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No 10. līdz 12. augustam, 
gatavojoties LV 100 gadei un 

svinot kopā ar visu Latviju LV100 ZAĻUMBALLI, 

aicina Saulkrastu svētki 
„Ballējam uz visiem simts!” 

Tuvāka informācija 8. lpp.

Ar prieku un lepnumu par 
mūsējiem Dziesmu un deju svētkos
Latvijas simtgades zīmē koši 
un skanīgi aizritējuši XXVI 
Vispārējie latviešu Dziesmu 
un XVI deju svētki, kurus 
kuplināja arī mūsu novada 
mākslinieciskie kolektīvi. 
Svētku nedēļas laikā 230 
saulkrastieši Rīgā dziedāja, 
dejoja, muzicēja, rādīja savas 
amata prasmes – piedalījās 
koncertos un izstādēs. 

Mēs lepojamies ar jauktajiem 
koriem „Anima” (diriģenti Laura 
Leontjeva un Kārlis Rūtentāls) un 
„Bangotne” (diriģents Ēriks Kra-
valis), audēju kopu „Kodaļa” (va-
dītāja Rasma Krūkliņa), rokdar-
bu studiju „Krustaines” (vadītāja 
Guna Lāčauniece), senioru deju 
kolektīvu „Saulgrieži” un Zvej-
niekciema vidusskolas jauniešu 
deju kolektīvu „Murdiņš (vadītāja 
Judīte Krūmiņa), vidējās paaudzes 
deju kolektīvu „Jūrdancis” un 
jauniešu deju kolektīvu „Krustu 
šķērsu” (vadītājs Jānis Kalniņš), 
folkloras kopu „Dvīga” (vadītāja 
Antra Deniškāne), koklētāju an-
sambli „Saule” (vadītāja Solveiga 
Ivanova) un  Vidzemes jūrmalas 
Mūzikas un mākslas skolas pūtēju 
orķestri „Neibāde” (vadītājs Mier-
valdis Leja).

Saulkrastu novada dome saka lielu paldies svētku dalībniekiem, 
kolektīvu vadītājiem, palīgiem un atbalstītājiem, visiem, kuri go-
dam nesa Saulkrastu novada vārdu, padarot šos īpašos svētkus ne-
aizmirstamus.

Jauktais koris „Anima” svētku atklāšanas gājienā.

Folkloras kopas „Dvīga” dziedātājas.

Audēju kopas „Kodaļa” un rokdarbu studijas „Krustaines” dalībnieces. 
Publicitātes foto

Saulkrastu novada dejotāji.
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Bibliotēkas jaunieguvumi
Pirms vairākiem gadiem publisko 
bibliotēku attīstības projektā visā 
Latvijā, arī Saulkrastu novada bib-
liotēkā tika aktīvi īstenots mūsu 
valsts un Bila un Melindas Geitsu 
fonda finansētais projekts „Trešais 
tēva dēls” (3TD). Projekta primā-
rais mērķis bija nodrošināt iespē-
ju ikvienam Latvijas iedzīvotājam 
bez maksas izmantot informācijas 
tehnoloģiju sniegtās iespējas – da-
tortehniku un internetu, kā arī 
saņemt konsultācijas to lietoša-
nā jebkurā pašvaldību publiskajā 
bibliotēkā. Tika uzstādīti brīvas 
pieejas datori ar interneta pieslē-
gumu, multifunkcionālas iekārtas 
un citas tehnoloģijas. Tiesa, tagad 
minētā tehnika ir novecojusi un 
tā ir pakāpeniski jānomaina pret 
jaunāku.

Ar Saulkrastu novada pašvaldī-
bas finansiālu atbalstu pērn bib-
liotēka iegādājās 3 jaunus dator-
komplektus. Šogad tiek turpināta 
tehniskās infrastruktūras pilnvei-
de un uzturēšana – iegādāti vēl 5 
jauni datorkomplekti, 2 portatīvie 
datori. Visiem jaunajiem datoriem 
instalēta 2016. gada „Microsoft Of-
fice” programmatūra. No jauna ie-
gādātas melnbaltas multifunkcio-
nālās iekārtas – kopētājs, printeris 
un skeneris, uzstādīta arī tāda pati 
krāsu iekārta. Līdz ar jaunajām 
tehnoloģijām ikvienam ir iespēja 
drukāt tieši no sava mobilā tālru-
ņa. Bibliotēkas interneta lasītavā 
apmeklētāji var skenēt ne tikai A4, 
bet arī A3 formāta lapas. Jauna-
jai tehnikai ir nodrošināta augsta 

kvalitāte un stabils datu pārraides 
ātrums. Tagad apmeklētājiem ir 
lielāka iespēja piekļūt informācijas 
tehnoloģijām, bez maksas izman-
tot publiski pieejamos datorus, 
internetu un vispārpieejamos elek-
troniskās informācijas resursus, 
nepieciešamības gadījumā saņe-
mot bibliotekāra konsultāciju.

Ņemot vērā, ka aizvien vairāk 
tiek izmantots bezvadu interne-
ta pieslēgums, kas īpaši aktuāls 
ir viedtālruņu, planšetdatoru, 
portatīvo datoru izmantotājiem 
un to lietotāju skaits strauji aug, 
interneta ātrumu bibliotēkā plā-
nots uzlabot nākamgad.

Iedzīvotāju digitālo prasmju 
uzlabošanai bibliotēka jau šoru-
den rīkos apmācības. To galvenais 
uzdevums būs iemācīt cilvēkus 
izmantot esošos resursus, uzlabot 
informācijas pieejamību un dot ie-
spēju viņiem savstarpēji komuni-
cēt interneta vidē, mācīties citam 
no cita. Nodarbībām jāpiesakās 
laikus, un tām nav nepieciešamas 
priekšzināšanas. Apmācības veiks 
Saulkrastu novada bibliotēkas 
darbinieks. Kontaktinformācija: 
Saulkrastu novada bibliotēka, tāl-
runis 67910503, e-pasts: saulkras
tu.biblioteka@saulkrasti.lv.

Aicinām aktīvi izmantot pie-
dāvātās iespējas! Ar maksas pa-
kalpojumu cenrādi var iepazīties 
bibliotēkas mājaslapā www.saul
krastubiblioteka.lv.

Ilze Dzintare, 
Saulkrastu novada bibliotēka

Pabeigti kanalizācijas tīklu remontdarbi
Pārbaudot kanalizācijas tīklu 
darbību, 2017. gada sākumā 
kanalizācijas pieslēgumā 
pie ēkas Raiņa ielā 7 tika 
konstatēti bojājumi. Izvērtējot 
remontdarbu apjomu un 
sarežģītību, tie tika sadalīti 
divās kārtās. 

Pagājušā gada rudenī tika pabeig-

ti kanalizācijas tīklu remontdar-
bu pirmā kārta, šķērsojot pilsētas 
galveno maģistrāli Ainažu ielas 
posmā starp Smilšu un Raiņa ie-
lām. 

Savukārt šī gada jūnijā tika pa-
beigta remontdarbu otrā kārta, 
kas aizkavējās inženiertīklu teh-
niskās koncentrācijas un augstā 
gruntsūdeņu līmeņa dēļ. Labie-

kārtošanas darbus pēc kanalizā-
cijas tīklu remontdarbiem daļēji 
pabeigs šī gada jūlijā, atjaunojot 
trotuāra bruģa segumu blakus 
autostāvvietai pie ēkas Raiņa ielā 
7. Labiekārtošana pilnībā tiks pa-
beigta kopā ar ēkas renovācijas 
darbiem.

SIA „Saulkrastu komunālserviss”

Izlaidumi Zvejniekciema 
vidusskolā

Ļoti vasarīgā 16. jūnija 
pēcpusdienā notika divi 
svinīgie pasākumi, kuros 
apliecinājumus par izglītības 
ieguvi Zvejniekciema 
vidusskolā saņēma 
18 vidusskolas un 
27 pamatskolas absolventi. 

Absolventus sveica Saulkrastu no-
vada domes priekšsēdētājs Ervīns 
Grāvītis un viņa vietnieks Bruno 
Veide, kā arī Skultes pagasta pār-
valdes vadītājs Artis Ārgalis. Svinī-
gu uzrunu teica skolas direktors 
Andris Dulpiņš, uzsverot, ka mums 
visiem ir savi sapņi, bet, lai tos īste-
notu, ir nepieciešams daudz apņē-
mības, centības, pašdisciplīnas un 
gribasspēka. Svinīgajā pasākuma 
skolas direktors pasniedza Latvijas 
Republikas Ministru prezidenta 
Māra Kučinska atzinības rakstu (to 
katru gadu saņem 12. klašu absol-
venti, kuru liecībās mācību sasnie-
gumu vērtējumi ir 8,9,10) 12. klases 
skolniecei Elīzai Martai Burbergai 
un Elīnai Kūliņai. Šajā mācību 
gadā Ministru prezidents vēlējis 

absolventiem: „Lai izdodas īste-
not radošas idejas izvēlētajā jomā, 
izmantot visas mūsdienu sniegtās 
iespējas un nest Latvijas vārdu Ei-
ropā un pasaulē!” Lai piepildās šis 
novēlējums! 

Par mācību sasniegumiem, 
aktīvu sabiedrisko darbu un ie-
saistīšanos mākslinieciskajā paš-
darbībā Latvijas valsts simtgades 
stipendiju saņēma 12. klases skol-
niece Elīna Kūliņa. Šī stipendija 
ir Finanšu ministrijas, Izglītības 
un zinātnes ministrijas un VAS 
„Latvijas Loto” unikāls projekts; 
stipendija šogad tika piešķirta 
ikvienas Latvijas vidējās izglītības 
iestādes absolventam. 

Zvejniekciema vidusskolas di-
rektors teica paldies šo skolnieču 
ģimenēm, kā arī visu 12. klases 
absolventu vecākiem par kopīgo 
darbu. 

Sirsnīgus vēlējumus katram 
savam audzēknim bija sagatavo-
jusi 12. klases audzinātāja Sandra 
Ozola-Ozoliņa. Toties 9. klases 
audzinātāja Aleksandra Ivanova 
savu novēlējumu – būt stipriem 

un nepadoties pie pirmajām grū-
tībām – izteica, nodziedot latvie-
šu tautasdziesmu.

Skolas direktors Andris Dul-
piņš izteica pateicību 9. klases 
skolēniem, kuru apliecībās par 
pamatizglītības ieguvi bija tikai 
ļoti labas un teicamas atzīmes. 
Pateicības saņēma Justīne Ābele, 
Markuss Baltais, Emīls Kiseļevs-
kis, Ričards Sergejevs. Paldies par 
atsaucību un sadarbību arī šo sko-
lēnu vecākiem! 

Absolventi sirsnīgi sveica sa-
vus vecākus, pedagogus, klases 
audzinātājas un visus,  kuri pie-
dalījās abu pasākumu sagatavo-
šanā. Paldies apsveicējiem, kuri 
pārstāvēja dažādus, bet vairāk ar 
mākslu, mūziku un deju saistītus 
kolektīvus! 

Saviem absolventiem vēlam – 
lai izdodas piepildīt savus sapņus! 
9. klases absolventus savu sapņu 
īstenošanai aicinām turpināt mā-
cības Zvejniekciema vidusskolā. 

Valda Tinkusa, 
Zvejniekciema vidusskola

9. klases absolventi un klases audzinātāja A. Ivanova. Foto no Zvejniekciema vidusskolas arhīva

12. klases absolventi un klases audzinātāja S. OzolaOzoliņa.

Saulkrastu novada bibliotēkā
IZSTĀDES 

•	Mākslinieces	Lolitas	Žilinskas	gleznu	izstāde	„Mirklis...”
•	 Komponistam	Jāzepam	Vītolam	–	155	
•	 Aktrisei	Lilitai	Bērziņai	–	115	
•	 Rakstniekam	Aivaram	Kļavim	–	65
•	 Grāmatu	 izstāžu	 cikls	 vasaras	mēnešos	 „Meitas,	māsas,	 sievas	
literatūrā”
•	 „Bērnu,	jauniešu	un	vecāku	žūrijas”	2018.	gada	grāmatu	kolekcija
•	 Saulkrastu	novada	bibliotēkas	jauno	grāmatu	izstāde

Zvejniekciema pasta 
nodaļas pakalpojumi 
pieejami citā vietā
No 2. jūlija kultūras nama 
Zvejniekciems pirmā 
stāva rekonstrukcijas dēļ 
Zvejniek ciema pasta nodaļas 
pakalpojumi būs pieejami 
katru darbdienu no plkst. 13 
līdz 14 kultūras nama otrajā 
stāvā. Pasta nodaļa savās 
līdzšinējās telpās atgriezīsies 
pēc kultūras nama remonta.  

Saņemot aicinājumu par sūtī-
juma saņemšanu, Zvejniekciema 
iedzīvotāji aicināti pieteikt sūtī-
juma saņemšanu Zvejniekciema 

pasta nodaļā, iepriekš zvanot pa 
tālruni 23281752 vai 25701973 un 
norādot datumu, kurā klients vē-
las pasta sūtījumu saņemt. Savu-
kārt apmeklējot Saulkrastu pasta 
nodaļu Ainažu ielā 6a, sūtījumu 
saņemšana bez iepriekšēja pie-
teikuma iespējama pirmdienās–
piektdienās no plkst. 8 līdz 17 un 
sestdienās no plkst. 8 līdz 14. 

Jautājumu gadījumā klienti ai-
cināti sazināties ar Latvijas Pasta 
klientu servisa speciālistiem pa 
tālruni 27008001, 67008001 vai 
elektroniski info@pasts.lv. 

Vasarā var strādāt visi gribētāji
Jūnija domes sēdē Saulkrastu no-
vada domes deputāti vienbalsīgi 
pieņēma lēmumu piešķirt papil-
du finanšu līdzekļus, lai nodroši-
nātu bērnu un jauniešu nodarbi-
nāšanu vasaras periodā. Tādējādi 

visi 37 skolēni, kuri ir pieteikušies 
darbam, varēs izmantot šo iespē-
ju. Skolēni darbu uzsāka 4. jūnijā 
un turpinās līdz 25. augustam, 
katrs nostrādājot divas nedēļas, 
četras stundas dienā.
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Aicinām iedzīvotājus aizpildīt sporta centra aptauju 
Šī gada 4. jūnijā darbu pašvaldības aģentūrā „Saulkrastu Kultūras un sporta 
centrs” sāka Aiva Aparjode, kas turpmāk būs atbildīga par sporta dzīves attīstību 
Saulkrastos. Lai realizētu savas ieceres sporta dzīvē Saulkrastos saskaņā ar 
saulkrastiešu vēlmēm, tiek organizēta šī iedzīvotāju aptauja, kuru lūdzam 
aizpildīt līdz 2018. gada 30. jūlijam. Aizpildītās anketas lūdzam nogādāt kultūras 
namā „Zvejniekciems”, Saulkrastu novada domē vai Saulkrastu sporta hallē. 

Elektroniski anketu iespējams aizpildīt www.saulkrasti.lv, facebook.com /saulkrastisports
Iedzīvotāju aktivitāte tiešā veidā iespaidos turpmākos pilsētas sporta attīstības vir-
zienus un mērķus. Paldies Jums!
Pareizo atbildi apvilkt vai iezīmēt ar krustiņu:

1. Jūsu vecums:  7–18;  19–25;  26–40;  41–60;  61 un vairāk

2. Jūsu dzimums:  sieviete,  vīrietis

3. Jūsu dzīvesvieta:  Inčupe, Pabaži;  Saulkrastu centrs;  Zvejniekciems; 
 Kooperatīvu ciemats;  cits _______________________

4. Cik bieži sportojat?  katru dienu;  aptuveni 3 reizes nedēļā;  reizi nedēļā; 
 reizi mēnesī;  nekad

5. Kas sporta centram būtu jādara, lai Jūsu personīgie sportošanas paradumi uzla
botos: ______________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
______________________________________

6. Kādus Saulkrastu sporta centra pakalpojumus lietojat: 
 Apmeklēju sporta centra organizētos sporta pasākumus; 
 lietoju pašvaldības sporta infrastruktūru (sporta laukums, futbola laukums, hokeja 
laukums, sporta halle, trenažieru zāle, u.c.); 
 esmu sporta komandas/pulciņa dalībnieks 
________________________________________________ (nosaukt, kāda); 
 apmeklēju sporta pasākumus kā skatītājs; 
 Sporta centra pakalpojumus nelietoju

7. Nosauciet sporta veidus, kuri, Jūsuprāt, Saulkrastos ir īpaši jāatbalsta un pašval
dībai arī jālīdzfinansē:
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________

8. Nosauciet sporta veidus, kuri, Jūsuprāt, Saulkrastos nav jāatbalsta vai jāatbalsta 
mazākā apmērā:
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________

9. Kādus Sporta centra organizētus pasākumus Jūs sagaidāt:
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________

 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________

10. Kādi sporta infrastruktūras objekti, Jūsuprāt, jāattīsta vai jāuzbūvē Saulkrastu 
pašvaldībai tuvāko piecu gadu laikā? Norādiet vēlamo atrašanās vietu.
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________

11. Kādus infrastruktūras objektus Jūs apmeklējat/lietojat citos novados:
 ______________________(sporta veids) __________________________ (novads)
 ______________________(sporta veids) __________________________ (novads)
 ______________________(sporta veids) __________________________ (novads)
 ______________________(sporta veids) __________________________ (novads)
 ______________________(sporta veids) __________________________ (novads)

12. Vai esat gatavs finansēt vai līdzfinansēt savas sporta aktivitātes? Ja atbilde ir „jā”, 
lūdzu, norādiet finansējuma apjomu mēnesī.
 Jā, esmu gatavs finansēt/līdzfinansēt savas sporta aktivitātes, mēnesī tērējot ne vai-
rāk kā:
			  5 EUR;  10 EUR;  20 EUR;  50 EUR; 
    vairāk nekā 50 EUR, ja tam ir atbilstoša kvalitāte;
 nē, neesmu gatavs finansēt/līdzfinansēt savas sporta aktivitātes.

13. Vai esat informēts par virkni sporta centra pakalpojumu, kurus pašvaldības ie
dzīvotāji var gūt bez maksas?
 Jā, esmu informēts par šādām sportošanas iespējām bez papildu finansēšanas 
(nosauciet sportošanas iespējas, ko, Jūsuprāt, pašvaldība apmaksā iedzīvotāju vietā):
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
 Neesmu informēts.

14. Kā Jūs gūstat informāciju par sportošanas iespējām vai par sporta pasākumiem 
Saulkrastu pašvaldībā?
 Sporta centrā;  „Saulkrastu domes ziņās”;  www.saulkrasti.lv; 
 Sporta centra sociālajos kontos;  no ielu afišām un reklāmām; 
 citā veidā __________________________________________________.

15. Jūsu ieteikumi Saulkrastu sporta dzīves organizatoriem:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Atbalsta grupa tuviniekiem, kuru ģimenēs 
ir personas ar īpašām vajadzībām
Šī gada augustā Saulkrastos 
sāks darboties atbalsta grupa 
ģimenēm, kurās ir aprūpējami 
cilvēki ar īpašām vajadzībām. 
Aicinām pieteikties tuviniekus, 
kuri ģimenē veic godājamu 
sirds darbu – ikdienā rūpējas 
par ģimenes locekli ar īpašām 
vajadzībām.

Tuvinieki, rūpējoties un ilgstoši 
sniedzot atbalstu aprūpējamam 
cilvēkam, bieži aizmirst parū-

pēties par sevi. Atbalsta grupa ir 
vieta, kur smelties spēku gan no 
citu dalībnieku pieredzes, gan sa-
ņemt zināšanas par to, kas notiek 
ar mums, ja ilgstoši esam balsts 
otram un kā sev palīdzēt justies 
labāk.

Pirmā atbalsta grupas nodarbī-
ba notiks š. g. 8. augustā no plkst. 
18.00 līdz 20.00.

Nodarbības ilgums – 2 stundas. 
Tikšanās notiks divas reizes mē-
nesī. Nodarbību ciklā ir 10 tikša-

nās reizes. Dalība atbalsta grupā – 
bez maksas. Norises vieta – Raiņa 
iela 8, Saulkrasti, Saulkrastu no-
vads. Maksimālais dalībnieku 
skaits grupā – 12 personas.

Grupu vadīs psiholoģe Iveta 
Krūmiņa un psiholoģe, psihote-
rapijas speciāliste Benita Griške-
viča.

Pieteikties atbalsta grupai 
vari pa tālr. 67142510, 67142511, 
20217167 vai rakstot: socialaisdie
nests@saulkrasti.lv

NVA konsultācijas 
Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) Siguldas filiāles darbinieki pieņems klientus 

2. augustā no plkst. 10.00 līdz 16.00 Saulkrastu domes telpās, cokolstāvā.

Pašvaldības policijas 
paveiktais jūnijā
Jūnijā Saulkrastu pašvaldības 
policijas darbinieki ir saņēmuši 
113 izsaukumus, par dažādiem 
pārkāpumiem aizturētas 12 per-
sonas, 6 nogādātas Rīgas reģiona 
pārvaldes Saulkrastu policijas ie-
cirknī tālāku darbību veikšanai, 
5 personas savā dzīvesvietā un 1 
persona ceļu policijas darbinie-
kiem.

Sastādīti 240 administratīvā 
pārkāpuma protokoli, 229 pro-
tokoli par ceļu satiksmes notei-
kumu neievērošanu, 8 protokoli 
par teritorijas vai piegulošās te-
ritorijas nesakopšanu, 1 proto-
kols par vides piesārņošanu un 

2 protokoli par mājas dzīvnieku 
labturības noteikumu neievēro-
šanu.

Uzsākta 31 administratīvā pār-
kāpuma lietvedība – par līgumu 
nenoslēgšanu ar sadzīves atkri-
tumu apsaimniekotāju, par mā-
jas istabas dzīvnieku labturības 
noteikumu neievērošanu, par 
teritorijas nesakopšanu, par ēku 
numuru vai nosaukumu plākšņu 
neizvietošanu pie nekustamā īpa-
šuma un īpašuma nekopšanu, kā 
dēļ izveidojusies kūla.

Guntis Vinteris, 
pašvaldības policija
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Kā ik gadu, vasaras sākumā Saulkrastos uz plenēru pulcējās 
Latvijā pazīstami un saulkrastiešiem tuvi gleznotāji un 
akvarelisti, un pa kādam ārzemniekam, lai ļautos saules, jūras 
un piekrastes dzīves vilinājumam. Te nedēļas laikā, plenēra 
kuratores Maijas Jakovičas vārdiem runājot, viņiem bija iespēja 
apliecināt savu interesi par īpašo un izaicinošo marīnisma žanru. 
Daudziem māksliniekiem ikgadējais brauciens uz Saulkrastiem 
un iešana dabā jau kļuvusi par sava veida rituālu. 

Gadu skaitļi sajukuši, 
palikušas labas atmiņas
Lai arī Saulkrastu gleznotāju 
plenēra vēsture jau iegājusi ot-
rajā gadu desmitā, neviens no tā 
regulārajiem dalībniekiem vairs 
īsti neatceras, kad plenērs noti-
cis pirmo reizi. Datumi straujajā 
laika ritumā kaut kur pagaisuši 
un palikušas tikai pozitīvas sa-
jūtas. Gleznošanas vecmeistars 
Juris Ģērmanis teic, ka viņš tova-
sar noteikti esot bijis klāt, jo no 
tās reizes gleznošanas brīvā dabā 
palikušas tikai pašas labākās at-
miņas. 

Ilggadējā plenēra kuratore 
gleznotāja M. Jakoviča tomēr 
uzņemas atbildību pateikt, ka 
tas varēja būt 2005. gads. Pilnī-
gi noteikti kaut kur tuvumā tam 
visam stāvējis šurp uz Saulkras-
tiem no Amerikas atceļojušais 
Džons Delgalvis ar savu lielo 
interesi par gleznošanu. Citi at-
kal teic, ka mākslinieku plenē-
ra rīkošana esot bijis tagadējās 
Saulkrastu novada pašvaldības 
aģentūras „Saulkrastu kultū-
ras un sporta centrs” direktores 
Judītes Krūmiņas nopelns. Sa-
vukārt Zvejniekciema atpūtas 
kompleksa „Aizvēji” saimniece 
Līga Vaidere priecājas, ka jau 
kopš 2007. gada atkal un atkal 
var satikties ar interesantiem 
cilvēkiem, kuri te, nedomājot 
par ikdienas rūpēm, nedēļu var 
nodoties gleznošanai un saru-
nām par mākslu. Lai nu kā, bet 
Saulkrastu mākslinieku plenērs 
ir kļuvis par vēl vienu Saulkrastu 
un patiesībā arī visas Vidzemes 
jūrmalas magnētiņu. Tāpat kā 
vairākus citus kultūras un spor-
ta pasākumus, kuri nes pasaulē 
Saulkrastu vārdu, arī māksli-
nieku plenēru atbalsta novada 
dome.

Izmantojam iespēju 
apturēt mirkli
Saulkrastu plenēra kuratore 
M.  Jakoviča, aicināta atcerēties 

vairāk nekā desmit gadus senus 
notikumus, saka: „Tas, vistica-
māk, notika 2005. gadā, kad Ma-
donas pusē Vestienas gleznotāju 
plenēra laikā satikāmies ar mākslu 
pārņemto saulkrastieti Jāni Del-
galvi un žurnālisti Ilzi Pētersoni. 
Runājām, ka savs gleznotāju ple-
nērs ir vajadzīgs arī Saulkrastiem. 
Kopš tā laika tāds ik gadu, izņe-
mot vienu, arī ir noticis. Dažādos 
gados iespēju pavadīt Saulkrastos 
citreiz nedēļu, citreiz desmit die-
nas vai pat divas nedēļas ir izman-
tojuši Roberts Muzis, Olita Gulbe, 
Vita Merka, Laila Balode, Andrejs, 
Juris un Agnija Ģērmaņi, Aija Za-
riņa, Madara Neikena, Māris Up-
zars, Valerijs Baida, arī saulkras-
tietes Māra Allena un Juta Policja 
un citi mākslinieki. Plenēra noslē-
guma izstādēs ir piedalījies Pauls 
Postažs. Te bijuši arī lietuvieši Ar-
vids Kašausks, Marius Degis, Sau-
ļus Kropis un vēl citi. No Vācijas 
pilsētas Brēmenes jau vairākkārt 
uz Saulkrastiem ir braukusi Brigi-
te Tutelmane. Allaž plenērā kopā 
ar profesionāļiem klāt bijuši arī 
vietējie amatiergleznotāji. Katrā 

ziņā tie nav visi mākslinieki, ko te 
pieminēju.” 

Kuratore uzsver, ka lielākā 
izdevība, ko piedāvā plenērs, ir 
iespēja gleznot jūru un dzīvi pie 
jūras. „Tieši te – Zvejniekcie-
mā – ir osta, kas nemitīgi mainās. 

Mazliet skumji ir vērot, kā arvien 
mazāk paliek zvejnieku laivu, kā 
tika sagriezti vecie zvejas kuģī-
ši, bet pati jūra paliek, un dzīve 
tās krastā rit savu gaitu. Savu-
kārt mums ir brīnišķīga iespēja 
uz audekla vai papīra apturēt 
mirkļus Saulkrastu dzīvē. Pie-
mēram, šogad gleznojām ēkas, 
kas saglabājušas vecās Neibādes 
vaibstus: veco pastu, baznīcu, 
viesnīcu „Strand” un daudz ko 
citu. Gleznojām arī izcilās arhi-
tektes  Martas Staņas projektētā 
kultūras nama, tagad Saulkrastu 
kultūras centra, iekšskatus Zvej-
niekciemā,” viņa stāsta. 

Pirmos divus gadus plenē-
ra dalībnieki dzīvoja kempingā 
„Kalnapriedes” vēl padomju lai-
kos celtos namiņos. Pēdējos des-
mit gadus plenēra dalībniekus pie 
sevis uzņem atpūtas kompleksa 
„Aizvēji” saimniece L. Vaidere. 
„Man šķiet, ka Līgai patīk, ka uz 
kādu brīdi viņas paspārnē rosās 
cilvēki, kuru nodarbošanās ir 
gleznošana, un, cerams, ka viņa 
tikpat laipni mūs uzņems arī nā-
kotnē,” saka M. Jakoviča. 

Atbildot uz jautājumu, vai ir 
bijis kāds īpašs notikums, kas 
saistās ar Saulkrastu plenēru, 
M.  Jakoviča atzīstas, ka laiks no 
atmiņas izdzēsis gadu skaitļus, 
bet atstājis spilgtākās sajūtas. 
Viens tāds atmiņu uzplaiksnījums 
liek pieminēt kārtējā plenēra no-
slēgumu Baltajā kāpā. „Tur, šķiet, 
pilsētas svētku priekšvakarā, brī-
vā dabā bija ne tikai mākslinieku 
darbu izstāde, bet arī koncerts. 
Tagad, kad vides aizsardzības 
prasības ir kļuvušas stingrākas un 
pret Balto kāpu jāizturas saudzī-
gāk, nekas tāds saprotamu iemes-
lu dēļ laikam vairs nav iespējams,” 
teic māksliniece. Protams, prātā 
palikuši arī gadi, kad, plenēram 
noslēdzoties, pilsētas svētkos 
esam veidojuši gleznotāju ielu, uz 
molbertiem izstādot savus dar-
bus; gleznu izstādes ir bijušas arī 
pie domes ēkas. Arī šogad plenērs 
beidzies 3. Lucīšu svētku dienā 
Saulkrastos. Iznāca dubultsvētki.

Uz Saulkrastiem 
tvert dabas impulsus
Gleznotājs, vecmeistars Juris 
Ģērmanis par sevi saka, ka ne-
esot no tiem māksliniekiem, kas 
visu var izdomāt tikai galvā sē-
žot savā studijā, bet labprāt ejot 
laukā uzņemt sevī impulsus no 
dabas. Tāpēc esot ļoti priecīgs, 
ka jau reizes desmit ir uzaicināts 
piedalīties Saulkrastu gleznotāju 
plenērā. Mākslinieks saka pal-
dies, ka ar viņu šajā ziņā plenēra 
rīkotāji rēķinoties un pieņemot 
kā savējo. Šogad gan pasākumā 
iznācis piedalīties tikai trīs die-
nas, bet vienalga – arī tas esot bi-
jis ieguvums. „Priecājos tur atkal 
satikt vecus paziņas – akvarelisti 
Lailu Balodi, Valeriju Baidi, bija 
atbraucis arī mans brālis Andrejs 
un meita Agnija, un daudzi citi 
kādu laiku nesastapti kolēģi,” 
saka mākslinieks.

Māksliniekam prātā palikusī 

ideja, ka Saulkrastos ir vajadzīgs 
pašiem savs gleznotāju plenērs, 
varējusi nākt no Amerikas lat-
vieša J. Delgalvja, kuru draugu 
lokā saucot par Džoni, bet līdzī-
gi viņu saukuši arī amerikāņi. 
Tātad J. Delgalvis, dzīvodams 
Amerikā, Ņujorkā, bija darbojies 
kādā mākslinieku studijā un, at-
braucis uz Saulkrastiem, gribēja 
izveidot kaut ko līdzīgu. Viņš šeit 
nopirka māju, uzbūvēja studi-
ju un sāka runāt ar pašvaldību, 
ka šeit ir vajadzīgi gleznotāju 
plenēri, jo māksla ir tā pievie-
notā vērtība, kas noteikti nāks 
Saulkrastiem par labu. „Vai visi 
viņu uzreiz saprata, nezinu, bet 
iznāca tā, ka māksliniece Maija 
Jakoviča, ar kuru viņi bija nokļu-
vuši vienā kompānijā, uzņēmās 
darīt to, ko viņa prot – plenēra 
rīkošanas organizatorisko dar-
bu. Un tā viss sākās. Tagad gan 
J. Delgalvis pats šajos plenēros 

piedalās ļoti reti. Bet tas arī ir 
saprotams: ja tu dzīvo tepat 
Saulkrastos, tad jau mājās ir jā-
dara tik daudz praktisku lietu, 
ka bezrūpīgai gleznošanai nemaz 
daudz laika neatliek. Taču viņš 
vienmēr ir klāt plenēra atklāšanā 
un māksliniekus uzaicina ciemos 
savā darbnīcā uz saviesīgu vaka-
ru,” bilst J. Ģērmanis. 

Savukārt runājot par paša 
plenēra ikdienu, viņš saka: „Jau 
daudzus gadus dzīvojam atpūtas 
kompleksā „Aizvēji”, kas atrodas 
Saulkrastu Zvejniekciema galā 
un tur, vismaz man tā šķiet, esam 
labprāt gaidīti. Pati kompleksa 
saimniece Līga Vaidere ir arī no-
vada domes deputāte – tātad cil-
vēks, kurš ne tikai ir ieinteresēts 
novada attīstībā, bet arī pieņem 
lēmumus, kas šajā ziņā būtu jāda-
ra. Un tā nu viņa gadiem rūpējas, 
lai mēs visi – desmit, piecpad-
smit, citu gadu pat kādi divdes-

mit,  plenēra laikā justos tik labi, 
cik vien iespējams.

Ir bijuši gadi, kad uz plenēru ir 
atbraukuši lietuvieši, jo Saulkras-
tiem ir draudzīgas attiecības ar 
Lietuvas kūrortpilsētu Nidu Kur-
šu kāpās. Tā mēs tur esam dzīvo-
juši, citreiz desmit dienas, citreiz 
divas nedēļas, lai gan pēdējos ga-
dos parasti viss ir noticis nedēļas 
laikā. Taču parasti tas ir ražīgs 
laiks.” 

Uz jautājumu, kas ir tas mag-
nēts, kas mākslinieku jau gadiem 
piesaista Saulkrastiem, viņš uz-
sver: „Pirmkārt, jūra. Un jūra ir tā, 
kas vienmēr mainās. Pabraucam 
arī tālāk uz Skultes pusi, kur jūr-
mala ir akmeņaina – tātad atkal 
pavisam kas cits.

Man personīgi lielākais iegu-
vums no šādiem plenēriem ir jau-
nu impulsu uzņemšana no dabas. 
Tu jau vari sēdēt darbnīcā un zīst 
no pirksta visādas idejas, bet tad 
vienu dienu saproti, ka vairs neko 
neizzīdīsi, idejas ir izsīkušas. Bet 
tad rodas iespēja iziet dabā un tur 

allaž var saskatīt kaut ko jaunu. 
Pat ejot uz vienu un to pašu vie-
tu, tā nekad nebūs tāda pati, kāda 
bija vakar. Pat no rīta tajā pašā 
vietā viss izskatās savādāk nekā 
vakarā.

Protams, mākslā var iet visādus 
ceļus, bet man tieša, emocionāla 
dabas uztvere ir ļoti svarīga, es 
sacītu, pat nepieciešama. Šovasar 
man bija iespēja pabūt arī līdzīgā 
plenērā Jūrkalnē. Tagad varu salī-
dzināt to jūru ar Saulkrastiem, jo 
abās vietās dominēja citas izjūtas, 
citas krāsas, citi vēji un gaismas. 
Un tas mani kā gleznotāju tikai 
bagātina. 

Ikdienā vairāk esmu por-
tretists un vērīgi skatos uz cil-
vēkiem. Un atkal vēl viens ie-
guvums – kad atbrauc uz tādu 
plenēru, satiec gadu neredzētus 
cilvēkus un redzi, cik tuvi viņi 
tev patiesībā ir, jo atkal ir par ko 
parunāt. Pārējā laikā jau katrs ir 
aizņemts ar saviem darbiem un 
rūpestiem un satikties iznāk tikai 
tā, ātri garāmejot. Tas ir būtiski 

ne tikai man kā māksliniekam, 
bet arī kā cilvēkam. Ja par tiem 
pieminētajiem ikdienas darbiem 
un rūpestiem, tad tik tiešām tā 
ir brīnišķīga iespēja, nedomājot 
par ikdienišķām lietām, nodoties 
tikai gleznošanai. Varbūt man kā 
vīrietim tas nav tik svarīgi, bet 
sievietēm, uz kuru pleciem pa-
rasti ir sagūlies vairāk mājās dar-
bu, gan. Kāda tur bezrūpīga glez-
nošana, ja jāstāv pie plīts,” atzīst 
gleznotājs. 

„Plenēram noslēdzoties, pa-
rasti tiek rīkota izstāde; citreiz 

tā ir turpat viesu nama pagalmā 
uz molbertiem, kurus āra izstāžu 
rīkošanai izgatavojis J. Delgalvis. 
Viņš ir izdomājis veidu, kā tiem 
labāk piestiprināt mūsu darbus. 
Izstāde allaž sakrīt vai nu ar pil-
sētas svētkiem vai, kā šogad, ar 
Luču svētkiem. Aizbraucot mēs 
katrs pašvaldībai atstājam  vienu 

savu gleznu. Ceru, ka viņiem tās 
lieti noder. Mums no plenēra 
paliek atmiņas par labi pavadītu 
laiku, kas nozīmē gan gleznoša-
nu, gan arī atpūtu, jo nevar taču 
visu laiku strādāt”, saka vecmeis-
tars, piebilstot – pats galvenais, 
ka mākslinieki ar tiem izteiks-
mes līdzekļiem, kas ir viņu rī-
cībā, fiksē Saulkrastus, kādi tie 
bijuši tajā īsajā laika sprīdī, kurā 
esam šeit uzturējušies. Piemē-
ram, V. Baide ir gleznojis Zvej-
niekciema ostu, tātad – attēlojis  
to pasauli, kas lēnām ir aizgājusi 
kopā ar sagrieztajiem zvejnieku 
kuģīšiem, dodot vietu jaunām 
laika zīmēm, bet citi ir gleznojuši 
vietējos zirgus. 

Aija Zariņa 
uzgleznoja akmeni
Atpūtas kompleksa „Aizvēji” 
saimniece L. Vaidere, kura būtībā 
ir Saulkrastu gleznotāju plenēra 
mājasmāte, jautāta, kāpēc kārtējo 
reizi ir atvērusi sava nama durvis 
māksliniekiem ne tikai no Latvi-
jas, teic, ka, pirmkārt, tā ir jauka 
iespēja gluži privāti satikt cilvē-
kus, kuri ir interesanti ne tikai ar 
sasniegumiem savā profesijā, bet 
arī kā personības. „Vai tad nav in-
teresanti pavērot kādus Saulkras-
tus redz, piemēram, vācu māksli-

niece, kura strādā ar krāsainajiem 
krītiņiem?” viņa vaicā. 

Saulkrasti sāka rīkot gleznotā-
ju plenērus, kad aiz muguras bija 
„trekno gadu” dāsnums un jāsa-
velk jostas. Kad visa kā ir pārpā-
rēm, nav grūti atbalstīt mākslinie-
kus, bet ne katrs par mākslu domā, 
kad jāsāk skaitīt centi. „Mēs pirmo 
plenēru sarīkojām tieši tad, kad vi-
sur runāja par krīzi, tātad „švaka-
jos gados”, un atcerējāmies cilvē-
kus, kuri darījuši skaistāku mūsu 
ikdienu,” atgādina L. Vaidere. 

Pieminot aizvadīto plenē-
ru, viņa saka: „Šovasar plenērā 
mākslinieki savos darbos attēloja 
Saulkrastu vēsturiskās ēkas, por-
tretēja arī zvejniekus, kuriem pa-
teicoties varēja notikt jau 3. Luču 
svētki. Tas ir labs veids, kā doku-
mentēt mūsu dzīvi, jo tā iet uz 
priekšu un mainās. Interesanti, 
ka šoreiz Aija Zariņa uzgleznoja 
akmeni. Varbūt tas ir tā simbolis-
ki, jo Saulkrastu jūrmalā akmeņu 
nav. Tie visi ir iebūvēti Skultes 
ostas molā, un to ir gleznojuši citi 
mākslinieki, kuru gleznas tagad ir 
arī novada īpašums. Tās vērojot, 
mēs redzam, kādi esam paši un 
kādus mūs redzēja cilvēki, kas pie 
mums atbrauca ciemos.”

Ģirts Kondrāts

Uz Saulkrastiem gleznot piejūras dzīvi

Gleznotājam Jurim Ģērmanim Saulkrastu plenērā gūtie impulsi turpina 
dzīvot gleznās.

Maija Jakoviča: Mums 
ir brīnišķīga iespēja 

uz audekla vai papīra 
apturēt mirkļus 

Saulkrastu dzīvē. Šogad 
gleznojām ēkas, kas 
saglabājušas vecās 

Neibādes vaibstus: veco 
pastu, baznīcu, viesnīcu 
„Strand” un daudz ko 

citu.

Juris Ģērmanis: Mums 
no plenēra paliek 
atmiņas par labi 

pavadītu laiku, kas 
nozīmē gan gleznošanu, 
gan arī atpūtu, jo nevar 
taču visu laiku strādāt.

Līdz ar gleznotāju plenēru Saulkrastos ienākusi arī brīvdabas izstāžu tradīcija – gleznu iela. 
Parasti tā tiek atvērta pilsētas svētkos, kas sakrīt ar gleznotāju plenēra noslēgumu.

Plenērā tapušas gleznas ceļojums no molberta pa Saulkrastiem. 
Šoreiz palīgā nākusi pašvaldības policija.

No dabas ņemtie impulsi pārvērtušies gleznās un uz brīdi atgriezušies Baltajā kāpā.
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Saulkrastu futbola 
čempionāta rezultāti
No 29. maija līdz 26. jūnijam 
Zvejniekciema stadionā 
norisinājās Saulkrastu 
futbola čempionāts. Kopumā 
piedalījās 5 komandas no 
dažādām Pierīgas pilsētām.

Jau pēc pāris spēlēm ļoti pārliecino-
ša izskatījās vietējā komanda „Baltā 
kāpa”, kura arī spēja uzvarēt visās 
pamatspēlēs. Līdzīgi arī spēlēja 
komanda „Stopiņi”, kura zaudēja 
tikai Saulkrastu komandai. Par 3 
vietu cīnījās  komanda „MMA” pret 
vietējo Saulkrastu jaunizveido-
to jauniešu komandu „Saulkrasti 
FC”. Kaut arī komandai „Saulkrasti 

FC” čempionāta sākums bija vājš, 
turpinājumā tā spēja uzveikt „FK 
Carnikavu”. Spēlējot par 3 vietu, 
jauniešu komanda parādīja rakstu-
ru un līdzīgā spēlē zaudēja koman-
dai „MMA” ar rezultātu 1:4. Finālā 
tikās „Baltā kāpa” un „Stopiņi”. Lai 
arī „Baltā kāpa” visu čempionāta 
laiku bija  pārliecinoša līdere, taču 
fināla spēlē tā zaudēja komandai 
„Stopiņi” ar rezultātu 2:6.

Par labāko čempionāta spēlē-
tāju tika atzīts Jevģēnijs Petrovs-
kis no komandas „Stopiņi”. 

Ingmārs Vaiders, PA  ”Saulkrastu 
kultūras un sporta centrs”

Orientēšanās seriāls 
„Saulkrastu pavasaris 2018” noslēdzies

Kā jau ierasts, katru gadu 
Saulkrastu apkārtnē 
norisinājās orientēšanās 
seriāls „Saulkrastu pavasaris”. 
Seriālu organizē orientēšanās 
klubs ”Kāpa” sadarbībā ar PA 
„Saulkrastu Kultūras un sporta 
centrs” un Latvijas Olimpisko 
federāciju. Sacensības 
norisinājās 11 kārtās, no aprīļa 
līdz jūnijam. 

Dalībniekiem bija iespēja piedalī-
ties dažādās vecuma un sarežģītības 
pakāpes grupās. Šogad jaunākajam 
dalībniekam, kurš devās distancē 
kopā ar vecākiem, bija tikai 10 mē-
neši, savukārt vecākajam – krietni 
pāri 70 gadiem. Dalībnieki sacentās 
par kopvērtējumu. Katrā kārtā tiek 
aprēķināti punkti, un ieskaitē tiek 
vērtētas 9 no 11 kārtām, tādā veidā 
nosakot katras grupas pirmos trīs 

labākos sportistus. 13. jūnijā nori-
sinājās pēdējā kārta, kurā tika arī 
apbalvoti uzvarētāji. Rezultāti pie-
ejami www.saulkrasti.lv.

Saulkrastu orientēšanās seri-
āls „Saulkrastu pavasaris 2018” ir 
noslēdzies. Uz tikšanos nākama-
jā – jubilejas gadā!

Aiva Aparjode, PA „Saulkrastu 
kultūras un sporta centrs”

Veselīga uztura aktivitātes Saulkrastu slimnīcā
Konsultē uztura speciāliste Kristīne Sekace.  

24. jūlijā un 08. augustā no plkst.10.00 līdz 16.00.  
Pieraksts reģistratūrā pa tālr. 67952700. 

Darbības lauks ietver individuālas uztura programmas izstrādi, ja:
• ir liekais vai zems svars;
• ir 1. un 2. tipa cukura diabēts;
• ir koronārās sirds slimības, tai skaitā augsts holesterīna līmenis;
• grūtniecība;
• ir produktu nepanesība un uztura alerģijas;
• tiek ievērots veģetārisms;
• ir kuņģa, aizkuņģa dziedzera, barības vada, aknu, nieru slimības;
• ir caureja, aizcietējumi;
• esat sportists;
• nepieciešama individuālas ēdienkartes izveide konkrētajam laika periodam.

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

STEIDZAMĀS 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      31. jūlijs 14.00–17.00

Kardiologs 18. jūlijs 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 –

Neirologs Ainārs VECVAGARS – 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

Pirmo trīs vietu ieguvēji. Foto: I.Vaiders

Orientieristi trasē.

Rentgena 
kabineta darba 

laiks jūlijā
Pirmdiena

23. jūlijs 9.00–16.00
30. jūlijs 10.00–15.00

Otrdiena
17. jūlijs 9.00–16.00
24. jūlijs 9.00–16.00
31. jūlijs 9.00–16.00

Trešdiena
18. jūlijs 9.00–14.00
25. jūlijs 9.00–14.00

Ceturtdiena
19. jūlijs 9.00–16.00
26. jūlijs 9.00–16.00

Piektdiena
20. jūlijs 9.00–14.00
27. jūlijs 9.00–14.00



     7Saulkrastu Domes Ziņas
2018. gada jūlijs

Saulkrastu novada domes 27. jūnija sēdes Nr. 9 lēmumi
Sēdē piedalās deputāti E. Grāvītis, 
B. Veide, I. Veide, A. Dulpiņš, A. De-
niškāne, G. Lāčauniece, O. Vanaga, 
S.  Ozola-Ozoliņa, N. Līcis, S. Ancā-
ne, M. Kišuro, A. Horsts, A. Aparjode.

Par zemes ierīcības projekta 
apstiprināšanu, adreses 
piešķiršanu un lietošanas mērķa 
noteikšanu
Apstiprināt SIA ,,Ģeodēzija S’’ izstrā-
dāto nekustamā īpašuma ,,Melni’’ 
Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, 
Saulkrastu novads, zemes ierīcības pro-
jektu. Piešķirt adresi zemes gabalam 
zemes ierīcības projektā ,,liters 3’’ – Grī-
ņu iela 12A, Zvejniekciems, Saulkrastu 
pagasts, Saulkrastu novads. Piešķirt 
adresi zemes gabalam zemes ierīcības 
projektā ,,liters 2’’ – ,,Grīņi’’, Zvejniek-
ciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu 
novads. Zemes gabalam zemes ierīcī-
bas projektā ,,liters 1’’ – adresi nemainīt.
***
Apstiprināt SIA „BaltSurvey” izstrādā-
to nekustamā īpašuma „Ziedugravas” 
Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, 
Saulkrastu novads, zemes ierīcības 
projektu. Piešķirt adresi zemes ga-
balam zemes ierīcības projektā ,,li-
ters 1’’ – Ziedu iela 7, Zvejniekciems, 
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads. 
Piešķirt nosaukumu zemes gabalam 
zemes ierīcības projektā ,,liters 2’’ – 
Ziedu iela, Zvejniekciems, Saulkrastu 
pagasts, Saulkrastu novads.
***
Apstiprināt SIA ,,BaltSurvey’’ izstrā-
dāto nekustamā īpašuma Smilšu iela 
3, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, 
Saulkrastu novads, zemes ierīcības 
projektu. Piešķirt adresi zemes gaba-
lam zemes ierīcības projektā ,,liters 1’’ 
– Ainažu iela 4A, Saulkrasti, Saulkras-
tu novads, noteikt lietošanas mērķi 
– dabas pamatnes, parki, zaļās zonas 
un citas rekreācijas nozīmes objektu 
teritorijas, ja tajās atļautā saimniecis-
kā darbība nav pieskaitāma pie kāda 
cita klasifikācijā norādīta lietošanas 
mērķa. Zemes gabalam zemes ierīcī-
bas projektā ,,liters 2’’ – nemainīt ad-
resi un zemes lietošanas mērķi.

Par zemes nomas līguma 
pagarināšanu
Pagarināt ar personu 16.07.2008. no-
slēgto zemes nomas līgumu uz 5 (pie-
ciem) gadiem par Saulkrastu novada 
pašvaldības piederošā zemes īpašu-
ma, platība 1729 m2, nomu. 

Par zemes nomas līguma 
noslēgšanu
Noslēgt ar SIA „Ziemeļgaujas Plosti”, 
reģistrācijas Nr. 44103107184, juridis-
kā adrese: Sporta iela 2G, Seda, Stren-
ču novads, LV – 4728, zemes nomas 
līgumu uz laika periodu no 2018. gada 
1. jūlija līdz 2018. gada 15. septembrim 
par Saulkrastu novada pašvaldības 
piekritīgas zemes vienības daļas 50 m2 
platībā, pretī gājēju tiltam „Saules 
tilts” pār Pēterupi, nomu pakalpoju-
mu sniegšanai ar pontonlaivu.
***
Ar 2018. gada 30. jūniju izbeigt ar 
personu 2016. gada 3. augustā no-
slēgto zemes nomas līgumu par 
Saulkrastu pašvaldībai piederoša 
zemes īpašuma nomu. Ar 2018. gada 
1.  jūliju ar personu noslēgt uz 10 
(desmit) gadiem zemes nomas līgu-
mu par Saulkrastu pašvaldībai pie-
deroša zemes īpašuma nomu.

Par nekustamā īpašuma tirgus 
vērtības apstiprināšanu un
zemes īpašuma pirkšanas–
pārdošanas līguma noslēgšanu
Apstiprināt SIA „EIROEKSPERTS” 
noteikto Saulkrastu novada pašval-
dības zemes īpašuma patieso vērtī-
bu (tirgus vērtību). Noslēgt ar ēkas 
– dārza mājas īpašnieku pirkuma–
pārdevuma līgumu par Saulkrastu 
novada pašvaldībai piederošā zemes 
īpašuma atsavināšanu. 

Par zemes nomas līguma 
noslēgšanu
Noslēgt ar personu zemes nomas 
līgumu uz 5 (pieciem) gadiem par 
Saulkrastu novada pašvaldības pie-
derošā zemes īpašuma iznomāšanu 
sakņu dārza uzturēšanai.

Par dzīvokļa īres līguma 
noslēgšanu
Piešķirt personai dzīvojamo platī-
bu: Saulkrastu novada pašvaldības 
dzīvokli ar kopējo platību 25,47 m2 
ar tām piederošajām kopīpašuma 
domājamajām daļām no daudzdzī-
vokļu mājas un zemes gabala.

Par nacionālo interešu objekta 
statusa noteikšanas saskaņošanu 
Ādažu militārajam poligonam1

Saskaņot nacionālo interešu objekta 
statusa noteikšanu Ādažu militārā 
poligona teritorijā ietilpstošajam ze-
mes gabalam ,,Poligons’’, Saulkrastu 

pagasts, Saulkrastu novads, kadastra 
Nr. 80330040794, platība 43,07 ha.

Par Saulkrastu novada domes 
2018. gada 25. aprīļa saistošo 
noteikumu precizēšanu2 
Precizēt Saulkrastu novada domes 
2018. gada 25. aprīļa saistošos notei-
kumus Nr. SN 5/2018  „Grozījumi 
Saulkrastu novada domes 2015. gada 
29. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 
6 „Par Saulkrastu novada pašvaldības 
pludmales un peldvietu lietošanu””.

Par pašvaldības kompensācijas 
piešķiršanu 
Piešķirt un aprēķināt pašvaldības 
kompensāciju personai par to, ka 
viņa bērns saņem SIA „Pūces skola”, 
reģistrācijas numurs 40103489806, 
bērnu attīstības centra „Pūces skola” 
pakalpojumu.

Par Saulkrastu novada domes 
2018. gada 25. aprīļa saistošo 
noteikumu precizēšanu
Precizēt Saulkrastu novada domes 
2018. gada 25. aprīļa saistošos no-
teikumus Nr. SN 6/2018 „Grozījumi 
Saulkrastu novada domes 2015. gada 
29. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 
5 „Par sabiedrisko kārtību  Saulkras-
tu novadā””.

Par dotācijas piešķiršanu PSIA 
„Saulkrastu slimnīca”3

Ieguldīt PSIA „Saulkrastu slimnīca” 
pamatkapitālā 50 000,00 euro, lai 
nodrošinātu ultrasonogrāfijas ie-
kārtas piegādi un uzstādīšanu PSIA 
„Saulkrastu slimnīca” darbības no-
drošināšanai. 

Par dotācijas piešķiršanu SIA 
„Saulkrastu komunālserviss”
Piešķirt dotāciju no līdzekļiem nepa-
redzētajiem gadījumiem SIA „Saul-
krastu komunālserviss” 13 163,57 euro 
(bez PVN) apmērā 134 m kanalizācijas 
cauruļvada, 3 kanalizācijas skataku re-
montam un 2 kanalizācijas aku pilnī-
gai nomaiņai Ainažu ielā 8, Raiņa ielā 
5, Skolas ielā 6 un 8, Saulkrastos.
 
Par aizņēmuma ņemšanu 
Ņemt aizņēmumu Valsts kasē 2018.
gadā uz 5 gadiem 20 000,00 EUR 
apmērā, ar Valsts kases noteikto pro-
centu likmi un atlikto pamatsum-
mas maksājumu līdz 01.01.2019. Ne-
ibādes parka un Saulkrastu  estrādes 

kompleksa pārbūves būvprojekta 
ekspertīzes veikšanai, kas plānota 
projekta „Vidzemes piekrastes kultū-
ras un dabas mantojuma iekļaušana 
tūrisma pakalpojumu izveidē un at-
tīstībā – „Saviļņojošā Vidzeme” ievie-
šanā, aizdevuma atmaksu garantējot 
ar pašvaldības budžetu.

Par veselības veicināšanas 
pasākumu ieviešanu
Apstiprināt Attīstības un plānošanas 
nodaļas 2018. gada budžeta pozīciju 
5000,00 EUR apmērā veselības vei-
cināšanas pasākumiem sekojošām 
darbībām:

Iestāde Summa

Zvejniekciema vidussko-
la
Peldēšanas nodarbību 
nodrošināšana 
(10 nodarbības katram 
bērnam 1.– 2. klase)

1500,00 EUR

Saulkrastu vidusskola
Stājas korekcijas nodarbī-
bas 1.–2. klase

1500,00 EUR

Jauniešu māja 
Kvalificēta futbola trenera 
nodrošināšana treniņiem 
1x nedēļā līdz 31.10.2018.

500,00 EUR

Saulkrastu pensionāru 
biedrība
Ikmēneša lekcijas par 
veselīgu dzīvesveidu

500,00 EUR

PII „Rūķītis” 
Lekcijas bērniem par zobu 
higiēnu 

1000,00 EUR

Par Ekonomikas ministrijas 
pārstāvja iecelšanu Skultes ostas 
valdes sastāvā
Ar 2018. gada 2. jūliju iecelt Skultes 
ostas valdes sastāvā Ekonomikas 
ministrijas Uzņēmējdarbības kon-
kurētspējas departamenta direktora 
vietnieci Ilzi Lori. Ar 2018. gada 2. jū-
liju atbrīvot no Skultes ostas valdes 
sastāva Ekonomikas ministrijas Uz-
ņēmējdarbības konkurētspējas de-
partamenta Jaunuzņēmumu atbalsta 
nodaļas vadītāju Madaru Ambrēnu.

Par nekustamā īpašuma tirgus 
vērtības apstiprināšanu un
zemes īpašuma pirkšanas–
pārdošanas līguma noslēgšanu
Apstiprināt SIA „Ober Haus Vērtēša-
nas Serviss” noteikto Saulkrastu nova-
da pašvaldības zemes 1/3 domājamās 
daļas no zemes patieso vērtību (tirgus 
vērtību). Noslēgt ar ēkas – dārza mājas 
jaunbūves 1/3 domājamās daļas īpaš-
nieku pirkuma–pārdevuma līgumu 
par Saulkrastu novada pašvaldībai pie-
derošā zemes īpašuma 1/3 domājamās 
daļas no zemes atsavināšanu.
 ***
Apstiprināt SIA „Ober Haus Vērtēša-
nas Serviss” noteikto Saulkrastu no-
vada pašvaldības zemes īpašuma pa-
tieso vērtību (tirgus vērtību). No slēgt 
ar palīgēkas īpašnieku pirkuma–
pārdevuma līgumu par Saulkrastu 
novada pašvaldībai piederošā zemes 
īpašuma atsavināšanu.

Par pašvaldības atbalstu 
energoefektivitātes paaugsti
nāšanas pasākumu veikšanai
Piešķirt biedrībai „Bērzu aleja 2” 
(reģistrācijas numurs 40008222370) 
pašvaldības atbalstu 3000,00 00 
EUR (trīs tūkstoši euro, 00 centi) 
daudzdzīvokļu dzīvojamās mā-
jas Bērzu alejā 2, Zvejniekciemā, 
Saulkrastu pagastā, Saulkrastu no-
vadā nama energoefektivitātes pa-
augstināšanas pasākumu veikšanai. 

Par zemes nomas līguma 
noslēgšanu ar IK ,,Rolly Molly’’4
Noslēgt ar IK ,,Rolly Molly’’, vienotais 
reģistrācijas Nr. 50002182201, juridis-
kā adrese Birztalas, Katvaru pagasts, 
Limbažu novads, LV-4001, zemes no-
mas līgumu uz laika periodu no 2018. 
gada 1. jūlija līdz 2018. gada 31. augus-
tam par Saulkrastu novada pašvaldības 
piekritīgas zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumu 80130030046 daļas 10 m2 
platībā nomu ielu tirdzniecībai.

Par Zivju fonda projektu 
īstenošanai nepieciešamā 
finansējuma apstiprināšanu 
Palielināt ieņēmumu pozīciju „Mērķ-
dotācijas – citi” par 10 666,00 euro. 
Piešķirt finansējumu no līdzekļiem 
neparedzētajiem gadījumiem 930,00 
euro, lai nodrošinātu divu Zivju fonda 
projektu līdzfinansējuma daļas.

1 „PAR” – 9 (E. Grāvītis, B.  Veide, 
I.  Veide, A. Dulpiņš, A. Deniškāne, 
G. Lāčauniece, S. Ancāne, M. Kišuro, 
A. Aparjode), „PRET” – 1 (A. Horsts), 
„ATTURAS” – 3 (O. Vanaga, S. Ozo-
la-Ozoliņa, N. Līcis). 
2 PAR” – 9 (A. Dulpiņš, A. Deniškāne, 
G. Lāčauniece, O. Vanaga, S. Ozola-
Ozoliņa, N. Līcis S. Ancāne, M. Kišu-
ro, A. Aparjode), „PRET” – 3 (B. Vei-
de, I. Veide, A. Horsts), „ATTURAS” 
– 1 (E. Grāvītis). 
3 „PAR” – 12 (E. Grāvītis, B. Veide, 
I. Veide, A. Dulpiņš, A. Deniškāne, 
G. Lāčauniece, O. Vanaga, S.  Ozo-
la-Ozoliņa, N. Līcis, M. Kišuro, 
A.  Horsts, A. Aparjode), „PRET” – 
nav, „ATTURAS” – nav, lēmuma pie-
ņemšanā nepiedalās S. Ancāne.
4 „PAR” – 12 (E. Grāvītis, B. Veide, 
I.  Veide, A. Dulpiņš, A. Deniškāne, 
G. Lāčauniece, O. Vanaga, S. Ozo-
la-Ozoliņa, S. Ancāne, M. Kišuro, 
A.  Horsts, A. Aparjode), „PRET”– 
nav, „ATTURAS”– 1 (N.Līcis).

Ervīns Grāvītis, 
domes priekšsēdētājs

Ar pilnu domes sēdes protokola tekstu 
(ievērojot Vispārīgajā datu aizsardzī-
bas regulā noteikto) un sēdes audioie-
rakstu var iepazīties Saulkrastu nova-
da pašvaldības interneta vietnē www.
saulkrasti.lv, sadaļā „Domes sēdes”. 
Nākamā domes ikmēneša sēde no-
tiks trešdien, 25. jūlijā plkst. 14.00 
Saulkrastu novada domē, Raiņa ielā 8.   

Saulkrastu novada dome pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli 
Saulkrastu novada pašvaldībai piederošus kokmateriālus krautuvē, 
Akācijas ielā 4, Saulkrastos.
Kokmateriālu apjoms krautuvē: priedes papīrmalka 53,11 m3; tara (garums 
3,1 m) – 19,69 m3; zāģbaļķi (garums 4,1 m) 37,21 m3; zāģbaļķi (garums 6,1 m) 
114,81 m3. Kokmateriāli izsolē tiek pārdoti kopā, nedalot tos pa sortimentiem.
Kokmateriālu nosacītā cena jeb izsoles sākumcena 14 396,00 euro (četr-
padsmit tūkstoši trīs simti deviņdesmit seši euro, 00 centi). Norādītajā cenā 
nav iekļauts pievienotās vērtības nodoklis; ar pievienotās vērtības nodokli 
neapliekamai personai pie nosacītās cenas pieskaita pievienotās vērtības 
nodokli. Izsoles dalībnieki, kas vēlas piedalīties izsolē, iemaksā nodrošinā-
jumu 10% apmērā no kokmateriālu nosacītās cenas – 1 439,60 euro (viens 
tūkstotis četri simti trīsdesmit deviņi euro 60 centi) apmērā.
Saulkrastu novada pašvaldībai piederošo kokmateriālu krautuvē izsole 
notiks 2018. gada 24. jūlijā Saulkrastu novada pašvaldības ēkā, otrā stāva 
zālē Raiņa ielā 8, Saulkrastos, plkst. 10.00.
Dalībnieku reģistrācija Saulkrastu novada domē 102. kabinetā, Raiņa ielā 8, 
Saulkrastos, domes darba laikā līdz 2018. gada 24. jūlija plkst. 9.45. 
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 interneta vietnē www.saulkrasti.lv un 
Saulkrastu novada domē 102. kabinetā Raiņa ielā 8, Saulkrastos, Saulkrastu 
novadā, darba laikā.

2018. gada 25. aprīlī  SAISTOŠIE NOTEIKUMI   Saulkrastos Nr. SN 6/2018 
Apstiprināti Saulkrastu novada domes 2018. gada 25. aprīļa sēdē (prot. Nr. 5/2018§18)
Precizēti  Saulkrastu novada domes 2018. gada 27. jūnija sēdē (prot. Nr. 9/2018§15)

Grozījumi Saulkrastu novada domes 
2015. gada 29. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 5 
„Par sabiedrisko kārtību Saulkrastu novadā”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašval
dībām” 43. panta pirmās daļas 4. pun
ktu, Pirotehnisko izstrādājumu aprites 
likuma  17. panta piekto daļu

Izdarīt šādus grozījumus Saulkras-
tu novada domes 2015. gada 29. aprīļa 
saistošajos noteikumos Nr. 5 „Par sa-
biedrisko kārtību Saulkrastu novadā” 
(turpmāk – Noteikumi):

1) Izteikt 8. punktu šādā redakcijā:
„8. Saulkrastu pašvaldības polici-

jas amatpersonas, pildot amata pie-
nākumus, ir tiesīgas kontrolēt šo no-
teikumu izpildi, fiksēt pārkāpumus, 
veikt lietvedību administratīvajā 
pārkāpuma lietā un sastādīt admi-
nistratīvā pārkāpuma protokolus.”

2) Papildināt Noteikumus ar jau-
nu 8.1 punktu šādā redakcijā:

„8.1 Izskatīt administratīvā pār-
kāpuma lietas (protokolus) par šo 
saistošo noteikumu prasību neievē-
rošanu un uzlikt administratīvos so-
dus ir tiesīgs Saulkrastu pašvaldības 
policijas priekšnieks.”

Paskaidrojuma raksts
1. Projekta nepieciešamības pa

matojums. Saskaņā ar Latvijas Ad-
ministratīvo pārkāpumu kodeksa 
205. panta pirmās daļas 3. punktu, 
kurā noteiktas institūcijas (amat-
personas), kas pilnvarotas izskatīt 
administratīvo pārkāpumu lietas un, 
lai atvieglotu pašvaldības Adminis-
tratīvās komisijas administratīvo slo-
gu, ir izstrādāti saistošie noteikumi 
„Grozījumi Saulkrastu novada do-
mes 2015. gada 29. aprīļa saistošajos 
noteikumos Nr. 5 „Par sabiedrisko 
kārtību Saulkrastu novadā””.

2. Īss projekta satura izklāsts.
Noteikumi paredz pilnvarojumu 
Saulkrastu pašvaldības policijas amat-
personām kontrolēt Saulkrastu nova-
da domes 2015. gada 29. aprīļa saistošo 
noteikumu Nr. 5 „Par sabiedrisko kār-
tību Saulkrastu novadā” izpildi, fiksēt 
pārkāpumus, veikt lietvedību admi-
nistratīvajā pārkāpuma lietā un sastā-
dīt administratīvā pārkāpuma proto-
kolus, kā arī pilnvarojumu  Saulkrastu 

pašvaldības policijas priekšniekam 
izskatīt administratīvā pārkāpuma 
lietas (protokolus) un uzlikt adminis-
tratīvos sodus.

3. Informācija par plānoto pro
jekta ietekmi uz pašvaldības bu
džetu. Projektam netiek prognozēta 
finansiāla ietekme uz pašvaldības 
budžetu.

4. Informācija par plānoto pro
jekta ietekmi uz sociāli ekonomis
ko stāvokli (uzņēmējdarbības vidi) 
pašvaldības teritorijā. Projektam 
nav tiešas ietekmes uz sociāli ekono-
misko stāvokli.

5. Informācija par administra
tīvajām procedūrām. Saistošie no-
teikumi administratīvās procedūras 
neietekmē.

6. Informācija par konsultāci
jām ar privātpersonām. Konsultā-
cijas ar privātpersonām nav noti-
kušas.

Ervīns Grāvītis, 
domes priekšsēdētājs



8    Saulkrastu Domes Ziņas
2018. gada jūlijs

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”.

Saulkrastu novada 
Dzimtsarakstu nodaļā 
jūnijā reģistrēti
Kopā reģistrēti 5 bērni – 3 zēni un 
2 meitenes: 
Markuss,
Ketija Paula,
Maija,
Henrijs,
Rūdolfs.
Sveicam vecākus un tuviniekus!

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

Saulkrastu novada dome 
izsaka līdzjūtību aizsaulē 
aizgājušo tuviniekiem.
Maija Dedze
21.11.1943.–02.06.2018.
Tekla Dzene
07.09.1930.–06.06.2018.
Spulga Kutuzova
06.01.1964.–08.06.2018.
Rita Mežgale
05.03.1936.–10.06.2018.
Vladimirs Mitjajevs
31.12.1928.–07.06.2018.
Ruta Būde
07.06.1929.–16.06.2018.
Laimonis Bērziņš
08.02.1951.–22.06.2018.
Dzintra Pinkule
24.03.1951.–24.06.2018.

22. jūlijā 19.00 Saul krastu 
brīvdabas estrādē jauna brīvda
bas izrāde „No saldenās pude
les”. Biļetes pieejamas „Biļešu 
paradīzes” kasēs un www.biles
uparadize.lv, tirdzniecība Saul-
krastos – k/n „Zvejniekciems” 
un Saulkrastu sporta centrā. 
Biļešu cena līdz 21.  jūlijam – 12 
EUR. Izrā des dienā biļešu cena – 
15 EUR.

27. jūlijā 19.00 Saulkrastu 
brīvdabas estrādē neparasta 
brīvdabas izrāde „(Ne)PAREI
ZIE DZIESMU SVĒTKI”. Šajā 
izrādē ar mīlestību un smaidu 
mums būs iespēja paskatīties 
uz to, kas mums ir dārgs, par ko 
mēs dusmojamies, kas mūs prie-
cē un kādi mēs paši esam. Ieejas 
biļetes 8 EUR. Biļetes pieejamas 
„Biļešu paradīzes” kasēs un www.
bilesuparadize.lv, kā arī k/n „Zvej-
niekciems” un Saulkrastu sporta 
centrā (sākot no 21. jūnija).
Lomās: Mārtiņš Egliens, Elī-
na Avotiņa, Mārtiņš Brūveris, 
Marģers Eglinskis, Kristians 
Kareļins, Viktors Ellers un deju 
grupa Kārļa Boža vadībā. Re-
žisors: Mārtiņš Egliens. Tērpu 
māksliniece:  Danuta Ābele. 
Scenogrāfija: Elizabete Trumpe. 
Horeogrāfs: Kārlis Božs. Skaņu 
un gaismu režija: Dainis Ābo-
liņš. Producente: Laila Ilze Pur-
maliete.
Šajā izrādē ar mīlestību un smai-
du mums būs iespēja paskatīties 
uz to, kas mums ir dārgs, par ko 
mēs dusmojamies, kas mūs priecē 
un kādi mēs paši esam.
Bērniem vecumā līdz 12 gadiem, 
ja nav nepieciešama atsevišķa 
sēdvieta, biļete nav jāiegādājas.
  
28. jūlijā 18.00 Saul kras tu es-
trādē Saulkrastu senioru deju 
kolektīvs „Saulgrieži” svinēs 
40 gadu jubileju. Koncertā gan 
jaunākais repertuārs, gan viesu 
priekšnesumi. Ieeja koncertā brī-

va. Sliktos laika apstākļos kon-
certs notiks Saulkrastu sporta 
centrā.  

No 3. līdz 12. augustam 
Saulkrastos notiks gadskārtējais 
kamermūziķu koncertu cikls 
„Jaunie Latvijas kamermūziķi  – 
Saulkrastiem”. Klasika, džezs, 
pasaules un latviešu kamermūzi-
kas pērles vairākos koncertos gan 
brīvdabā, gan telpās. Aicinām se-
kot informācijai par precīzu kon-
certu norises laiku vietnē www.
saulkrasti.lv. 

No 10. līdz 12. augustam, ga
tavojoties LV 100 gadei un svi
not kopā ar visu Latviju LV100 
Z AĻUMBALLI, aicina Saulkras
tu svētki 2018! 

SAULKRASTU SVĒTKI 
„Ballējam uz visiem simts!”
10.–12. augusts 

10. augusts „Sāksim balli!”
19.00 Saules laukumā svētku 
atklāšana un svētku karoga pa-
celšana. 
21.00 Baltajā kāpā „Jaunie Lat-
vijas kamermūziķi Saulkrastiem” 
klasika saulrietā – Vivaldi, Pjacol-
la, vīns un noskaņa.
22.30 mobilā spilvenu ballīte ar 
kori ANIMA un Saulkrastu pūtēju 
ansambli – miega dziesmiņas visā 
novadā. 
23.00 Saulkrastu estrādē „Jau-
nie ballējas” – jaunās vokāli 
instrumentālās grupas „Color 
Maze”, „Polizei” un saulkrastieši 
„The Grooving Miles”, un jauni, 
perspektīvi DJ līdz rīta gaismai 
(4.00).

11. augusts „Katram sava balle!”
5.30 autostāvvietā „Rūķīši” reģis-
trācija makšķerētāju sacensībām, 
sacensību sākums 6.00.
No 6.00 Ainažu ielā Latvijā ražo-
tu preču un gardumu tirdziņš.
7.00 Zvejniekciema stadionā re-

ģistrācija futbola sacensībām, no 
10.00 sacensības futbolā.
9.30 Jūras parkā reģistrācija MIX 
grupām volejbolā, no 10.00 sa-
censības pludmales volejbolā.
No 10.00 Jūras parkā SUP sacen-
sības.
11.00 autostāvvietā „Rūķīši” 
makšķerēšanas sacensību uzvarē-
tāju apbalvošana.
No 11.00 līdz 14.00 Jūras par-
kā „Latvijas spēcīgākā pilsēta” 
Saulkrastu posms.
No 11.00 novadā būs iespēja 
dzirdēt koncertcikla „Jaunie Lat-
vijas kamermūziķi – Saulkras-
tiem” mini koncertus „Kamermū-
ziķi kustībā”.
12.00 Saules laukumā sarīko-
jums „Putu ballīte mazajiem” – 
radošās darbnīcas, piepūšamās 
atrakcijas, priekšnesumi, burvju 
triki un putu ballīte.
No 13.00 līdz 15.00 novadā pū-
tēju orķestru flešmobi „Iešūpojies 
ballei!”.
15.00 OM skandēšana.
20.00 Saules laukumā koncerts 
„Iegriezīsim balli!” – Saulkrastu 
novada mākslinieciskie kolektīvi 
un viesi.
20.45 svētku gājiens „Katram 
sava ballīte!”. Dreskods – dažādu 
laiku un laikmetu ballīšu tērpi un 
„transportlīdzekļi”. 
21.00 Saulkrastu estrādē svētku 
gala koncerts „Zaļumballē, dejas 
solī” – svētku koncerts ar Lauri 
Dzelzīti, Gintu Krievkalnu, Andri 
Ērgli,  Kristapa Krievkalna ins-
trumentālo grupu un jaukto kori 
Anima, Raita Ašmaņa bigbendu, 
grupu COLT un īpašajiem vie-
siem ALEX un Katrīnu Gupalo, 
un vakara centrālajiem viesiem – 
grupu MUSIQQ; gājiena dalīb-
nieku apbalvošana, svētku salūts 
(ap 23.30) un balle līdz rītam (līdz 
5.00).

12. augusts „Vakar ballē bija 
tā!” 
12.00 Saules laukumā svētku 
noslēgums un vēlas brokastis ar 
jūsu izvēlētu mūziku. Darbosies 
bufete, varat līdzi ņemt brokastu 
groziņus! Ja vēlaties, lai DJ atska-
ņo jūsu izvēlētu melodiju, lūgums 
to ņemt līdz FLASH formātā! 
Svētku laikā kursēs bezmaksas 

autobusi (10. un 11. augusta va-
karā). 
Programmā iespējamas izmaiņas 
un papildinājumi, lūgums sekot 
norisēm www.saulkrasti.lv! 

No 17. līdz 19. augustam 
Saulkrastu ērģeļmūzikas dienas – 
3 koncerti Saulkrastu Pēterupes 
evaņģēliski luteriskajā baznī-
cā. Detalizēta informācija www.
saulkrasti.lv jau drīzumā. 

24. augustā 19.00 Saul krastu 
estrādē leģendārās Olgas Dreģes 
80 gadu jubilejas koncerts.
Koncertos, kurus vadīs pazīs-
tamais rakstnieks un publicists 
Ēriks Hānbergs un Dailes teātra 
aktrise Aija Dzērve, piedalīsies 
kinorežisors Jānis Streičs, Olgas 
Dreģes ekrāna partneri Uldis 
Dumpis, Baiba Indriksone,  Lolita 
Cauka, Diāna Zande, Gundars 
Āboliņš, ilggadīgie skatuves kolē-
ģi Ausma Kantāne, Lidija Pupure, 
Juris Strenga un Jānis Paukštello, 
koris „Balsis”, bērnu ansamblis 
„Knīpas un knauķi” u.c. viesi. 
Biļetes uz koncertiem var iegādā-
ties „Biļešu Paradīzes” kasēs un 
internetā www.bilesuparadize.lv. 
Ieejas maksa 10, 12, 15 un 18 EUR.
Vairāk informācijas pa tālr. 
29131458.

SPORTA AFIŠA
21. jūlijā 9.30 Jūras parkā plud-
males „Costa del sol” balvu izcīņa 
volejbolā. 
4. augustā 9.30 Zvejniekciema 
stadionā 2.posms pludmales vo-
lejbolā.
4. un 5. augustā 10.00 Sporta 
centrā Baltijas čempionāts šautri-
ņu mešanā.
11. augustā Saulkrastu svētku 
laikā makšķerēšanas, futbola, vo-
lejbola, SUP sacensības. 
18. augustā 9.30 Zvejniekcie-
ma stadionā 3. posms pludmales 
volejbolā.
 
SENIORU AKTIVITĀTES
7. augustā 13.00 Jauniešu mājā 
tikšanās. Temats: „Kas jauns 
Saul krastos?” 23. augustā eks-
kursija uz Siguldu, Mori, Līgat-
ni. Tuvāka informācija pa tālr. 
26437766.

Saulkrastu novada 
bibliotēkā saņemts 

Edgara Aizstrauta 
atmiņu krājums 

„Pirmā kilometrā” 
Atmiņu pieraksti, kurus 

papildina autora zīmējumi, 
vēstī par piedzīvoto 

filtrācijas nometnē Vorkutā 
1945.–1946. gadā. 

Sagaidot Latvijas valsts 
simtgadi un pieminot 

paša E. Aizstrauta simto 
dzimšanas dienu, autora 

ģimene izlēmusi izdot 
atmiņu krājumu. Grāmatā 
iekļauts ne tikai filtrācijas 

nometnes dzīves apstākļu 
un ikdienas rutīnas apraksts, 

bet arī tolaik aptuveni 
28 gadus veca vīrieša 

pārdomas par dzīves jēgu 
un vērtībām.


