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Saulkrastu svētki 
„Saulkrastiem būt!”

Ik gadu Saulkrastu svētki ir 
viens no gaidītākajiem vasaras 
notikumiem. Šī gada svētku 
moto bija „Saulkrastiem būt!”, 
kas simboliski aicināja novada 
iedzīvotājus būt vienotiem par 
Saulkrastu nākotni. Vislabāk 
svētku devīze tika izpausta 
gājienā, kurā tā dalībnieki 
atjautīgi apspēlēja svētku 
moto, pielāgojot to sava 
kolektīva vēstījumam. 

Diemžēl šogad svētku pirmās die-
nas laika apstākļi nebija labvēlīgi 
āra pasākumiem.

Lai Baltajā kāpā plānotais ģitā-
rista Mārča Auziņa un bossa nova 
meistara, Brazīlijas latvieša Andrē 
Ščavlinska-Mucenieka koncerts 
varētu notikt, tas tika pārcelts uz 
viesnīcas „Pine Resort” terasi. 

Īpaši kupls un krāšņs šogad 
bija svētku tirdziņš, kurā bija ie-
spēja ne vien iegādāties saimnie-
cībai noderīgas lietas, bet arī bau-

dīt gardus ēdienus. Tas darbojās 
Ainažu ielā un jaunajās Meža par-
ka ielās. Šogad jau tradicionāli ap-
meklētāji tika gaidīti Mākslinieku 
ielā, kur bija iespēja apskatīt un 
iegādāties mākslas darbus. Meža 
parkā, Rīgas cirka skolas veidota-
jās cirka stacijās, ikvienam bija ie-
spēja iemēģināt savu veiklību un 
sajusties kā cirka māksliniekam. 

Svētku laikā notika arī vairā-
kas sporta aktivitātes – futbola 
čempionāts Zvejniekciema sta-
dionā un konkurss „Latvijas stip-
rākā pilsēta”. Konkursa rezultāti 
ir vērā ņemami, jo Saulkrastiem 
šajā sacensību posmā izdevās pa-
celt 81  090 kilogramus, ļaujot 
saulkrastiešiem iegūt 3. vietu starp 
Latvijas spēcīgākajām pilsētām. 

Šogad svētku otrā diena at-
šķīrās no citos gados rīkotajām. 
Svētku gājiens notika dienas 
pirmajā pusē. Gājiens sākās pie 
Saulkrastu sporta centra un 
noslēdzās Saules laukumā, kur 

priekšnesumus sniedza Saulkras-
tu mākslinieciskie kolektīvi. 
Klātesošos uzrunāja domes 
priekšsēdētājs Normunds Līcis, 
tika pasniegta arī Saulkrastu Lie-
lā balva.  Šī gada balvas laureāti 
ir Vidzemes jūrmalas Mūzikas un 
mākslas skolas eifonija klases au-
dzēknis Kirils Turovs, viņa peda-

gogs Miervaldis Leja un koncert-
meistare Beata Geka. Koncerta 
izskaņā uzstājās dziedātājs Ivo 
Grīsniņš-Grīslis. Pēc koncerta 
ikvienam bija iespēja piedalīties 
sarunās par mākslu un kultūru 
no 1960. līdz 90. gadiem.

Svētku kulminācija bija noslēgu-
ma koncerts uz lielās skatuves Meža 

parkā, kur uzstājās populārie mūzi-
ķi – Olga Rajecka, Kārlis Būmeis-
ters, Zigfrīds Muktupāvels, Ance 
Krauze un „MC orķestris” Roberta 
Rasas vadībā, kā arī notika grupas 
„The Sound Poets” koncerts.

Svētku fotogrāfijas pieejamas 
www.saulkrasti.lv sadaļā „Galerijas” 
un pašvaldības Facebook kontā.

Šogad svētku gājiens sākās pie Saulkrastu sporta centra un noslēdzās 
Saules laukumā.

Kā vienmēr, Mākslinieku iela priecēja ar krāšņajiem darbiem.

Bērnu vokālās studijas mazie dziedātāji Saules laukumā.

Cirka skola 
aicināja 
ikvienu 
izmēģināt 
veiklību.

Ģitārists Mārcis Auziņš. Tirdziņa laikā varēja nobaudīt dažādus ēdienus, arī 
itāļu virtuves gardumus.

„Fractus” dejotājas un viņu skolotāja Sandra Ozola-Ozoliņa. Foto: G. Zīverte
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Notiks publiskā 
apspriešana par 
pašvaldības ceļu ar 
grantēto segumu pārbūvi
Atbilstoši Zemkopības 
ministrijas izstrādātajiem 
Ministru kabineta 
noteikumiem Nr. 475 „Valsts 
un Eiropas Savienības atbalsta 
piešķiršanas kārtība pasākumā 
„Pamatpakalpojumi un 
ciematu atjaunošana lauku 
apvidos” atklātu projektu 
iesniegumu konkursu veidā” 
Saulkrastu novada dome 
gatavo iesniegšanai projekta 
pieteikumu par pašvaldības 
īpašumā esošo ceļu ar grants 
segumu pārbūvi.

Projekta mērķis ir atbalstīt in-
vestīcijas publiskās ceļa infra-
struktūras kvalitātes uzlabošanai 
lauku teritorijā, lai veicinātu uz-
ņēmējdarbību un apdzīvotības 
saglabāšanos.

Saulkrastu novada pašvaldība 
ir aktualizējusi prioritāro grants 
ceļu sarakstu un aicina iedzīvo-
tājus uz publisko apspriedi, kurā 
tiks lemts par programmā iekļau-

jamiem prioritārajiem grants ce-
ļiem, kas ir būtiski uzņēmējdarbī-
bas un apdzīvotības saglabāšanai.

Informējam, ka saskaņā ar 
kritērijiem prioritārais ceļš, kas 
saņēmis visvairāk punktu, ir paš-
valdības grants ceļš – Baltijas iela.

Ceļu pārbūves prioritāšu sa-
raksts un izvērtēšanas kritēriji ir 
pieejami vietnē www.saulkrasti.lv. 

Publiskā apspriede notiks 
2019. gada 17. jūlijā plkst. 17.30 
Saulkrastu novada domes tel
pās – domes zālē Raiņa ielā 8, 
Saulkrastos.

Papildu informācija ir pie-
ejama, sazinoties ar Saulkrastu 
novada domes Attīstības un plā-
nošanas nodaļas vadītāju Mārīti 
Petruševicu (e-pasts marite.pet-
rusevica@saulkrasti.lv, tālrunis 
28322033).

Ielu pārbūves 
darbi turpinās
Pagājušā gada vasarā Saulkrastu 
novada dome uzsāka projekta 
„Uzņēmējdarbības attīstībai ne-
pieciešamās infrastruktūras at-
tīstība Saulkrastu novadā” (Nr. 
3.3.1.0/17/I/040) īstenošanu. Gal-
venās projekta aktivitātes ir sešu 
ielu pārbūve un divu ielu izbūve. 
Jau gada beigās tika izbūvētas 
Nei bādes un Svētku ielas, kā arī 
pārbūvēta Ostas iela. 

Pavasarī, iestājoties būvniecī-
bai labvēlīgiem laika apstākļiem, 
tika uzsākti pārbūves darbi Bīriņu 
ielā, Melnsila ielā, Jūras prospek-
tā, Upes ielā un Akācijas ielā.

Būvdarbi saskaņā ar līguma 
noteikumiem Akāciju ielā ir jā-
veic līdz augusta vidum, Bīriņu 
ielā – līdz jūlija beigām, Jūras 
prospektā, Upes ielā un Melnsila 
ielā darbiem jābūt pabeigtiem ru-
denī. Projekta īstenošanas gaitā ir 
atklājušās neatbilstības projekta 
dokumentācijā, kas, visticamāk, 

ietekmēs projekta realizācijas ter-
miņu.

Atbilstoši atklāta konkursa re-
zultātam ielas pārbūvi veic SIA 
„Buildimpeks” par kopējo līguma 
summu 2 262 555,76 eiro (bez PVN).

Saulkrastu novada dome pa-
teicas visiem iedzīvotājiem un 
pilsētas viesiem par sapratni un 
pacietību ielu pārbūves un re-
montdarbu radīto neērtību laikā 
un aicina satiksmes dalībniekus 
ievērot izvietotās ceļazīmes.

Projekts tiek īstenots darbības prog-
rammā „Izaugsme un nodarbinātība”, 
3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa „Palieli-
nāt privāto investīciju apjomu reģionos, 
veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības 
attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības 
programmas noteiktajai teritoriju ekono-
miskajai specializācijai un balstoties uz 
vietējo uzņēmēju vajadzībām” ietvaros.

Ekspluatācijā nodoti I posma 
kanalizācijas un ūdensapgādes 
sistēmas centralizētie tīkli
Ūdenssaimniecības pakalpojumu 
attīstības projektā „Ūdenssaim-
niecības pakalpojumu attīstība 
Saulkrastos, II kārta” (projekta 
Nr. 5.3.1.0/17/I/019) ir nodoti lie-
tošanā projekta I posma centrali-
zētās kanalizācijas sistēmas tīkli 
un pievadi 33 īpašumiem Amat-
nieku, Zvaigžņu, Jomas, Jaunajā 
un Liepu ielā, kā arī centralizētā 
ūdensvada sistēmas tīkli 8 īpašu-
miem Liepu ielā.

SIA „Saulkrastu komunālser-
viss” aicina nekustamā īpašuma 
īpašniekus, kuru mājsaimniecī-

bas atrodas konkrētajās projekta 
I posma ielās un kuri līdz šim 
vēl nav iesnieguši pieteikumus 
SIA  „Saulkrastu komunālser-
viss”, to izdarīt, lai varētu pie-
slēgties jaunizbūvētajiem cen-
tralizētajiem ūdensapgādes un 
kanalizācijas tīkliem.

Tiek plānots, ka 2019. gada jū-
lijā tiks pabeigta ielu seguma at-
jaunošana un apzaļumošana pro-
jekta II (Upes un Melnsila ielas 
rajons), IV (Pabaži) un V (Palejas 
ielas rajonā) posmā un uzsākta šo 
posmu nodošana ekspluatācijā.

Inženiertīklu izbūve tiks tur-
pināta III (Zvejnieku ielas rajons) 
un VI (Draudzības/Celtnieku ie-
las rajons) posmā.

Uzņēmums aicina arī pārējo 
sešu projekta posmu iedzīvotā-
jus laikus rakstīt iesniegumus, lai 
pieslēgtu savus īpašumus jauna-
jiem centralizētajiem ūdensapgā-
des un kanalizācijas tīkliem, kas 
pakāpeniski tiks nodoti eksplua-
tācijā no 2019. līdz 2021. gadam.

Teritorijas labiekārtošana 
PII „Rūķītis”
Lai turpinātu pilnveidot un 
uzlabot bērnudārza „Rūķītis” 
teritoriju, jau drīzumā tiks 
uzsākti labiekārtošanas darbi, 
kas notiks vairākos posmos.

Plānots, ka pirmajā posmā tiks iz-
būvēta jauna ietve nokļūšanai no-
jumēs, kā arī izveidots jauns spēļu 
laukumiņš ar gumijas segumu un 
rotaļu ierīcēm.

Maija beigās tika saņemts ser-
tificētas kompānijas SIA „SKA-
NORE” tehniskās apsekošanas 
atzinums, ka lielākā daļa bērnu-
dārza āra nojumju esot drošas un 
izmantojamas, izņemot divas, ku-
rās defektus pakāpeniski novērsīs. 
Turklāt visā bērnudārza ēkā tiks 
atjaunota elektroinstalācija. Pirmā 
posma darbus plānots pabeigt līdz 
jaunā mācību gada sākumam.

Aicinām uzņēmējus pieteikties 
dalībai orientēšanās pasākumā 
Saulkrastu uzņēmēju 
biedrība šī gada 31. augustā 
rīko ikgadējo Saulkrastu 
uzņēmējus popularizējošo 
orientēšanās pasākumu 
„Iepazīsti Saulkrastu 
uzņēmēju!”.

Aicinām uzņēmējus pieteikt dalī-
bu ne vēlāk kā līdz 14. augustam, 
norādot plānoto, veicamo akti-
vitāti. Dalības maksa – 40 eiro, 

turklāt katram uzņēmumam jā-
nodrošina sava uzņēmuma dāva-
nu karte kopējam balvu fondam 
25 eiro vērtībā. 

31. augustā uzņēmējam jāno-
drošina iespēja uzņemt pasākuma 
dalībniekus no plkst. 10.00 līdz 
18.00 un jāorganizē atraktīva ak-
tivitāte dalībniekiem, kas vislabāk 
reklamētu uzņēmuma darbību. 

Šis pasākums ir izcila iespēja 
Saulkrastu uzņēmējiem populari-

zēt savu darbību. Informācija par 
pasākumu pirms un pēc tā tiks 
publicēta informatīvajā izdevumā 
„Saulkrastu Domes Ziņas”, kā arī 
visi saulkrastieši savās pastkas-
tītēs saņems orientēšanās pasā-
kuma karti ar dalībuzņēmumu 
reklāmu. Plašāka informācija ir 
pieejama facebook.com/saulkras-
tuuznemeji.

Saulkrastu uzņēmēju biedrība

Par gāzes termināli 
Skultes ostā
2019. gada jūnija beigās AS 
„Skulte LNG Terminal” rīkoja 
„Sašķidrinātās dabasgāzes 
termināļa un gāzes pārvades 
cauruļvada no Skultes ostas 
līdz Inčukalna pazemes 
gāzes krātuvei būvniecības” 
paredzētās darbības ietekmes 
uz vidi novērtējuma sākotnējo 
sabiedrisko apspriešanu 
iesaistītajās pašvaldībās, tai 
skaitā Saulkrastos.

Apspriešanas sanāksmē piedalī-
jās arī Saulkrastu novada domes 
pārstāvji, gūstot informāciju par 
iedzīvotājus satraucošajiem jau-
tājumiem.

Atbilstoši pieejamajai infor-
mācijai projektā tiek plānota sa-
šķidrinātās dabasgāzes termināļa 
izbūve Rīgas jūras līcī, Skultes 
ostas akvatorijas ziemeļrietumos, 
2,5 kilometru attālumā no krasta. 

Gāzes pārvadīšanai plānots 
izbūvēt pazemes gāzes cauruļ-
vadu ar kopējo trases garumu 
apmēram 39,5 kilometri no Skul-
tes ostas līdz Inčukalna pazemes 
gāzes krātuvei. Aptuvenais zem-
ūdens cauruļvada garums līdz 
krasta zonai – 5,5 kilometri, zem 
kāpu zonas – 0,5 kilometri un 
sauszemes pazemes cauruļvada 
garums – apmēram 33,5 kilomet-
ri. Izejas mezglam no jūras caur 
kāpu zonu līdz trasei VIA Baltica 
tiek piedāvāti 3 trases alternatīvi 
risinājumi, kas izvietoti starp ap-
būvētajām teritorijām „Ārņi” un 
„Lauči”. Termināli veidos peldo-
šas regazifikācijas iekārta aptu-

veni 2,5 kilometrus no krasta un 
tiešs cauruļvada savienojums ar 
Inčukalna pazemes gāzes krātu-
vi, tādēļ uzglabāšanas rezervuāri 
projektā nebūs nepieciešami.

Termināli plānots iegremdēt 
ūdenī 15 metru dziļumā; tā ga-
rums būs apmēram 285 metri, 
platums – 30 metri, augstums virs 
ūdens – aptuveni 25 metri.

Termināļa būvniecība, no vie-
nas puses, var pavērt jaunu, būtis-
ku lapu ostas un pilsētas attīstībā, 
no otras puses – iespējams, var 
būt risks videi un traucēt iecerei 
Saulkrastus veidot par kūrortpil-
sētu. 

Lai iegūtu precīzu informāci-
ju par projekta gaitu, kalendāro 
grafiku, ietekmes uz vidi novēr-
tējuma procedūru un lēmumu 
pieņemšanu, Saulkrastu nova-
da dome ir pieprasījusi sniegt 
skaidrojumu AS „Skulte LNG 
Terminal” un Vides pārraudzības 
valsts birojam (VPVB).

Sniedzam saīsinātu VPVB 
Novēr tējuma skaidrojumu, kā 
notiks plānotās darbības ietek-
mes uz vidi novērtēšana:

„Saskaņā ar likumu „Par ie-
tekmes uz vidi novērtējumu” 
Novērtējuma procedūras īste-
nošana nodrošina, ka, pirms 
tiek dota atļauja veikt darbības, 
kurām varētu būt būtiska ie-
tekme uz vidi, uz tām attiektos 
prasība par sagaidāmās ietekmes 
novērtēšanu un lēmuma par tās 
pieļaujamību pieņemšanu atklā-
tā procedūrā, kurā piedalās arī 
sabiedrība.

Sabiedriskās apspriešanas tiek 
organizētas divos procedūras 
posmos: pašā sākumā, pirms ie-
tekmju vērtēšana uzsākusies  – 
pašreizējā procedūras stadijā, 
un stadijā, kad būs apkopoti ie-
tekmju novērtēšanas rezultāti – 
Novēr tējuma ziņojuma sabiedris-
kā apspriešanā.

Sākotnējās apspriešanas mēr-
ķis ir nodrošināt sabiedrības 
iesaistīšanu iespējami agrākā 
Novērtējuma procedūras stadi-
jā – vēl pirms VPVB Novērtējuma 
programmas sagatavošanas, un 
pirms uzsākusies ietekmju vēr-
tēšana, lai ieinteresētajai sabied-
rības daļai ir pietiekama infor-
mācija par plānoto darbību un tā 
varētu izlemt, vai vēlas iesaistīties 
vērtēšanā un apspriešanā. 

Deleģējums pieņemt lēmumu 
par paredzēto darbību ir vietējām 
pašvaldībām, kuru teritorijā pa-
redzētā darbība plānota, un ostas 
pārvaldei. Tomēr, ja tiks secināts, 
ka saskaņā ar Novērtējuma rezul-
tātiem ietekme uz vidi vai cilvēku 
veselību var skart teritoriju, kas 
ir lielāka par to pašvaldības teri-
toriju, kurā darbība plānota, arī 
citām ietekmētajām pašvaldībām 
ir tiesības iesaistīties akceptēša-
nas procedūrā un rosināt gala 
lēmumu pieņemt Ministru kabi-
netam.”

Dome rūpīgi sekos projekta 
attīstības gaitai, tā ieguvumiem 
un riskiem, par ko nekavējoties 
informēsim sabiedrību.

Marika Grasmane

Pirmsskolas izglītības iestāde „Rūķītis” 
informē, ka no 28. līdz 30. augustam iestāde būs slēgta, 

jo šajā laikā notiks mācības darbiniekiem un telpu sagatavošana 
jaunajam mācību gadam.



     3Saulkrastu Domes Ziņas
2019. gada jūlijs

Jūrtaka – 
piekrastes gājēju ceļš
Pagājušajā gadā tika uzsākts 
īstenot projektu „Jūrtaka – 
piekrastes gājēju ceļš”, kura 
viens posms atrodas arī 
Saulkrastu novadā. 

Projekta mērķis ir izveidot pārgā-
jienu tūrisma maršrutu gar Balti-
jas jūru, no Latvijas dienvidrietu-
mu robežas līdz Tallinai Igaunijā. 
Jūrtaka ir arī daļa no Eiropas ga-
ras distances pārgājienu maršru-
ta E9, kas sākas pie Sv. Vincenta 
raga Portugālē. 

Kopējais maršruta garums Bal-
tijas valstīs ir apmēram 1200  ki-
lometri, un tas ir garākais pār-
gājienu maršruts mūsu reģionā. 
Maršruts ir sadalīts pa dienām un 
grūtības pakāpēm, kas ļauj ikvie-
nam izvēlēties sev piemērotāko 
distanci. Maršruts veidots arī, lai 
mazinātu izteikto sezonalitāti 
piekrastē un atbalstītu uzņēmēj-
darbību.

Lai gājēji nenovirzītos no 
maršruta, visa taka dabā ir ie-
zīmēta ar uzlīmēm un krāsoju-
miem. Jūrtakai ir izvēlēts krā-
sojums „balts-zils-balts”, un uz 
uzlīmēm attēlots Jūrtakas logo uz 
zila fona. Šāds vienota stila mar-
ķējums ir visā Jūrtakā – uz ko-
kiem, akmeņiem un citiem dabas 
objektiem, bet Jūrtakas uzlīmes – 
uz ceļazīmēm, elektrības stabiem, 
kas palīdz orientēties maršruta 
gājējiem. 

Pavisam ir trīs veidu uzlī-
mes, kas tiek izmantotas cie-
mu un pilsētu teritorijās, bet 
krāsojums  – dabas teritorijās. 

Saulkrastos maršruta marķēša-
na notika vasaras sākumā. Lai 
nenodarītu kaitējumu kokiem, 
tie tika krāsoti ar ūdens emulsi-
jas krāsām. Piekrastes gājēju ceļš 

Saulkrastos vijas cauri visam no-
vadam.

Plašāka informācija par mar-
šrutu ir pieejama mājaslapā www.
jurtaka.lv.

Dodoties pastaigā ar suni, 
jāievēro noteikumi
Bieži vien vasarā pludmalēs, arī 
peldvietās, atpūtnieki uzturas 
kopā ar saviem četrkājainajiem 
mīluļiem, kas mēdz izraisīt 
nepatīkamus pārdzīvojumus 
citiem atpūtniekiem, īpaši 
bērniem. Tādēļ jāatgādina, ka 
ne visur pie jūras drīkst doties 
pastaigā ar suni vai ļaut tam 
skraidīt bez pavadas.

Saskaņā ar normatīvajiem aktiem 
peldvietās dzīvnieku uzturēšanās 
nav pieļaujama – ir aizliegts dzīv-
niekus tur staidzināt un peldināt. 
Tas nozīmē, ka Saulkrastu novadā, 
peldvietās „Centrs” un „Rūķīši”, su-
ņus vest ir aizliegts! Pārējās vietās 
pludmalē, arī krasta kāpu aizsarg-
joslā, pastaiga ar suni ir atļauta. 

Pastaigā sunim ir jābūt uzliktai 
kaklasiksnai vai citam aksesu-
āram, piemēram, iemauktiņiem, 
bet agresīvam sunim jābūt arī 
sarkanai atšķirības lentei – apzī-
mējumam par tā bīstamību. Suņu 

īpašniekiem ir jāievēro, lai suns 
neradītu draudus apkārtējiem; 
ārpus norobežotās teritorijas 
suns bez pavadas drīkst atrasties 
zaļajā zonā un mežā, pastaigas 
laikā, īpašnieka vai turētāja uz-
raudzībā un tādā attālumā, kādā 
īpašnieks vai turētājs spēj kontro-
lēt dzīvnieka rīcību. 

Atgādinām, ka pastaigas laikā 
ir jāsavāc sava dzīvnieka atstātie 
ekskrementi.

Par noteikumu neievērošanu 
un pārkāpumiem mājdzīvnieka 
īpašniekam var izteikt brīdināju-
mu vai piemērot administratīvo 
sodu līdz 350 eiro.

Diemžēl ne visi suņu īpašnieki 
ir apzinīgi vai izprot savu mīluļu 
uzvedības radītās nepatīkamās 
sekas. Tādēļ, ja ir izveidojusies 
situācija, kas apdraud drošu uz-
turēšanos pludmalē vai citās at-
pūtas vietās, nekavējoties zvaniet 
Saulkrastu pašvaldības policijai 
uz tālruni 25449916.

Gaidām idejas parka 
nosaukumam 
Pagājušajā gadā Saulkrastu 
Stacijas mežā (starp Ainažu, 
Vidrižu, A. Kalniņa un Bīriņu 
ielām) tika izbūvētas divas 
jaunas ielas – Neibādes un 
Svētku. Ar šo ielu izbūvi 
iesākts jauns Saulkrastu 
parka attīstības posms – meža 
teritorijā paredzēta gan 
privātā apbūve, gan publiskas 
nepieciešamības ēkas, ar laiku 
tiks izveidota arī izklaides un 
atpūtas zona.

Stacijas mežā šogad ir notikuši 
vairāki kultūras pasākumi, atpa-
zīstamībai izmantojot apzīmēju-

mu „Meža parks”. Tomēr, ieklau-
soties iedzīvotāju komentāros, 
vēlamies aktualizēt jautājumu 
par veiksmīgāko jaunveidojamā 
parka nosaukumu.

Aicinām saulkrastiešus iesais-
tīties ideju apmaiņā par piemē-
rotāko nosaukumu „Saulkras-
tu Meža parkam”. Lūdzam līdz 
22. jūlijam e-pastā idejulade@
saulkrasti.lv vai zvanot (rakstot 
īsziņā) uz tālruni 26459518, darīt 
zināmu jūsu ideju, kā parku dē-
vēt turpmāk, lai tas būtu aktuāls 
Saulkrastiem, patiktu novada ie-
dzīvotājiem un nekonkurētu ar 
citu pilsētu vietu nosaukumiem.

Uguns kurināšana 
sabiedriskās vietās
Saulkrastu pašvaldības policija 
atgādina, ka Saulkrastu novada 
administratīvajā teritorijā no 
15. maija līdz 15. septembrim 
ir aizliegts dedzināt nobiras, 
lapas un nopļauto zāli, kā arī 
dedzināt atkritumus. 

Kurināt ugunskurus sabiedris-
kās vietās drīkst tikai tad, ja tas 
ir saskaņots ar Saulkrastu no-
vada domi. Turklāt Saulkrastu 
novada saistošajos noteikumos 
paredzēts: visu gadu ir aizliegts 
uzstādīt telti, ierīkot pagaidu ap-

mešanās vietu vai patvaļīgi kuri-
nāt uguni, izņemot kempingos 
vai citās atpūtas vietās, kur tas ir 
atļauts. Sabiedriskās vietās nav 
aizliegts mangalī vai grilā gatavot 
ēdienu ar nosacījumu, ka jebkādi 
izdedži nenonāk uz zemes. 

Par noteikumu neievērošanu 
pārkāpējam piemērojams admi-
nistratīvais sods – brīdinājums 
vai naudas sods. Maksimālais 
naudas sods par noteikumu pār-
kāpšanu: fiziskai personai – līdz 
350 eiro, juridiskai personai – līdz 
1400 eiro.

NVA konsultācijas
Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) Siguldas filiāles 

darbinieki pieņems klientus 
1. augustā no plkst. 10.00 līdz 16.00 

Saulkrastu domes telpās – zālē, 2. stāvā.

Saulkrastu uzņēmēju biedrība aicina pieteikties
visu tirdzniecībā esošo Saulkrastu nekustamo īpašumu

ATVĒRTO DURVJU DIENAI,
kas notiks 24. augustā.

Informācija InvestInSaulkrasti.lv.

Uzņēmēju biedrības aptaujas 
rezultāti noskaidroti
No 10. līdz 16. jūnijam 
Saulkrastos notika sabiedrības 
ikgadējā aptauja „Par 
iedzīvotāju apmierinātību ar 
Saulkrastu uzņēmējdarbību”. 

Tāpat kā pirms gada, iedzīvotā-
jiem bija iespējas aizpildīt aptauju 
gan internetā, gan aptaujas lapās, 
kas tika izplatītas iedzīvotāju dzī-
vesvietās un apkopotas 14 punk-
tos visos Saulkrastos. Diemžēl 
aptaujas rīkošanas brīdī vēl ne-
zinājām, ka ļoti aktuāls kļūs jau-
tājums, par ko būtu bijis svarīgi 
noskaidrot saulkrastiešu viedok-
li, – sašķidrinātās gāzes termināļa 
būvniecība mūsu ostā.

Šogad aptaujā piedalījās ne-
daudz mazāk cilvēku nekā 
2018. ga dā un lielākā daļa anketu 
tika aizpildīta internetā. Paldies 
uzņēmumiem un pašvaldības 
iestā dēm, kas nodrošināja anketu 
pieņemšanu: veikaliem „Mego”, 
„Elvi” un „top!”, kafejnīcām „Cie-
tais rieksts”, „Bemberi” un „Salt-
water”, Tūrisma informācijas 
centram, Saulkrastu novada do-
mei, kultūras namam „Zvejniek-
ciems”, Saulkrastu sporta cen-
tram un Saulkrastu slimnīcai!

Arī šogad daudz aktīvākas 

bija sievietes – anketas aizpil-
dīja 73,3% sieviešu. Interesanti, 
ka tieši tikpat procenti norādīja 
augstāko izglītību. Aptaujā pie-
dalījās 33% saulkrastieši, 26% 
zvejniekciemieši, 13% pabažnieki 
un virkne citu Saulkrastu ciemu 
iedzīvotāji. Respondenti visbie-
žāk apmeklējot pārtikas veikalus 
„top!” un „Elvi”, apmeklētākā 
kafejnīca arī šogad ir „Bemberi”. 
Respondenti anketās lūguši iz-
veidot vēl vienu automazgātuvi, 
papildu privātos bērnudārzus, 
kā arī ļoti bieži norādīta nepie-
ciešamība attīstīt izklaides vietu 
jauniešiem. Starp nepiecieša-
mām uzņēmējdarbībām norādīta 
picērija, baseins, kurpnieku pa-
kalpojumi, transports uz vasar-
nīcu rajoniem vakara stundās. 
Respondenti uzskata, lai attīstītu 
Saulkrastu uzņēmējdarbību ru-
denī, ziemā un pavasarī, ir ne-
pieciešams SPA centrs – viesnīca 
ar konferenču zāli, jāpilnveido 
kultūras pasākumu daudzveidība 
un kvalitāte, dominē arī viedokļi, 
ka Rīgas tuvums un iedzīvotāju 
skaita nepietiekamība kvalitatīvu 
uzņēmējdarbību Saulkrastos ne-
nodrošināšot.

Absolūts aptaujāto vairākums 

uzskata, ka „Saulkrasti ir Rīgas 
priekšpilsēta jeb „guļamrajons””, 
kam būtu jākļūst par „iekāroja-
mu kūrortu”. Procentuāli lielākā 
daļa aptaujāto norādījuši, ka pie-
krīt apgalvojumam „Saulkrasti 
ir labākā vieta, kur dzīvot”. Lie-
lākoties aptaujas dalībnieki uz-
skata, ka Saulkrastos esot vāja 
un neattīstīta uzņēmējdarbība 
un trūkstot labu darba iegūša-
nas iespēju. Par Saulkrastiem kā 
vietu uzņēmējdarbībai aptaujā-
to atbildes sadalījās līdzvērtīgi. 
Par nepieciešamāko uzņēmu-
mu lielākā daļa nosaukusi SIA 
„Saulkrastu slimnīca”, par sakār-
totāko – Baltās kāpas restorānu, 
par Saulkrastu tēlu spodrinošā-
ko – Tūrisma informācijas cen-
tru. Par veiksmīgāko ēdinātāju 
arī šogad atzīts „Saltwater”, bet 
par veiksmīgāko skaistumkopē-
ju – „Salons Klēra”. Saulkrastu 
populārākā degvielas uzpildes 
stacija aptaujā ir „Cirkle K”, un 
arī šogad par veiksmīgāko pārti-
kas veikalu ticis nosaukts veikals 
„top!”. Paldies visiem, kuri pie-
dalījās aptaujā!

Artūrs Ancāns,  
Saulkrastu uzņēmēju biedrība
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„Taureņu izlidojums” Saulkrastu vidusskolā
15. jūnijs Saulkrastu vidusskolā 
bija izlaidumu diena. Ļoti 
simboliski no skaistajiem 
ziedu pušķiem zāles rotājumā 
pacēlās krāsaini taureņi – 
gluži kā mūsu skolas 9. un 
12. klases absolventi. Tie, 
kurus nav skārušas pavasara 
salnas, kuri nav apdedzinājuši 
spārnus pret sauli, kuri pēc 
9 un 12 gadu ierastā dzīves 
ritma ir nokļuvuši brīves pļavā 
starp ziedu smaržām, mazliet 
apmulsuši, krāsaini, lidot 
griboši, jaunības spēka pilni 
dodas lielajā dzīvē.

Pirmie tika sveikti „divpadsmi-
tie”, un vienlaikus – novērtēts 
arī viņu devums skolas laikā. 
Labi sasniegumi mācībās visus 
gadus bijuši Klāvam Ivo Turko-
vam un Elīzai Ozolai. Klāvs Ivo 
skolu pārstāvējis daudzās mācību 
olimpiādēs un konkursos, jau kā 
12. klases skolēns saņēmis Vītola 
stipendiju, tā iegūta arī studijām, 
turklāt jaunietis, pateicoties sa-
viem sasniegumiem mācībās un 
sabiedriskajai aktivitātei, saņēma 
arī Latvijas Simtgades stipendi-
ju. Direktore, arī klases audzi-
nātāja Velta Kalnakārkle katram 
skolas beidzējam veltīja uzslavu 
par paveikto. Īpašs paldies Gitai 
Priedei par veikumu skolas mēra 
amatā, Pēterim Maksimovam par 
Jaunsardzes ideju popularizē-
šanu, Tomasam Sergejevam par 
sasniegumiem kultūrā! Tomasu 
ar dziesmu apsveikt bija ieradies 
koris ANIMA. Svētku sajūtu radī-
ja skolotājas Līgas Priedes, Anetes 
Grabčikas un pašu absolventu 
dziedājums.

Dažas stundas vēlāk savu pir-
mo nozīmīgo izlaidumu sagaidīja 
„devītie”, kuriem ar to noslēdzās 
obligātais izglītības posms viņu 
dzīvē, tālākais – pašu izvēle. Arī 
šoreiz tika teikti atzinīgi un sirsnī-
gi vārdi katram skolēnam, bet var-
būt mazliet vairāk par tiem, kas 
skolas vārdam likuši skanēt pla-

šāk. Armīns Dambergs un Toms 
Račinskis vairākus gadus ar pa-
nākumiem piedalījušies dažādās 
olimpiādēs, Dārta Petruņko katru 

gadu arvien enerģiskāk piedalīju-
sies dažādās jauniešu aktivitātēs, 
līdz kļuvusi par Jauniešu Saeimas 
dalībnieci un debašu līderi, Kirils 

Turovs katru gadu pilnveidojis sa-
vas muzikālās dotības un ar savu 
spēli priecējis arī sava izlaidu-
ma dalībniekus un viesus. Starp 

9. klašu absolventiem bija daudzi 
tautas deju kolektīva „Saulīte” 
dejotāji, kuri ar savu raito dejas 
soli priecēja lielos un mazos deju 
uzvedumos un svētkos. Vasara rā-
dīs, kur raibā taureņu deja katru 
mūsu skolas beidzēju aiznesīs, bet 
ceram, ka vidusskolas absolven-
ti ir izvēlējušies sev piemērotāko 
darbības vai studiju virzienu, kurā 
arī novēlam turpināt pilnveido-
ties. Ļoti priecāsimies, ja pamat-
skolas absolventi būs izvēlējušies 
turpināt mācības vidusskolā, īpaši 
mūsu pašu – Saulkrastu vidussko-
lā  –, kuras 10. klasei jau pieteiku-
šies 22 skolēni. 

Novēlam gan skolēniem un 
pedagogiem, gan vecākiem un 
atbalstītājiem no vasaras smelt 
spēku, enerģiju, idejas jaunajam 
mācību gadam! Saulkrastu vidus-
skolai būt!

Inese Ābola, Ivonna Ungure, 
Saulkrastu vidusskola

Saulkrastu 
vidusskola 

STEIDZAMI 
AICINA DARBĀ:

•	 sākumizglītības	skolotāju;
•	 latviešu	valodas	un	
	 literatūras	skolotāju;
•	 izglītības	psihologu.

Pretendentus	aicinām	
pieteikties	līdz	23.	augustam.

Tālrunis	informācijai	
67951638,	29197129	

(direktore	Velta	Kalnakārkle).

To nedrīkst aizmirst! 
Lai pievērstu sabiedrības 
uzmanību Latvijas vēstures 
notikumiem, 1941. gada 
14. jūnija un 1949. gada 
25. marta vardarbīgajām un 
nelikumīgajām izsūtīšanām uz 
Sibīriju, fonds „Sibīrijas bērni” 
tradicionāli rīkoja domrakstu un 
zīmējumu konkursu skolēniem 
„Sibīrijas bērni 1941./1949.”.

14. jūnijā konkursa noslēgumā 
prezidenta pilī fonds „Sibīrijas bēr-
ni” aicināja konkursa uzvarētājus 
un viņu pedagogus, lai klausītos 
uz Sibī riju deportēto atmiņu stās-
tus un godinātu cilvēku piemiņu, 
kuriem nebija lemts atgriezties 
dzimtenē. Noslēguma pasākumā 
viesus uzrunāja Valsts prezidents 
Raimonds Vējonis, Saeimas priekš-
sēdētāja Ināra Mūrniece, vēsturnie-
ki, Sibīrijas (izsūtījumā bijušie) bēr-
ni un viņu pēcnācēji. Šī pasākuma 
iniciatore un organizatore bija reži-
sore Dzintra Geka. Aizkustinoši un 
emocionāli izskanēja deportācijas 

pieredzējušo atmiņu stāstījumi – tie 
atklāja ģimenē pārdzīvotās bēdas.

Arī Zvejniekciema vidusskolas 
skolēni Elza Dombrava, Māris Mi-
hailovs, Rēzija Ruža, Aleksandrs 
Geks, Annija Kate Luriņa, Šarlote 
Firsta un Ulrika Latvena savos zī-
mējumos un gleznojumos ataino-
ja baigo gadu (1941. un 1949.) no-
tikumus. Taču godalgotās vietas 
ieguva un noslēguma pasākumā 
kopā ar saviem vecākiem un peda-
gogu Māru Alenu piedalījās 1. kla-
ses skolēns Māris Mihailovs, kurš 
ieguva 1. vietu, un Elza Dombrava, 
gūstot 3. vietu. 

Zvejniekciema vidusskolas 
1. klases skolēni ar interesi klausī-
jās pasākumā teiktajā un bija pa-
teicīgi par iespēju tajā piedalīties. 

Māra Alena, 
Zvejniekciema vidusskola

9. klašu absolventi un pedagogi. Foto: no skolas arhīva

12. klases absolventi un pedagogi.

M. Mihailovs un 
E. Dombrava ar R. Vējoni. 

Foto: no skolas arhīva



     5Saulkrastu Domes Ziņas
2019. gada jūlijs

Mācību gads ir noslēdzies
Līdz ar pēdējiem eksāmeniem 
jūnija sākumā ir noslēdzies 
2018./19. mācību gads 
Saulkrastu vidusskolā. Šis gads 
bija mazliet atšķirīgāks nekā 
iepriekšējie.

Neskatoties uz skolēnu skaita 
pieaugumu skolā, šajā gadā neiz-
devās nokomplektēt vidusskolas 
10. klasi, kas radīja risku vidus-

skolas pastāvēšanai Saulkrastos. 
Konkrētajā jautājumā diemžēl 
ilgtspējīgs risinājums nav rasts, 
bet jaunajam 2019./20. mācību 
gadam 10. klasē jau pieteikušies 
22 skolēni. Tādēļ mēs ceram un 
paļaujamies, ka jaunajā mācību 
gadā Saulkrastu vidusskolā 10. 
klase tiks atvērta.

Šajā mācību gadā tika atrisi-
nāta skolēnu ēdināšanas prob-

lēma, izveidojot skolas piebūvi 
ēdnīcai.

Pēc vairāku gadu pārtrauku-
ma skolā tika īstenoti pavisam 
3 starptautiski projekti, kas ļāva 
gan pedagogiem, gan skolēniem 
apgūt jaunu izglītības pieredzi.

Ar nemainīgu aktivitāti un 
panākumiem Saulkrastu vidus-
skolas skolēni turpina piedalīties 
mācību priekšmetu olimpiādēs, 

konkursos, skatēs un sacensībās. 
Labi rezultāti gūti bioloģijā, ķīmi-
jā un dabaszinībās, bet pilnīgi viss 
ir atkarīgs no skolēnu ieinteresē-
tības, motivācijas un spējas sadar-
boties ar pedagogu.

Pēdējo gadu tendence ir ko-
mandu olimpiādes, piemēram, 
dabaszinībās, mājturībā vai kom-
binētajos priekšmetos, kuros va-
jadzīgas citas prasmes un iema-

ņas nekā individuālās olimpiādēs. 
Iespējams, ka īstenojot kompe-
tenču izglītību, šī tendence tikai 
palielināsies.

Gaidām jauno mācību gadu 
ar jauniem skolēniem, kolēģiem, 
izaicinājumiem un idejām gan ik-
dienas darbiem, gan projektiem!

Oksana Vanaga, Astrīda Dinēviča, 
Saulkrastu vidusskola

Skolēnu sasniegumi mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos
2018./2019. mācību gadā

Godalgo-
ta vieta

Dalībnieks Klase Mācību priekšmeta olimpiāde 
vai konkurss

Pedagogs

1. vieta Armīns	Dambergs 9. Bioloģijas	olimpiāde Ilona	Trezune

1. vieta Sigurds	Turkovs 11. Ķīmijas	olimpiāde Ruta	Grabčika

1. vieta Klāvs	Ivo	Turkovs 12. Ķīmijas	olimpiāde Ruta	Grabčika

1. vieta Nikola	Jermacāne 3. Izteiksmīgās	runas	konkurss Ginta	Urdziņa

1. vieta Agrita	Magone 4. Izteiksmīgās	runas	konkurss Marija	Andrejeva

2. vieta Klāvs	Ivo	Turkovs 12. Bioloģijas	olimpiāde Ilona	Trezune

2. vieta Armīns	Dambergs 9. Vēstures	olimpiāde Anda	Zirne

2. vieta Klāvs	Ivo	Turkovs 12. Matemātikas	olimpiāde Oksana	Vanaga

2. vieta Alīna	Gavrilova
Marks	Henrijs	Majors
Armīns	Dambergs
Toms	Račinskis

7.–9. Ģeogrāfijas	alternatīvā	olimpiāde Jānis	Bite

2. vieta Anete	Luīze	Zaļā 7. Matemātikas	olimpiāde Alisa	Vedjaševa

2. vieta Armīns	Dambergs
Alīna	Gavrilova
Artūrs	Kaprano
Toms	Račinskis

8.–9. Dabaszinību	jomas	alternatīvā	
olimpiāde

Ilona	Trezune
Alisa	Vedjaševa
Ruta	Grabčika

2. vieta Una	Līce 7. Krievu	valodas	alternatīvā	
olimpiāde

Jeļena	
Poperedena

2. vieta Eduards	Baltiņš 4. Alternatīvā	olimpiāde	„Edelweiss” Inna	Jenerte

3. vieta Toms	Račinskis 9. Ķīmijas	olimpiāde Ruta	Grabčika

3. vieta	 Armīns	Dambergs 9. Eiropas	Savienības	Dabaszinātņu	
olimpiāde

Ilona	Trezune
Alisa	Vedjaševa
Ruta	Grabčika

3. vieta Kristofers	Astafjevs 8. Krievu	valodas	alternatīvā	
olimpiāde

Jeļena	
Poperedena

3. vieta Elīna	Garance 7. Krievu	valodas	alternatīvā	
olimpiāde

Jeļena	
Poperedena

3. vieta Rasa	Kalberga
Sabīne	Mikilpa-Mikgelba
Paula	Bērziņa
Adriana	Evarte

2. Konkurss	„Prāta	banka” Inese	Petrošina
Ligita	Felkere

Atzinība Klāvs	Ivo	Turkovs 12. Angļu	valodas	olimpiāde Inese	Bajore

Atzinība		 Elīza	Ozola 12. Angļu	valodas	olimpiāde Inese	Bajore

Atzinība Sigurds	Turkovs 11. Fizikas	olimpiāde Alisa	Vedjaševa

Atzinība		 Sigurds	Turkovs 11. Matemātikas	olimpiāde Antra	Tilnere

Atzinība Toms	Račinskis 9. Eiropas	Savienības	
Dabaszinātņu	olimpiāde

Ilona	Trezune
Alisa	Vedjaševa
Ruta	Grabčika

Atzinība Una	Undīne	Ungure 6. Matemātikas	olimpiāde Irēna	Kursīte

Atzinība Tomass	Galvāns 7. Matemātikas	olimpiāde Irēna	Kursīte

Atzinība Lada	Vežane 8. Matemātikas	olimpiāde Antra	Tilnere

Atzinība Tomass	Blekte
Irma	Buldere
Andrejs	Ņekrasovs

4.–6. Tehnoloģiju	jomas	alternatīvā	
olimpiāde

Lilita	Rihtere
Juris	Biuka

Atzinība Alīna	Gavrilova 8. Krievu	valodas	alternatīvā	
olimpiāde

Sandra	Ozola-
Ozoliņa

Atzinība Helmuts	Baltiņš
Terēza	Alise	Damberga
Līga	Grava
Henrijs	Klētnieks

3. Alternatīvā	olimpiāde	„Erudīts” Ginta	Urdziņa
Baiba	Ulmane

Atzinība Gustavs	Patriks	Paiders 3. Alternatīvā	olimpiāde	„Edelweiss” Astrīda	Dineviča

Atzinība Tomass	Blekte 4. Konkurss	matemātikā	„Tik	vai..Cik?” Marija	Andrejeva

VBTAI 
aicina 
izmēģināt 
izglītojošo 
spēli „Hei, 
mosties!”
Valsts bērnu tiesību aizsardzības 
inspekcija (VBTAI) aicina vecākus 
un pedagogus, arī sociālos darbi-
niekus un ārpusskolas izglītības 
jomu pārstāvjus bērniem piedāvāt 
izmēģināt izglītojošo spēli „Hei, 
mosties!”, kas veidota, lai pilnvei-
dotu bērnu un jauniešu izpratni 
par vardarbību un mudinātu viņus 
par to neklusēt, bet aktīvi rīkoties 
un pasargāt no ļaunprātīgas rīcī-
bas gan sevi, gan apkārtējos.

Spēles izmantošanu individu-
ālajās un grupu nodarbībās ietei-
cams iekļaut gan klašu audzinātā-
jiem (piemēram, īstenojot klases 
stundu tematu „Mikrovides vei-
došana ģimenē”), gan izglītības 
iestādes atbalsta personālam, gan 
arī mācību jomu skolotājiem, pie-
mēram, skolēniem apgūstot soci-
ālās un pilsoniskās mācību jomas 
priekšmetus.

Spēle izvietota Google Play un 
Apple Store elektronisko lietotņu 
veikalos, kā arī VBTAI mājaslapā 
www.bti.gov.lv/lat/esf_projekts_/
mosties/. 

Linda Pūle

9. klases izlaidums 
Zvejniekciema vidusskolā

15. jūnijā Zvejniekciema 
vidusskolā notika 9. klases 
izlaidums. Svinīgajā pasākumā 
absolventus uzrunāja 
un sveica Zvejniekciema 
vidusskolas direktors Andris 
Dulpiņš un Saulkrastu 
novada domes priekšsēdētājs 
Normunds Līcis. 

Ir pagājuši deviņi gadi, kopš šie 
jaunieši spēra pirmos soļus skolā 
un saņēma iedrošinājumu no pir-

majām sākumskolas skolotājām 
Jolantas Liniņas Zvejniekciema 
vidusskolā un Everitas Levinas 
Skultes sākumskolā. Tagad viņi 
jau ir 23 pamatskolas beidzēji, 
kuri savā izlaidumā citēja Imanta 
Ziedoņa dzejoli „Stūre”, sakot, ka 
viņus sagaida „tāls brauciens, kas 
būs kā izlaušanās” no tā, kas sa-
sniegts, bet „stūre trīc rokās un to 
vajag just”, lai izdarītu vajadzīgos 
pagriezienus savās turpmākajās 
izvēlēs. Klases audzinātāja Antra 

Deniškāne „saviem bērniem” vel-
tīja dziesmu, kas pasākumā radī-
ja emocionālu mirkli, jo kopā ar 
savu skolotāju dziedāja visi „de-
vītie”. Audzinātāja novēlējumā 
uzsvēra, ka katrs no viņas pirmā 
izlaiduma jauniešiem ir labestīgs, 
talantīgs, sirsnīgs un draudzīgs.

Šī gada 9. klases absolventi 
pateicās skolai par mācību gados 
gūtajām zināšanām, bet savai 
klases audzinātājai – par iedro-
šinājumu: ticēt saviem spēkiem 

un būt pārliecinātiem par saviem 
darbiem! Absolventu paldies iz-
skanēja arī vecākiem – par  rūpēm 
un atbalstu skolas gados, pateicī-
bas vārdi un precīzi raksturojumi 
tika veltīti skolotājiem, kuri viņus 
vadījuši zinību labirintos visus 
šos deviņus gadus. 

Vēlam, lai mūsu absolventiem 
veicas turpmākajā izglītības posmā! 

Valda Tinkusa, 
Zvejniekciema vidusskola

Zvejniekciema vidusskolas 9. klases absolventi un klases audzinātāja Antra Deniškāne. Foto: no skolas arhīva
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Kā ik gadu, arī šoreiz Saulkrastu svētkos tika cildināti novadnieki, 
kuru izcilie sasniegumi tautsaimniecības, zinātnes, veselības 
aizsardzības, sociālās aprūpes, drošības, kultūras, izglītības, 
sporta, sabiedriskajā vai saimnieciskajā darbā popularizējuši 
Saulkrastu vārdu. Šā gada Saulkrastu Lielā balva tika pasniegta 
Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolas Eifonija klases 
audzēknim Kirilam Turovam, viņa pedagogam Miervaldim 
Lejam un koncertmeistarei Beatai Gekai. 

Vairāk piestāvēja baritons
Lai arī mākslu un sportu ir iespē
jams salīdzināt diezgan nosacīti, 
tomēr tiem ir arī kaut kas kopīgs: 
gan čempionam, kurš kāpj uz pje
destāla, gan konkursu uzvarētā
jam aiz muguras stāv cilvēki, kuri 
bijuši kopā ar izcilnieku ceļā uz 
uzvaru – ģimene, treneri, pedago
gi, koncertmeistari. Skaidrs arī, ka 
panākumus veido ne tikai talants, 
bet arī vēlme kaut ko vairāk sa
sniegt izvēlētajā jomā un pamatīgs, 
bieži vien pat gadiem ilgs darbs. 
Šajā ziņā izņēmums nav arī Vidze
mes jūrmalas Mūzikas un mākslas 
skolas Eifonija klases audzēknis 
Kirils Turovs, kura Dieva dotajam 
talantam jau 9. gadu attīstīties un 
gūt atzinību palīdzējis mūzikas pe
dagogs ar 55 gadu stāžu – Mierval
dis Leja un kuru allaž uz skatuves 
pavadījusi koncertmeistare Beata 
Geka. Viņa pievienojās, kad Kirils 
gatavojās saviem pirmajiem skatu
ves uznācieniem un konkursiem.

Pats Kirils stāsta, ka interese 
par mūziku esot mantota no jau 
aizsaulē aizgājušā vectēva. Die
not armijā, vectēvs orķestrī bijis 
trompetists, bet pratis spēlēt arī 
akordeonu un harmonikas. Kad 
viņš muzicējis, mazais Kirils allaž 
sēdējis blakus, skatījies un klau
sījies. Kad puika sācis apmeklēt 
skolu, pie viņiem atnācis Mierval
dis Leja un aicinājis mūzikas sko
lā apgūt pūšamos instrumentus. 
Kaut kur prātā bijusi doma, ka va
rētu mācīties spēlēt saksofonu, bet 
šajā ziņā, kā pats saka, bijis „zaļš 
gurķis”. Turklāt Miervaldis sacījis, 
ka  Kiri lam vairāk piestāvētu cits 
pūšamais instruments – baritons. 
Tad arī sākuši mācīties spēlēt ba
ritonu, bet ar laiku nonākuši līdz 
eifonijam, baritonam līdzīgam, 
turklāt modernākam pūšamajam 
instrumentam. Tiesa, pirmā atzi
nība jau pēc gada mācībām mū
zikas skolā jauno izpildītāju Valsts 
konkursā gūta tieši baritona spēlē.

Lai gan Kirils pats teic, ka ei
foniju spēlēt spējot arī meitenes, 
jo galvenais taču esot vēlme mu
zicēt, tomēr skolotājs Leja iebilst, 
sakot, ka bez prasmes, kas nepie
ciešama pūšamo instrumentu 
spēlēšanai – mākai pareizi elpot 
un pareizi veidot mutes un lūpu 
stāvokli –, eifonija spēlei nepie
ciešams muzikants ar spēcīgāku 
stāju un, kā atceras skolotājs, kad 
septiņgadīgais Kirils sācis apgūt 
pūšamos instrumentus, mazs au
gumā viņš vairs neesot bijis.

Spēlēšana orķestrī – 
brieduma mēraukla
Katrs mūziķis zina, ka viena lie
ta ir spēlēt solo, bet pavisam kas 
cits  – orķestrī. „Lai spēlētu or
ķestrī vai ansamblī atšķirībā no 

tā, vai tu spēlē solo, kad pietiek 
dzirdēt sevi un pavadītāju, bū
tiski ir iemācīties dzirdēt, ko tev 
visapkārt „dara” citi instrumenti. 
Kad jaunais mūziķis ir iemācījies 
vienlaikus spēlēt, klausīties un 
sadzirdēt citu spēli, viņš jau zinā
mā mērā ir pieaudzis un, ja vēlāk 
izvēlas mūziķa ceļu, var spēlēt 
simfoniskajā orķestrī,” skaidro 
Leja. Arī Kirils atzīst, ka tieši mu
zicēšana kopā ar citiem orķestrī 
bijusi tā, kas ļāvusi pa īstam sajust 
mūzikas valdzinājumu. 

Arī Kirila spēlētajam eifoni
jam orķestrī ir sava īpaša „loma”. 
„Orķes trī melodijas spēlē flau
tas un trompetes, tad seko ins
trumenti, kas, mūziķu valodā 
runājot, „paliek apakšā kontra
punktus. Parastam mūzikas klau
sītājam eifonija nozīmi orķestrī 
varētu skaidrot – tas ir instru
ments, kas satur kopā visas bal
sis,” stāsta skolotājs Leja. 

„Lai arī iznāca tā, ka jau pirma
jā valsts konkursā, kurā piedalī
jos, biju labākais starp līdzīgiem, 
mūzikas mācības man kļuva pa
tiesi interesantas, kad atnācu uz 
orķestri. Tas ir daudz aizraujošāk, 
nekā spēlēt solo,” atzīst Kirils. 
Sava instrumenta – eifonija – vēr
tību viņš saskata iespējā spēlēt 
gan klasisko, gan moderno mū
ziku. Instrumentu, ko viņš spēlē 
pašlaik, Kirils ieguva ar Saulkras
tu domes atbalstu 2015. gadā 
pēc kārtējās uzvaras konkursā. 
Tā vērtība ir vairāk nekā pusotrs 
tūkstotis eiro. 

Kā noturēties 
uz panākumu viļņa 
Tā kā intervijā jau tika minēts 
pirmais konkurss, kurā astoņ
gadīgais Saulkrastu Mūzikas un 
mākslas skolas audzēknis Kirils 
Turovs sevi parādīja kā talantīgu 
mūziķi, būtiski, ka jau gadiem 

pastāvīgi tiek gūtas uzvaras gan 
ik pa laikam notiekošajos Valsts 
konkursos, gan Rīgas Latvie
šu biedrības rīkotajā konkursā 
 „Talants Latvijai”, gan citos Latvi
jas un starptautiskos konkursos. 
Kirils ir bijis arī finālists Ineses 
Galantes konkursā, gan labākais 
izcilā mūziķa Kārļa Izarta Jauno 
virtuozu konkursā un daudzos ci
tos. Katru gadu ir gūta pirmā vie
ta. Reiz bijusi arī otrā vieta, taču 

tas nav bijis mūsu valstī, bet gan 
Lietuvā. 

Uz jautājumu, kā jau vairākus 
gadus Kirilam izdodas noturēties 
uz panākumu viļņa, koncert
meistare Beata Geka atbild, ka 
šis brīnums tiek veidots trijatā, 
kurā klāt vispirms ir Kirils, tad 
skolotājs Miervaldis Leja ar savu 
pedagoga talantu un viņa pati kā 
koncertmeistare.

Leja apstiprina kolēģes teikto: 
„Mēs esam neliels, pozitīvs ko
lektīvs – mūžam smaidīgā kon
certmeistare Beata un Kirils, kurš 
manus aizrādījumus uztver ar 
sapratni. Iespējams, tieši tādēļ, ka 
visus šos gadus mums ir izdevies 
tas, ko esam vēlējušies un mums 
nekad nav bijis nopietnu dom
starpību.”

„Tā tas arī ir. Trijatā esam dis
kutējuši par mūzikas izpildīšanu, 
bet vienmēr to darījuši bez nega
tīvām pieskaņām. 

Tomēr ir svarīgi, kā kritika tiek 
izteikta, īpaši bērnam vai jaunam 
cilvēkam. Kad sākām, arī Kirils 
vēl bija pavisam jauns. Un nekas 
nebūtu panākams, ja audzēknis 
nesaprastu, ka skolotājs, norā
dot uz kļūdām, grib tikai labu un 
piezīmes nav jāuztver kā aizvai
nojums. Lai arī bērniem dažreiz 
šķiet, ka kritika bijusi pārāk skar

ba, vēlāk viņi saprot, ka šie vārdi 
tikuši izteikti gan īstajā vietā, gan 
laikā un bijuši rosinājums saņem
ties un iet tālāk,” uzsver Geka.

Notis, ritms un 
interpretācija 
Katru skaņdarbu veido notis un 
ritms, taču, kā bilst Geka, mākslu 
rada pievienotā vērtība – skaņ
darba interpretācija. „Tas ir brī
dis, kad mēs notīm „pieslēdzam” 
savu sirdi un veidojam attieksmi 
pret to, ko spēlējam. Tas ir vairāk, 
nekā precīzi un pareizā ritmā no
spēlēt notis, jo tikai tad rodas brī
nums, ko mēs dāvājam klausītā
jam. Tur daudz kas ir atkarīgs no 
audzēkņa talanta un lielākoties 
arī no skolotāja ilggadējās piere
dzes un meistarības.” 

Pieminot kolēģes nosaukto 
interpretāciju par pievienoto 
vērtību, Leja atgādina vēl kādu 
aspektu – laiku. „Es jau sen vairs 
neskaitu kopā ar Kirilu nostrā
dātās stundas, jo tās jau sen vairs 
nav tikai obligātās 2 reizes pa 
40 minūtēm nedēļā mūzikas sko
lā. Tādēļ jau arī ir rezultāti.” 

„Lampu drudzim” 
neatliek laika
Jebkura uzstāšanās ir piedzīvo
jums cilvēkam, kurš iznāk uz 

skatuves publikas priekšā, un tas 
pats vēl jo vairāk attiecas uz jau
no mūziķu konkursiem, – spriež 
Geka. „Kad Kirils pirmo reizi 
piedalījās konkursā ar eifoniju, 
spēlētāju bija daudz mazāk nekā 
tagad, bet ar gadiem sāncensība 
ir pieaugusi. No otras puses – ie
domājieties sevi zēna vietā, kurš 
pirmo reizi mūžā dodas uz kon
kursu, uzstājas un tiek atzīts par 
labāko Latvijā. Ikvienam tas būtu 
ļoti nozīmīgi. Tad pagāja 4 gadi – 
līdz nākamajam Valsts konkur
sam –, un Kirils atkal parādīja, ka 
ir pats labākais starp līdzīgiem,” 
teic koncertmeistare. 

Taču tā īsti jaunā mākslinieka 
sajūtas pirms uzstāšanās vislabāk 
spēj aprakstīt pats Kirils: „Nav tā, 
ka naktī pirms konkursa nenāktu 
miegs. Īsts uztraukums man ir 
stundu pirms konkursa. Uzkāpjot 
uz skatuves un sākot spēlēt, pašas 
svarīgākās ir pirmās divas taktis. 
Kad tās ir nospēlētas, tālāk jau 
viss aiziet pats no sevis.” 

Bet kā, piemēram, jūtas kon
certmeistare? „Ir priekšstats, ka 
koncertmeistars ir līdzīgs koka 
gabalam – uznāk kopā ar solistu 
uz skatuves un nospēlē savu spē
lējamo, neko nejūtot. Patiesībā 
tieši koncertmeistars ir atbildīgs 
par priekšnesumu tikpat daudz, 

cik solists, ja ne pat vēl vairāk. Par 
savu „lampu drudzi” pat nerunā
šu, jo pirmajā vietā ir audzēknis, 
kura uzdevums ir uzvarēt kon
kursā. 

Bet nekas un nekad nav pilnī
gi droši. Cilvēks ir tikai cilvēks – 
mēdz uztraukties, viņam mainās 
garastāvoklis. Un nav jau kā ak
menī iecirsts, ka aiziesim un izda
rīsim visu ideāli – atgadīties var 
jebkas. Tas ir dabiski, normāli, jo 
mēs neesam mašīnas,” atgādina 
Geka. 

Mūzika ir jābauda, nevis 
jāskaita izpildītāja kļūdas
Ja reiz saruna ir „iegriezusies” par 
kļūdām, kas var gadīties uz ska
tuves, Kirils atzīstas, ka skolotājs 
Miervaldis jau viņu nemaz tā ne
rājot. „Ja arī, uzstājoties konkursā, 
kaut kas noietu greizi, tik un tā 
neko vairs mainīt nevarētu. Man 
ir svarīgāk, lai viņš jau laikus, kad 
es mācos un gatavojos koncertam 
vai konkursam, norādītu uz ma
nām kļūdām. Un tā jau arī mēs 
mācāmies, atkārtojot skaņdarbā 
vietas, kas padodas sliktāk vai var 
tikt nospēlētas greizi,” stāsta jau
nais mūziķis. 

Arī skolotājs Leja, paverot 
priekškaru, kā notiek kāda skaņ
darba mācīšanās un gatavošanās 
konkursiem, stāsta: „Es jau lai
kus izdomāju, kur būs skaņdar

ba „nervs”, un „uzlieku rāmi”, 
kādā Kirilam jāspēlē konkrētais 
skaņdarbs. Ja kaut kas aiziet šķī
bi, greizi, es „piespiežu podziņu” 
un pasaku, kas jāizlabo. Kad viss 
iet gludi, sanākam kopā visi trīs – 
 Kirils, koncertmeistare un es – un 
izmēģinām, kur klavierēm jāskan 
skaļāk, kur klusāk, kādā ritmā 
jāspēlē. Bet, kā jau teicu, svarīgā
kais skaņdarbā ir atrast „nervu”, 
nevis vienkārši nospēlēt noteiktu 
taktu skaitu.” 

Kirila koncertmeistare, runājot 
par kļūdām, ir strikta: „Protams, 
uzstājoties nevajadzētu kļūdīties, 
taču viena maza kļūda jau neie
tekmē visu skaņdarba izpildīju
mu. Ne jau visi šo sīko nejaušību 
uztver. Un kāpēc tad cilvēki iet uz 
koncertiem? Viņi to dara, lai bau
dītu mūziku, nevis skaitītu māks
linieku kļūdas.” 

Mirklim spožuma 
jāgatavojas mēnešiem 
Pats Kirils Turovs ir atklāts, sa
kot: „Lai kaut ko uz skatuves vai 
konkursā būtu iespējams labi 
nospēlēt, šīm dažām minūtēm ir 
jāgatavojas vismaz pusgadu.” 

Ar viņu vienisprātis ir kon
certmeistare Geka, sakot, ka tās 
tiešām ir tikai trīs, četras, dažreiz 
piecas minūtes, kas jāpavada uz 
skatuves vērtētāju priekšā, bet šo 
minūšu dēļ, lai sasniegtu izcilu to 

piepildījumu, tiek ieguldīts liels 
darbs un ilgs laiks – dažreiz pat 
vairāki mēneši. Skaņdarba inter
pretācija dažreiz top pat vairākus 
gadus, to uzlabojot un papildinot. 
„Ar interpretāciju nav tā: iemā

cījāmies un nolikām malā. Skaņ
darba interpretācija ir dzīvs or
ganisms, kas arvien atklāj jaunus 
mūzikas dziļumus.”

Gekai ir skaidrojums, kādēļ jau
nus cilvēkus, kuri mācās mūziku, 
interesē arī klasiskā mūzika. Viņa 
uzskata, ka tā ir mūzikas skolas – 
mūzikas oāzes – priekšrocība: dot 
bērniem iespēju iepazīt tieši šādu 
mūziku, jo daudzi audzēkņi, atnā
kot uz mūzikas skolu, nekad neko 

tādu nav dzirdējuši un paši diez 
vai meklēs vismaz Latvijas Radio 3 
programmu „Klasika”. 

„Ir svarīgi bērnam piedāvāt jau
nas zināšanas un emocijas, un tad 
jau katrs pats var izvēlēties, kas vi
ņam tuvāks, jo vecāki, visticamāk, 
nevaļas dēļ vienu otru no viņiem 
nekad neaizvedīs uz operu, bale
tu vai klasiskās mūzikas koncertu 
filharmonijā, bet mūsu mūzikas 
skola to dara. Turklāt lielākā daļa 
izcilo modernās mūzikas izpildī
tāju ir sākuši ar pamatiem – kla
siskās mūzikas apguvi. Cita starpā 
Kirils atzīst, ka arī viņam tuvāka ir 
tieši klasiskā mūzika; patīkot, pie
mēram, čardaša melodija ar savu 
mainīgo ritmu. 

Visiem nav jākļūst 
šefpavāriem
Leja atceras, ka vienā no pirma
jiem konkursiem, kurā piedalījās 
Kirils, uzvara gūta tādēļ, ka pra
tuši nospēlēt dubulto staccato. 
„Tādu nevar izpildīt katrs, kurš 
jau beidzis mūzikas vidusskolu. 
Bet mēs jau trešajā klasē to varē

jām, izsaucot izbrīnu žūrijā,” saka 
skolotājs. Un te jau parādās gan 
audzēkņa talants, gan pedagoga 
attieksme pret savu darbu, tātad – 
misiju, jo ir izglītības programma 
un standarti, turklāt neviens jau 
nespiež skolotāju tērēt laiku un 
enerģiju, lai mācītu dubulto stac-
cato tiem, kuri to spēj iemācīties. 

Toties Geka atzīst, ka vīrietim 
mūsdienās, protams, ir svarīgi 
nopelnīt naudu. Vai ar mūziku 
to ir iespējams izdarīt, nav pārlie
cības pat visspējīgāko audzēkņu 
vecākiem. Turklāt svarīga ir laba 
klasiskā izglītība, bet mūzikas 
izglītība jau ir specifiska, un nav 
droši zināms, ka pēc augstskolas 
beigšanas būs stabils, labi atalgots 
darbs. Un vienam otram jaunam 
cilvēkam, kurš varētu daudz sa
sniegt mūzikā, mamma saka: 
padomā, vai mūziķa ceļš būs la
bākais, ko ir iespējams izvēlēties.

Kirils pašlaik ir pozitīvas ap
ņēmības pilns: „Es ieklausos cil
vēkos, kuri teic, ka Dieva dotās 
spējas ir jāattīsta, un es redzu 
sevi mūzikā nevis, piemēram, res
torānā pie plīts. Mana mamma 
nespiež izvēlēties šādu ceļu – at
sacīties no mūzikas. Droši vien 
pēc skolas beigšanas es došos uz 
Cēsīm, jo gribu mācīties trombo
na spēli.” 

Tikmēr skolotājam Lejam jau 
ir skaidri turpmākie plāni, ko īs
tenot kopā ar Kirilu – iemācīties 
spēlēt Nikolaja RimskaKorsako
va „Kamenes lidojumu”. „Esmu 
pārliecināts, kas tas mums pavērs 
ceļu uz pasauli – Pekinu, Tokiju, 
Ņujorku. Turklāt koncertmeis
tarei tas nav grūtākais skaņdarbs 
un viņa jau to ir spēlējusi, pava
dot citus jaunos talantus,” viņš 
ir pārliecināts. Skolotājs Leja arī 
nedomā, ka saites ar Kirilu tik 
drīz pārtūkšot. „Gan jau viņš at
radīs iespēju man pajautāt, kā 
labāk spēlēt to vai citu skaņdarbu 
arī tad, kad būs aizgājis pasau
lē. Turklāt netrūkst labu jauno 
mūziķu, kas Saulkrastu mūzikas 
skolā ieņems Kirila vietu. Man ir 
prieks par Gustu OzoliņuKarlso
nu, kurš trešajā klasē jau ir gatavs 
mācīties Mocarta koncertu un 
paspējis starptautiskā konkursā 
iegūt trešo vietu.” 

Uģis Galejs

Mākslas brīnums rodas trijatā

K. Turovs (priekšplānā no labās) kopā ar pedagogu M. Leju un citiem Saulkrastu jaunajiem mūziķiem.

Mūzikas pedagogs M. Leja, eifonists K. Turovs un koncertmeistare B. Geka, saņemot 
Saulkrastu Lielo balvu.

Pēc konkursa „Talants Latvijai” 2017. gadā.
Foto: no M. Lejas personiskā arhīva

Iedomājieties sevi 
zēna vietā, kurš pirmo 

reizi mūžā dodas uz 
konkursu, uzstājas un 
tiek atzīts par labāko 
Latvijā. Ikvienam tas 

būtu ļoti nozīmīgi.

Ir izglītības programma 
un standarti, turklāt 

neviens nespiež skolotāju 
tērēt laiku un enerģiju, 

lai mācītu dubulto 
staccato tiem, kuri to 

spēj iemācīties.
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Noslēdzies VKKF atbalstīts projekts „Lasītava krustojumā. 2. kārta”
Noslēdzies Saulkrastu 
novada bibliotēkas īstenotais 
projekts „Lasītava krustojumā. 
2. kārta”, ko finansiāli 
atbalstīja Valsts kultūrkapitāla 
fonds (VKKF). Literatūras 
nozarē projektam tika 
piešķirti 1000 eiro bibliotēkas 
pasākumu organizēšanai, kas 
ietvēra literātu viesošanos. 
Projektu ar līdzfinansējumu 
atbalstīja Saulkrastu 
novada dome.

Projekta mērķis bija kopā ar grā-
matu autoriem popularizēt lat-
viešu oriģinālliteratūru bērniem 
un jauniešiem, pievēršot mērķ-
auditorijas uzmanību bērnu lite-
ratūrai, lasīšanai, kā arī veicināt 

viņu lasītprasmi un interesi par 
iespieddarbiem. 

No 2018. gada 1. novembra līdz 
2019. gada 31. maijam bibliotēkā 
tika rīkoti 9 lasīšanas veicināša-
nas pasākumi bērniem un jaunie-
šiem, kuru laikā viesojās literāti. 

Pagājušā gada beigās tikāmies 
ar dzejnieku, žurnālistu, aktieri 
Tomu Treibergu un rakstnieci 
Andru Manfeldi. Treibergam ar 
skolēniem sarunas raisījās par au-
tora grāmatām, dzeju, arī nesen 
aizvadīto Latvijas simtgadi. Man-
feldei galvenā sarunas tēma bija 
viņas grāmata „Adata” – auto-
biogrāfisks vēstījums par jaunas 
meitenes atkarību no alkohola un 
narkotikām un cīņu ar to. 

Šogad bibliotēkā viesojās grā-

matu autore Māra Cielēna, kura 
raksta dzejoļus, pasakas un stās-
tus bērniem. Bibliotēka saņēma 
dāvinājumu – brīnišķīgo grāma-
tu, pasaku krājumu „Pētera vaigi” 
ar košajām Gundegas Muzikantes 
ilustrācijām. Tajā ir 9 pasakas, kas 
vienlaikus ir ikdienišķu un kos-
misku brīnumu pilnas.

Janvāra beigās bibliotēkā vieso-
jās biologs, TV raidījumu vadītājs, 
dabas pētnieks Māris Olte. Klāteso-
šajiem pusotrā stundā viņš pastās-
tīja par cilvēka un dabas mijiedarbī-
bu, kā arī interesantus atgadījumus 
no paša un citu piedzīvotā.

Bibliotēkā viesojās arī dzejnie-
ce, dramaturģe, rakstniece Māra 
Zālīte un dzejniece, publiciste, 
redaktore, bērnu grāmatu autore 

un izdevēja Inese Zandere. Pro-
jekta noslēgumā bibliotēkā sagai-
dījām rakstnieku Māri Runguli 
un dzejnieku, literatūrzinātnieku 
Kārli Vērdiņu. 

Saulkrastu novada bibliotēkas 
rīkotie pasākumi ļāva mums iepa-
zīt ļoti lieliskus, erudītus, sirsnī-
gus cilvēkus. Viņi tikās ar skolu 
jauniešiem, pirmsskolas izglītības 
iestādes „Rūķītis” audzēkņiem un 
novada iedzīvotājiem, pavisam 
pulcējot 418 cilvēku auditoriju 
– gan no Saulkrastiem, gan kai-
miņu novadiem. Literārās akti-
vitātes bija iespēja iedzīvotājiem 
tikties un diskutēt ar literātiem, 
iepazīt viņu daiļradi un personī-
bu, saturīgi pavadīt brīvo laiku. 
Tika popularizēta latviešu rakst-

niecība literatūrai un viesiem vel-
tītās izstādēs, kā arī pilnveidota 
un dažādota kultūras dzīve un 
norises novadā.

Projekta īstenošanā lielu atbal-
stu bibliotēkai sniedza Saulkrastu 
novada dome, Saulkrastu tūrisma 
informācijas centrs un Saulkrastu 
vidusskolas kolektīvs.

Šogad projekts „Lasītava krus-
tojumā. 3. kārta” tiks iesniegts 
VKKF 3. kultūras projektu kon-
kursā, pieaicinot jaunus literātus.

Plašāka informācija par pasā-
kumiem ir pieejama Saulkrastu 
novada bibliotēkas tīmekļa vietnē 
https://saulkrastubiblioteka.lv, sa-
daļā „Rakstnieki bibliotēkā”.

Aicinām apmeklēt tikšanās ar 
autoriem rudenī!

Aptaujas kopsavilkums: 
kultūras pasākumi ir nepieciešami un nozīmīgi
Kā uzzināt, kādi uzlabojumi 
nepieciešami Saulkrastu 
novada bibliotēkā, lai 
apmeklētāji justos komfortabli 
un patīkami? Kādus kultūras 
pasākumus rīkot? Lai rastu 
atbildes uz šiem jautājumiem, 
šā gada aprīlī un maijā 
bibliotēka aicināja aizpildīt 
aptaujas anketu. 

Iedzīvotāji dalījās pārdomās un 
sniedza priekšlikumus vēlama-
jiem uzlabojumiem. Pats galve-
nais secinājums – kultūras pasā-
kumi ir nepieciešami un gaidīti.

Visvairāk ierosinājumi un 
priekšlikumi tika saņemti par 
rakstniekiem, māksliniekiem, 
tulkotājiem un citām slavenām 
personībām, kurus gribētu satikt 
bibliotēkā. Respondenti norādī-

ja, ka būtu interesanti tikties ar 
Saulkrastos dzīvojošiem rakst-
niekiem un radošām personībām. 
Iedzīvotāji arī lūdza uzaicināt 

konkrētus cilvēkus – reanimato-
logu Pēteri Kļavu, publicisti Rudī-
ti Kalpiņu, mākslinieku Kristianu 
Brekti, rakstnieci Ingu Jērumu, iz-

cilo dzejnieku Knutu Skujenieku, 
eksprezidenti Vairu Vīķi-Freiber-
gu, mākslinieci Džemmu Skulmi, 
ceļotājus Gintu Barkovski un Kār-
li Bardeli, mūziķi Andri Kiviču, 
sporta žurnālistu Reini Ošenieku, 
mākslinieci Elitu Patmalnieci, 
izcilākos horeogrāfus un citus. 
2019. gadā Saulkrastu novada bib-
liotēkā viesojās rakstniece Māra 
Zālīte, dabas pētnieks Māris Olte 
un karikatūrists Gatis Šļūka; dau-
dzās anketās tika izteikta vēlme 
viņus satikt atkal.

Aptaujas rezultāti rāda, ka pa-
veikts ir ļoti daudz un bibliotē-
kas rīkotie pasākumi sniedz po-
zitīvas emocijas, veicina interesi 
par grāmatām un rakstniekiem, 
kā arī bibliotēkas apmeklētājiem 
ir iespēja uzzināt daudz jauna. 
Taču joprojām ir lietas, ko nepie-

ciešams pilnveidot. Bibliotēkai 
tiek ieteikts neizmantot vien-
reizlietojamos traukus, laminē-
tus diplomus un konfekšu papī-
rus. Kā arī ir ieteikumi publiskos 
pasākumus rīkot plašākās telpās, 
nodrošināt ērtākas sēdvietas; arī 
pasākumu norišu laiks dažus ne-
apmierina. Vairāki respondenti 
atzīst, ka pasākumos vēlētos paši 
aktīvāk iesaistīties un līdzdarbo-
ties.

Apmeklētāju sniegtie priekš-
likumi tiks sadzirdēti, un daudzi 
kļūs par bibliotēkas ikdienas sa-
stāvdaļu.

Paldies par atsaucību un dalību 
aptaujā!

Ilze Dzintare, 
Saulkrastu novada  

bibliotēka

Koris ANIMA prezentē savu jauno vizuālo identitāti 
ar īpašu kopā būšanu: svētkiem sev un savējiem
Jūnija vidū Saulkrastu 
koris ANIMA prezentēja 
savu jauno logo un mājaslapu 
www.korisanima.lv, radot 
svētkus sev un saviem 
mīļajiem. 

Kora mākslinieciskā vadītāja 
Laura Leontjeva uzsver, ka, ak-
tīvi rosoties, dziedot, radot un 
koncertējot, bieži vien neesot 
laika, lai ar pateicību atskatītos 
uz padarīto un apjaustu skaistos 
vēl gaidāmos notikumus. Tādēļ 
tika rīkoti šie svētki – pašiem un 
visiem mīļajiem: sievām, vīriem, 
mammām, tētiem, bērniem un 
tiem, kuri ir līdzās radīšanas pro-
cesā.

„Mēs, Saulkrastu koris  ANIMA, 
vēlamies teikt lielu paldies „Villa 
Gaida” saimniekam Sigitam par 
iespēju svinēt svētkus burvīgajā 
„Villa Gaida” dārzā, kā arī „Sal-
twater” un „Bemberu” dāsna-
jiem gardumu radītājiem Dag-
nijai un Mārtiņam par svētku 
maltīti.”

Laura atzīst, ka šeit pat, 
Saulkrastos, esot fantastiski uz-

ņēmēji, kuri vēlas darīt un dara, 
kā paši koristi mēdzot teikt, „no 
sirds uz sirdi”.

Par neaizmirstamu pārstei-

gumu mūsu svētkos kļuva kora 
drauga Kristapa Krievkalna sa-
rīkotās dejas dzīvās mūzikas pa-
vadījumā, solists bija mūsu pašu 

vietējais Raitis Keišs.
Paldies visiem, kuru sirdis 

pukst ar mums vienā ritmā! 
Turpmāk par mūsu jaunumiem 

lasiet jaunajā mājaslapā www.ko-
risanima.lv.

Koris ANIMA
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Bronzas medaļa 
Latvijas Jaunatnes 
olimpiādē Jelgavā

Saulkrastu džudo grupas audzēknis Valters Jenerts 
Latvijas Jaunatnes olimpiādē Jelgavā ieguvis bronzas 
medaļu. Sveicam Valteru un viņa treneri Leonīdu 
Kuzņecovu!

Tiekamies 27. un 
28. jūlijā 3x3 basketbolā 
un 2020. gada 
pludmales volejbolā
„Saulkrastu kokteiļa” 26. turnīrs 
pludmales volejbolā aizvadīts, 
fināldienai Saulkrastu Jūras par-
kā kļūstot par emocijām bagātu 
pasākumu ar sportisku kulminā-
ciju – trīs setu „zelta spēli”. Par 
„ERGO Open” Latvijas čempio-
nāta trešā posma čempioniem 
trīs valstu 30 duetu konkurencē 
par uzvarētājiem kļuva mūsu 
valsts olimpiskie pludmales vo-
lejbolisti Aleksandrs Samoilovs 
un Jānis Šmēdiņš; tika sadalīts 
arī balvu fonds – 8000 ASV do-
lāri.

„Saulkrastu kokteilis” neap-
šaubāmi kļuvis par Latvijas plud-
males volejbola šīs vasaras pama-
nāmāko turnīru. To rāda kaut 
vai līdzjutēju, skatītāju un pašu 
dalībnieku aktivitātes sociālajos 
tīklos, piemēram, „Saulkrastu 
kokteiļa” informāciju, fotogrāfi-
jas un īsos video turnīra nedēļā 
vismaz 1 reizi skatīja vairāk nekā 
15  000 Facebook lietotāju. Fināla 
dienā Saulkrastu Jūras parkā sva-
rīgos notikumus vēroja vismaz 
pāris tūkstoši cilvēku, bet „Spor-
tacentrs.com” televīzijas tiešraižu 
un spēļu ierakstu skatītāju skaits 
vēl pat nav apzināts. Par notiku-
miem Jūras parkā vēstīja arī LTV7 
translētais pludmales volejbola 
raidījums.

„Saulkrastu kokteiļa” dibinā-
tājs Andris Vanags pateicas vi-
siem spēlētājiem un līdzjutējiem, 
kuriem šis pludmales volejbola 
pasākums ir būtiska vasaras sa-
stāvdaļa, bet īpaša pateicība sa-
censību atbalstītājiem, jo „tikai 
kopā ar jums šis pasākums ir tik 
krāšņs un īpašs ne tikai konkrēta-
jā sporta veidā”. 

„Atkal esam darbos, jo jau 27. 
un 28. jūlijā Saulkrastos, stāvvietā 
pie „Cietā rieksta”, notiks jaunā 
olimpiskā sporta veida – 3x3 bas-
ketbola – starptautiskie turnīri 
gan profesionāļiem un veterā-
niem, gan dažāda vecuma jau-
niešiem,” uzsver Andris Vanags, 
atgādinot, ka pagājušā gadsimta 
90. gados Saulkrasti bija pirmo 
3x3 basketbola turnīru rīkotā-
ji. „Saulkrastu kokteiļa” turnīrā 
spēlējis arī vienīgais Igaunijas 
pārstāvis Nacionālajā Basketbola 
asociācijā (NBA) – Martins Mīr-
seps, kurš šovasar atgriezīsies 
Saulkrastos.

„Gan pludmales volejbola, gan 
3x3 basketbola turnīri ir ne tikai 
sportisks, bet arī izklaides pasā-
kums spēlētājiem un līdzjutējiem, 
tādēļ aicinām jau tagad jebkuru 
potenciālo atbalstītāju vai sadar-
bības partneri uzrunāt mūs, lai 
viss notiktu vēl krāšņāk,” aicina 
Andris Vanags. „Vārdu salikums 
„Saulkrastu kokteilis” jau ietver 
domu, ka labu sastāvdaļu nekad 
nevar būt par daudz! Tiekamies 
pēc mēneša 3x3 basketbola lau-
kumos un olimpiskā 2020.  gada 
pludmales volejbola turnīrā, 

jo olimpiešu ceļā uz Londonu, 
Riodežaneiro Saulkrasti ir bijuši 
viena no pieturvietām, tādēļ ne-
šaubāmies, ka šī tradīcija tiks sa-
glabāta!”

27. jūlijā Saulkrastos, stāv-
vietā pie „Cietā rieksta”, notiks 
„Saulkrastu kokteiļa” 3x3 bas-
ketbola turnīrs profesionāļiem 
un jebkurai vīriešu koman-
dai  – „Uno Group Quest Stop”. 
Tas būs viens no Starptautiskās 
Basketbola federācijas (FIBA) 
3x3 basketbola Pasaules tūres 
kvalifikācijas sacensību „Ghetto 
Basket Quest” sērijas turnīriem, 
kuru uzvarētājs saņems ceļazīmi 
uz 15.  augustā Rīgā, Grīziņkalnā 
notiekošo „Quest” finālu. Tur būs 
iespēja sacensties par apmaksātu 
braucienu uz Pasaules tūres pos-
mu Debrecenā (Ungārija) 27. un 
28. augustā.

„Uno Group Quest Stop” pa-
matturnīrā piedalīsies 16 ko-
mandas. Atbilstoši FIBA rangam 
12 labākās vienības iegūs vietas 
pamatturnīrā, bet sacensībā par 
pārējām četrām vietām aicināta 
piedalīties jebkura komanda, ko 
veidotu spēlētāji neatkarīgi no 
meistarības līmeņa. Kvalifikācijas 
turnīra labākās četras vienības 
saņems ne tikai ceļazīmes uz pa-
matturnīru, bet arī veicināšanas 
balvas no organizatoriem.

27. jūlijā turpat pie „Cietā riek-
sta” notiks „Saulkrastu kokteiļa” 
leģendu vakars, kura vadītājs būs 
Kaspars Kambala, aicinot visus 
„Pafbet Kambala Challenge”. 
Tā  kā šogad aprit 15 gadi, kopš 
basketbola klubs „Barons” lie-
liskā trenera Gundara Vētras un 
ģenerālmenedžera Andra Vanaga 
vadībā ieguva Latvijas Basket-
bola līgas pirmās bronzas me-
daļas, tad uz šo pasākumu īpaši 
aicināti ne tikai visi (!) bijušie 
„Barons” basketbolisti, treneri 
un, protams, „Barons Ultras”, 
bet arī „baronu” tā laika sāncen-
ši – valmierieši. Spēlētājiem un 
treneriem būs iespēja piedalīties 
draudzīgā 3x3 basketbola turnīrā 
un dažādos konkursos kopā ar 
līdzjutējiem.

28. jūlijā „Saulkrastu kokteiļa” 
3x3 basketbola nedēļas nogali no-
slēgs pirmais Baltijas Zēnu bas-
ketbola līgas (BBBL) čempionāts 
septiņās vecuma grupās – no U10 
līdz U16. Liela daļa turnīra dalīb-
nieku būs BBBL piedalošos sporta 
skolu veidotās komandas no Lat-
vijas, Lietuvas un Igaunijas, taču 
rīkotāji aicina turnīrā piedalīties 
arī jebkuras citas brīvi izveidotas 
vienības. 

Informācija par pieteik-
šanos un dalības nosacījumi 
„Saulkrastu kokteiļa” 3x3 bas-
ketbola turnīros ir pieejami in-
ternetā, facebook.com/Saulkras-
tuKokteilis. 

Renārs Buivids

Pierīgas novadu pašvaldību 
darbinieku sporta spēles 

Jūnija beigās Saulkrastos notika 
Pierīgas novadu pašvaldību darbi-
nieku vasaras sporta spēles, kurās 
iesaistījās dalībnieki no 14 pašvaldī-
bām, – pavisam gandrīz 400 spor-
totgribētāji. Spēles notika Jūras 
parkā un Saulkrastu sporta centrā. 

Šogad spēļu programmā bija 
iekļautas šādas disciplīnas: klinšu 
kāpšana, fotoorientēšanās, „Sup” 
dēļu airēšana, šķēršļu josla un 
stafete, iešana pa „Slightline” tra-
si, sumo, basketbols u.c. 

Lai arī saulkrastieši kopvērtē-

jumā neiekļuva pirmajā trijniekā, 
mēs tomēr lepojamies ar sportis-
kajiem pašvaldības darbiniekiem, 
kuri godam aizstāvēja mūsu 
novadu! Šogad uzvara Ķekavas 
komandai, tādēļ nākamās spēles 
notiks Ķekavā.

Saulkrastu jauniešu 
futbola komandai 
2. vieta Sējas novada 
sporta spēlēs
Saulkrastu jaunieši Sējas novada sporta spēļu 
futbola mini turnīrā ieguva 2. vietu. Tas līdz 
šim ir augstākais sasniegums komandas 
pastāvēšanas laikā. 

Saulkrastu komandu pārstāvēja: Jānis Antonovs, 
Klāvs Bernhards, Edgars Rumpis, Matīss Pelcis, 
Pēte ris Ekmanis, Pēteris Maksimovs, Jānis Anto-
novs un Rūdolfs Bērziņš.

Atgādinām, ka katru sestdienu no plkst. 14.00 
līdz 16.00 komanda trenējas Zvejniekciema stadio-
nā, un ikvienam futbola entuziastam ir iespēja pie-
dalīties spēlē, kas mums ļoti patīk.

Renārs Peksis, „Jauniešu māja”

Vēlreiz sveicam un lepojamies! 
Jūnija „Saulkrastu Domes Ziņu” iz-
devumā informējām par Zvejniek-
ciema vidusskolas panākumiem 

projektā „Sporto visa klase”, kurā 
Zvejniekciema vidusskolas 5. klases 
skolēni ieguva augstāko novērtēju-

mu klašu grupā – 1. vietu. Sveicam 
un lepojamies ar mūsu Zvejniek-
ciema skolēnu panākumiem!

Saulkrastu komanda. Foto: no domes arhīva

Pirmās vietas ieguvēji – 5. klase un pasākuma organizatori. Publicitātes foto
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Saulkrastos 
turpina 
skanēt 
džezs! 
Šovasar Saulkrastos notiks 
starptautiskais pasākums 
„XXII Saulkrasti Jazz 
Festival 2019”. No 15. līdz 
20. jūlijam atpūtas kompleksā 
„Minhauzena Unda” ik vakaru 
uz brīvdabas skatuves kāps 
pieredzējuši un izcili pasaules 
mūziķi. Festivāla galvenie viesi 
būs tieši no džeza mūzikas 
dzimtenes ASV – leģendārie 
Dennis Chambers, Jeff Berlin, 
David Sancious un Oz Noy, 
kuriem apvienojoties, radusies 
muzikālā apvienība „Moshulu”. 

Arī šī vasara nav izņēmums, un 
jau 22. gadu pēc kārtas Saulkrasti 
pārvērtīsies par īstu džeza pilsētu, 
kurā ieradīsies gan labākie no la-
bākajiem, gan jaunie mācīties gri-
bētāji, gan vispasaules atzīti džeza 
mūziķi. 

Līdztekus jau iepriekš minē-
tajiem galvenajiem festivāla vie-
siem, leģendārajam ansamblim 
„Moshulu”, kas ar savu sniegumu 
20.  jūlija vakarā noslēgs „XXII 
Saulkrasti Jazz Festival 2019”, visu 
nedēļu uz skatuves kāps daudzi 
atzīti un izcili džeza mūziķi, pie-
mēram, virtuozais saksofonists 
Claudesn Louis ar grupu „The 
CieL Experience” no Floridas, 
grupa no Ungārijas „Silhoiette” 
kopā ar nepārspējamo perkusio-
nistu, vokālistu un komponistu 
no ASV Vinx, vietējā veiksmīgākā 
džezfanka grupa „Very Cool Peop-
le” kopā ar viesmāksliniekiem, kā 
arī muzicēs trīs bigbendi  – Kau-
ņas Bigbends no Lietuvas, RDKS 
JVLMA Bigbends no Latvijas un 
Interfak Bigbends no Beļģijas, kā 
arī divi atšķirīgi, taču izcili bas-
ģitāristi  – jaunā, strauji uzlēcošā 
zvaigzne no Polijas Kinga Glyk un 
pasaules mūzikā plaši pazīstamais 
franču basģitārists SHOB. Uz fes-
tivāla skatuves ar savu maigo kon-
trabasa spēles manieri šogad at-
griezīsies arī Ehud Ettun, kura trio 
sastāvam ir pievienojies ģitārists 
Rafals Serneckis un brīnišķīgās 
balss īpašniece Bogna Kicinska. 
Svarīgi, ka tieši šis piecinieks šo-
gad ir arī tradicionālās ikvasaras 
džeza nometnes meistarklašu 
vadītāji. Visiem interesentiem 
„Saulkrasti Jazz Festival” piedāvā 
intensīvu nodarbību kursu  – vo-
kālās, taustiņinstrumentu, ģitā-
ras, basģitāras, sitaminstrumentu, 
kā arī pūšamo instrumentu spēlē. 

Katru otro gadu „Saulkrasti Jazz 
Festival” rīko jauno bundzinieku 
konkursu „Baltic Drummers Le-
ague”, kurā piedalās bundzinieki 
no Latvijas,  Lietuvas un Igaunijas 
līdz 25 gadiem. Jau 17. jūlijā tiks no-
skaidrots labākais bundzinieks Bal-
tijā, kurš balvā iegūs apmaksātu ie-
spēju piedalīties „New Mexico Jazz” 
festivāla meistarklasēs Ņūmeksikā.

Plašāka informācija par „Saul-
krasti XXII Jazz Festival 2019” kon-
certprogrammu un meistarklasēm 
ir pieejama festivāla mājaslapā 
www.saulkrastijazz.lv. 

 

 

 
Publisko un privāto partnerattiecību biedrības “Sernikon” paziņojums 

 
Publisko un privāto partnerattiecību biedrība “Sernikon” izsludina atklāta konkursa projektu 
iesniegumu pieņemšanas 7. kārtu Rīcības programmas (RP) 43.02. pasākuma “Sabiedrības virzītas 
vietējās attīstības stratēģiju īstenošana” ietvaros sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 
ieviešanai. 

Projektu 
iesniegumu 
pieņemšana 

Termiņš: 2019. gada 22. jūlijs līdz 2019. gada 22. augusts. 
Projektu iesniegumi jāiesniedz Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās 
pieteikšanās sistēmā. 

Kārtas ietvaros 
pieejamais 
finansējums 

323577,57 EUR, t.sk.: 
− rīcībā EJZF2 “Zivsaimniecības, dabas, kultūras resursu un 

zivsaimniecības nozares uzņēmējdarbības integrēšana tūrisma 
pakalpojumu sniegšanā” 273077,57 EUR, 

− rīcībā EJZF3 “Zivsaimniecības teritoriju attīstībai nepieciešamās 
piekrastes joslas un iekšzemes publisko ūdeņu infrastruktūras attīstība” 
50 500,00 EUR. 

Maksimālais 
projektu 
īstenošanas 
termiņš 

− Ja tiek veikta būvniecība, teritorijas labiekārtošana – 2 gadi no Lauku 
atbalsta dienesta lēmuma par projekta iesnieguma apstiprināšanu 
pieņemšanas, 

− ja projektā paredzētas izmaksas pozīcijā “Ar projektu saistītā personāla 
atalgojuma un darbības nodrošināšana”, kas nepārsniedz 15% no 
projekta kopējās attiecināmo izmaksu summas, 2 gadi no Lauku atbalsta 
dienesta lēmuma par projekta iesnieguma apstiprināšanu pieņemšanas, 

− pārējiem projektiem 1 gads no Lauku atbalsta dienesta lēmuma par 
projekta iesnieguma apstiprināšanu pieņemšanas. 

Papildu 
informācija 

Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģija pieejama 
http://sernikon.lv/strategija. 
Projektu iesniegumu pieņemšanas kārtas dokumenti pieejami 
http://sernikon.lv/projektu-konkursi.  
Pasākumus regulējošie Ministru kabineta noteikumi: 

− rīcībām EJZF2 un EJZF3 pieejami https://likumi.lv/ta/id/277440. 
Kontaktinformācija Āris Ādlers, tālrunis: 20044241, e-pasta adrese: sernikon@carnikava.lv 
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Publisko un privāto partnerattiecību biedrības 
„Sernikon” paziņojums
PPP biedrība „Sernikon” 
izsludina atklāta konkursa 
projektu iesniegumu 
pieņemšanas 7. kārtu 
Rīcības programmas (RP) 
43.02. pasākumā „Sabiedrības 
virzītas vietējās attīstības 
stratēģiju īstenošana” 
sabiedrības virzītas vietējās 
attīstības stratēģijas ieviešanai.

Projektu iesniegumu pieņemša-
na – no 2019. gada 22. jūlija līdz 
2019. gada 22. augustam. Projek-
tu pieteikumi jāiesniedz  Lauku 
atbalsta dienesta Elektroniskās 
pieteikšanās sistēmā.     

Kārtā pieejamais finansē-

jums – 323 577,57 EUR, tai skaitā:
• rīcībā EJZF2 „Zivsaimniecī-

bas, dabas, kultūras resursu un 
zivsaimniecības nozares uzņē-
mējdarbības integrēšana tūris-
ma pakalpojumu sniegšanā”  – 
273 077,57 EUR;

• rīcībā EJZF3 „Zivsaimniecības 
teritoriju attīstībai nepieciešamās 
piekrastes joslas un iekšzemes 
publisko ūdeņu infrastruktūras 
attīstība” – 50 500,00 EUR.      

Maksimālais projektu īsteno
šanas termiņš: 

• ja tiek veikta būvniecība, teri-
torijas labiekārtošana – 2 gadi no 
Lauku atbalsta dienesta lēmuma 
par projekta iesnieguma apstipri-

nāšanu pieņemšanas;
• ja projektā paredzētas iz-

maksas pozīcijā „Ar projektu 
saistītā personāla atalgojuma 
un darbības nodrošināšana”, kas 
nepārsniedz 15% no projekta ko-
pējās attiecināmo izmaksu sum-
mas, – 2 gadi no Lauku atbalsta 
dienesta lēmuma par projekta 
iesnieguma apstiprināšanu pie-
ņemšanas;

• pārējiem projektiem – 1 gads 
no Lauku atbalsta dienesta lēmu-
ma par projekta iesnieguma ap-
stiprināšanu pieņemšanas.

Papildu informācija: Sabied
rības virzītas vietējās attīstības 
stratēģija ir pieejama http://serni-
kon.lv/strategija. Projektu iesnie-
gumu pieņemšanas kārtas doku-
menti ir pieejami  http://sernikon.
lv/projektu-konkursi.

Pasākumus regulējošie Minis
tru kabineta noteikumi: rīcību 
EJZF2 un EJZF3 regulējošie notei-
kumi ir pieejami https://likumi.lv/
ta/id/277440.

Kontaktinformācija: Āris Ād-
lers, tālrunis 22148771, e-pasts 
sernikon@carnikava.lv.
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Saulkrastu novada domes 26. jūnija sēdes Nr. 13 lēmumi 
Sēdē piedalās deputāti: N.  Līcis, 
B.  Veide, A.  Horsts, A.  Aparjode, 
L.  Vaidere, M.  Kišuro, E.  Grāvītis, 
A. Dulpiņš, S. Osīte, G. Lāčaunie-
ce, S.  Ozola-Ozoliņa, O.  Vanaga, 
I. Veide.

Par zemes ierīcības projekta 
apstiprināšanu, adreses piešķiršanu 
un lietošanas mērķa noteikšanu
Apstiprināt SIA „Energoplāns” iz-
strādāto zemes ierīcības projektu 
Saules ielā 37A un Saules ielā 37C, 
Saulkrastos, Saulkrastu novadā.

Par SIA „Saulkrastu 
komunālserviss” projekta 
līdzfinansējuma nodrošināšanu
Projekta Nr. 5.3.1.0/17/I/019 „Ūdens-
saimniecības pakalpojumu attīstība 
Saulkrastos, II  kārta” īstenošanai 
nodrošināt ES Kohēzijas fonda 
līdzfinansējumu – 75,13% no attieci-
nāmajiem izdevumiem, nepārsnie-
dzot 3  136 976,00 euro (trīs miljoni 
viens simts trīsdesmit seši tūkstoši 
deviņi simti septiņdesmit seši euro, 
00 centi) apmēru.

Par grozījumu veikšanu 
Saulkrastu novada budžeta 
ieņēmumos un izdevumos 
2019. gada aizdevuma līgumiem
Palielināt Saulkrastu novada paš-
valdības 2019.  gada budžeta ieņē-
mumu plāna pozīciju „Aizņēmu-
mi” par 2 056 129,00 euro. 

Par attīstības programmas 
2014.–2020. gadam aktualizētā 
rīcības un investīciju plāna 
apstiprināšanu1 
Apstiprināt aktualizēto Saulkras-
tu novada Attīstības programmas 
2014.–2020.  gadam Rīcību un in-
vestīciju plānu.

Par zemes nomas līguma 
noslēgšanu
Noslēgt zemes nomas līgumu uz 

5  (pieciem) gadiem ar personu no 
2019.  gada 1.  jūlija par Saulkras-
tu pašvaldībai piederoša zemes 
īpašuma iznomāšanu pašreizējās 
teritorijas uzturēšanai un apsaim-
niekošanai.

Par grozījumiem Saulkrastu 
vidusskolas amatu sarakstā
Ar 2019. gada 1. septembri veikt šā-
dus grozījumus Saulkrastu vidus-
skolas pedagogu amatu sarakstā: 
palielināt amata vietas „skolotājs – 
logopēds” amata slodzi no „0,7” uz 
„1” un mēnešalgu no 730  euro uz 
750 euro.

Par projekta „Ieguldījums 
sporta un atpūtas bāzes „Aģe” 
izveidē Zvejniekciema stadiona 
teritorijā” realizāciju
Apstiprināt projekta „Ieguldījums 
sporta un atpūtas bāzes „Aģe” iz-
veidē Zvejniekciema stadiona te-
ritorijā” realizāciju un paredzēt 
finansējumu – 57 318,00 euro – no 
Speciālā budžeta ostu maksām, lai 
izbūvētu bezmaksas un publiski 
pieejamu ainavisku gājēju taku.

Par zemes īpašuma atsavināšanu 
un izsoles organizēšanu, 
nosacītās cenas noteikšanu 
un izsoles noteikumu 
apstiprināšanu
Nodot atsavināšanai Saulkrastu 
novada pašvaldības nekustamo 
īpašumu  – neapbūvētu zemesga-
balu Neibādes ielā 10, Zvejniekcie-
mā, Saulkrastu pagastā, Saulkrastu 
novadā, kadastra Nr. 80330010658, 
platība – 1171 m2.

Par zemes īpašuma atsavināšanu 
un izsoles organizēšanu, 
nosacītās cenas noteikšanu 
un izsoles noteikumu 
apstiprināšanu 
Nodot atsavināšanai Saulkrastu 
novada pašvaldības nekustamo 

īpašumu  – neapbūvētu zemesga-
balu „Vēsma 40” Vēsmā, Saulkras-
tu pagastā, Saulkrastu novadā, 
kadastra Nr.  8033003 1182, platī-
ba – 610 m2.

Par pašvaldībai valdījumā esošā 
nekustamā īpašuma daļas 
nomas tiesību izsoles rezultātu 
apstiprināšanu
Apstiprināt nekustamā īpašuma 
daļas, neapbūvēta zemesgabala 
ar kadastra Nr.  80330011148 Zvej-
niekciemā, pie peldvietas „Koklī-
tes”, nomas tiesību izsolē nosolīto 
cenu  – 170,00  euro (viens simts 
septiņdesmit euro, 00  centi) par 
vienu gadu, ko 2019. gada 14. jūnijā 
nomas izsolē nosolīja SIA „Starki-
te”, reģ.  Nr.  40203181011, juridiskā 
adrese: „Ezerkalni”, Jūdaži, Siguldas 
pagasts, Siguldas novads, LV-2150.
Apstiprināt nekustamā īpašuma 
daļas, neapbūvēta zemesgabala 
ar kadastra Nr.  80130020246 
Saulkrastos, Vidrižu ielas galā, no-
mas tiesību izsolē nosolīto cenu – 
170,00 euro (viens simts septiņdes-
mit euro, 00 centi) par vienu gadu.
Apstiprināt nekustamā īpašuma 
daļas, neapbūvēta zemesgabala 
ar kadastra Nr.  80130020246 
Saulkrastos, Bīriņu ielas galā, no-
mas tiesību izsolē nosolīto cenu – 
200,00 euro (divi simti euro, 00 cen-
ti) par vienu gadu, ko 2019.  gada 
14. jūnijā nomas izsolē nosolīja SIA 
„MOMI”, reģ.  Nr.  40103902614, 
juridiskā adrese: „Roze 298”, Rozē, 
Saulkrastu pagastā, Saulkrastu no-
vadā, LV-2160.

Par zemes ierīcības projekta 
apstiprināšanu, adreses
piešķiršanu un likvidēšanu, 
lietošanas mērķa noteikšanu2

Apstiprināt SIA „Metopro” izstrā-
dāto zemes ierīcības projektu ne-
kustamajam īpašumam „Vecnag-
liņi” Zvejniekciemā, Saulkrastu 

pagastā, Saulkrastu novadā.
Apstiprināt SIA „Energoplāns” iz-
strādāto zemes ierīcības projektu 
nekustamajam īpašumam „Māri” 
Pabažos, Saulkrastu pagastā, 
Saulkrastu novadā.

Par pašvaldības 
kapitālsabiedrību, kurās 
pašvaldībai ir noteicoša ietekme, 
valdes locekļu atlīdzības 
noteikšanu3

Noteikt PSIA „Saulkrastu slimnī-
ca” valdes locekļa mēneša atlīdzī-
bu, piemērojot koeficientu „1,6” un 
ņemot vērā Centrālās statistikas 
pārvaldes oficiālajā statistikas pa-
ziņojumā publicēto valstī strādājo-
šo iepriekšējā gada mēneša vidējās 
darba samaksas apmēru, kas no-
apaļots pilnos euro.
Noteikt SIA „Saulkrastu komu-
nālserviss” valdes locekļa mēneša 
atlīdzību, piemērojot koeficientu 
„1,6” un ņemot vērā Centrālās sta-
tistikas pārvaldes oficiālajā statis-
tikas paziņojumā publicēto valstī 
strādājošo iepriekšējā gada mēne-
ša vidējās darba samaksas apmēru, 
kas noapaļots pilnos euro.

Par nekustamā īpašuma 
pirmpirkuma tiesību 
izmantošanu
Izmantot pirmpirkuma tiesības uz 
nekustamo īpašumu Raiņa ielā  2, 
Saulkrastos, Saulkrastu novadā, 
kadastra apzīmējums 80130020383, 
kas sastāv no zemes gabala ar kadas-
tra apzīmējumu 80130020383, pla-
tība – 0,1207 ha, palīgēkas ar kadas-
tra apzīmējumu 80130020305002, 
palīgēkas ar kadastra apzīmējumu 

80130020305003 par Pirkuma 
līgumā norādīto pirkuma mak-
su  – 12  000,00  euro (divpadsmit 
tūkstoši euro, 00 centi) pašvaldības 
autonomās funkcijas izpildes no-
drošināšanai.

Normunds Līcis, 
domes priekšsēdētājs

1  – „PAR”  – 11 (N.  Līcis, B.  Veide, 
L.  Vaidere, M.  Kišuro, E.  Grāvītis, 
A. Dulpiņš, S. Osīte, G. Lāčaunie-
ce, S.  Ozola-Ozoliņa, O.  Vanaga, 
I.  Veide), „PRET”  – 1 (A.  Horsts), 
„ATTURAS” – 1 (A. Aparjode).
2  – „PAR”  – 12 (N.  Līcis, B.  Veide, 
A. Horsts, A. Aparjode, M. Kišuro, 
E.  Grāvītis, A.  Dulpiņš, S.  Osīte, 
G.  Lāčauniece, S.  Ozola-Ozoliņa, 
O. Vanaga, I. Veide), „PRET” – nav, 
„ATTURAS” – 1 (L. Vaidere).
3  – „PAR”  – 10 (N.  Līcis, B.  Veide, 
A. Horsts, A. Aparjode, L. Vaidere, 
M. Kišuro, S. Osīte, S. Ozola-Ozo-
liņa, O. Vanaga, I. Veide), „PRET” – 
nav, „ATTURAS”  – 3 (E.  Grāvītis, 
A. Dulpiņš, G. Lāčauniece).
Pārējos lēmumos balsojums vien-
balsīgs.
Pilns domes sēdes protokola teksts 
(ievērojot Vispārīgajā datu aizsar-
dzības regulā noteikto) un sēdes au-
dioieraksts ir pieejams Saulkrastu 
novada pašvaldības mājaslapā www.
saulkrasti.lv, sadaļā „Domes sēdes”. 
Sēdes video ierakstu ir iespējams 
noskatīties pašvaldības YouTube 
kontā „Saulkrasti dome”.
Nākamā domes ikmēneša sēde no-
tiks trešdien, 31. jūlijā, plkst. 14.00 
Saulkrastu novada domē Raiņa 
ielā 8. 

Saulkrastu novada domes 
4. jūlija ārkārtas sēdes lēmumi 
Sēdē piedalās deputāti: N.  Līcis, 
B. Veide, A.  Horsts, A.  Aparjode, 
S.  Ancāne, L.  Vaidere, S.  Osīte, 
E. Grāvītis, A. Dulpiņš, A. Deniškā-
ne, S. Ozola-Ozoliņa. 

Par Saulkrastu novada 
pašvaldības grants ceļu 
būvniecības un pārbūves atlases 
kritēriju apstiprināšanu LAP 
2014.–2020. gadam atbalsta 
pasākumā „Pamatpakalpojumi 
un ciematu atjaunošana lauku 
apvidos”
Apstiprināt pašvaldības grants se-
guma ceļu būvniecības vai pārbū-
ves atlases kritērijus.

Par līguma noslēgšanu ar 
Pilsonības un migrācijas lietu 
pārvaldi „Par Pilsonības un 
migrācijas lietu pārvaldes 
izstrādātā un uzturētā dator
programmas komplekta „Personu 
datu pārlūks” izmantošanu”
Apstiprināt un noslēgt sadarbības 
līgumu „Par Pilsonības un migrā-
cijas lietu pārvaldes izstrādātā un 
uzturētā datorprogrammas kom-
plekta „Personu datu pārlūks” iz-
mantošanu” ar Pilsonības un mig-
rācijas lietu pārvaldi. 

Normunds Līcis, 
domes priekšsēdētājs

IZSOLE
Saulkrastu	novada	dome	pārdod	mutiskā	izsolē	ar	augšupejošu	soli	pašval-
dībai	piederošus	nekustamos	īpašumus:
Neibādes iela 10, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu 
novads, kadastra Nr. 80330010658, kas	sastāv	no	neapbūvēta	zemes-
gabala	ar	kopējo	platību	1171 m2,	nosacītā	cena	jeb	izsoles	sākumcena –	
10 600,00 EUR,	nodrošinājuma	nauda –1060,00 EUR;
„Vēsma 40”, Vēsma, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kadastra 
Nr. 8033 0031182, kas	sastāv	no	neapbūvēta	zemesgabala	ar	kopējo	platī-
bu	610 m2,	nosacītā	cena	jeb	izsoles	sākumcena –	3800,	00 EUR,	nodrošinā-
juma	nauda –	380,00 EUR.
Objektu	izsoles	notiks	2019. gada 9. augustā plkst. 10.00, 10.30	
Saulkrastu	novada	domes	otrā	stāva	zālē	Raiņa	ielā 8,	Saulkrastos,	Saulkras-
tu	novadā.	
Dalībnieku	reģistrācija:	Saulkrastu	novada	domē	(100. kabinetā),	domes	
darba	laikā,	līdz	2019. gada	9. augusta	plkst. 9.50.	
Nodrošinājuma	naudu	iemaksāt	Saulkrastu	novada	domes,	reģ.	
Nr. 90000068680,	bankas	kontā	Nr. LV	78UNLA0050008528948,	AS	„SEB	
Banka”,	līdz	reģistrācijai	izsolei.	Nodrošinājums	uzskatāms	par	iesniegtu,	ja	
attiecīgā	naudas	summa	ir	ieskaitīta	norādītajā	bankas	kontā.
Izsoles	noteikumi	ir	pieejami	mājaslapā	www.saulkrasti.lv	un	Saulkrastu	
novada	domē	(102. kabinetā)	Raiņa	ielā	8,	Saulkrastos,	Saulkrastu	novadā,	
darba	laikā.

Saulkrastu novada dome 
izsaka pateicību glābējiem
Saulkrastu novada dome izsaka 
pateicību VUGD Rīgas reģiona 
pārvaldes Saulkrastu daļas glābē-
jiem par sniegto palīdzību 6. jūlija 
vakarā, izglābjot divas peldētājas, 
kuras bija iekļuvušas spēcīgā strau-
mē un pašas nespēja nokļūt krastā.

Paldies arī līdzcilvēkiem, kuri 
pamanīja nelaimi un operatīvi iz-
sauca glābējus!

Atgādinājums peldētājiem un 
atpūtniekiem: nepeldieties ne-
piemērotos laikapstākļos, lielos 
viļņos, spēcīgā straumē un nepa-

zīstamās vietās; 
ja esat klāt nega-
dījuma vietā, lūdzu, novērtējiet 
savus spēkus un situāciju – vai 
spēsiet izglābt līdzcilvēku, jo slī-
cēja glābšana var apdraudēt pašu 
glābēju. 

Pašvaldības policijas paveiktais jūnijā
Jūnijā Saulkrastu pašvaldības po-
licijā saņemti 140 izsaukumi. Par 
dažādiem pārkāpumiem aizturē-
tas 12 personas, 5 personas nogā-
dātas Valsts policijas Rīgas reģio-
na pārvaldes Saulkrastu policijas 
iecirknī tālāku procesuālo dar-
bību veikšanai, 1 persona nodota 
Valsts policijas Galvenās kārtības 
policijas pārvaldes Satiksmes uz-
raudzības pārvaldes darbiniekiem 
tālāku procesuālo darbību veikša-
nai, 6  personas nogādātas savā 
dzīvesvietā, 2 – „Latvijas Sarkanā 
Krusta” sociālā centra „Gaiziņš” 
nakts patversmē.

Par dzīvnieku turēšanas, labtu-
rības, izmantošanas un pārvadāša-
nas prasību pārkāpšanu 2  gadīju-
mos izsaukts dzīvnieku patversmes 
„Mežavairogi” darbinieks.

Uzrakstīti 208  administratīvā 
pārkāpuma protokoli: 183  proto-

koli  – par ceļu satiksmes notei-
kumu neievērošanu, 6  protoko-
li  – par alkoholisko dzērienu vai 
citu apreibinošo vielu lietošanu 
sabiedriskās vietās un atrašanos 
sabiedriskās vietās reibumā, 2  – 
par sīko huligānismu, 8  proto-
koli  – par dzīvnieku turēšanas, 
labturības, izmantošanas un 
pārvadāšanas prasību pārkāpša-
nu, 2  – par dzīvnieku slēpšanu, 
nereģistrēšanu, neidentificēšanu 
(nemarķēšana) un izvairīšanos no 
to uzskaites, 1  – par centralizētā 
ūdensvada un kanalizācijas tīklu 
un būvju būvniecību, eksplua-
tāciju un aizsardzību Saulkras-
tu novadā prasību pārkāpšanu, 
1  protokols  – par zemes apsaim-
niekošanas pasākumu neizpildī-
šanu un zāles nepļaušanu, lai no-
vērstu kūlas veidošanos, 1  – par 
dzīvošanu bez personu aplieci-

noša dokumenta un dzīvesvietas 
nedeklarēšanu, 1  protokols  – par 
vispārīgo noteikumu par atpūtas 
kuģu satiksmi iekšējos ūdeņos 
pārkāpšanu, 3  protokoli  – par 
tirdzniecības, sabiedriskās ēdinā-
šanas un pakalpojumu sniegšanas 
noteikumu pārkāpšanu.

Izteikti 125  mutiski brīdinā-
jumi velosipēdu vadītājiem par 
braukšanu pa gājēju ceļu.

Uzsāktas 32  administratīvā 
pārkāpuma lietvedības: 8  – par 
nekustamo īpašumu uzturēšanu 
Saulkrastu novada teritorijā pra-
sību pārkāpšanu, 23 – par atkritu-
mu apsaimniekošanu Saulkrastu 
novadā prasību pārkāpšanu, 1  – 
par sabiedrisko kārtību Saulkras-
tu novadā prasību pārkāpšanu.

Normunds Alksnis, 
Saulkrastu pašvaldības policija



12    Saulkrastu Domes Ziņas
2019. gada jūlijs

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”.

Jūnijā Saulkrastu novada 
Dzimtsarakstu nodaļā
reģistrēti 3 bērni: 1 meitene – 
Viktorija un 2 zēni – Aleksandrs 
un Augusts.
Sveicam vecākus un tuviniekus!

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

Saulkrastu novada dome 
izsaka līdzjūtību aizsaulē 
aizgājušo tuviniekiem. 
Aizsaulē aizgājuši:
Anton Rihter
(07.03.1937.–02.06.2019.);
Arturs Celms
(04.05.1928.–09.06.2019.);
Aina Osīte
(17.06.1945.–13.06.2019.); 
Jānis Dalderis
(16.04.1946.–16.06.2019.);
Ērika Pietkeviča
(17.11.1943.–18.06.2019.);
Aina Birzniece
(17.09.1933.–19.06.2019.);
Jānis Šeprons
(13.11.1939.–20.06.2019.);
Anna Jankovska
(07.03.1947.–23.06.2019.);
Tadeušs Jasenčaks
(02.07.1940.–23.06.2019).

No  15.  līdz  20.  jūlijam  starp-
tautiskais džeza mūzikas festivāls 
„Saulkrasti Jazz 2019”. Tuvāka 
informācija 10.lpp.
20. jūlijā 22.00 Meža parkā fes-
tivāla „Saulkrasti Jazz” after par-
ty – brīvā skatuve. Iespēja baudīt 
džeza mūziku un mākslu burvīgā 
vasaras vakarā. Uzmanību! Sarī
kojums notiks tikai atbilstošos 
laika apstākļos, tādēļ aicinām 
sekot reklāmai! 
10.  augustā  18.00 Saulkrastu 
Raiņa ielas pludmalē koncerts 
„Vienā elpā”. 
No 4. līdz 11. augustam kamer
mūzikas festivāls „Satikšanās 
Saulkrastos”:
4.  augustā  17.00 Skultes ev. lut. 
baznīcā festivāla atklāšanas kon-
certs kopā ar stīgu kvartetu „ReDo”. 
Programmā: J. Haidns, D. Kurļand-
skis un Indras Rišes „Stīgu kvar-
tets” – pirmatskaņojums. 
9.  augustā  21.00 Baltajā kāpā 
„Saulrieta koncerts”. Programmā: 
E. Grīgs. M. Bruhs, J. Mediņš un 
V. A. Mocarts. 
10.  augustā  20.00 Saulkrastu 
Pēterupes ev. lut. baznīcā kamer-
mūzikas koncerts. Programmā: 
J.S. Bahs un J. Brāmss. 
11. augustā 18.00 KN „Zvejniek-
ciems” festivāla noslēguma kon-
certs – Evijas Skuķes „Koncerts 
stīgām un klarnetei” un Cēzara 
Franka klavieru kvintets Fa mi-
norā op. 14. 
Festivāla mākslinieki: Jevgēnija 

Frolova, Agnese Stalidzāne, Beat-
rise Blauberga, Oskars Bokanovs, 
Olga Čepovecka, Jūlija Makari-
na, Kristers Šīmanis, Magdalēna 
Geka, Konstantīns Paturskis, Jev-
gēnijs Čepoveckis un īpašais vie-
sis 11. augusta koncertā – Georgijs 
Osokins!
No  16.  līdz  18.  augustam 
Saulkrastu Pēterupes ev. lut. baz-
nīcā – gadskārtējās Saulkrastu 
ērģeļmūzikas dienas.
Lūgums sekot reklāmai.

SPORTA AFIŠA
Jūlijā Saulkrastu sporta centrā 
darba dienās no 13.30 līdz 15.00 ir 
iespēja spēlēt badmintonu!
3.  augustā  10.00 Saulkrastu 
čempionāts pludmales volejbolā, 
2. posms, Jūras parkā.
10.  augustā  9.00 Saulkrastu 
čempionāts futbolā, Zvejniekcie-
ma stadionā.
23.  augustā  no  17.00  līdz 
23.00 Saulrieta skrējiens. Sākums 
Jūras parkā.
Informācija par pasākumiem ir 
pieejama vietnēs www.saulkrasti.
lv un www.facebook.com/saulkras-
tisports.

SENIORU AKTIVITĀTES
6.  augustā  11.30 ikmēneša tik-
šanās „Jauniešu mājā”. Saruna par 
izmaiņām sociālajā aprūpē, un 
Latvijas simtgades filma. 
Plašāka informācija pa tālruni 
26437766.

Svētdien, 21. jūlijā, plkst. 14.00 
Saulkrastu	kapos	–	

KAPUSVĒTKI
Piedalīsies	tenors	Guntars	Ruņģis,	

Aivars	Lapšāns	un	ērģelnieks	
Vilnis	Daņiļēvičs.

PATEICĪBA! 
PI „Saulkrastu kultūras 

centrs” saka paldies par 
sadarbību un atbalstu 

Saulkrastu svētku organizā-
cijā Saulkrastu mākslinie-
ciskajiem kolektīviem un 

kolektīvu vadītājiem, VJMMS 
pedagogiem un audzēkņiem, 

apsardzes firmai TAIPANS, 
VUGD Saulkrastu daļas dar-
biniekiem, SIA „Saulkrastu 
komunālserviss” un Jānim 

Kaprano, viesnīcai „Pine 
Resort” un Montai Saksonei, 
Rīgas starprajonu zvejnieku 
kooperatīvajai biedrībai un 

veikalam „Mego”!

PATEICĪBA
Vasaras	pavadu	Saulkrastu	pusē,	un	katru	gadu	pāris	reizes	nākas	meklēt	
palīdzību	Saulkrastu	slimnīcas	traumpunktā.	Jau	gadiem	ar	apbrīnu	vēroju	
traumpunkta	māsiņu	un	ārstu	laipnību,	profesionalitāti,	attieksmi	pret	
ikvienu	pacientu	jebkurā	diennakts	laikā.	Liekas,	ka	viņu	attieksme	ar	vēlmi	
palīdzēt,	teikt	nomierinošus	vārdus,	saudzīgi	un	profesionāli	veikt	izmeklē-
jumu	un	sniegt	palīdzību	ir	bezgalīgi	liela.	
Vislabākie	vēlējumi:	spēku,	izturību,	mīlestību	pret	cilvēkiem	un	veselu	
klēpi	ziedu!

Ar cieņu Ingrīda Ābola, radio žurnāliste

Saulkrastu novada bibliotēkā
IZSTĀDES 

• Jūlijā mākslinieces Lolitas Žilinskas gleznu izstāde „Noskaņa...”.
• Romantiskās literatūras izstāde „Kaut kas vasarīgs”.
• „Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas” 2019. gada grāmatu kolekcija.
• Visu mēnesi Saulkrastu novada bibliotēkas jauno grāmatu izstāde.
• Augustā Renātes Kantānes gleznu izstāde „Gaisma sev”. 

AKTUALITĀTES
Saulkrastu novada bibliotēka piedāvā lasītājiem bez maksas lasīt 
latviešu autoru darbus E-GRĀMATĀS tiešsaistē mobilajā ierīcē vai 
datorā. Par pakalpojumu lūdzam interesēties bibliotēkā.
Ienāc ar „Letonika.lv” paroli! Jauns pakalpojums bibliotēkas apmek-
lētājiem, kuri vēlas attālināti lietot datubāzes „Letonika.lv” saturu. 
Saulkrastu novada bibliotēkas lasītāja piekļuvei nepieciešams savs 
lietotājvārds un parole. Plašāka informācija – bibliotēkā.

25. jūlijā, Spodrības dienā, Saulkrastu novada bibliotēka slēgta.

Sporta komentētājs 
izdod grāmatu un 
aicina ziedot Rūdolfam

Izdota sporta komentētāja 
Ilvara Koscinkeviča grāmata 
„DurVis”, ko pārdodot, tiek 
vākti līdzekļi Rūdolfa Pogodas 
speciālajai rehabilitācijai, katru 
no grāmatas pārdošanas iegūto 
centu novirzot šim mērķim. 
Rūdolfu 8 gados uz gājēju 
pārejas notrieca auto, un viņš 
joprojām izjūt avārijas sekas.

„Rūdolfs ir jauns puisis, kurš at-
gūstas pēc briesmīgas traģēdijas. 
Viņam priekšā ir visa dzīve, tādēļ 
uzskatu, ka mums tieši tagad, 
nevis „gan jau kaut kad vēlāk” ir 
jāizdara viss iespējamais un ne-
iespējamais, lai viņam palīdzētu. 
Tiekoties ar Rūdolfu un viņa ģime-
ni, ir redzams viņu neatlaidīgais 
raksturs. Rūdolfs un viņa mamma 
nav padevušies liktenim – viņi tic, 
ka puisis pilnībā izveseļosies. Taču 
tas būs grūti, ja nepalīdzēsim. 
 Rūdolfam ir nepieciešama speciā-
la ārstēšana un procedūras, kas 
līdz šim ir devušas acīmredzamus 
uzlabojumus puiša stājas un kus-
tību stiprināšanā, arī saziņas un 
runas spēju pilnveidošanā. Redzot 
Rūdolfa mērķtiecību un zinot arī 
viņa mīlestību pret futbolu – viņa 
sapnis ir atkal spēlēt futbolu, ar ko 
viņš nodarbojās pirms traģēdijas –, 
esmu nolēmis visus ienākumus no 
grāmatas pārdošanas ziedot turp-
mākai Rūdolfa atlabšanai,” norāda 
Ilvars Koscinkevičs.

Grāmatas prezentācijas pasā-

kumā Rūdolfam tika saziedoti 
715 eiro, taču ir nepieciešama trīs-
reiz lielāka summa, lai viņš sep-
tembrī varētu saņemt tik svarīgo 
rehabilitācijas kursu Slovākijā, 
bet pēc tam turpinātu nepiecieša-
mās procedūras arī Latvijā.

Grāmatas „DurVis” autoram 
Ilvaram Koscinkevičam ir 15 gadu 
pieredze žurnālistikā, strādājot 
medijos, piemēram, laikrakstā 
„Diena”, žurnālā „Sporta Avīze”, 
komentējot spēles „All Media Bal-
tics” un LTV. Autors līdz šim ar 
publicējis vairākus rakstus dau-
dzās iznākušajās sporta grāmatās, 
taču dzejas žanrā viņam šī ir debija. 
Grāmatā paustas 162 dzejpārdo-
mas par sabiedrībā aktuāliem pro-
cesiem, paša redzēto un izjusto.

„DurVis” ir iespējams iegādā-
ties visās „Jāņa Rozes” grāmatnī-
cās. Vairākās grāmatnīcās ir ie-
spēja ziedot Rūdolfam arī īpašās 
ziedojuma kastītēs.

Rūdolfa Pogodas rehabilitācijai 
var palīdzēt, arī ziedojot speciālā 
bankas kontā, maksājuma uzde-
vumā norādot „Rūdolfa Pogodas 
rehabilitācijai”. No  ziedotās 
naudas netiks ieturēta komisijas 
maksa, tādēļ ziedojums pilnā ap-
mērā tiks izlietots 14 gadus vecā 
puiša rehabilitācijai.

Labdarības fonds „BeOpen”, 
reģ. Nr. 50008218201, konta Nr.: 
LV59 CBBR 1123 2155 000 10, mēr-
ķis: Rūdolfa Pogodas rehabilitā-
cijai.

I. Koscinkevičs  savas grāmatas prezentācijas pasākumā: „Šis ir mans sirds 
projekts, kura mērķis ir palīdzēt puisēnam pēc avārijas”. Publicitātes foto


