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Atzinība labākajiem
Jau tradicionāli maija
beigās svinīgā sarīkojumā
Saulkrastu novada dome
sveica pašvaldības izglītības
iestāžu audzēkņus un
skolotājus par šajā mācību
gadā paveikto.
Atzinības rakstus par augstiem
sasniegumiem mācībās, olimpiādēs un konkursos, zinātniski pētnieciskajā darbībā, valsts
un starptautiskajos mūzikas un
mākslas konkursos šogad saņēma: Saulkrastu vidusskolas
skolēni – Armīns Dambergs (9.b
klase), Sigurds Turkovs (11. klase), Klāvs Ivo Turkovs (12. klase);
Zvejniekciema vidusskolas skolēni – Nikita Lavigins (8. klase),
Katrīna Mārtiņa (11. klase), Kate
Strupiša (11. klase); Vidzemes
jūrmalas Mūzikas un mākslas
skolas (VJMMS) audzēkņi – Laura Mihai
lova (Saulkrastu Vizuāli plastiskās mākslas nodaļa,
6. kurss), Lāsma Mikilpa-Mikgelba (Klavierspēles nodaļa, 3. klase),
Kirils Turovs (eifonija, 7. klase) un
Gatis Kalvišs (Klavierspēles nodaļa, 5. klase).
Saulkrastu novada dome pateicās skolēnu vecākiem un pedagogiem par kopīgo darbu. Pateicības rakstus saņēma: Saulkrastu
vidusskolas skolotājas – Alisa
Vedjaševa, Ilona Trezune un
Ruta Grabčika; Zvejniekciema
vidusskolas pedagoģes – Sandra
Ozola-Ozoliņa, Aleksandra Ivanova un Valda Tinkusa; VJMMS
pedagogi – Māra Alena, Ansis

Pirmajā rindā (no kreisās): T. Āriņa, Saulkrastu novada domes
priekšsēdētājs Normunds Līcis, L. Mikilpa-Mikgelba, L. Mihailova,
K. Mārtiņa, K. Strupiša, G. Kalvišs, B. Geka.
Otrajā rindā (no kreisās): I. Trezune, K. I. Turkovs, K. Turovs,
A. Dambergs, A. Vedjaševa, N. Lavigins, M. Leja, M. Alena, V. Tinkusa.
Trešajā rindā (no kreisās): Zvejniekciema vidusskolas direktors Andris
Dulpiņš, VJMMS direktore Ieva Lazdauska, Saulkrastu vidusskolas
direktore Velta Kalnakārkle, A. Butnors, S. Ozola-Ozoliņa, A. Ivanova.
Foto: A. Kūliņa-Priede
Butnors, Tamāra Āriņa, Miervaldis Leja – un koncertmeistare
Beata Geka.

Pasākuma foto galerija pieejama vietnē www.saulkrasti.lv.

„Saulkrastiem būt!”:
svinēsim svētkus kopā
Katru gadu viens no
gaidītākajiem vasaras
notikumiem ir Saulkrastu
pilsētas svētki, kuru kulminācija
ir tradicionālais svētku gājiens
un koncerts Saulkrastu estrādē.
Diemžēl šogad Saulkrastu
estrādē viesus uzņemt nebūs
iespējams. Rainis teicis:
„Pastāvēs, kas pārvērtīsies,” –
tādēļ šogad svētkus svinēsim
citādi, parādot, ka tehniskas
grūtības nemazina prieku un
lepnumu par savu pilsētu.
Saulkrastu svētkus atklāsim
piektdien, 5. jūlijā, ar noskaņas
koncertu Baltajā kāpā, kur ap
saulrietu uzstāsies ģitārists un
komponists Mārcis Auziņš. Koncertu papildinās Brazīlijas latvieša Andrē Ščaulinska-Mucenieka
bossa nova programma.
Sestdienas galvenās svētku vietas: Saules laukums, Ainažu iela
un jaunais Meža parks. T
 irdziņā
un Gleznotāju ielā pircēji tiks ai-

cināti jau no plkst. 10.00. Amatnieki, rūpniecības preces un
ēdamlietas būs pieejamas Ainažu
ielas posmā gar Meža parku un
jaunā kvartāla ielās.
Šī gada svētku un gājiena tēma –
diezgan nozīmīgais uzsaukums
„Saulkrastiem būt!”. Gājienam šoreiz pulcēsimies Saulkrastu vidusskolas stadionā jau dienas pirmajā
pusē, plkst. 12.00, lai kopīgi no Skolas ielas pa Smilšu un Ainažu ielām
dotos uz svētku koncertu Saules
laukumā. Tur sveiksim Saulkrastu
Lielās balvas laureātu, priecāsimies
par saviem un draugu kolektīviem,
un kopīgi baudīsim dziedātāja Ivo
Grīsniņa-Grīšļa koncertu.
Pēc svētku koncerta aicinām
lielos un mazos apmeklētājus uz
Meža parku, kurā aktīvi darbosies
Rīgas Cirka skola, peintbola parks
„Bušas” un piepūšamās atrakcijas. Saules laukumā aicināsim uz
sarunām un diskusijām par kādreizējiem un tagadējiem kultūras
notikumiem.

Svētku noslēguma koncerts
sāksies plkst. 21.00 Meža parkā.
Uz lielās svētku skatuves uzstāsies mūziķis Roberts Rasa un
„MC orķestris”, kuri pavadīs solistus: Zigfrīdu Muktupāvelu,
Olgu Rajecku, Anci Krauzi, Kārli
Būmeisteru un Ievu Kerēvicu.
Īsi pirms pusnakts notiks svētku
uguņošana, pēc kuras sagaidīsim
galvenos vakara viesus – grupu „The Sound Poets”. Diemžēl
Meža parkā nevarēsim apmeklētājiem nodrošināt sēdvietas, tādēļ
visi tiek aicināti ņemt līdzi savus saliekamos krēslus, segas vai
jebkādas palīgierīces, kas vakara
baudīšanu darīs ērtāku.
6. jūlijā svētku laikā kursēs
bezmaksas autobuss.
Svētku norises vietas plāns pieejams 11. lpp.
Aicinām sekot informācijai arī
vietnēs www.saulkrasti.lv un www.
facebook.com/SaulkrastuNovads/.
Uz tikšanos Saulkrastu svētkos!

5. jūlijā 21.00 Baltajā kāpā Saulrieta koncerts
Mārcis Auziņš un pēc saulrieta Andrē ŠčaulinskisMucenieks no Brazīlijas un bossa nova
6. jūlijā no 10.00 Ainažu ielā un Meža parkā lielais
svētku tirgus Amatnieki, rokdarbnieki, rūpniecības
preces un īpašā Gleznotāju iela sadarbībā ar “VJM”
un JD ART CLUB
No 12.00 sporta laukumā pie Saulkrastu sporta centra
pulcēšanās svētku gājienam “Saulkrastiem būt!”
12.30 svētku gājiens līdz Saules laukumam
12.40 Saules laukumā svētku koncerts
Piedalās Saulkrastu mākslinieciskie kolektīvi,
Ivo Grīsliņš-Grīslis ar grupu, kā arī Lielās Saulkrastu
balvas pasniegšana
No 14.00 Meža parkā
– Rīgas Cirka skolas nodarbības lielajiem
un mazajiem
– piepūšamo atrakciju pilsētiņa (ieejas maksa)
– darbosies Art cafe
– peintbola klubs “Bušas” izbraukumā (ieejas maksa)
No 16.00-18.00 Saules laukumā
Sarunas par kultūru un mākslu Latvijā
1960.-90. gados.
21.00 svētku noslēguma koncerts ar Ievu Kerēvicu,
Olgu Rajecku, Anci Krauzi, Zigfrīdu Muktupāvelu,
Kārli Būmeisteru un pirms pusnakts – svētku salūts
Tieši pusnaktī svētku īpašie viesi – grupa
THE SOUND POETS
Pēc koncerta – dejas ar DJ Kasparu Markševicu līdz 5.00
Svētku vadītājs: Kristaps Tālbergs
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Sākam ar sakārtošanu,
turpināsim ar attīstību
Intervija ar Saulkrastu novada domes
priekšsēdētāju Normundu Līci
Darbu domē Jūs uzsākāt
2018. ga
da pašās beigās. Pieci
mēneši ir pietiekams laiks, lai
iedzīvotājiem būtu iespēja vērtēt
Jūsu darbus. Kā pirmo pusgadu
vērtējat pats?
Es ne mirkli nešaubos, ka lēmums pieņemt izaicinājumu kļūt
par domes priekšsēdētāju bija pareizs. Ja es būtu zinājis, ka patiesībā pašvaldība ilgstoši ir vadīta
tādā pašplūsmā un bez ieinteresētības, domātu daudz ilgāk. Es pat
nevēlos iztēloties, kas notiktu ar
Saulkrastiem, to budžetu un iestādēm, ja darbs tiktu turpināts tā,
kā pēdējos gados. Galvenais pārbaudījums mums bija ļoti lielais
haoss lielāko pašvaldības projektu dokumentācijās, pieņemtajos
lēmumos un finanšu plānos. Mēs
saskārāmies ar vadības nepārdomātu lēmumu sekām. Tieši tādēļ viens no darbiem, ar ko mēs
sākām, bija padziļināts audits,
kurā tika atklāta informācija, ko
lūdzām izmeklēt arī drošībsargājošajām institūcijām. Pārmaiņu
īstenošana patiešām ir grūta, bet
šajā saspringtajā laikā tam ir arī
labā puse – iespēja veidot izcilu
pašvaldību, kas šobrīd, kad tiek
apspriesta novada reforma, spēs
pierādīt savu efektivitāti.
Pirmajā pusgadā paveikto vērtēju kā smagu, intensīvu darbu
ugunsgrēka režīmā.
No paša sākuma izveidojām
pašvaldības budžetu, lai gan parasti tas tiek gatavots novembrī.
Decembrī sākām novērst iekšējās
birokrātijas problēmas – vairākas
sarežģītas un ilgstošas tiesāšanās,
piemēram, par kultūras nama
remontu. Tagad gatavojamies
Valsts kontroles pārbaudei šī gada
augustā.
Kultūras nama problēma rai
dījumā „Bez Tabu” izskanēja
visā Latvijā. Remonts ticis veikts
nekvalitatīvi un daļa kultūras
nama joprojām nav nodota eks
pluatācijā.
Jā, pareizi – nekvalitatīvus darbus es nebiju un nebūšu gatavs
pieņemt. Lai nepilnības tiktu
novērstas pavisam, pilsētas vadītājam jārīkojas kā labam saimniekam, tādēļ ir nepieciešama stingra nostāja. Ar prieku informēju,
ka, veicot apjomīgu un ilgstošu
darbu, ir noslēgta vienošanās un
būvnieks par saviem līdzekļiem
ir sācis nomainīt nekvalitatīvo
apdari, kas jāizdara līdz šī gada
20. augustam. Man ļoti žēl, ka
pašvaldība nebija nodrošinājusi
kvalificētu remontdarbu uzraudzību, kurā defektus būtu bijis
iespējams pamanīt un novērst jau
laikus. Tagad šādas bezatbildīgas
rīcības dēļ cieš mūsu kultūras
darbinieki, pašdarbnieki un kultūras pasākumu baudītāji.
Tādā pašā situācijā ir Saul
krastu estrāde. Sabiedrība ir in
formēta par lielu daudzmiljonu

projektu, bet pašā estrādē nekas
nenotiek.
Iespējams, kāds domās, ka
lielais projekts ir apturēts varas
maiņas dēļ. Patiesībā estrādei tika
izstrādāts būvprojekts, kas kopā
ar ekspertīzi izmaksāja dārgi. Bet
atbildīgās amatpersonas nepamanīja vai negribēja pamanīt, ka
šāda projekta īstenošanai pilsētas
budžetā nauda nebija plānota un
tādu summu mums arī neviens
neaizdotu. Un par šādu neapdomīgu soli daudzreiz – jau projektēšanas uzdevuma gatavošanas
sākumā – es paudu savas aizdomas. Ikvienam ir jāsaprot, ka uzzīmēt dārgus sapņus iespējams
tikai par savu naudu, bet pašvaldībai ir jādomā, kā un par kādiem
līdzekļiem šādus objektus īstenot
un vai būs iespējams tos uzturēt. Ja manī būtu ieklausījušies,
mums jau šogad būtu sakārtota
estrāde ar brīnišķīgu parku, labierīcībām un pārējo infrastruktūru, lai pie mums labprāt viesotos
dažādi mākslinieki, padarot aizvien interesantāku kultūras dzīvi.
Tādēļ šis ir mūsu mērķis nākamajam gadam.
Vai vainīgie tiks saukti pie at
bildības?
Ir izveidota komisija, kura izvērtē šo situāciju. Iekšējā audita
ziņojums ir iesniegts prokuratūrā. Darbiniekus var saukt pie
atbildības saskaņā ar darba tiesiskajām attiecībām, kas tiks darīts
likumā noteiktā kārtībā. Pārējais
jāizvērtē atbildīgajām institūcijām, kuru kompetencē ir veikt
šādas darbības.
Lielie projekti patiešām šogad tika apturēti arī neparedzēta
apsvēruma dēļ – Valsts kasē aizņemties papildu naudu atbilstoši
valdības pieņemtajam budžetam
nebūs iespējams vai arī aizņēmumiem būs nepieciešams daudz
lielāks līdzfinansējums nekā iepriekš. Šobrīd mēs saskaņojam
darbības ar projekta uzraugiem
un gatavojam darba uzdevumu
apvienotam projektēšanas un
būvniecības iepirkumam estrādes atjaunošanai, lai ievērotu
termiņus un pieejamo finansējumu ar minimālo pašvaldības
līdzfinansējumu. Es darīšu visu,
lai 2020. gadā estrādes renovācija
tiktu pabeigta.
Kur šogad notiks lielie pilsē
tas pasākumi, piemēram, Saul
krastu svētki?
Pašreiz estrādes tehniskais
stāvoklis neatbilst pasākumu rīkošanai, jo tās soli un pakāpieni
ir nolietoti un tādēļ bīstami apmeklētājiem. Ja mums viss izdosies, labākajā gadījumā estrādes
atjaunošana tiks uzsākta rudenī.
Mēs rīkojām dažādas tikšanās ar
uzņēmējiem, speciālisti novērtēja estrādes stāvokli, lai lemtu
par pagaidu remontu vienai sezonai, tomēr tika konstatēts, ka

ieguldījumi ir pārāk lieli un tas
ekonomiski nebija atbilstošs risinājums.
Tādēļ šovasar estrāde netiks
izmantota un mēs rīkosim pasākumus citviet atbilstoši apmeklētāju vajadzībām. Piemēram, viens
šīs vasaras lielkoncerts notiks
Raiņa ielas lielajā stāvlaukumā
un pludmalē, bet pilsētas svētki –
Saulkrastu centrā. Vienlaikus tas
būs liels izaicinājums un arī pārbaudījums, lai izvērtētu konkrēto vietu piemērotību pasākumu
rīkošanai. Pašvaldības darbinieki
un jaunā kultūras centra vadītāja
patiešām dara visu, lai svētki pilsētniekiem būtu interesanti un
saturīgi. Mēs esam pārliecināti,
ka mūsu novada iedzīvotāji vēlas
pārmaiņas un tādēļ ir gatavi paciest dažas neērtības, apmeklējot
pasākumus arī tad, ja tie notiks
citādāk, nekā ierasts.
Bērnudārza teritorijas lab
iekārtošanas projekta izstrāde
tika uzsākta jau pirms diviem
gadiem. Pagājušā gadā tika uz
stādītas moduļu tipa grupiņu
telpas, bet teritorijas labiekārto
šana daudzreiz atlikta.
Es varētu turpināt tēmu par
bērnudārzu, jo šo projektu esmu
aizstāvējis domes opozīcijā vairākus gadus. Projektu bija iespējams
apvienot ar bērnudārza moduļu
celtniecības darbiem, ko atbalstīju, jo būvdarbi teritorijā jau tika
plānoti. Situācija ir ļoti savāda...
Bērnudārza teritorijas attīstību
un atjaunošanu pašvaldība bija
atlikusi tik ilgi, ka tagad nepieciešamos līdzekļus no valsts tik drīz
vairs nebūs iespējas iegūt. Tomēr,
samazinot citu pašvaldības iestāžu budžetu un taupot, piešķīrām
bērnudārzam papildu līdzekļus,
lai nekavējoties veiktu vismaz
nelielus uzlabojumus. Nojumes,
kas eksperta atzinumā 2017. gadā
tika novērtētas kā bīstamas, jau ir
demontētas, bīstamie koki – nozāģēti, nedrošās rotaļu ierīces –
aizvāktas. Derīgās nojumes stiprināsim un remontēsim, un jau
šogad izveidosim jaunu un drošu
bērnu rotaļu zonu.
Bērnudārzs vienmēr ir bijis
manā prioritāšu pieciniekā – ikdienā kontaktējos ar bērnudārza
vadītāju, lai risinātu aktuālos jautājumus pedagogiem un darbiniekiem, bet no 10. jūnija bērnudārzā mēs esam pieņēmuši darbā
saimniecības pārzini, kurš būs
atbildīgs, lai tehniskās problēmas
turpmāk novērstu nekavējoties
un bērniem viss tiktu nodrošināts.
Kad tiks pabeigti lielie ielu iz
būves darbi?
Arī šeit turpinām iepriekšējās
domes iesākto projektu – tā nepilnības tikai daļēji ir iespējams
novērst. Piemēram, Jūras prospektā ietve beidzas privātīpašumā, līdz galam nav sakārtoti

Foto: A. Koemecs
saskaņojumi par elektrotīkliem.
Ļoti bija nepieciešama ietve
Melnsila un Akāciju ielās. Turklāt
Akāciju ielā zem jaunās ielas nav
izbūvēta kanalizācijas sistēma.
Vienlaikus izbūvējot gan ielas,
gan komunikācijas, nav saskaņota rīcība un iespējamā transporta
kustība Melnsila un Upes ielās,
kas ļoti apgrūtina iedzīvotājus.
Galvenos darbus Bīriņu ielā plānojam pabeigt līdz jūlijam, tomēr
Melnsila un Upes ielu remonts
notiks līdz septembrim, ieskaitot.
Kas vēl ir Jūsu prioritāšu pie
ciniekā?
Patiesībā ir grūti definēt konkrētu piecinieku. Virsmērķis ir
dzīves kvalitātes uzlabošana, bet
zem tās – daudzas jomas, kas saistītas ar šo kvalitātes uzlabošanu:
vide, izglītība, kultūra, uzņēmējdarbība, drošība un laba pārvaldība.
Es uzskatu, ka pašvaldības
projektiem vai ieguldījumiem
jābūt tādiem, kas ne tikai rada
ērtības, drošību un sakārtotību,
bet ļauj ietaupīt naudu. Piemēram, Saulkrastu vidusskolā šobrīd tiek ierīkots siltummezgls;
visās mācību iestādēs pilnveidosim elektroapgādes sistēmu un
apgaismojumu. Lai līdz jaunajai
apkures sezonai uzlabotu Raiņa
ielas katlumājas darbu un iedzīvotāji neciestu, piešķīrām tai
finansējumu – 30 000 eiro. Risi
nām regulārās problēmas par
drošību pie mācību iestādēm, izvietojam jaunas ceļazīmes, plānojam uzstādīt arī „gulošo policistu”
Alfrēda Kalniņa ielā, pie bērnudārza. Beidzot Saulkrastu pārziņā
ir stāvlaukums Raiņa ielas galā,
pie jūras – centrālā Saulkrastu
pludmale gadiem bija nolaista un
nekopta – šo teritoriju mēs nodevām apsaimniekošanai komunālservisam un meklējam iespējas
attīstīt atbilstošu uzņēmējdarbību. Uzņēmējdarbības attīstība un
pilnveidošana ir nepieciešama –
jo spēcīgāki būs mūsu uzņēmēji,
jo labākas darbavietas viņi spēs
nodrošināt iedzīvotājiem, un iedzīvotāju dzīves apstākļi būs kvalitatīvāki. Zvejniekciemā šogad
plānojam īstenot skaistu projektu
gan iedzīvotājiem, gan viesiem.
Esam iecerējuši, ka osta nostiprinās Aģes upes labo krastu līdz
gājēju tiltiņam, aiz Zvejniekciema
kultūras nama, izbūvējot arī slipu
peldlīdzekļu nolaišanai ūdenī,

bet pašvaldība izbūvēs Aģes promenādi no gājēju tiltiņa gar upes
stāvkrastu.
Saulkrastu novada dome piedalās projektā „Hiking route
along the Baltic coastline in Latvia – Estonia”, kurā tiks turpināta
kājāmgājēju infrastruktūras izbūve un vides pieejamības nodrošināšana Baltajā kāpā un Saulrieta
takas sākumā. Viena no prioritātēm ir arī novadu reforma, kuras
tiešo, pozitīvo ietekmi uz iedzīvotājiem es pagaidām neredzu.
Kādai, pēc Jūsu domām, jābūt
Saulkrastu nākotnei?
Tā kā Saulkrasti ir ekonomiski aktīvi, iedzīvotāju skaits tajos
strauji aug un nekustamo īpašumu tirgus ir aktīvs, turklāt mums
ir Eiropai atbilstoša šoseja, ceturtā
lielākā osta Latvijā, dzelzceļš, būs
jauna Eiropas kvalitātes dzelzceļa
trase, ugunsdzēsēju depo, slimnīca, traumpunkts, mūzikas un
mākslas skola, divas vidusskolas,
bērnudārzs, es teiktu: „Mēs esam
novads, kas jau daudzus gadus
pārskaita naudu citiem novadiem
pašvaldību izlīdzināšanas fondā.”
Lai arī plānotā reforma ir pretrunā ar Saulkrastu mērķiem, mums
ir visas priekšrocības, lai kļūtu
par novadu centru. Es noteikti
aicināšu arī mūsu iedzīvotājus iesaistīties, lai Saulkrasti būtu.
Vai ir darbs, ko gribējāt izda
rīt, bet vēl neesat paveicis?
Pašvaldības restrukturizācija.
Tā ir izziņota, bet neesam paspējuši to paveikt. Restrukturizācija
notiks – pārdomāti un loģiski.
Es patiešām vēlos, lai pašvaldības
darbs ir augstā līmenī un tā būtu
atvērta mūsu iedzīvotājiem –
laipni, profesionāli un atbildīgi
darbinieki –, to es novēlu un sagaidu no katra, kurš veic savus
darba pienākumus pašvaldības
iestādēs.
Es atzīstu, ka daudz vairāk
būtu gribējis strādāt ar lielajiem
Saulkrastu attīstības projektiem.
Diemžēl vai par laimi, katrai maizei ir sava garoza, tādēļ es sāku
ar sakārtošanu un turpināšu ar
attīstību.
Es ticu, ka Saulkrasti ir uz
pareizā ceļa, tādēļ aicinu visus
iegaumēt mūsu šī gada pilsētas
svētku moto „Saulkrastiem būt!”.
Tiksimies pilsētas svētkos priecīgi
un vienoti!
Marika Grasmane
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Novadu reforma:
Saulkrastiem būt?!
Iepriekš jau informējām, ka
Latvijas Republikas Saeima
2019. gada 21. martā pieņēma
lēmumu „Par administratīvi
teritoriālās reformas
turpināšanu”, kurā noteikts
2021. gadā pašvaldību skaitu
samazināt no 119 līdz 35.
Izveidotajā administratīvi
teritoriālās reformas modelī
plānots apvienot Saulkrastu,
Sējas, Carnikavas, Garkalnes
un Ādažu novadus ar
administratīvo centru Ādažos.
Pamatoti ir daudzie iedzīvotāju
jautājumi: vai tiks saglabāta vismaz viena vidusskola Saulkrastos? Kas segs transporta uz jauno
centru izmaksas? Kāds būs finansējums kultūras un sporta kolektīviem? Vai tiks rīkoti Saulkrastu
svētki? Vai Saulkrasti nepazaudēs
savu identitāti? Vai „svešiem” deputātiem, attālināti lemjot, mūsu
kāpas netiks apbūvētas ar privātmājām, lai iegūtu līdzekļus jaunā
centra uzturēšanai? Vai tiks saglabātas nekustamā īpašuma nodokļa atlaides deklarētajiem iedzīvotājiem? Vai, lēmumus pieņemot
Ādažos, Saulkrastiem vispār būs
pieejams finansējums?
Šobrīd Saulkrasti ir novads, kas
ne tikai nodrošina visas iedzīvotājiem nepieciešamās pamatvajadzības (mums ir divas vidusskolas,
bērnudārzs, mūzikas un mākslas
skola, slimnīca, ugunsdzēsēju
depo), bet arī ir viens no Latvijas
novadiem, kas ik gadu veic lielus
maksājumus pašvaldību izlīdzināšanas fondā. Piemēram, no 2009.
līdz 2019. gadam Saulkrastu novads ir iemaksājis konkrētajā fondā
5 039 569 eiro; lielu daļu šo iemaksu veido tieši nekustamā īpašuma nodoklis. Saulkrastiem ir visi
priekšnoteikumi tālākai izaugsmei: jūra un osta, dzelzceļa līnija,

starptautiska šoseja un galvaspilsēta tuvumā. Mūsu novadā ir vairāk
nekā 7200 deklarētie iedzīvotāji,
un aptuveni pusgadu Saulkrastu
apkārtnē uzturas krietni vairāk cilvēku, kuri apdzīvo 26 ciemus.
Iepriekšējā novadu reforma
patiešām tika īstenota nepārdomāti un haotiski. Netika ņemts
vērā, ka Latvijas kartē iezīmētajās, apdzīvotajās vietās situācija ir
būtiski mainījusies un pagājušā
gadsimta otrajā pusē izveidotās teritoriālās vienības un apdzīvotības
rādītāji bieži vien vairs neatbilst
pašreizējai situācijai. Piemēram,
Saulkrastu novads un blīvi apdzīvotā Limbažu novada Skulte, Zvejniekciems un Saulkrasti faktiski
ir viena teritoriālā vienība, kurā
būtu tikai loģiski kopīgi atbildēt
par ūdenssaimniecību, atkritumu
apsaimniekošanu, municipālo po
li
ciju, labiekārtošanu, izglītību,
kultūru un sportu, proti – naudu
ieguldīt dzīves kvalitātes un apkārtējās infrastruktūras uzlabošanā,
nevis attāla centra uzturēšanā.
Dīvaini, ka Vides aizsardzības
un reģionālās attīstības ministrijas uzzīmētajā kartē pat Salacgrīvai un Ainažiem novada centrs
tiek plānots Limbažos. Piekrastei pasaulē ir būtiska vides, ekonomiskā, sociālā, kultūras un
rekreatīvā nozīme. Pēc manām
domām, tā ir milzīga ministrijas
kļūda, ka visā Vidzemes piekrastē
netiek plānots vismaz viens attīstības centrs, par kādu Saulkrasti
noteikti varētu kļūt, veidojot vienotu teritoriju un pakalpojumus
ap autoceļu VIA Baltica un topošo
Rail Baltica, ar kāpu un pludmaļu
apsaimniekošanu, ostām, drošību uz ūdens, vienotiem noteikumiem iedzīvotājiem, uzņēmējiem, viesiem un atpūtniekiem.
Latvijas iedzīvotāji pēdējās divās
desmitgadēs ir bijuši spiesti piere-

dzēt nemitīgas reformas. Īstenojot
pārmaiņas, pēc manām domām,
būtiski ir panākt, lai tās neradītu
vilšanos, bet iedzīvotāji tās pieņemtu ar emocionālu pacēlumu
un jaunu enerģiju, lai kopā paveiktu jaunas lietas. Valsts spēks ir tieši
tās daudzveidībā un iedzīvotāju
lokālpatriotismā. Taču skaidrs, ka
kādā teritorijā vairāk attīstīta ir
ražošana, citā – lauksaimniecība,
pakalpojumi un rekreācija. Vai ir
pareizi mēģināt visus pārveidot
pēc vienādiem kritērijiem?
Viens risinājums, pēc manām
domām, šajā situācijā būtu otrā
līmeņa pārvaldes modeļa izveidošana, kurā satiksmes, novadu
pārrobežu infrastruktūras un citas būtiskas funkcijas daļēji tiktu
deleģētas otrā līmeņa pārvaldei,
bet par saimniecības, komunālo
nozari un vietējās nozīmes jautājumiem būtu atbildīga vietējā
pašvaldība.
Latvijas Pašvaldību savienība
ir sagatavojusi ieteikumus pašvaldībām, kas vēlas noskaidrot
savu iedzīvotāju viedokli. Ieteikumi ir sagatavoti sadarbībā ar
konstitucionālo tiesību ekspertiem. Saskaņā ar Eiropas vietējo
pašvaldību hartu iedzīvotājiem
ir tiesības izteikt savus uzskatus
par pašvaldības teritorijas robežu
izmaiņām. Lai formulētu domes
viedokli, pašvaldībai ir tiesības
un pienākums noskaidrot vietējo iedzīvotāju domas. Saulkrastu
novada dome jūnija sēdē plāno
pieņemt lēmumu par novada iedzīvotāju aptaujas rīkošanu, par
ko plašāk informēsim atsevišķi.
Aicinu iedzīvotājus sekot informācijai, būt aktīviem un atbildīgiem par sava novada nākotni!
Normunds Līcis,
Saulkrastu novada domes
priekšsēdētājs

Notiks iedzīvotāju aptauja
par apmierinātību
ar Saulkrastu
uzņēmējdarbību
Saulkrastu uzņēmēju
biedrība rīko iedzīvotāju
aptauju ar mērķi noskaidrot
sabiedrības viedokli
par uzņēmējdarbības
pakalpojumu kvalitāti,
pieejamību novadā
un nepieciešamajiem
turpmākajiem uzlabojumiem.
Šāda aptauja pirmoreiz notika
2018. gadā un turpmāk notiks
katru gadu. Aptaujas rezultāti
tiek izmantoti biedrības darbības un uzņēmējdarbības vides
uzlabošanā un statistikas veidošanā. Iegūtie dati tiks apkopoti,
ievērojot personas datu konfidencialitāti – aptaujas ir anonīmas. Tās ir iespējams aizpildīt arī
internetā facebook.com/saulkrastuuznemeji.

Aptaujas lapas tiks piegādātas katra saulkrastieša pastkastē, bet papildu eksemplāri būs
pieejami anketu pieņemšanas
punktos: veikalos „Mego”, „Elvi”
un „top!”, kafejnīcās „Cietais
rieksts”, „Bemberi” un „Salt
Water”, Tūrisma informācijas
centrā, Saulkrastu domē, kultūras namā „Zvejniekciems”,
Saulkrastu sporta centrā un
Saulkrastu slimnīcā. Aizpildītas
anketas lūdzam nodot iepriekšminētajos pieņemšanas punktos.
Anketu iesniegšanas termiņš –
2019. gada 16. jūnijs.
Attīstīsim kopā Saulkrastu uzņēmējdarbības vidi iedzīvotājiem
vēlamā virzienā!
Artūrs Ancāns,
Saulkrastu uzņēmēju biedrība

Stāvvietā Smilšu ielā 2A
iespējams norēķināties
ar sistēmu „Mobilly”
Kopš šī gada maija
vidus SIA „Saulkrastu
komunālserviss” apsaimnieko
stāvvietu Smilšu ielā 2A
(Raiņa ielas galā, pie jūras).
Tā kā laukums ir tieši blakus
jūrai, šeit ir ērti novietot
automašīnas, lai dotos baudīt
atpūtu Saulkrastu pludmalē.
SIA „Saulkrastu komunālserviss”
vērš uzmanību, ka šobrīd apmaksāt stāvvietas izmantošanu
iespējams ar norēķinu sistēmu
„Mobilly”, kas mobilo tālruņu lietotājiem ļauj veikt maksājumus ar

savu telefonu visur, kur ir mobilie
sakari. Plašāka informācija par
pakalpojumu pieejama mājaslapā
www.komunalserviss.lv.
Laukumā ir iespējams ne vien
novietot mehanizētos transportlīdzekļus, bet arī rīkot dažādus publiskus vai privātus
pasākumus. Pasākuma rīkošanu
iepriekš nepieciešams saskaņot
ar SIA „Saulkrastu komunālserviss”. Vairāk informācijas pa tālruni 67951361 vai e-pastu info@
komunalserviss.lv.
SIA „Saulkrastu komunālserviss”

Preventīvo darbu laikā policija veikusi Ūdens kvalitāte
Saulkrastu
drošības pārbaudes un pārrunas
peldvietās ir izcila
Pirms mācību gada beigām
Zvejniekciema vidusskolā
sadarbībā ar Valsts policiju
un kinologu ar suni notika
Saulkrastu pašvaldības
policijas reids – pārbaude.

Saskaņā ar Saulkrastu pašvaldības
policijas 2019. gada darba plānu,
sadarbojoties ar Valsts policijas
Rīgas reģiona pārvaldes Saulkrastu iecirkni, mācību gada noslēgumā pašvaldības policijas darbinieki kopā ar Kinologu nodaļas
inspektoriem un suni rīkoja divu
veidu reidus.
8.–11. klašu skolēni tika informēti par narkotisko un psihotropo vielu, un tabakas izstrādājumu
lietošanas negatīvo ietekmi, ieskaitot arī paredzamo atbildību
par narkotisko vielu izplatīšanu.
Vienlaikus lekcijās Valsts policijas Kinologu nodaļas inspektori ar
suni pārbaudīja narkotisko vielu
klātbūtni telpās un pie personām.
Policijas darbiniekus un skolas va-

Valsts vides dienests,
veicot ilglaicīgās kvalitātes
novērtējumu abās
peldvietās Saulkrastu
pašvaldības teritorijā –
„Centrs” un „Rūķīši” –,
ūdens kvalitāti tajās
atzinis par izcilu.

Foto: no Saulkrastu pašvaldības policijas arhīva
dību priecēja fakts, ka ne pie audzēkņiem, ne skolas telpās aizliegto
vielu klātbūtne netika konstatēta.
Lai pārliecinātos par drošas
pārvietošanās noteikumu ievērošanu, vietējās policijas darbinieki
kopā ar vecākiem pirms mācību
dienas sākuma pie skolas ar vairāk
nekā 30 skolēniem-velosipēdistiem pārrunāja drošas braukšanas
noteikumus, uzsverot nepieciešamā aprīkojuma – ķiveres, atsta-

rojošās vestes un citu atstarojošu
elementu – izmantošanu.
Saulkrastu pašvaldības policija aicina vecākus īpaši pievērst
uzmanību velosipēdu tehniskajai
kārtībai un atkārtoti pārliecināties par bērnu drošu pārvietošanos.
Saulainas vasaras brīvdienas!
Helēna Brūna,
Saulkrastu pašvaldības policija

Ūdens kvalitātes novērtējums
ir viens no kritērijiem, kas tiek
ņemts vērā, lai peldvietai tiktu
piešķirts Zilā karoga sertifikāts.
Arī šogad Saulkrastu peldvietā
„Centrs” tika pacelts Zilais karogs, kas nozīmē, ka ir izpildīti
starptautiskās ekoprogrammas

kvalitātes 33 kritēriji ūdens, vides
pārvaldes, vides informācijas un
izglītības, arī labiekārtojuma un
servisa jomās.
Zilais karogs ir pasaules populārākais tūrisma ekosertifikāts,
plaši atpazīstams gan iedzīvotājiem, gan pašvaldības un vides
institūcijām. Kritēriju ieviešana
nodrošina pilnvērtīgu metodoloģiju peldvietu apsaimniekošanai,
kurā tiek ievēroti visi vides aizsardzības un ilgtspējīgas attīstības
faktori un pievērsta liela uzmanība vides kvalitātes uzturēšanai un
bioloģiskās daudzveidības aizsargāšanai.

NVA konsultācijas
Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) Siguldas filiāles
darbinieki pieņems klientus
4. jūlijā no plkst. 10.00 līdz 16.00
Saulkrastu domes telpās – zālē, 2. stāvā.
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Maijā svinējām darbu
Šogad maijs Saulkrastu
vidusskolā bija īpašs ar
daudziem pasākumiem, kuros
tika godināta tāda vērtība kā
individuāli vai kolektīviem
spēkiem, gadā vai ilgākā laikā
labi padarīts darbs.
Mēnesi iedejoja Saulkrastu vidusskolas tautas deju kolektīvs „Saulīte”, kas šogad svinēja pastāvēšanas desmitgades svētkus ar deju
maratonu „Kad „Saulīte” rotājās”.
Saules gaišums sejās, staru taisnums dejas rakstā, ar mīlestību
un rūpību veidotas kustības – tas
ir Saulkrastu vidusskolas deju kolektīvs „Saulīte”. Kolektīvā kopā
dejo vairāk nekā 100 bērni un jaunieši. Lielākā daļa dalībnieku dejo
jau no pirmās klases, tādēļ dejas
solis ir labi pieslīpēts un mēģinājumu grūtības nav apslāpējušas
dejotprieku. Zālē sanākušos radus, draugus un citus kolektīva
līdzjutējus priecēja gan jau zināmās, gan arī jaunas dejas.
Kolektīvs savu nosaukumu attaisno jau ar to, ka parasti gada
laikā tas izdejo visu saules ciklu.
Arī koncerts sākās ar gadskārtām
un dabai veltītiem deju cikliem.
Ar skaistām kustībām un lepnu soli
skatītāju uzmanību īpaši pievērsa skatuviskās dejas. Īpaša bija arī
deju koncerta otrā daļa, kurā tika
izdejota pēc kolektīva vadītāja Jāņa
Trezuna horeogrāfijas veidotā deja
„Cilvēks, kas smejas”. Koncertu
papildināja Ingas Burkovas vadītās
moderno deju grupas „Desperado”
priekšnesums, skolotājas Līgas
Priedes un Kristīnas Trezunes

Koncertā „Māmiņas sirds krāsas”. Foto: no Saulkrastu vidusskolas arhīva
dziedājums, 12. klases skolnieces
Elīzes Ozolas ģitārspēle. Koncerta
izskaņā visi dalībnieki kopā nodejoja „Lalipopu”. Paldies „Saulītei”
par skatītājiem sniegtajām pozitīvajām emocijām, kolektīva vadītājam J. Trezunam par mīlestību
pret savu darbu, deju, kolektīvu!
Paldies visiem, kuri koncertā palīdzēja „Saulītei” rotāties!
13. maijā ar koncertu „Māmiņas
sirds krāsas” tika svinēta Mātes
diena Saulkrastu vidusskolā, sakot lielu paldies visām māmiņām,

Izlaidumu laiks „Rūķītī”
Lido nu prom, neapstājies,
Neprasi, kāpēc mums katram sava
pasaule.
Zvirbulēn, laiks ir aprast ar debesīm,
Tu esi brīvs kā ikviens, kā mēs.
(M. Freimanis)
Atkal klāt maijs un mums –
„Rūķītim” – ir mazliet skumji, jo
jālaiž prom izlolotie, apčubinātie,
mīļie un sirsnīgie bērni skolas gaitās. Grupas „Spārīte”, „Pūcīte” un
„Tince” ar pateicības koncertiem
teica lielu paldies bērnudārza kolektīvam par ieguldīto darbu, rū-

pēm un mīlestību.
Lai topošie skolnieki gūtu
lielāku priekšstatu par to, kas
viņus sagaida rudenī, tika rīkotas ekskursijas uz Saulkrastu un
Zvejniekciema vidusskolām. Lai
jums – mazie skolnieki, veicas
skolā!
Mācību gada noslēgumā PII
„Rūķītis” saka paldies visiem bērniem un vecākiem! Jauku un piedzīvojumiem bagātu vasaru!

vecmāmiņām un ģimenēm, kuras
dara nenovērtējamu darbu – audzina laimīgus bērnus. Koncertā
tika akcentētas mīlestības krāsas:
iejūtība, atbalsts, sapratne, rūpes,
labestība. Tajā piedalījās lielais
un mazais koris, deju kolektīvi
„Saulīte” un „Desperado”, jaunā
flautiste L. Rozentāle, skatuves
runas pulciņa dalībnieki. Īpašu
veltījumu savām māmiņām bija
sagatavojuši 4. klases skolēni, runājot pašu sacerētas piecrindes.
17. maijā Pēdējais zvans ska-

nēja 46 Saulkrastu vidusskolas
9. un 12. klašu skolēniem un sākās atbildīgais eksāmenu laiks,
kurā būs redzams, cik kvalitatīvs
un jēgpilns bijis skolā pavadītais
laiks. Labu rezultātu gūstot, katrs
varēs paslavēt gan sevi, gan skolotājus par labi un atbildīgi paveikto un veiksmīgo sadarbību, bet ne
tik labi sasniegumi būs iemesls
pašanalīzei un jaunu nākotnes
mērķu un izaicinājumu izvēlei.
21. maijā notika skolotāju, skolēnu, vecāku, skolas administrāci-

jas un pašvaldības pārstāvju tikšanās par Saulkrastu vidusskolas
mācību gadā īstenotajiem trijiem
starptautiskajiem projektiem un
turpmākām iecerēm. Tikšanās
laikā tika prezentēta katra projekta SVID analīze un tās secinājumi,
kā arī notika jēgpilna diskusija
starp visām projektos iesaistītajām pusēm. Plašāka informācija
un detalizēti secinājumi par šībrīža pieredzi un nākotnes plāniem
pieejami skolas Facebook lapā.
30. maijā Saulkrastu vidusskolā
mācību gads tika svinīgi pabeigts
ar ikgadējo Pateicības dienu, kurā
tika teikts paldies labākajiem sava
darba darītājiem – izcilākajiem
skolēniem un viņu ģimenēm par
ieguldījumu bērnu audzināšanā
un izglītošanā, aktīvākajiem pedagogiem, kuru audzēkņi ar labām sekmēm cītīgi piedalījušies
dažādās skolas un ārpusskolas
aktivitātēs un intelektuālās sacensībās: olimpiādēs, konkursos,
skatēs un sacensībās. Šogad uz
Pateicības svētkiem ielūgumus
saņēma 107 ģimenes. Tas nozīmē, ka gandrīz viena trešā daļa
Saulkrastu vidusskolas skolēnu
savu ikdienas darbu – mācīšanos – veikusi ar lielu atdevi, atbildīgi un par savu nākotni domājot.
Paldies visiem Saulkrastu vidusskolas skolēniem, vecākiem,
skolotājiem un atbalstītājiem par
panākumiem bagātu mācību gadu!
Gaidīsim savā skolā gan 10. klases
skolēnus, gan jaunus kolēģus!
Inese Ābola, Ivonna Ungure,
Saulkrastu vidusskola

Māksliniece Agija Staka
tiekas ar skolēniem

Lita Nusberga,
PII „Rūķītis”

Bērnu grāmatu ilustratore A. Staka kopā ar Saulkrastu vidusskolas 4. klašu audzēkņiem radošajā darbnīcā.
Foto: no bibliotēkas arhīva
10. aprīlī Saulkrastu novada
bibliotēkā Saulkrastu
vidusskolas 4. klašu skolēniem
bija iespēja tikties ar Latvijā
pazīstamo un dzīvespriecīgo
mākslinieci, bērnu grāmatu
ilustratori un rakstnieci Agiju
Staku.

Foto: no bērnudārza arhīva

Māksliniece sarakstījusi jautru,
aizraujošu un pamācošu stāstiņu bērniem par āpsēnu Pēci un
ilustrējusi to ar krāšņiem zīmējumiem. Grāmata „Āpsēns Pēcis
negrib mazgāties” ir stāsts pirmsskolas vecuma bērniem.
Autore aktīvi sadarbojas arī
ar izdevniecību „Zvaigzne ABC”.

Vairāk nekā 20 gadus māksliniece
ilustrējusi grāmatas un veidojusi
dažādās tehnikās daudzveidīga
stila zīmējumus. A. Staka teic:
„Grāmata sākas ar manuskriptu,
pēc tam tā nonāk izdevniecībā.
Par grāmatas vecuma auditoriju – bērniem (ar košām bildēm),
pusaudžiem (ar dažiem melnbaltiem attēliem) vai pieaugušajiem
(vispār bez ilustrācijām) – lemj
izdevniecība.”
Grāmatu ilustrēšana, pastkaršu un grāmatzīmju veidošana ir
mākslinieces sirdslieta, tāpat kā
meditatīvie zīmējumi. Bērniem
ilustratore pastāstīja, kādēļ sākusi
zīmēt, kā top viņas ilustrācijas un

cik ilgs laiks nepieciešams to radīšanai. Pasākumā viešņa rādīja savus
oriģinālos zīmējumus, salīdzinot
tos ar grāmatās „Avene”, „Matīsa
piedzīvojumi mežā” un „Matīss un
autosports” redzamajiem. Visus
zīmējumus vieno mīmika un kustība. Māksliniece klātienē zīmēja
suni, zirgu, kamieli, peli un citus
tēlus. Radošajā darbnīcā bērni tika
aicināti līdzdarboties.
Saulkrastu novada bibliotēkā
ir iespēja iepazīt un paņemt līdzi
lasīšanai daudzas mākslinieces
ilustrētās grāmatas.
Ilze Dzintare,
Saulkrastu novada bibliotēka
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Trīs dejas un trīs pirmās pakāpes
Mūsdienu deju grupā
„Desperado” no Saulkrastiem
šajā sezonā ir 55 dejotāji
no 1. līdz pat 12. klasei. Deju
kolektīvam un tā vadītājai Ingai
Burkovai šī grupa ir būtiska
dzīves sastāvdaļa – viņi ir viens
veselums, kurā ikviens ir svarīgs
un vajadzīgs. Tā ir kopā būšana,
radīšana, pilnveidošanās
un piedalīšanās konkursos,
festivālos un koncertos,
bet galīgā priekšnesuma
prezentēšana saviem mīļajiem
ir īsts gandarījums un prieks.

Dejas „Mikrobu tusiņš” 1.–4. klases dejotāji. Foto: no grupas arhīva

Galvenais mērķis šajā sezonā bija
XII Latvijas Skolu un jaunatnes
dziesmu un deju svētku repertuāra
deju apgūšana: „Mikrobu tusiņš”
(horeogrāfe Edīte Ābeltiņa) jaunākajai grupai un divas skates dejas
8.–9. klašu grupai – „Robežas”
(horeogrāfe Linda Mīļā) un „Mākoņos” (horeogrāfe Elīna Gaitjukēviča). Lietderīgi tika izmantots
katrs brīvais brīdis, un labāku
rezultātu sasniegšanai papildus
strādāts arī individuāli. Līdztekus
aktīvajam darbam „Desperado”
piedalījās arī sava novada kultūras

dzīvē – gan Ziemassvētku tirdziņā
Saules laukumā, gan Lieldienās,
kopā dejojot jaunajā Meža parkā.
„Desperado” bija arī Saulkrastu
vidusskolas rīkoto pasākumu, piemēram, „Kad „Saulīte” rotājās” un
„Māmiņas sirds krāsas” dalībniece. Bija arī deju grupas saliedēšanās pasākumi: pikniks pie jūras,
zooloģiskā dārza apmeklējums,
treneres dzimšanas dienas ballīte
un „Desperado” noslēguma koncertiņš vecākiem.
Aprīļa beigās deju grupa ar trijām dejām piedalījās konkursā
„Golden Dancer” Rīgā. 1.–4. klašu
grupā deja „Pidžamu ballīte” ieguva
trešo pakāpi. 3.–7. klašu grupā deja
„Follow me” ieguva otro pakāpi un
vienu no galvenajām balvām – kausu „Golden Image”, kā arī speciālo
balvu” – „RadioKidsFM” ielūgumu
uz radio studijas tiešraidi. Arī vecākā grupa ar deju „Ladies in black”
ieguva otro pakāpi, balvā saņemot
kausu „Golden Image”. Pateicoties
šiem sasniegumiem, deju grupa
„Desperado” saņēma vēl vienu apbalvojumu – nelielu līdzfinansējumu, lai vasarā varētu piedalīties
konkursā „Rudaga 2019”.

Taču galvenais notikums, kam
grupa gatavojās visu sezonu, bija
XII Latvijas Skolu un jaunatnes
dziesmu un deju svētku skate Latvijas novados. Apstākļu sakritības
dēļ grupa nevarēja piedalīties skatē
12. aprīlī Mālpilī, jo nebija pilnā sastāvā, tādēļ 10. maijā „Desperado”
dejotāji kopā ar savu vadītāju devās
garā pārbraucienā no Saulkrastiem
uz Daugavpili, kurā godam aizstāvēja savu novadu, saņemot pirmās
pakāpes diplomus par katru no
trim nodejotajām dejām. Lepnums
ir visiem: gan grupas vadītājai, gan
dejotājiem un viņu ģimenēm.
Mūsu sezona vēl nebeidzas,
jo jūnijā jau sākam gatavoties
Saulkrastu svētkiem un augustā
turpināsim gatavošanos XII Latvijas Skolu un jaunatnes dziesmu
un deju svētku fināla skatei, kas
notiks novembrī. Mēs ejam tālāk!
Paldies Saulkrastu novada domei par atbalstu un Saulkrastu
sporta centram par telpām! Pateicamies arī visiem vecākiem,
jo tikai kopā mēs varam sasniegt
labāko!
Deju grupa „Desperado”

Zvejniekciema vidusskolas audzēkņu
sasniegumi pagājušajā mācību gadā
Ir noslēdzies mācību gads, un Zvejniekciema vidusskolā apkopoti olimpiāžu,
konkursu un sporta sacensību rezultāti. Pavisam kopā 2018./2019. mācību gadā
iegūtas 35 godalgotās vietas, no tām 18 godalgas un atzinības mācību priekšmetu
olimpiādēs un konkursos skolas audzēkņi ieguvuši valstī, Rīgas reģionā un Pierīgā.

Šajā mācību gadā skatēs, konkursos un sacensībās piedalījās Zvejniekciema vidusskolas interešu izglītības pulciņu dalībnieki un klašu kolektīvi, iegūstot godalgotās vietas
ārzemēs, valstī, reģionā un Pierīgā.
Pavisam iegūtas 5 pirmās, 5 otrās un 7 trešās pakāpes vai vietas.

Godalgotās vietas mācību priekšmetu olimpiādēs un konkursos valstī,
Rīgas reģionā un Pierīgā

Godalgotās vietas skatēs, konkursos, sacensībās

Skolēna vārds, uzvārds Klase

Vieta (pa- Valsts konkursi
Pedagogi
kāpe),
atzinība
11.
1. vieta
Latvijas Universitātes Sociālo
Marija Ķēniņa,
Valda Tinkusa
Beāte Adelīna Odīte
zinātņu fakultātes Skolēnu
pētniecisko un radošo darbu
konkursa 2. kārta
Māris Mihailovs
1.
1. vieta
Zīmējumu konkurss „Sibīrijas
Māra Alena
bērni”
Estere Latifa Mulla
4.
1. pakāpe Tradicionālās dziedāšanas
Antra
konkurss „Dziesmu dziedu, kāda Deniškāne
bija 2019”
Katrīna Mārtiņa,
11.
2. pakāpe Latvijas skolēnu 43. zinātniskās Valda Tinkusa
Kate Strupiša
pētniecības darbu konference:
Rīgas reģionā un valstī
Žanete Strupiša,
4.
2. pakāpe Tradicionālās dziedāšanas
Antra
Anna Marija Lasto4.
2. pakāpe konkurss „Dziesmu dziedu, kāda Deniškāne
vecka
bija 2019”
Elza Dombrava
1.
3. vieta
Zīmējumu konkurss „Sibīrijas
Māra Alena
bērni”
Marija Ķēniņa
11.
Atzinība Rūdolfa Blaumaņa literārās
Valda Tinkusa
prēmijas 14. konkurss
Nikita Lavigins
8.
Atzinība Latvijas Atklātās Lingvistikas olimpiādes 1. kārta
Pierīgas novadu skolu olimpiādes un konkursi
Nikita Lavigins
8.
1. vieta
Krievu valoda
Sandra OzolaOzoliņa
Nikita Lavigins
8.
2. vieta
Matemātika
Aleksandra
Ivanova
Māra Angelika Eglīte 9.
2. vieta
Vēsture
Ija Puisāne
Ieva Ābele, Katrīne
3.a, b kl. 2. vieta
„Erudīts 2018”
Everita Levina
Siliņa, Anna Spilva,
komanAina Strupiša
Roberts Biuka
da
Zane Babrāne
5.
3. vieta
Matemātika
Aleksandra
Ivanova
Artūrs Taube
6.
3. vieta
Matemātika
Valda
Krasovska
Viktorija Graubiņa,
7.–9. kl.
3. vieta
Ģeogrāfija
Velta Velmere
Linda Elīza Zaķe,
komanArtūrs Kiseļevskis,
da
Nikita Lavigins
Artūrs Baltgalvis
10.
Atzinība Matemātika
Aleksandra
Ivanova
Marija Ķēniņa
11.
Atzinība Latviešu valoda un literatūra
Valda Tinkusa

Kolektīva, komandas,
Iegūtā
darba nosaukums,
vieta vai
individuālā izpildītāja
pakāpe
vārds, uzvārds
Godalgotās vietas ārzemēs un valstī
U-14 vecuma grupas
1. vieta
meiteņu volejbola
komanda
5. klase
1. vieta
U-14 vecuma grupas
meiteņu komanda
3.b klase

1. vieta

U-14 vecuma grupas
meiteņu komanda
U-12 vecuma grupas
zēnu komanda
U-13 vecuma grupas
meiteņu komanda
U-13 vecuma grupas
meiteņu komanda

2. vieta

2. vieta

3. vieta
3. vieta
3. vieta

Konkursa, skates, sacensību
nosaukums

Pedagogi

Starptautiskais volejbola turnīrs
Igaunijā

Dzidra Dulpiņa

Projekts „Sporto visa klase”
atlases kārtās Rīgas reģionā un
valstī
Latvijas Jaunatnes čempionāta
volejbolā 1. posms
Projekts „Sporto visa klase” valstī

Māra Alena
Dzidra Dulpiņa
Dzidra Dulpiņa
Aina Strupiša
Dzidra Dulpiņa
Dzidra Dulpiņa

Latvijas Volejbola federācijas
„Jaunatnes čempionāts” 1. posms
Latvijas Volejbola federācijas
Dzidra Dulpiņa
„Kausa izcīņa” 1. posms
Latvijas Volejbola federācijas
Dzidra Dulpiņa
„Kausa izcīņa” finālsacensības
Latvijas Jaunatnes čempionāta
Dzidra Dulpiņa
volejbolā „Ziemas kauss”
finālsacensības

Godalgotās vietas reģionā
Folkloras kopa
1. pakāpe Bērnu folkloras kopu konkurss
„Pulkā eimu, pulkā teku 2019”
3.b klase
1. vieta
Projekts „Sporto visa klase” Rīgas
reģionā
4. klase
3. vieta
Projekts „Sporto visa klase” Rīgas
reģionā
Godalgotās vietas Pierīgā
5.–9. klašu koris
2. pakāpe Koru skate
B vecuma grupas
2. vieta
Sporta spēles volejbolā
meitenes
Ulrika Latvena
2. vieta
Sporta spēles krosā
Arvīds Rudušs
3. vieta
Markuss Kirils Ustenko
3. vieta
Sporta spēles volejbolā
B vecuma grupas zēni
3. vieta

Antra Deniškāne
Aina Strupiša
Dzidra Dulpiņa
Anita Uzkalna
Gunārs Lācis
Antra Deniškāne
Dzidra Dulpiņa
Dzidra Dulpiņa

Dzidra Dulpiņa

Paldies par sadarbību skolēniem un viņu ģimenēm, kā arī pedagogu kolektīvam par
teicamu un mērķtiecīgu darbu!
Valda Tinkusa, Zvejniekciema vidusskola
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Jānis Seregins: Kad uzvarējām, politikai vairs nebija laika
Jānis Seregins ir dzimis Saulkrastos un paliekošas pēdas tur
atstās ar savu interesanto seno velosipēdu kolekciju. Taču viņa
dzīvesgājuma aprakstā ir arī kāda ne mazāk būtiska rindiņa:
pirms 30 gadiem – 1989. gada decembrī – viņš pirmajās brīvajās
pašvaldību vēlēšanās tika ievēlēts par vietējās padomes
deputātu, piekrita izpildu komitejas priekšsēdētāja amatam,
bet pēc pirmās administratīvi teritoriālās reformas bija pirmais
Saulkrastu pilsētas domes priekšsēdētājs.
Pirmās demokrātiskās pašvaldību vēlēšanas nozīmēja arī
Latvijas Tautas frontes uzvaru pār veco varu, bet jaunievēlēto
deputātu uzdevums bija demokrātijai un tirgus ekonomikai
atbilstošas pašvaldības izveidošana. „Dažreiz jau gāja kā pie
Bābeles torņa,” tos laikus atceroties, kādā intervijā teicis Jānis
Seregins.
Vēlēšanās uzvarēja
tautfrontieši
Jānis Seregins: – Ja sākam ar poli
tiku, Saulkrastos 80. gadu beigās
izveidojās aktīva Latvijas Tautas
frontes (LTF) nodaļa, kas atbals
tīja daudzas labas pārmaiņas gan
Saulkrastos, gan valstī. Orga
nizācijā aktīvi darbojās Ilze un
Aivars Pētersoni, Aivars Skopiņš,
Mārtiņš Zāle un daudzi citi. Daļa
tā laika pārmaiņu virzītāju jau ir
devusies mūžībā.
Tuvojoties vēlēšanām, LTF
pretī stājās opozīcija ar saviem
komunistu un Interfrontes kan
didātiem, piemēram, Lilastē dar
bojās bāzētās Padomju armijas
daļas virsnieks. Protams, pirmajās
demokrātiskajās pašvaldību vēlē
šanās uzvarēja LTF kandidāti.
No otras puses – tie bija pār
maiņu laiki, un paši komunis
ti nemaz nezināja, kas sekos.
Maskava bija norādījusi: tagad ir
„perestoika” jeb pārmaiņu laiks,
un viņi domāja, ka demokratizā
cija pāries, viss nokārtosies un pa
liks kā agrāk. Tajā laikā retais, ku
ram bija vara un kurš ļāva mums
darboties, ticēja, ka Latvija izstā
sies no PSRS un atgūs neatkarību.
Interese par vietējo vēsturi
– Kad sākās lielās pārmaiņas,
saulkrastieši mani vairāk pazina
kā vietējās vēstures entuziastu.
Es esmu šeit dzimis, un mani
vienmēr ir interesējis, kā cilvēki te
dzīvoja agrāk. Tādēļ es daudz ap
taujāju vecos Saulkrastu iedzīvo
tājus par pirmskara dzīvi un vācu
materiālus, kas noderētu vietējam
muzejam. Turklāt nebija tā, ka es
būtu turējis sveci zem pūra. Raks
tīju par Saulkrastu vēsturi tā laika
avīzēm – „Darba Balsij”, „Padom
ju Jaunatnei”, „Cīņai”, un kaut kas
no tā arī tika publicēts. Kad LTF
sāka darbību, es piedalījos mīti
ņos, sapulcēs, Latvijas karoga uz
vilkšanas pasākumā Saulkrastos.
Priekšsēdētāja amats
nevienu nevilināja
– 1989. gada decembrī notika
pirmās demokrātiskās pašvaldī
bu vēlēšanas. Toreiz tās nenotika
pēc partiju sarakstiem kā pašlaik,
bet pēc vēlēšanu apgabaliem.
Arī Saulkrastos tādi bija vairāki.
Es neatceros apgabalu, kurā tika
izvirzīta mana kandidatūra, bet
iznāca tā, ka mani ievēlēja kai
miņi, kuri mani labi pazina. Tā es
kļuvu par vienu no 32 Saulkrastu
vietējās padomes deputātiem.
Mums visiem – jaunievēlē

tajiem deputātiem – kopā bija
jāievēl nākamais izpildu komi
tejas priekšsēdētājs, jo vecais
priekšsēdis Ansis Zaķis politisku
iemeslu dēļ amatā vairs palikt ne
varēja. Taču visapkārt valstī bija
jūtama nestabilitāte – līdzšinējā
padomju vara pret jauno, kas vēl
tikai veidojās, tādēļ nevienam šo
amatu iegūt lielas vēlēšanās ne
bija. Arī es nepriecājos, kad man
piedāvāja kļūt par izpildu komi
tejas priekšsēdētāju. Īstu varu sa
vās rokās nejutu, arī naudas, par
ko apsaimniekot pilsētu, nebija.
Un vēl – tajā laikā biju vienkāršs
strādnieku puisis. Līdz 30 gadiem
biju strādājis rūpnīcā, dienējis
armijā, interesējies par vietējo
vēsturi, audzināju bērnus, bet ad
ministratora zināšanu un prakses
man nebija. Taču tautfrontieši
bija nolēmuši, ka man priekšsē
dētāja amats jāuzņemas, un pa
cietīgās sarunās viņi beidzot mani
par to pārliecināja.
Mācīties peldēt aukstā
ūdenī
– Kad pēc vēlēšanām atnācu uz
izpildu komiteju, mani sagaidīja
tukšs kabinets, jo iepriekšējais
vadītājs aizejot bija paņēmis lī
dzi visus dokumentus, un tie paši
ierēdņi, kuri tur strādāja veca
jā sistēmā. Ātri vien sapratu, ko
nozīmē, ja viena daļa pakļauto
izrīkojas, lai parādītu, ka jaunais
priekšnieks ir pilnīgs muļķis.
Otra daļa mēģināja mani izrīkot.
Taču man ir viena laba īpašība –
nonācis jaunā vietā un apstākļos,
es vēroju, centos izprast lietu kār
tību un mācījos, kas un kā pareizi
jādara. Sapratu, ka esmu iemests
aukstā ūdenī un ir jāsāk peldēt.
Reiz vecie komunisti, kuri vēl
strādāja pilsētas komunālajos
dienestos, uzrakstīja vēstuli tā
laika Rīgas rajona izpildu komi
tejas priekšsēdētājam Egonam
Kalnciemam. Viņi pārmeta rajona
vadībai, ka tā atļāvusi ieņemt sva
rīgu amatu tik nekompetentam
cilvēkam. Zinu, ka Egons viņiem
atbildēja: paldies Dievam, tie lai
ki, kad viņš no „augšas” drīkstējis
norādīt, kam kurā amatā būtu
jāstrādā, esot beigušies. Ir demo
krātija, tādēļ strādāšot tie, kurus
cilvēki ir ievēlējuši, un tā būšot arī
turpmāk. Mēs sākām peldēt.
Septiņos gados izpildkomitejā
un pilsētas domē man trīs reizes
nācās mainīt darbiniekus. Nebi
ja nemaz tik viegli ieskaidrot, ka
pašvaldības darbinieks ir kalps
cilvēkiem, kuri viņiem ar saviem

Foto no 1994. gada kopā ar tā laika pilsētas domes deputātiem. Foto: no personīgā arhīva
Saules laukuma atklāšanas pasākumā.
nodokļiem maksā algu un par to ir
tiesīgi prasīt, lai darbs tiktu izda
rīts kārtīgi. Tiem, kuri to negribēja
saprast, bet jutās kā lieli priekšnie
ki, biju spiests darbu uzteikt.
Veidojām paši savu
saimniecību
– Tolaik katrs deputāts, lai arī ie
vēlēts ar LTF atbalstu, bija svarīga
persona ar savu viedokli un dar
bojās it kā patstāvīgi. Sēdēs vienu
kopēju viedokli kādā jautājumā
panākt bija ļoti grūti, jo nevie
nam jau nebija ne īstas diskusiju,
ne politiskās pieredzes. Protams,
ar laiku, gluži kā psihologs, iepa
zinu katru personību, iemācījos

Kad pēc vēlēšanām
es nokļuvu izpildu
komitejā, mani sagaidīja
tukšs kabinets, jo
iepriekšējais vadītājs
aizejot bija paņēmis līdzi
visus dokumentus.
saprast, ko konkrētais deputāts
grib panākt.
Darba uzdevums gan bija
skaidrs – vajadzēja izveidot de
mokrātisku, tirgus ekonomikai
piemērotu pilsētas pārvaldi. Tas
nozīmēja pilsētai vajadzīgo in
frastruktūru – namu un ielu uz
turēšanu, ūdens un kanalizācijas
nodrošināšanu, atkritumu izve
šanu, bet tas viss bija Rīgas rajo
na iestāžu pārziņā. Ja gribējām
paši būt atbildīgi par savu pilsētu,
vajadzēja pārņemt komunālos
dienestus. Ja rajons tos nevēlējās
atdot, nācās veidot savus. Pirmais
neatliekamais darbs bija uzņēmu

ma „Saulkrastu komunālserviss”
izveidošana. Tad nodibinājām
paši savu namu pārvaldi un ar
savu stratēģiju pārņēmām mājas
no Rīgas rajona namu pārvaldes.
Tajā laikā pilsētas ūdensvadu
tīkls bija sadalīts starp dažādām
sīkām organizācijām, un pašval
dībai vajadzēja apvienot visus tās
posmus. Tas bija svarīgi, lai pil
sēta pati varētu būt atbildīga par
savu saimniecisko nozari un viss
darbotos.
Skaidrs, ka par naudu visu var
izdarīt, bet daudz sarežģītāk ir, ja
tās nav. Tādēļ bija nepieciešama
neatlaidība un pat viltība. Brau
cām uz Ministru kabinetu pie tā
laika valdības vadītāja Ivara God
maņa un panācām, ka valdība
pieņem mums labvēlīgus lēmu
mus – atļauju pārņemt vietējos
PSRS iestāžu un uzņēmumu īpa
šumus, ko no 1990. gada Ministru
kabinets drīkstēja darīt. Vieno
joties ar valdību, ieguvām pilsē
tas īpašumā mums interesējošās
ēkas un zemi. Man pat bija plāns,
ka turpmāk uz pārņemtās zemes
pašvaldība varētu būvēt dzīvoja
mās mājas. Kādu pārņemto ob
jektu pārdevām, lai, piemēram,
sakārtotu katlumājas, bet laika
gaitā izsolēs tika pārdots arī tas,
kas pašiem vēlāk būtu noderējis.
Pārmaiņas turpinājās
– Kad 1989. gadā tiku ievēlēts par
izpildu komitejas priekšsēdētā
ju, izpildu vara bija atdalīta no
lēmējvaras. Deputātu padomes
priekšsēdētājs bija Indriķis Bui
lis. Kad Saulkrasti ieguva pilsētas
statusu un tika izveidota dome,
es kļuvu par tās pirmo priekšsē
dētāju, bet Indriķis – par manu
vietnieku. Viņš bija ļoti labs

saimnieciskais darbinieks, mana
labā roka. Bet tas turpinājās līdz
brīdim, kamēr tika sakārtota
Saulkrastu pašvaldības saimniecī
ba un parādījās nauda. Tad gribē
ja iesaistīties cilvēki, kuri deputā
ta amatā bija jau padomju laikos.
Tuvojoties pašvaldību vēlēšanām,
viņi stāstīja, ka pašreizējā vara
Saulkrastos nemaz neatbilst vē
lamajai, un, protams, tika ievēlēti.
Kad biju priekšsēdētājs, uzska
tīju, ka mans amats nenozīmē
privilēģijas maniem radiniekiem,
draugiem un paziņām, lai iegū
tu dažādus materiālos labumus.
Mana pārliecība bija: likuma
priekšā visi ir vienādi. Mana mam
ma vienmēr dusmojās, ka es viņai,
pensionārei, tādēļ negādāju malku
no pašvaldības, kamēr daļa citu
pensionāru to dabūja par velti.
Tikmēr kāda mana padotā
augstā vēlētā amatā, kad cilvē
kiem vajadzēja pierakstīties rin
dā, lai saņemtu ledusskapjus un
citas sadzīves preces, kā tajā laikā
trūka, savā sarakstā pirmos ap
gādājamos bija sarakstījusi visus
savus draugus un radus. Es ie
raudzīju sarakstu, sadusmojos un
atbrīvoju savu vietnieci no amata.
Atstājot darbu, viņa man pateica:
„Nu Tu jau arī te nesēdēsi…”
Pavisam amatā biju gandrīz
astoņus gadus, kuros pievērsā
mies saimniecības nozarei, tādēļ
politikai patiesībā atlika pavisam
maz laika. Politika sākās, kad vē
lēšanās parādījās partiju saraksti.
Tuvojas jaunas
pašvaldību reformas
– Man jau pirmās reformas lai
kā šķita, ka mums vajadzēja būt
kopā ar Sēju un Skulti, bet iece
re, ka Saulkrastiem vajadzētu

Jānis Seregins kopā ar Ēvaldu Krūkliņu 1992. gadā, atklājot Saulkrastu
pilsētas muzeju.

Jānis Seregins kā vēstures entuziasts fotogrāfijas vēsturnieka
Pētera Korsaka studijā.
apvienoties ar Ādažiem, man
nešķiet pareiza. Ādaži, tāpat kā
Garkalne, daudz ciešāk ir vienoti
ar Rīgu. Ja Ādaži būs nākamais
lielākais novada centrs, Saulkras
ti kļūs par nomali. Visticamāk,
lielākā daļa nodokļu maksātāju
naudas tiks tērēta jaunā centra –
Ādažu – uzturēšanai, jo tā ir pil
sēta. Sēja un Skulte jau vēsturiski,
pateicoties skolām un medicīnas
pakalpojumiem, ir bijušas vieno
tas ar Saulkrastiem.

Vai Saulkrastus pacels
tūrisma attīstība?
– Šobrīd novada budžetu veido:
deklarēto iedzīvotāju ienākuma
nodoklis neatkarīgi no tā, vai
viņi strādā tepat, Saulkrastos vai
Rīgā, Limbažos, vai kaut kur ci
tur, nekustamā īpašuma un ze
mes nodoklis, un vēl daži, ne tik
svarīgi maksājumi. Nodokļus no
uzņēmumu peļņas vai tirdzniecī
bas apgrozījuma un pievienotās
vērtības nodokļa ne no tirgotā

jiem, ne no rūpnīcām pašvaldība
negūst.
Tādēļ es uzmanīgi klausos do
mes un uzņēmēju sarunās par
tūrisma attīstību novadā un jūtu,
ka tūrisma industrijas attīstība
radīs vairāk problēmas vietējiem
iedzīvotājiem nekā ieņēmumus
pašvaldības budžetā. Atpūtnieku
pieplūdums nozīmēs vairāk darba
policijai, mediķiem un atkritumu
savācējiem, kurus uzturam, mak
sājot nodokļus.
Esmu neziņā – kādēļ par no
dokļu maksātāju naudu ir uz
būvēta jauna iela no Saulkrastu
stacijas līdz slimnīcai? Vai tas tika
darīts ar mērķi pievērst investora,
kurš būs ieinteresēts uzbūvēt SPA
centru, uzmanību cerībā, ka tas
ar laiku kļūs vieta arī kafejnīcām,
veikaliem, naktsmītnēm un tam
līdzīgi? Bet vai tā būs?
Par SPA: ir cilvēki, kuri Saul
krastus mēģina salīdzināt ar
Pērnavu, bet tās ir divas pilnīgi ne
salīdzināmas lietas. Vispirms jau
atšķiras attālums no Pērnavas līdz
Tallinai un no Saulkrastiem līdz

Rīgai. Pērnavā SPA ir vajadzīgs,
lai arī ziemā dzīve turpinātos, jo
atpūtas kompleksos lielākoties
strādā vietējie iedzīvotāji, kuri ne
var katru dienu doties uz 120 ki
lometru attālo Tallinu strādāt un
vakarā atgriezties mājās. Saulkras
tiešus, kam ir darbs uz vietas vai
kuri strādā Rīgā, diezin vai izdo
sies pārvilināt uz Saulkrastu SPA,
jo galvaspilsētā ir iespēja nopelnīt
vairāk. Tātad uz darbu turienes
SPA brauks Sējas, Skultes un citu
tuvējo apdzīvoto vietu cilvēki,
kas nozīmē, ka viņu nodokļus
Saulkrasti tik un tā neiegūs.
Praktisks jautājums: piemē
ram, ar ko tāds SPA tiks apkuri
nāts – ar malku vai šķeldu? Gāzes
vada uz Saulkrastiem nav un,
šķiet, vēl kādu laiku nebūs.
Lai atgūtu jaunās ielas izbūvei
iztērētos līdzekļus, zemi ap to va
jadzētu sadalīt gruntsgabalos un
izpārdot, lai turīgiem cilvēkiem
ir iespēja būvēt mājas, deklarē
ties novadā un maksāt nodokļus
šeit. Lai tas notiktu, pašvaldībai
vajadzētu attīstīt skolas un bēr

nudārzus, kas nozīmē nopietnas
investīcijas, bet tās atmaksāsies,
iesaistot Saulkrastu dzīvē jaunus
iedzīvotājus. Pašreizējā problēma
ir skolēnu skaita nepietiekamība
Saulkrastu vidusskolā, tādēļ ne
pieciešams jau laikus domāt par
skolu modernizēšanu, labu peda
gogu iesaisti, lai vecāki bērnus pa
ceļam uz darbu nevestu uz Rīgas
izglītības iestādēm un Saulkrastu
vidusskola arī turpmāk pastāvētu.
Iespējamais šīs problēmas cēlonis
ir zems vietējās skolas prestižs, un
tas pašvaldībai ir jāpaaugstina.
Uzņēmējiem pašvaldība varētu
ļaut strādāt, veicināt viņu iesais
tīšanos novada darbībā, atbalstīt
morāli, kopīgi piedalīties izstādēs
un atļaut izmantot novada sim
boliku vai pat daļēji finansēt šā
dus pasākumus, bet tūrisma vei
cināšanas objektu būve ir tikai un
vienīgi uzņēmēju kompetence.
Lai Saulkrasti attīstītos un vien
laikus saglabātu savu savdabību,
jādomā plašāk. Ir jau labi piedāvāt
kokos iekārtu virvju ceļu atrak
cijas, bet diezin vai tas ir būtisks
veids, kā pelnīt naudu, turklāt drīz
tas visiem apniks. Taču par to jā
domā uzņēmējiem, bet pašvaldī
bai – par iedzīvotāju vajadzībām,
piemēram, vairāk asfaltējot ielas.
Tas ir darbs, kas vienmēr ir ticis
atlikts citu prioritāšu dēļ.
Ar ko es varu lepoties
– Vispirms, atskatoties uz laiku
pirms 30 gadiem, es lepojos, ka
Saulkrastos labi darbojas toreiz
reformētā komunālā saimniecība.
Protams, ja komunālie dienesti
nebūtu privatizēti, kas patiesībā
tajā laikā bija ērtākais ceļš, pašval
dībai tagad politiski būtu vieglāk
kontrolēt izmaksas, ko tagad no
saka uzņēmēji.
Vēl es lepojos, ka mēs pārņē
mām ostu un sakām to sakārtot,
nopirkām pirmo velkoni, krānu, iz
tīrījām ostas akvatoriju. Tagad lasu,
ka Saulkrastu osta ir ceturtā lielākā
Latvijā un lielākā no mazajām os
tām. Tur joprojām sekmīgi dar
bojas tie paši uzņēmēji, kurus tajā
laikā izdevās iesaistīt ostas darbā.
Es esmu gandarīts arī, ka manā
pilnvaru laikā tika uzbūvēta jauna
katoļu baznīca uz zemes, ko pašval
dība draudzei piešķīra bez maksas.
Neaizmirsīsim, ka tieši Saul
krastos tika izveidota pirmā bāriņ
tiesa valstī un Baiba Meldere tur
strādā joprojām. Toreiz mēs bijām
pirmie Latvijā no Zemessardzes
bataljona nodaļas, kuri izveido
ja vietējo pašvaldības policiju un
Sociālo nodaļu domē. Tas viss arī
tagad ir novada iedzīvotājiem.
Vienīgi žēl, ka pašvaldība visu
laiku atliek vietējā muzeja nodibi
nāšanu. Ja nebūs muzeja, nebūs arī
vietas, kur jaunajiem saulkrastie
šiem rast lepnuma sajūtu par savu
pilsētu. Pašlaik pie estrādes pārdo
šanā ir veca guļbūve, ko būtu vērts
restaurēt tieši muzejam. Tikmēr
sakrātie eksponāti glabājas Zvej
niekciema kultūras namā un aktī
vāka novadpētniecībā ir bibliotēka.
Uģis Galejs
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Saulkrastu Domes Ziņas
2019. gada jūnijs

Saulkrastu
sporta centra vasara
Kā ierasts, Saulkrastos
vasara visiem ir darbīgākais
laiks, arī sporta centram, un
šogad it īpaši, jo mēģinām
ieviest jaunus, interesantus
pasākumus gan Saulkrastu
iedzīvotājiem, gan viesiem.
Viens no jaunumiem, ko plānojam pārvērst ikgadējā pasākumā,
ir Saulkrastu novada sporta spēles, kas šogad notika 8. jūnijā.
Papildus notiek pasākumi:
skriešanas seriāls „No kāpām līdz
jūrai” un velosacensības „Dod pa
pedāļiem”, kuru pavasara tūre jau
noslēgusies, bet rudenī tiek plānots to atkārtot.
Šogad mūsu piedāvājumā būs
jauninājums – dienas sporta nometnes bērniem jūlijā un augustā. Par nometnēm informācija
sekos vietnē www.saulkrasti.lv,
sporta centra Facebook lapā un
Instagram kontā.
Tradicionāli, sadarbībā ar „Jauniešu māju” jūlijā notiks Saulkrastu saulrieta skrējiens. Bet augustā
piedāvāsim vēl vienu jaunu pasākumu – Ģimeņu sporta dienu un rogainingu. Arī par šo pasākumu lasītājus papildus informēsim vēlāk.

Liels izaicinājums Saulkrastu
sporta centram šogad ir Pierīgas pašvaldību sporta spēļu, kas
notiks 28. jūnijā, rīkošana. Protams, būs arī citi tradicionālie
pasākumi, piemēram, Saulkrastu
čempionāts pludmales volejbolā
trijos posmos un makšķerēšanas
sacensības jūrā.
Līdztekus pasākumu rīkošanai
sporta centra komanda nodarbojas ar ikdienas darbiem pašā
centrā. Jau ir aplīmēti ar aizsargplēvi sporta zāles logi, tādējādi
aizsargājot telpu no saules stariem, daļēji ir iegādāts jauns sporta inventārs un tiek plānots dušu
un ģērbtuvju remonts. Vēl viena
iecere – piedāvāt jaunus sporta
pulciņus bērniem.
Darba sporta centrā vēl ir ļoti
daudz, bet mēs redzam, ka maziem solīšiem virzāmies uz priekšu. Mēs esam vērsti uz sadarbību, tādēļ aicinām nākt ar saviem
priekšlikumiem pie mums, lai
kopīgi uzlabotu Saulkrastu sporta
dzīvi!

Aiva Aparjode,
Saulkrastu sporta centrs

Ar augstiem rezultātiem
pabeigta karatē sezona
Saulkrastu novada karatisti,
„Vidzemes karatē kluba”
sportisti, maijā piedalījās
vairākos prestižos turnīros
Salaspilī, Igaunijā un Turcijā.

No 17. līdz 19. maijam Turcijā, Stambulā, notika pasaules karatē turnīrs
„KARATE 1 SERIES A – ISTANBUL
2019”, kurā piedalījās vairāk nekā
1800 dalībnieki no 102 pasaules valstīm. Latviju un „Vidzemes karatē
klubu” šajās sacensībās pārstāvēja
saulkrastietis Maksims Halatins,
kurš piedalījās disciplīnā „Kumite”, kategorijā „Vīrieši līdz 84 kilogramiem”. No sākuma Maksims
sacentās ar sportistu no Francijas,
kuru viņš pārliecinoši uzvarēja ar
rezultātu 3:0, bet otrajās sacīkstēs
ar rezultātu 1:4 piekāpās spēcīgajam
Kosovas sportistam, tādēļ Maksima sacensība par medaļām starp
152 sportistiem bija beigusies.
19. maijā notika karatē sacensības „Salaspils Karate Cup 2019”,
kurā „Vidzemes karatē kluba”
sportisti pavisam ieguva 11 godalgotās vietas disciplīnās „Kata” un
„Kumite”. Godalgas saņēma arī
saulkrastieši, kuri piedalījās disciplīnā „Kumite”. Mārtiņš Druva

„Saulkrastu kokteilis”:
šogad papildināts
ar vairākām sastāvdaļām

un Edgars Točs (2014, 2015); Toms
Šmēdiņš un Aleksandrs Solovejs
(2016); Mārtiņš Pļaviņš un Haralds Regža (2017); Mārtiņš Pļaviņš un Edgars Točs (2018).
Zināms, ka Mārtiņš Pļaviņš un
Edgars Točs arī šogad piedalīsies
Saulkrastos, lai atkārtoti sacenstos
par godalgu. „Ergo Open Saulkrastu kokteiļa” izslēgšanas turnīra spēles notiks 22. jūnijā no plkst. 10.00,
pusfināli – plkst. 19.00 un 20.00,
spēle par bronzu – plkst. 22.00, spēle par zeltu – plkst. 23.15. Svarīga informācija skatītājiem: plkst. 21.00
sāksies iesildīšanās Čempionu ballītei kopā ar grupu „The Grooving
Miles” un Ēriku Loku, vienlaikus
izspēlējot arī daudzās balvas servju
konkursā skatītājiem.
„Saulkrastu kokteilis” ir īpašs
arī tādēļ, ka pludmales volejbolisti sacenšas par Latvijas sporta lielāko trofeju – Saulkrastu patriota,
mākslinieka Armanda Jēkabsona
metālā veidoto milzīgo kokteiļa

šajās sacensībās ieguva pirmo vietu
kategorijā U14 virs 55 kilogramiem.
Šajā pašā kategorijā trešo vietu ieguva Edvards Dūcis. Abi puiši piedalījās arī pēc vecuma augstākā kategorijā: Mārtiņš sacentās U16 līdz
70 kilogramiem, kurā ieguva trešo
vietu, bet Edvards – U16 līdz 63 kilogramiem, kurā ieguva 5. vietu.
25. maijā „Baltic Grand Prix/
Budo Cup Tallinn 2019” piedalījās sportisti no Latvijas, Igaunijas, Lietuvas, Somijas, Krievijas,

Baltkrievijas, Anglijas, Spānijas un
Kazahstānas. „Vidzemes karatē
klubs” šajā turnīrā ieguva vienu
sudraba un četras bronzas medaļas. Mājās medaļas atveda: E. Dūcis
(otrā vieta U14 +52 kg), M. Druva
(trešā vieta U14 +52 kg) un Roberts
Ābelīts (trešā vieta U18 +76 kg).
Sezona ir veiksmīgi pabeigta,
un „Vidzemes karatē kluba” komanda var sākt gatavoties nākamajam posmam, kas tiks atsākts
jau septembrī.

Projekta „Sporto visa klase”
uzvarētāji: Zvejniekciema
vidusskolas skolēni
Šogad projekta „Sporto
visa klase” piektās sezonas
finālsacensības notika 28. maijā
Jelgavā, Zemgales Olimpiskajā
centrā. Zvejniekciema
vidusskolā šajā mācību gadā
projektā piedalījās 2.–5. klašu
skolēni, sportojot piecas reizes
nedēļā, kopīgi darot labos
darbus un centīgi mācoties,
jo tikai visi sasniegumi kopā
nodrošināja panākumus atlases
kārtās un finālsacensībās.

Leģendārajam pludmales
volejbola turnīram „Saulkrastu
kokteilis” 2018. gada jūnijā tika
nosvinēta 25 gadu jubileja –
Saulkrastu Jūras parka
laukumos sacentās labākie
Latvijas pludmales volejbolisti
un meistarīgie ciemiņi
no Kanādas, Lietuvas un
Igaunijas. Šovasar pludmales
volejbola sacīkstes Saulkrastos
notiks no 20. līdz 22. jūnijam un
sportistiem būs iespēja sadalīt
vismaz 8000 ASV dolāru vērto
balvu fondu.
2019. gadā „Saulkrastu kokteilis”
kļūs vēl krāšņāks, jo programmā
tiks iekļauts jaunais olimpiskais
sporta veids – 3x3 basketbols,
tādējādi aizsākot ceļu uz Starptautiskās Basketbola federācijas
(FIBA) Pasaules tūri tieši Saulkrastos. Tiks atsākti arī tenisa turnīri,
jo Saulkrastu tenisa klubā atkal ir
dzīvība!
„Saulkrastu kokteiļa” vēsture sākās 1992. gadā, kad Andris
Vanags un Guntars Zonbergs
īstenoja ideju par pludmales volejbola turnīra sarīkošanu. Vairāk
nekā 20 gados turnīrs kļuvis par
īpašām sacensībām ne tikai Latvijā, bet arī tālu ārpus robežām,
svarīgajiem mačiem notiekot
starmešu gaismās.
Kopš 2013. gada „Saulkrastu
kokteilis” sadarbībā ar Latvijas
Volejbola federāciju kļuvis par
vienu no Latvijas čempionāta
posmiem. No tā laika par čempioniem kļuvuši: Mārtiņš Pļaviņš un
Jānis Pēda (2013); Rihards Finsters

„Vidzemes karatē kluba” karatisti ar iegūtajām medaļām „Baltic Grand
Prix/Budo Cup Tallinn 2019” sacensībās. Foto: no kluba arhīva

glāzi, ko rotā visu čempionu vārdi
un uzvārdi, un finālspēles notiek
starmešu gaismās.
Latvijas
strītbola
vēsturē
pirmie turnīri notika pagājušā gadsimta 90. gados; aizsācēji
bija arī basketbola entuziasti no
Saulkrastiem. 2017. gadā šis basketbola paveids ar oficiālo nosaukumu „3x3 basketbols” kļuva
par olimpisko sporta veidu, kura
pirmie medaļu komplekti tiks sadalīti 2020. gadā Japānā, Tokijā.
No 26. līdz 28. jūlijam 3x3 basketbols atkal būs „Saulkrastu kokteilī”, kas kļūs par vienu no Latvijas
turnīriem, kurā uzvarētājs spers
pirmo no diviem soļiem uz FIBA
3x3 basketbola Pasaules tūres posmu. Trīs dienas Saulkrastos notiks
sacīkstes ne tikai 3x3 basketbola
profesionāļiem no vairākām valstīm, bet arī turnīri dažāda vecuma
jauniešiem un veterāniem.
Renārs Buivids

Finālsacensībās šogad piedalījās
Zvejniekciema vidusskolas 3.b
un 5. klase. Uzvarot divās atlases
kārtās, abas klases ieguva pirmo
vietu un ceļazīmi uz finālsacensībām. Pirmajā kārtā dalībnieki sacentās stafetēs, veica labo darbu
ar moto „Visi kopā mēs to varam”,
tika vērtētas arī skolēnu sekmes.
Pirmās kārtas grupu uzvarētājiem
bija jāsacenšas otrajā kārtā – tautas bumbas sacensībās un vispārējās fiziskās sagatavotības testos.
Finālsacensībās abu klašu dalībnieki pārbaudīja sevi četrās sporta aktivitātēs, piedalījās zināšanu
konkursā par Olimpisko kustību
un iesniedza klases gada vērtējumus visos mācību priekšmetos.
Skolotāju mērķtiecīgi ieguldītais
darbs palīdzēja gūt panākumus.
5. klašu grupā Latvijā uzvarēja un
čempiona titulu ieguva Zvejniekciema vidusskolas 5. klase, bet par
vicečempioniem 3. klašu grupā Latvijā kļuva Zvejniekciema vidusskolas 3.b klase. Mēs priecājamies un
lepojamies ar tik augstiem skolēnu
sasniegumiem Latvijas simtgadē.
Abas klases tika apbalvotas ar

kausu, medaļām un diplomiem,
bet 5. klase ieguva arī galveno
balvu – vienas dienas ekskursiju
uz kādu no trim Baltijas valstīm.
Visiem finālsacensību dalībnie
kiem nākamajā mācību gadā Latvijas Olimpiskā komiteja (LOK)
nodrošinās arī sporta formas.
Mēs lepojamies ar 3.b un 5.
klases uzvarām. Ļoti liels paldies
skolēniem, viņu vecākiem, LOK,
sporta skolotājai Dzidrai Dulpiņai, 3.b klases audzinātājai Ainai
Strupišai un 5. klases audzinātājai
Mārai Alenai.
Mēs turpināsim piedalīties projektā „Sporto visa klase” arī nākamajā mācību gadā. Projektā šajā
mācību gadā pavisam piedalījās
sešas klases, taču no Zvejniekciema vidusskolas jaunajā sezonā iesaistīsies jau septiņas. Programmā
noteikts 2., 3., 4., 5. un 6. klašu skolēniem katru nedēļu nodrošināt
trīs papildu fakultatīvās sporta nodarbības nedēļā, kas tiks īstenotas
saskaņā ar Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas izstrādātu metodisko materiālu atbilstoši skolēnu
vecuma grupai. Projekts „Sporto
visa klase” notiek, lai pievērstu
un motivētu skolēnus regulārām
sporta nodarbībām un ieinteresētu jauno paaudzi nodarboties ar fiziskām aktivitātēm. Dalība projektā „Sporto visa klase” ļauj ieraudzīt
talantus un palīdzēt viņiem augt
un pilnveidoties. Komandas sporta veidi stiprina uzticību saviem
klasesbiedriem, un komandā visi
spēj paveikt daudz.
Dace Dulpiņa,
Zvejniekciema vidusskola
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Piereģistrē savu suni,
lai tas nedotos uz patversmi!
Ja suņa mikroshēmas implanta
numurs nav reģistrēts
Lauksaimniecības datu
centrā, dzīvnieku nogādāt pie
saimnieka nav iespējams.

Saulkrastu pašvaldības policija
vērš iedzīvotāju un novada viesu
uzmanību par nepieciešamību ne

tikai iezīmēt suni ar mikroshēmu,
bet arī piereģistrēt tā mikroshēmas
numuru Lauksaimniecības datu
centrā. Suņa saimniekam pēc veterinārārsta apmeklējuma jāpārliecinās, vai veterinārārsts ir reģistrējis
mikročipa numuru Lauksaimniecības datu centrā. To iespējams
pārbaudīt pie veterinārā speciā-

lista, kurš veicis manipulāciju, vai
Saulkrastu pašvaldības policijā, vai
arī attālināti mājaslapā www.ldc.
gov.lv/lv/registri/dzivnieku_registrs/.
Plašāka informācija par reģistrāciju pieejama Ministru kabineta 2011. gada 21. jūnija noteikumos Nr. 491 „Mājas (istabas)
dzīvnieku reģistrācijas kārtība”.

Saulkrastu novada domes
29. maija sēdes Nr. 12 lēmumi
Sēdē piedalās deputāti: N. Līcis,
B. Veide, A. Horsts, L. Vaidere,
S. Ancāne, M. Kišuro, E. Grāvītis,
A. Dulpiņš, A. Aparjode, A. Deniškāne, G. Lāčauniece, S. OzolaOzoliņa, O. Vanaga, I. Veide.

mu ,,Liepiņas” Zvejniekciemā,
Saulkrastu pagastā, Saulkrastu novadā, kadastra Nr. 80330010402,
atdalot zemes vienību ar kadastra
apz. 80330010403, izveidojot jaunu nekustamo īpašumu.

Par Saulkrastu sadarbības
teritorijas civilās aizsardzības
komisijas nolikuma
apstiprināšanu
Apstiprināt Saulkrastu sadarbības
teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikumu.

Par Saulkrastu novada
pašvaldības finansētā nevalstisko
organizāciju projektu konkursa
rezultātu apstiprināšanu un
līgumu slēgšanu1
Piešķirt Saulkrastu novada pašvaldības līdzfinansējumu: biedrībai „Bērzu aleja 3” (reģ. Nr.
40008173906) – 456,66 euro;
biedrībai „Tūrisma Attīstības
Biedrība” (reģ. Nr. 40008284135) –
1130,00 euro; biedrībai „Saulkrastu
kora biedrība ANIMA” (reģ. Nr.
40008173215) – 1950,00 euro; biedrībai „Saulkrasti Adventure” (reģ.
Nr. 40008283765) – 2000,00 euro.

Par zemes ierīcības projekta
apstiprināšanu, nosaukuma
piešķiršanu un lietošanas mērķa
noteikšanu
Apstiprināt SIA „Ventspils mērnieks” izstrādāto zemes ierīcības
projektu „Saulkalni” Saulkrastu
pagastā, Saulkrastu novadā.
Par zemes ierīcības projekta
apstiprināšanu, adreses un
nosaukuma piešķiršanu, un
lietošanas mērķa noteikšanu
Apstiprināt SIA „Limbažu mērniecības birojs” izstrādāto zemes
ierīcības projektu „Kalni” un „Ievkalni” Zvejniekciemā, Saulkrastu
pagastā, Saulkrastu novadā.
Apstiprināt SIA „Rīgas mērniecības birojs” izstrādāto zemes
ierīcības projektu Mētru ielā 2A,
Saulkrastos, Saulkrastu novadā.
Par papildu līdzekļu
piešķiršanu videonovērošanas
ierīces darbības
atjaunošanai
Piešķirt finansējumu – 420,00
euro – no līdzekļiem neparedzētajiem gadījumiem videonovērošanas kameras remontam un aizsardzībai pret ļaunprātīgu rīcību
vai noziedzīgiem nodarījumiem
Saulkrastu vidusskolas ēkā Smilšu ielā 3, Saulkrastos.

Par grozījumu veikšanu
„Administrācija, valdības
funkcija – tautsaimniecība”
2019. gada budžeta plānā un
dotācijas piešķiršanu SIA
„Saulkrastu komunālserviss”
Piešķirt dotāciju 2019. gadā SIA
„Saulkrastu komunālserviss” –
30 467,00 euro (bez PVN), lai iegādātos SIA „AGB SERVISS” piedāvāto automatizēto granulu degli
ar siltuma jaudu 500 kW, automatizētu granulu degli ar siltuma
jaudu 700 kW, divus dūmsūkņus
un divas lambda zondes.

Par sadarbības līguma
noslēgšanu ar biedrību
„Latvijas Pašvaldību savienība”
Noslēgt sadarbības līgumu starp
Saulkrastu novada pašvaldību
un biedrību „Latvijas Pašvaldību
savienība” par sadarbību Latvijas
vides aizsardzības fonda projekta „Piekrastes apsaimniekošanas
praktisko aktivitāšu realizēšana”,
reģ. Nr. 1-08/31/2019, darba uzdevumu īstenošanai.

Par Zvejniekciema vidusskolas
telpu nomas maksas
pakalpojuma izcenojuma
aprēķina apstiprināšanu
1. Apstiprināt Zvejniekciema vidusskolas telpu nomas maksu
par vienu kvadrātmetru mēnesī –
3,00 euro (bez PVN).
2. Noteikt atvieglojumu – 50 procenti – 1. punktā noteiktajai
Zvejniekciema vidusskolas sporta halles telpu nomas maksai, ja
telpas iznomātas iestādei, kapitālsabiedrībai vai privātpersonai
sporta pasākumiem ārpus mācību gada (jūlijs, augusts).
3. Noteikt atvieglojumu – 100 procenti – 1. punktā noteiktajai Zvejniekciema vidusskolas sporta halles telpu nomas maksai, ja telpas
tiek iznomātas bērnu un jauniešu
treniņiem, kurās treneri piedāvā
bezmaksas nodarbības.

Par zemes vienības atdalīšanu,
jauna īpašuma izveidošanu,
adreses piešķiršanu un
lietošanas mērķa noteikšanu
Atļaut sadalīt nekustamo īpašu-

Par Saulkrastu sporta
centra telpu nomas maksas
pakalpojuma izcenojuma
aprēķina apstiprināšanu
Apstiprināt pašvaldības iestā-

des „Saulkrastu sporta centrs”
telpu nomas maksas aprēķinu.
Apstiprināt pašvaldības iestādes
„Saulkrastu sporta centrs” telpu
nomas maksas cenrādi.
Par nekustamā īpašuma daļas
atsavināšanu
Atsavināt sabiedrības vajadzībām
inženierbūves izbūvei nekustamā īpašuma daļu 30 m2 platībā
(pēc instrumentālās uzmērīšanas
apjoms tiks precizēts) no nekustamā īpašuma Jūras prospektā 1,
Zvejniekciemā, Saulkrastu pagastā, Saulkrastu novadā.
Par zemes īpašumu daļu
iznomāšanu Saulkrastu
pludmalē, nomas izsoļu
organizēšanu, nosacītās nomas
sākumcenas noteikšanu un
izsoles noteikumu apstiprināšanu
Organizēt Saulkrastu novada
pašvaldībai piekrītošo, nekustamo īpašumu daļu nomas mutisku
izsoli ar augšupejošu soli, rīkojot
katrai zemesgabala daļai atsevišķu nomas tiesību izsoli.
Par pašvaldības nekustamā
īpašuma – neapbūvēta
zemesgabala – izsoles rezultātu
apstiprināšanu
Apstiprināt
rezultātus
par
Saulkrastu novada pašvaldības
nekustamā īpašuma – neapbūvēta zemesgabala Pļavas ielā 32,
Saulkrastos, Saulkrastu novadā,
kadastra apzīmējums 8013 003
3068, 2415 m2 platībā – izsoli saskaņā ar 24.05.2019. protokolu.
Normunds Līcis,
domes priekšsēdētājs
1 – „PAR”– 13 (N. Līcis, B. Veide,
L. Vaidere, S. Ancāne, M. Kišuro,
E. Grāvītis, A. Dulpiņš, A. Aparjode, A. Deniškāne, G. Lāčauniece,
S. Ozola-Ozoliņa, O. Vanaga,
I. Veide), „PRET” – nav, „ATTURAS” – nav, lēmuma pieņemšanā
nepiedalās A. Horsts.
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, sadaļā „Domes
sēdes”. Sēdes video ierakstu iespējams noskatīties pašvaldības YouTube kontā „Saulkrasti dome”.
Nākamā domes ikmēneša sēde notiks trešdien, 26. jūnijā, plkst. 14.00
Saulkrastu novada domē Raiņa
ielā 8.

Pašvaldības policijas
paveiktais maijā
Maijā Saulkrastu pašvaldības policija saņēma 104 izsaukumus. Par
dažādiem pārkāpumiem aizturētas 7 personas, 2 personas nogādātas Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Saulkrastu policijas
iecirknī tālāku procesuālo darbību veikšanai, 2 – savā dzīvesvietā,
3 personas nodotas Valsts policijas Galvenās kārtības policijas
pārvaldes Satiksmes uzraudzības
pārvaldes darbiniekiem tālāku
procesuālo darbību veikšanai.
Par dzīvnieku turēšanas, labturības, izmantošanas un pārvadāšanas prasību pārkāpšanu
2 gadījumos izsaukts dzīvnieku
patversmes „Mežavairogi” darbinieks.
Uzrakstīti 72 administratīvā
pārkāpuma protokoli: 54 – par
ceļu satiksmes noteikumu neievērošanu, 1 – par alkoholisko dzērienu vai citu apreibinošo vielu
lietošanu sabiedriskās vietās un
atrašanos sabiedriskās vietās reibuma stāvoklī, 1 protokols – par
smēķēšanas ierobežojumu neievērošanu, 8 – par dzīvnieku turēšanas, labturības, izmantošanas
un pārvadāšanas prasību pārkāp-

šanu, 1 – par ielu un nekustamo
īpašumu nosaukumu, ēku numuru vai nosaukumu plākšņu,
dzīvokļu numuru plākšņu izvietošanu prasību pārkāpšanu, 1 protokols – par nekustamo īpašumu
uzturēšanas prasību pārkāpšanu,
6 – par zemes apsaimniekošanas
pasākumu neizpildīšanu un zāles
nepļaušanu, lai novērstu kūlas
veidošanos
Uzsāktas 15 administratīvā pārkāpuma lietvedības: 1 – par ielu
un nekustamo īpašumu nosaukumu, ēku numuru vai nosaukumu
plākšņu, dzīvokļu numuru plākšņu izvietošanu prasību pārkāpšanu, 9 – par nekustamo īpašumu
uzturēšanu prasību pārkāpšanu,
2 – par atkritumu apsaimniekošanu prasību pārkāpšanu, 2 – par
dzīvnieku turēšanas, labturības,
izmantošanas un pārvadāšanas
prasību pārkāpšanu, 1 – par centralizētā ūdensvada un kanalizācijas tīklu, un būvju būvniecību,
ekspluatāciju un aizsardzību prasību pārkāpšanu.
Normunds Alksnis,
Saulkrastu pašvaldības policija

Saulkrastu sociālais dienests informē
Pieejamas pārtikas pakas trūcīgām
un maznodrošinātām personām

Sociālais dienests informē, ka ir iespēja saņemt Eiropas Atbalsta fonda
vistrūcīgākajām personām piešķirtās pārtikas, higiēnas preču un citas pakas trūcīgām un maznodrošinātām personām, un personām ar ienākumu
līmeni līdz 242,00 eiro mēnesī.
2019. gadā trūcīgās ģimenes (personas) statuss: ja ienākumu līmenis ir līdz
128,06 eiro uz vienu ģimenes locekli; maznodrošinātas ģimenes (personas)
statuss – ja ienākumu līmenis ir līdz 258,00 eiro uz vienu ģimenes locekli.

Nepieciešams aprūpētājs
bērnam ar īpašām vajadzībām

Saulkrastu sociālais dienests aicina pieteikties cilvēku aprūpēt bērnu ar
īpašām vajadzībām 10 stundas nedēļā. Nepieciešama iepriekšēja pieredze
saskarsmē ar bērniem ar īpašām vajadzībām. Pieteikšanās un plašāka
informācija: Saulkrastu sociālajā dienestā pa tālruni 67142511 vai personīgi
Sociālajā dienestā (109. kabinetā) Raiņa ielā 8, Saulkrastos.

Saulkrastu novada dome aicina pieteikties zemes
nomas tiesību mutiskai izsolei ar augšupejošu soli

Iznomājamo nekustamo īpašumu daļu atrašanās vieta, kadastra numurs,
platība un izsoles sākuma maksa gadā
Nr. Atrašanās vieta
saskaņā ar plānu

1.
2.
3.

Kadastra
numurs

Bīriņu ielas galā
8013 002 0246
Vidrižu ielas galā
8013 002 0246
Pie peldvietas „Koklītes” 8033 001 1148

Platība Izsoles sākuma
(m2)
cena maksas
noteikšanai
gadā (euro)
150,00 euro
50 m2
120,00 euro
50 m2
120,00 euro
50 m2

Nekustamā īpašuma atļautā izmantošana saskaņā ar Saulkrastu novada
T eritorijas plānojumu ir dabas pamatne, parks, zaļā zona un citas rekreācijas nozīmes objekta teritorija.
Iznomājamām nekustamo īpašumu daļām noteikti šādi iznomāšanas mērķi:
Nr. Atrašanās
Iznomāšanas mērķis
vieta saskaņā
ar plānu
1. Bīriņu ielas
Atpūtas iespēju nodrošināšana, sezonas objektu
galā
izvietošana. Nav atļauta ēku būvniecība un motorizētu ūdens transportlīdzekļa izmantošana.
2. Vidrižu ielas
Atpūtas iespēju nodrošināšana, sezonas objektu
galā
izvietošana. Nav atļauta ēku būvniecība.
3. Pie peldvietas Atpūtas iespēju nodrošināšana, sezonas objektu
„Koklītes”
izvietošana. Nav atļauta ēku būvniecība.
Lūdzam pieteikties nomas tiesību izsolei Saulkrastu novada domē
(100. kabinetā) Raiņa ielā 8, Saulkrastos, ne vēlāk kā līdz 2019. gada
14. jūnija plkst. 9.45.
Izsole notiks 2019. gada 14. jūnijā plkst. 10.00 Saulkrastu novada domes
otrā stāva zālē Raiņa ielā 8, Saulkrastos, Saulkrastu novadā.
Izsoles noteikumi pieejami pašvaldības interneta vietnē www.saulkrasti.lv
un informācija par izsoli, izsoles noteikumiem un līguma projektiem ir
izvietota domes telpās Raiņa ielā 8, Saulkrastos, Saulkrastu novadā.
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Muzeju nakts un sezonas atklāšana Saulkrastos
Radoši un jautri Saulkrastos
tika sagaidīta vasaras sezona,
apmeklētājiem iesaistoties
arī Latvijas Muzeju nakts
pasākumos Eiropas Muzeju
nakts kopējā programmā.
Piedaloties Saulkrastu
pašvaldības policijai un
„Ūdensmocim Saulkrastos”,
pilsētas mērs Normunds Līcis
pacēla pludmales Zilo karogu.

Saulkrastu Meža parkā bērni un
jaunieši piedalījās radošās un
sportiskās aktivitātēs, bet vēlāk,
pēcpusdienā visus priecēja Liepājas Leļļu teātra stāsts par izveicīgo pelēnu, mežu un „Lāčradzi”.
Pievakarē bērni tika aicināti arī
uz rakstnieka Reiņa Kaudzītes
muzeju, kurā Saulkrastu vidusskolas skolotāja un aktīva vietējā
amatierteātra dalībniece Inese
Petrošina lasīja pasakas, stāstīja
par pašu rakstnieku un viņa gaitām Saulkrastos.
Tā, jau nemanot, bija pienācis
vakars, un plkst. 19.00 Saulkrastu dzelzceļa stacijā tika atklāta
Anitras Bērziņas gleznu izstāde
„Taurētājs”, kas tematiski savijās ar

Latvijas Muzeju nakts kopējo tēmu
„Tālavas taurētājs”. Izstāde bija labi
apmeklēta, un tajā tika aktualizēta tēma par mākslas pieejamību
Saulkrastos. Ļoti iespējams, šim
notikumam sekos arī turpinājums.
Vilcienam un dzelzceļa stacijai
šoreiz tika pievērsta īpaša uzmanība, jo no Rīgas un Skultes pasažierus uz Saulkrastiem pavadīja
pūtēju trio.
Plkst. 19.30 tika atklāta Ievas
Saulītes instalācija „Uzmanību!
Notiek mežs” Meža parkā. Cilvēka un dabas mijiedarbībai veltīto
ready-made objektu papildināja
dabas specefekti: migla, lietus un
sniegs. Īpašu sajūsmu par vides
objektu izrādīja bērni un jaunieši,
kuri ar prieku ļāva meža un dabas
norisēm sevi aizraut. Pašu parku
papildināja arī Saulkrastu mākslinieku darbi – astoņi lielformāta
baneri – gleznu reprodukcijas.
Plkst. 20.00 Akācijas ielā 7
remonta
angārā
Saulkrastu
jauktais koris „Anima” izpildīja Latvijas laikmetīgās mūzikas
koncertprogrammu „Uz tālajām
zvaigznēm”, programmas īpašais
notikums bija Platona Buravicka

I. Saulītes instalācija „Uzmanību! Notiek mežs”. Foto: G. Zīverte
„Skatoties uz tālajām zvaigznēm”
pasaules pirmatskaņojums. Koncertā bija iespējams dzirdēt arī
komponistu Pētera Vaska, Ērika
Ešenvalda un Jēkaba Nīmaņa
kompozīcijas. Nepieradinātā telpa kļuva par lielisku koncertzāli
vienam vakaram. Vienlaikus šis

koncerts bija arī kora „Anima“
diriģenta Matīsa Tuča maģistra
darbs, absolvējot Jāzepa Vītola
Latvijas Mūzikas akadēmijas Kora
diriģēšanas programmu.
Mūziku bija iespēja baudīt arī
kultūras nama „Zvejniekciems”
pagalmā, kurā koncertu sniedza

Pie k/n „Zvejniekciems” varēja ieskatīties vēsturē – 60. gadu plakātos.

Vilcienā uz svētkiem devās pūtēju trio, kurš pavadīja viesus līdz
Saulkrastu stacijai.

Nepieradinātajā telpā – angārā notika kora „Anima” koncerts.

R. Kaudzītes vasaras mājā – pasaku pēcpusdiena.

Vidzemes jūrmalas Mūzikas un
mākslas skolas (VJMMS) jaunie
flautisti. Līdzās darbojās rokdarbu studija „Krustaines”, kura kopā
ar interesentiem veidoja 3-D kartītes. Pats kultūras nams piedāvāja ieskatīties vēsturē – 60. gadu
plakātos un afišās. Interesanta ir
kultūras nama plakātu kolekcija, kurā satiekas labākie Latvijas
plakātu mākslinieki. Izstādīti tika
Jura Dimitera, Laimoņa Šēnberga, Ilmāra Blumberga, Miervalža
Poļa, Ivara Mailīša plakāti.
Vakara noslēgumā sekoja dzejfolka grupas „Zāle” koncerts un
Pētera Gertnera audio-vizuālais
mākslas darbs „Nocte Affectum”.
Šoreiz sezona tika atklāta nedaudz citādāk nekā iepriekšējos
gados, parādot saulkrastiešu radošumu un savas kultūras vērtības.
Saulkrastu kultūras centrs izsaka lielu pateicību visiem atbalstītājiem, dalībniekiem un pasākumu apmeklētājiem.
Īpašs paldies par atsaucību Muzeju nakts rīkošanā: AS „CATA” un
personīgi Andrim Silavniekam, SIA
„Saulkrastu komunālserviss” un
personīgi Jānim Kaprano, VJMMS
un personīgi Aivai Zaubergai,
„Ūdensmocim Saulkrastos” un personīgi Normundam Pētersonam,
Saulkrastu pašvaldības policijai,
īpaši Peldvietas dežūrgrupai!
Ilze Jakuša-Kreituse,
Saulkrastu kultūras centrs

„Mazo pūčulēnu skolas” ceturtais izlaidums
Aprīļa vidū Saulkrastu novada
bibliotēkā notika „Mazo
pūčulēnu skolas” ceturtais
izlaidums.

Pie mums ciemos bija Lielā pūce,
ēdām gardos „Bemberu maiznīcas” kliņģerus. Bērni saņēma arī
diplomus un projekta „Grāmatu starts” dāvanu komplektiņus.
Aktivitātes laikā bibliotēka tika

pozicionēta kā vieta, kurā smelties gudrības, lietderīgi pavadīt
laiku, gūt jaunas zināšanas un izklaidēties, spēlējot spēles.
Kopā ar bērniem pārrunājām,
kas ir bibliotēka, kā kļūt par lasītāju, kā bibliotēkā jāuzvedas, kādus
pakalpojumus bibliotēka piedāvā
un kā iespējams saņemt grāmatas

lasīšanai uz mājām. Projekta īstenošanā Saulkrastu pirmsskolas
izglītības iestādes (PII) „Rūķītis”
audzēkņi vairākas reizes apmeklēja bibliotēku – bērni pastāstīja par
savu mīļāko grāmatiņu, klausījās
un lasīja pasakas, radoši darbojās,
spēlēja spēles, krāsoja un ieguva
jaunus draugus.
Ar ziedotāju un pašvaldību atbalstu projektā „Grāmatu starts”
līdz šim iesaistījušās 28 Latvijas
bibliotēkas un divas latviešu skolas ASV (Vašingtonā un Ņujorkā).
Saulkrastu novadā projekta
„Grāmatu starts” aktivitātēs pavisam piedalījušies Saulkrastu PII
„Rūķītis” grupas: „Pienenīte”, „Zīlī
te”, „Ezītis” un „Cielaviņa” bērni un
pedagogi, un vecāki ar bērniem,

kuri neapmeklē bērnudārzu. Pavisam kopā Saulkrastu novada bibliotēkas rīkotās „Mazo pūčulēnu skolas” nodarbības pabeiguši 94 bērni.
Iniciatīvu „Grāmatu starts”
aizsācis Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) Bērnu literatūras
centrs, un to atbalsta LNB Atbalsta biedrība, lai mudinātu bērnus
iepazīt aizraujošo grāmatu pasauli un iedibinātu lasīšanas tradīciju
ģimenē.
Rudenī turpināsim dalību projektā „Grāmatu starts”. 3 līdz 4 gadus vecus bērnus un viņu vecākus
bibliotēkā gaidīsim septembrī.
Uz tikšanos rudenī!
Ilze Dzintare,
Saulkrastu novada bibliotēka

Bērni kopā ar Lielo pūci projekta „Grāmatu starts” īstenošanas laikā.
Foto: no bibliotēkas arhīva
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Bērnu un jauniešu diena
Saulkrastos
31. maijā Jūras parkā ar
daudzveidīgām aktivitātēm
gan bērniem, gan jauniešiem
visu dienu savu otro
gadskārtu svinēja
„Jauniešu māja”.

Lai nosvinētu mācību gada beigas un vasaras sākšanos, sagādātu svētkus dzimšanas dienā
ne tikai sev, bet arī iepriecinātu
visus Saulkrastu novada bērnus
un jauniešus, teiktu paldies par
kopā būšanu divos gados un
dalītos priekā, šogad „Jauniešu māja” savu dzimšanas dienu
nolēma svinēt kopā ar visiem
Saulkrastu novada iedzīvotājiem, rīkojot Bērnu un jauniešu
dienu. Ikviens bija laipni aicināts bez maksas apmeklēt dažādas aktivitātes Jūras parkā visu
dienu.
Pirmo dienas daļu aktīvi un
daudzveidīgi pavadīt tika aicināti bērni – bija iespēja darboties radošajās darbnīcās, ko
rīkoja Saulkrastu PII „Rūķītis”,
izmēģināt savu veiklību darbnīcā
„Kendama JAM”, iziet Saulkrastu
labirintus, iegūt jauniešu veidotus sejas apgleznojumus, piedalīties konstruēšanas darbnīcā
„RoboHub”, izkustēties, attīstīt
muzikālās iemaņas improvizācijā un smieklu jogā apgūt dziļo
elpošanu.
Dienas otrajā pusē tika piedāvātas dažādas interesantas aktivitātes jauniešiem. Arī viņiem bija

Foto: P. Gertners

iespēja kārtīgi izsmieties – gan
smieklu jogā, gan vēlāk, kopā ar
stand-up komiķi Rūdolfu Kugrēnu. Jauniešiem bija iespēja aktī-

vi izkustēties fitnesa nodarbībā
„Strong by Zumba”, uzzināt par
jauniešu informatīvo platformu
„Eurodesk” un visasiespejas.lv, un

to piedāvātajām daudzveidīgajām
iespējām gan Latvijā, gan Eiropā.
Pasākumu apmeklēja arī vairāki
citvalstu brīvprātīgie no dažādām
Latvijas organizācijām, kuri ar
lielu entuziasmu izmēģināja pasākumā piedāvātās iespējas un arī

Stacija
Alfrēda Kalniņa iela
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paši bija sagatavojuši aktivitātes
mūsu jauniešiem.
Viena no nozīmīgākajām aktivitātēm bija dokumentālās īsfilmas „Mind your step” („Apzinies
savu soli”) demonstrēšana un
tikšanās ar filmas autoru Kasparu Alksni un profesionālu inline
skrituļslidotāju Nilu Jansonu, lai
kopīgi diskutētu par vidi un tās
aktuālajām problēmām mūsdienās.
Vakars saulrieta pielietajā Jūras
parkā beidzās ar folka hip-hop
grupas „Misters un Nospiedumi”
koncertu, kurā grupa ne tikai apveltīja klausītājus ar brīnišķīgām
kokles skaņām un hip-hop mūzikas ritmiem, bet arī pauda vēstījumu par sabiedrībā aktuālām
problēmām un cilvēka vērtībām
mūsdienu pasaulē.
„Jauniešu mājas” komanda
ir sarūgtināta par jauniešu vājo
atsaucību un ieinteresētību, bet
to mazina gandarījums par mazajiem saulkrastiešiem, kuri ar
prieku, neskatoties uz sliktajiem
laikapstākļiem, aizrautīgi piedalījās visās aktivitātēs.
Īpašs paldies par atbalstu un
atsaucību Saulkrastu novada
pašvaldībai, Saulkrastu kultūras
centram, īpaši darbiniekiem Ingmāram un Andrim, Saulkrastu
sporta centram, PII „Rūķītis”,
Valsts policijas Rīgas reģiona
Saulkrastu iecirknim, īpaši Aijai
Krievai, jauniešu informatīvajai
platformai „Visas iespējas” (visasiespejas.lv), Madarai Pilsētniecei, Ilzei Samtiņai un visiem
palīgiem – brīvprātīgajiem jauniešiem!
Paldies pasākuma atbalstītājam SIA „Baltais” un CBF SIA
„Binders”!
„Jauniešu mājas” kolektīvs
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Maijā Saulkrastu novada
Dzimtsarakstu nodaļā
reģistrēti 4 bērni: 3 meitenes –
Šarlote Lote, Džesika, Elza un
1 zēns – Raiens Deivids.
Sveicam vecākus un tuviniekus!
Saulkrastu novada dome
sveic visus seniorus,
kuriem jūnijā ir nozīmīga
jubileja!
Saulkrastu novada dome
izsaka līdzjūtību aizsaulē
aizgājušo tuviniekiem.
Aizsaulē aizgājuši:
Valerijs Mariševs
(30.10.1948.–02.05.2019.);
Biruta Pērkone
(08.12.1930.–04.05.2019.);
Marija Rikveile
(05.08.1933.–06.05.2019.);
Aivars Bergs
(05.01.1960.–07.05.2019.);
Renāte Blaua
(28.08.1960.–08.05.2019.);
Rasma Anna Lase
(30.12.1932.–18.05.2019);
Zinaida Bērziņa
(04.10.1915.–19.05.2019.);
Pēteris Oinaskovs
(03.06.1985.–19.05.2019.);
Anatolijs Maļavkins
(28.03.1930.–23.05.2019.);
Eduards Rudzišs
(10.11.1969.–23.05.2019.);
Maiga Auguste Eipure
(18.11.1924.–24.05.2019.);
Lūcija Sīmansone
(09.03.1927.–27.05.2019.);

Saulkrastu Domes Ziņas
2019. gada jūnijs

Pasākumu kalendārs
14. jūnijā 17.00 par godu
1941. ga
da komunistiskā genocīda upuru piemiņai aicinām
ikvienu būt kopā atceres brīdī
pie svētakmens Saulkrastu Pēterupes evaņģēliski luteriskās baznīcas dārzā.
15. jūnijā no 16.00 viesu namā
„Aizvēji” notiks IV Luču svētki!
No 16.00: luču tīrīšana un ceplīša ielikšana; tīklu siešana un
lāpīšana; zivju ēdienu degustācijas pie vietējām saimniecītēm;
sporta aktivitātes luču zvejnieku garā; umurkumurs; tikšanās
un sarunas ar ihtiologu, luču un
grunduļu zinātāju Ēvaldu Urtānu; Saulkrastu gleznotāju studijas „Ultramarīns” ekspresizstāde
„Sudraba siļķe II”; piepūšamās
atrakcijas un vizināšanās ar ponijiem mazākajiem viesiem;
mājas kino par un ap Zvejniekciemu.

Aptuveni 18.30 ceplīša atvēršana un luču andeles sākums, luču
ēšanas sacensības un zaļumballe
kopā ar kapelu „Labi, ka tā”.
Svētku vadītājs – Imants Vekmanis.
Neaizmirstiet paņemt līdzi maciņus, jo „ziv’ nevar dabūt, ziv’ i’
jāpērk!”.
21. jūnijā Saules laukumā un
Jūras parkā vasaras saulgriežu
sagaidīšana kopā ar Saulkrastu mākslinieciskajiem kolektīviem:
No 20.00 improvizēts Līgo svētku zāļu tirdziņš.
No 22.00 līdz pat saullēktam
notiks sadziedāšanās pie ugunskuriem kopā ar dziedošajiem
saulkrastiešiem.
29. jūnijā 21.00 Meža parkā
brīvdabas kino – Laimas Žurgi
nas dokumentālā filma „Kaza
kāpa debesīs”. Pirms filmas –

AICINĀJUMS!
Tuvojoties Saulkrastu svētkiem, aicinām ikvienu saulkrastieti,
domubiedru grupu, draugu kopas un apvienības,
uzņēmumus un firmas

pieteikt savu dalību svētku gājienā!
Svētku gājiens notiks 6. jūlijā plkst. 12.30.
Šoreiz svētku gājiena moto ir „Saulkrastiem būt!”.
Liksim lietā radošo izdomu un tiksimies mūsu
novada svētku gājienā!
Dalību gājienam lūgums pieteikt līdz šā gada 3. jūlijam
elektroniski e-pastā kultura@saulkrasti.lv
vai pa tālruni 67954179.

Dainis Trautmanis
(26.03.1952.–29.05.2019.).
Cilvēka mūžs ir līdzīgs koklei,
Pārtrūkst stīga, un viss paliek kluss.
(Ā. Elksne)
Izsakām visdziļāko līdzjūtību
rokdarbniecei Līgai Rammai,
dēlu mūžībā aizvadot.
Saulkrastu kultūras centra
rokdarbu studija „Krustaines”

tikšanās un sarunas ar režisori
L. Žurginu un „kazistiem”.
30. jūnijā 14.00 Saulkrastu domes zālē notiks gadskārtējās rokdarbnieku studijas „Krustaines”
darbu izstādes „Saules raksti” at
klāšana. Iespēja satikt darbu autores, uzzināt jaunākās rokdarbu
darināšanas tendences un pievienoties Saulkrastu rokdarbnieku
pulkam.
5. un 6. jūlijā Saulkrastu svētki
„Saulkrastiem būt!”. Pasākuma
afiša pieejama 1. lpp.
Vairāk par svētku norisēm:
www.facebook.com un www.saul
krasti.lv.
No 15. līdz 20. jūlijam starptautiskais
mūzikas
festivāls
„Saulkrasti Jazz 2019”.
Šogad uz festivāla skatuves kāps
izcilākie mūziķi no Baltijas valstīm, Polijas, Ungārijas, Itālijas,
Beļģijas, Francijas, Izraēlas un,
protams, džeza mūzikas dzimtenes – ASV!
Būs arī Baltijas Bundzinieku līgas
konkurss!
Vairāk informācijas festivāla mājaslapā www.saulkrastijazz.lv.
Biļetes pieejamas www.bilesuparadize.lv, kā arī Saulkrastu tūrisma informācijas centrā.
SPORTA AFIŠA
15. jūnijā 10.00 Saulkrastu
sporta centra kausa volejbola sacensības U12 Zvejniekciema stadionā.
15. jūnijā no 16.00 umurku-

murs, zābaka mešana, kannu turēšana, pludmales volejbols Luču
svētkos, viesu namā „Aizvēji”.
20. jūnijā un 2. jūlijā no 10.00
Sporta diena bērniem Saulkrastu
sporta centrā.
No 21. līdz 22. jūnijam notiks
„Ergo Open Saulkrastu kokteilis” pludmales volejbolā Jūras
parkā.
28. jūnijā Pierīgas pašvaldību
sporta spēles.
6. jūlijā no 10.00 konkurss
„Stiprākā Latvijas pilsēta”, pludmales volejbols un SUP sacensības Saulkrastu svētku laikā Saules
laukumā un Jūras parkā.
13 jūlijā 10.00 Saulkrastu čempionāts pludmales volejbolā (pirmais posms) Jūras parkā.
14. jūlijā Saulkrastu čempionāts
makšķerēšanā.
19. jūlijā 18.00 Saulkrastu Saulrieta skrējiens Jūras parkā.
Informācija par pasākumiem
pieejama vietnē www.saulkrasti.
lv un www.facebook.com/saulkrastisports.
SENIORU AKTIVITĀTES
Atgādinām, ka 29. JŪNIJĀ plānots opermūzikas koncerta kolektīvs apmeklējums Ungurmuižas parkā.
2. JŪLIJĀ 11.30 ikmēneša tikšanās. Latvijas simtgades filmas
„Baltu ciltis” seanss.
21. AUGUSTĀ ekskursija uz
„Krievu sētu” Igaunijā. Plašāka
informācija pa tālruni 26437766.

Pateicība
Sirsnīgs paldies mūsu mīļajiem un Saulkrastu Dzimtsarakstu
nodaļas vadītājai Baibai Melderei par pārsteigumu, sveicot mūs
Zelta kāzu jubilejā!
Ruta un Gunārs Vilciņi

21. jūlijā plkst. 14.00
Saulkrastu kapos notiks
kapusvētki.

„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”.

Saulkrastu novada bibliotēkā

IZSTĀDES
• Mākslinieces Lolitas Žilinskas gleznu izstāde „Noskaņa...”.
• Grāmatu izstāde „Latgales dvēsele”. Dzejniecei Annai Rancānei –
60.
• Grāmatu izstāde „Pats galvenais spēks ir vārds” (Jānis Peters). Latviešu dzejniekam, publicistam, sabiedriskajam darbiniekam un diplomātam Jānim Peteram – 80.
• „Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas” 2019. gada grāmatu kolekcija.
• Visu mēnesi Saulkrastu novada bibliotēkā pieejama jauno grāmatu
izstāde.
AKTIVITĀTES
Saulkrastu novada bibliotēka piedāvā lasītājiem bez maksas lasīt
latviešu autoru darbus E-GRĀMATĀS tiešsaistē mobilajā ierīcē vai
datorā. Par pakalpojumu lūdzam interesēties bibliotēkā.
27. jūnijā, Spodrības dienā, Saulkrastu novada bibliotēka slēgta.

