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Aicina atsaukties bijušos 
Latvijas Tautas frontes biedrus
Šogad aprit 30 gadi, kopš 
1988. gada 7.–8. oktobrī Rīgā 
tika dibināta Latvijas Tautas 
fronte (LTF). 

Par godu šim notikumam 4. mai-
ja Deklarācijas klubs un Tautas 
frontes muzeja sabiedriskā pado-
me sadarbībā ar Latvijas Nacionā-

lo vēstures muzeju organizē kon-
ferenci „Latvijas Tautas fronte 
par neatkarīgu un demokrātisku 
Latviju. LTF 30”.

Saulkrastu novada dome aicina 
pieteikties bijušos LTF biedrus, kuri 
vēlas doties uz konferenci. Tā  no-
tiks 8. oktobrī plkst. 11.00 Dailes 
teātrī, Brīvības ielā 75, Rīgā. Nokļū-

šanai uz konferenci un no tās tiks 
nodrošināts bezmaksas transports.

Pieteikšanās Saulkrastu nova-
da domē līdz 31. augustam, iero-
doties personīgi Raiņa ielā 8 vai 
zvanot pa tālruni 67142530, vai 
arī e-pastā dome@saulkrasti.lv, 
norādot vārdu, uzvārdu un kon-
takttālruni.

Ūdenssaimniecības pakalpojumu 
attīstības II kārtas darbi turpinās
Projekta „Ūdenssaimniecības 
pakalpojumu attīstība 
Saulkrastos, II kārta” 
ietvaros Saulkrastu novadā 
turpinās jaunu centralizēto 
kanalizācijas un ūdens vadu 
tīklu izbūve. 

Šobrīd darbi tiek veikti II posmā 
un IV posmā. Pavisam projekts ir 
sadalīts 7 posmos.

II posmā (Zvejniekciemā) darbi 
tiek veikti Duntes, Pērļu, Upes ielā, 
Meža un Jūras prospektā, tuvākajā 
laikā tiks sākti darbi Upes, Meln-
sila, Irbenāju, Laimdotas, Rītupes 
ielā. Plānots, ka II posma būvdarbi 
tiks pabeigti 2018. gada rudenī.

IV posmā (Pabažos) darbi tiek 
veikti Pabažu un Lašu ielā, tuvā-
kajā laikā tiks sākti darbi Kāpu un 
Inčupes ielā. 

Plašāka informācija par projek-
tu „Ūdenssaimniecības pakalpo-
jumu attīstība Saulkrastos, II kār-
ta” (projekta Nr. 5.3.1.0/17/I/019) 
pieejama interneta vietnē www.
komunalserviss.lv.

SIA „Saulkrastu komunālserviss”

Noslēgusies ūdensvada 
un kanalizācijas izbūve 
pie Baltās kāpas
SIA „BT Būve” ir pabeigusi 
ūdensvada un kanalizācijas 
būvdarbus pie Baltās kāpas 
Saulkrastos. 

Izbūves darbi tika veikti pro-
jekta „Publiskās infrastruktūras 
nodrošināšana uzņēmējdarbī-
bas atbalstam pie Baltās kāpas 
teritorijas” ietvaros, kura mēr-
ķis ir nodrošināt jaunuzcelto 
kafejnīcu un pārbūvēto tualeti 
ar centralizētu ūdensvada un 
kanalizācijas pieslēgumu, tādē-
jādi sniedzot atbalstu uzņēmēj-
darbības attīstībai un uzlabojot 
tūrisma pakalpojumu kvalitāti 
pie iecienīta tūrisma objekta – 
Baltās kāpas.

Projektā veikto būvdarbu 

izmaksas – 46040,30 eiro, no 
kuriem 24750 eiro – Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku at-
tīstībai finansējums, bet 21290,30 
eiro – Saulkrastu novada pašval-
dības līdzfinansējums.

Eiropas Lauksaimniecības 
fonda lauku attīstībai Latvijas 
Lauku attīstības programmas 
2014.–2020. gadam apakšpasāku-
ma „Darbību īstenošana saskaņā 
ar sabiedrības virzītas vietējās 
attīstības stratēģiju” projekts Nr. 
17-04-AL11-A019.2202-000001 
„Publiskās infrastruktūras nodro-
šināšana uzņēmējdarbības atbals-
tam pie Baltās kāpas teritorijas”.

Pauls Lielmanis, 
Attīstības nodaļa

Saulkrastu svētki 
„Ballējam uz visiem simts!”

11. augustā simts dienas 
pirms Latvijas valsts simtās 
dzimšanas dienas visā Latvijā 
tika rīkota Zaļumballe. 
Vienlaikus saulkrastieši 
un pilsētas viesi svinēja arī 
Saulkrastu svētkus „Ballējam 
uz visiem simts!”. 

Svētku laikā, kas šogad sākās 
10.  augustā un turpinājās līdz 
12. augustam, tika ne vien ballēts, 
bet arī muzicēts, dziedāts, dejots 
un sportots. Svētku foto galerijas 
apskatāmas www.saulkrasti.lv.

Paldies visiem, kas piedalījās 
un kuplināja svētkus! 

Saulkrastu novada pašvaldības 
aģentūra „Saulkrastu kultūras un 
sporta centrs” saka paldies par 
atbalstu un sadarbību Saulkrastu 
svētku organizācijā un norisē: 

Saulkrastu pašvaldības policijai, 
SIA „Saulkrastu komunālserviss”, 
Vidzemes jūrmalas Mūzikas un 
mākslas skolai, Saulkrastu māksli-
nieciskajiem kolektīviem un to va-
dītājiem, īpaši – korim „Anima” un 
Laurai Leontjevai, lietišķās māks-
las studijai „Krustaines” un Gunai 

Lāčauniecei, Ditai Kantorei, Agitai 
Nollei, SIA „Taipans”, SIA „Bin-
ders”, Rīgas starprajonu zvejnieku 
patērētāju biedrībai, autostāvvietas 
„Rūķītis” apsaimniekotājiem, Silvi-
jai Bērziņai, SIA „Saulkrastu meži” 
un Valdim Baltiņam, Dzidrai Dul-
piņai un Gunāram Lācim, Andrim 
Vītolam, Vidzemes Karatē klubam, 
Renātei un Jānim Blauām, SIA „Lī-
ders”, Alekseja Berezina ģimenei, 
SIA „Aizvēji”, SIA „GG Cafe”, cep-
tuvei „Bemberi”, kafejnīcai „Saules 
dārzs”, Saulkrastu TIC darbinie-
kiem, CATA Saulkrastu filiālei, vi-

siem svētku gājiena dalībniekiem, 
GLEZNOTĀJU IELAS organiza-
toriem, viesnīcai „Minhauzena 
Unda”, SIA „Blaizer AG”, Aivaram 
Priedītim, SIA „FAVILLE” un aktī-
vās atpūtas peintbola parkam un 
kempingam „BUŠAS”, SUP dēļu 
nomai Saulkrastos – EASY SUP. LV, 

auto rezerves daļu un aksesuāru 
tirgotājiem  – SIA „RK-SPARK”, 
ŪDENSMOCIM SAULKRASTOS 
un Normundam Pētersonam, la-
bākajiem zvejniekiem – „A.I. un 
KO” un SIA „VARITA”, īpašs pal-
dies saulkrastietim Jānim Latve-
nam un „BOBKAT.LV.”

Neskatoties, ka sestdienas vakarā laika apstākļi nepavisam nelutināja, saulkrastieši kārtējo reizi pierādīja, ka ir 
sava novada patrioti. Vakara svētku gājiens un koncerts pulcēja vairākus simtus dalībniekus un skatītājus.

„Jaunie Latvijas kamermūziķi Saulkrastiem” klasika saulrietā – nakts 
koncerts Baltajā kāpā.

Svētku gājiena „Katram sava ballīte!” dreskods bija dažādu laiku ballīšu 
apģērbs un transportlīdzekļi. Viesu nama „Aizvēji” komanda krāšņajos 
septiņdesmito gadu tērpos. Foto: N. Smelteris
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Vēlreiz par pašvaldības 
iestāžu vadītājiem
2017. gada novembrī „Saulkrastu 
Domes Ziņu” 2. lappusē publicēju 
savu deputāta viedokļrakstu „Paš-
valdības iestādes vadītājs”, kurā 
nosaucu 5 pavisam konkrētus 
punktus ar īpašībām un darbībām, 
kuras, manuprāt, jāveic Saulkras-
tu pašvaldības iestāžu vadītājiem: 
1) iestādes vadītājam jāapzinās, 
ka viņa darba devējs ir nodokļu 
maksātājs; 2) vadītājam jāpārzina 
iestādes mērķi un vajadzības un 
jāaizstāv tie domē; 3) vadītājam jā-
pārzina iestādes tehniskais stāvok-
lis; 4) vadītājam jāveido mūsdienī-
ga komunikācija ar darbiniekiem; 
5) vadītājam jāmeklē finanšu re-
sursi iestādes darba nodrošināša-
nai arī ārpus pašvaldības budžeta.

Pēc minētā raksta publicēšanas 
saņēmu virkni komentāru, kuros 
jutu nepārprotamu sabiedrības 
atbalstu paustajam viedoklim un 
iesāktajam darbam. Taču zinu, 
ka daudzu iestāžu vadītāji manu 
rakstu ne tikai neuztvēra nopietni, 
bet par to atļāvās atklāti ņirgāties. 
Jautājums tikai – vai šādi vadītāji 
vispār ir spējīgi strādāt sabiedrības 
labā, ja nespēj uztvert elementārus 
darba priekšnosacījumus?

Ir pagājis vairāk nekā pusgads, ta-
gad ir nomainīti vadītāji SIA „Saul-
krastu komunālserviss”, Saul kras tu 
sporta centrā, iecelta vadītāja „Jau-
niešu mājā”, atbrīvots Saul kras tu 
pašvaldības izpilddirektors, notiek 
konkurss uz pašvaldības aģentū-
ras „Saulkrastu kultūras un sporta 
centrs” cita direktora vakanci.

Vadītāju maiņa nav tehnisks 
pašmērķis vai varas pīrāga pārda-
le. Ir taču iestādes, kuru vadītāji 
strādā labi, kuru kompetenci es 
neapšaubu.

Bet ir jābūt kādam, kas uzņe-
mas nepatīkamo lomu būt trauk-

smes cēlājam, kad vadītājs ir no-
laidīgs, slinks vai neprofesionāls. 
Saulkrasti vairs nedrīkst uzturēt 
vājus vadītājus tikai tādēļ, ka viņi 
ir „labi cilvēki”, ka viņiem „līdz 
pensijai atlicis pavisam nedaudz” 
vai tādēļ, ka iestādes vadītājam 
ir „pareizā” politiskā aizmugure, 
draugu vai paziņu loks, vai ko-
lēģi, kuriem neko nedarošs vājš 
priekšnieks ir daudz ērtāks.

Paredzu, ka pēc Saulkrastu 
domes jaunā izpilddirektora un 
Kultūras aģentūras jaunā direk-
tora apstiprināšanas es aktuali-
zēšu jautājumu par pašvaldības 
izglītības iestādes „Rūķītis” va-
dītājas atbilstību amatam. Man 
nav pieņemams, ka bērnudārzā 
ir konstatēti, bet gadiem nav no-
vērsti bērnu drošības pārkāpumi, 
man nav pieņemams, ka visās 
bērnudārza darba kļūdās vadī-
tāja vaino savus darbiniekus vai 
nepietiekamo finansējumu. Man 
nav pieņemams, ka vadītāja domē 
neaizstāv savus darbiniekus, viņu 
atalgojumu vai pašu bērnudārzu.

Varbūt pietiek amatiem mek-
lēt ērtus un paklausīgus cilvēkus? 
Saulkrasti ir pelnījuši izglītotus, 
ambiciozus un mūsdienīgus vadī-
tājus, kuri spēs veidot modernas 
pašvaldības iestādes ar motivē-
tiem darbiniekiem!

Ir cilvēku kategorija, kas uzska-
ta, ka nekādas pārmaiņas nav va-
jadzīgas un viss tāpat ir labi, taču 
Saulkrastus par tādu vietu var uz-
skatīt tikai tie, kuri nav bijuši citos 
novados vai citās valstīs: kas nav 
redzējuši, kādos tempos strādā 
un attīstās citviet, ārpus Saulkras-
tiem. Nevajag Saulkrastus padarīt 
par nespējīgu un nepotenciā-
lu lauku novadu. Mums ir visi 
priekšnosacījumi, lai Saulkrastus 
izveidotu par vienu no dzīvošanai 
ērtākajiem novadiem valstī.

Apšaubot iestādes vadītāja kom-
petenci un virzot jautājumu par 
viņa atbrīvošanu, man jāsaskaras 
gan ar kolēģu pretestību, gan ar da-
ļēju sabiedrības nosodījumu. Tādēļ, 
lai varētu turpināt šo labo pārmaiņu 
procesu, aicinu domājošo Saulkras-
tu sabiedrības daļu atbalstīt mani ar 
savām idejām un ieteikumiem.

Alens Horsts,  
Saulkrastu novada domes deputāts

Notiek Zvejniekciema 
katlumājas modernizācijas darbi
Šī gada jūnija vidū SIA „Saulkras-
tu komunālserviss” noslēdza lī-
gumu ar SIA „AGB SERVISS” par 
projekta izstrādi jauna šķeldas 
apkures katla un rezerves kok-
skaidu granulu katla izgatavoša-
nai un uzstādīšanai. Līguma ie-
tvaros tiks veikta arī katlu mājas 
pielāgošana jaunajiem apkures 

katliem un konkrēto darbu autor-
uzraudzība.

Būvuzraudzību šiem darbiem 
veiks SIA „PMS 2”, ar ko līgums 
noslēgts jūlija vidū. 

Plānots, ka darbi tiks pabeigti 
līdz 2018./2019. gada apkures se-
zonas sākumam.

Plašāka informācija par pro-

jektu „Siltumavota efektivitātes 
paaugstināšana Zvejniekciemā” 
(projekta Nr. 4.3.1.0/17/A/008) 
pieejama interneta vietnē www.
komunalserviss.lv.

Apstiprināts Saulkrastu 
novada pašvaldības 
2017. gada publiskais pārskats 
Šī gada Saulkrastu novada 
domes jūlija sēdē 
apstiprināts pašvaldības 
2017. gada publiskais 
pārskats.

Publiskajā pārskatā ir iekļauta 
pamatinformācija par novada 

iedzīvotājiem, ziņas par pašval-
dību, realizējamiem projektiem, 
par pašvaldības finanšu resur-
siem, to izlietojumu un būtiskā-
kajiem notikumiem Saulkrastu 
pašvaldībā pagājušajā gadā.

Ar pašvaldības publisko gada 
pārskatu var iepazīties pašval-

dības interneta vietnē www.
saulkrasti.lv, sadaļas „Pašvaldī-
bas” apakšsadaļā „Dokumenti”. 
Pārskats nosūtīts arī uz Vides 
aizsardzības un reģionālās attīs-
tības ministriju (VARAM) pub-
licēšanai ministrijas mājaslapā 
www.varam.gov.lv.

Stikla iepakojuma 
vākšanas akcija „Stikllotto”
Līdz 31. augustam notiks 
SIA „ZAAO” (ZAAO) 
organizēta izlietotā stikla 
iepakojuma vākšanas akcija 
„Stikllotto”, kuras laikā, 
nogādājot uz EKO laukumiem 
vismaz 10 tukšas stikla 
pudeles vai burkas, ir iespēja 
piedalīties balvu izlozē. 

Akcijā var nodot tikai izlietotas, 
izskalotas pudeles un burkas. 
Tās var būt saplīsušas. Pudeles 
un burkas var būt ar etiķetēm un 
metāla vākiem/korķiem. Akcijā 
nevar nodot keramikas pudeles, 
spoguļus, vāzes, fajansa un por-

celāna traukus, kosmētikas stikla 
pudelītes un trauciņus, jo tiem ir 
nepieciešama cita pārstrāde.

Ikdienā ZAAO nodrošina ie-
dzīvotājiem 20 EKO laukumos, 
simtos EKO punktu un pakalpo-
jumā „Videi draudzīgs birojs” ie-
spēju bez maksas nodot ne tikai 
stikla iepakojumu, bet arī papīra, 
plastmasas un metāla iepakoju-
mu. EKO laukumos privātper-
sonas var nodot arī nolietotu 
sadzīves elektrotehniku, sadzīvē 
radušos bīstamos atkritumus, 
zaļos un lielgabarīta atkritumus, 
būvgružus, kā arī kopš šā gada pa-
vasara – apavus.

EKO laukumu darba laiki 
pieejami www.zaao.lv vai zva-
not pa tālruni 64281250. Akcijas 
nolikums pieejams uzņēmuma 
mājaslapā un pie EKO laukumu 
pārziņiem.

Akcija ir spēkā tikai ZAAO dar-
bības reģionā.

ZAAO ir pašvaldību uzņē-
mums, kas nodrošina atkritumu 
savākšanu, šķirošanu, uzglabāša-
nu, apstrādi, pārvadāšanu, apgla-
bāšanu un sabiedrības izglītoša-
nas aktivitātes.

Zane Leimane, 
SIA „ZAAO” 

Ja tevi interesē mācības Saulkrastu vidusskolā, tad Tavu iesniegumu gaidīsim
līdz 2018.gada 20.augustam Saulkrastu vidusskolā, Smilšu 3.

Papildus jautājumi - saulkrastuvsk@inbox.lv vai 67951638 / 29197129.

2018./2019.MĀCĪBU GADA 10.KLASES UZŅEMŠANA SAULKRASTU VIDUSSKOLĀ! 

SAULKRASTU VIDUSSKOLA

MĀCĪBU
PROGRAMMA

Profesionāli skolotāji

Vieslektori
(dažādu nozaru speciālisti)

      Mācību
     ekskursijas

(uzņēmumu apmeklējumi)

Stundu nodarbības
ārpus skolas

ĀRPUSSKOLAS
NODARĪBAS

Jaunsardzes mācības

Teātra un publiskas runas
pulciņš

Kokapstrādes pulciņš

Kulinārijas
pulciņš

Sarunas pie kafijas
angļu valodā

Padziļinātā ķīmijas mācība

Karjeras konsultācijas

Uzņēmējdarbības pulciņš

PIEREDZES
APMAIŅA

Skolēnu apmaiņas
programmas

Saulkrastu
Jauniešu māja

Saulkrastu uzņēmēju
biedrība

SASNIEGUMI

Augsti rezultāti
olimpiādēs

(ķīmijā, fizikā, bioloģijā)

skolas pašpārvalde sporta halle

līdz jūrai

10min

BONUSI

“Pateicības diena”
Ziemassvētkos

Novada domes
Pateicības raksti

un balvas

Par labiem sasniegumiem
teorijas nodarbības

autoapmācībai
bezmaksas 

Iespēja saņemt
stipendiju katru mēnesi

Iecelts 
“Saulkrastu 
kultūras un 
sporta centra” 
direktors
Šā gada 8. augusta Saulkrastu 
novada domes ārkārtas sēdē de-
putāti vienbalsīgi pieņēma lē-
mumu par pašvaldības aģentūras 
„Saulkrastu kultūras un sporta 
centrs” direktoru iecelt Arni Ro-
zīti. A. Rozītim ir darba pieredze 
Ārlietu ministrijā, LR pārstāvnie-
cībā Briselē, Carnikavas novada 
pašvaldībā un privātos uzņēmu-
mos. A. Rozītis darbu aģentūrā 
uzsāks no šā gada 1. septembra.
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Saulkrastu sporta centra aptaujas rezultāti
„Saulkrastu Domes Ziņu” jūlija izdevumā sabiedrība 
tika aicināta aizpildīt sporta centra aptaujas anketu. 
Mums ir ārkārtīgi liels prieks par lielo atsaucību, 
saņemot pavisam 209 kvalitatīvas un izsvērtas 
atbildes.

Aptaujas rezultāti un tajā minētie ieteikumi mums būs 
ļoti labs ceļvedis, organizējot Saulkrastu turpmāko sporta 
dzīvi. Uz tikšanos sporta pasākumos!

Nedaudz atspoguļosim anketas rezultātus:
1. Anketas aizpildītāju vecums:  

2. Anketas aizpildītāju dzimums:

3. Anketas aizpildītāju dzīvesvieta:

4. Cik bieži sporto?

5. Kas sporta centram būtu jādara, lai jūsu personīgie 
sportošanas paradumi uzlabotos: 

Uz šo jautājumu saņemtas vairāk nekā 200 izvērstas 
atbildes, no kurām publicēsim biežākās līdzīgās vai in-
teresantākās: jāuzbūvē baseins; jāuzlabo trenažieru zāle, 
jāpiesaista treneris; jāorganizē vairāk pasākumi ģime-
nēm; jānodrošina futbola laukums; jārada iespējas vingrot 
māmiņām gaidībās; biežāk jātīra un jāmazgā; jāatjauno 
Saulkrastu skeitparks; jāuzlabo sporta centra ventilācija; 
čempionāti jāorganizē brīvdienās; daudz nopietnāk jāin-
formē par sporta pasākumiem visos iespējamos veidos; 
jāatjauno galda tenisa nodarbības; jāsniedz vairāk palīdzī-
ba Saulkrastu senioriem; nedrīkst dzīt ārā no ieilgušiem 
treniņiem; jādaudzveido sporta nodarbību klāsts; jāsalabo 
hallē dušas; jāievieš basketbola nodarbības visām vecuma 
grupām; jāpalielina sporta halles darba laiks; ar pātagu jā-
dzen saulkrastieši uz sporta nodarbībām; jāstrādā daudz 
aktīvāk. Nepublicētās atbildes arī ņemsim vērā turpmāka-
jā darbā.

6. Kādus Saulkrastu sporta centra pakalpojumus lie-
tojat?

7. Nosauciet sporta veidus, kuri, jūsuprāt, Saulkras-
tos īpaši jāatbalsta un pašvaldībai arī jālīdzfinansē:

Visbiežāk minētie sporta veidi: florbols, teniss, basket-
bols, volejbols un cīņas veidi.

8. Nosauciet sporta veidus, kuri, jūsuprāt, Saulkras-
tos nav jāatbalsta vai jāatbalsta mazākā apmērā:

Visbiežāk minētie sporta veidi: futbols, šautriņas, zole, 
līnijdejas un basketbols. Tomēr absolūti lielākā daļa res-
pondentu uz šo jautājumu nav atbildējuši.

9. Kādus sporta centra organizētus pasākumus jūs sa-
gaidāt:

Visbiežāk minētie pasākumu veidi: vieglatlētikas sacen-
sības; aktivitātes bērniem, jauniešiem un ģimenēm; velo-

sacensības; pasākumus, kurus neorganizē ķeksītim.
10. Kāds sporta infrastruktūras objekts, jūsuprāt, jā-

attīsta vai jāuzbūvē:
Viesbiežāk minētie: baseins (gandrīz visās anketās); 

skeitparks; volejbola laukums Pabažos; Mežakaķis; funk-
cionējošs sporta laukums pie Saulkrastu vidusskolas; tre-
nažieru zāle.

11. Kādus sporta objektus jūs apmeklējat citos nova-
dos?

Visbiežāk minētie: baseins; trenažieri citos novados; 
hokeja halle. 

12. Vai esat gatavs līdzfinansēt savas sporta nodarbī-
bas?

13. Vai esat informēts par virkni sporta veidu, kurus 
pašvaldības iedzīvotāji var gūt bez maksas?

Absolūti lielākā daļa respondentu uz šo jautājumu at-
bildējusi „nē”, tomēr daļa zina par šādām iespējām: bērnu 
sporta nodarbības sporta centrā; trenažieru zāle konkrētā 
laikā; sporta zāle svētdienās bez maksas, nodarbības vairā-
kos pulciņu veidos.

14. Kā jūs gūstat informāciju?

 15. Jūsu ieteikumi – gandrīz visi respondenti ir uzraks-
tījuši virkni ieteikumu un novēlējumu. Paldies jums! 

Vai visu izdosies realizēt, rādīs laiks. Bet skaidrs ir viens – 
lai sporta centrs darbotos labā līmenī, lai mēs visi būtu 
veselīgi, spēcīgi un dzīvespriecīgi, mums jākļūst daudz 
aktīvākiem. Sporta centra jaunā vadība, pirmkārt, uzlabos 
komunikāciju ar sabiedrību. Bet, lai viss izdotos, mūsu dar-
bam nepieciešams jūsu atbalsts – tāpēc gaidīsim jūs!

Aiva Aparjode,  
„Saulkrastu kultūras un sporta centrs”

Dalība jaunā projektā
Saulkrastu novada bibliotēka 
sadarbībā ar bērnu grāmatu 
izdevniecību „Liels un mazs” 
uzsāks jaunas radošās 
nodarbības lasītveicināšanas 
projektā „Mūsu mazā 
bibliotēka”, kas paredzēta 
4–8 gadus veciem bērniem. 

Projekts ilgs līdz 2019. gada maijam 
un tiks īstenots sešās valstīs (Latvi-
jā, Lietuvā, Igaunijā, Polijā, Slovēni-
ja, Horvātijā). To atbalsta Eiropas 
Savienības programma „Radošā 
Eiropa” un Latvijas Republikas Kul-
tūras ministrija. Projekta mērķis ir 
veicināt bērnu interesi par litera-
tūru un ilustrāciju, kā arī rosināt 
bērnus uz dažādām radošām no-
darbēm. Būtiski bērniem parādīt, 
ka lasīšana var būt aizraujoša un 
vienojoša nodarbe, kas ir cieši sais-
tīta ar citām radošām izpausmēm: 
teātri, zīmēšanu, rakstīšanu.

Projekta īstenošanas laikā bēr-
ni lasīs grāmatas un ar tām radoši 

darbosies. Saulkrastu 
novada bibliotēka no 
izdevniecības „Liels 
un mazs” iepirks 
5  grāmatas – Pšemis-
lavs Vehterovičs, Mar-
ta Ludviševska „Vista 
vai ola?”, Pšemislavs 
Vehterovičs, Emilija 
Džubaka „Lūdzu, ap-
skauj mani”, Majda 
Korena, Agata Dude-
ka „Uzvāri man pasa-
ciņu!”, Peters Svetina, 
Damjans Stepančičs 
„Brīnumu gredzens” 
un Hilli Randa, Katerīne Zaripa 
„Sniegbaltais un ogļmelnais”. 

Rudenī saņemsim arī bezmak-
sas darba burtnīcas ar uzdevu-
miem bērniem. Darba burtnīcās 
viņi sastaps grāmatās iepazītos 
varoņus, bet uzdevumi ietvers 
skaitīšanu, lasīšanu, rakstīšanu, 
zīmēšanu un citas nodarbes. 

Iespējams, nopelnīsim arī ār-

zemju autoru vizītes bibliotē-
kā. Autori no Polijas, Slovēnijas 
un Igaunijas pie mums Latvijā 
viesosies 2018. gada oktobrī un 
2019. ga da februārī. Viņi tiksies ar 
bērniem, vadīs darbnīcas, stāstīs 
par savu grāmatu un valsti.

Ilze Dzintare, 
Saulkrastu novada bibliotēka

NVA konsultācijas 
Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) Siguldas filiāles darbinieki 

pieņems klientus 6. septembrī no plkst. 10.00 līdz 16.00 
Saulkrastu domes telpās, cokolstāvā.

Pašvaldības policijas 
paveiktais jūlijā
Jūlijā Saulkrastu pašvaldības poli-
cijas darbinieki ir saņēmuši 135 iz-
saukumus, par dažādiem pārkā-
pumiem aizturētas 6 personas, 
4 personas nogādātas Rīgas reģio-
na pārvaldes Saulkrastu policijas 
iecirknī tālāku darbību veikšanai, 
2 personas – savā dzīvesvietā.

Uzrakstīti 511 administratīvā 
pārkāpuma protokoli, 484 pro-
tokoli par ceļu satiksmes notei-
kumu neievērošanu, 11 protokoli 
par teritorijas vai piegulošās teri-
torijas nesakopšanu, 5 protokoli 
mājas dzīvnieku labturības notei-
kumu neievērošanu, 3 protokoli 
par smēķēšanas ierobežojumu 
neievērošanu, 3 protokoli par al-

koholisko dzērienu lietošanu sa-
biedriskā vietā un 5 protokoli par 
nenoslēgtu līgumu ar sadzīves at-
kritumu apsaimniekotāju.

Uzsāktas 33 administratīvā 
pārkāpuma lietvedības – par lī-
gumu nenoslēgšanu ar sadzīves 
atkritumu apsaimniekotāju, par 
mājas istabas dzīvnieku labturī-
bas 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, 
Saulkrastu pašvaldības policija

7–18 gadi
19–25 gadi
26–40 gadi
41–60 gadi
61 gads un vairāk

Sieviete
Vīrietis

Inčupe
Pabaži
Saulkrastu centrs
Zvejniekciems
Kooperatīvu ciemats
Skulte
Ādaži
Rīga

Katru dienu
Aptuveni 3 reizes nedēļā
Reizi nedēļā
Reizi mēnesī
Nekad

Apmeklēju sporta 
centra organizētos 

pasākumus
Lietoju pašvaldības 

sporta infrastruktūru
Esmu sporta komandas/

pulciņa dalībnieks
Apmeklēju sporta 

pasākumus kā skatītājs
Sporta centra 

pakalpojumus nelietoju

34,7%

47,9%

28,7%

40,7%

22,8%

Jā, mēnesī tērējot ne vairāk 
kā 5 EUR

Jā, mēnesī tērējot ne vairāk 
kā 10 EUR

Jā, mēnesī tērējot ne vairāk 
kā 20 EUR

Jā, mēnesī tērējot ne vairāk 
kā 50 EUR

Jā, vairāk nekā 50 EUR, ja 
tam ir atbilstoša kvalitāte

Nē, neesmu gatavs finansēt/
līdzfinansēt

Sporta Centrā
“Saulkrastu Domes Ziņās”
www.saulkrasti.lv
Sporta centra sociālajos kontos
No ielu afišām un reklāmām
Facebook
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Lai gan pirmie dejotāji uz jaundibinātā, kā toreiz bija pieņemts 
sacīt, darba veterānu deju kolektīva pirmo mēģinājumu atnāca 
1978. gada pavasarī, senioru tautas deju kolektīvs „Saulgrieži” 
savu 40. jubilejas koncertu Saulkrastu estrādē svinēja vasaras 
pilnbriedā – jūlija pēdējā sestdienā, kad aiz muguras jau bija 
palikuši XXVI Vispārējie latviešu Dziesmu un XVI Deju svētki. 
Tajos ar savu karogu piedalījās arī „Saulgriežu” dejotāji. 

Noslēdzies tikai 
kārtējais cikls
Saulkrastu kultūras namā „Zvej
niekciems”, kur pašlaik savu māj
vietu atradis senioru tautas deju 
kolektīvs „Saulgrieži”, šovasar ir 
remonts. Taču tas nenozīmē, ka 
kultūras dzīve šeit būtu apstāju
sies. Pat vēlā pievakarē pa ceļam 
uz lielo zāli dzird bērnu balsis. 
Un pamazām vien uz skatuves 
kopā sanāk visi „Saulgriežu” de
jotāji. Kāds ieradies tepat no 
Saulkrastiem un Zvejniekciema, 
kāds atbraucis no Pabažiem vai 
pat Vidrižiem. Te jāpiebilst, ka 
kultūras nams „Zvejniekciems” 
nav pirmā „Saulgriežu” mājvieta. 
Pašā sākumā kolektīvs uz mēģi
nājumiem pulcējās Saulkrastu 
vidusskolā, tad kultūras namā pie 
estrādes, kādu brīdi arī domes 
pagraba zālē un sporta centrā, 
un tikai tagad – kultūras namā 
„Zvejniekciems”. 

Un tā – uz pirmo mēģinājumu 
pēc jubilejas koncerta „Saulgrie
žu” dejotāji bija nolēmuši sapul
cēties tuvākajā otrdienā pēc tā. 
Šoreiz gan ne lai dejotu, bet apru
nātos par nākotnes plāniem. 

Ja pašam kolektīvam, salīdzi
not ar cilvēka mūžu, ir pienākuši 
brieduma gadi, tad ar dejošanu ir 
tāpat. Ar Dziesmu un deju svēt
kiem, kā saka paši „Saulgriežu” 
dejotāji, ir noslēdzies tikai viens 
„olimpiskais cikls” un jāsāk do
māt par nākamo. Turklāt dejotā
ju ikdiena nebūt nenozīmē divus 
pāris stundu ilgus mēģinājumus 
nedēļā un dažas uzstāšanās publi
kas priekšā. Biežāk deju soli iznāk 
vingrināt pirms koncertiem, bet, 
jo īpaši, pirms deju kolektīvu ska
tēm. Tas ir siets, kuram cauri ne
izejot, par lielajiem deju svētkiem 
pat sapņot nevar. Taču „Saulgrie
ži” par to īpaši neraizējas. Lai arī 
žūrija skatēs esot barga, tomēr 
kolektīvs jau gadiem ierindojas 
starp pirmās un augstākās kate
gorijas senioru tautas deju kolek
tīviem. 

Kopā satur 
mīlestība pret deju
„Tā ir liela mīlestība pret tautas 
deju, kas mūs visus satur kopā,” 
teic „Saulgriežu” dejotājs And
ris Lielais un viņam piekrīt arī 
Imants Putns. Imants te ir viens 
no jaunākajiem dejotājiem, kas 
salīdzinoši nesen pārkāpuši ma
ģisko robežu „50”. Tas ir vecums, 
kas nosacīti paver ceļu uz senioru 
deju pasauli. 

„Patiesībā jau senioru deju 
repertuārs nemaz tik daudz 
neatšķiras no vidējās paaudzes 
deju kolektīvu dejām. Vienkārši 
ir priecīgākas un straujākas de
jas, bet ir arī „skumjākas”. Bet 
gan vienas, gan otras dod ener

ģiju un vairo dzīvesprieku. Un, 
kurš var padejot, tas arī ikdienā 
kustēsies trīs apgriezienus ātrāk 
nekā tas, kurš nedejo,” spriež 
Imants.

Vieni aiziet, citi nāk vietā 
Pa to laiku uz skatuves citiem 
dejotājiem piebiedrojusies arī 
deju kolektīva prezidente Rasma 
Garklāva. Ja kāds vēl svārstās, pie
minot viņas vecumu, tad Rasmas 
kundze ar smaidu izkliedē jebku
ras šaubas, nosaucot skaitli 87. 
Viņa pati nākamgad varēšot svi
nēt savu 20. dejošanas gadadienu 
„Saulgriežos”. No gados cienīja
mākiem dejotājiem solīds dejo
tāja stāžs ir arī Jānim Kauliņam 
un Ziedonim Skrīvelim. Papildus 
dejošanai viņa un arī Rasmas otra 
aizraušanās ir aušana un, cik nu 
sen, kā nosvinēta jubileja kopā ar 
audēju kopu „Kodaļa”.

Rasmas dejošanas sākums pār
klājies arī ar dejotāju paaudžu 
maiņu „Saulgriežos”, un viņa pie
min deju kolektīva bijušās dalīb
nieces. Piemēram, Viktorija Lūse 
bijusi klāt senioru deju kolektīva 
dibināšanā un te nodejojusi 30 
gadus. „Saulgriežu” dejotāju pir
majai paaudzei jāpieskaita arī 
 Biruta Krišjāne. Savi 19 gadi dejo
jot pagājuši Mārītei Bērziņai, bet 
Ivars Grāvītis „Saulgriežos” node
jojis 21 gadu. Šobrīd šie ļaudis gan 
vairs nav aktīvi dejotāji.

Ja atnāk, tad uz palikšanu
Pašlaik „Saulgriežos” uz mēģinā
jumiem nāk un koncertos pie
dalās 22 dejotāji. Ikdienā daži ir 
pelnītā atpūtā, bet daļa pārstāv 
visdažādākās profesijas: sko
lotājus, grāmatvežus, sociālos 
darbiniekus un citas. Viens otrs 
smejot teic, ka dejošana tikai pa
līdzot uzturēt možu garu ceļā uz 
pensijas gadiem, kas arvien attā
linoties.

Kā jau visur, lielākā problēma 
esot ar kungiem, kurus nenāko
ties viegli uz dejošanu pierunāt. 
Arī „Saulgriežos” pašlaik dejo 
13 dāmas, bet kungi – tikai 9. 

„Protams, tas nav tik vienkār
ši – atnākt un sākt dejot, lai gan 
viens otrs ir dejojis jau kopš sko
las gadiem. Dzīvot Saulkrastos un 
nedejot, tas nemaz īsti nav iespē
jams,” atzīst I. Putns, taču piebilst, 
ka iemeslus, lai to nedarītu, atrast 
varot. „Kādam, piemēram, sieva 

ir dusmīga, kādam – svarīgākas 
pavisam citas nodarbes. Taču tie, 
kas uz „Saulgriežiem” atnākuši, te 
turas un prom netaisās. Āķis lūpā 
un viss,” viņš secina. 

Vārds „Saulgrieži” 
mums piestāv
Protams, svētku reizē jāpiemin 
„Saulgriežu” izcelsme. Pirms 40 ga
diem deju entuziasti, arī kaimiņi 
Velta Akerberga, Kārlis Lācis un 
 Biruta Krišjāne izdomāja, ka jāvei
do savs deju kolektīvs.

Tas arī 1978. gada pavasarī tika 
izdarīts. Vēlāk par jaundibināto 
darba veterānu deju kolektīvu rū
pējās toreizējā Saulkrastu kultū
ras dzīves vadītāja Monika Pekse.

Pirmā kolektīva vadītāja bija 
V. Akerberga. Viņa pa dienu strā
dāja skolā par darbvedi un mācīja 
bērniem tautas dejas. Taču arī ci
tādi Velta bija sabiedriski aktīvs 
cilvēks – dziedāja korī, auda prie
vītes un grāmatzīmes, kurās iemū
žināts Saulkrastu vārds. Jau nova
da nodibināšanas laikā Akerbergas 
kundze saņēma Saulkrastu domes 
atzinību par Saulkrastu vārda po
pularizēšanu. V. Akerberga 2017. 
gadā aizgāja viņsaulē, bet viņas 
dēls Juris Akerbergs kopā ar dzī
vesbiedri jau vairākus gadus dejo 
„Saulgriežos”. 

Tad laiki mainījās, un deju ko
lektīva nosaukumā vārdus „darba 
veterāni” nomainīja apzīmējums 

„vecākās paaudzes deju kolektīvs”. 
Vēl pēc kāda laika tas tika aizstāts 
ar vārdiem „senioru deju kolek
tīvs”, kā šobrīd sauc „Saulgriežus”. 

Taču atgriežoties pie deju ko
lektīva vadītājām, pēc V. Akerber
gas uz īsu brīdi viņas vietā nāca 
Judīte Krūmiņa, bet tad kādu lai
ku tas darbojās Helēnas Roskošas 
vadībā. Kopš 1990. gada uz palik
šanu atgriezās J. Krūmiņa. 

Tieši viņa bija tā, kura 1988. ga
dā dejotājiem piedāvājusi kolek
tīvu nosaukt par „Saulgriežiem”. 
„Man pašai šķita, ka tāds nosau
kums kolektīvam ļoti piestāv. 
Un  arī kolektīva dejotāji domāja 
tāpat,” teic J. Krūmiņa, atceroties 
kolektīva nosaukuma tapšanu. 

Deju kolektīvs „Saulgriežu” 
vārdu un arī karogu ieguva savā 
10 gadu jubilejā. Pirmo karogu 
noauda un kolektīvam jubilejā 
uzdāvināja vietējās audēju kopas 
„Kodaļa” vadītāja Rasma Krūk
liņa, bet kātu uztaisīja viņas vīrs 
un palīgs aušanas darbos Ēvalds. 
Karogs gan ar laiku zaudējis spo
žumu, tāpēc uz 35. gadskārtu ti
cis darināts jauns, no zīda, un to 
apgleznojusi kolektīva dalībniece 
Jana Plankāja.

Kopā dzīvē un uz skatuves
„Par to, ka kolektīvā allaž node
rētu kāds jauns dejotājs laiku pa 
laikam atgādinām vietējā avīzē. 
Lai arī skaidrs, ka sēdēšana uz 
dīvāna pie laba gala neved, ne jau 
katram ir drosme atsaukties. Bet 
ir tādi, kurus sludinājums tomēr 
ir uzrunājis un viņi atnākuši uz 
palikšanu, piemēram, Evija Bēce, 
Modrīte Sermule un vēl kāds,” at
minas R. Garklāva.

Savukārt kolektīva vadītāja 
J.  Krūmiņa stāsta: „Ja koncertā 
katru deju parasti dejo astoņi 
pāri, tad puse ir dejotāji, kas kopā 
ir ne tikai uz skatuves, bet arī dzī
vē. Tā ceļu uz „Saulgriežiem” ar 
vai bez sludinājuma savulaik atra
duši Anita un Guntis Ruņģi, Zane 
un Ainārs Plankāji, Vizma Vimba 
un Andris Lielais, kā arī Dzintra 
Vīksne un Juris Akerbergs.”

„Nākam uz „Saulgriežiem” 
dejošanas un arī paša kolektīva 
dēļ. Cik ilgi sēdēsi pie televizora, 
kamēr kājas paliek stīvas. Tad at
nāc uz mēģinājumu, iesildies ar 
galopa un polkas soļiem, un atkal 
viss ir kārtībā. Pats galvenais – esi 
atnācis un dejo, tātad esi dzīvs,” 
bilst R. Garklāva. 

Dziesmu svētku 
vienreizīgā sajūta
Senioru tautas deju kolektīvs bija 
to aptuveni 200 Saulkrastu dzie
dātāju, dažādu paaudžu dejotāju 
un rokdarbnieku vidū, kas no
vadu pārstāvēja XXVI Vispārējos 
latviešu Dziesmu un XVI Deju 
svētkos. 

Gatavošanās svētkiem sākusies 
jau laikus 2016. gadā, kad sākuši 
mācīties deju lieluzveduma „Mā
ras zeme” dejas „Aud, māmiņa, 
villainīti”, „Pa zaru zariem”, „Ie
nes Māras baznīcā”. Lai tiktu uz 
svētkiem, sevi no labākās puses 
vajadzēja parādīt divās skatēs. 

Runājot par pašiem svētkiem, 
īpaša sajūta ikkatram dejotājam 
bijusi stadionā. Tieši tur vislabāk 
varējis nojaust, ka tu esi pats savā 
vietā gan kopā ar savu kolektīvu, 
gan simtiem citu dejotāju. Ja tevis 
nebūs tajā sīkajā dzīparā, nekas 
neiznāks arī no lielā dejas raksta. 
Un, protams, arī lielā vienotības 
un kopīgās enerģijas sajūta, kas 
rodas kopā ar dejotājiem no visas 
Latvijas un tūkstošiem skatītāju. 
Tādēļ vien ir vērts iet dejot un 

gatavoties nākamajiem Dziesmu 
un deju svētkiem, apstiprinājis ne 
viens vien „Saulgriežu” dejotājs. 

Un vēl J. Krūmiņa piemin, ka 
šogad Dziesmu svētkos pieda
lījās japāņu koris „Gaisma”, kas 
dziedāja latviešu dziesmas. „Tie
ši šādās reizēs aizdomājies, vai 
pienāks diena, kad japāņi mūsu 

vietā arī dejos latviešu tautas de
jas. Labāk gan gribētos, ka to, cik 
spējam, varam darīt paši.”

Mazos svētkus radām paši
Pašlaik, kā teic J. Krūmiņa, „Saul
griežu” repertuārā ir vairāk deju, 
nekā iespējams nodejot vienā 
koncertā, tātad – vismaz pusot

ra desmita. Katrā koncertā, kuru 
veidojam paši, tiek nodejotas 
vismaz astoņas dejas, pasākumos 
pašu mājās vai ciemos, kuros klāt 
ir vairāki deju kolektīvi – trīs, čet
ras dejas, lai pašiem būtu prieks 
un sevi citiem varētu parādīt. 
Taču tā sevi parādīt iznāk vismaz 
20 reizes gadā, ieskaitot dažādos 
novada pasākumus, piemēram, 
uz Lieldienām, ielīgojot Jāņus vai 
pilsētas svētkos. 

Turklāt ar dejām „Saulgrieži” 
bijuši gan tepat tuvumā –  Ādažos, 
Carnikavā, Ķekavā, Stopiņos, Salas
pilī, Iecavā, Limbažos, Siguldā, 
 Cēsīs, Iecavā, Straupē, Salacgrīvā, 
gan tālāk – Saldū, Ventspilī, Vecum
niekos, arī Anglijā, Serbijā, Vācijā 
un Polijā. Viens no iemesliem – se
nioru deju kolektīvu tikšanās. Tad 
parasti ir kopēji koncerti, bet pēc 
tam – ballīte ar dzīvo mūziku. 

Dodamies koncerttūrēs 
un apskatām Latviju
Vēl viens iemesls, kādēļ „Saulgrie
ži” ceļo pa Latviju, ir koncerti veco 
ļaužu pansionātos. Šāda kolektīva 
tradīcija tiek kopta jau piecus ga

dus. No vienas puses, tie ir divu 
dienu koncertbraucieni, kuros 
kolektīvs uzstājies gan Leišma
lē – Subatē un Vecumniekos, gan 
Ventspilī, gan Tukuma pusē  – 
Engu rē sociālās aprūpes mājā 
„Raudas”, arī Ziemeļlatvijā – Valkā 
un Trapenē, Latgalē – Dagdā un 
Vid zemē – Inčukalnā. No otras – 
tas ļauj, cik nu tas iespējams, iepa
zīt dažādus valsts novadus. Daļu 
izdevumu par šiem braucieniem 
kolektīva dalībnieki sedz no savas 
kabatas. Koncertējot pansionā
tos, nereti tiek sastapti arī bijušie 
saulkrastieši. Viņi tagad izklīduši 
pa visu Latviju, bet joprojām nav 
zaudējuši interesi par vietu, kur 
pagājusi mūža lielākā daļa. 

Šādās reizēs līdzi tiek vests cie
ma kukulītis – medus spainītis un 
zāļu tējas. 

Katru gadu Saulkrastos
Vēl viena tradīcija, kuru laika gai
tā ieturējuši Saulkrastu dejotāji 
seniori, ir gadskārtējais Ziemas 
saulgriežu sadancošanās festivāls 
Saulkrastos. Un tā tas notiek jau 
15 gadus. 

Sākumā uz Saulkrastiem tu
vāk gadu mijai tika aicināti bijušā 
 Rīgas rajona senioru deju kolek
tīvi, bet tas iepaticies arī citiem 
dejotājiem, un tagad Saulkrasti ir 
kļuvuši par vietu, kur pirms Zie
mas saulgriežiem pulcējas arī citi 
senioru deju kolektīvi. Ikgadējā 
Saulkrastu tautas deju festivālā 
„Sasala jūrīna” seniori sadanco 
kopā ar visu paaudžu dejotājiem.

Cik gados var 
nodancot kurpes?
Uz jautājumu, cik gadus „Saul
griežu” dejotājas valkā kurpes, ar 
kurām kāpj uz skatuves, kāda no 
dejotājām teic: ar nosacījumu, 
ka mēģinājumos tiek dancots sa
vās kurpēs, uz skatuves dejojamo 
kurpju mūžs ir aptuveni desmit 
gadi. Ar kungu deju zābakiem tā
pat. Galvenais, jāskatās, vai apavi 
sader ar dejojamo tērpu. Papildus 
Vidzemes tautas tērpam (jo tāda 
Saulkrastu tautas tērpa nav) par 
Eiropas projektu naudu pirms 
četriem gadiem ir iegūts Latgales 
tautastērps. 

Tas, protams, ir svarīgi, taču 
būtiskāku par kurpju naudu 
„Saulgriežu” dejotāji uzskata kopā 
būšanu, kas izpaužas gan dejošanā 
un koncertbraucienos pa Latviju, 
gan talkošanā tepat Saulkrastos. 
Ja kāds no malas kaut ko gribot 
saskaitīt, tad lai zinot, ka 22 se
nioru deju kolektīva dalībniekiem 
kopā ir 56 bērni, 53  mazbērni un 
5 mazmazbērni. „Uz Rīgu, uz 
Dziesmu svētkiem braucām vie
nā autobusā ar Zvejniekciema vi
dusskolas jauniešu deju kolektīvu 
„Murdiņš”. Starp jaunajiem dejo
tājiem bija arī divi mūsu dejotāju 
mazbērni. Tas nozīmē, ka tas, ko 
mēs darām, tiks pārmantots,” jau 
atvadoties no korespondenta, uz
sver R. Garklāva.

Ģirts Kondrāts

Ja tu dejo, tad esi dzīvs

Senioru tautas deju kolektīva „Saulgrieži” 40. gadskārtas koncertā. Foto: no Saulkrastu novada mājaslapas

Bijušie dejotāji un kolektīva vadītāja Judīte Krūmiņa „Saulgriežu” 40 gadu jubilejas koncertā 28. jūlijā.

Ja koncertā katru 
deju parasti dejo 

astoņi pāri, tad puse 
ir dejotāji, kas kopā 

ir ne tikai uz skatuves, 
bet arī dzīvē.

Tad atnāc uz 
mēģinājumu, iesildies ar 
galopa un polkas soļiem, 
un atkal viss ir kārtībā. 

Pats galvenais – 
esi atnācis un dejo, 

tātad esi dzīvs.

Deju kolektīvs pēc pašdarbnieku atskaites koncerta 1988. gada 27. maijā. 
1. rindā vidū koncertmeistare Laila Bāliņa, 2. rindā vidū vadītāja Helēna Roskoša.

Dejotāji Saulkrastu Dziesmu un deju svētku gājienā uz Saulkrastu estrādi 1980. gada 12. jūnijā.
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„Zaļā prakse” Valdemārpilī
No 16. līdz 21. jūlijam Vidzemes 
jūrmalas Mūzikas un mākslas 
skolas mākslas nodaļas 
audzēkņi pedagogu Rasas 
Grāmatiņas un Māras Alenas 
vadībā devās izbraukuma 
plenērā jeb „zaļajā praksē” uz 
Valdemārpili Kurzemē. 

Šogad, vēloties iepazīties ar mūsu 
pieredzi, pievienojās VJMMS kād-
reizējās filiāles, tagad – Carnika-
vas Mūzikas un mākslas skolas 
mākslas nodaļas audzēkņi. Iepa-
zinām interesantu, latvisku maz-
pilsētiņu, kas nosaukta Krišjāņa 
Valdemāra vārdā.

Mūs ieskāva pagalms ar senat-
nīgiem dakstiņiem, ābeļdārzs, 
lauku ainavas panorāmas, netica-
mi daudzi klabinošu stārķu pulki! 

Tikāmies arī ar vietējo amat-
nieku Igurdu Baņķi, kurš iepa-
zīstināja ar savām lauku mājām 
„Kauliņi”, izvizināja ar paša būvē-
to šaursliežu bānīti, kas izbūvēts 
teju kilometra garumā. Jaunie-
šiem bija iespēja iziet amatnieka 
veidoto labirintu – pļavā veidotu 
universālu arhetipisku shēmu, 
kurā sens simbols ietver veseluma 
ideju, kā arī aplūkot akmens krā-
vumu „Ola”, improvizētu dzirna-

vu dīķi, dažādas senatnīgas lietas 
no mūsu tautas vēstures.

Apkārtnes burvību iemūžinā-
jām savos darbos – tapa saullēk-
tu skati (cēlāmies 4.30), ēnainas 
alejas, dažādi mazpilsētas stūrīši, 
baznīca, Elku liepa un citi seni 
koki, stārķi, saulrieti... 

Praksi noslēdza tradicionālie 
pēdējās dienas pasākumi – dar-
bu skate, liecību izsniegšana, 
viktorīnas jautājumi, „skaņu” 
priekšnesumi, ko ar sajūsmu pat-
stāvīgi sagatavoja un rādīja mūsu 
audzēkņi. 

Mūsu audzēkņi atceras jaukā-
kos brīžus praksē – kopā būšanu 

ar draugiem, ikdienas peldes, 
prakses noslēguma vakaru ar mu-
zikāliem priekšnesumiem, salīša-
nu jūlija vienīgajā lietū, ugunsku-
ra kurināšanu. 

Jauno mākslinieku darbu izla-
se tika izstādīta Valdemārpils pil-
sētas svētkos 21. jūlijā.

Rudenī, tiklīdz būs pieejama 
kāda no novada izstāžu zālēm, 
centīsimies skolas audzēkņu ple-
nēra darbus parādīt plašākai publi-
kai Saulkrastos un Zvejniekciemā.

 
Rasa Grāmatiņa, Māra Alena,  

Ieva Lazdauska,  
VJMMS

Un atkal viens gads! VJMMS absolventi 2018
2018. gada 13. jūnijs – Vidzemes 
jūrmalas Mūzikas un mākslas 
skolas mūzikas un mākslas 
nodaļu 19 absolventu 
izlaiduma diena. Šogad svētku 
vide radīta Zvejniekciema 
vidusskolas nelielajā zālītē. 
Vēlreiz sakām paldies par 
iespēju un sadarbību, īpaši 
direktoram Andrim Dulpiņam 
un mūzikas skolotājai Antrai 
Deniškānei! 

Diplomdarbu izstrādi šogad va-
dīja skolotāji: Rasa Grāmatiņa, 
Māra Alena, Daina Pērkone, Vaira 
Cīrule un Ansis Butnors. 

Mākslas nodaļas absolventi: 
Elza Ābele – izsmalcinātu līni-
ju, niansētu gleznojumu autore, 
daudzu konkursu dalībniece, 
diplomdarbā veidoja lielu pulks-
teni, izmantojot grafisku portre-
tu dažādo noskaņojumu efektus. 
Hetija Keita Gertmane – atjautī-
gu un drosmīgu mākslas ideju, it 
sevišķi drosmīgas diplomdarba 
idejas autore, pārsteidza ar lieliz-
mēra gleznojumu ciklu par jūras 
un burāšanas tēmu. Adriana Nika 
Gulbe – nopietna un ļoti patstā-
vīga audzēkne ar augsti izvirzī-
tiem darbu kvalitātes kritērijiem, 
diplomdarbā veidoja rotaļīgi 
asprātīgu, apjomīgu, funkcionē-
jošu interjera gaismas ķermeni. 
Emīls Kiseļevskis – viens no visu 
laiku skolas mērķtiecīgākajiem, 
darbaspējīgākajiem audzēkņiem, 
daudzu mākslas konkursu dalīb-
nieks un laureāts, uzmanīgs, pre-
cīzs un jūtīgs kā grafikā, tā glez-
niecībā, kompozīcijā un dizainā, 
diplomdarbā pārliecinoši radīja 
krāsainu, tehnoloģiski kompli-
cētu sešu grafikas darbu ciklu. 
Monika Luīze Kļaviņa – lielu, 

temperamentīgu, ašu ideju auto-
re, ne vienu vien reizi pārkāpjot 
„nevaru” sliekšņus, diplomdarbā 
pārsteidza ar koncentrētām dar-
ba spējām, dabas foto mainīgajā 
vidē iesaistot vienaudžus, drau-
gus, radot efektīgu, stilīgu krāsu 
fotogrāfiju un masku ciklu. Alek-
sandra Kruglova – izjustu tonālu 
zīmējumu, grafisku krāsu kom-
pozīciju autore ar labu stila izjū-
tu diplomdarbā strādāja pie īpaši 
smalkiem, niansētiem, vizuāli 
inteliģentiem grafikas darbiem 
arī uz koka pamatnēm, autorteh-
nikā. Endija Ozolniece – ar savu 
pārliecinošu skatījumu par idejis-
ki un praktiski veicamo mākslā, 
enerģiska, mērķtiecīga autore, 
diplomdarbā pārliecinoši savie-
noja vairākus tekstila materiālus 
un tehnikas (aušana, filcēšana, 
šūšana) spilvenu un rotaļlietu 
praktiski izmantojamā komplek-

tā. Mareks Upīte – mācību laikā 
pārvarot ne vienu vien šķērsli un 
grūtības, diplomdarbā pārsteidza 
ar vēstures, mākslas un fizikas 
analītiskā sintēzē balstītu gan de-
koratīvu, gan funkcionāli efektī-
gu darbu kokā, arī koka apstrādes 
prasmēm, izpelnoties skatītāju 
aplausus prezentācijas laikā.

Diplomdarbu recenzenta ne-
būt ne vieglo darbu uzņēmās ar-
hitekts Armands Lūsis. 

Pēc diplomdarbu vērtēšanas 
žūrijas darba svētku vakaram 
pievienojās mūzikas pedagogi 
un 11 mūzikas nodaļu absolventi. 
Izlaidumā absolventu koncertā 
skanēja F.Lehāra, M. Kreina, J. S. 
Baha, G. F.Hendeļa, A. Dvoržāka, 
V. Kaļiņņikova, V. Salaka, P. Čai-
kovska, Ž. Sibeliusa, D. Cernova 
skaņdarbi. Īss ieskats specialitātes 
skolotāju Aivas Zaubergas, Beatas 
Gekas, Anda Bahmaņa, Miervalda 

Lejas, Raimonda Kalniņa, Zanes 
Švēdes-Grīnbergas vēlējumos 
saviem audzēkņiem: Māra An-
gelika Eglīte (klavierspēle) – sava 
doma, sava kārtība, savs stils! To 
nostiprināt! Rūdis Otomārs Gai-
gals (klavierspēle) – ar zināšanu 
par to, ko darīt mūzikas, sporta 
un citos ceļos, kā plānot laiku un 
paspēt daudz (gandrīz visu)! Lai 
mūzikas ceļš nekad nebeidzas! 
Alīna Gavrilova (flautas spēle) – 
ar izcilām darba spējām, centību 
un mūzikā iegūto dzīvē sasniegt 
ļoti daudz! Lai izdodas atrast sir-
dij vistuvāko! Kintija Lapkovska 
(klarnetes spēle) – pārsteidzot ar 
dzīvesprieku visās situācijās, vi-
talitāti, uzdrīkstēšanos, muzika-
litāti, neaizmirstot „raksturiņu”. 
Rīkoties un uzdrīkstēties! Aman-
da Neimane (flautas spēle) – tieši 
ar to nepieciešamo mīlestību pret 
mūziku un muzicēšanu, kas dzī-

vei piešķir īpašu krāsu! Ģirts Nol-
le (sitaminstrumentu spēle) – lai 
pietiek uzņēmības pieņemt atbil-
dīgus lēmumus, spējas un pacietī-
bas realizēt nospraustos mērķus! 
Unikāls gads, jo skolu vienlaikus 
absolvē trīs māsas: Kate Strupiša 
(flautas spēle) – lai izdodas sagla-
bāt stalto stāju, kad ne tikai citi, 
bet arī paši gūstam ticību saviem 
spēkiem! Lāsma Strupiša (flautas 
spēle) – ja no sirds ir vēlme darīt, 
tas tiks izdarīts labi! Lai jebku-
rai nodarbei dzīvē ir motivāci-
ja!  Undīne Strupiša (saksofona 
spēle)  – visi šķēršļi un grūtības 
ir pakāpieni, pa kuriem kāpjam 
augšup ar centību un pacietību! 
Sekojot saviem sapņiem, viss 
piepildīsies! Kirils Turovs (eifo-
nija spēle) – lai labestība un laba 
humora izjūta turpina glābt no 
sarežģījumiem, ja tādi gadās! Iz-
cilie starptautiskie un valsts sa-
sniegumi eifonija spēlē apliecina 
iespējas sasniegt visaugstākās 
profesionālās virsotnes! Reinis 
Rezevskis (klavierspēle) – gudrī-
ba, izcila muzikalitāte, līdzjūtība, 
sarunu biedra sirsnība! 

„Es skatos Pasaules lielumā, 
un man reibst galva no tā – cik 
šajā lielajā Pasaulē es drīkstēšu 
būt LIELS” – tā Tautas dzejnieks 
Ojārs Vācietis. VJMMS kolektīvs 
pievienojas, vēlot 2018. gada ab-
solventiem pilnveidot talantus, 
saglabāt gan emocionālu, gan 
analītisku skatījumu uz lietām 
un norisēm, mūziku un māks-
lu, nebaidīties no nezināmā un 
izaicinājumiem, spēt pārvarēt 
„nevaru” un „negribu” nešpetnos 
uznācienus! 

Ieva Lazdauska,  
VJMMS

Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skola uzņem 
jaunus audzēkņus 2018./2019. mācību gadā

Uzņemšana mūzikas izglītībā: 
•	 pūšaminstrumentu	nodaļā:	flauta	(no	8	gadu	vecuma),	saksofons,	eifonijs,	
klarnete	(no	9	gadu	vecuma),

•	 taustiņinstrumentu	nodaļā:	akordeons	(no	9	gadu	vecuma),	klavieres	(no	
7	gadu	vecuma),

•	 stīgu	instrumentu	nodaļā:	kokle	(no	8	gadu	vecuma),	vijole	(no	7	gadu	vecuma),
•	 vokālā	nodaļā:	koris	un	solo	dziedāšana	(no	7	gadu	vecuma).
Pieteikšanās	un	audzēkņu	noklausīšanās	(pārbaudījums	–	dzirde,	ritms):
•	 trešdien,	5.	septembrī	plkst.	18.00–19.30	Saulkrastos,	Raiņa	ielā	8,	(domes	
ēkā,	ieeja	no	pagalma),

•	 ceturtdien,	6.	septembrī	plkst.	18.00–19.30	Zvejniekciemā,	Ostas	ielā	15	
(VJMMS	ēkā).	Programmās	apgūst	specialitātes	instrumenta	spēli,	klavier-
spēli,	mūzikas	literatūru	un	teoriju.	

Uzņemšana mākslas izglītībā –	programmā	„Vizuāli	plastiskā	māksla”:
•	 trešdien,	5.	septembrī	plkst.	18.00–19.30	Saulkrastos,	Raiņa	ielā	8	(ieeja	
no	pagalma);

•	 ceturtdien,	6.	septembrī	plkst.	18.00–19.30	Zvejniekciemā,	kultūras	nama	
„Zvejniekciems”	4.	stāvā.	Programmā	apgūst	zīmēšanu,	gleznošanu,	kom-
pozīciju	(tēlotājkompozīciju	un	dizainu),	veidošanu,	praktiskos	darbus,	
mākslas	valodas	pamatus,	plenēra	un	muzeju	praksi.

Līdzi jāņem: vecāku	(aizbildņu)	personu	apliecinošs	dokuments	un	bērna	
dzimšanas	apliecība	(kopija	vai	oriģināls)	vai	bērna	pase,	vai	ID	apliecība.
Uz	vietas	būs	jāaizpilda	noteikta	parauga	iesniegums.	To	iespējams	izprin-
tēt	un	aizpildīt	jau	agrāk	(skat.	www.vjmmskola.lv,	sadaļā	«Dokumenti»),	
personiski	iesniedzot	skolai	iepriekš	minētajā	laikā.
Ja	iestāties	gribētāji	uz	mākslas	izglītības	1.	kursu	būs	vairāk	nekā	14,	tiks	
rīkots	konkurss.	
Papildu	informācija	pa	tālr.26563226	(I.Lazdauska),	28449184	(L.Ķestere).

VJMMS 2017./2018. mācību gada absolventi. Foto: M. Eglīte

Prakses mirkļi. Foto: R. Grāmatiņa
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Saulkrastu novada domes 25. jūlija sēdes Nr. 11 lēmumi
Sēdē piedalās deputāti E.  Grāvī-
tis, B. Veide, I.  Veide, A. Dulpiņš, 
A. Deniškāne, G. Lāčauniece, S. Os-
īte, O.  Vanaga, S. Ozola–Ozoliņa, 
N. Līcis, L. Vaidere, M. Kišuro, S. An-
cāne, A. Horsts, A. Aparjode.

Par nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķa maiņu1

Mainīt zemes vienībai Murjāņu iela 
16A, Saulkrasti, Saulkrastu novads, 
lietošanas mērķi, nosakot lietošanas 
mērķi – neapgūta individuālo dzī-
vojamo māju apbūves zeme, platība 
0,12 ha, un zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir mežsaim-
niecība, platība 0,1476 ha.

Par zemes nomas līguma 
izbeigšanu 
Ar 2018.  gada 1.  augustu izbeigt 
2018.  gada 6.  aprīlī noslēgto ze-
mes nomas līgumu ar personu 
par Saulkrastu novada pašvaldībai 
piekritīgas zemes vienības daļas 
50 m2 platībā peldvietā „Centrs” 
iznomāšanu.

Par zemes nomas līguma 
noslēgšanu
Noslēgt ar neapbūvētā zemesgabala, 
pieguļošā nekustamā īpašuma Mur-
jāņu iela 5, Saulkrasti, Saulkrastu no-
vads, īpašnieku zemes nomas līgu-
mu uz 3 (trīs) gadiem par Saulkrastu 
novada pašvaldībai piederošā zemes 
īpašuma Rīgas iela 103, Saulkrasti, 
Saulkrastu novads, 200  m2 platībā 
iznomāšanu esošās teritorijas uztu-
rēšanai.

Par līguma noslēgšanu par 
elektroapgādes objekta 
būvniecībai nepieciešamās zemes 
lietošanas tiesību aprobežojumiem 
Noslēgt ar Akciju sabiedrī-
bu „Sadales tīkls” līgumu par 
energoapgādes objekta būvniecībai 
nepieciešamās zemes lietošanas 
tiesību aprobežojumiem Saulkrastu 
novada pašvaldībai piederošā 
nekustamā īpašuma „Ostas zeme”, 

Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, 
Saulkrastu novads, zemes daļai 
44  m2 zem un ap transformatoru 
apakšstaciju.

Par nekustamo īpašumu 
Neizskatīt personas ierosinājumu 
izsoles kārtībā atsavināt Saulkrastu 
novada pašvaldībai piederošo ne-
kustamo īpašumu Vidrižu iela 1C, 
Saulkrasti, Saulkrastu novads.

Par nekustamo īpašumu2

Pēc saistošo noteikumu par 
Saulkrastu novada pašvaldībai pie-
derošu un piekrītošu zemesgaba-
lu vai tā daļas nomas regulējuma 
stāšanās spēkā Saulkrastu novada 
domes Pašvaldības īpašumu ap-
saimniekošanas nodaļai uzdots or-
ganizēt nepieciešamās darbības par 
nekustamā īpašuma Raiņa iela  16, 
Saulkrasti, Saulkrastu novads, 3. ze-
mes vienības daļas nomas tiesību 
nodošanu izsolē.

Par aizņēmumu ņemšanu 
Ņemt aizņēmumu Valsts kasē 
2018. ga dā uz 20 gadiem 209 023,00 
euro apmērā ar Valsts kases noteikto 
procentu likmi un atlikto pamat-
summas maksājumu līdz 01.01.2019. 
projekta Nr. 4.3.1.0/17/A/008 „Siltu-
mavota efektivitātes paaugstināšana 
Zvejniekciemā” realizācijai, aizdevu-
ma atmaksu garantējot ar pašvaldī-
bas budžetu. 

Par domes lēmuma precizēšanu3

Grozīt 28.02.2018. domes sēdes 
lēmuma „Par aizņēmumu ņemša-
nu Valsts kasē autonomo funkciju 
veikšanai nepieciešamā transpor-
ta iegādei” 1.  punktā aizņēmuma 
kopējo summu no „116 300,00 euro” 
uz aizņēmuma kopējo summu 
„117 316,00 euro”  apmērā.

Par projekta ieņēmumu un 
izdevumu apstiprināšanu
Palielināt Saulkrastu novada 
pašvaldības aģentūras „Saulkrastu 

kultūras un sporta centrs” 2018. ga-
da budžeta ieņēmumus: palielināt 
ieņēmumu pozīciju „Mērķdotāci-
jas – pārējie pašvaldību saņemtie 
valsts budžeta iestāžu transferti” par 
4 000,00 euro. Palielināt Saulkras-
tu novada pašvaldības aģentūras 
„Saulkrastu kultūras un sporta cen-
trs” budžeta 2018.  gada izdevumus 
par 4 000,00 euro, lai realizētu pro-
jektu „Jaunie Latvijas kamermūziķi 
Saulkrastiem 2018”. 

Par papildu līdzekļu piešķiršanu
Piešķirt finansējumu no līdzek-
ļiem neparedzētajiem gadījumiem 
3 108,00 euro, lai iegādātos mēbeles 
PII „Rūķītis” jaunajām telpām.

Par līdzekļu piešķiršanu 
projekta īstenošanai
Piešķirt finansējumu no līdzek-
ļiem neparedzētajiem gadījumiem 
1440  euro projekta „Piekrastes ap-
saimniekošanas praktisko aktivitāšu 
realizēšana” īstenošanai. 

Par zemes nomas maksas 
parāda sadalīšanu termiņos
Atļaut SIA „DMLV”, juridiskā 
adrese: Ainažu iela 51, Zvejniek-
ciems, Saulkrastu pagasts, Saulkras-
tu novads, līdz 2018.  gada 25. no-
vembrim nomaksāt zemes nomas 
maksas parādu 443,67 euro un kavē-
juma naudu 117,22 euro par Saulkras-
tu novada pašvaldībai piederošu 
nekustamo īpašumu, Smilšu iela 
10A, Saulkrasti, Saulkrastu novads, 
1894 m2 platībā, nomu saskaņā ar 
nomaksas grafiku. 

Par Saulkrastu novada pašvaldības 
2017. gada publiskā pārskata 
apstiprināšanu4

Apstiprināt Saulkrastu novada paš-
valdības 2017. gada publisko pārska-
tu. 

Par izsoles organizēšanu, nosacītās 
cenas noteikšanu un izsoles 
noteikumu apstiprināšanu5

Nodot izsolei pašvaldības īpašumā 
„Straumes”, Saulkrastu pagastā, 
Saulkrastu novadā, kadastra Nr. 
80330030968, cirsmu, kailcirti 1,11 ha 
platībā, 1. meža kvartāls, 1.  nogab-
als. Izcērtamais apjoms – 294,31  m3. 
Izsoles veids – mutiska izsole ar 
augšupejošu soli.

Par izsoles organizēšanu, 
nosacītās cenas noteikšanu 
un izsoles noteikumu 
apstiprināšanu6

Nodot izsolei pašvaldības īpašumā 
„Ķīšupes mežs”, Saulkrastos, Saulkras-
tu novadā, kadastra Nr. 80130040179, 
cirsmu, kopšanas cirte 5,89 ha platībā, 
izcērtamais apjoms 328,95 m3.

Par izsoles rezultātu 
apstiprināšanu
Apstiprināt rezultātus par Saul-
krastu novada pašvaldības ne-
kustamā īpašuma – neapbūvē-
ta zemesgabala Pļavas ielā 23, 
Saulkrastos, Saulkrastu novadā, ka-
dastra apzīmējums 8013  003  3069, 
platība 2455  m2, izsoli saskaņā ar 
13.07.2018. protokolu.
Apstiprināt rezultātus par Saulkras-
tu novada pašvaldības nekustamā 
īpašuma – neapbūvēta zemesgaba-
la „Vēsma 218”, Vēsma, Saulkrastu 
pagastā, Saulkrastu novadā, ka-
dastra apzīmējums 8033 003 1263, 
platība 0,062 ha, izsoli saskaņā ar 
13.07.2018. protokolu.
Apstiprināt rezultātus par Saulkras-
tu novada pašvaldībai piederošo 
kokmateriālu izsoli, kas notika 
24.07.2018. saskaņā ar izsoles pro-
tokolu.

Par dalību konkursā 
Piedalīties Emisijas kvotu izsolīša-
nas instrumenta finansēto projek-
tu konkursā „Siltumnīcefekta gāzu 
emisiju samazināšana ar viedajām 
pilsētvides tehnoloģijām”.

Ervīns Grāvītis, 
domes priekšsēdētājs

1 – „PAR”– 14 (E. Grāvītis, B. Veide, 
I.  Veide, A. Dulpiņš, A.  Deniškāne, 
G. Lāčauniece, S.  Osīte, O.  Vanaga, 
S. Ozola–Ozoliņa, N. Līcis, L. Vaide-
re, M. Kišuro, S. Ancāne, A.  Apar-
jode), „PRET”– 1 (A. Horsts), „ATTU-
RAS” – nav.
2  – „PAR”– 8 (E.  Grāvītis, B.  Veide, 
I.  Veide, A.  Dulpiņš, A. Deniškāne, 
G.  Lāčauniece, S.  Ancāne, A.  Horsts), 
„PRET”– 5 (S. Osīte, O. Vanaga, S. Ozo-
la–Ozoliņa, N. Līcis, L. Vaidere), „AT-
TURAS”– 2 (M. Kišuro, A. Aparjode).
3 – „PAR”– 14 (E. Grāvītis, B. Veide, 
I.  Veide, A.  Dulpiņš, A. Deniškāne, 
G.  Lāčauniece, S.  Osīte, O.  Vana-
ga, S.  Ozola–Ozoliņa, L.  Vaidere, 
M.  Kišuro, S.  Ancāne, A.  Horsts, 
A. Aparjode ), „PRET”– nav, „ATTU-
RAS”– 1 (N. Līcis).
4 – „PAR”– 14 (E. Grāvītis, B. Veide, 
I.  Veide, A.  Dulpiņš, A. Deniškāne, 
G.  Lāčauniece, S.  Osīte, O.  Vana-
ga, S.  Ozola–Ozoliņa, L.  Vaidere, 
M.  Kišuro, S.  Ancāne, A.  Horsts, 
A. Aparjode), „PRET”– nav, „ATTU-
RAS”– 1 (N. Līcis).
5  –„PAR”– 14 (E.  Grāvītis, B.  Veide, 
I.  Veide, A.  Dulpiņš, A. Deniškāne, 
G.  Lāčauniece, S.  Osīte, O.  Vanaga, 
S. Ozola–Ozoliņa, N. Līcis, M. Kišu-
ro, S. Ancāne, A. Horsts, A. Aparjo-
de), „PRET”– nav, „ATTURAS”– 1 
(L. Vaidere).
6 – „PAR”– 10 (E. Grāvītis, B. Veide, 
I.  Veide, A.  Dulpiņš, A. Deniškāne, 
G. Lāčauniece, M. Kišuro, S. Ancāne, 
A.  Horsts, A. Aparjode), „PRET”– 
nav, „ATTURAS”– 5 (L.  Vaidere, 
S.  Osīte, O.  Vanaga, S.  Ozola–Ozo-
liņa, N. Līcis).

Ar pilnu domes sēdes protokola 
tekstu (ievērojot Vispārīgajā datu 
aizsardzības regulā noteikto) un 
sēdes audioierakstu var iepazīties 
Saulkrastu novada pašvaldības in-
terneta vietnē www.saulkrasti.lv, sa-
daļā „Domes sēdes”. 
Nākamā domes ikmēneša sēde no-
tiks trešdien, 29. augustā plkst. 14.00 
Saulkrastu novada domē, Raiņa ielā 8. 

2018. gada 27. jūnijā  SAISTOŠIE NOTEIKUMI  Saulkrastos Nr. SN 9/2018 
Apstiprināti Saulkrastu novada domes 2018. gada 25. aprīļa sēdē (prot. Nr. 9/2018§16)

Par grozījumiem Saulkrastu novada 
domes 2016. gada 28. decembra saistošajos 
noteikumos Nr. SN 26/2016 „Par braukšanas 
maksas atvieglojumiem sabiedriskajā 
transportā Saulkrastu vidusskolas un 
Zvejniekciema vidusskolas audzēkņiem”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašval-
dībām” 43. panta trešo daļu

Izdarīt šādus grozījumus Saul-
krastu novada domes 2016. gada 
28. decembra saistošajos noteiku-
mos Nr. SN 26/2016 „Par brauk-
šanas maksas atvieglojumiem sa-
biedriskajā transportā Saulkrastu 
vidusskolas un Zvejniekciema vi-
dusskolas audzēkņiem” (turpmāk – 
Noteikumi):

1. Izteikt 2. punktu šādā redak-
cijā:

„2. Braukšanas maksas atvieglo-
jumus 100% apmērā no biļetes ce-
nas saņem audzēkņi, kuri mācās Iz-
glītības iestādē. Braukšanas maksas 
atvieglojumus piemēro visu gadu 
(izņemot jūlija un augusta mēnesi) 
nokļūšanai uz/no Izglītības iestādi, 
profesionālās ievirzes un interešu 
izglītības nodarbībām Saulkrastu 
novada administratīvās teritorijas 
robežās.”

2. Svītrot 4.1.1. apakšpunktā tei-
kuma daļu „ , norādot atvieglojumu 
saņemšanas termiņu un braukšanas 

maršrutā noteiktu iekāpšanas/iz-
kāpšanas pieturu vietu nosaukumu”.

3. Svītrot 4.1.3. apakšpunktā tei-
kuma daļu „ , gadījumā, ja nepie-
ciešams noteikt ilgāku braukšanas 
maksas atvieglojumu saņemšanas 
termiņu (pagarināts mācību gads), 
vai audzēknis pirms termiņa zaudē 
tiesības uz braukšanas maksas at-
vieglojumiem”.

Paskaidrojuma raksts
1. Projekta nepieciešamības 

pamatojums. Saistošie noteiku-
mi izstrādāti, lai noteiktu kārtību, 
kādā Izglītības iestāžu audzēkņiem 
piešķir braukšanas maksas atvieg-
lojumus sabiedriskajā transportā, 
nokļūšanai uz / no izglītības iestādi, 
profesionālās ievirzes un interešu 
izglītības nodarbībām.

2. Īss projekta satura izklāsts. 
Saistošie noteikumi noteic, ka 
braukšanas maksas atvieglojumus 
100% apmērā no biļetes cenas brau-
cieniem visu gadu (izņemot jūlija 
un augusta mēnesi) saņem Izglītī-
bas iestāžu audzēkņi nokļūšanai uz 

/ no izglītības iestādi, kā arī nokļū-
šanai uz / no profesionālās ievirzes 
un interešu izglītības nodarbībām.

3. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz pašvaldības 
budžetu. Pašvaldības budžeta iz-
devumi šo noteikumu realizēšanai 
ir ieplānoti, apstiprinot pašvaldības 
2018.gada budžetu. 

4. Informācija par plānoto pro-
jekta ietekmi uz sociāli ekonomis-
ko stāvokli (uzņēmējdarbības vidi) 
pašvaldības teritorijā. Saistošie 
noteikumi tiešā veidā neietekmē 
uzņēmējdarbības vidi Saulkrastu 
novada pašvaldības teritorijā.

5. Informācija par administra-
tīvajām procedūrām. Institūcija, 
kurā privātpersona var vērsties no-
teikumu piemērošanā, ir Saulkras-
tu vidusskola, Zvejniekciema vidus-
skola.

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

Ervīns Grāvītis, 

domes priekšsēdētājs

Saulkrastu novada dome nodod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli 
Saulkrastu novada pašvaldības īpašumā ,,Straumes”, Saulkrastu pagas-
tā,	Saulkrastu	novadā,	kadastra	Nr. 80330030968,	cirsmu, kailcirti 1,11 ha 
platībā,	1.	meža	kvartāls,	1. nogabals.	Izcērtamais	apjoms –	294,31	m3.	
Cirsmas nosacītā cena 10 770,40 euro	(desmit	tūkstoši	septiņi	simti	
septiņdesmit euro, 40 centi).	Izsoles	dalībnieki,	kas	vēlas	piedalīties	izsolē,	
iemaksā nodrošinājumu 10% apmērā no cirsmas nosacītās cenas – 
1077,04 euro	(viens	tūkstotis	septiņdesmit	septiņi	euro,	04	centi)	apmērā.
Cirsmas mutiskā izsole ar augšupejošu soli notiks 2018. gada 14. sep-
tembrī 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,	sākot	no	nākamās	darba	dienas	
no paziņojuma publicēšanas „Latvijas Vēstnesī” līdz 2018. gada 
14. septembra 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 pašvaldības interneta vietnē www.
saulkrasti.lv un	Saulkrastu	novada	domē	102. kabinetā	Raiņa	ielā	8,	
Saulkrastos,	Saulkrastu	novadā,	darba	laikā.

Saulkrastu novada dome nodod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli 
Saulkrastu novada pašvaldības īpašumā ,,Ķīšupes mežs”, Saulkrastos, 
Saulkrastu	novadā,	kadastra	Nr. 80130040179,	cirsmu, kopšanas cirte 
5,89 ha platībā.	Izcērtamais	apjoms	–	328,95	m3:
1.		1.	meža	kvartāls,	1–6	nogabals,	kadastra	apz. 80130040179;
2.		2.	meža	kvartāls,	1–3	nogabals,	kadastra	apz.	80130041007;
3.		3.	meža	kvartāls,	1–2	nogabals,	kadastra	apz.	80130041008;
4.		4.	meža	kvartāls,	1–2	nogabals,	kadastra	apz.	80130041009.
Cirsmas nosacītā cena 14 045,00 euro	(četrpadsmit	tūkstoši	četrdesmit	
pieci euro, 00	centi).	Izsoles	dalībnieki,	kas	vēlas	piedalīties	izsolē,	iemaksā 
nodrošinājumu 10% apmērā no cirsmas nosacītās cenas – 1404,50 euro 
(viens	tūkstotis	četri simti četri euro,	50	centi)	apmērā.
Cirsmas mutiskā izsole ar augšupejošu soli notiks 2018. gada 14. sep-
tembrī Saulkrastu novada pašvaldības ēkā, otrā stāva zālē Raiņa ielā 8, 
Saulkrastos, plkst. 10.30.
Dalībnieku	reģistrācija	Saulkrastu	novada	domē	102.	kabinetā,	Raiņa	ielā	
8, Saulkrastos, domes darba laikā, sākot no nākamās darba dienas no 
paziņojuma publicēšanas „Latvijas Vēstnesī” līdz 2018. gada 14. septem-
bra 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 pašvaldības interneta vietnē 
www.saulkrasti.lv un	Saulkrastu	novada	domē	102. kabinetā	Raiņa	ielā	8,	
Saulkrastos,	Saulkrastu	novadā,	darba	laikā.



8    Saulkrastu Domes Ziņas
2018. gada augusts

Pasākumu kalendārs

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

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

Reģistrācijas apliecība Nr. 1633.
Izdevējs: 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 
jūlijā reģistrēti
Kopā reģistrēti 12 bērni – 7 zēni 
un 5 meitenes: 
Viljams
Grēta
Kamēlija
Roberts
Eduards
Ronalds
Dārta
Gabriels
Nora
Jasmīna
Henrijs
Austris
Sveicam vecākus un tuviniekus!

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

Saulkrastu novada dome 
izsaka līdzjūtību aizsaulē 
aizgājušo tuviniekiem.
Arvīds Tirzmalis
(13.03.1938.–08.07.2018.)
Pēteris Kovaļenko
(12.07.1957.–08.07.2018.)
Arefijs Aleksejevs
(15.05.1931.–09.07.2018.)
Zaigonis Ellers
(22.05.1946.–11.07.2018.)
Ints Puriņš
(12.11.1940.–16.07.2018.)
Velga Platace
(01.02.1944.–21.07.2018.)
Rita Ēriksone
(29.06.1959.–22.07.2018.)
Nelli  Rudzīte
(11.05.1929.–30.07.2018.)
Marta Beikmane
(27.07.1935.–31.07.2018.)

Saulkrastu novada bibliotēkā
IZSTĀDES 

•	Mākslas	darbu	izstāde	„Māsas	Pečakas	glezno”.
•	 Tematiska	izstāde	„Praktiskā	latvieša	pagrabs”.
•	 Aktierim	Ivaram	Kalniņam	–	70.
•	 Rakstniecei,	tulkotājai	un	diplomātei	Annai	Žīgurei	–	70.
•	 „Par	dzīvi	–	ar	smaidu”	dzejniekam,	satīriķim	Valdim	Artavam	–	90.
•	 Dzejniecei,	nopelniem	bagātai	kultūras	darbiniecei	Olgai	Lisov-
skai – 90.
•	 Grāmatu	 izstāžu	 cikls	 vasaras	mēnešos	 „Meitas,	māsas,	 sievas	
literatūrā”.
•	 „Bērnu,	jauniešu	un	vecāku	žūrijas”	2018.	gada	grāmatu	kolekcija.

Saulkrastu 
pirmsskolas izglītības 

iestāde „Rūķītis” 
informē, ka personāla 

mācību un tehnisku 
iemeslu dēļ 

no 27. līdz 31. augustam 
iestāde būs slēgta.

1. septembrī no plkst. 10.00 
līdz 13.00 notiks 

Atvērto durvju diena. 

17., 18. un 19. augustā Saulkras-
tu ērģeļmūzikas dienas Saulkras-
tu Pēterupes evaņģēliski luteris-
kajā baznīcā: 
17. augustā 20.00 koncerts 
„Lūgšanu vainags. Veltījums 
Latvijai”. Koncertā piedalās Ilona 
Birģele (ērģeles), Evita Zālīte (sop-
rāns), Artis Gāga (saksofons). 
Koncerts „Lūgšanu vainags” ir 
muzikāls projekts, veltīts Latvi-
jas simtgadei, ieskandinot arī 
Latvijas dievnamus. Programmas 
ideja ir svinēt latviešu mūzikas 
unikalitāti un ilgmūžību, kuras 
sākumi meklējami latviešu tau-
tasdziesmās, latviešu komponis-
tu skaņdarbos un kura tieši vai 
netieši iedvesmoja Latvijas valsts 
dzimšanu un turpinās latviešu 
skaņražu idejās šodien. 
Koncerta koncepcija paredz vīt 
muzikālu vainagu no latviešu 
komponistu vokāliem un instru-
mentāliem skaņdarbiem. Līdzīgi 
rondo formai – programmas sā-
kumā un noslēgumā skanēs Arta 
Gāgas pirmatskaņojums sak-
sofonam, balsij un ērģelēm par 
latviešu tautas dziesmas tēmu. 
Programmas centrā būs J. Vītola, 
A. Jurjāna, J. Mediņa, R. Jermaka, 
P. Barisona un citu latviešu kom-
ponistu skaņdarbi. Klausoties šo 
koncertu, ikviens ir aicināts ievīt 
savu domu kā lūgšanu, ar ko rotāt 
mūsu mīļās Latvijas galvu un lep-
ni rotāties pašiem. 
18. augustā 21.00 koncerts 
„Dziediet Tam Kungam jaunu 
dziesmu”. 
Koncertā piedalās Danuta Loč-
mele (baroka čells), Aija Veisma-
ne-Garkeviča (balss), Beata Geka 
(ērģeles un pozitīvs) un Anna 
Naudžūne (baroka vijole). 
„Dziediet Tam Kungam jaunu 
dziesmu, jo Viņš ir darījis brī-
numus!” – šie ķēniņa Dāvida 
98. psalma vārdi kļuvuši par kon-
certa vadmotīvu. Tāpat kā visa 
dzīvā radība dienu no dienas slavē 
savu Radītāju, tā arī cilvēka sirdī 
dzimst vēlme pateikties Dievam 
par visu, ko viņš dāvājis. „Mūzi-
kai ir tikai viens mērķis – godināt 
Dievu un atspirdzināt dvēseli!” tā 
par komponista sūtību teicis J. S. 
Bahs. Viņš savus darbus iesāka ar 
iniciāļiem J.J., kas nozīmē Jesu juva 
(Jēzu, palīdzi!), darba sākumā un 
pabeidza sacerējumu ar „Soli Deo 
gloria” (Slava Dievam vienīgajam). 
Šajā koncertā tiks piedāvā-
tas baroka pērles – H. Pērse-
la, D.  Bukstehūdes. J. S. Baha, 
G.F. Hendeļa, Ž. B. Barjēra un citu 
komponistu garīgie sacerējumi. 
Ziemeļvācu baroka komponists 
D. Bukstehūde, iedvesmojoties no 

98. psalma teksta, radījis brīnišķī-
gu kantāti „Dziediet Tam Kungam 
jaunu dziesmu”. J. S. Baha ērģeļ-
darbi joprojām pieder skaistāka-
jiem komponista garadarbiem. 
G. F. Hendelis 1739. gadā sacerēja 
iespaidīgu Svētās Cecīlijas, mūzi-
kas patroneses, dienai veltītu odu. 
Vienu no skaistākajām šī opusa 
lappusēm dzirdēsiet soprāna un 
čella dueta izpildījumā, kopā ar ēr-
ģeļu pozitīva pavadījumu. Soprāna 
ārija no odas ir viens no retajiem 
vokāli instrumentālajiem piemē-
riem, kurā, kā ierasti, čellam baro-
ka laikā nav tikai pavadoša, bet gan 
izteikta solista funkcija. Leģenda 
vēsta, ka Sv. Cecīlija dziedājusi tik 
brīnišķīgi, ka eņģelis nolaidies no 
debesīm, lai paklausītos viņā. 
Šajā koncertā klausītājiem būs 
īpaša iespēja dzirdēt ne tikai baz-
nīcas ērģeļu burvīgo, majestātisko 
skanējumu, bet arī baroka laika 
instrumentu sastāvu, kas būs iz-
vietojies baznīcas altāra priekšējā 
plānā. Baroka vijole un baroka 
čells ir instrumenti, kuru spēlē-
šanai tiek izmantotas aitu zarnu 
stīgas, tādēļ instrumentu skanē-
jums ir maigāks. Pirmo reizi šajā 
baznīcā skanēs ērģeļu pozitīvs jeb 
pārnēsājamās ērģeles. Šāds instru-
ments baznīcas mūzikas atskaņo-
šanā bija ierasts baroka laikmetā. 
Mūziķi spēlē uz vēsturisko instru-
mentu oriģināliem un kopijām. 
19. augustā 10.00 rīta diev-
kalpojumā muzicēs ērģelnieks 
 Aivars Kalējs.
Ieeja vakara koncertos par ziedo-
jumiem baznīcai. 18. augusta kon-
certā ieeja baznīcā ar bezmaksas 
ielūgumiem, kurus varēs saņemt no 
14. augusta Saulkrastu sporta cen-
trā, kultūras namā „Zvejniekciems” 
un Saulkrastu TIC pie administra-
toriem. Visu apmeklētāju ērtībām 
18.  augusta koncertu būs iespēja 
vērot arī tiešraidē baznīcas dārzā. 

23. augustā 19.00 Saulkrastu 
domes zālē, atceroties 1989. gada 
23. augustu un akciju „Baltijas 
ceļš”, aicinām noskatīties Iva-
ra Selecka dokumentālo filmu 
„Turpinājums”. Ieeja brīva. Fil-
mas ilgums 97 min. 
Latvijas dokumentālā kino klasi-
ķa Ivara Selecka filma par pieciem 
bērniem no dažādiem Latvijas 
novadiem pirmajā klasē.
Kārlim ir stipras ģimenes saknes 
Latvijas laukos,  Gļeba vecvecāki 
Latvijā iebraukuši tikai padomju 
gados, Zanes ģimene ir pirmās 
paaudzes pilsētnieki, Anastasijas 
ģimene no pilsētas pārcēlusies uz 
laukiem, bet Anetes mamma dzī-
vo Anglijā. Viena gada  vērojums 

par to, kas notiek bērna prātā.
Filma „Turpinājums” ir pirmā 
daļa no ieplānota ilgstoša kino 
vērojuma par pieciem Latvijā 
dzimušiem bērniem. Filmu cikla 
mērķis ir atgriezties pie pirmās 
filmas varoņiem ik pēc septiņiem 
gadiem un dokumentēt viņu dzī-
ves gājumu līdzi laikam.
24. augustā 19.00 Saulkrastu 
estrādē leģendārās Olgas Dreģes 
80 gadu jubilejas koncerts.
Koncertā, kuru vadīs pazīstamais 
rakstnieks un publicists Ēriks Hān-
bergs un Dailes teātra aktrise Aija 
Dzērve, piedalīsies kinorežisors 
Jānis Streičs, Olgas Dreģes ekrā-
na partneri Uldis Dumpis, Baiba 
Indriksone, Lolita Cauka, Diāna 
Zande, Gundars Āboliņš, ilggadī-
gie skatuves kolēģi Ausma Kan-
tāne, Lidija Pupure, Juris Strenga 
un  Jānis Paukštello, koris „Balsis”, 
bērnu ansamblis „Knīpas un knau-
ķi” un citi viesi. Katrā pilsētā viesu 
sastāvs būs mainīgs. Koncertā uz 
lielā ekrāna tiks demonstrēti frag-
menti no nozīmīgākajām kino-
filmām un teātra izrādēm, kurās 
gaviļniece piedalījusies.
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.
25. augustā VI folkloras kopu 
festivāls „Pa saulei” un Senās 
uguns nakts Saulkrastos.
11.30 folkloras kopu svētku gā-
jiens no Saulkrastu domes līdz 
Simtgades skvēram.
12.00 festivāla dalībnieku liel-
koncerts „Divejādi saule teka” 
Simtgades skvērā. 
15.30–17.00 dziedāšanas meis-
tarklase viesu namā „Aizvēji”.
Folkloras kopu koncerti 
Saulkrastos:

17.30–18.00 Bērzu alejas un Os-
tas ielas krustojumā.
18.15–18.45 Saulkrastu sociālās 
aprūpes mājā.
19.00–19.30 pie veikala „ELVI” 
(Ainažu iela 28).
20.00 Saules laukumā Senās 
uguns nakts īpašais koncerts – 
J. Mediņa Rīgas 1. mūzikas skolas 
jauniešu simfoniskais orķestris 
Lauras Stašas vadībā un Ance 
Krauze īpašā koncertā. Jēkaba Nī-
maņa īpaši radīta jaundarba „Līdz 
man nāc!” pirmatskaņojums. 
21.00 Jūras parka pludmalē Senās 
uguns nakts uguņu iededzināša-
nas rituāls, uguns daudzināšana.
21.30 latvju danči Saules lauku-
mā. 

SPORTA AFIŠA
No 7. līdz 9. septembrim flor-
bola kauss „SALMING CUP 2018”  
Saulkrastu sporta centrā (laiks 
tiks precizēts).
15. septembrī no 10.00 riteņ-
braukšanas sacensības  „Saulkras-
tu rudens velo sprints” Saulkrastu 
apkārtnē (precīza vieta tiks no-
teikta vēlāk).
22. septembrī no 10.00 Jūras 
parkā „Latvijas Spēka diena 2018”.
No 23. līdz 29. septembrim 
projekts Eiropas veselības nedēļa 
„Dzīvo veselīgi Saulkrastos”.  Visas 
nedēļas garumā dažādas fiziskās 
aktivitātes visiem vecumiem.
JAUNUMS!!! Septembrī kat-
ru otrdienas vakaru Saulkrastu 
skriešanas seriāls „Pāri kāpām 
līdz jūrai”.
Papildu informācija www.
saulkrasti.lv; www.facebook.com/
saulkrastisports. 

SENIORU AKTIVITĀTES
4. septembrī 13.00 Jauniešu 
mājā tikšanās ar fitoterapeitu 
 Artūru Tereško.




