptautiskajā konkursā „Baltic 
talants 2017”, iegūstot 1. vietu.

Arī šajā sezonā „Fractus” ir 
daudz aktivitāšu un panākumu, 
ar kuriem dejotāji var lepoties. 

22. aprīlī Rīgā, Maskavas namā 
norisinājās starptautiskais māk
slas konkurss „Baltic and Israel 
talents”, kurā arī „Fractus” sīvā 
konkurencē pierādīja savu dejot
prasmi. Saulkrastu novads tika 
godam pārstāvēts, jo Children un 
Juniors vecuma grupās „Fractus” 
ieguva godalgotās 1. vietas, bet 
Adults (17+) vecuma grupā atrak
tīvās „Sandras kundzītes” ar deju 
„Uz laukiem” saņēma Grand Prix, 
iegūstot iespēju Latviju pārstāvēt 
Tibērijā (Izraēla) – „Baltic and Is
rael talents” Galā koncertā šī gada 
nogalē, par ko neizsakāmi lepojas 
ne tikai paši dejotāji, bet arī ve
cāki, atbalstītāji un deju grupas 
vadītāja. 

Šogad grupas „Fractus” dejotā
jiem bija lieliska iespēja gūt pie
redzi meistarklasēs, kuras vadīja 
šarmantā laikmetīgās džeza dejas 
pedagoģe, horeogrāfe Kristiāna 
Cimermane un enerģijas pārpil
nā profesionālā dejotāja, daudzu 
deju stilu virzītāja Latvijā un 
ārzemēs, horeogrāfe Anastasiya 
(Anastasija Vorkunkova). 

Gan mazie, gan lielie dejotāji 
saka vislielāko paldies deju gru
pas „Fractus” vadītājai Sandrai 

OzolaiOzoliņai, kurai vienmēr 
izdodas pozitīvi motivēt dejotājus 
jauniem izaicinājumiem. 

Šī sezona visiem „Fractus” de
jotājiem ir bijusi ļoti darbīga un 
piedzīvojumiem bagāta. Paldies 
visiem, kuri palīdzēja šo piedzī
vojumu realizēšanā,  – vecākiem, 
viespasniedzējiem un Saulkras
tu novada pašvaldības aģentūrai 
„Saulkrastu kultūras un sporta 
centrs”, īpaši Judītei Krūmiņai.

Mūsdienu deju grupa  
„Fractus”

„Burvīgā Spānija”. No kreisās: Dagnija Gurtiņa, Eugenija Vīmane, Biruta Brūvere, Lilija Kokare, Maija Šauriņa, 
Anita Anžāne, Irēna Čekstere, Ruta Nolle, Aija Baltace, Ārija Merpole un deju grupas vadītāja Sandra Ozola
Ozoliņa. Foto: J. Gurtiņš

“Baltic and Israel talents” iegūtās balvas.

Pieejams atbalsts ar lauksaimniecību 
nesaistītām aktivitātēm, arī tūrismam
Lauku atbalsta dienests 
(LAD) no 2018. gada 18. jūnija 
līdz 18. jūlijam izsludina 
projektu iesniegumu 
pieņemšanu apakšpasākumā 
„Atbalsts ieguldījumiem ar 
lauksaimniecību nesaistītu 
darbību radīšanā un attīstīšanā”.

Trešās kārtas pieejamais publis
kais finansējums pieejams vairā
kām aktivitātēm:

• „Ar lauksaimniecību nesaistī
tu darbību attīstība” un „Ar lauk
saimniecību nesaistītu saimnie
cisko darbību dažādošana” 11,99 
miljonu eiro apmērā;

• „Tūrisma aktivitāšu veicinā
šana” 10 miljonu eiro apmērā. 

Finansējums ir sadalīts pēc re
ģionalizācijas principa. 

Pasākuma mērķis ir veicināt 

ar lauksaimniecību nesaistītu 
saimniecisko darbību un nodar
binātību lauku teritorijā, kā arī 
dažādot ar lauksaimniecību ne
saistītas aktivitātes, lai attīstītu 
alternatīvus ienākumu avotus un 
palielinātu ienākumu līmeni lau
ku reģionos.

Projektu iesniegumi jāie
sniedz, izmantojot LAD elektro
niskās pieteikšanās sistēmu.

Iesniegto projektu īstenošanas 
beigu datums, ja tiek ieguldītas 
investīcijas pamatlīdzekļu iegā
dei – viens gads kopš LAD lēmu
ma pieņemšanas par projekta ie
sniegumu apstiprināšanu, ja tiek 
veikta būvniecība, pārbūve un 

iegādāti ražošanas pamatlīdzek
ļi – divi gadi kopš LAD lēmuma 
pieņemšanas par projekta iesnie
guma apstiprināšanu.

Projekta iesnieguma veidlapas, 
plašāka informācija par pieejamo 
finansējumu katram reģionam, 
kā arī nosacījumi atbalsta saņem
šanai ir pieejami mājaslapā www.
lad.gov.lv sadaļā „Atbalsta veidi” → 
„Projekti un investīcijas”.

Projektu pieņemšanas kārta 
izsludināta Eiropas Savienības 
Eiropas Lauksaimniecības fonda 
lauku attīstībai un Lauku attīstī
bas programmas pasākuma „Lau
ku saimniecību un uzņēmējdar
bības attīstība” ietvaros.

„Sunbeach” uzņem 
viesus no Norvēģijas

Maija beigās līnijdeju grupa 
„Sunbeach” uzņēma viesus no 
Norvēģijas – līnijdeju grupas 
„Eydehavn Linedans” un 
„Team Anita”.

Pirmais vakars tika pavadīts Bal
tajā kāpā, iepazīstot Saulkrastus, 
un tas tika iemūžināts jaukā fo
tosesijā. 

26. maijā Saules laukumā stun
das garumā notika koncerts, iz
dejojot savus mīļākos priekšnesu
mus. Vakars turpinājās ar skaistu 
pasākumu „Minhauzena Undā” 
kopā ar kolektīviem no Valmieras, 
Rūjienas, Umurgas, Raganas, Pa

bažiem, Rīgas, Ogres un Talsiem. 
Tika izdejots piecas stundas ilgs 
deju maratons.

Katrs kolektīvs sniedza savu 
interesanto, atraktīvo priekšne
sumu, un arī grupas no Norvē
ģijas demonstrēja savas labākās 
dejas. Pasākumu caurvija sirsnība 
un viesmīlība.

 Norvēģu dejotājiem ļoti pa
tika uzņemšana „Minhauzena 
Undā”, par ko liels paldies paš
valdības aģentūrai „Saulkrastu 
kultūras un sporta centrs” par 
atbalstu. 

Līnijdeju grupa „Sunbeach”

Kristieši valsts simtgadi sagaidīs 
svētceļojumā apkārt Latvijai
Jau kopš 6. maija ticīgie 
no visas Latvijas dodas 
ekumēniskā svētceļojumā 
apkārt Latvijai, kas tiek rīkots 
par godu Latvijas valsts 100 
gadu jubilejai.

14. jūnijā svētceļnieki būs Saul
krastos, kur nakšņos Saul krastu 
katoļu baznīcā. 

Svētceļojuma laikā plānots 100 
dienās veikt kopumā apmēram 1886 
km garu ceļu gar Latvijas robežu. Šī 
projekta iniciators Bebrenes, Gren

dzes un Eglaines Romas katoļu 
draudžu prāvests Arnis Maziļev skis 
uzsver projekta ekumēniskumu, 
aicinot ikvienu kristieti piedalīties, 
brīvi izvēloties veicamo ceļa posmu 
atbilstoši katra iespējām. 

Svētceļojuma sākuma un noslē
guma punkts ir Latvijas katoļu reli
ģiskais centrs – Aglonas Vissvētākās 
Jaunavas Marijas debesīs uzņem
šanas Romas katoļu bazilika. Taču 
svētceļnieku grupai var pievienoties 
jebkurā izvēlētā vietā līdz pat 13. au
gustam, kad Aglonā uz Vissvētākās 

Jaunavas Marijas debesīs uzņemša
nas svētkiem ik gadu pulcējas tūk
stošiem kristiešu no visas Latvijas. 

Ar izstrādāto maršrutu, ieplā
notajām pieturvietām un veica
majiem attālumiem iepazīties 
iespējams vietnē www.svetcelo
jums100.lv. Cita noderīga infor
mācija svētceļojuma dalībniekiem 
un visiem citiem interesentiem 
atrodama Simtgades svētceļoju
ma lapā vietnē Facebook.com.

Vikija Ikauniece

Saulkrastu un norvēģu dejotāji.
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„Saulkrastu kokteilis” 
šogad 25. reizi 
1992. gadā Andrim Vanagam 
un Guntaram Zonbergam 
radās ideja izveidot pirmo 
komerciālo pludmales 
volejbola turnīru Latvijā. 
Kopš tā laika „Saulkrastu 
kokteilis” ir ieguvis svarīga 
turnīra reputāciju, kā arī kļuvis 
plaši atpazīstams volejbola 
pasākums arī pasaules mērogā. 
Šogad „Saulkrastu kokteilis” 
svinēs savu 25 gadu jubileju!

Ņemot vērā to, ka šis ir ļoti īpašs 
gads mums, tad mēs vēlamies šī 
gada pasākumu padarīt neaiz
mirstamu visiem dalībniekiem. 
Šogad balvu fonds ir lielākais, 
kāds jebkad ir bijis, – 10 000 $!

Tā kā pasaules pludmales vo
lejbola turnīru kalendārā ir brīvs 
brīdis jūnija vidū, turnīrs notiks 
no 15. līdz 16. jūnijam. Mēs orga
nizējam atklāto Latvijas pludma

les volejbola posmu, kuru repre
zentē „Saulkrastu kokteilis” kopā 
ar Latvijas Volejbola federāciju, 
un līdz ar to labākās komandas 
nopelnīs FIVB punktus.

Mēs esam priecīgi paziņot, 
ka visi Latvijas labākie volejbola 
spēlētāji, ieskaitot Jāni Šmēdiņu/
Aleksandru Samoilovu un Mārti
ņu Pļaviņu/Edgaru Toču, piedalī
sies mūsu turnīrā.

Ir izsūtīti arī uzaicinājumi pa
saules TOP 25 ārzemju pāriem, 
kas pludmales volejbola svētkus 
padarīs sevišķi krāšņus. Protams, 
neaizmirstama kokteiļa sastāvda
ļa visas fināldienas garumā ir mu
zikālais pavadījums, ko bagātinās 
grupa „Riga Reggae”, diksilends, 
modes skate, servju konkurss 
skatītājiem un DJ uzstāšanās 
čempionu ballītē. 

„Saulkrastu kokteiļa” organizētāji

„Aģes sudrabs 2018” 
Noslēgušās makšķerēšanas 
sacensības „Aģes sudrabs”. 
Šogad sacensības notika trijos 
posmos maijā. 

Pirmais posms bija ļoti ražīgs, un 
šī posma uzvarētājs bija Eduards 
Andrjuščenko ar kopējo zivju sva
ru 8,860 kg. Otrajā posmā pārāks 
bija Jānis Ūdris, bet ar daudz ma
zāku zivju svaru – 1,655 kg. 

Trešais posms izvērtās ļoti 
interesants, jo ritēja sīva sacen
sība starp kopvērtējuma 2. un 3. 
vietas īpašniekiem – abiem sa
censību dalībniekiem zivis bija 
nomakšķerētas vienādā svarā. 
Sacensību 3. posmā atkal uzva

rēja Eduards Andrjuščenko, līdz 
ar to iegūstot uzvaru sacensībās 
ar kopējo zivju svaru 14,335 kg. 
Uzvarētājs savā īpašumā uz gadu 
ir tiesīgs paturēt ceļojošo kausu, 
kuru pasniedza pagājušā gada 
uzvarētājs Ainārs Paegle. Otro 
vietu kopvērtējumā izcīnīja Ju
ris Indārs, kurš sacensību pēdē
jās minūtēs noķēra pāris lielus 
brekšus, kas ļāva viņam pacelties 
uz trešo pozīciju posmā un kop
vērtējumā ierindoties augstajā 
otrajā vietā ar kopējo zivju svaru 
7,770 kg. Trešajā vietā kopvērtē
jumā – Arnis Ekmanis, kurš visos 
posmos arī cīnījās par godalgo
tajām vietām. Kopējais A. Ekma

ņa nomakšķerēto zivju svars  – 
5,490 kg. 

Lielākās zivs makšķernieka 
titulu šogad saņēma Artūrs Bēr
ziņš, kurš nomakšķerēja lielu ka
rūsu – 1,400 kg smagu.

Kopumā sacensībās piedalījās 
19 dalībnieki.

Paldies „Krasts A” un SIA „Aiz
vēji” par atbalstu, sagādājot balvas 
uzvarētājiem, un liels paldies And
rim Vītolam par sacensību tiesāša
nu un palīdzību organizācijā!

Visi rezultāti apskatāmi vietnē 
www.saulkrasti.lv.

Labi sasniegumi Eiropas Senioru 
WKF karatē čempionātā

Šī gada 10.–13. maijā vienā no 
lielākajām Serbijas pilsētām 
Novisadā norisinājās nu jau 
53. Eiropas senioru WKF karatē 
čempionāts. Šis čempionāts 
pulcēja 532 sportistus no 52 
Eiropas valstīm. 

Čempionātā varēja piedalīties ti
kai viens sportists no valsts katrā 
kategorijā, kas nozīmē, ka šajā EČ 
piedalījās tikai paši labākie. Latvi
jas nacionālo izlasi pārstāvēja 12 
sportisti, tajā skaitā arī Vidzemes 
Karatē kluba sportisti saulkrastie
tis Maksims Halatins un alojiete 
Liene Prikaza kopā ar savu treneri 
Kasparu Riekstiņu. Maksims star

tēja komandu cīņās. Pirmajā kārtā 
Latvijas vīriešu komandai pretī 
stājās Izraēla, kura tika pieveikta 
ar trīs uzvarētām un vienu zau
dētu cīņu. Vienu uzvaru Latvijas 
komandai sagādāja arī Maksims, 
savu pretinieku pieveicot ar rezul
tātu 4:0. Otrajā kārtā Latvijas izla
se stājās pretī spēcīgajai Ukrainai. 
Maksimam iekrita cīņa pret titulē
to Stanislavu Horunu, kas pašlaik 
ir TOP 3 sportists pasaules karatē 
reitingā, un diemžēl šo cīņu zaudē
ja ar rezultātu 0:2. 

Neskatoties uz to, ka mūsu 
sportistam šis bija pirmais 
pieaugušo Eiropas čempionāts, 
Maksims parādīja ļoti labas cīņas 
un ļoti augstvērtīgu sniegumu. 
Jau tagad sāksim gatavoties nā
kamajam čempionātam, lai vēl 
augstākus rezultātus un parādītu 
vēl labāku sniegumu. 

Vēlamies apsveikt Latvijas na
cionālās izlases sportistus Kalvi 
Kalniņu (MALE KUMITE 60  kg) 
un Mārtiņu Vizuli (parakaratē, 
KATA neredzīgajiem) ar izcīnītām 
bronzas medaļām un Ruslanu Sa
dikovu (MALE KUMITE 75 kg) ar 
augsto 5. vietu!

Vidzemes Karatē klubs vēlas 
izteikt lielu paldies par atbalstu 
Saulkrastu novada domei, kā arī 
paldies Latvijas Karatē federācijas 
Treneru padomei par veiksmīgo 
sadarbību!

Vidzemes Karatē klubs

No kreisās: K. Riekstiņš, L. Pizika 
un M. Halatins.

A. Paegle pasniedz ceļojošo 
kausu E. Andrjuščenko.

Saulkrastu skrējienam 
ceturdaļgadsimta jubileja
Ikgadējais Saulkrastu skrējiens 
norisinājās jau 25. reizi.

Šī bija īpaša diena arī Jurim un 
Mirdzai Dzirniekiem, kuri ir sa
censību organizatori jau 25 gadus. 
Savulaik Dzirnieki šo skrējienu 
izveidoja, lai godinātu Saulkrastu 
vārdu, tāpēc šajā reizē īpašs paldies 

tika teikts tieši Jurim un Mirdzai. 
Šogad skrējienā piedalījās 36 

dalībnieki. Dāmu konkuren
cē visātrākā bija Adriana Sanija 
Kreitenberga ar laiku 21 min. un 
52 sec., bet šī gada labākais laiks 
pieder Ingmāram Vaideram – 20 
min. un 01 sec. Visi rezultāti ap
skatāmi vietnē www.saulkrasti.lv.
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Saulkrastu novada domes 30. maija sēdes Nr. 7 lēmumi
Sēdē piedalās deputāti E. Grāvī
tis, B. Veide, I. Veide, A. Dulpiņš, 
A. Deniškāne, G. Lāčauniece, S. 
OzolaOzoliņa, N. Līcis, S. Osīte, 
L. Vaidere, M. Kišuro, S. Ancāne, 
A. Horsts.

Par adreses piešķiršanu 
Piešķirt ēkām adresi – Rīgas iela 
98, Saulkrasti, Saulkrastu novads.

Par adreses piešķiršanu un 
likvidēšanu
• Piešķirt zemes vienībai adre
si – Ziemeļblāzmas iela 1, Zvej
niekciems, Saulkrastu pagasts, 
Saulkrastu novads. Likvidēt ad
resi „Alksnāji”, Zvejniekciems, 
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu 
novads. 
• Piešķirt zemes vienībai adresi – 
Tallinas iela 22B, Zvejniekciems, 
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu 
novads. Likvidēt adresi „Alkšņi”, 
Zvejniekciems, Saulkrastu pa
gasts, Saulkrastu novads.

Par īpašuma zemes ierīcības 
projekta izstrādi
Atļaut izstrādāt nekustamo īpa
šumu „Rudzu iela 8” un „Rudzu 
iela 6”, Zvejniekciems, Saulkras
ti, Saulkrastu novads, Saulkrastu 
pagasts, zemes ierīcības projektu.

Par zemes vienības atdalīšanu, 
jauna īpašuma izveidošanu, 
adreses piešķiršanu un 
lietošanas mērķa noteikšanu
Atļaut sadalīt nekustamo īpašu
mu „Rīgas iela 77C”, Saulkrasti, 
Saulkrastu novads, izveidojot 
divus jaunus nekustamos īpašu
mus. Piešķirt zemes vienībai ad
resi, Katrīnbādes iela 3, Saulkras
ti, Saulkrastu novads, nosakot 
zemes lietošanas mērķi – pārējo 
sabiedriskās nozīmes objektu ap
būve.
Zemes vienībai un ēkai adresi 
Katrīnbādes iela 4, Saulkrasti, 
Saulkrastu novads, nosakot ze
mes lietošanas mērķi – komerc
darbības objektu apbūve.

Par zemes nomas līguma 
noslēgšanu
• Noslēgt ar SIA „Aizvēji” zemes 
nomas līgumu uz laika periodu 
no 2018. gada 1. jūnija līdz 2018. 
gada 1. septembrim par Saulkras
tu novada pašvaldībai piekritīgas 
zemes vienības 100 m2 platībā, 
pludmalē pretī atpūtas komplek
sam „Aizvēji”, nomu.1

• Noslēgt ar SIA „Saulkrastu teni
sa klubs” zemes nomas līgumu uz 
10 (desmit) gadiem par Saulkrastu 
novada pašvaldībai piederoša ze
mes īpašuma „V101”, Saulkrasti, 
Saulkrastu novads, zemes vienī
bas iznomāšanu esošās apbūves 
uzturēšanai.
• Noslēgt ar SIA „MOMI” zemes 
nomas līgumu uz laika perio
du no 2018. gada 1. jūnija līdz 
2018. gada 15. septembrim par 
Saulkrastu novada pašvaldībai 
piekritīgas zemes daļas 100 m2 
platībā, peldvietā „Centrs”, nomu 
SUP dēļu nomas nodrošināšanai 
un inventāra piegādei.
• Noslēgt ar SIA „Unisolo” zemes 
nomas līgumu uz laika periodu 
no 2018. gada 1. jūnija līdz 2018. 

gada 31. augustam par Saulkrastu 
novada pašvaldībai piederoša ne
kustamā īpašuma Ainažu ielā 13D, 
Saulkrastos, Saulkrastu novadā 
(Saulkrastu peldvietas „Centrs” 
teritorijas „Jūras parks” zonā), da
ļas 10 m2 platībā nomu ielu tirdz
niecībai.
• Noslēgt ar SIA „Liedis” zemes 
nomas līgumu uz laika perio
du no 2018. gada 1. jūnija līdz 
2018. gada 15. septembrim par 
Saulkrastu novada pašvaldībai 
piekritīgas zemes vienības daļas 
50 m2 platībā pie auto stāvlauku
ma Vidrižu ielas galā nomu pon
tona un laipas uzstādīšanai un 
komercizbraucienu organizēša
nai ar katamarānu „SPĪDOLAR”.

Par detālplānojuma 
„Dainuvītes” izstrādes 
uzsākšanu
Uzsākt detālplānojuma izstrā
di zemes gabalam „Dainuvītes”, 
Zvejniekciems, Saulkrastu pa
gasts, Saulkrastu novads.

Par Saulkrastu novada 
domes saistošo noteikumu 
apstiprināšanu
Apstiprināt Saulkrastu novada 
domes saistošos noteikumus „Par 
maksas stāvvietu pie Saulkras
tu tūrisma objekta „Baltā kāpa” 
Kāpu ielā, Saulkrastos”. 

Par Rīgas plānošanas reģiona 
deinstitucionalizācijas plāna 
2017.–2020. gadam 2. redakcijas 
Stratēģiskās daļas saskaņošanu
Saskaņot Rīgas plānošanas reģio
na deinstitucionalizācijas plāna 
2017.–2020. gadam 2. redakcijas 
Stratēģiskajā daļā iekļauto infra
struktūras attīstības risinājumu, 
tā īstenošanai nepieciešamo fi
nansējumu sadalījumā pa finan
sējuma avotiem un sasniedzamo 
uzraudzības rādītāju vērtības.

Par līguma slēgšanu par 
pašvaldības līdzfinansēta bērnu 
uzraudzības pakalpojuma 
nodrošināšanu 
Noslēgt līgumu ar trīs saimnie
ciskās darbības veicējiem, pirms
skolas vecuma bērnu uzraudzības 
pakalpojuma sniedzējiem, par 
pašvaldības kompensāciju izmak
su.

Par pašvaldības kompensācijas 
piešķiršanu 
Piešķirt un aprēķināt pašvaldības 
kompensāciju četrām personām 
par to, ka viņu bērni saņem ser
tificētas aukles vai privātās izglītī
bas iestādes pakalpojumu.

Par pašvaldības kompensācijas 
izmaksas pārtraukšanu 
Sākot ar 2018. gada 1. maiju pār
traukt pašvaldības kompensācijas 
izmaksu personai.

Par Saulkrastu novada 
pašvaldības aģentūras 
„Saulkrastu kultūras un sporta 
centrs” 2017. gada atskaites 
apstiprināšanu2

Apstiprināt Saulkrastu novada 
pašvaldības aģentūras „Saulkras
tu kultūras un sporta centrs” 
2017. gada atskaiti.

Par iekšējo noteikumu „Par 
naudas balvu par izciliem 
sasniegumiem sportā” 
apstiprināšanu3

Apstiprināt iekšējos noteikumus 
„Par naudas balvu par izciliem sa
sniegumiem sportā”. 

Par grozījumiem Telpu nomas 
maksas cenrādī Saulkrastu 
novada pašvaldības izglītības 
iestādēs4

Apstiprināt grozījumus Telpu 
nomas maksas cenrādī Saulkras
tu novada pašvaldības izglītības 
iestādēs.

Par projekta „Zivju resursu 
aizsardzības pasākuma 
nodrošināšana Saulkrastu 
novadā” realizāciju5 
Palielināt izdevumu pozīciju „Pro
jekts „Zivju resursu aizsardzības pa
sākuma nodrošināšana Saulkrastu 
novadā”” budžeta izdevumu plānu 
par 14 419,00 euro, lai iegādātos 
kvadriciklu, laivu un motoru pro
jekta sekmīgai realizācijai.

Par aizņēmuma ņemšanu Valsts 
kasē projekta „Labierīcību 
infrastruktūras izveide 
Baltās kāpas teritorijā” 
realizēšanai
Ņemt aizņēmumu Valsts kasē 
2018. gadā uz 10 gadiem 103 357,12 
EUR apmērā, ar Valsts kases no
teikto procentu likmi un atlikto 
pamatsummas maksājumu līdz 
01.01.2019. projekta „Labierīcī
bu infrastruktūras izveide Baltās 
kāpas teritorijā” realizācijai, aiz
devuma atmaksu garantējot ar 
pašvaldības budžetu.

Par projekta „Piekrastes 
apsaimniekošanas praktisko 
aktivitāšu realizēšana” 
realizāciju 
Palielināt izdevumu pozīciju „Pro
jekts „Piekrastes apsaimniekoša
nas praktisko aktivitāšu realizēša
na”” budžeta izdevumu plānu par 
8 305,00 euro, lai iegādātos 2 āra 
dušas un cietā seguma paklāju pie 
peldvietas „Centrs” projekta sek
mīgai realizācijai.

Par finansējuma piešķiršanu 
Bērnu tiesību aizsardzības 
dienas pasākumam
Piešķirt finansējumu no līdzek
ļiem neparedzētajiem gadījumiem 
1 030,00 euro, lai nodrošinātu 
Bērnu tiesību aizsardzības dienas 
pasākumu, kuru organizē „Jaunie
šu māja” sadarbībā ar Saulkrastu 
novada pašvaldības iestādēm.

Par finansējuma piešķiršanu 
no speciālā budžeta līdzekļiem 
jaunu koka elementu izbūvei 
Piešķirt finansējumu no 2018. 
gada Speciālā budžeta ostu mak
sas ieņēmumiem 6 050,00 euro, 
lai nodrošinātu jaunu koka lab
iekārtošanas elementu izgatavo
šanu un uzstādīšanu Ostas ielas 
sākumā, Zvejniekciemā.

Par aizņēmuma ņemšanu 
Valsts kasē projekta „Coast4us” 
realizēšanai
Ņemt aizņēmumu Valsts kasē 
2018. gadā uz 10 gadiem 78 000,00 

EUR apmērā, ar Valsts kases no
teikto procentu likmi un atlikto 
pamatsummas maksājumu līdz 
01.01.2019. projekta „Coast4us” 
realizācijai, aizdevuma atmaksu 
garantējot ar pašvaldības budžetu.

Par nekustamā īpašuma tirgus 
vērtības apstiprināšanu un 
zemes īpašuma pirkšanas-
pārdošanas līguma noslēgšanu
Apstiprināt SIA „Ober Haus 
Vērtēšanas Serviss” noteikto 
Saulkrastu pašvaldības zemes 
īpašuma patieso vērtību. Noslēgt 
ar ēkas īpašnieku pirkumapārde
vuma līgumu par Saulkrastu no
vada pašvaldībai piederošā zemes 
īpašuma atsavināšanu. 

Par pašvaldībai piederošā 
nekustamā īpašuma Lāčplēša 
iela 24 Rīgā izsoles rezultātu 
apstiprināšanu
Apstiprināt nekustamā īpašuma 
Lāčplēša iela 24 Rīgā izsolē noso
līto cenu 1 232 460,00 euro (viens 
miljons divi simti trīsdesmit divi 
tūkstoši četri simti sešdesmit 
euro, 00 centi), kuru 2018. gada 
20. martā izsolē nosolīja fiziska 
persona.

Par zemes īpašuma otrās 
izsoles organizēšanu, nosacītās 
cenas noteikšanu un izsoles 
noteikumu apstiprināšanu
• Organizēt Saulkrastu novada 
pašvaldības nekustamā īpašuma – 
neapbūvēta zemesgabala Pļavas 
iela 21, Saulkrasti, Saulkrastu no
vads, kadastra Nr. 8013 003 3068, 
platība 2415 m2, otro mutisku iz
soli ar augšupejošu soli. 
• Organizēt Saulkrastu novada 
pašvaldības nekustamā īpašuma – 
neapbūvēta zemesgabala Pļavas 
iela 23, Saulkrasti, Saulkrastu no
vads, kadastra Nr. 8013 003 3069, 
platība 2455 m2, otro mutisku iz
soli ar augšupejošu soli. 
• Organizēt Saulkrastu novada 
pašvaldības nekustamā īpašuma – 
zemesgabala „Vēsma 218”, Vēsma, 
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu 
novads, kadastra Nr. 8033 003 
1263, platība 0,062 ha, mutisku 
izsoli ar augšupejošu soli. 

Par aizņēmuma ņemšanu 
Valsts kasē pirmsskolas 
izglītības iestādes „Rūķītis” 
telpu (sporta grupiņas) 
remontdarbiem6

Ņemt aizņēmumu Valsts kasē 
2018. gadā uz 10 gadiem 129 933,83 
EUR apmērā ar Valsts kases no
teikto procentu likmi un atlikto 

pamatsummas maksājumu līdz 
01.01.2019. pirmsskolas izglītības 
iestādes „Rūķītis” telpu (sporta 
grupiņas) remontdarbiem, aizde
vuma atmaksu garantējot ar paš
valdības budžetu.

Ervīns Grāvītis, 
domes priekšsēdētājs

1 – „PAR” – 12 (E. Grāvītis, B. Veide, 
I. Veide, A. Dulpiņš, A. Deniškāne, 
G. Lāčauniece, S. OzolaOzoliņa, 
N. Līcis, S. Osīte, M. Kišuro, S. 
Ancāne, A. Horsts), „PRET” – nav, 
„ATTURAS” – nav; pildot likuma 
„Par interešu konflikta novērša
nu valsts amatpersonu darbībā” 
11. panta pirmajā daļā noteiktos 
lēmumu pieņemšanas ierobežo
jumus, lēmuma pieņemšanā ne
piedalās L. Vaidere. 
2 – „PAR” – 11 (E. Grāvītis, B. Veide, 
I. Veide, A. Dulpiņš, A. Deniškāne, 
G. Lāčauniece, S. OzolaOzoliņa, 
N. Līcis, S. Osīte, L.  Vaidere, M. 
Kišuro), „PRET” – nav, „ATTU
RAS” – 2 (S. Ancāne, A. Horsts). 
3 – „PAR” – 12 (E. Grāvītis, B. Veide, 
I. Veide, A. Dulpiņš, A. Deniškāne, 
G. Lāčauniece, S. OzolaOzoliņa, 
S. Osīte, L. Vaidere, M. Kišuro, S. 
Ancāne, A. Horsts), „PRET” – nav, 
„ATTURAS” – 1 (N. Līcis). 
4 – „PAR” – 9 (E. Grāvītis, B. Veide, 
I. Veide, A. Dulpiņš, A. Deniškā
ne, G. Lāčauniece, S, M. Kišuro, S. 
Ancāne, A. Horsts), „PRET” – nav, 
„ATTURAS” – 4 (OzolaOzoliņa, 
N. Līcis, S. Osīte, L. Vaidere),
5 – „PAR” – 12 (E. Grāvītis, B. Vei
de, I. Veide, A. Dulpiņš, A. De
niškāne, G. Lāčauniece, S. Ozo
laOzoliņa, S. Osīte, L. Vaidere, 
M. Kišuro, S. Ancāne, A. Horsts), 
„PRET” – nav, „ATTURAS” – 1 
(N. Līcis). 
6 – „PAR” – 10 (E. Grāvītis, B. Vei
de, I. Veide, A. Dulpiņš, A. Deniš
kāne, G. Lāčauniece, S. Ozola
Ozoliņa, M. Kišuro, S. Ancāne, 
A. Horsts), „PRET” – nav, „ATTU
RAS” – 2 (N. Līcis, S. Osīte). 
Pārējos minētajos lēmumos bal
sojums – vienbalsīgs. 
 
Ar pilnu domes sēdes protokola 
tekstu (ievērojot Vispārīgajā datu 
aizsardzības regulā noteikto) un 
sēdes audioierakstu var iepazīties 
Saulkrastu novada pašvaldības 
interneta vietnē www.saulkrasti.
lv, sadaļā „Domes sēdes”. 

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

Paziņojums par detālplānojuma 
„Dainuvītes” izstrādes uzsākšanu
Pamatojoties uz Saulkrastu no
vada domes 2018. gada 30. maija 
lēmumu Nr. 579 (sēdes proto
kols Nr. 7/2018§14) ir uzsākta 
detālplānojuma izstrāde zemes 
gabalam „Dainuvītes”, kadas
tra Nr. 80330010783, Zvejniek
ciemā.

Saskaņā ar Saulkrastu novada 
teritorijas plānojumu, teritorijai, 
kurā tiks izstrādāts detālplāno
jums, plānotā (atļautā) izmanto

šana noteikta „Savrupmāju apbū
ves teritorija” (DzS2).

Rakstiskus priekšlikumus un 
ieteikumus detālplānojuma izstrā
dei var iesniegt Saulkrastu novada 
domē, Raiņa ielā 8, Saulkrastos, 
darba dienās domes darba laikā 
no 2018. gada 18. jūnija līdz 23. jū
lijam. Detālplānojuma izstrādes 
vadītāja – Saulkrastu novada būv
valdes vadītāja Līga Pilsētniece 
(tālr. 67142519).
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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.

PIEŅEMŠANAS DIENAS, 
DATUMS

PIEŅEMŠA-
NAS LAIKS

REĢISTRATŪRA Pirmdiena, trešdiena, 
piektdiena
Otrdiena, ceturtdiena

08.00–16.00

09.00–17.00

STEIDZMĀS MEDICĪNISKĀS 
PALĪDZĪBAS PUNKTS

Katru dienu 00.00–24.00

ĀRSTU KONSULTĀCIJAS: Ierodoties uz vizīti, jāuzrāda derīgs 
personu apliecinošs dokuments – pase 
vai personas apliecība (eID). 
PIEŅEMŠANA PĒC IEPRIEKŠĒJA PIERAKSTA, 
TĀLR. NR. 67952700.

Endokrinoloģe
Brigita VIZIŅA 

26. jūnijs 14.00–17.00

Kardiologs 20. jūnijs 9.00–13.00

Otolaringoloģe
Ilona KRONBERGA

Ceturtdiena 13.30–16.00

Acu ārste
Ausma SPROĢE

Pirmdiena 10.00–15.00

Acu ārste
Sandra AUSEKLE

Pēc pieraksta –

Neiroloģe
Dace DZIRKALE

22. jūnijs 9.00–16.00

Neirologs
Ainārs VECVAGARS

15., 29. jūnijs 11.00–16.00

Interniste
Tatjana GRUZDOVA

Pēc iepriekšēja pieraksta –

Ķirurgs
Aleksandrs KUZŅECOVS

Otrdiena
Piektdiena

14.00–17.00
9.00–13.00

Ķirurgs
Andris ZEMĪTIS

Trešdiena, 
pēc grafika

9.00–12.00

Ķirurgs
Nikolajs DUPLIŠČEVS

Pirmdiena 9.00–12.00

USG
A. MICKEVIČA

Darbdiena 8.15–9.00

Ginekoloģe
A. Mickeviča (iepriekšējs 
pieraksts, t. 26539333)

Pirmdiena, otrdiena, 
trešdiena, ceturtdiena
Piektdiena

9.00–13.00

9.00–17.00

Pašvaldības policijas 
paveiktais maijā
Maijā Saulkrastu Pašvaldības po
licijas darbinieki ir saņēmuši 86 
izsaukumus, par dažādiem pārkā
pumiem aizturētas septiņas per
sonas, četras personas nogādātas 
Rīgas reģ. pārvaldes Saulkrastu 
policijas iecirknī tālāku darbību 
veikšanai, trīs personas – savā 
dzīvesvietā.

Sastādīti 147 administratīvā 
pārkāpuma protokoli, 136 proto
koli par ceļu satiksmes noteiku
mu neievērošanu, 7 protokoli par 
atrašanos sabiedriskā vietā alko
hola reibuma stāvoklī, 3 proto
koli par teritorijas vai piegulošās 
teritorijas nesakopšanu un viens 

protokols par smēķēšanas ierobe
žojumu pārkāpšanu.

Uzsāktas 15 administratīvā 
pārkāpuma lietvedības – par lī
gumu nenoslēgšanu ar sadzīves 
atkritumu apsaimniekotāju, par 
mājas/istabas dzīvnieku labtu
rības noteikumu neievērošanu, 
par teritorijas nesakopšanu, par 
ēku numuru vai nosaukumu 
plākšņu neizvietošanu pie ne
kustamā īpašuma un īpašuma 
nekopšanu, kā rezultātā izveido
jusies kūla.

Guntis Vinteris, 
Saulkrastu Pašvaldības policija

2018. gada 25. aprīlī SAISTOŠIE NOTEIKUMI   Saulkrastos Nr. SN 7/2018 
Apstiprināti Saulkrastu novada domes 2018. gada 25. aprīļa sēdē (prot. Nr. 5/2018§19)

Grozījumi Saulkrastu novada domes 
2013. gada 28. augusta saistošajos 
noteikumos Nr. 14 „Par nekustamo 
īpašumu uzturēšanu Saulkrastu 
novada teritorijā”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par paš
valdībām” 43. panta pirmās daļas 5. 
un 6. punktu. 

Izdarīt šādus grozījumus Saul
krastu novada domes 2013.  gada 
28.  augusta saistošajos notei
kumos Nr. 14 „Par nekustamo 
īpašumu uzturēšanu Saulkrastu 
novada teritorijā” (turpmāk – No
teikumi):

1) Izteikt 13.  punktu šādā re
dakcijā:

„10. Saulkrastu Pašvaldības po
licijas un Valsts policijas amatper
sonas, pildot amata pienākumus, 
ir tiesīgas kontrolēt šo noteiku
mu izpildi, fiksēt pārkāpumus, 
veikt lietvedību administratīvajā 
pārkāpuma lietā un sastādīt ad
ministratīvā pārkāpuma proto
kolus.”

2) Izteikt 16.  punktu šādā re
dakcijā:

„11. Izskatīt administratīvā pār
kāpuma lietas (protokolus) par šo 
saistošo noteikumu prasību ne
ievērošanu un uzlikt administra
tīvos sodus ir tiesīgs Saulkrastu 
Pašvaldības policijas priekšnieks.”

Paskaidrojuma raksta
1. Projekta nepieciešamības 

pamatojums. Saskaņā ar 
Lat vijas Administratīvo pārkā
pumu kodeksa 205. pantā pirmās 
daļas 3.  punktu, kurā noteiktas 
institūcijas (amatpersonas), kas 
pilnvarotas izskatīt administra
tīvo pārkāpumu lietas, un lai 
atvieglotu pašvaldības Adminis
tratīvās komisijas administratī
vo slogu, ir izstrādāti saistošie 
noteikumi „Grozījumi Saulkras
tu novada domes 2013. gada 28. 
augusta saistošajos noteikumos 
Nr. 14 „Par nekustamo īpašumu 
uzturēšanu Saulkrastu novada te
ritorijā””.

2. Īss projekta satura iz-
klāsts. Noteikumi paredz piln
varojumu Saulkrastu Pašval
dības policijas amatpersonām 
kontrolēt Saulkrastu novada 
domes 2013. gada 28. augusta 
saistošajos noteikumos Nr. 14 
„Par nekustamo īpašumu uz
turēšanu Saulkrastu novada 
teritorijā” izpildi, fiksēt pārkā
pumus, veikt lietvedību admi
nistratīvajā pārkāpuma lietā un 

sastādīt administratīvā pārkā
puma protokolus, kā arī pilnva
rojumu Saulkrastu Pašvaldības 
policijas priekšniekam izskatīt 
administratīvā pārkāpuma lie
tas (protokolus) un uzlikt ad
ministratīvos sodus.

3. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz pašvaldības 
budžetu. Projektam netiek pro
gnozēta finansiāla ietekme uz 
pašvaldības budžetu.

4. Informācija par plāno-
to projekta ietekmi uz sociāli 
ekonomisko stāvokli (uzņē-
mējdarbības vidi) pašvaldības 
teritorijā. Projektam nav tiešas 
ietekmes uz sociāli ekonomisko 
stāvokli.

5. Informācija par adminis-
tratīvajām procedūrām. Sais
tošie noteikumi administratīvās 
procedūras neietekmē.

6. Informācija par konsultā-
cijām ar privātpersonām. Kon
sultācijas ar privātpersonām nav 
notikušas.

Ervīns Grāvītis, 
domes priekšsēdētājs

Rentgena 
kabineta darba 

laiks jūnijā
Pirmdiena

18. jūnijs 9.00–16.00
25. jūnijs 9.00–16.00

Otrdiena
12. jūnijs 9.00–16.00
19. jūnijs 9.00–16.00
26. jūnijs 12.00–17.00

Trešdiena

13. jūnijs 9.00–15.00
20. jūnijs 9.00–15.00
27. jūnijs 9.00–15.00

Ceturtdiena
14. jūnijs 12.00–17.00
21. jūnijs 12.00–17.00
28. jūnijs 12.00–17.00

Piektdiena
15. jūnijs 9.00–13.30
22. jūnijs 9.00–14.00
29. jūnijs 9.00–14.00

Saulkrastu vidusskola 
PIEDĀVĀ DARBU APKOPĒJAM 

(pilna slodze)
Galvenie amata pienākumi: uzkopt izglītības iestādes telpas, 1. un 2. 
stāvā, foajē, trepes, sanitāros mezglus un koplietošanas priekšmetus (pēc 
nepieciešamības – ar mitru vai sausu lupatu/salveti, dezinficējošu līdzekli 
vai citādi).

Darba vietas adrese: Raiņa iela 6, Saulkrasti, Saulkrastu novads, LV-2160 
(sākumskola).

Pretendentam izvirzītās prasības: labas darba izpildes praktiskās un 
tehniskās prasmes, spēja strādāt efektīvi un ātri, spēja sadarboties, augsta 
atbildības izjūta.

Iesniedzamie dokumenti: CV, pieteikuma vēstule.

Pieteikuma iesniegšanas veids: klātienē Saulkrastu vidusskolā Smilšu 
ielā 3, Saulkrastos, Saulkrastu novadā, LV-2160 vai elektroniski uz e-pasta 
adresi saulkrastuvsk@inbox.lv.

Piedāvājam atalgojumu 492 euro (bruto), veselības apdrošināšanu (pēc 
pārbaudes laika beigām).
Tālrunis uzziņu saņemšanai: 67951638 vai 29197129.

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

1) zemesgabalu „Vēsma 218”, Vēsma, Saulkrastu pag., Saulkras-
tu nov., kadastra Nr. 80330031263, ar platību 0,062 ha, nosacītā 
cena – 3100,00 EUR, nodrošinājuma nauda –310,00 EUR;

2) neapbūvētu zemesgabalu Pļavas ielā 21, Saulkrastos, 
Saulkrastu nov., kadastra Nr. 80130033068, ar platību 2415 m2, no
sacītā cena – 12 200,00 EUR, nodrošinājuma nauda – 1220,00 EUR;

3) neapbūvētu zemesgabalu Pļavas ielā 23, Saulkrastos, 
Saulkrastu nov., kadastra Nr. 80130033069, ar platību 2455 m2, 
nosacītā cena – 12 000,00 EUR, nodrošinājuma nauda – 1200,00 
EUR.

Objektu izsoles notiks 2018. gada 13. jūlijā plkst. 10.00, 10.30, 
11.00 Saulkrastu novada domes otrā stāva zālē Raiņa ielā 8, 
Saulkrastos, Saulkrastu novadā. 

Dalībnieku reģistrācija – Saulkrastu novada domē, 102. kabinetā 
domes darba laikā, sākot no nākamās darba dienas no paziņojuma 
publicēšanas „Latvijas Vēstnesī” līdz 2018. gada 13. jūlijam 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 domes mājaslapā www.
saulkrasti.lv un Saulkrastu novada domē, 102. kabinetā, Raiņa ielā 
8, Saulkrastos, Saulkrastu novadā darba laikā.

Noslēdzies iepirkums Zvejniekciema 
katlumājas modernizācijai
Sabiedrības ar ierobežotu atbildī
bu „Saulkrastu komunālserviss” 
izsludinātajā iepirkumā, siltum
avota efektivitātes paaugstinā
šanai Zvejniekciema katlumājai, 
uzvarējis SIA „AGB SERVISS”.

Plānots, ka jūnija vidū „Saul
krastu komunālserviss” noslēgs 
līgumu ar iepirkumā procedū

rā uzvarējušo firmu. SIA „AGB 
SERVISS” izstrādās projektu, kā 
arī veiks autoruzraudzību un vi
sus nepieciešamos būvniecības 
darbus. Tāpat uzņēmums, pie
gādās un uzstādīs šķeldas katlu 
un rezerves kokskaidu granulu 
katlu.

Plašāka informācija par pro

jektu „Siltumavota efektivitātes 
paaugstināšana Zvejniekciemā” 
(projekta Nr. 4.3.1.0/17/A/008) pie
ejama interneta vietnē www.ko
mu nalserviss.lv.



12    Saulkrastu Domes Ziņas
2018. gada jūnijs

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: Saulkrastu novada dome.
Sagatavots drukāšanai: 
SIA “Rīgas Apriņķa Avīze”,
Lāčplēša iela 24, Rīga, LV–1011.
PVN reģ.nr. LV40103037514.

Tirāža: 3500 eksemplāru.

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 „Pašvaldības izdevums”.

14. jūnijā 17.00 Saulkrastu Pē
terupes evaņģēliski luteriskās 
baznīcas dārzā sapulcēsimies ne
lielā svētbrīdī, godinot 1941. gada 
komunistiskā genocīda upuru 
piemiņu. 
15. jūnijā 19.00 Saulkrastu Pē
terupes evaņģēliski luteriskajā 
baznīcā – klasiskās mūzikas kon
certs „Fantāzijas pieskārieni. 
Arfa un ērģeles”.
Koncertā muzicēs Ieva Šablovska 
(arfa) un Diāna JaunzemePortna
ja (ērģeles). Ieeja koncertā  – par 
ziedojumiem baznīcai. 
Arfa un ērģeles  – tie ir cēli un 
skaisti instrumenti ar ļoti senu 
izcelšanās vēsturi. Jāatzīst, ka to 
skanējums ir pārpasaulīgs un pat 
dievišķs. Koncertā „Fantāzijas 
pieskārieni...” abas „karalienes” 
atklās bezgalīgo skaņu fantāzijas 
pasauli, kur vieta gan klusai apce
rei, gan priekam un gavilēm! 
Koncerta programmā goda vie
tā – latviešu komponistu mūzika 
ērģelēm un arfai gan solo, gan du
eta izpildījumā, kas nav nemaz tik 
bieži sastopama! Arfas stīgu smal
kums un ērģeļu stabuļu krāšņums 
dažādu laikmetu mūzikas valodā 
uzrunās ikvienu klausītāju.
16. jūnijā 15.00 pie viesu nama 
„Aizvēji” – III Luču svētki! 
No pl. 15.00  – luču tīrīšana, 
ceplīša salikšana, priekšnesumi, 
spēles un nodarbes luču zvej
nieku stilā lieliem un maziem: 
pludmales volejbols, vizināšanās 
ar ponijiem, zābaku un zābaciņu 
mešana, rīmēšanas konkurss un 
seno zvejlietu izsole. Aptuveni 
pl. 17.00  – ceplīša atvēršana un 
luču andele! No 17.00 – pēcpus
dienas danči kopā ar „Vēja muzi
kantiem”. 
Šajā dienā viesu namā „Aizvēji” 
ikviens interesents varēs aplūkot 
arī Saulkrastu gleznotāju plenē
ra dalībnieku jaunākos darbus, 
kas veltīti Saulkrastu vēsturei 
un Saulkrastu vārdam, kas šo
gad svin 85.  gadadienu. Māksli

nieki gleznos tās ēkas un vietas 
Saulkrastos, kuras saglabājušās 
no iepriekšējā gadsimta sākuma. 
17. jūnijā 18.00 Saulkrastu es
trādē  – brīvdabas izrāde „Skor-
derdienas Silmačos”  – jaunie
studējums Intara Rešetina režijā. 
Biļešu cenas – 10, 12, 15 un 18 eiro. 
Biļetes iepriekšpārdošanā  – „Bi
ļešu Paradīzes” kasēs, kā arī k/n 
„Zvejniekciems” un Saulkrastu 
Sporta centrā. 
Šogad ar „Skroderdienām Silma
čos” atzīmēsim divas lielas jubilejas: 
Latvijai – 100 un Blaumanim – 155! 
Tapis pilnībā jauns un grandiozs ie
studējums Intara Rešetina skatīju
mā, kurā spēlē Dailes teātra aktieri. 
Jaunuzvedums ir pieslīpēts mūs
dienu skatītājam, saglabājot lugas 
tradicionālās vērtības, lai pārlaicī
go lugu varētu pilnvērtīgi izbaudīt 
visu paaudžu skatītāji. 
„Blaumaņa trāpīgais cilvēcības, 
mīlestības, latvietības kods, kas 
caurstrāvo viņa daiļradi, ir pāri 
visam!” saka Rešetins. „„Skro
derdienas Silmačos” ir visiem 
zināma, jautra, muzikāla, viegla, 
bet tai pašā laikā smeldzīga (jo 
patiesa) fabula. Šī ir mana pirmā 
iepazīšanās ar Blaumani! Kā pir
mā mīlestība, ko atceries uz visu 
mūžu!” 
Spilgtās „Skroderdienu” lomas 
izspēlēs populārie Latvijas aktieri
Vita Vārpiņa (Antonija), Artis 
Robežnieks (Aleksis), Mārtiņš 
Upenieks (Kārlēns), Aija Dzērve 
(Elīna), Kaspars Zāle (Pindaks), 
Sarmīte Rubule (Pindacīša), Ieva 
Florence (Ieviņa), Lidija Pupure 
(Bebene), Akvelīna Līvmane (To
muļu māte), Ģirts Ķesteris (Dū
dars), Marģers Eglinskis (Rūdis), 
Āris Rozentāls (Ābrams Vulfsons), 
Aldis Siliņš (Joske), Lelde Dreima
ne (Zāra Goldbaum). 
21. jūnijā, vasaras Saulgriežos, 
katrs Latvijas iedzīvotājs ir aici
nāts piedalīties akcijā „Izgaismo 
Latviju”  – noiet vienu no šī ceļa 
1836 kilometriem un pulcēties pie 

kāda no ugunskuriem valsts pie
robežā. 
Aicinām ikvienu saulkrastieti pie
vienoties akcijai Saulkrastos!
No pl. 18.20 pulcēsimies Zvej
niekciemā, Ostas ielas galā, un 
Baltās kāpas pludmalē pie Inč
upes ietekas jūrā, lai 18.36 dotos 
uz Saulkrastu centru – „Jūras par
ku” – un kopīgi iekurtu ugunsku
ru. Ikviens var izvēlēties jebkuru 
attālumu, kuru vēlas nostaigāt, 
un pievienoties gājienam gar jūru. 
Dalību gājienam aicinām reģistrēt 
vietnē www.izgaismolatviju.lv!
No 20.00 līdz 20.30 gaidīsim 
visus pie ugunskura. 
21.00 iedegsim ugunskuru un 
izdziedāsim spēka dziesmas Lat
vijai un izdejosim latvju spēka 
zīmes, bet noslēgumā, pl. 22.00, 
visi kopā dziedāsim Latvijas valsts 
himnu. 
Vairāk par akciju „Izgaismo Latvi
ju” – vietnēs www.1836.lv un www.
izgaismolatviju.lv.
22. jūnijā 20.00 Saules lau
kumā jautri un lustīgi ielīgosim 
svētkus kopā ar Saulkrastu māk
slinieciskajiem kolektīviem un ie
mēģināsim dejas soli Līgo naktij. 
Dejosim līdz 24.00.
15. jūlijā 17.00 Saulkrastu estrā
dē  – koncertizrāde „Paldies Tev, 
draugs!”.
Koncerts „Paldies Tev, draugs!” būs 
neatkārtojams notikums Latvijas 
koncertdzīvē sava emocionālā un 
vēsturiskā satura dēļ, kuru nevar 
un nedrīkst palaist garām. Dzī
vojot ikdienā, cits citam līdzās un 
pat lielā attālumā esot, mēs katrs 
ar saviem darbiem, domām ietek
mējam visdažādākos notikumus 
un līdzcilvēku likteņus. Izrādās, ka 
noticis kas īpašs mūsu acu priekšā, 
skatoties un klausoties tautā ļoti 
iemīlētu un cienījamu dziedātāju, 
mūziķu uzstāšanos. Tik īpašs, ka 
par to nevar nepastāstīt! Koncer
tā „Paldies Tev, draugs!” uz vienas 
skatuves satiksies divu paaudžu 
mākslinieki un ar tautā iemīļo
tām dziesmām un dzejām izstāstīs 
neticamu stāstu. Muzikālā stāsta 
centrā būs harizmātiskais un šar
mantais mūziķis, „cilvēksorķes
tris” Kaspars Pudniks. Plašākai 
klausītāju auditorijai pazīstams kā 
slavenās grupas „Riči” dibinātājs 
un dalībnieks, kā arī mūziklu „Gip

sy Baron” un „Gipsy Princess” or
ganizators. Visīpašākie stāsta līdz
autori – Jānis Krūmiņš no grupas 
„Apvedceļš”, leģendārais dziedātājs 
Andris Daņiļenko, apburošā dzie
dātāja Antra Ozola, saksofonists 
Māris Trankalis un muzikāli pava
došā grupa.
Koncertā būs iespēja izbaudīt lie
liskas, sirdij jau mīļas un pilnīgi 
jaunas melodijas, muzikāli instru
mentālus priekšnesumus, humo
ra pilnas vārdu spēles un filozo
fiski dziļas dzejas rindas. Koncerts 
paredzēts visai ģimenei. Nāciet – 
mēs jums izstāstīsim stāstu, kas 
aizrauj elpu!Labu garastāvokli un 
sajūsmu garantējam!
Biļetes iepriekšpārdošanā ie
spējams iegādāties: „Biļešu Ser
viss”,  DUS „Circle K”  ,  „Latvijas 
pasts” tirdzniecības vietās, kā arī 
k/n „Zvejniekciems” un Saulkras
tu Sporta centrā pie adminis
tratoriem (biļešu tirdzniecība 
Saulkrastos – no 8. jūnija).
Ieejas biļete pensionāriem  – 
6  EUR, pārējiem  – 7 EUR. Kon
certa dienā – 8 EUR. Pirmsskolas 
vecuma bērniem ieeja brīva. 
 
SPORTA AFIŠA
12. jūnijā 19.00 Zvejniekciema 
stadionā – Saulkrastu futbola 
čempionāts. 
13. jūnijā 17.00 – orientēšanās 
sacensību seriāls „Saulkrastu pa
vasaris”. 
16. jūnijā 15.00 pie viesu nama 
„Aizvēji” – III Luču svētku volej
bola turnīrs. Balva – luču kaste. 
19. jūnijā 19.00 Zvejniekciema 
stadionā – Saulkrastu futbola 
čempionāts. 
21. jūnijā 18.00 Zvejniekciema 
stadionā – „Stadiona aplis”.
26. jūnijā 19.00 Zvejniekciema 
stadionā – Saulkrastu futbola 
čempionāts (izslēgšanas spēles).
30. jūnijā 10.00 Jūras par
kā – „Costa de sol” balvu izcīņas 
1. posms pludmales volejbolā; 
(sekojiet informācijai internetā – 
datums var mainīties).
14. jūlijā 10.00 viesu nama „Aiz
vēji” teritorijā – „Esi aktīvs Aizvē
jos”: pludmales teniss, pludmales 
volejbols, minifutbols un teniss.
15. jūlijā 10.00 Saulkrastu spor
ta centrā – „Vivobarefoot” baskā
ju rogainings.

Svētdien, 15. jūlijā, 
plkst. 14.00 

Saulkrastu kapos – 
KAPU SVĒTKI.

Saulkrastu pensionāru biedrība izsaka pateicību Saulkrastu slimnīcas 
kolektīvam par pasākuma „Svētki kopā ar Mākslu un Medicīnu 2018” 
organizēšanu un pieaicinātajiem speciālistiem par konsultācijām. 
Paldies „JD ART klubam” un „VJ Māksliniekiem” par skaistajiem mākslas darbiem!

Saulkrastu novada bibliotēkā
IZSTĀDES 

• Visu mēnesi – Lolitas Žilinskas gleznu izstāde „Mirklis...”.
• No 1. līdz 30. jūnijam – grāmatu izstāde „Viņai piederēja bērnu 
sirdis”, aktrisei Verai Singajevskai 95.
• No 15. līdz 30. jūnijam – grāmatu izstāde „Remarks aktuāls arī 
šodien”, vācu rakstniekam Ēriham Marijam Remarkam 120.
• Grāmatu izstāžu cikls vasaras mēnešos „Meitas, māsas, sievas 
literatūrā”.
• „Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas” 2018. gada grāmatu kolekcija.
• Visu mēnesi – Saulkrastu novada bibliotēkas jauno grāmatu izstāde.

AKTIVITĀTES
Sagaidot Latvijas simtgadi, Saulkrastu novada bibliotēka pieda
lās Pierīgas reģiona publisko bibliotēku vienotās virtuālās izstādes 
„Mana novada simtgades cilvēks” veidošanā. Aktivitātes mērķis ir 
iekļauties Latvijas valsts simtgades pasākumu ietvaros, apzinot un 
izceļot sava novada lielākās vērtības – cilvēkus, kuri ar savu dzīvi 
un darbību ir snieguši ieguldījumu novada un līdz ar to arī Latvijas 
valsts attīstībā. 
Jaunums – datorprasmes gada garumā! Nodarbībām jāpiesa
kās laikus, un tām nav nepieciešamas priekšzināšanas. Apmācības 
veic Saulkrastu novada bibliotēkas darbinieks. Kontaktinformā
cija: Saulkrastu novada bibliotēka, tālrunis – 67910503, epasts – 
saulkrastu.biblioteka@saulkrasti.lv.
Ienāc ar „Letonika.lv” paroli! Jauns pakalpojums bibliotēkas ap
meklētājiem, kuri vēlas attālināti lietot datubāzes „Letonika.lv” sa
turu. Saulkrastu novada bibliotēkas lasītāja piekļuvei – savs lietotāj
vārds un parole. Jautāt bibliotēkā.

Saulkrastu novada 
Dzimtsarakstu nodaļas 
informācija par 
jaundzimušajiem maijā
Reģistrēti 6 bērni – 
4 zēni un 2 meitenes:
Dāvids,
Kārlis,
Oleksandrs Daniils,
Tomass,
Marta,
Aurora.
Sveicam vecākus un tuviniekus!

Saulkrastu novada dome 
sveic visus seniorus, kuriem 
jūnijā ir nozīmīga jubileja!

Saulkrastu novada dome 
izsaka līdzjūtību aizsaulē 
aizgājušo tuviniekiem. 
Aizsaulē aizgājuši:
Elza Vāciete
(01.06.1923.–03.05.2018.);
Emma Birģele
(12.10.1925.–09.05.2018.);
Marija Valentīna Gurska
(18.07.1930.–21.05.2018.);
Herberts Bullens
(12.02.1923.–23.05.2018.);
Milda Obabkova
(03.10.1925.–24.05.2018.);
Taisija Mazure
(07.10.1928.–31.05.2018.).

Bēbīšu skoliņa 
turpinās arī vasarā
„Jauniešu mājā” turpinās 

pakalpojums mūsu novada 
ģimenēm ar mazuļiem – 

Bēbīšu skoliņa „Saulstariņi”.
Skoliņa aicina vecākus 

ar mazuļiem no 
3 mēnešu vecuma. 

Tikšanās notiek katru 
ceturtdienu no plkst. 10.00 

mazuļiem no 1 līdz 2 gadiem 
un no plkst. 11.00 mazuļiem 

no 3 mēnešiem līdz 1 gadam.
Skoliņā ir pieejamas 

dažādas bērnu attīstošas un 
izglītojošas rotaļlietas.

Būsiet mīļi gaidīti!


