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Saulkrastu deju kolektīvi
viesojas „Eiropiādē 2019” Vācijā
No 17. līdz 21. jūlijam Vācijas
pilsētā Frankenbergā notika
56. Eiropas tautu kultūras un
mākslas festivāls „Eiropiāde
2019”, kurā līdzās vairākiem
kolektīviem no Latvijas
piedalījās arī Saulkrastu
vidusskolas deju kolektīvs
„Saulīte” un Saulkrastu senioru
deju kolektīvs „Saulgrieži”.
Šis tautu kultūras un mākslas
festivāls notiek ik gadu citā
Eiropas pilsētā kopš 1964. gada
un ir lielākais šāda veida
pasākums Eiropā.
Deju kolektīva
„Saulīte” iespaidi
Uz Vāciju devās divas deju kolek
tīva „Saulīte” grupas ar 40 dejo
tājiem, deju pedagogiem, skolo
tājiem un vecākiem, lai kopā ar
vēl 5000 tautas kultūras, dejas un
mūzikas entuziastiem piedalītos
piecu dienu festivālā. Tajā mūsu
dejotāji piedalījās atklāšanas kon
certā, ielu gājienā un koncertos,
apmeklēja deju meistarklases, lai
apgūtu kopīgo deju, ar ko ieprie
cināt skatītājus festivāla noslēgu
ma koncertā.
Festivāla atklāšanas koncertā
deju kolektīvi dejoja Jāņa Ērgļa
kompozīciju „Jautrais stūris”, par
ko saņēma lielas skatītāju ovāci
jas, jo demonstrēja visskaistāko,
kas raksturo mūsu dejošanas kul
tūru un tradīcijas, – brīnišķīgus
tērpus, saskaņotus un daudzvei

Senioru deju kolektīva „Saulgrieži” dalībnieki. Foto: no deju kolektīva arhīva

„Saulītes” dejotāji gājiena laikā Frankenbergā.
Foto: no Saulkrastu vidusskolas arhīva

dīgus deju soļus, deju īpašo ģeo
metriju un rakstus, kā arī milzīgu
dejotāju saliedētību un vienotību
kopīgā solī, saskaņā un jestrajā
noskaņā. Mūsu dejotāji guva mil
zīgas skatītāju ovācijas arī ielu
koncertos, kuros gan lielie, gan
mazie dejotāji kopīgi dejoja Agra
Daņiļeviča deju „Ampeļdancis”.
Skatītāji bija īpašā sajūsmā tieši
par bērnu kolektīvu uzstāšanos, jo
daudzās valstīs tās vairs nenotiek.
Eiropiādes noslēguma koncer
tu atklāja bērnu deju kolektīvi,
dejojot jaunapgūto vācu deju.
Mūsu mazajiem dejotājiem bija
liels gods, pārdzīvojums un atbil
dība atklāt vācu kopdeju.
Piedzīvojums bija arī dejotāju
spartiskie dzīves apstākļi. Šoreiz
visi Latvijas kolektīvi (180 dalīb
nieki) dzīvoja zem viena jumta
armijas kazarmās un iepazina
reglamentu: goda atdošanu, sa
lutēšanu ieejot un izejot no ap
sargājamās kazarmu teritorijas,
ieejas kartes, divstāvu gultu labi
rintus, ierobežotas saziņas iespē
jas (jo internets nebija pieejams).
„Saulītes” jaunākajiem dejo
tājiem šis festivāls bija milzīgs,
pirmreizējs piedzīvojums, bet ve

cākās grupas dejotājiem – iespēja
atsaukt atmiņā jau reiz izjustas
sajūtas un salīdzināt dažādās pie
redzes, jo viņi Eiropiādē piedalījās
jau otro reizi. Milzīgs paldies par
atbalstu visiem iesaistītajiem –
Saulkrastu novada domei, CATA
autobusu šoferiem, bērnu vecā
kiem un pavadošajiem pedago
giem, kā arī pašiem dejotājiem!
Vislielākais paldies deju pedago
giem un entuziastiem – Trezunu
ģimenei – par mīlestības sēklas
pret deju iedēstīšanu, kopšanu
un audzēšanu mūsu bērnos un
jauniešos! Ar nepacietību gaidī
sim un gatavosimies nākamajai
„Eiropiādei 2020”, kas notiks kai
miņos – Klaipēdā!
Jānis Trezuns, Ivonna Ungure,
Saulkrastu vidusskola

Deju kolektīva
„Saulgrieži” iespaidi
Lai gan Latvijas kolektīvi jau vai
rāk nekā 25 gadus ir festivāla da
lībnieki, „Saulgrieži” šai festivālā
piedalījās pirmo reizi. „Saulgrie
ži” dejoja gan festivāla atklāšanas,
gan noslēguma koncertos, kā arī
ielu koncertos kopā ar Siguldas

senioru deju kolektīvu „Sidrab
dancis”.
Svētku gājiens pa kalnainajām
un līkumotajām Frankenbergas
ielām bija viens no emocijām ba
gātākajiem notikumiem. Dejo
tā
ji gājiena sākumā un vēlāk,
kad svelmes nomāktos gājiena
dalībniekus tuvējās privātmājas
saimnieki laipni cienāja ar aukstu
minerālūdeni un šķita, ka viņu
krājumi nekad nebeigsies, līdz ne
gaisa un krusas laikā atvērtajām
spēļu zāles durvīm kopā ar laipnu
aicinājumu patverties no lietus un
vēja baudīja smaidīgo un atsaucī
go pilsētiņas iedzīvotāju un viesu
aplausus un sajūsmas saucienus
ikvienā ielā un laukumā.
Festivāls sniedza iespēju ne
tikai demonstrēt savas prasmes,
bet arī iepazīt citu Eiropas tautu
nemateriālās kultūras bagātību,
īpaši tautas deju košumu. Dižā
Eiropas kultūras foruma izskaņā
visiem radās vēlēšanās atsaukties
Klaipēdas mēra dziesmā izteikta
jam aicinājumam tikties Klaipēdā
2020. gadā!
Judīte Krūmiņa,
deju kolektīvs „Saulgrieži”
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Infrastruktūras attīstība Saulkrastu novadā
Jau zināms, ka projektā „Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās
infrastruktūras attīstība Saulkrastu novadā, Nr. 3.3.1.0/17/I/040” tiek
pārbūvētas vairākas ielas.
Lūdzam iedzīvotājus būt iecietīgiem
un saprotošiem, jo nenoliedzami ielu
remontdarbi rada daudzus apgrūtinā
jumus, sevišķi Saulkrastos, kad tieši
vasarā šeit ir liels cilvēku pieplūdums.

Upes un Melnsila ielās, kā arī Jūras pros
pektā būvdarbi ir jāveic līdz septembra
beigām, taču būvnieki ziņo: ja nebūšot
neparedzētu sarežģījumu, Melnsila ielu
izdosies pabeigt jau ātrāk – augusta bei
gās.

Lai arī dažviet projekta realizācijā ir at
klāti sarežģījumi, kas nozīmē projekta
termiņa pagarinājumu, būvnieki ziņo,
ka dažas ielas tomēr izdošoties pabeigt
jau ātrāk.

Pagājušā gada beigās pārbūvētā Ostas iela ļauj ērti piekļūt Skultes ostai un Zvej
niekciema akmeņainajai pludmalei. Arī jaunizbūvētās Neibādes un Svētku ielas
Saulkrastu Meža parkā šobrīd tiek izmantotas ne tikai daudzu iedzīvotāju nestei
dzīgām ikdienas pastaigām, bet arī dažādu svētku svinēšanai, tirdziņiem un brīvda
bas kino vakariem.

Upes iela un Melnsila iela.

Svētku iela. Foto: no Saulkrastu domes arhīva
Pavisam drīz noslēgsies
Akācijas ielas atjaunoša
na. Visi asfaltēšanas darbi
jau ir pabeigti, un šobrīd
iela tiek labiekārtota.

Jūras prospekts.

Bīriņu ielā ir pagarināts darbu
termiņš, jo jāpārceļ elektrī
bas balsti. Lai to izdarītu, šim
darbam nepieciešams izstrā
dāt atsevišķu projektu, tādēļ
diemžēl šobrīd nav zināms,
kad tieši plānots pabeigt Bīri
ņu ielu.
Bīriņu iela.
Vēlreiz aicinām iedzīvotājus ar sapratni izturēties pret sagādātajām neērtībām ielu un
ceļu remontdarbu laikā! Mēs visi vēlamies Saulkrastus redzēt skaistus un sakoptus, tādēļ
strādājam, lai tie tādi arī būtu!

Akācijas iela.

Gājēju celiņa
izbūve Raiņa ielā
ir pabeigta
Lai Saulkrastu iedzīvotājiem
nodrošinātu ērtu un drošu pār
vietošanos, jūlija vidū tika uz
sākti Raiņa ielas gājēju celiņa
būvdarbi.
Informējam, ka gājēju celiņa

izbūve ir pabeigta un veiksmīgi
realizēta.
Būvdarbus veica uzņēmums
SIA „GP Holding” no 11. līdz
31. jūlijam. Projekta kopējās iz
maksas – 19 358,85 eiro.

Piedalieties Atvērto durvju dienā!
2019. gada 28. septembrī
Saulkrastu uzņēmēju biedrība
rīkos tirdzniecībā pieejamo
Saulkrastu nekustamo
īpašumu Atvērto durvju dienu.

Ko tas nozīmē? Daļēji šī ir unikāla
ideja, kurā apvienosim uzņēmēju,
iedzīvotāju (īpašumu īpašnieku),
nekustamo īpašumu kompāniju
un kredītbanku iespējas, lai pie
vērstu potenciālo pircēju uzma
nību Saulkrastu nekustamo īpa
šumu tirgum.
Šobrīd tiek veidota mājaslapa
www.investinsaulkrasti.lv, kurā pēc
iespējas apkoposim visu pieejamo
informāciju par īpašumiem, kas
Saulkrastos šobrīd ir tirdzniecībā
vai tiek iznomāti. Mājaslapa ir iz
strādes procesā un sāks darboties
2019. gada 16. septembrī (iepriekš
tika norādīta kļūdaina informā
cija).

Tātad, ja jums ir īpašums
(zeme, māja, dzīvoklis vai uzņē
mējdarbība), ko vēlaties pārdot
vai piesaistīt investīcijas, aicinām
uz e-pastu investinsaulkrasti@
gmail.com līdz 09.09.2019. no
sūtīt šādu informāciju: 1) īpašu
ma adrese; 2) kadastra numurs;
3) platība; 4) citi parametri – īpa
šuma apraksts, kas ietekmē cenu;
5) jūsu kontaktinformācija (tālru
ņa numurs) un saistība ar īpašu
mu; 6) četras īpašuma fotogrāfi
jas; 7) cena.
Lai pievērstu Saulkrastu ne
kustamo īpašumu tirgum mak
simālu sabiedrības uzmanību,
Saulkrastu uzņēmēju biedrība
organizē 28. septembra Atvērto
durvju dienas reklamēšanu visā
Latvijā. Paredzēts, ka šajā die
nā Saulkrastus apmeklēs dau
dzi interesenti, kuriem ir vēlme
iegādāties nekustamo īpašumu

Saulkrastos. Nepieciešams no
drošināt savu vai jūsu pārstāvja
klātbūtni Saulkrastos 28. septem
brī no plkst. 10.00 līdz 17.00, kā
arī būt sazvanāmiem uz norādīto
tālruni un gataviem izrādīt pircē
jiem savu īpašumu. Kopējā aktivi
tāte noteiks dalības maksu.
Mūsu mērķis ir panākt, ka
vienā dienā, apvienojot spēkus,
Saulkrastos ieplūstu investīci
jas, tādēļ esam lūguši Saulkras
tu novada domei 28. septembrī
nodrošināt darbinieku būvvaldē,
nekustamo īpašumu nodaļā un
klientu pieņemšanas centrā, lai
interesentiem būtu pieejama arī
oficiāla informācija par īpašu
miem mūsu pašvaldībā.
Papildu informācija www.face
book.com/saulkrastuuznemeji.
Artūrs Ancāns,
Saulkrastu uzņēmēju biedrība

Saulkrastu Sociālais dienests informē
Izbūvētās ietves platība ir 160 m2, garums – 110 m.
Foto: no Saulkrastu domes arhīva
NVA konsultācijas
Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) Siguldas filiāles
darbinieki pieņems klientus
5. septembrī no plkst. 10.00 līdz 16.00
Saulkrastu domes telpās – zālē, 2. stāvā.

Saulkrastu Sociālais dienests
aicina DAUDZBĒRNU
ĢIMENES saņemt ēdināšanas
izdevumu apmaksu 100%
apmērā bērniem, kuri apmeklē
pirmsskolas izglītības iestādi,
un brīvpusdienas bērniem,
kuri mācās Saulkrastu novada
vidusskolās 6.–12. klasē.
Lai daudzbērnu ģimene sa
ņemtu ēdināšanas izdevumu

apmaksu pirmsskolas izglītības
iestādē un/vai brīvpusdienas
skolā, likumiskajam pārstāvim
Sociālajā dienestā jāiesniedz ie
sniegums.
Lai saņemtu šos atviegloju
mus, vienam no vecākiem un bēr
nam jābūt deklarētam Saulkrastu
novadā.
Ēdināšanas izdevumus pirms
skolas izglītības iestāde piešķir
līdz kalendārā gada beigām. Brīv

pusdienas skolā tiek piešķirtas
vienam mācību gadam.
Apmeklētāju pieņemšana So
ciālajā dienestā Raiņa ielā 8, Saul
krastos (108. kabinetā):
• Pirmdienās no plkst. 11.00 līdz
12.00 un no plkst. 13.00 līdz 18.00;
• Ceturtdienās no plkst. 9.00
līdz 12.00 un no plkst. 13.00 līdz
18.00.
Plašāka informācija pa tālruni
67142511.
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Svētki pienāk tad...
... kad ir sajūta par labi padarītu
darbu. Un svētkus piedzīvo tie,
kuri tos ļoti vēlas un ļoti stipri!
Šogad jūnijā Vidzemes jūrma
las Mūzikas un mākslas skolas
(VJMMS) 48. izlaidumā Mūzikas
un Mākslas nodaļas absolvēja un
apliecību par profesionālās ievir
zes izglītību saņēma 21 audzēknis.
Amanda Farnaste absolvēja kora
klasi, Māris Grabčiks – ģitāras
klasi, Luīze Rozentāle – flautas
klasi, Paula Osmane un Nikita
Lavigins – klavieru klasi, Kristers
Karlsons – sitaminstrumentu kla
si, bet Anete Grabčika absolvēja
divas – kora un klavieru – klases.
Diplomdarbu aizstāvēšanas un iz
laiduma dienā, 16. jūnijā, satrau
kumam mijoties ar prieku par

pašradīto darbu izstādi, Vizuāli
plastiskās mākslas nodaļu absol
vēja 15 audzēkņi – Elīna Garance,
Vladislava Jaseviča, Evelīna Agnija
Kaspare, Annija Konstantinoviča,
Marks Henrijs Majors, Edvīns
Mičulišs, Liliāna Neimane, Ģirts
Nolle, Andrejs Ņekrasovs, Tija
Anna Turkupole, Anete Luīze
Zaļā, Beāte Bāliņa, Evita Blūma,
Elizabete Anna Brodele un Ņikita
Tidriķis.
Saulkrastu novada domes zāle
pārtapusi par absolūti radošu vie
tu – izstādītas gleznas, tekstilijas,
interjera objekti un aksesuāri,
grafikas, tapušas divas animācijas
filmas.
Izlaiduma svinību koncertā
mūzikas nodaļu absolventu iz
pildījumā skanēja Dž. Kačīni,

Šī mācību gada absolventi.
F. Šūberta, T. Tarregas, Ž. Bizē,
M. Dvoržāka, G. F. Hendeļa,
M. Kalniņa, J. Lūsēna skaņdar

Ieskats Mākslas nodaļas absolventu diplomdarbos. Foto: I. Lazdauska

bi. Mūzikas un mākslas brīnuma
klātbūtne – neapšaubāma. Prieks
par audzēkņu spējām! Arī par sa
darbības, uzstāšanās, prezentāci
jas prasmēm un patstāvību.
Starp sveicējiem arī Saulkras
tu novada domes priekšsēdētājs
Normunds Līcis, absolventu ve
cāku pārstāvis Jurģis Grabčiks,
skolas pedagogi, vadība. Katrs
pedagogs saviem audzēkņiem sa
gatavojis īpašus vēlējumus – par
pārliecību un viedokļiem, har
moniju un atraktivitāti, pacietī
bu un pašapzinīgumu, talantiem
un sapņošanu, nopietnību un
rotaļīgumu, draudzīgumu un
eksperimentiem, un pat mate
mātiku!
Vēlējumos izskanēja arī Zentas
Mauriņas viedā atziņa: „Katram

pumpuram ir vajadzīgs laiks, sau
le, gaiss un mitrums, lai uzziedētu
un nestu sēklas. Tā arī mēs savas
vēlmes ar varu nevaram īstenot!
Neatlaidība un sīksta pacietība
vainago darbu un palīdz arī mazā
dārzā izaudzēt krāšņas rozes.”
VJMMS kolektīva pārliecība
vienmēr izskan novēlējumā par
radošumu šī vārda visplašākajā
nozīmē – jebkurā no dzīves tur
pinājumā sekojošajām norisēm
un izvēlētajām profesijām! Lai
izdodas!
VJMMS aizsāk savu 51. darbī
bas gadu un septembrī gaida atkal
jaunus mūzikas un mākslas zinī
bas apgūt gribošus audzēkņus.
Ieva Lazdauska,
VJMMS

Bibliotēkā lasītāju vajadzībām Mācību iestādes gatavojas
iekārtotas deviņas datorvietas jaunajam mācību gadam
Pašlaik Saulkrastu novada
bibliotēkā lasītāju vajadzībām
iekārtotas deviņas datorvietas.
Tehniskais nodrošinājums
ir ļoti labs – jaunā tehnika un
aprīkojums palīdz bibliotēkai
veikt savu darbu pilnvērtīgi un
kvalitatīvi.

2019. gada pirmajā pusgadā bib
liotēkas datortehnikas un inter
neta lietotāju skaits bija 2099:
mēnesī vidēji 350 apmeklētāji.
Lielākā daļa publiskās pieejas da
torus izmanto tādēļ, ka tas ir bez
maksas pakalpojums. Svarīga ir
arī bibliotēkas darbinieku palīdzī
ba darbā ar datoru un internetu.
Bezmaksas publiskā pieeja da
toriem un internetam Saulkrastu
novada bibliotēkā būtiski mai
nījusi un ietekmējusi bibliotēku
apmeklējušo lietotāju skaitu no
2017. līdz 2019. gada pirmajam
pusgadam, kad bibliotēkā tika ie
gādāta jauna datortehnika, multi
funkcionālas iekārtas kopēšanai,
skenēšanai un drukāšanai, kā arī
uzlabots interneta ātrums, izvei
dota pieeja bezvadu internetam
(Wi-Fi) bibliotēkas telpās.
2017. gadā bibliotēkas lasītā
ju vajadzībām iegādāti trīs jauni
stacionārie datori un monitori.

2018. gadā tehniskās infrastruktū
ras uzlabošana veikta pakāpeniski,
nomainot nolietoto datortehniku
pret jaunu – iegādāti divi portatī
vie datori, pieci jauni stacionārie
datori un monitori. Visi datori ap
rīkoti ar jaunāko programmatūru,
kas ļauj bibliotēku apmeklētājiem
izmantot mūsdienīgus veidus in
formācijas meklēšanā un apstrādē.
Apmeklētāju vajadzībām interneta
zālē un lasītavā iegādātas divas jau
nas „Canon” multifunkcionālās ie
kārtas ar melnbaltu A4 izdruku un
divas jaunas „Canon” multifunk
cionālās iekārtas ar krāsainu A4
izdruku. Joprojām apmeklētājiem
ir pieejama arī multifunkcionālā
iekārta „Kyocera” A3 un A4 formā
ta lapu melnbaltai izdrukai.
Sadarbībā ar valsts aģentūru
„Kultūras informācijas sistēmu
centrs” 2019. gadā publisko bib
liotēku attīstības projektā „Trešais
tēva dēls” Saulkrastu novada biblio
tēkā uzlabots interneta pieslēguma
ātrums. Sadarbībā ar Latvijas Na
cionālās bibliotēkas Atbalsta biedrī
bu bibliotēka dāvanā saņēmusi trīs
datorkomplektus no uzņēmuma
„Tet” (iepriekšējā „Lattelecom”).
Ilze Dzintare,
Saulkrastu novada bibliotēka

Pirmsskolas izglītības iestāde „Rūķītis” informē, ka no 26. līdz 30.
augustam iestāde būs slēgta, jo šajā laikā notiks mācības darbiniekiem un telpu sagatavošana jaunajam mācību gadam.

Tuvojoties septembrim,
Saulkrastu novada izglītības
iestāžu telpas tiek sagatavotas
jaunajam mācību gadam.

Saulkrastu un Zvejniekciema vi
dusskolās un PII „Rūķītis” notiek
lieli elektrības sadaļu pārbūves
darbi – vecie sadales skapji tiek de
montēti, lai ierīkotu jaunu elektro
instalāciju. Saulkrastu vidusskolas
ēkā Smilšu ielā 3 ir uzstādīts jauns
siltummezgls, kas turpmāk nodro
šinās kvalitatīvu un efektīvu apku
res sistēmas darbību. Turklāt līdz
mācību gada sākumam plānots di
vās telpās nomainīt grīdas segumu
un uzklāt jaunu linoleju. Ēkas bē
niņos ir veikts jumta statņu koka
elementu remonts. Sākumskolas
ēkā Raiņa ielā 6 piecās klašu tel
pās ir veikts kosmētiskais remonts,
2. stāva gaitenī uzstādīts kondicio
nieris, izveidota lietus ūdens kana
lizācija, kā arī pagrabstāvā atjauno
ta avārijas izeja, ievietotas jaunas

Stikla iepakojuma
vākšanas akcija
SIA „ZAAO” organizētajā akcijā
drīkst nodot tikai izlietotas, izska
lotas pudeles un burkas. Tās var
būt saplīsušas. Pudeles un burkas
var būt ar etiķetēm un metāla vā
kiem/korķiem. Nevar nodot ke
ramikas pudeles, spoguļus, vāzes,
fajansa un porcelāna traukus, kos
mētikas stikla pudelītes un trauci
ņus. Vairāk www.zaao.lv.

durvis. Zvejniekciema vidusskolā
ir veikti nelieli kosmētiski remont
darbi – sienu špaktelēšana un sie
nu un grīdu krāsošana, iegādāti
interaktīvie ekrāni, uzlabots me
dicīnas kabinets, kas tagad atrodas
1. stāvā. Līdztekus apkārtnes lab
iekārtošanas darbiem PII „Rūķītī”
notiek arī mācīšanās pieejas mai
ņa, kas ietver kompetencēs balstī
tas izglītības nodrošināšanu. Jaunā
mācību metode tiks izmantota sa
gatavošanas grupās, piedāvājot ie
spēju bērniem mācīties citās telpās
un sadalot viņus vairākās grupiņās.
Vidzemes jūrmalas Mūzikas un
mākslas skola jauno mācību gadu
Zvejniekciemā, Ostas ielā 15 sāks di
vos izremontētos mūzikas teorijas
kabinetos: Atpūtas ielā 1b kultūras
nama „Zvejniekciems” 4. stāvā gra
fikas un veidošanas klasē, kurā no
mainīts grīdas segums, un Saulkras
tos, Raiņa ielā 8 – ar atjaunotiem
sienu krāsojumiem divās mācību
klasēs. Atjaunotas arī 10 mācību

galdu virsmas un koka plaukti no
Saulkrastu bibliotēkas, kas turpmāk
mākslas izglītībai nepieciešamās
lietas glabās mākslas nodaļu klasēs
Atpūtas ielā 1b un Raiņa ielā 8. Bet
Mūzikas skolas pagalmā Zvejniek
ciemā, turpinot veidot drošu un
akurātu pagalma vidi, pilnīgi no
mainīts malkas nojumes jumts.
Mācību un administrācijas
darbam iegādāts jauns kopētājs
un vairāki printeri, bet mākslas
bibliotēkas vajadzībām – grāma
tu plaukti. Saņemts arī brīnišķīgs
dāvinājums no vijoļmeistara Valda
Vanaga piederīgajiem. Ar meistara
izgatavoto instrumentu turpmāk
būs iespēja muzicēt vijoles specia
litāti apgūstošajiem audzēkņiem.
Skolas sirsnīga pateicība par to!
Kā ik gadu, augusta otrajā pusē
Saulkrastu novada domes depu
tāti plāno apmeklēt novada iz
glītības iestādes, lai pārliecinātos
par iestāžu sagatavotību jauna
jam mācību gadam.
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Mārtiņš Ķeviņš: Dzīvot bez konkurences nav veselīgi
Četrdesmitgadnieks, uzņēmējs
Mārtiņš Ķeviņš jau divas
desmitgades ir cieši saistīts
ar sava tēva, Jura Ķeviņa
dibināto uzņēmumu SIA
„Skultes kokosta”. Pašlaik viņš
ir šī uzņēmuma īpašnieks un
valdes priekšsēdētājs. „Tā bija
dažādu apstākļu sakritība,
ka toreiz atnācām tieši uz
Zvejniekciemu – Skultes ostu,
bet ieguvēji, es domāju, esam
visi – gan mēs, gan Saulkrastu
novads,” teic uzņēmējs
M. Ķeviņš.
Veiksmīga apstākļu
sakritība un īstenota iespēja
Ostu apskatos bieži tiek uzsvērts,
ka šobrīd Skultes osta ir ceturtā
lielākā Latvijā un lielākā no mazajām. Tā ir izdevīga apaļkoku,
škeldas, kūdras un graudaugu
vedējiem, kuriem Skulte ir pa ceļam no Vidzemes uz Rīgu un kuri
tādējādi taupa laiku, ko zaudētu
lielpilsētas transporta plūsmā.
SIA „Skultes kokosta” ir viens
no privātajiem kravu apstrādes
un eksporta uzņēmumiem, kas
Skultes ostā sāka darboties jau
90. gadu vidū un pašlaik Aģes
upes grīvā nomā astoņus hektārus zemes. Panīkumu ostā Latvijas neatkarības atjaunošanas pirmajos gados pārtrauca 1994. gada
30. novembra Saulkrastu novada
domes lēmums izveidot Skultes
ostas pārvaldi un aicināt uz ostu
uzņēmējus. Jau 1997. gada novembrī no šejienes tika eksportētas pirmās kokmateriālu kravas.
Straujš ostas uzplaukums sākās
1998. gadā, kad tika pabeigta pirmās dienvidu piestātnes celtniecība. 1999. gadā parādījās jauni
kravu veidi – kamīna malka un
zāģmateriāli; 2000. gadā sākās
kūdras, bet 2001. gadā – kurināmās šķeldas eksports.
„Skultes kokostas” valdes
priekšsēdētājs Mārtiņš Ķeviņš,
kura tēvs Juris Ķeviņš kādreiz
izvēlējās Skultes ostu par piemērotāko vietu kokmateriālu
eksportēšanai, aizvadīto laiku
vērtē šādi: „Pašā ostā rosība gan
atsākās mazliet ātrāk, bet mūsu
uzņēmums šeit sāka strādāt
1996. gadā. Pirms Aģes grīvā darbojās tikai divi zivju pārstrādes
cehi, kuros ražoja šprotes, bet
pašā ostā no tā, ko redzam šobrīd,
nebija praktiski nekā.
Bet iesākumam mazliet vēstures: toreizējais mežu valsts ministrs Kazimirs Šļakota ar Latvijas
vēstnieka Krievijā Jāņa Petera atbalstu 90. gadu vidū bija panācis
vienošanos, lai mūsu mežinieki
cirstu mežus Pleskavas apgabalā.
Tādēļ bija vajadzīga vieta, no kurienes eksportēt kokmateriālus.
Manam tēvam, kurš darbojās kokrūpniecības nozarē, tika uzticēts
atrast šādu ostu. Viņam vajadzēja
izvēlēties Ainažus, Salacgrīvu vai
Skulti; tēvs izvēlējās Skultes ostu.
Tā 1996. gadā šeit tika izbūvēta
pirmā salīdzinoši nelielā piestātne, kas tomēr bija pietiekami ietilpīga, lai varētu uzņemt kravas

Mārtiņš Ķeviņš ar „Skultes kokostu” ir saistīts jau divas desmitgades. Foto: no M. Ķeviņa personiskā arhīva
kuģus. To brīdi arī var uzskatīt
par „Skultes kokostas” darbības
sākumu Skultē.
Kopš tā laika ir mainījušies gan
Skultes ostas pārvaldnieki, gan
Saulkrastu pašvaldības augstākās
amatpersonas, bet līdz šim brīdim mūsu attiecības ar pašvaldību, lai arī mainīgas, tomēr vispārīgi ir pozitīvas. Ir bijis grūtāk, ja
ostas valdē ticis deleģēts cilvēks,
kam nav padziļināta skatījuma
par ostas darbību, taču pēdējos
gados gan nekas tāds vairs nav
iedomājams.
Ostas veiksmīgas attīstības
pamatā bijis mana tēva J. Ķeviņa
entuziasms un spēja pārliecināt
ostas pārvaldi un novada domi
par nepieciešamajiem attīstības
soļiem.
Patiesībā arī ostas paplašināšanas projekts ir mana tēva izlolots.
Protams, ne vienmēr klājās tik
veiksmīgi, kā viņš vēlētos, tomēr
šodien redzamā attīstība ir notikusi, un man atliek tikai turpināt
tēva iesākto un īstenot jaunus
projektus,” teic M. Ķeviņš.
Par uzņēmējdarbības vidi
90. gadu vidū „Skultes kokostas”
valdes priekšsēdētājs varot spriest
tikai pēc nostāstiem. Skaidrs ir tikai viens – toreizējā uzņēmējdarbības vide ne tuvu neesot bijusi
tik sakārtota kā šobrīd, ieskaitot
dažādu „jumtu” darbību. Bet tas,
piebilst M. Ķeviņš, jau ir pagātnē.
Pēc M. Ķeviņa domām, būtiski
ir uzsvērt kādu pagrieziena punktu – brīdi, kad 2000. gadu sākumā tika nojaukts vecais Skultes
ostas Dienvidu mols un 300 metrus tālāk uz Rīgas pusi, pārliecinot ostas pārvaldi un pašvaldību
par projekta izdošanos, uzbūvēts
jauns. Piesaistot Eiropas naudu,

bija iespējams padziļināt arī ostas akvatoriju – tagad tā dziļums
ir apmēram 8,5 metri, un tas ļauj
ienākt kuģiem ar iegrimi līdz 7,2
metriem un kravnesību līdz 9000
tonnām. „Tagad man tikai atliek
rūpēties, lai kuģiem pietiktu kravu,” bilst M. Ķeviņš. Viņš arī atceras: būvējot pirmo piestātni, ticis
atrasts piemiņas akmens, kurā
iemūžināts fakts par Ministru
prezidenta Kārļa Ulmaņa ierašanos šeit, lai ieliktu pamatakmeni Skultes ostai. „Tēvam ir bieza
mape ar materiāliem par ostas
vēsturi un arī žurnāls „Atpūta”
ar vēsturiskā akmens attēlu. Tas
bija viens no argumentiem, kādēļ
akmens tika restaurēts un atkal

Diemžēl pasaulē
labklājība nerodas,
tikai sēžot un spaidot
tālruņa pogas. Kādam
kaut kas ir jāražo,
jāpārvadā kravas, jārada
materiālās vērtības.
uzstādīts pie ostas vārtiem Ostas
ielas galā.”
Apaļkokus par lētu naudu
uz ārzemēm neved
Redzot uz Skultes ostu plūstošās
apaļkoku kravas, ne vienam vien
transporta plūsmas vērotājam
Zvejniekciemā rodas jautājums:
kādēļ zāģbaļķi un papīrmalka uz
ārzemēm nevar tikt transportēta, piemēram, jau sazāģēta dēļos vai brusās – tātad ar lielāku
pievienoto vērtību? Skaidrojot
iemeslus, M. Ķeviņš atgādina,
ka visu nosaka tirgus, tajā skai-

tā koku iepirkuma cenas ostā.
Pretēji dažādiem apgalvojumiem
par nesaprātīgu saimniekošanu
ir situācijas, ka apaļkoki, kas gadā
tiek izvesti uz ārzemēm arī caur
Skultes ostu, Latvijā nemaz netiek pilnībā izmantoti. „Protams,
papīrmalku, kas nav zāģbaļķis, ir
iespējams izmantot kurināmā ražošanai – granulās vai šķeldā, bet
lielāka pievienotā vērtība ir tad, ja
no tās taisa papīru, bet pie mums
to vairs nedara. Tādēļ, ja ir silta
ziema un kurināmo tik daudz nevajag, cenas pazeminās, un mežu
īpašniekiem papīrmalku ir izdevīgāk atvest uz ostu. Tādēļ tas,
ka Latvijas kokmateriāli „pa lēto”
tiek izvesti uz ārzemēm, ir mīts,”
viņš uzsver.
M. Ķeviņš atzīst, ka iedzīvotājiem nav patīkami, ja garām viņu
mājām uz ostu visu laiku brauc
piekrautas smagās automašīnas.
Tās, protams, esot zināmas neērtības, bet, dzīvojot ostas tuvumā, ir arī savi ieguvumi. „Mēs
esam izbūvējuši Skultes ielu, un
visiem pa to ir iespējams braukt;
rekonstruējām arī Ostas ielu.
Finansējām elektroapgādes sistēmas sakārtošanu pilsētas daļā,
kas saskaras ar ostas teritoriju.
Zvejniekciema iedzīvotāju acu
priekšā ir nomainītas ielu apgaismošanas laternas. Plāksnīte ar
ziņām par finansējuma avotu katram laternas stabam klāt gan nav
pielikta, taču tiem, kuriem tas
interesē, ir iespēja papētīt, kā veidojas Saulkrastu novada budžets.
Un tur ir redzams: katru gadu
aptuveni 10% jeb 60 līdz 70 tūkstoši eiro no Skultes ostas peļņas
nonāk Saulkrastu pašvaldības
budžetā, un nauda tiek ieguldīta
pilsētas infrastruktūras attīstībā.

Tā kā osta darbojas vairāk nekā
20 gadus, kopā sarēķinot, sanāk
liela summa. Iespējams, ikdienā
iedzīvotāji nav pietiekami par to
informēti, bet šāda nauda pilsētas
vajadzībām ir bijusi.
Turklāt nekad nav bijis tā, ka
mūsu darbības dēļ pēkšņi sāktu
kalst priedes ostas tuvumā. Drīzāk es teiktu, ka mēs darām visu,
lai nekaitētu videi un maksimāli
labi varētu sadzīvot gan ar tuvākajiem kaimiņiem, gan domi un
ostas pārvaldi. Rodoties problemātiskām situācijām, mēs nemēdzam ignorēt notiekošo. Drīzāk
man dažreiz šķiet, ka iedzīvotāju
aktivitāte brīžam ir pārspīlēta,
piemēram, viņu reakcija uz kravas
auto rindu, kas gaida iebraukšanu
ostā. Es saprotu, piemēram, Mūzikas un mākslas skolas cilvēkus,
ja Zvejniekciemā skolas ielu piepilda lielās kravas mašīnas, bet ne
vienmēr ir iespējams kravu plūsmu regulēt tā, lai rinda neveidotos.”
M. Krieviņš atzīst, ka diemžēl
pasaulē labklājība nerodas, tikai
sēžot un spaidot tālruņa pogas.
Kādam kaut kas esot jāražo, jāpārvadā kravas, jārada materiālās
vērtības. „Taču vēlreiz atkārtoju –
iedzīvotāju sūdzības mēs ņemam
vērā. Šī iemesla dēļ pat esam atteikušies no dažiem klientiem.
Piemēram, mēs ostā vairs nekraujam akmeņogles,” viņš uzsver.
Konkurence
rosina attīstīties
„Visu ostas infrastruktūras objektu – piestātņu, noliktavu, termināļu –, ko tagad redzam Aģes
upes grīvā, būvēšanai bija vajadzīga nauda, un ostas pārvaldei neviena banka neko nedotu, ja ne-

„Skultes kokosta” savu darbību Zvejniekciemā uzsāka 90. gadu vidū, bet jau aptuveni 2000. gadā – būtisku ostas modernizāciju.
būtu pašas ostas līdzekļu. To arī
pašlaik pamatā nodrošina divi
lielākie uzņēmumi, kas darbojas
ostā, – viens no tiem ir „Skultes
kokosta”. Mēs meklējam klientus,
kuri pie mums ved savas kravas,
kas tiek transportētas ar kuģiem,
un par to maksā. Ja mums klāsies slikti, naudas nebūs arī ostai.
Mums tepat, ostā ir konkurenti,
taču dzīvot bez konkurences nav
veselīgi – var zaudēt tempu. Tādēļ
mēs mērķtiecīgi palielinām kravu
daļu, kas nav koks. Tādēļ jau vairākus gadus izveidots vienīgais
terminālis Baltijas valstīs, firma
AGA pārkrauj ogļskābo gāzi, ko
izmanto gāzēto dzērienu ražošanā. Pagāja četri gadi, līdz mēs
šo uzņēmumu pārliecinājām, ka
Skultes osta ir vispiemērotākā
vieta šādam terminālim,” stāsta
M. Ķeviņš.
Pēc tam iegādāta teritorija
četru kilometru attālumā no ostas, pie Skultes dzelzceļa stacijas.
Tur uzņēmums AGA ir izveidojis
industriālās gāzes pārkraušanas
punktu. No Krievijas atvestā gāze
šeit tiek pārkrauta un vesta tālāk
uz rūpnīcu Zaķumuižā, pildīta
balonos, lai varētu to izmantot
metināšanā. Tajā pašā teritorijā
2017. gadā kopā ar latviešu uzņēmumu „Elagro Trade” tika uzsākta graudu kaltes un noliktavas
būve, kas tagad darbojas ar pilnu
jaudu. Tā ir iespēja Vidzemes
reģiona zemniekiem vest savus

izaudzētos graudus uz Skulti, jo
cita tāda punkta 30 kilometru apkārtnē nav. No turienes graudus
pa dzelzceļu ir iespējams vest arī
uz Liepāju, kur tos krauj kuģos
eksportam.
Kādas darbarokas
vajadzīgas
Par nodokļu maksāšanu M. Ķeviņš saka, ka „Skultes kokosta”
esot Valsts ieņēmumu dienesta bronzas jeb godīgo nodokļu
maksātāju sarakstā. „Protams,
tas nenozīmē, ka mums ir viegli
atrast darbiniekus – uzņēmums
ostā pavisam nodrošina darbu
aptuveni 30 darbiniekiem, bet
lielākā daļa nav vietējie saulkrastieši. Izrādās, nav nemaz daudz
tādu cilvēku, kuri patiesi gribētu
strādāt tuvu mājām. Gadās tādi,
kas vienu dienu pastrādā, bet jau
nākamajā dienā ir pillā. Tādēļ pie
mums strādāt brauc cilvēki no
Rīgas, Cēsīm, Mālpils, Siguldas –
tātad apmēram 50 kilometrus no
Saulkrastu apkaimes. Katrā ziņā
darbs mums ir, un ik pa brīdim
nepieciešami jauni darbinieki.
Lai gan ir dzirdēts, ka Rīgā esot
labāk, tomēr palaikam pie mums
ierodas kāds, kurš jau pastrādājis
galvaspilsētā, un vaicā pēc darba
tepat, Saulkrastos. Tie gan lielākoties ir cilvēki, kuri strādājuši
administratīvos darbos, bet tādas darba iespējas mēs parasti
nevaram piedāvāt. Šeit vairāk va-

jadzīgi cilvēki, kuri pārvalda tehniku, spēj kraut kravas, skrūvēt
un strādāt uz kuģiem,” skaidro
„Skultes kokostas” valdes priekšsēdētājs.
Palīdz kultūras kopējiem
Jautāts par savu saikni ar
Saulkrastiem, M. Ķeviņš atklāj, ka
ir rīdzinieks un Skultes osta esot
tikai viens no viņa uzņēmējdar-

Nevar strādāt ar domu,
ka jāsedz tikai aktuālie
rēķini – svarīgi ir
nepārtraukti ieguldīt
naudu attīstībā, citādi
sāksi zaudēt tempu.
Klients taču redz,
ka netiek izmantota
jaunākā tehnika, bet gan
veci dzelži.
bības ģeogrāfiskajiem punktiem.
„Tas gan nenozīmē, ka esmu norobežojies no Saulkrastu iedzīvotājiem. Tā ir mana privāta izvēle,
bet ik pa brīdim mēs palīdzam
vietējiem deju kolektīviem, koristiem, bērniem un māksliniekiem.
Pārējiem, pēc manām domām,
nauda ir jāpelna pašiem.
Netrūkst e-pasta vēstuļu ar
lūgumu pēc palīdzības, bet šādus pieprasījumus mēs parasti

neizskatām. Vienmēr ir labāk,
ja cilvēks atnāk pats un izstāsta,
kādiem nolūkiem materiālā palīdzība vajadzīga. Ja sarēķina mūsu
ziedotās summas, gadā noteikti sanāk vairāk par 10 000 eiro.
Viens no pēdējiem projektiem,
ko atbalstījām, bija Saulkrastu
kora ANIMA diska „Jūrd. Saknes.
Roots” izdošana.”
Dzīve ar joni turpinās
Jautāts par tālākajiem plāniem,
M. Ķeviņš atklāj, ka jau diezgan
drīz no Skultes ostas varētu sākt
kursēt prāmis uz Zviedriju. Tas
nelīdzināšoties ierastajiem pasažieru prāmjiem, kādi kursē uz
Rīgu, – drīzāk tiem, kas brauc no
Liepājas un Ventspils – tas būs
prāmis kravu un pasažieru pārvadāšanai. Tas pašlaik ir lielākais
izaicinājums, ko vajadzētu īstenot
turpmākajos piecos gados, jo šāda
mērķa sasniegšanai nepieciešami
ieguldījumi ostas infrastruktūras
attīstībā.
„Ostu biznesā ir diezgan grūti
ar nākamo klientu vienoties par
pakalpojumu, ja tam nav sagatavota atbilstoša vide pakalpojuma
sniegšanai. Kad viss ir gatavs, tad
arī klients redzēs, ka uz šejieni var
nākt, bet līdz tam nekas nenotiek.
Tas nozīmē, ka nauda, ko nopelnām, un tas ir Latvijas, nevis
Krievijas vai kādas citas valsts
kapitāls, tiek ieguldīta attīstībā.
Turklāt atbildība un risks par pro-

jekta izdošanos jāuzņemas vienīgi pašiem un summas nav daži
tūkstoši eiro, bet miljoni. T
 ādēļ,
kopš esam šeit, Skultes ostas attīstībā jau ir ieguldīti 15 miljoni
eiro. Turklāt kādreiz ar banku,
aizņemoties naudu, nebija iespējams vienoties par 3 vai 4% gadā,
jo sākotnēji tie bija vismaz 20%.
Atzīstu, ka iepriekšējie gadi nebija viegli, toties tagad mums osta
ir sakārtota tiktāl, lai varētu mierīgi strādāt. Dažreiz uz āru nācās
izgriezt visas kabatas, bet tagad
neviens nevar teikt, ka esam kādam parādā. Turklāt nevar strādāt
ar domu, ka jāsedz tikai aktuālie
rēķini – svarīgi ir nepārtraukti
ieguldīt naudu attīstībā, citādi
sāksi zaudēt tempu. Klients taču
redz, ka netiek izmantota jaunākā
tehnika, bet gan veci dzelži. Tādēļ
visu laiku ir svarīgi izdomāt kaut
ko jaunu.
Kādreiz, kad Latvijā sāka ievest
granīta šķembas, mēs bijām pirmie, kuri sāka tās no kuģa kraut
tieši mašīnās. Līdz tam visi tās
krāmēja no kuģa uz laukuma un
tikai tad mašīnās. Nebijām jau
gudrāki par citiem – vienkārši nebija tik daudz vietas, kur šķembas
uzglabāt. Taču tagad visi dara tā,
kā mēs iesākām. Vienkārši apstākļi piespieda padomāt un izmēģināt kaut ko jaunu. Un šajā ziņā
viss turpinās,” teic uzņēmējs.
Uģis Galejs
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Basketbols 3x3
ir atgriezies!

„Jūras zirgu” jātnieču
panākumi Vislatvijas
XII Zirgu dienās

Šogad slavenajā ikgadējā
turnīrā „Saulkrastu kokteilis”
pēc piecu gadu pārtraukuma
atgriezās basketbols 3x3 „Uno
Group Quest Stop”, kas notika
kafejnīcas „Cietais rieksts”
stāvlaukumā. Turnīru 27.
un 28. jūlijā rīkoja Andris
Vanags, Renārs Buivids un
Saulkrastu uzņēmēju biedrība.
Stāvlaukumā tika uzstādīti
pieci basketbola grozi, bet
centrā – profesionālais
pārvietojamais basketbola
laukums ar speciālo segumu
un bortiem.
Sestdienas spēlēs piedalījās 12 pro
fesionālās komandas: pirmo vietu
ieguva komanda „Kūsiņā iekšā”,
otro – „Cavendish”, trešo – „Sal
dais ēdiens”. Balvas – speciālus
kausus un naudas prēmijas – pa
sniedza īpašie „Uno Group Quest
Stop” viesi Kaspars Kambala, Gun
dars Vētra un Martins Mīrseps.
„Saulkrastu kokteiļa” leģendu
vakarā notika „Pafbet.lv Kambala
Challenge” paraugdemonstrēju
mu draudzības spēles. Tajās uzva
rēja Martina Mīrsepa komanda,
kurā kopā ar igauņu bijušo Na
cionālās Basketbola asociācijas
(NBA) spēlētāju piedalījās Igors
Miglinieks, Mārtiņš Zībarts, Mār
tiņš Kravčenko un Andris Epners.
Otrā vieta Gundara Vētras
komandai: Gatim Zonbergam,
Oskaram Kalniņam un Saulkras
tu mēram Normundam Līcim.
Trešā vieta – Kasparam Kamba
lam kopā ar Raimondu Fūrmani
un Salvi Mētru.
Svētdienā bija daudz vairāk ko
mandas (aptuveni 140 spēlētāji), jo
spēles notika jaunākajiem spēlē
tājiem – vecuma grupās U10, U11,
U12 un U13 pavisam sacentās 36

No 12.līdz 14. jūlijam Inčukalnā
notika Vislatvijas XII Zirgu
dienas un „Jauno Jātnieku
skolas” rīkoto konkūra
sacensību turnīra otrais posms.

Foto: R Subatovičs
3x3 basketbola komandas. Jauniešu
spēlēs piedalījās Latvijas, Igaunijas,
Lietuvas un Krievijas komandas,
bet par katras vecuma grupas čem
pioniem kļuva visu Baltijas valstu
komandas: U10 čempioni – „Šiau
liu Liūtai” (Lietuva); U11 čempio
ni – „Valmieras BJSS” (Latvija); U12
čempioni – „ProBasketball” (Lat
vija) un U13 čempioni – „Rapla/
Juuru” (Igaunija).
Skatītāju simpātiju balvu no
Kaspara Kambalas rokām saņēma
vietējais saulkrastietis Juris Mār
tiņš Aperjots. Pasākuma apmek
lētājus priecēja karsējmeitenes
„Baroneses”, bet fotografēja Rai
monds Subatovičs.
Sakām paldies lielākajiem at
balstītājiem: Saulkrastu novada
domei, SIA „Uno Group”, „Ghet
to Games”, kafejnīcām „Cietais
rieksts” un „Saules dārzs”, „Ti
pogrāfijai Zemgus”, peintbola
parkam „Bušas”, piepūšamajām
atrakcijām „Saules mākoņi”, ap
sardzes uzņēmumam „Taipans”,
Skultes ostas pārvaldei, ceļu bū
ves uzņēmumiem „Gludi LM”,

„Buildimpeks” un „Helgas veļas
mājai”.
Balvas pasniedza arī „Gatves
Bode”, Valmiermuižas alus vēst
niecība Rīgā, „Kane’s Latvia”,
„Wilson Basketball” un „Ghetto
Games”.
Īpašu paldies vēlamies teikt
cilvēkiem, kuri palīdzēja pasā
kuma rīkošanā: Anrī Kursītim,
Alenam Horstam, Normundam
Līcim, Imantam Kalvišam, Aivai
Aparjodei, Ilze Jakušai-Kreitusei,
Uldim Stundam, Guntim Vinte
rim, Renāram Peksim, Viktoram
Dedjuško un laipnajiem pašvaldī
bas policijas un „Taipans” vīriem!
Pasākuma rīkotāji pateicas stāv
laukuma kaimiņiem – vietējiem
Pabažu iedzīvotājiem – par sapro
tošo attieksmi pasākuma laikā un
atvainojas par trokšņiem basket
bola laukumu iekārtošanas laikā.
Pasākuma video un fotogale
rijas ir pieejamas www.facebook.
com/saulkrastuuznemeji.
Artūrs Ancāns,
Saulkrastu uzņēmēju biedrība

Sporta centra nometnes bērniem
Šogad pirmo reizi Saulkrastu
sporta centrs rīkoja dienas
nometnes bērniem. Pavisam
notika divas nometnes: no 6
līdz 9 un no 10 līdz 13 gadiem.
Nometnes laikā bērniem bija
iespēja iepazīt visus centra un
sadarbības partneru piedāvātos
sporta veidus un radošās ikdienas
darbnīcas kopā ar skolotāju Asna

ti Grēvi, kurās bērni varēja māks
linieciski izpausties.
Nometnes mērķis bija dot ie
spēju bērniem dienu pavadīt aktī
vi un radoši, iegūt jaunus draugus
un iepazīt dažādus sporta veidus.
Nometnes rīkotāji cer, ka nomet
nē iegūtā pieredze palīdzēs bēr
niem un vecākiem izlemt, kādu
sporta pulciņu turpmāk apmek
lēt Saulkrastu sporta centrā. Pavi

sam abās nometnēs piedalījās 62
mazie Saulkrastu novada iedzī
votāji. Paldies visai sporta centra
treneru komandai un sadarbības
partneriem, kuri vadīja badmin
tona, karatē un futbola treniņus!
Pēc šīm nometnēm sapratām, ka
tādas ir nepieciešams rīkot arī
turpmāk! Uz tikšanos!
Saulkrastu sporta centrs

Foto: no sporta centra arhīva

Tajā piedalījās Saulkrastu Jātnie
ku skolas „Jūras zirgi” jātnieces
Laura Ziemele, Velta Krustiņa,
Līva Bērziņa, Ieva Miezere un
Anastasija Gurova.
Jātnieces sacentās 15 maršru
tos un guva ļoti atzīstamus re
zultātus:
1. Laura Ziemele ar zirgu J unonu
maršrutā līdz 80 centimetriem ie
guva 4. vietu 50 dalībnieku sacen
sībā;
2. Velta Krustiņa ar zirgu Deep
Purple uzrādīja absolūti labāko
laiku, saņemot par to sacensību
sponsoru simpātiju balvu;
3. Velta Krustiņa ar zirgu Deep

Purple maršrutā līdz 100 centi
metriem guva 9. vietu 67 dalīb
nieku sacensībā;
4. Laurai Ziemelei ar zirgu
Junonu maršrutā līdz 105 centi
metriem 5. vieta 30 dalībnieku
sacensībā;
5. Līvai Bērziņai ar zirgu Lipsi
ju maršrutā līdz 65 centimetriem
9. vieta 34 dalībnieku sacensībā;
6. Ieva Miezere ar zirgu Lipsiju
vadības maršrutā ieguva atzīmi
„teicami”;
7. Anastasija Gurova (viesjāt
niece no Krievijas) ar zirgu Lipsi
ju vadības maršrutā ieguva atzī
mi „teicami”.
Biedrība „Jūras zirgi” pateicas
Saulkrastu novada domei par fi
nansiālo atbalstu dalībai sacensībās.
Inita Kligina,
biedrība „Jūras zirgi”

L. Ziemele ar zirgu Junonu. Foto: L. Skuja

Saulkrastu sporta
centra jaunumi
Saulkrastu sporta centrs šogad
piedāvās jaunu pasākumu – Ģi
meņu sporta dienu, kas notiks
31. augustā Meža parkā kopā ar
Grila svētkiem. Pasākuma mērķis
ir kopā ar ģimeni aktīvi pavadīt
laiku un sacensties dažādās stafe
tēs un uzdevumos. Plašāka infor
mācija būs pieejama vietnē www.
saulkrasti.lv.
Ar septembri atsāksim skrieša
nas seriālu „No kāpām līdz jūrai”.
Šogad tas notiks pilsētas centrā,
Saules laukumā, lai iespējami vai
rāk interesentiem būtu iespēja
iepazīt šo pasākumu. Skrējiens
notiks katru ceturtdienu, visu sep
tembri. Skriešanas seriālam būs
brīvais starts no plkst. 17.30 līdz
19.30; skriešana notiks pa marķē
tu distanci viena kilometra aplī,
laiks – viena stunda. Tādējādi katrs
var sacensties ne tikai ar citiem,
bet arī pats ar sevi. Seriāla beigās
tiks apbalvoti uzvarētāji, kuri būs
noskrējuši visvairāk apļu. Bērnu
distances veikšanas laiks – 30 mi
nūtes. Būs arī nūjotāju grupa.
7. septembrī notiks Saulkrastu
velokross „Dod pa pedāļiem rude
nī”. Ņemot vērā atsauksmes pēc
pavasara velokrosa, nolēmām to
rīkot arī rudenī. Mērķauditorija –
ģimenes, bet būs arī sporta klases.

Vēl viens jaunums būs 21. sep
tembrī plānotais Ģimenes rogai
nings – ģimenes pastaiga ar kājām
vai velosipēdiem, lai ierobežotā
laikā (divās vai četrās stundās) at
rastu pēc iespējas vairāk kontrol
punktus apkārtnē – gan pilsētā,
gan mežā. Meklējot punktus, da
lībniekiem būs jāveic dažādi uzde
vumi. Pasākuma mērķis ir iepazīt
apkārtni un pavadīt dienu kopā ar
ģimeni sportiskā gaisotnē.
Šogad Saulkrastu sporta centrs
jau otro gadu piedalīsies projektā
„Eiropas sporta nedēļa”, kurā no
23. līdz 29. septembrim visu nedē
ļu notiks dažādas fiziskās aktivi
tātes, lai iedrošinātu sportot gan
lielus, gan mazus. Sporta nedēļas
sauklis „Visi sporto Saulkrastos!”.
Iespējams, pamanījāt, ka spor
ta centrs šobrīd cenšas rīkot pa
sākumus bērniem un ģimenēm.
Mūsu doma: ja bērns sportos, tad
arī vecāki kļūs aktīvāki, un nav
labāka veida, kā saliedēt ģimeni
un kopā pavadīt laiku, ja visiem
ir līdzīgas intereses. Un kāpēc lai
tā nebūtu sportošana? Esiet aktī
vi, veseli un laimīgi, un tiekamies
sporta centrā un mūsu pasāku
mos!
Saulkrastu sporta centrs
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Saulkrastu pašvaldības
Noslēdzies XXII
„Saulkrasti Jazz Festival 2019” policijas paveiktais jūlijā
No 15. līdz 20. jūlijam atpūtas
kompleksā „Minhauzena
Unda” notika XXII „Saulkrasti
Jazz Festival 2019”, kurā
piedalījās gan pieredzējuši
mūziķi un mākslinieki, gan
jaunie studētgribētāji.
Šogad notika „Saulkrasti Jazz
Festival” rīkotais jauno bun
dzinieku konkurss „VI Baltic
Drummers League”, kura finālā
piedalījās bundzinieki no Latvi
jas un Lietuvas. Konkursā tiek
pārstāvētas visas Baltijas valstis,
taču šogad personīgu iemeslu dēļ
nepiedalījās finālists no Igauni
jas. Galveno balvu no „Saulkrasti
Jazz Festival” – apmaksātu ceļo
jumu un dalību festivālā „New
Mexico Jazz Workshop” meistar

klasēs Ņūmeksikā – ieguva 22 ga
dus jaunais lietuvietis Tuomas
Rasanen, kurš no šā gada 27. jūli
ja līdz 6. augustam piedalījās mi
nētajā Ņūmeksikas festivālā gan
individuālajās meistarklasēs pie
izciliem bundziniekiem, gan arī
pats uzstājās festivālā kā īpašais
viesis.
Festivāla „Saulkrasti Jazz” di
rektors Raimonds Kalniņš saka
lielu paldies visiem, kuri palīdzē
ja, lai festivāls notiktu visaugs
tākajā līmenī, – Valsts kultūr
kapitāla fondam, Skultes ostai,
„Mūsa Motors Rīga”, „Meridian
Trade Bank”, „Ortega”, „Yama
ha”, „European Sound”, „Black
Swan Riga by Olga Broka”, „Ori
go”, „Mangaļi”, Rīgas Doma kora
skolai, Jāzepa Mediņa Rīgas Mū

zikas vidusskolai, „Minhauzena
Undas” darbiniekiem, mūziķiem
un komandai, kura nesavtīgi
strādāja visu nedēļu. Īpašs pal
dies Saulkrastu novada domei
un priekšsēdētājam Normundam
Līcim par atbalstu un aktīvo līdz
dalību festivāla rīkošanā, kā arī
Saulkrastu Kultūras centram un
Saulkrastu Tūrisma informācijas
centram par palīdzību!
Ļoti liels prieks arī par diviem
jauniešu sastāviem no Ameri
kas – Ņūmeksikas un Nebraskas
štata pilsētas Omahas Universitā
tes, kuri piedalījās meistarklasēs
un muzicēja koncertos. Viņiem
ļoti patika Saulkrastu jūrmala un
mūsu „mazā” pilsēta!
Plašāka informācija www.saul
krastijazz.lv.

Jūlijā Saulkrastu pašvaldības
policijā tika saņemti
109 izsaukumi. Par dažādiem
pārkāpumiem aizturētas
9 personas: 3 nogādātas
Valsts policijas Rīgas reģiona
pārvaldes Saulkrastu policijas
iecirknī tālāku procesuālo
darbību veikšanai, 6 personas –
savā dzīvesvietā.

Uzrakstīti 313 administratīvā pār
kāpuma protokoli: 248 – par ceļu
satiksmes noteikumu neievēro
šanu, 2 protokoli par alkoholis
ko dzērienu vai citu apreibino
šo vielu lietošanu un atrašanos
reibuma stāvoklī sabiedriskās
vietās, 1 – par sīko huligānismu,
5 protokoli par dzīvnieku turēša
nas, labturības, izmantošanas un
pārvadāšanas prasību pārkāpša

nu, 3 – par peldēšanos alkoholis
ko dzērienu vai citu apreibinošo
vielu ietekmē, 4 protokoli par
nekustamo īpašumu uzturēšanu
Saulkrastu novada teritorijā pra
sību pārkāpšanu, 44 – par atkri
tumu apsaimniekošanu Saulkras
tu novadā prasību pārkāpšanu,
6 protokoli par smēķēšanas iero
bežojumu neievērošanu.
Par dažādiem pārkāpumiem
izteikti 15 mutiski brīdinājumi.
Uzsāktas 59 administratīvā
pārkāpuma lietvedības: 5 – par
nekustamo īpašumu uzturēšanu
Saulkrastu novada teritorijā pra
sību pārkāpšanu, 54 – par atkritu
mu apsaimniekošanu Saulkrastu
novadā prasību pārkāpšanu.
Normunds Alksnis,
Saulkrastu pašvaldības policija

Saulkrastu novada domes 31. jūlija sēdes Nr. 16 lēmumi
Sēdē piedalās deputāti: N. Līcis,
B. Veide, A. Horsts, A. Aparjode,
S. Ancāne, M. Kišuro, L. Vaidere,
E. Grāvītis, A. Dulpiņš, A. Deniškāne,
G. Lāčauniece, O. Vanaga, I. Veide.
Par zemes īpašuma nodošanu
atsavināšanai
Uzsākt atsavināšanas procesu
Saulkrastu novada pašvaldības ne
kustamajā īpašumā – neapbūvētā
zemesgabalā Airu ielā 1A, Saulkras
tos, Saulkrastu novadā, 322 m2 pla
tībā, par īpašo vērtību – 1400 euro.
Par Saulkrastu novada
pašvaldības dalību projektu
konkursā
Piedalīties publisko un privāto
partnerattiecību biedrības „Serni
kon” izsludinātajā atklātā konkursa
projektu iesniegumu pieņemšanas
7. kārtas rīcībā EJZF2 „Zivsaimnie
cības, dabas, kultūras resursu un
zivsaimniecības nozares uzņēmēj
darbības integrēšana tūrisma pa
kalpojumu sniegšanā” ar projektu
„Tūrisma attīstībai nepieciešamās
infrastruktūras izveide Ainažu ielā”.
Par pašvaldības pārstāvja
apstiprināšanu publisko un
privāto partnerattiecību biedrībā
„Sernikon”
Pilnvarot Saulkrastu novada do
mes Attīstības un plānošanas no
daļas vadītāju M. Petruševicu par
Saulkrastu novada pašvaldības pār
stāvi publisko un privāto partnerat
tiecību biedrībā „Sernikon”.
Par zemes ierīcības projekta
apstiprināšanu, nosaukuma
piešķiršanu un lietošanas mērķa
noteikšanu
Apstiprināt SIA „Energoplāns”
izstrādāto zemes ierīcības pro
jektu nekustamajam īpašumam
Jūras prospektā 1, Zvejniekciemā,
Saulkrastos, Saulkrastu novadā.
Par Saulkrastu vidusskolas
nolikuma apstiprināšanu
Apstiprināt Saulkrastu vidusskolas
nolikumu.
Par maksas par nešķirotu sadzīves
atkritumu apsaimniekošanu
pārskatīšanu1
Apstiprināt SIA „ZAAO” iesniegto
nešķirotu sadzīves atkritumu ap
saimniekošanas maksas aprēķinu,
nosakot, ka maksa par sadzīves at

kritumu savākšanu, pārvadāšanu,
pārkraušanu, šķirošanu un citām
normatīvajos aktos noteiktajām
darbībām, ko veic pirms atkritu
mu reģenerācijas un kas samazina
apglabājamo atkritumu apjomu,
par uzglabāšanu, dalītās atkritumu
savākšanas, pārkraušanas un šķiro
šanas infrastruktūras objektu uztu
rēšanu ir 8,14 euro par 1 m3.
Par Saulkrastu novada
pašvaldības 2018. gada publiskā
pārskata apstiprināšanu
Apstiprināt Saulkrastu novada paš
valdības 2018. gada publisko pār
skatu.

Par zemes īpašuma atsavināšanu
un izsoles organizēšanu, nosacītās
cenas noteikšanu un izsoles
noteikumu apstiprināšanu
Nodot atsavināšanai Saulkrastu
novada pašvaldības nekustamo
īpašumu – neapbūvētajā zemes
gabalā Devītajā ielā 85, VEF-Bi
ķerniekos, Saulkrastu pagastā,
Saulkrastu novadā, kadastra Nr.
80330032691, 629 m2 platībā.
Apstip
rināt Saulkrastu novada
pašvaldības neapbūvēta zemesga
bala Devītajā ielā 85, VEF-Biķernie
kos, Saulkrastu pagastā, Saulkras
tu novadā, kadastra Nr. 8033 003
2691, nosacīto cenu, kas vienāda
ar tirgus vērtību – 3400 euro (trīs
tūkstoši četri simti euro). Uzdot
Īpašumu izsoles komisijas priekš
sēdētājam 13.09.2019. plkst. 10.00
rīkot nekustamā īpašuma izsoli ar
augšupejošu soli.
Par zemes īpašuma nodošanu
atsavināšanai
Uzsākt atsavināšanas procesu
Saulkrastu novada pašvaldībai pie
derošajā nekustamajā īpašumā –
neapbūvētā zemesgabalā „Starpga
bals 8”, Astrā, Saulkrastu pagastā,
Saulkrastu novadā, 0,0326 ha pla
tībā.
Par Saulkrastu pašvaldības
iestādes „Saulkrastu kultūras
centrs” telpu nomas maksas
pakalpojuma izcenojuma
aprēķina apstiprināšanu
Apstiprināt Saulkrastu pašvaldī
bas iestādes „Saulkrastu kultūras
centrs” telpu nomas maksu par
vienu kvadrātmetru mēnesī –
3,91 euro bez pievienotās vērtības
nodokļa.

Par papildu līdzekļu piešķiršanu
interešu izglītībai
Piešķirt finansējumu no Saulkrastu
novada domes līdzekļiem neparedzē
tajiem gadījumiem – 5 110,00 euro, lai
apmaksātu dalību XII Latvijas skolu
jaunatnes Dziesmu un deju svētku
mūsdienu deju lieluzvedumā „Aug
stāk par zemi”.
Par Saulkrastu novada pašvaldības
tiešās līdzdalības izvērtējumu
SIA „Saulkrastu komunālserviss”
Atzīt Saulkrastu novada domes
līdzdalību SIA „Saulkrastu komu
nālserviss” par atbilstošu Publiskas
personas kapitāla daļu un kapi
tālsabiedrību pārvaldības likuma
4. panta nosacījumiem.
Par SIA „Saulkrastu
komunālserviss” vispārējiem
stratēģiskajiem mērķiem
Noteikt, ka SIA „Saulkrastu komu
nālserviss” vispārējais stratēģiskais
mērķis ir atbilstoši spēkā esošajiem
normatīvajiem aktiem nodrošināt
ūdenssaimniecības pakalpojumus
visā Saulkrastu pilsētas teritorijā,
tajā skaitā, īstenojot ūdensapgādes
un kanalizācijas sistēmu attīstības
projektus, kā arī nodrošināt kvali
tatīvus centralizētās siltumapgādes
pakalpojumus.
Par PSIA „Saulkrastu slimnīca”
vispārējiem stratēģiskajiem
mērķiem
Noteikt, ka PSIA „Saulkrastu slimnī
ca” vispārējais stratēģiskais mērķis ir
attīstīt ambulatoros, dienas stacionā
ra un rehabilitācijas pakalpojumu vei
dus un kvalitāti, kā arī meklēt iespējas
uzlabot slimnīcas infrastruktūru, pa
augstināt ēkas energoefektivitāti un
nodrošināt vides pieejamību.
Par Saulkrastu novada
pašvaldības tiešās līdzdalības
izvērtējumu pašvaldības
sabiedrībā ar ierobežotu atbildību
„Saulkrastu slimnīca”
Atzīt Saulkrastu novada pašval
dības līdzdalību pašvaldības sa
biedrībā ar ierobežotu atbildību
„Saulkrastu slimnīca” par atbilstošu
Publiskas personas kapitāla daļu un
kapitālsabiedrību pārvaldības liku
ma 4. panta nosacījumiem.
Par papildu līdzekļu piešķiršanu
Saulkrastu vidusskolai
Piešķirt finansējumu no līdzek

ļiem neparedzētajiem gadījumiem
– 1210,00 euro, lai veiktu ūdens un
kanalizācijas izdevumu apmaksu
Saulkrastu vidusskolas ēkām.

Par izmaiņām projekta
„Deinstitucionalizācijas
pakalpojumu izveide Saulkrastu
novadā” īstenošanā
Lūgt Rīgas plānošanas reģionu iz
darīt grozījumus Rīgas plānošanas
reģiona deinstitucionalizācijas plā
nā, atsakoties no dienas aprūpes
centra izveides personām ar garī
giem traucējumiem, ko bija plānots
īstenot Stirnu ielā 23a, Saulkras
tos, Saulkrastu novadā. Apstipri
nāt Saulkrastu novada pašvaldī
bas dalību darbības programmas
„Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.1.
specifiskā atbalsta mērķa „Attīstīt
pakalpojumu infrastruktūru bērnu
aprūpei ģimeniskā vidē un personu
ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un
integrācijai sabiedrībā” 9.3.1.1. pasā
kumā „Pakalpojumu infrastruktū
ras attīstība deinstitucionalizācijas
plānu īstenošanai”, iesniedzot pro
jekta „Sabiedrībā balstītu sociālo
pakalpojumu izveidei Saulkrastu
novadā” iesniegumu, īstenojot so
ciālās rehabilitācijas centra izveidi
bērniem ar funkcionāliem traucē
jumiem, kas ietver 1 fizioterapijas
kabineta izveidi.
Par dalību atklātā projektu
konkursā „Pamatpakalpojumi
un ciematu atjaunošana lauku
apvidos”
Piedalīties projektu konkursā
„Pamatpakalpojumi un ciematu
atjaunošana lauku apvidos” ar ko
pējo summu 266 666 euro, no ku
ras Eiropas Savienības pieejamais
publiskais finansējums ir 90% jeb
239 999,40 euro, pašvaldības līdz
finansējums – 10% jeb 26 666,60
euro. Projekta līdzfinansējumu no
drošināt no pašvaldības budžeta
līdzekļiem vai ņemt aizņēmumu
Valsts kasē. Projektu konkursam
pieteikt objektu „Baltijas iela, Zvej
niekciems”.
Par zemes ierīcības projekta
apstiprināšanu un lietošanas
mērķa noteikšanu
Apstiprināt zvērināta mērnieka
Andra Viļņa, sertifikāta Nr. BA-339,
izstrādāto zemes ierīcības projektu
nekustamiem īpašumiem Senču
ielā 1 un „Grēves”.

Par zemes ierīcības projekta
apstiprināšanu
Apstiprināt SIA „Delta kompānija”
izstrādāto zemes ierīcības projektu
nekustamajam īpašumam „Zeltiņi”.
Par grozījumiem Saulkrastu
novada pašvaldības iestādes
Sporta centra 2019. gada budžetā
Apstiprināt izmaiņas Saulkras
tu novada pašvaldības budžeta
2019. gada izdevumos – samazināt
Sporta centra budžeta izdevumu
plānu: ekonomiskās klasifikācijas
kods (EKK) 1150 (Atalgojums fizis
kajām personām uz tiesiskās attie
cības regulējošu dokumentu pama
ta) par 5 300,00 euro.
Palielināt Sporta centra budžeta
izdevumu plānu: EKK 2351 (Kārtē
jā remonta un iestāžu uzturēšanas
materiāli) par 5 300,00 euro, lai no
drošinātu telpu remonta materiālu
iegādi Sporta centra telpu remon
tam.
Par dotācijas piešķiršanu
pašvaldības sabiedrībai ar
ierobežotu atbildību „Saulkrastu
slimnīca”
Piešķirt dotāciju PSIA „Saulkrastu
slimnīca” deleģēto funkciju nodro
šināšanai – 12 500 euro apmērā,
kura paredzēta 27.02.2019. sais
tošajos noteikumos Nr. SN1/2019
„Saistošie noteikumi par Saulkras
tu novada pašvaldības 2019. gada
budžetu”.
Normunds Līcis,
domes priekšsēdētājs
– „PAR” – 7 (B. Veide, M. Kišu
ro, E. Grāvītis, A. Dulpiņš, A. De
niškāne, G. Lāčauniece, I. Veide),
„PRET” – 5 (A. Horsts, A. Aparjode,
L. Vaidere, O. Vanaga, S. Ancāne),
„ATTURAS” – 1 (N. Līcis).
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
notiks trešdien, 28. augustā, plkst.
14.00 Saulkrastu novada domē Rai
ņa ielā 8.
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Jūlijā Saulkrastu novada
Dzimtsarakstu nodaļā
reģistrēti 6 bērni: 2 meitenes –
Laura un Karlīna un 4 zēni –
Krišjānis, Hugo, Teodors,
Edgars Braiens.
Sveicam vecākus un tuviniekus!
Saulkrastu novada dome
sveic visus seniorus, kuriem
augustā ir nozīmīga jubileja!
Saulkrastu novada dome
izsaka līdzjūtību aizsaulē
aizgājušo tuviniekiem.
Aizsaulē aizgājuši:
Anna Zigrīda Lapsa
(26.07.1930.–07.07.2019.);
Leons Balgalis
(08.12.1943.–09.07.2019.);
Ārija Andersone
(24.12.1932.–10.07.2019.);
Pēteris Šarakovs
(31.05.1947.–17.07.2019.);
Andrejs Dalderis
(27.02.1942.–27.07.2019.);
Egons Grūbe
(19.01.1923.–29.07.2019.).

Prasības
ugunsdrošībai
mājokļos kļūs
stingrākas
Nākamā gada 1. janvārī stāsies
spēkā nozīmīgas Ugunsdrošības
noteikumu prasības – visos
mājokļos ir jābūt uzstādītiem
autonomiem ugunsgrēka
detektoriem, kas reaģē uz
dūmiem, bet privātmājas
papildus jānodrošina ar
ugunsdzēsības aparātu.
Dzīvokļos jāuzstāda vismaz viens
dūmu detektors, bet privātmājā
tas jāuzstāda katrā ēkas stāvā. Detektors jāizvieto pie griestiem telpās, kurās lielākoties guļ vai uzturas mājokļa iemītnieki. Detektora
uzstādīšana ir salīdzinoši vienkārša – to piestiprina pie griestiem
ar komplektā pievienotām skrūvēm vai abpusējo līmlenti. Valsts
ugunsdrošības un glābšanas dienesta  statistika liecina, ka lielākajā daļā gadījumu, kad ugunsgrēkos
gāja bojā vai cieta cilvēki, dūmu
detektori nebija uzstādīti. Plašāka
informācija www.vugd.gov.lv.

„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 Domes Ziņas
2019. gada augusts

Pasākumu kalendārs
No 16. līdz 18. augustam
Saulkrastu Pēterupes ev. lut.
baznīcā gadskārtējās Saulkrastu
Ērģeļmūzikas dienas:
16. augustā 21.00 senās mūzikas
koncerts „Laudate Dominum”:
17.–18. gadsimta mūzika soprānu
izpildījumā gan duetos, gan solo,
turklāt būs iespēja dzirdēt Latvijā
diezgan retu mūzikas instrumentu – pozitīvu, kā arī skanēs baroka vijole un baroka čells. Koncertā piedalīsies Aija Veismane
(soprāns), Dārta Treija (soprāns),
Anna Naudžūne (baroka vijole),
Danuta Ločmele (baroka čells) un
Beata Geka (ērģeles, pozitīvs).
17. augustā 19.00 koncertā – jaunie Latvijas ērģelnieki: Agnese
Abramāne (PIKC Ventspils mūzikas vidusskola), Anna Berklāva
(PIKC Ventspils mūzikas vidusskola), Matīss Cinis (PIKC Ventspils mūzikas vidusskola), Kaspars
Bačkurs (Maltas MS), Alise Sīmane
(JIMRMV) un Raina Vasiļjeva (JIMRMV), pedagogi – Kristīne Adamaite, Guna Ķirse un Laura Ivanova.
18. augustā rīta dievkalpojumā
muzicēs īpašs viesis.
Ieeja koncertos – par ziedojumiem baznīcai.
23. augustā 21.00 pie kultūras
nama „Zvejniekciems” brīvdabas
kino – spēlfilma „Ātrie igauņu
puiši”. Bezmaksas seanss, darbosies bufete.
Uzmanību! Kinoseanss notiks

labos laika apstākļos, sliktos laikapstākļos kinofilma tiks demonstrēta k/n „Zvejniekciems”.
24. augustā no 12.00 līdz 15.00
Saulkrastu Meža parkā „Retro
Volkswagen”.

31. augustā no 11.00 līdz 17.00
Meža parkā „Saulkrastu grila
un BBQ FESTIVĀLS”: biedrības
„Grilētāju brālība” darbības mērķis ir rīkot dažādus Vislatvijas
grilēšanas pasākumus, lai popularizētu un attīstītu grilēšanas
kultūru Latvijā, maksimāli plaši
un profesionāli informējot Latvijas sabiedrību par veselīga uztura pamatprincipiem, kā arī par
visplašākās produktu gammas
gatavošanas daudzveidību tieši
grilēšanas tehnikā. Pasākums auditorijai būs pieejams bez maksas,
un tajā tiks piedāvātas atraktīvas
laika pavadīšanas iespējas visai ģimenei un visu dienu!
31. augustā VIII folkloras festivāls PA SAULEI un Senās uguns
nakts:
11.00 k/n „Zvejniekciems” festi-

Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skola
uzņem jaunus audzēkņus 2019./2020. mācību gadā

vāla atklāšana un folkloras kopu
vizītkartes.
16.00 Mežaparkā festivāla viesu
koncerts un sadancošanās.
16.45 festivāla viesu koncerts
Saulkrastu sociālās aprūpes mājā.
19.30 festivāla viesu gājiens no
Simtgades skvēra uz Saules laukumu.
20.00 festivāla viesu lielkoncerts.
21.00 gājiens uz Jūras parka
pludmali.
21.30 Saules guldināšana un
uguns dziesmas, Senās uguns
nakts zīmju iedegšana.
SPORTA AFIŠA
17. augustā 9.00 Saulkrastu
čempionāts futbolā Zvejniekciema stadionā.
23. augustā 18.00 Saulkrastu
Saulrieta skrējiens. Sākums Jūras
parkā.
24. augustā 10.00 Saulkrastu
čempionāts pludmales volejbolā,
3. posms, Jūras parkā.
31. augustā 11.00 Ģimeņu
sporta diena Meža parkā.

7. septembrī 11.00 Saulkrastu
velokross „Dod pa pedāļiem rudenī”.
15. septembrī 10.00 Saulkrastu
novusa čempionāts, 5. posms,
Saulkrastu sporta centrā.
21. septembrī Ģimeņu rogainings (vieta un laiks tiks precizēts). Lūgums sekot informācijai.
Ar septembri atsāksies skriešanas seriāls „No kāpām līdz jūrai”.
Seriāls notiks katru ceturtdienu
no plkst. 17.30 līdz 19.30. Sacensību centrs Saules laukumā.
Informācija par pasākumiem ir
pieejama vietnēs www.saulkrasti.lv
un www.facebook.com/saulkrasti
sports.
SENIORU AKTIVITĀTES
3. septembrī 11.30 ikmēneša
tikšanās Saulkrastu novada domes zālē. Tikšanās tēma – „Labi
padomi veselībai”.
19. septembrī ekskursija uz
Alojas novadu.
Plašāka informācija pa tālruni
26437766.

Saulkrastu novada bibliotēkā

IZSTĀDES
• Augustā Renātes Kantānes gleznu izstāde „Gaisma sev”.
• Ogres Centrālās bibliotēkas grāmatu labotājas Lienes Kābeles ceļojošā izstāde „Grāmatu otrā dzīve”.
• Romantiskās literatūras izstāde „Kaut kas vasarīgs”.
• „Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas” 2019. gada grāmatu kolekcija.
• Saulkrastu novada bibliotēkas jauno grāmatu izstāde.
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
apmeklētājiem, kuri vēlas attālināti lietot datubāzi „Letonika.
lv”. Saulkrastu novada bibliotēkas lasītāja piekļuvei nepieciešams
savs lietotājvārds un parole. Plašāka informācija – bibliotēkā.

MŪZIKAS IZGLĪTĪBĀ
Sagatavošanas klasē no 5 līdz 6 gadiem!

Iepazīsim nošu rakstu, dziedāsim un apgūsim kādu no mūzikas instrumentiem.
Uzņemšana: piektdien, 6. septembrī, no plkst. 18.00 līdz 19.30 Zvejniekciemā, Ostas
ielā 15, Mūzikas skolas ēkā.

1. klasē šādās specialitātēs:

Pūšaminstrumentu nodaļā: flauta (no 8 gadiem), saksofons, eifonijs, klarnete (no
9 gadiem);
Taustiņinstrumentu nodaļā: akordeons (no 9 gadiem), klavieres (no 7 gadiem);
Stīgu instrumentu nodaļā: kokle (no 8 gadiem), vijole (no 7 gadiem);
Vokālā nodaļā: koris un solo dziedāšana (no 7 gadiem).
Programmās tiks apgūta specialitātes instrumenta spēle, klavierspēle, mūzikas
literatūra un teorija.
Uzņemšana:
4. septembrī no plkst. 18.00 līdz 19.30 Saulkrastos, domes ēkā (ieeja no pagalma);
5. septembrī plkst. 18.00 no 19.30 Zvejniekciemā, Ostas ielā 15, Mūzikas skolas ēkā.
Plašāka informācija pa tālruni 28449184 (direktores vietniece Līga Ķestere).

MĀKSLAS IZGLĪTĪBĀ
Sagatavošanas klasē no 5 līdz 7 gadiem!

Gleznošana, grafika, veidošana u.c.
Uzņemšana: piektdien, 6. septembrī, no plkst. 18.00 līdz 19.30 Saulkrastos, domes
ēkas cokolstāvā (ieeja no pagalma).

1. kursā uzņemšana no 8 gadiem.

Mācību laikā tiks apgūta zīmēšana, gleznošana, veidošana, kompozīcija, kā arī praktiskie darbi (dažādās jomās), mākslas valodas pamati, plenēra un muzeju prakse.
Uzņemšana:
4. septembrī no plkst. 18.00 līdz 19.30 Saulkrastos, domes ēkas cokolstāvā (ieeja no
pagalma);
5. septembrī no plkst. 18.00 līdz 19.30 Zvejniekciemā, Atpūtas ielā 1b, Kultūras namā
„Zvejniekciems” (4. stāvā).
Piesakoties (jebkurai specialitātei) līdzi jāņem:
vecāku (aizbildņu) personu apliecinošs dokuments;
bērna dzimšanas apliecība (kopija vai oriģināls) vai bērna pase, vai ID apliecība.
Vecākiem (aizbildņiem) uz vietas būs jāaizpilda noteikta parauga iesniegums. Iesniegumu ir iespējams izdrukāt un aizpildīt jau iepriekš, skat. mājaslapā www.vjmmskola.lv,
sadaļā „Dokumenti”, personiski iesniedzot skolai iepriekš norādītajos laikos.
Plašāka informācija pa tālruni 26563226 (direktore Ieva Lazdauska).

DĀVINĀJUMS BIBLIOTĒKAI
Latvijas galda spēļu uzņēmums „Brain Games” 114 publiskajām
bibliotēkām, Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas dalībniecēm, dāvināja jauno ģimenes galda spēli „Šurpu turpu”. Arī Saulkrastu novada bibliotēka ir saņēmusi šo spēli, un tā ir pieejama bērnu nodaļā.
Vairāk informācijas par spēli mājaslapā www.brain-games.lv.
•••
SVARĪGI! Spodrības diena tiek pārcelta no 29. uz 30. augustu!
29. augustā bibliotēka būs atvērta no plkst. 9.00 līdz 17.00.
30. augustā bibliotēka – SLĒGTA.
Lasītākās grāmatas Saulkrastu novada bibliotēkā
2019. gada pirmajā pusgadā
Kategorijā „Pieaugušo literatūra”
1. Māra Zālīte „Paradīzes putni”.
2. Dace Judina „Amnēzija” (detektīvromāns).
3. Lūsinda Railija „Septiņas māsas” (Maijas stāsts).
4. Lūsinda Railija „Ēnu māsa” (Zvaigznītes stāsts).
5. Lārss Keplers „Rotaļlaukums” (kriminālromāns).
6. Dace Judina „Uzraksti man… vakar”.
7. Lūsinda Railija „Olīvkoks”.
8. Lūsinda Railija „Itāļu meitene”.
9. Karīna Račko „Samaitātā”.
10. Nele Noihausa „Dzīvie un mirušie”.
Kategorijā „Bērnu literatūra”
1. Deivs Pilkijs „Dogmens. Stāsts par diviem kaķiem” (jautrs stāsts komiksos
bērniem).
2. Deivs Pilkijs „Supervaronis Kapteinis Apakšbiksis un runājošo klozetpodu
uzbrukums”.
3. Džefs Kinnijs „Grega dienasgrāmata. Garais ceļojums”.
4. Deivs Pilkijs „Dogmens” (jautrs stāsts bērniem).
5. Džefs Kinnijs „Grega dienasgrāmata. Suņudienas” (romāns ar karikatūrām).
6. Kriss Molds „Baisais ceļojums” (10 šaušalīgi klasikas un oriģinālie spoku stāsti).
7. Džoanna K. Roulinga „Harijs Poters un filozofu akmens”.
8. Lina Žutaute „Kika Mika un aizbēgušās ausis”.
9. Mārtiņš Zutis „Nenotikušais atklājums”.
10. Džefs Kinnijs „Grega dienasgrāmata. Pēdējais salmiņš” (romāns ar karikatūrām).
Saulkrastu novada bibliotēkas krājums 2019. gada pirmajā pusgadā papildināts
ar 786 jaunieguvumiem. No tiem 188 eksemplāri ir dāvinājumi, 598 – pirkumi.

