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Gaidām pieteikumus 
Saulkrastu 
Lielajai balvai
Saulkrastu novada dome līdz 
15. jūnijam aicina iesniegt 
rakstiskus priekšlikumus 
Saulkrastu Lielās balvas 
piešķiršanai Saulkrastu domē.

 
Saulkrastu Lielā balva ir augstā
kais Saulkrastu domes apbalvo
jums. Lielo balvu – mākslas darba 
atveidojumu un naudas balvu  – 
piešķir par izciliem nopelniem 
vai sasniegumiem Saulkrastu paš
valdības labā: tautsaimniecības, 
zinātnes, veselības aizsardzības, 
sociālās aprūpes, drošības, kul
tūras, izglītības, sporta, sabied
riskajā, saimnieciskajā darbā un 
Saulkrastu vārda popularizēšanā. 
Saulkrastu Lielās balvas īpašnie
kam tiks izmaksāta vienreizēja 
naudas balva četru minimālo mē
nešalgu apmērā.

Apbalvojumu drīkst saņemt 
fiziska persona, juridiska per
sona, Saulkrastu domes insti
tūcija, pašdarbības vai sporta 
kolektīvs. 

Tiesības ieteikt apbalvoša

nai citu personu, iesniedzot 
Saulkrastu domē rakstisku iero
sinājumu, ir fizisku personu gru
pai (ne mazāk kā piecas perso
nas), juridiskai personai, domes 
deputātam.

Pieteikumā apbalvošanai jā-
norāda:

1) apbalvojamās personas dati – 
vārds, uzvārds, dzīvesvieta vai no
saukums un adrese,

2) nopelnu, par ko ierosina ap
balvošanai, apraksts,

3) dati par iesniedzēju – vārds, 
uzvārds, dzīvesvieta vai nosau
kums un adrese.

Fizisku personu grupas ierosi
nājumu par personas izvirzīšanu 
apbalvojumam paraksta visi gru
pas locekļi, norādot savu vārdu, 
uzvārdu un dzīvesvietu.

Juridiskas personas ierosinā
jumam par personas izvirzīšanu 
apbalvojumam jāpievieno lē
mums.

Saulkrastu Lielo balvu plānots 
pasniegt Saulkrastu svētkos, kas 
šogad notiks 5. un 6. jūlijā.

Aicinām uz vasaras sezonas 
atklāšanas svētkiem un Muzeju nakti! 
Īpašais notikums – Saulkrastu Meža parka atklāšana 
Šogad vasaras sezonu atklāsim 
18. maijā, kad Saulkrastos 
savīsies Muzeju nakts 
„Tālavas taurētāja” un centrālā 
notikuma – Saulkrastu Meža 
parka atklāšanas – motīvi. 

Jau plkst. 15.00 Jūras parkā svinī
gi tiks pacelts Zilais karogs, bet 
Meža parkā notiks aktivitātes 
mazākajiem Saulkrastu viesiem: 
gan meža labirinti, gan radošās 
darbnīcas un plkst. 17.00 – Lie
pājas leļļu teātra izrāde „Lāč
radzis”.

Rīgas Centrālajā dzelzceļa 
stacijā plkst. 17.37 vilcienā Rīga–

Skulte uz svētkiem dosies pūtēju 
trio, kurš pavadīs viesus un inte
resentus līdz Saulkrastu stacijai, 
kurā plkst. 19.00 visus gaidīs pir
mais Muzeju nakts notikums  – 
gleznotājas Anitras Bērziņas per
sonālizstāde „Taurētājs”.

Tālākais ceļš pilsētā vedīs 
caur jaunizveidoto kvartālu – 
Saulkrastu Meža parku, kurā no 
plkst. 19.00 Svētku un Neibādes 
ielās būs iespēja skatīt māksli
nieces Ievas Saulītes vides insta
lāciju „Uzmanību! Notiek mežs”. 
Svētku ielā tiks izvietota arī Pop
up galerija – veltījums Saulkrastu 
māksliniekiem. Baneru tehnikā 

apskatei būs pieejami nozīmīgā
kie Saulkrastu mākslinieku dar
bi – līdzās eksponēti Margaritas 
Peilānes, Vitolda Kucina, Pauļa 
Postaža, Lienes Baklānes, Jutas 
Policjas un Mareka Gurecka dar
bi, kas ir savdabīgs ieskats Latvi
jas mākslas vēsturē, jo apvieno 
trīs dažādu paaudžu mākslinie
kus. Saulkrastos māksla vēl mek
lē savu telpu, un Muzeju naktī 
būs unikāla iespēja redzēt un 
piedzīvot vizuālās mākslas noti
kumus šajā Vidzemes piekrastes 
pilsētā.

Dažādas mākslas stacijas dar
bosies visā Saulkrastu pilsētā: no 

plkst. 18.00 – pasaku vakarēšana 
pie rakstnieka Reiņa Kaudzītes 
vasaras namiņa, no plkst. 20. 00 – 
radošas nodarbes un VJMMS 
audzēkņu koncerts pie kultūras 
nama „Zvejniekciems”, kura tel
pās apskatei būs pieejamas vēstu
riskās afišas.

Plkst. 20.00 nepieradinātā tel
pā Akācijas ielā 7 izskanēs viens 
no centrālajiem notikumiem – 
jauktā kora „Anima” koncerts „Uz 
tālajām zvaigznēm”. 

Tas būs latviešu laikmetīgās 
mūzikas koncerts, kurā skanēs 
komponistu Pētera Vaska, Ērika 
Ešenvalda, Jēkaba Nīmaņa, Lau
ras Leontjevas un Platona Bura
vicka mūzika. Notiks P. Buravicka 
jaundarba – kora cikla ar piecām 
daļām „No tālajām zvaigznēm” – 
pasaules pirmatskaņojums. Kon
certā muzicēs Aleksejs Bahirs 
(vijole), Undīne Balode (čells), 
Dagnija Tuča (blokflauta), Reinis 
Baltiņš (sitaminstrumenti). 

Ieejas maksa šajā koncertā – 
5 eiro, biļetes būs iespēja iegādā
ties stundu pirms koncerta. 

Plkst. 22.00 Meža parkā 
notiks dzejfolkgrupas „Zāle” 
koncerts par latviešu dzejas 

bagātību no vēstures līdz pat 
mūsdienām. Programmā ietver
tas oriģinālkompozīcijas, kas 
papildinātas ar instrumentālām 
improvizācijām tautas mūzikas 
elementiem. Klausītāji kopā ar 
grupu „Zāle” izdzīvos Latvijā par 
ikonām kļuvušo dzejnieku (Rai
nis, Aspazija, Čaks, Vācietis) ne
mirstošo vārda spēku, un, ejot 
cauri pagātnei līdz mūsdienām, 
tiks atskaņoti arī skaņdarbi ar 
dzejnieka Pētera Draguna un 
dziesmu autores Martas Kreitu
ses vārdiem, ko papildinās gru
pas dalībnieku Kasandras Kaņe
pes, Kiras Maijas Kirsanovas, 
Santas Valeres, Aivara Smirnova 
un Harija Vagranta muzikālās 
idejas. 

Plkst. 23.00 vakara izskaņā – 
multimākslinieka Pētera Gertne
ra audiovizuālā ekspozīcija „Noc
te Affectum”.

Uzmanību! Svētku laikā kur
sēs bezmaksas autobuss: 18.15 
Melnsila iela  – 18.30 Centrs – 
18.45 Baltā kāpa – 19.00 Centrs; 
19.30 Centrs – 19.40 Akācijas 
iela – 20.00 k/n „Zvejniekciems”; 
21.00 Melnsila iela – 21.20 Akāci
jas iela – 21.30 Centrs.
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Ekspluatācijā tiks 
nodoti pirmā posma 
kanalizācijas sistēmas tīkli
Pavasarī ir atsākti būvdarbi 
ūdenssaimniecības 
pakalpojumu attīstības 
projektā „Ūdenssaimniecības 
pakalpojumu attīstība 
Saulkrastos, II kārta” 
(projekta Nr. 5.3.1.0/17/I/019). 
Drīzumā lietošanā tiks nodoti 
pirmā posma centralizētās 
kanalizācijas sistēmas tīkli 
Amatnieku, Zvaigžņu, Jomas, 
Jaunā un Liepu ielā.

Lai nodrošinātu pieslēgumu 
jaunizbūvētajiem centralizēta
jiem ūdensapgādes un kanali
zācijas tīkliem, SIA „Saulkrastu 

komunālserviss” aicina nekus
tamā īpašuma īpašniekus, kuru 
mājsaimniecības atrodas šajās ie
lās, vērsties ar iesniegumiem SIA 
„Saulkrastu komunālservisā”.

Uzņēmums aicina arī pārējo sešu 
projekta posmu iedzīvotājus laikus 
iesniegt pieteikumus, lai pieslēgtos 
jaunajiem centralizētajiem ūdens
apgādes un kanalizācijas tīkliem, 
kas tiks pakāpeniski nodoti eks
pluatācijā no 2019. līdz 2021. gadam.

SIA „Saulkrastu komunālserviss” 

Uzsāks asfaltēto 
ielu un ceļu 
seguma remontu
Lai nodrošinātu ceļu 
līdzenumu un ūdens atvadi no 
ceļa seguma, maija otrajā pusē 
plānots uzsākt pašvaldībai 
piederošo asfaltēto ielu un ceļu 
seguma, tajā skaitā arī ūdens 
aku pārsedžu remontu un aku 
vāku regulēšanu. 

Remontdarbi notiks Atpūtas, Aģes, 
Akmens, Krasta, Ķīšupes, Alfrēda 

Kalniņa, Vidrižu, Skolas, Nolikta
vas, Raiņa (pie bibliotēkas ēkas), 
Smilšu, Ainažu (iebrauktuve pie 
pasta), Vidus, Saules, Pļavas, Lauku, 
Kāpu, Bērzu, Brāļu Kaudzīšu ielās, 
Bērzu alejā, kā arī Draudzības ielā, 
dārzkopības saimniecībā „Ķīšupe 
1”, un 11. un 35. ielā, dārzkopības 
saimniecībā „Pabaži”. Remontu 
plānots pabeigt līdz jūnija beigām. 
Darbus veiks SIA „Gludi LM”.

Zīmējam kopā ar 
karikatūristu Gati Šļūku

15. aprīlī Saulkrastu 
novada bibliotēkā viesojās 
profesionāls mākslinieks, 
karikatūrists Gatis Šļūka, lai 
tiktos ar „Karikatura.lv” žanra 
cienītājiem un Vidzemes 
jūrmalas Mūzikas un mākslas 
skolas audzēkņiem un 
pedagogiem.

Autoram ir vairākas grāmatas: 
„Karikatūras” (Lauku Avīze, 
2006), „Karikatūras 2” (Lauku 
Avīze, 2015), „Karikatūra LV” (Lat
gales druka, 2018). Svinot valsts 
simtgadi, karikatūrista trešais 
krājums veltīts Latvijai. Grāmatā 
ir vairāk nekā 300 jautri un asprā
tīgi zīmējumi par Latviju un tās 
iedzīvotājiem.

Gatis Šļūka dzimis un uzau
dzis Raunā, skaistā Vidzemes 
ciemā; tur arī pirmoreiz paņēma 
rokā zīmuli. Pabeidzis Rīgas Lie
tišķās mākslas koledžu (tagadējā 
Rīgas Dizaina un mākslas vidus
skola) un ieguvis maģistra grādu 
grafikas mākslā Latvijas Mākslas 
akadēmijā, apguvis arī animāci
jas kursus studijā „A Film Latvi
ja”. Šobrīd Gatis strādā „Latvijas 
Avīzē”.

Bibliotēkas vie
sis pasākuma ap
meklētājiem stās
tīja par savu radošo 
darbību, atbildēja 
uz jautājumiem 
par sava darba 
specifiku, karika
tūrām dažādos in
terneta portālos, 
autortiesībām un 
honorāriem. 

Pasākuma otrajā 
daļā notika G. Šļū
kas vadītā meis
tarklase Vidzemes 
jūrmalas Mūzikas 
un mākslas skolas 
skolēniem. Skolas 
audzēkņiem bija 
iespēja iepazīt ka
rikatūru zīmēša
nas pamatprinci
pus un individuāli 
radīt savu darbu ar jauniegūtajām 
zināšanām. Pirmais modelis bija 
pasākuma apmeklētājs no Carni
kavas – Mārtiņš Upītis. Karikatū
rists, viņu portretējot, stāstīja un 
rādīja dažādus zīmēšanas paņē
mienus un nianses.

Pasākuma beigās Saulkras

tiem tika dāvināts zīmējums 
„Ieskrien Saulkrastu vasarā!”, 
kas glabāsies Saulkrastu novada 
bibliotēkā.

Ilze Dzintare, 
Saulkrastu novada  

bibliotēka

NVA konsultācijas
Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) Siguldas filiāles 

darbinieki pieņems klientus 6. jūnijā no plkst. 10.00 līdz 16.00 
Saulkrastu domes telpās – zālē, 2. stāvā.

Karikatūrists Gatis Šļūka meistarklasē kopā ar Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolas audzēkņiem un 
pedagogiem. Foto: no bibliotēkas arhīva

G. Šļūkas karikatūra „Ieskrien Saulkrastu vasarā!”

Veselības veicināšanas 
projekta aktualitātes
Saulkrastu novada vidusskolu 
sākumklašu skolēni ir pabeiguši 
otro peldēšanas mācību 
gadu Krimuldas peldbaseinā 
Raganā. Nodarbībās skolēni 
apguvuši peldētprasmi, kas 
noteikti noderēs drīzajā vasaras 
brīvlaikā, bet mūsu seniori 
stiprina veselību vingrošanas 
un jogas nodarbībās.

Veselību veicinošās nodarbības 
notiek projektā „Veselības veici
nāšanas pasākumi Saulkrastu no
vadā” ar mērķi uzlabot veselības 
veicināšanas un slimību profilak
ses iespēju pieejamību Saulkras
tu novada iedzīvotājiem, vēršot 
uzmanību fizisko aktivitāšu un 
veselīga uztura nozīmei ikdienā.

Zvejniekciema vidusskolas un 
Saulkrastu vidusskolas sākumkla
šu skolēni jau otro mācību gadu 
piedalījās peldēšanas nodarbībās, 
kurās reizi nedēļā apguva pel
dētprasmi instruktoru vadībā. 
Nodar bībās skolēni arī norūdīja 
savu organismu, uzlaboja veselību 
un ieguva pozitīvu enerģiju. Īpaši 
interesanta bija pēdējā nodarbība, 
kurā skolēni pārbaudīja savu pel
dētprasmi, ūdenī peldot apģērbā. 

Abu Saulkrastu novada vidus
skolu 10.–12. klašu skolēni šajā 
pavasarī piedalījās nodarbībās 
par veselīgu uzturu un tā pagata
vošanu.

Liels gandarījums par aktīva
jiem novada senioriem, kuri pie
dalās piedāvātajās vingrošanas un 
jogas nodarbībās. Vēl līdz jūlija 
beigām senioriem (iedzīvotājiem, 
vecākiem par 54 gadiem) ir iespē
ja apmeklēt konkrētās nodarbības 
bez maksas. Ja ir vēlme izkustē
ties, ir iespēja pievienoties:
•	 vingrošanas	nodarbībās	pirm

dienās plkst. 8.30 kultūras namā 
„Zvejniekciems” un plkst. 10.00 
Saulkrastu sporta centrā;
•	 jogas	 nodarbībās	 trešdienās	

plkst. 10.45 Saulkrastu sporta 
centrā un piektdienās plkst. 11.00 
kultūras namā „Zvejniekciems”.

Projekta „Veselības veicinā
šanas pasākumi Saulkrastu no
vadā”, Nr. 9.2.4.2/16/I/087, īste
nošana plānota līdz 2020. gada 
20.  jūnijam. Projektu pilnībā fi
nansē Eiropas Sociālais fonds.

Aicinām skolēnus 
pieteikties darbam vasarā!
Lai nodrošinātu darba 
prasmju un iemaņu apgūšanu 
un atbalstītu ģimenes ar 
bērniem, Saulkrastu novada 
dome aprīļa sēdē pieņēma 
lēmumu pašvaldības Īpašumu 
apsaimniekošanas nodaļas 
Labiekārtošanas daļā izveidot 
sešas pagaidu amata vietas, 
uz kurām ir iespēja pieteikties 
jauniešiem no 13 līdz 19 gadu 
vecumam. 

No 3. jūnija līdz 23. augustam 
iespēja strādāt būs pavisam 40 
jauniešiem: katrs tiks nodarbi
nāts divas nedēļas četras stundas 

dienā. Domes noteiktais atalgo
jums būs 125 eiro pirms nodokļu 
nomaksas. Plānots, ka jaunieši 
palīdzēs labiekārtošanā – uzkops 
laukumus un skvērus, stādīs un 
kops augus un ziedus. 

Jauniešiem, kuri vēlas preten
dēt uz šīm darbavietām, jābūt vis
pārējo pamatskolu vai vidusskolu 
skolēniem un jābūt deklarētiem 
Saulkrastu novada administratī
vajā teritorijā. 

Darbavietas prioritāri tiks no
drošinātas sociāli mazaizsargā
to – trūcīgo, maznodrošināto un 
daudzbērnu ģimeņu bērniem. 
Pārējiem pretendentiem darba

vietas būs pieejamas pieteikumu 
iesniegšanas secībā.

Lai pieteiktos darbam vasarā, 
skolēniem līdz šā gada 24. mai
jam jāiesniedz aizpildīta pietei
kuma anketa Klientu apkalpo
šanas centrā (KAC) Raiņa ielā 8, 
Saulkrastu novada domes darba 
laikā. Pieteikuma anketa pieeja
ma KAC un pašvaldības mājasla
pā www.saulkrasti.lv, sadaļā „Jau
numi”. 

Uzmanību! Skolēniem, ar ku
riem tiks noslēgts darba līgums, 
būs nepieciešams savs bankas 
norēķinu konts. Aicinām vecākus 
laikus padomāt par tā izveidi!
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Augsti sasniegumi skolēnu zinātniskās 
pētniecības darbu konferencē
Zinātniskās pētniecības 
darbu lasījumi Zvejniekciema 
vidusskolā notika jau 
25. janvārī. Skolēnu darbus 
vērtēja dažādu mācību jomu 
komisiju dalībnieki. 

No Zvejniekciema vidusskolas 
uz Rīgas reģionālo konferenci, 
kas notika 8. martā, klātienē pre
zentēt savus darbus tika izvirzīti 
11. klases skolēni: Katrīna Mārtiņa, 
Kate Strupiša un Markus Vilcāns. 
Jaunietis Rīgas reģionālajā konfe
rencē prezentēja darbu „Gaismas 
diožu spuldžu energoefektivitāte” 
fizikālo zinātņu nozarē (darba va
dītājs Andris Zande). 

Ar augstiem sasniegumiem 
Zvejniekciema vidusskolu šajā ko
ferencē pārstāvēja 11. klases skol
nieces K. Mārtiņa un K. Strupiša.

Meitenes izstrādāja zinātnis
kās pētniecības darbu „Tūrisms 
kā Saulkrastu novada sociāli eko
nomiskās attīstības veicinātājs” 
(darba vadītāja Valda Tinkusa) un 
veiksmīgi to aizstāvēja Rīgas reģio
nālajā konferencē, ekonomikas un 
uzņēmējdarbības nozarē, no mak
simāli iespējamajiem 100  punk
tiem iegūstot 88, kas bija otrais 
labākais rezultāts šajā sekcijā. 

Darbs tika izvirzīts dalībai 
Valsts konferencē, kurā Rīgas 

Tehniskajā universitātē 12. un 13. 
aprīlī piedalījās pustūkstotis Lat
vijas talantīgāko skolēnu, lai pre
zentētu savus zinātniskās pētnie
cības darbus. Šogad bija mainīts 
konferences formāts un skolēni 
savus darbus prezentēja atbilstoši 
starptautiskajai skolēnu zinātnes 
konferenču praksei – intervijās ar 
Latvijas spēcīgākajiem zinātnie
kiem un mācībspēkiem stendu 
referātos. Rezultātā K.  Mārtiņa 
un K. Strupiša Latvijas skolēnu 
43. zinātniskās pētniecības darbu 
konferencē par savu darbu iegu

va otro pakāpi, kas dod papildu 
punktus līdzdalībai konkursā 
par studiju vietām sekcijai atbil
stošajā studiju programmā Lat
vijas Universitātē. Apsveicami, 
ka jaunietes izzina un pēta dabas 
un vēstures objektus un kultūras 
notikumus Saulkrastu novadā un 
ar savu darbu prezentē tos valstij.

Paldies zinātniskās pētniecības 
darbu vadītājiem par ieguldīto 
darbu! 

Dace Dulpiņa, 
Zvejniekciema vidusskola

Aprīlis – projektu mēnesis
Aprīlī Saulkrastu vidusskolā 
mācību laiku īpaši raibu 
un krāsainu darīja skolā 
izstrādātie un īstenotie 
projekti, sākot no Projektu 
nedēļas, kas notika pasākumā 
Nr. 8.3.2.2/16/I/001 „Atbalsts 
izglītojamo individuālo 
kompetenču attīstībai” un 
beidzot ar starptautiskiem 
projektiem „Erasmus+” un 
„Nordplus”.

Pēc vairāku gadu pārtraukuma 
pamatskolas 7. un 8. klasēm no
tika Projektu nedēļa. Tajā skolēni 
individuāli, pāros vai grupās iz
vēlējās tēmas, vāca informāciju, 
analizēja to un centās sasniegt 
rezultātus, kas noderētu gan 
skolotājiem, gan būtu interesan
ti īstenojami pašiem skolēniem. 
Skolēniem ļoti aktuāls bija pētī
jums par populāro spēli „Kenda
ma”, tādēļ maijā skolā notiks pašu 
rīkots Kendamas turnīrs. Īpaši 
klātesošie iesaistījās projektos par 
Latvijas dzelzceļa stacijām un lī
biešiem, jo to autori bija izstrādā
juši interaktīvas spēles „Kahoot!” 
un „Wooclap”. Projekts par saldē
tajām zivīm rosināja aizdomāties 
par ikdienā lietoto pārtiku gan 
ģimenēs, gan skolas ēdnīcā. Vai
rāki projekti palīdzēja izvēlēties 
ceļojuma maršrutu vasaras brīv
laikā – vispopulārākās izrādījās 
eksotiskās Bora Bora un Maldivu 
salas. Liels paldies visiem skolotā
jiem un skolēniem par piedalīša
nos, idejām un atbalstu projektu 
tapšanā!

23. aprīlī Saulkrastu vidus
skolā sadarbībā ar biedrību 

„Jauniešu akadēmija „Pacelt Pa
sauli”” un Daci BriediZālīti sā
kās sestais sarunu cikls projektā 
Nr.  8.3.2.2/16/I/001 „Atbalsts 
izglītojamo individuālo kompe
tenču attīstībai”, nodarbību cik
lā „Es  – nākamais darba devējs 
Latvijā”, kurā plānotas tikšanās 
ar dažādu profesiju pārstāvjiem, 
kuri dalīsies savās zināšanās un 
pieredzē, lai palīdzētu skolē
niem veiksmīgāk izvēlēties savu 
nākotnes profesiju. Aprīlī mūsu 
skolu apmeklēja trīs spilgtas per
sonības, kuras dalījās ar saviem 
pieredzes stāstiem: Patrīcija 
Anna Vavilova (skolniece un Jau
niešu Saeimas vēstniece) „Mans 
Eiropas stāsts un kā būt uzņēmē
jam skolā”, Armands Puče (spor
ta žurnālists un grāmatu autors) 
„Intervija mūža garumā” un 
Inese Ozola (zīmola „Amoralle” 
īpašniece un radītāja) „Saklausi 
savu sirds aicinājumu un seko 
tam”. Lielākai daļai skolēnu un 
skolotāju šīs tikšanās bija patie
sas iedvesmas un enerģijas avots, 
jo aizrautība aizrauj. Ar nepacie
tību gaidām maija viesus  – Rei
ni Rubeni („Swedbank” valdes 
priekšsēdētājs), Signi Znotiņu 
(Eiropas Parlaments) un Initu 
Kaži (ārste, gastroenteroloģe).

Aprīļa dinamiskākie notikumi 
bija Saulkrastu vidusskolas sko
lēnu un skolotāju piedalīšanās 
trijos starptautiskos projektos. 
Pirmie ārzemju pieredzi apgūt 
devās KA201 „Erasmus+” projekta 
„STEM for Innovations” dalīb
nieces – pedagoģes Marina Skļa
ra, Ilona Trezuna, Inna Jenerte, 
Inese Petrošina un Lilita Rihtere. 

Kas ir STEM? – Science, Techno
logy, Engineering, Mathematics jeb 
Zinātne, tehnoloģijas, inženierzi
nības un matemātika  – eksakto 
zinātņu ceļš un izvēle. 

Mūsu skolotāji sākumā Buka
restē (Rumānijā), bet mēneša 
beigās Romā (Itālijā) apguva 
programmēšanas metožu lieto
šanu dažādās stundās, piedalījās 
diskusijā, kā savstarpēji efektīvi 
mācīties pašiem un skolēniem, 
iesaistot biznesa speciālistus. 

Nākamie uz saulaino Grieķiju 
devās KA229 „Erasmus+” Latvijas 
projekta „Z paaudze skolā” dalīb
nieki – deviņi 6. klašu skolēni un 
trīs pedagogi. 

Skaitliski vislielākā grupa – 25 
7.–9. klašu skolēni, divi pedagogi 
(Marina Skļara un Ivonna Ungu
re) un vecāku padomes pārstāve 
Iveta Baltiņa – devās uz Somiju, 
„Nordplus” projektā „Skolēnu 
apmaiņa starp Sonkajarvi un 
Saulkrastu vidusskolām” ar mēr
ķi pētīt meža resursus Somijā un 
jūras resursus Latvijā, lai veidotu 
ieteikumus metodes „zaļa klase” 
integrēšanai skolā. Mūsu skolē
niem bija iespēja gandrīz nedēļu 

iejusties somu skolas ikdienā un 
dzīvesveidā. Šajā laikā skolēni 
dabā veidoja mārketinga materiā
lus tūrisma objektiem, koka māju 
ražotnē guva priekšstatu par ra
žošanu, bet skolā radīja jaunas 
biznesa idejas. 

Taču visspilgtākās emocijas 
gandrīz visiem skolēniem izraisīja 
iespēja dzīvot somu vienaudžu ģi
menēs, kā arī viņu dzīvesveida un 
nacionālo ēdienu iepazīšana un 

izklaides. Secinājumi – somi ir tik 
klusi un kautrīgi, ka mēs, latvieši, 
salīdzinājumā ar viņiem izskatā
mies pēc ugunīgiem dienvidnie
kiem (bet varbūt mūsu skolēni ir 
tik enerģiski?) un somu izklaidēm 
nekādi laikapstākļi nav šķērslis. 
Vairāk informācijas un foto – 
mūsu „Facebook” lapā.

Marina Skļara, Ivonna Ungure, 
Saulkrastu vidusskola

No kreisās: projekta „STEM for Innovations” dalībnieces un Saulkrastu 
vidusskolas skolotājas – M. Skļara, I. Petrošina, I. Jenerte, L. Rihtere 
Romā. Foto: no Saulkrastu vidusskolas arhīva

„Rūķīša” rosīgais aprīlis
Šomēnes bērniem bija iespēja 
noskatīties divas teātra izrādes: 
„Brīnumdārzs” un „Dakteris 
Aikāsāp”.

9. aprīlī pie mums „Rūķītī” bija 
ieradies mobilais planetārijs, kas 
bērniem sniedza iespēju mūsdienī
gi ieskatīties gan kosmosā, gan bio
loģijas un dabaszinātnes pasaulē.

Arī šogad bērni tradicionāli 
tika gatavoti jauno vokālistu kon
kursam „Saulkrastu cīrulītis”. Lai 
jaunie dziedātāji justos drošāk, 
bērnudārzā tika rīkoti konkur
sa ieskaņas koncerti. Apsveicam 
konkursa laureātus!

16. un 17. aprīlī svinējām Liel
dienas. Šogad vistiņa bija pavisam 
slinka un negribēja dēt olas. Viņa 
bija apvainojusies uz Lieldienu zaķi, 

jo viņš katru gadu atnāca, paņēma 
olas, tādēļ vistiņai no Lieldienām 
nebija nekāda prieka. Bērni kopā 
ar zaķi dziedāja, dejoja un gāja ro
taļās – beigās vistiņa tomēr olas at
deva un zaķis varēja tās dāvināt bēr
niem. Skolotājas kopā ar bērniem 
izgatavoja lielas, telpiskas olas, kas 
tika izstādītas bērnudārza laukumā.

Aprīli pabeidzām ar projektu 
„Kustinācija” – katrs rīts bērnu
dārzā tika iesākts ar rīta rosmi. Lai 
kustība bērnā radītu prieku, uzde
vumi notika kā atraktīva spēle.

Fiziskajām aktivitātēm ikdienā 
ir liela nozīme ne tikai bērnudār
zā, bet arī ģimenē, tādēļ skolotāja 
mudināja bērnus vingrot kopā arī 
mājās.

Lita Nusberga, PII „Rūķītis”
No kreisās: Kate Strupiša un Katrīna Mārtiņa. Publicitātes foto

Foto: no arhīva
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Sestdienā, 18. maijā, kad Eiropā būs Muzeju nakts, Saulkrastos 
kultūras pasākumi notiks jau priekšpusdienā. Vietējais 
mākslinieks Džons (Jānis) Delgalvis ar dzīvesbiedri Sandru 
Delgalvi, domubiedriem no kluba „JD Art” un biedrības 
„Vidzemes jūrmalas mākslinieki”, kā arī Saulkrastu slimnīcas 
valdes priekšsēdētāja Santa Ancāne ar savu komandu jau 
piekto reizi rīkos brīvdabas gleznu izstādi Saulkrastu slimnīcas 
pagalmā Ainažu ielā 34. Šogad pasākuma nosaukums ir „Diena 
kopā ar Mākslu un Medicīnu”. Gleznu izstādes atklāšana plānota 
plkst. 11.00, bet jau no paša rīta apmeklētājus uz bezmaksas 
konsultācijām un veselības pārbaudēm gaidīs 10 Saulkrastu 
slimnīcas ārsti-speciālisti. 

Kā Džons Delgalvis 
nonāca Saulkrastos
Ir brīži, kad ierastā un itin labā 
dzīves ritmā patīkamas pārmai-
ņas var ienest skats no malas. 
Šoreiz vīrs, kurš savdabīgi sacēla 
kājās Saulkrastus, ir Džons Del-
galvis. Dzejnieks Imants Ziedo-
nis droši vien viņu sauktu par 
„garaini, kas veicina vārīšanos”, 
jo tieši Džonam pieder ideja par 
Saulkrastu gleznotāju plenēra rī-
košanu, gleznu ielas izveidošanas 
tradīciju pilsētas svētkos un, vis-
beidzot, brīvdabas mākslas izstā-
des rīkošanu Saulkrastu slimnīcas 
pagalmā.

Lai arī Dž. Delgalvja dzīves-
stāsts saulkrastiešiem lielākoties 
ir zināms, nezinātājiem var tikai 
atgādināt, ka Otrā pasaules karā 
Jāņa Dzelzgalvja tēvs kopā ar ģi-
meni dažas stundas pirms Sarka-
nās armijas ienākšanas Rīgā uz-
kāpa uz kuģa un devās svešumā. 
Dzīvodams Amerikā, Jānis kļuva 
par Džonu, un no viņa uzvārda 
pazuda burts „z”, jo amerikāņiem 
to bija grūti izrunāt. Džons ir die-
nējis amerikāņu armijā Vācijā, 
strādājis policijā – sākumā devi-
ņus gadus patruļdienestā, vēlāk 
zīmējis noziedznieku portretus, 
uzlabojot fotorobotus, bet gadiem 
brīvo laiku veltījis mākslai. „Man 
patika gleznot ātros portretus. 
Taču nevienam jau otra portrets 
tā īsti neinteresē, bet, ja tu to pār-
taisi par tautumeitu, tad gan tas 
šķiet daudz interesantāk. Kad at-
braucu uz Latviju, es sāku pieda-
līties plenēros. Tas man bija kaut 
kas jauns, jo dabu es nekad nebiju 
gleznojis,” atzīst Dž. Delgalvis. 

„Un tad mani pameta sieva, 
bet katrai lietai jau ir savas divas 
puses – nav ļaunuma bez labu-
ma. Strādājot policijā, izmantoju 
iespēju bez maksas apgūt zīmē-
šanu. Vēlāk, nedēļas nogalēs, no 
savām mājām Ņujorkas štatā 
sāku braukāt uz lielpilsētu, kur 
Longailendā apmeklēju 150 gadus 
senu mākslas skolu „Art Student 
League”. Bija jābrauc 50 jūdzes uz 
vienu pusi un vēl 20 minūtes jā-
iet kājām. Šī skola mani pa īstam 
„atvēra” gleznošanai – apguvu 
tehniskās iemaņas un sastapu cil-
vēkus, kam interesēja tas pats, kas 
man,” stāsta Džons, piebilstot, ka 
tādā vidē, gleznojot modeļus, ne-
viens negrib būt vājākais, tādēļ jā-
strādā ātri un iespējami labāk. Tas 
arī motivējis pārējās nedēļas aktī-
vi darboties savā mājas studijā. 

Kad pienāca 90. gadu lielo pār-
maiņu laiks un pensijas vecums, 
Dž. Delgalvis sāka braukāt uz 
Latviju – pirmo reizi, kad  Latvijas 

robežu vēl kontrolēja PSRS ro-
bežsargi, ar ārzemju latviešu frak-
tētu kuģi no Zviedrijas –, bet kopš 
2003. gada mākslinieks šeit ir ap-
meties uz pastāvīgu dzīvi. 

„Sākumā es gribēju dzīvesvietu 
Rīgā, lai tiktos ar māksliniekiem, 
piemēram, apmeklēt gleznotā-
ja Jura Ģērmaņa studiju. Taču 
dzīvoklis Rīgā tajā laikā maksāja 
ļoti dārgi – tikpat, cik māja Rīgas 
tuvumā. Kopā ar Sandru – savu 
sievu, kura arī glezno, gandrīz 
vai nopirkām māju Ogres laukos, 
meža vidū, kopā ar dzērāju, kurš 
tur dzīvoja. Taču kaut kas tur 
nesanāca, un mēs iegādājāmies 
māju Lazdu ielā, pie Pupuļurgas 
gravas, Saulkrastos. Un tagad 
man ir ļoti liels prieks, ka es esmu 
šeit, Saulkrastos – man ir labi kai-
miņi, un arī jūra ir tepat. Sākumā 
man pietrūka tikai viena – bijušās 
Amerikas gaisotnes, kad gleznoju 
un tikos ar māksliniekiem. Tagad, 
kad es esmu kaut ko darījis, lai 
tik brīnišķīgā vietā kā Saulkrasti 
mākslas dzīve pie manis atgriez-
tos, nekad savā mūžā neesmu ju-
ties tik labi,” atzīstas Džons.

Pirmie soļi ceļa sākumam
Dž. Delgalvis uzsver, ka neesot 
gudrāks par citiem, bet uzkrātā 
dzīves pieredze ļaujot domāt, ka 
vietas, kurās darbojas mākslinie-
ki, kļūstot interesantākas un la-
bākas. 

Lai uzturētu mākslas gaisotni 
sev apkārt, viņš jau drīz pēc iera-
šanās Saulkrastos turpat blakus 
savam dzīvojamajam namam uz-
būvēja divstāvu māju-studiju ar 
gleznošanas telpām, kurās nolik-
ti molberti un bildes pie sienām. 
Šajā vietā jūtamas tikai gleznotā-
ju darbnīcām īpatnējās, ne ar ko 
nesajaucamās krāsu un šķīdinā-
tāju smaržas. Tagad te reizi ne-
dēļā, brīvajā laikā klubā „JD Art” 
sanāk vietējo gleznotāju kopiena: 
Giors Geks, Māra Skride, Elīna 
Birzkalne, kura rīko pilsētas svēt-
ku gleznotāju ielas pasākumu, 
 Gunita Berga, Liene Atāla, Kintija 
Lapkovska, Lolita Žilinska; reizi 
mēnesī atbrauc mākslinieču gru-
pa „Lemisele” no Limbažiem. Tie 
ir cilvēki, kuri ikdienā dara savus 
darbus, bet brīvajā brīdī viņiem 
patīk gleznot. Šādās reizēs pirms 
rokas izvingrināšanas pie mol-
bertiem studiju piepilda kafijas 
smarža un sarunas par dzīvi un 
gleznošanu. 

Papildus vietējo mākslinie-
ku nodarbēm Saulkrastos kopš 
2006.  ga da notiek gleznotāju ple-
nērs. Un tas aizsācies tā: Džons 
Latvijā pa īstam sapratis, ko nozī-

mē doties dabā un radīt tajā glez-
nu. Tad kādu reizi viņš saticis tā 
laika vietējās pašvaldības vadītāja 
vietnieci Ilzi Pētersoni, kura, izrā-
dās, bijusi ieinteresēta mākslinie-
ku iesaistīšanā Saulkrastu mākslas 
dzīvē. Džons izstāstījis savu ideju 
par gleznotāju plenēra rīkošanu un 
ticis uzklausīts. Atrasta arī māks-
liniece ar pieredzi plenēru rīko-
šanā – Maija Jakoviča, un pirmais 
gleznotāju plenērs veiksmīgi nos-
lēdzies ar izstādi pilsētas svētkos. 

Tagad jau gadiem pašvaldī-
ba uz plenēru aicina pazīstamus 

gleznotājus un akvarelistus gan 
no Latvijas, gan ārzemēm. Pats 
Džons vietējos plenēros gan ne-
piedaloties, jo, pēc viņa domām, 
uz plenēru atbraukušie esot brīvi 
no sadzīves un varot veltīt visus 
spēkus un laiku tikai gleznoša-
nai. Dzīvojot mājās, vienmēr nā-
kas būt aizņemtam ar visādiem 
darbiem. Taču reizi plenēra laikā 
tā dalībnieki tiekot uzaicināti uz 
viesībām klubā „JD Art”. 

Māksla ienāk 
slimnīcas pagalmā
Tas noticis pirms pieciem ga-
diem. Džons un Sandra Delgalvji 

vēl tagad atceras: viņi atnākuši uz 
slimnīcu un Saulkrastu slimnīcas 
valdes priekšsēdētājai Santai An-
cānei izklāstījuši savu ieceri sarī-
kot vietējo mākslinieku brīvdabas 
gleznu izstādi – vienu dienu uz 
dažām stundām slimnīcas pagal-
mā izstādīt apskatei savus un citu 
Saulkrastos dzīvojošo gleznotā-
ju darbus. Viņa uzreiz piekritusi 
un arī praktiski palīdzējusi šādu 
izstādi sarīkot. Tas bijis noderī-
gi ne tikai māksliniekiem – šāds 
pasākums, kurā redzamas ne tikai 
gleznas, bet ir arī iespēja sastapt 
pašus autorus un jaunos mūziķus, 
un viņu skolotājus no Vidzemes 
jūrmalas Mūzikas un mākslas 
skolas, allaž radījis prieku tiem, 
kuri uzturas dienas stacionārā 
un aprūpes nodaļā, kliedējot viņu 
pelēko ikdienu. Turklāt ik gadu 
slimnīcai tiek pasniegta dāvana – 
viena glezna, ko radījusi S.  Del-
galve, E. Birzkalne, G. Berga, un 
arī daži gleznotāju kopdarbi. 

Jau iepriekšējā pasākumā 
mākslinieku aktivitātes tika pa-
pildinātas ar bezmaksas ārstu 
konsultācijām, iespēju izmērīt 
asinsspiedienu un noteikt cuku-
ra līmeni asinīs. Šogad būs tieši 
tāpat, tādēļ arī 18. maija pasāku-
ma nosaukums ir „Diena kopā 
ar Mākslu un Medicīnu” un bez-
maksas konsultācijas jau no paša 
rīta sniegs 10 ārsti. Tātad tā būs 
svētku diena, kurā ir iespēja gūt 
labumu ne tikai dvēselei, bet arī 
veselībai. 

Tikai vienreiz vējš radījis ne-
gaidītus pārbaudījumus izstādes 

rīkotājiem, bet svētku sajūtai tas 
netraucēja.

Ko varētu darīt 
tāpat kā Amerikā? 
Turpinot runāt par brīvdabas 
mākslas izstādēm, Dž. Delgalvis 
stāsta, ka ideju par slimnīcas at-
balstīšanu ar mākslu viņš guvis 
Amerikā, Nevadas štatā, valsts 
dienvidrietumos, vietā, kas nav 
daudz lielāka par Saulkrastiem – 
Boulderā. Šāda 50 gadus sena 
tradīcija veicinājusi šīs pilsētiņas 
atpazīstamību un palīdzējusi at-
balstīt vietējo slimnīcu. 

„Bouldera,” teic Džons, „radās, 
kad Nevadas štatā tika būvēta lie-
la ūdenskrātuve. Kad dambis bija 
gatavs, daļa celtnieku aizbrau-
ca, un pilsētiņa sāka nīkuļot. Arī 
slimnīcai neklājās tikpat labi kā 
iepriekš, jo tai tika samazināts 
valsts finansējums. Tad pilsētas 
vadītāji sāka domāt, kā iegūt lī-
dzekļus šīs veselības iestādes uz-
turēšanai.” 

Amerikā ir daudzas brīvdabas 
mākslas izstādes, kurās māksli-
nieki kopš slavenā mākslinieka 
Pola Džeksona Polloka laikiem ir 
izstādījuši savas gleznas apskatei 
uz ielas. Daži to ir darījuši tādēļ, 
lai cilvēki redzētu viņu uzglezno-
to, citi – cerībā, ka gleznas tiks 
nopirktas un būs nauda iztikai. 
Taču, pateicoties Boulderas ie-
dzīvotāju ieinteresētībai, šī brīv-
dabas mākslas izstāde ir kļuvusi 
par lielāko mākslas darbu skati 
Amerikas rietumos. Ik gadu turp 
ar savām gleznām dodas vairāki 

simti mākslinieku, kuri trijos pil-
sētas parkos uzslietās teltīs izstā-
da skatei savus darbus (par teltīm, 
protams, ir jāmaksā īres nauda, 
kas pēc tam nonāk pilsētas kasē). 
Divu dienu izstādi ik gadu ap-
meklē arī aptuveni 10 000 inte-
resenti, kuri pērk ieejas biļetes. 
Katra biļete piedalās loterijā ar 
vairākiem simtiem balvu 25 000 
dolāru vērtībā. Protams, skaidru 
naudu neviens nedabū, bet glez-
nu vai mākslas darbu – gan. Tas 
ir svarīgs magnēts apmeklētāju 
uzmanības pievēršanai un notu-
rēšanai. Katrs mākslinieks, kurš 
atbraucis uz Boulderas brīvdabas 
izstādi, vienu savu gleznu atstāj 
pilsētai. Tā rīko izsoli un iegūtos 
ieņēmumus kopā ar biļešu un tel-
šu īres naudu atdod slimnīcai. 

„Domāju, ka arī Saulkrastos 
šādu pieeju ir iespējams īstenot, 
īpaši tagad, kad ir izbūvēta jau-
nā iela no stacijas uz jūras pusi. 
Cik man zināms, tika plānots, 
ka tā varētu būt gan promenā-
de, gan kā izklaides parks. Vieta, 
kur turpināt tradīcijas, kas aiz-
sāktas ar gleznotāju plenēriem, 
gleznu ielām pilsētas svētkos un 
slimnīcas pagalmā, jau ir,” spriež 
Džons, vienlaikus paskaidrojot, 
ka slimnīcas pagalms ir diezgan 
ierobežota vieta, jo tajā savus 
darbus iespējams prezentēt 25 
māksliniekiem: katrs var izstādīt 
apskatei trīs vai četras gleznas 
– vairāk vietas nepietiek. Tātad 
mākslai vajag lielāku telpu. Ja 
tāda tiks apgūta, būs vairāk vietas 
gan Saulkrastu, gan arī Zvejniek-
ciema gleznotājiem no studijas 
„Ultramarīns”. Viņiem varēs pie-
vienoties pazīstami mākslinieki, 
kuri dzīvo Saulkrastos, kā līdz 
šim to ir darījis gleznotājs Paulis 

Postažs, kurš saka, ka jūtas piede-
rīgs šai videi un ir gatavs atbalstīt 
arī vietējo kultūras dzīvi, tāpat kā 
Baiba  Līmane, Mareks Gureckis 
un Ēriks Bērziņš. 

„Atliek tikai noskaidrot, vai 
latviešu mākslinieki vēlēsies sa-
vas gleznas izstādīt uz ielas un 
tieši Saulkrastos. Un kādēļ gan 
ne – vispirms jau daudziem jau-
najiem māksliniekiem nav savas 
mašīnas, un viņiem ar gleznām 
rokās uz šejieni ir iespēja atbraukt 
vilcienā. Un ir pilnīgi skaidrs: 
jo vairāk mākslinieku brauks uz 
šejieni, jo lielāku interesentu uz-
manību viņi pievērsīs. Iespējams, 
no sākuma māksliniekus būs ne-
pieciešams kaut kā īpaši iesaistīt. 
Droši vien arī Boulderā, uz kurie-
ni tagad mākslinieki brauc pat no 
Amerikas pretējā krasta, lai satik-
tos gan ar skatītājiem, gan glez-
nu pircējiem un ir gatavi par to 
piemaksāt, sākumā nebija tā, kā 
ir tagad. Skaidrs, ka Latvijā aps-
tākļi ir atšķirīgāki nekā Amerikā, 
taču, rosinot māksliniekus braukt 
šurp un ņemt līdzi savas gleznas, 
mēs būsim tāda paša ceļa sākumā, 
kādā reiz bija Bouldera. Ir skaidrs 
arī, ka pasākumu, kas ilgst tikai 
trīs, četras stundas slimnīcas pa-
galmā, nevar salīdzināt ar gleznu 
tirgu divu dienu garumā, taču 
nav pārliecības, ka pašā sākumā 
tur bija kaut kas vairāk,” atzīst 
Džons. 

Šādai kluba „JD Art” dibinātāja 
iecerei pozitīvs piemērs ir arī citi 
jau par Saulkrastu dzīves tradīci-
ju kļuvuši pasākumi, piemēram, 
starptautiskais džeza festivāls, 
pludmales volejbola turnīrs ar 
ballīti, pilsētas svētki. Arī netāla-
jā Salacgrīvā festivāls „Positivus” 
tika sākts no nulles, un kurš gan 

varēja iedomāties, ka tas izvērtī-
sies tik plaši. Un kādēļ pasākumu, 
kas tagad ilgst vien dažas stun-
das, neturpināt vēl vienu dienu, 
piemēram, ar plenēru pie jūras? 
Cilvēkiem, kuri turp brauc atpūs-
ties, vienlaikus būtu iespēja vērot 
mākslinieku darbu. „Un tas nav 
tikai mans utopisks sapnis  – tā-
das lietas pasaulē notiek, un kādēļ 
gan nemācīties no labiem piemē-
riem?” jautā Dž. Delgalvis, turpi-
not domu, ka no mākslas klātbūt-
nes iegūst arī cilvēki, kam māksla 
nemaz neinteresē, bet kuri dzīvo 
vietējā apkaimē un nodarbojas ar 
biznesu. Turklāt, ja kaut kas ir sā-
cis veidoties, ir nepieciešama tikai 
interese, un tad, lai arī lēni, virzība 
uz priekšu tomēr notiks, un bei-
gās taps kaut kas labs.

Vēl daži argumenti par labu 
brīvdabas mākslas izstādēm
„Es esmu latvietis, un ir pieņemts 
domāt, ka latvieši ir kautrīgi,” saka 
Dž. Delgalvis, stāstot, ka Amerikā 
nekad nav savus darbus nesis tur, 
kur citi gleznotāji varētu norādīt 
uz nepilnībām tajās. „Taču, no ot-
ras puses, gribas, lai kāds redzētu 
mūsu uzgleznoto. Kā to izdarīt? 
Ja vedīsi savu darbu uz kādu glez-
nu galeriju, būs jāmaksā nauda. 
Ja tev jau ir vārds, gleznas paņems 
par velti, bet ja ne – nepieciešams 
meklēt citus ceļus, citādi bilžu 
krājumi, nolikti stūros un bēni-
ņos, tikai pārklāsies ar putekļiem. 
Ir taču iespējams bildes izstādīt uz 
ielas, kur tās skatīs daudz vairāk 
cilvēku nekā galerijās. 

Un, pēc manām domām, brīv-
dabas izstāde, kā to varēja no-
vērot arī gleznu ielā Saulkrastu 
pilsētas svētkos no Leona Paegles 
līdz Bīriņu ielai, ir ļoti labs risinā-
jums. Tur gleznām garām pagāja 
simtiem cilvēku, tādēļ pārdot 
kādu mākslas darbu ir daudz lie-
lāka iespēja. Vēl labāks variants 
būtu teltis, jo pie mums mēdz līt 
lietus, bet tas jau turpmākajam.” 

Lai arī sarunas par dzīvi un 
mākslu nav pabeidzamas, tuvojo-
ties sarunas noslēgumam, S. Del-
galve vēlreiz atceras pagājušā gada 
brīvdabas gleznu izstādi slimnīcas 
pagalmā. „Cilvēki bija apmierināti 
gan tādēļ, ka redzēja gleznas un 
viņiem bija iespēja satikt māksli-
niekus, gan arī ar piedāvātajiem 
veselības profilakses pasākumiem. 
Es atceros kādu gados vecāku kun-
dzi ratiņos no aprūpes centra, kura 
mums sacīja paldies, piebilstot, ka 
diezin vai katram būs saprotams, 
kādas brīnišķīgas pārmaiņas šāds 
notikums ienes slimnīcas dzīvē. 
Un vēl – ir labi, ka mēs jau varam 
sākt gatavoties laikus – jau piekt-
dien uz slimnīcu aizvedām mol-
bertus gleznu izstādīšanai. Mums 
palīdz slimnīcas saimnieciskās da-
ļas vadītāja ar savu busiņu. Rīkot 
brīvdabas gleznu izstādi nav viegli, 
taču jūtam, ka tiek radīti apstākļi, 
lai visu varētu izdarīt pēc iespējas 
vieglāk un bez liekiem uztrauku-
miem. Tad tiešām saprotam, ka 
šajā vietā esam gaidīti.” 

Uģis Galejs

Tur, kur mīt māksla, apkārtne kļūst labāka Dzīvokļa pabalsts 
vientuļajiem pensionāriem 
un 1. grupas invalīdiem
Saskaņā ar grozījumiem Saulkras-
tu novada domes 2018.  gada 
31.  janvāra saistošajos noteikumos 
Nr. SN 1/2018 „Par materiālo palī-
dzību Saulkrastu novadā”, 19. pun-
ktā, Saulkrastu sociālais dienests 
informē, ka dzīvokļa pabalstu ir 
iespēja saņemt vientuļajam pen-
sionāram bez likumīgajiem apgād-
niekiem un personām ar 1. grupas 
invaliditāti, ja personu ienākumi 
nepārsniedz 301,00 eiro jeb 70% no 
minimālās mēnešalgas valstī. 

Ienākumu aprēķinā netiek 
ņemts vērā 1.  grupas invalīdam 
izmaksājamais īpašās kopšanas 
pabalsts. Vientuļajiem pensionā-
riem un personām ar 1.  grupas 

invaliditāti turpmāk dzīvokļa pa-
balstu būs iespēja saņemt trijos 
veidos atbilstoši vēlamākajam: 

1) naudas pabalsta vietā – natū-
rā – saņemot piecus sterus sazā-
ģētas, saskaldītas malkas; 

2) kā naudas pabalstu cita kuri-
nāmā iegādes izdevumu apmaksai, 
nepārsniedzot 210,00 eiro gadā; 

3) kā naudas pabalstu par cen-
tralizēto apkuri līdz 35,00 eiro mē-
nesī, nepārsniedzot 210,00  eiro 
gadā. 

Lai saņemtu dzīvokļa pabalstu, 
Sociālajā dienestā jāiesniedz ie-
sniegums kopā ar maksājumu ap-
liecinošiem dokumentiem. Tālru-
nis papildu informācijai 67142511.

Materiāls pabalsts 
pensionāriem 
nozīmīgās dzīves jubilejās
Saulkrastu sociālais dienests 
informē, ka no šī gada 9. ap-
rīļa ir stājušies spēkā grozīju-
mi Saulkrastu novada domes 
2018. gada 31. janvāra saistošajos 
noteikumos Nr. SN 1/2018 „Par 
materiālo palīdzību Saulkrastu 
novadā”, kuros noteikts jauns 
materiālā pabalsta veids – pa-
balsts nozīmīgā dzīves jubile-
jā. Pabalstu ir iespēja saņemt 
Saulkrastu novadā deklarētajiem 
iedzīvotājiem: 90 un 95 gadu ju-
bilejā – 50 eiro, 100 gadu jubile-
jā – 100 eiro.

Lai saņemtu materiālo pabal-
stu, jubilāram vai likumiskajam, 
vai pilnvarotajam pārstāvim jā-
iesniedz iesniegums Saulkrastu 
sociālajā dienestā Raiņa ielā 8, 
norādot visu nepieciešamo in-
formāciju par personu, tajā skaitā 

bankas konta numuru, uz kuru 
pārskaitīt materiālo pabalstu. 
Ja  personai konta numurs nav 
pieejams vai ir citi jautājumi par 
pabalsta piešķiršanu, lūgums zva-
nīt pa tālruni 67142511.

Vēlamies informēt, ka Sociā-
lais dienests ir apzinājis novadā 
deklarētos cienījamo jubileju 
sasniegušos iedzīvotājus, tomēr, 
lai izvairītos no pārpratumiem 
un precizētu informāciju par ju-
bilāru vecumu, aicinām viņu tu-
viniekus sazināties ar Saulkrastu 
sociālo dienestu.

Sociālā dienesta pieņemšanas 
laiks:

Pirmdienās no plkst. 11.00 līdz 
12.00 un no plkst. 13.00 līdz 18.00;

Ceturtdienās no plkst. 9.00 
līdz 12.00 un no plkst. 13.00 līdz 
18.00.

Sandra un Džons Delgalvji pie nama, kas celts kā „JD Art” klubs.

Izstāde Saulkrastu slimnīcas pagalmā, kas ienes pārmaiņas arī Saulkrastu 
sociālās mājas iemītnieku dzīvē. Foto: no „JD Art” kluba arhīva

No mākslas klātbūtnes 
iegūst arī cilvēki, 

kam māksla nemaz 
neinteresē, bet kuri dzīvo 

vietējā apkaimē un 
nodarbojas ar biznesu.

27. maijā Saulkrastos 
būs bankas „Citadele” 
izbraukuma filiāle
27. maijā no plkst. 11.30 līdz 
16.00 Saulkrastu novada domē 
Raiņa ielā 8, 1. stāvā, darbosies 
bankas „Citadele” izbraukuma 
filiāle. Tajā iedzīvotājiem un 
uzņēmējiem būs pieejami gan 
bankas pakalpojumi (izņemot 
skaidras naudas darījumus), 
gan arī bankas klientu 
apkalpošanas speciālistu 
konsultācijas par sev aktuāliem 
finanšu jautājumiem.

Izbraukuma filiālē būs iespēja gan 
atvērt kontu un pieteikties sev 
piemērotākajai maksājumu kartei, 
gan saņemt konsultācijas par pie-
ejamajiem kredītlīdzekļiem, līzin-
gu, pensijas uzkrājumiem, mak-
sājumu kartēm un citiem finanšu 
pakalpojumiem, arī pieteikties ci-
tiem bankas pakalpojumiem. Ban-
ka aicina izmantot šo pietuvināto 
iespēju saņemt konta izdruku, in-
ternetbankas lietošanas rīkus, lai 

turpmāk varētu patstāvīgi sagata-
vot aktīva konta izdrukas, pārbau-
dīt konta eksistenci vai slēgt neak-
tīvu kontu. 

Šī būs iespēja arī Saulkrastu 
sociālā dienesta klientiem, kuri 
kārto nepieciešamos dokumentus 
trūcīgās vai maznodrošinātās per-
sonas/ģimenes statusa ieguvei, lai 
pārbaudītu, vai bankā „Citadele” ir 
konts, par ko persona ir aizmirsu-
si, jo banka pārņēma daļu bijušās 
„Latvijas Krājbankas” klientu. Tas 
ir nepieciešams tādēļ, ka saskaņā 
ar Ministru kabineta noteiku-
miem „Noteikumi par ģimenes 
vai atsevišķi dzīvojošas personas 
atzīšanu par trūcīgu” personai, 
kura kārto nepieciešamo statusu, 
nepieciešams pievienot izrakstu 
no katra atvērtā kredītiestādes 
maksājuma vai pasta norēķinu sis-
tēmas konta par pēdējo pilno triju 
kalendāra mēnešu ienākumiem 
un saņemtajiem maksājumiem.
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Pavasara mēneši VJMMS...
...tiek vadīti raiti un radoši. Martā 
mūzikas izglītības vecāko klašu 
audzēkņi skatījās baleta „Pērs 
Gints” iestudējumu Latvijas 
Nacionālās operas un baleta 
teātrī, bet pūšaminstrumentu 
un sitaminstrumentu 
specialitāšu skolotāju Aivas 
Zaubergas, Miervalža Lejas un 
Raimonda Kalniņa audzēkņi 
muzicēja „Pavasara koncertā” 
Saulkrastu novada domes zālē. 

Ik mēnesi VJMMS un Saulkrastu 
novadnieki seko eifonija speciali
tātes audzēkņa Kirila Turova pa
nākumiem. Šoreiz – Ineses Galan
tes Talantu konkursā. Konkursa 
pirmā kārta jau godam pārvarēta, 
bet līdz 12. maijam visi bija aicinā
ti atbalstīt Kirilu ar interneta bal
sojumu! Paldies visiem, kuri to ik 
dienu darīja! Latvijas Radio 1 studi
jā tapušajā ierakstā, ko iesniedzām 
konkursam un balsojumam, dzir
dam Georga Frīdriha Hendeļa „So
nāti”. Fināla uzstāšanās – 12. maijā 
Latvijas Nacionālās bibliotēkas 
(LNB) Ziedoņa zālē, kur Kirilam 
kopā ar koncertmeistari Beatu 
Geku paredzēts atskaņot Džeimsa 
Kurnova „Rapsodiju eifonijam” un 
Vitorio Monti „Čardašu”. 

Veiksmīgo valsts konkursu ie
dvesmots – Kirilam iegūstot aug
stāko balvu starp visiem Latvijas 
mūzikas skolu audzēkņu pūša
minstrumentu sniegumiem –, 
pedagogs Miervaldis Leja aizveda 
savu audzēkni uz IX Starptautis
ko Rīgas Brass simpoziju Jāzepa 
Vīto la Latvijas Mūzikas akadēmi
jā. Tur vairāku slavenu Eiropas 
pūšaminstrumentu spēles meis
taru un interpretu vadībā viņam 
bija iespēja piedalīties meistarkla
sēs – simpozija atklātajās stundās. 
Vislielākais gandarījums peda
gogam  – secinājums, ka VJMMS 
darba paņēmieni neatšķiras no iz
cilajiem panākumiem konkursos. 
Mēs esam ļoti priecīgi par Kirila 
un viņa skolotāju sasniegto!

LNB Ziedoņa zālē aprīlī jau pa
bija mūzikas nodaļu jaunāko klašu 
audzēkņi, kuri klausījās koncertu 

„Sēd uz sliekšņa pasaciņa” ar vi
deo filmu fragmentiem, aizrautī
gu visu klausītāju līdzdziedāšanu, 
muzicējot Andrim Ērglim, Zanei 
Dombrovskai, Liepājas Mūzikas 
vidusskolas meiteņu korim.

Vienu no godpilnākajām gada 
balvām kultūrizglītībā – Kultūras 
ministrijas Apbalvojumu – šogad 
saņēma arī mūsu skolas pedago
ģe. Apbalvojumu komisija nolēma 
apbalvot skolotāju Tamāru Āriņu 
un viņas audzēkni Gati Kalvišu par 
iegūto pirmo vietu Starptautiska
jā pianistu konkursā „Musical de 
France” Parīzē. Latvijas Mūzikas 
akadēmijas Lielās zāles svinīgā at
mosfēra 18. aprīlī, Kultūras minis
tres Daces Melbārdes iedvesmojošā 
uzruna un apsveikums, daudz prie
ka, ziedu, kopīgi foto un atzinīgi 
vārdi! Arī šajā gadījumā mēs esam 
priecīgi par godu būt starp valstī la
bākajiem un veiksmīgākajiem.

Arī vietējie konkursi un kon
certi ir noderīgi audzēkņu ra
došajā ceļā – aprīlī ar koncertu 
Skultes pagasta bērnudārzā uz
stājās VJMMS dažādu specialitā
šu audzēkņi, prezentējot bērnu
dārza audzēkņiem specialitātes, 
skaņdarbus un instrumentus. Uz 
Salac grīvu, V Ziemeļvidzemes pū
šaminstrumentu spēles konkur
su, devās skolotājas Aivas Zauber
gas audzēknes Luīze Rozentāle un 
Sabīne MikilpaMikgelba. Kokles 
specialitātes audzēkņi ar sko
lotāju Anitu ViziņuNīlsenu un 
ansambļa „Saule” vadītāju Sol
veigu Ivanovu devās muzicēt uz 
Valmieru, Austrumlatvijas reģio
na koklētāju ansambļu koncertu 
„Kokle skan dvēselē”. Arī aprīlī 
turpinājām apmeklēt jau ierasto, 
audzēkņu iemīļoto koncertlekci
ju „LeNeSOns” Rīgā, Lielajā ģildē.

Saulkrastu un Zvejniekciema 
nodaļu jaunie mākslinieki ar sa
vām skolotājām Rasu Grāmatiņu 
un Māru Alenu devās uz keramiķes 
Ingrīdas Žagatas meistarklasēm 
Skultes pagasta „Cepļu” darbnīcā. 

Ikgadējā Valsts konkursā māks
lā, kura fināli notika Liepājā, Val
mierā, Rīgā un Rēzeknē, piedalījās 

vairāk nekā 400 konkursanti no 
Latvijas. Šī gada valsts konkursa 
tēma bija dabas objektu pētīša
na, un dalībniekiem bija savda
bīgs, bet interesants konkursa 
fināla uzdevums – pētīt, zīmēt, 
aprakstīt, personificēt, „atdzīvi
nāt” no meža nākušus sprungu
ļus, praulus, mizas, sūnas, skujas 
un čiekurus. VJMMS deleģētie 
audzēkņi Līva Alsberga, Edvīns 
Mičulišs, Aleksandrs Geks un 
Andrejs Ņekrasovs konkursa fi
nālā piedalījās Rīgas Dizaina un 
mākslas vidusskolā. Lai gan līdz 
godalgotām vietām šogad punktu 
pietrūka, ir gūta būtiska pieredze 
un atziņas, ka klasiski „pareizi” un 
precīzi, akadēmiski iecerēti māks
las darbi ne vienmēr gūst žūrijas 
atzinību. Mākslas konkursos ar 
katru gadu jo augstāk tiek vērtēta 
atšķirīga domāšana, analītiskums, 
asprātīga pieeja tēmām, savs agrī
nais mākslas „rokraksts”, arī pras
mes grafiski inteliģenti, saturiski 
un asprātīgi aprakstīt, pamatot, 
komentēt savu darbu. Visu kon
kursantu darbi pieejami apskatei 
Vecumniekos, kur aprīļa beigās 
notika arī vairāk nekā 200 māks
las pedagogu seminārs „Mākslas 
laboratorija” – Valsts konkursa 
noslēgums. Pieredzes un izziņas 
pasākums arī šogad bija grandiozs 

un iedvesmojošs, ko mākslas iz
glītības kolēģi pamatoti atzina un 
augstu novērtēja.

Saulkrastu novada domes otrā 
stāva foajē arī maijā iespējams 
skatīt mākslas nodaļu absolventu 
diplomdarbu fotogrāfiju izstādi. 
Mēs plānojam turpināt iepazīsti
nāt novada sabiedrību ar mākslas 
izglītības klasiku un inovācijām. 
Sekos izstādes „Kas ir veidojums?”, 
„Kas ir zīmējums?” un citas.

Saulkrastu mākslas nodaļas 
audzēkņi devās muzeju praksē uz 
Rīgu, kur Pēterbaznīcā skatīja iz
stādi „Jāzepa Pīgožņa balva ainavu 
glezniecībā” un Lidijas Auzas glez
nu ekspozīciju izstāžu zālē „Arse
nāls”. Meistarklasēs pie darbnīcas 
vadītājas Ievas Putniņas tika aiz
rautīgi strādāts ar krāsām, naglām, 
stieplēm, kartonu, plastmasu, līmi, 
karsto fēnu un citām, glezniecībā 
neierastām lietām. Ar mūsu atļau
ju darbu un tā rezultātus fotomirk
ļos tvēra muzeja fotogrāfe.

Saulkrastu novada ziņu marta 
numurā nosaucām daudzus kon
kursus, kuros piedalāmies. Ieprieci
nošas ziņas saņemtas no UNESCO 
centra Parīzē – goda sertifikātus par 
dalību konkursā un izstādē ieguvu
ši 11 Zvejniekciema un Saulkras
tu mākslas nodaļu audzēkņi. Bet 
I  Starptautiskajā šķiedrmākslas 
konkursā „Skaņu palete” Saulkras
tu mākslas nodaļas audzēkne Kin
tija Ilvija Tropa (skolotāja Rasa 
Grāmatiņa) ieguvusi otro vietu 
tekstilmozaīkas kategorijā par dar
bu „Saulriets”. II Starptautiskajā Vi
zuālās mākslas konkursā „Māksli
nieka Ģederta Eliasa mīklu minot” 
Zvejniekciema mākslas nodaļas 
audzēkne Laura Mihailova (skolo
tājs Ansis Butnors) ieguvusi trešo 
vietu grafikas kategorijā, bet Mia 

Sendija Koļesova (skolotāja Māra 
Alena) ieguvusi Atzinību par darbu 
gleznošanas kategorijā. Saulkras
tu mākslas nodaļas sagatavošanas 
klases audzēknis Kristers Mednis 
(skolotāja Lilita Rihtere) par savu 
darbu ir saņēmis Jelgavas novada 
pašvaldības Simpātiju balvu! 

Mūzikas izglītībā visu maiju 
tiks turpināti atklātie koncerti  – 
pārcelšanas eksāmeni un mācību 
ieskaites. Maijā uz starptautisko 
pūšaminstrumentu spēles kon
kursu Ozolniekos devās K. Turovs 
(skolotājs M. Leja, koncertmeista
re B. Geka) un jaunais klarnetists 
Gusts OzoliņšKarlsons, bet kora 
klases (skolotāja Ināra Freima
ne) audzēkņi gatavojas uzstāties 
Rīgas Doma baznīcas koncer
tā. Konkursā „Ozolnieki  2019” 
K. Turovs ieguva 1. vietu un Gusts 
OzoliņšKarlsons 3. vietu 30 mū
zikas skolu un vairāk nekā 60 da
lībnieku konkurencē.

Mākslas izglītībā, tuvojoties 
mācību gada beigām, darbu ska
tēm maija izskaņā, audzēkņi sko
lotāju A. Butnora un R. Grāmati
ņas vadībā ir sagatavojuši darbus 
starptautiskajam konkursam Poli
jā „Vienmēr zaļš, vienmēr zils”. Arī 
jūnijā jaunie mākslinieki darbu vēl 
turpinās, gan pildot skolas noslē
guma, gan konkursu, gan plenēra 
darbus Saulkrastu, Zvejniekciema 
apkārtnē un Saldū, kur šogad plā
nota izbraukuma prakse.

Uz mūzikas absolventu koncer
tu, mākslas audzēkņu noslēguma 
darbu izstādi – aizstāvēšanu un 
48. VJMMS izlaidumu gatavoja
mies 2019. gada 16. jūnijā. Mēs 
priecāsimies redzēt un satikt visus 
VJMMS atbalstītājus un draugus!

Ieva Lazdauska, VJMMS

Vidzemes jûrmalas Mûzikas un mâkslas skola 
uzòem jaunus audzçkòus 2019./2020. mâcîbu gadâ

Mûzikas izglîtîbâ  sekojoðâs specialitâtçs: flauta, klavieres, akordeons, kokle, vijole, solo 
dziedâðana - koris, saksofons, eifonijs, klarnete, ìitâra, sitaminstrumenti.

Programmu ietvaros apgûst specialitâtes instrumenta spçli, klavierspçli, mûzikas 
literatûru un teoriju.

Uzòemðana mûzikas specialitâtçs, t.sk. audzçkòu noklausîðanâs (dzirde, ritms) - 
16. un 22. maijâ pl. 18.00 – 19.30 Zvejniekciemâ, Ostas ielâ 15 (VJMMS çkâ).

Gaidâm audzçkòus, kuri sasnieguði 7 gadu vecumu. 
Individuâli tiks izvçrtçta iespçja un piemçrotîba  apgût piedâvâtâs specialitâtes.

5-6 gadus jaunus audzçkòus gaidâm Sagatavoðanas klasç, kurâ apgûst dziedâðanu, 
iepazîst mûzikas pamatus, kâdu no instrumentiem. 
Droði nâciet, interesçjieties, kopîgi atradîsim piemçrotâko izglîtîbas variantu!

Mâkslas izglîtîbâ – vizuâli plastiskâs mâkslas programmâ uzòemðana notiks 2019. gada 
septembra sâkumâ. 
Sekojiet informâcijai internetâ  skolas Facebook lapâ, 

 un Saulkrastu domes ziòâs.

Papildus informâcija pa tâlr. 26563226 (mâkslas izglîtîba).

Iestâjoties lîdzi jâòem vecâka (aizbildòa) personu apliecinoðs dokuments un bçrna 
dzimðanas apliecîba.

28449184 (mûzikas izglîtîba), 

www.vjmmskola.lv,
www.saulkrasti.lv

Pedagoģe T. Āriņa (pirmajā rindā trešā no kreisās) un viņas audzēknis G. Kalvišs (ceturtais no kreisās) kopā 
kultūras ministri D. Melbārdi un apbalvojuma laureātiem. Foto: I. Znotiņš

Ar meistarklases darbiem Arsenāla ielā. Foto: I. Lazdauska
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„Bangotnes” tikšanās ar komponistu Valdi Zilveri

Šajā pavasarī VEF Kultūras 
pilī notika koncerti „Valdis 
Zilveris dziesmā un teātrī” un 
„Baltijas dziesmotais tilts”, 
kuros piedalījās diriģenta Ērika 
Kravaļa vadītie kori „Fēnikss” 
un „Bangotne”.

9. marta koncerts „Valdis Zilve
ris dziesmā un teātrī” bija vel
tīts komponista 55. dzimšanas 
dienai. Muzikālajā stāstā par 
Latvijas Nacio nālā teātra Muzi
kālās daļas vadītāju un daudzu 
teātriem radīto dziesmu autoru 

piedalījās šī pasākuma gaviļnieks 
V. Zilve ris, Nacionālā teātra ak
tieris  Juris Hiršs, bērnu vokālā 
studija MOMO (vadītāja Dagnija 
Kravale), VEF Kultūras pils ko
ris „ Fēnikss” un Saulkrastu ko
ris „Bangotne” (diriģents Ēriks 
Krava lis). Koncertā skanēja dzies
mas no izrādēm „Sasiesim astes”, 
„Latgola 1” un cikliem „Nakts pēc 
tautasdziesmas”, „Kuldīgas mis
tērijas” un „Saldumu impērija”.

Ar vieglu humora dzirksti kon
certu vadīja komponista draugs 
un kolēģis, aktieris J. Hiršs. Viņa 

samtainais balss tembrs un ģitā
ras spēle radīja īpašu noskaņu  – 
klausītājos tā raisīja smaidu un 
arī aizkustinājuma asaras. Kon
certa beigās, skanot dziesmai 
„Par sudraba lietām” no izrādes 
„Latgola 1”, V. Zilvera radītajam 
emocionālam pacēlumam ļāvās 
visi pasākuma dalībnieki un kon
certa apmeklētāji.

6. aprīļa pasākumā „Baltijas 
dziesmotais tilts” satikās Šauļu 
kultūras centra kamerkoris „Vasa
ra”, Mažeiķu kultūras centra koris 
„Draugyste”, pārstāvji no Tartu 

kora „Vanemuine”, Smiltenes kul
tūras nama koris „Pakalni” un kori 
„Fēnikss” un „Bangotne”. Arī šajā 
koncertā „Fēnikss” un „Bangotne” 
dziedāja V. Zilvera dziesmas, kom
ponistam klātesot un pavadot sa
vus muzikālos sacerējumus. 

Koncerta noslēgumā kopko
ris izpildīja komponista Mārtiņa 
Brauna dziesmu „Saule, pērkons, 
Daugava”, lietuviešu komponista 
Juozas Gudavičiusa „Kur giria ža
liuoja” un mūsu Dziesmu svētku 
himnu – latviešu tautasdzies
mu „Pūt, vējiņi” – komponista 

Andreja Jurjāna apdarē. Šī sa
tikšanās mūzikā atkal bija zīme, 
ka dziesma paceļas pāri valstu 
robežām un valodu barjerām, 
vienojot cilvēkus un viņu sirdis. 
Paldies „Bangotnes” diriģentiem 
Ē. Kravalim un Haraldam Lapi
ņam par iespēju tvert emocijas 
mūzikā un būt šī muzikālā mir
kļa radītājiem!

Pēc koncerta koristi saņēma no 
V. Zilvera pateicības vēstuli.

Laila Bāliņa, 
koris „Bangotne”

Saulkrastu novada domes 
24. aprīļa sēdes Nr. 10 lēmumi 
Sēdē piedalās deputāti: N.  Līcis, 
B.  Veide, A.  Horsts, L.  Vaidere, 
S.  Ancāne, E.  Grāvītis, A.  Deniš
kāne, S.  Osīte, G.  Lāčauniece 
S.  OzolaOzoliņa, O.  Vanaga, 
I. Veide.

Par īpašuma zemes ierīcības 
projekta izstrādi
Atļaut izstrādāt nekustamā īpa
šuma, Alfrēda Kalniņa iela  4, 
Saulkrasti, Saulkrastu novads, ze
mes ierīcības projektu.

Par projekta kopējo izmaksu 
apstiprināšanu
Saskaņā ar aktualizēto projekta 
tāmi apstiprināt projekta Nr. EKII
3/22 „Siltumnīcefekta gāzu emi
siju samazināšana ar viedajām 
pilsētvides tehnoloģijām” kopējās 
izmaksas  – 383  069,60  euro, tai 
skaitā pievienotās vērtības no
dokli. Projekta kopējās attiecinā
mās izmaksas  – 355  688,32  euro, 
tai skaitā EKII finansējums  – 
227  640,52  euro, kas veido 
63,999999% no projekta kopējām 
attiecināmajām izmaksām, bet 
Saulkrastu novada pašvaldības 
līdzfinansējums ir 128 047,80 euro 
un projekta neattiecināmās iz
maksas  – 27  381,28  euro, kas tiek 
finansētas no Saulkrastu novada 
pašvaldības budžeta.

Par atbalstu vides izglītības 
jomas starptautiskā sadarbības 
projekta īstenošanai 
Piešķirt finansējumu no līdzek
ļiem neparedzētajiem gadīju

miem – 2 912,00 euro, lai apmak
sātu Zvejniekciema vidusskolas 
Vides izglītības pulciņa dalībnie
ku un pedagogu pieredzes apmai
ņas braucienu uz Sanktpēterbur
gu (Krievija) no 26.06.2019. līdz 
03.07.2019.

Par grozījumiem un 
papildinājumiem 2016. gada 
6. janvāra zemes nomas līgumā1

Izdarīt grozījumus un papildi
nājumus 2016.  gada 6.  janvārī 
noslēgtajā zemes nomas līgumā 
Nr. 5.4/Li022 ar SIA „KATRĪNBĀ
DES PLACIS”.

Par bērnu un jauniešu no 13 līdz 
19 gadiem nodarbināšanu 
vasaras periodā
Noteikt bērnu un jauniešu no 13 
līdz 19 gadiem, kuri iegūst izglītī
bu vispārējās pamatizglītības un 
vidējās izglītības iestādēs un ir 
deklarēti Saulkrastu novada ad
ministratīvajā teritorijā, nodar
binātības periodu no 2019.  gada 
3. jūnija līdz 23. augustam. 

Par jaunas amata vietas 
izveidošanu pirmsskolas 
izglītības iestādē „Rūķītis” 
No 2019.  gada 2.  maija izvei
dot jaunu amata vietu „auklis” 
pirmsskolas izglītības iestādē 
„Rūķītis”. Piešķirt finansējumu 
no līdzekļiem neparedzētajiem 
gadījumiem  – 4  647,00  euro, lai 
izveidotu pirmsskolas izglītības 
iestādē „Rūķītis” jaunu amata 
vietu „auklis”.

Par zemes ierīcības projekta 
apstiprināšanu, adreses 
piešķiršanu un lietošanas 
mērķa noteikšanu
Apstiprināt SIA ,,Energoplāns” 
izstrādāto zemes ierīcības pro
jektu Liepu ielā  3, Saulkrastos, 
Saulkrastu novadā.

Par zemes ierīcības projekta 
apstiprināšanu, nosaukuma 
piešķiršanu un lietošanas 
mērķa noteikšanu
Apstiprināt SIA „Projekts  77” 
izstrādāto zemes ierīcības pro
jektu ,,Lemkini2” Saulkrastos, 
Saulkrastu novadā.

Normunds Līcis, 
domes priekšsēdētājs

1 – „PAR” – 10 (N. Līcis, B. Veide, 
A.  Horsts, L.  Vaidere, S.  Ancāne, 
A.  Deniškāne, S.  Osīte, S.  Ozo
laOzoliņa, O.  Vanaga, I.  Veide), 
„PRET” – nav, „ATTURAS” – 2 
(E. Grāvītis, G. Lāčauniece).

Pārējos lēmumos balsojums 
vienbalsīgs.

Pilns domes sēdes protokola 
teksts (ievērojot Vispārīgajā datu 
aizsardzības regulā noteikto) un 
sēdes audioieraksts pieejams 
Saulkrastu novada pašvaldības 
mājaslapā www.saulkrasti.lv, sa
daļā „Domes sēdes”. 

Nākamā domes ikmēneša 
sēde notiks trešdien, 29.  maijā, 
plkst.  14.00 Saulkrastu novada 
domē Raiņa ielā 8. 

Koncerta dalībnieki. Foto: M. Mājenieks

Notikušas Saulkrastu 
pavasara velo sacensības 
„Dod pa pedāļiem”

5. maijā Saulkrastu apkārtnē no
tika pavasara velo sacensības 
„Dod pa pedāļiem”. Neskatoties 
uz aukstajiem laika apstākļiem, 
velo sacensībās piedalījās liels da
lībnieku skaits. Ir milzīgs prieks, 
ka pasākumā aktīvi iesaistījās tik 
daudzas ģimenes – gan bērni, gan 
mammas, gan arī tēti. Balvas sa
ņēma visi dalībnieki. Sacensībās 
tika rīkota arī sporta klase, kurā 
dalībnieki sīvi sacentās par uz
varām. Saulkrastu sporta centrs 
izsaka lielu pateicību Saulkras
tu uzņēmējiem, kuri atbalstīja 
sacensības un parūpējās, lai šis 
pasākums būtu godam izdevies. 
Paldies uzņēmumam „Superpī
rāgs.lv”  par gardajiem pīrāgiem, 

maiznīcai „Bemberi” par lielo un 
gardo velo kliņģeri un kafejnīcai 
„Cietais rieksts” par gardo zupu! 
Paldies arī krodziņam „Saltwater” 
un kafejnīcai „Cietais rieksts” par 
dāvanu kartēm sacensību dalīb
niekiem! Ļoti ceram, ka pasākums 
patika visiem dalībniekiem  – tā 
galvenais mērķis bija dienas pa
vadīšana sportiskā gaisotnē kopā 
ar ģimeni. Tiekamies atkal rudens 
Saulkrastu velo sacensībās!

Apmeklējiet Saulkrastu sporta 
centru un sekojiet informācijai 
www.facebook.com/saulkrasti
sports.

Aiva Aparjode, 
Saulkrastu sporta centra vadītāja

Pateicība
Saulkrastu sociālās aprūpes mājas klienti un darbinieki izsaka vislielāko 

pateicību Melitas kundzei no Zvejniekciema par 18. aprīlī sarīkoto 
pirmslieldienu pasākumu, kurā piedalījās koklētāju ansamblis „Saule” un 
visu mīlētais aktieris Gunārs Placēns. Paldies arī Mārtiņam no ceptuves 

„Bemberi” par gardo kliņģeri!
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Pasākumu kalendārs

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

Sabiedrisko attiecību nodaļa:
Tālr. 67142514, 28634639.

Reģistrācijas apliecība Nr. 1633.
Izdevējs: Saulkrastu novada dome.
Sagatavots drukāšanai: 
SIA „Rīgas Apriņķa Avīze”,
Dzelzavas iela 74–315a, Rīga, LV–1082.
PVN reģ.nr. LV40103037514.

Tirāža: 4200 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”.

Aprīlī Saulkrastu novada 
Dzimtsarakstu nodaļā
reģistrēti 6 bērni: 3 meitenes – 
Linda, Martina, Kate
un 3 zēni – Arvīds, Ervīns, Emīls.
Sveicam vecākus un tuviniekus!

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

Saulkrastu novada dome 
izsaka līdzjūtību aizsaulē 
aizgājušo tuviniekiem. 
Aizsaulē aizgājuši:
Valentīna Kraujale
(25.04.1940.–02.04.2019.);
Erna Emīlija Kramiņa
(25.11.1931.–03.04.2019.);
Gvido Zeļģis
(01.11.1965.–07.04.2019.);
Madara Dimza
(14.06.1979.–12.04.2019.);
Eduards Moskaļovs
(01.03.1965.–12.04.2019.);
Emīlija Eriņa
(26.10.1927.–13.04.2019.);
Velta Kalniņa
(06.03.1936.–19.04.2019.);
Juris Garancis
(12.10.1943.–22.04.2019.); 
Mareks Tomsons
(01.06.1986.–23.04.2019.).

Saulkrastu novada bibliotēkā
IZSTĀDES 

•	 No	3.	līdz	31.	maijam	Zvejniekciema	vidusskolas	skolēnu	zīmējumu	
izstāde „Nē vienreizlietojamai plastmasai!”
•	 Novadpētniecības	izstāde	lasītavā	„Saulkrasti	senajās	pastkartēs”.	
•	 Grāmatu	izstāde	Abonementa	nodaļā	„Saulkrasti	literatūrā”.
•	 Izzinoša	un	radoša	atklājumu	spēle	„Meklē	pēdas	Saulkrastos!”
•	 Grāmatu	 izstāde	 Abonementa	 nodaļā	 „Latvijas	 Literatūras	 gada	
balvas laureāti”.

AKTIVITĀTES
22. un 29. maijā plkst. 10.00 datormācības iesācējiem „Viena klikšķa 
attālumā!” 
No 27. līdz 31. maijam bibliotekārās stundas „Paņem, saņem, atdod 
grāmatas bibliotēkai!”
28. maijā plkst. 10.00 tikšanās ar dzejnieku Kārli Vērdiņu (VKKF 
atbalstītā projektā „Lasītava krustojumā. 2. kārta”).
Saulkrastu novada bibliotēka piedāvā lasītājiem bez maksas lasīt 
latviešu autoru darbus EGRĀMATĀS tiešsaistē mobilajā ierīcē vai 
datorā. Par pakalpojumu lūdzam interesēties bibliotēkā.

Savā otrajā dzimšanas dienā 
„Jauniešu māja” dāvina svētkus 
bērniem un jauniešiem
31. maijā „Jauniešu māja” par 
godu savai otrajai dzimšanas 
dienai rīko Saulkrastu novada 
Bērnu un jauniešu dienu. 

No plkst. 13.00 līdz 16.00 Saules 
laukumā uz dažādām aktivitātēm 
tiks aicināti bērni līdz 12 gadiem. 
Bērniem būs iespēja piedalīties 
Kendamas JAM un Makey Makey 
darbnīcā (konstruktors, kas ļauj 
savienot apkārtējo pasauli ar da
toru), un citās interesantās un 
aizraujošās nodarbēs. 

Labsajūtai un jautrībai būs pie
ejama smieklu joga, piepūšamās 
atrakcijas, dažādas radošas un 
sportiskas aktivitātes un seju ap
gleznošana. 

No plkst.  17.00 līdz 22.00 
Saules laukumā un Jūras parkā 
plānotas dažādas izklaides un ak
tivitātes jauniešiem 13+.

Par vakara atmosfēru rūpēsies 
pasākuma vadītājs Valters Mel
deris. 

Jauniešus izklaidēs standup 
komiķis Rūdolfs Kugrēns un fol
ka hiphopa grupa „Misters un 
nospiedumi”.

Būs iespēja apliecināt sevi 
sportiskos izaicinājumos.

Vēdera labsajūtu sniegs saldē
jums „Rullējums”.

Visu vakaru darbosies Eurodesk 
info telts, jauniešu iespēju infor
matīvā platforma visasiespejas.lv, 
spāņu kultūras telts, draudzības 
un apskāvienu telts un citas „Jau
niešu mājas” dzimšanas dienas 
aktivitātes. 

Pasākumu caurvīs vides tēma, 
tādēļ būs iespēja noskatīties do-
kumentālo īsfilmu „Mind Your 
Step” (Apzinies savu soli) un 
tikties klātienē ar filmas auto
ru Kasparu Alksni un īsfilmas 
galveno varoni  – profesionālu 
inline skrituļslidotāju Nilu Jan
sonu, vienu no Latvijas spožāka
jiem ekstrēmā sporta pārstāvjiem 
pasaulē, kurš pārsteigs skatītājus 
ne vien ar elpu aizraujošiem tri
kiem, bet arī diskutēs par vidi un 
ilgtspējīgu dzīvesveidu.

Aicinām ņemt līdzi draugus, 
kaimiņus un labu garastāvokli, jo 
tā būs vislabākā dāvana „Jauniešu 
mājai” dzimšanas dienā! 

Pasākuma programma pieeja
ma „Jauniešu mājas” „Facebook” 
lapā un Saulkrastu novada mājas
lapā www.saulkrasti.lv.

Pasākumu atbalsta Saulkrastu 
dome, Saulkrastu sporta centrs 
un Saulkrastu kultūras centrs. 

„Jauniešu māja”

Tēva padoms, tēva mīla
Mūžam sirdīs nezudīs. 
(Z. Purvs)

Liepupes pamatskolas kolektīvs izsaka visdziļāko līdzjūtību kolēģim 
Edmundam Garancim, no tēva uz mūžu atvadoties.

Liepupes pamatskolas kolektīvs

Koks nezina, kad vētrā tas lūzīs,
Ne cilvēka sirds, kad pukstēt tā stās.
(O. Rikmanis)

Katra cilvēka dzīve ir vienreizēju mirkļu piepildīta, kurā mēs dzīvesprieka 
un sāpju brīžos esam kopā kā draugi, paziņas, kolēģi, līdzgaitnieki vai 

novadnieki. Atmiņas – tā ir atgriešanās, kur kādreiz bijuši esam.

2019. gada 22. aprīlī, dienu pirms saviem vārda svētkiem, 75 gados 
mūžības ceļā devās ilggadējs mūsu kolēģis, bijušais Zemes komisijas 
priekšsēdētājs, deputāts, Latvijas Tautas frontes Saulkrastu nodaļas 

aktīvists, īsts Saulkrastu un Latvijas patriots
JURIS GARANCIS.

Mūsu atmiņā Juris paliks kā vienkāršs, ar vitalitāti, humoru un cilvēcību 
apveltīts kolēģis, kurš spēja saprast un saredzēt dzīves krāsainību un tās 

piepildījuma būtību.

Lai vieglas smiltis dzimtajā Saulkrastu zemē un patiesa līdzjūtība 
tuviniekiem!

Bijušie kolēģi Saulkrastu novada domē

Diena kopā ar mākslu un medicīnu 
Saulkrastu slimnīcā

Sestdien, 18. maijā, jau piekto gadu Saulkrastu slimnīcas pagalmā 
Ainažu ielā 34 tiks rīkota gleznu izstāde „Diena kopā ar Mākslu 

un Medicīnu”.

Plkst. 11.00 visi interesenti tiks aicināti uz pasākuma atklāšanu, 
kurā piedalīsies Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolas 

audzēkņi (vadītāja Ināra Freimane, koncertmeistare Beāte Geka) 
un sieviešu vokālais ansamblis „Dzīle” (vadītājs Jānis Lucāns). 

Būs iespēja tikties ar „JD Art” kluba māksliniekiem un skatīt viņu 
jaunākos darbus.

Pasākumā Saulkrastu iedzīvotājiem būs iespēja arī saņemt 
bezmaksas ārstu-speciālistu (kardiologa, alergologa, uztura 

speciālista, podologa, internista, pediatra, fizikālās rehabilitācijas 
medicīnas ārsta, fizioterapeita un fitnesa speciālista) 

konsultācijas, iepriekš pierakstoties reģistratūrā pa tālruni 
67952700, un veikt bezmaksas holesterīna un cukura līmeņa 

asins analīzes.

16. maijā 16.30 Tommazo Prato
las (Itālija) flautas solokoncerts 
un atklātās meistarklases flautas 
spēlē Saulkrastu novada domes 
zālē.
18. maijā no 11.00 pasākums 
„Diena kopā ar Mākslu un Medi
cīnu”.
18. maijā sezonas atklāšana 
„ Ieripo Saulkrastos!” un Eiropas 
Muzeju nakts.
20. maijā 17.00 VJMMS kora 
klases atklātais koncerts – eksā
mens Saulkrastu novada domes 
zālē. 
23. maijā 17.00 Emīla Dārziņa 
mūzikas vidusskolas audzēk
ņa Kaspara Stepes (kādreizējā 
VJMMS audzēkņa, pedagogs 
Raimonds Kalniņš) solokoncerts 
Saulkrastu novada domes zālē.
15. jūnijā tradicionālie Luču 
svētki Zvejniekciemā.
21. jūnijā vasaras saulgriežu ielī
gošana ar lielo sadziedāšanos no 
saulrieta līdz saullēktam. 

SPORTA AFIŠA
14. maijā no 17.00 līdz 19.30 
skriešanas seriāla „No kāpām līdz 
jūrai” 3. kārta Zvejniekciemā.
15. maijā no 19.00 orientēšanās 
sacensības „Saulkrastu Pavasaris” 
Bātciemā.
18. maijā no 15.00 orientēša
nās labirinti Meža parkā.
19. maijā no 8.30 makšķerē
šanas sacensību „Aģes sudrabs 
2019” otrais posms. Reģistrācija 

notiks pie Zvejniekciema kultū
ras nama.
19. maijā 10.00 Futbola diena 
bērniem Zvejniekciema stadionā.
21. maijā no 17.00 līdz 19.30 
skriešanas seriāla „No kāpām līdz 
jūrai” 4. kārta Zvejniekciemā.
22. maijā no 19.00 orientēša
nās sacensības „Saulkrastu Pa
vasaris”. Sacensību centrs – pie 
DUS „CIRCLE” uz Saulkrastu 
apvedceļa.
28. maijā no 17.00 līdz 19.30 
skriešanas seriāla „No kāpām līdz 
jūrai” 5. kārta Zvejniekciemā.
29. maijā no 19.00 orientēša
nās sacensības „Saulkrastu Pava
saris” Carnikavā, Jūras pusē.
31. maijā no 13.00 Bērnu 
un jauniešu diena sadarbībā ar 
Saulkrastu „Jauniešu māju”. Akti
vi tātes Saules laukumā notiks 
visu dienu.
8. jūnijā no 9.00 Saulkrastu 
novada sporta spēles. 
Informācija par pasākumiem 
pieejama vietnē www.saulkrasti.
lv, www.facebook.com/saulkrastis
ports.

SENIORU AKTIVITĀTES
4. jūnijā 11.30 ikmēneša tikša
nās. 
29. jūnijā opermūzikas koncerta 
Ungurmuižas parkā kolektīvs ap
meklējums. 
21. augustā ekskursija uz „Krie
vu sētu” Igaunijā. Plašāka infor
mācija pa tālruni 26437766.

Baudi 
saulrietu 
visos 
gadalaikos!
Pagājušā gada rudenī „Saulkrastu 
uzņēmēju biedrība” sadarbībā ar 
Saulkrastu domi un virkni vietējo 
uzņēmēju pludmales zonā izvieto
ja 40 soliņus. Šogad mēs šo akciju 
turpinām. Ja jūs vēlaties atbalstīt 
šo pasākumu un uzstādīt soliņu ar 
sava uzņēmuma logo un novēlēju
mu, lūgums sūtīt ziņu uz epastu 
info@saulkrastuuznemeji.lv.

Plašāka informācija pieejama 
vietnē facebook.com/saulkrastuuz
nemeji.

Nākamā uzņēmēju sapulce no
tiks 15. maijā plkst. 19.00 kafejnī
cā „Cietais rieksts” Rīgas ielā 75a, 
Saulkrastos.

Artūrs Ancāns, 
„Saulkrastu uzņēmēju biedrība”

Pašvaldības policijas 
paveiktais aprīlī
Aprīlī Saulkrastu pašvaldības 
policijas darbinieki saņēmuši 
88  iz saukumus. Par dažādiem 
pārkāpumiem aizturētas 6 per
sonas, 3 personas nogādātas Rī
gas reģiona pārvaldes Saulkrastu 
policijas iecirknī tālāku darbību 
veikšanai, 3 – savā dzīvesvietā, 
1 gadījumā izsaukts dzīvnieku 
patversmes „Mežavairogi” dar
binieks, lai palīdzētu savainotam 
dzīvniekam.

Uzrakstīti 69 administratīvā 
pārkāpuma protokoli: 53 – par 
ceļu satiksmes noteikumu neie
vērošanu, 5 – par neatbilstošas 
ēkas numerācijas plāksnes izvie
tošanu, par zemes apsaimnieko
šanas pasākumu neizpildīšanu un 
zāles nepļaušanu, kas rada kūlas 

veidošanos – 9 protokoli, par ap
stādījumu bojāšanu – 1, par ceļa 
zīmes bojāšanu – 1 protokols.

Uzsākta 31 administratīvā pār
kāpuma lietvedība: 7 – par ēku 
numuru vai nosaukumu plākšņu 
neizvietošanu pie nekustamā īpa
šuma, 16 – par zemes apsaimnie
košanas pasākumu neizpildīšanu 
un zāles nepļaušanu, kas rada kū
las veidošanos, 3 – par nesakoptu 
teritoriju, 1 – par sadzīves atkritu
mu izmešanu tiem neparedzētā 
vietā, 1 – par nesaskaņotas reklā
mas izvietošanu, 1 – par vides pie
sārņošanu, 2 – par dzīvnieku lab
turības noteikumu pārkāpšanu.

Normunds Alksnis, 
Saulkrastu pašvaldības policija


