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Klusums, miers un dabiskums –  
nūdistu pludmale Saulkrastos! 

Ilze Jakuša-Kreituse: Katrs esam daļa 
no Saulkrastu kultūras dzīves

Ostas svētki 
Zvejniekciemā4. lpp. 6.–7. lpp. 10. lpp. 

Aicinām iesniegt priekšlikumus Atzinības rakstu piešķiršanai
Saulkrastu novada dome līdz 
šā gada 15. oktobrim aicina 
iesniegt priekšlikumus Atzinī-
bas rakstu piešķiršanai.

Atzinības raksts ir Saulkras-
tu pašvaldības apbalvojums, kas 
tiek piešķirts par nozīmīgiem ie-
guldījumiem vai sasniegumiem 
Saulkrastu pašvaldības labā kon-
krētā laika posmā (iepriekšējā 

gadā) šādās nominācijās: sabied-
riskajā darbā, izglītībā, kultūrā, 
sportā, tautsaimniecībā, sociālajā 
aprūpē, drošībā, uzņēmējdarbībā, 
medicīnā, mecenātismā, starp-
tautiskajā sadarbībā, arhitektūrā, 
vides aizsardzībā, apkalpojošajā 
sfērā, kā arī par mūža ieguldījumu.

Apbalvojumu var piešķirt fizis-
kai personai, juridiskai personai, 
pašvaldības iestādei vai institūci-

jai, pašvaldības kolektīvam, spor-
ta kolektīvam.

Ierosinājumu ir tiesīga ie-
sniegt: fizisku personu grupa (ne 
mazāk kā 5  personas), juridiska 
persona, domes deputāts.

Ierosinājums par personas izvir-
zīšanu apbalvojumam jāiesniedz 
domē rakstiski vai elektroniski.

Ierosinājumā par izvirzīšanu 
apbalvojumam jānorāda: apbal-

vojamās personas (iestādes, in-
stitūcijas, kolektīva) dati: vārds, 
uzvārds (nosaukums), dzīvesvieta 
(adrese), nopelnu apraksts, par 
ko ierosina apbalvošanai, ap-
balvojuma veids, kā arī dati par 
iesniedzēju – vārds, uzvārds (no-
saukums), dzīvesvieta (adrese). 

Fizisku personu grupas ierosi-
nājumu par personas izvirzīšanu 
apbalvojumam paraksta visi gru-

pas locekļi, norādot savu vārdu, 
uzvārdu un dzīvesvietu.

Juridiskas personas ierosinā-
jumam par personas izvirzīšanu 
apbalvojumam jāpievieno lē-
mums no sanāksmes, kurā no-
lemts izvirzīt apbalvojumam.

Apbalvojuma nolikums pie-
ejams interneta vietnē www.
saulkrasti.lv, sadaļā „Pašvaldība”, 
apakšsadaļā „Dokumenti”.

Zinību dienā Saulkrastu un Zvejniekciema vidusskolās, 
kā vienmēr, radoša un pozitīva gaisotne
Baiba Stjade

Ar atkalredzēšanās prieku 
Saulkrastu novada pašvaldī-
bas vispārējās izglītības iestā-
žu 717 audzēkņiem sācies jau-
nais mācību gads. Pirmo reizi 
ar savām jaunajām skolas 
somām un lielu satraukumu 
šogad skolas gaitas uzsāka 
82 mazie pirmklasnieki. 

Mācības Saulkrastu vidusskolā 
2020./2021.  mācību gada 1.  sep-
tembrī uzsāka 413 skolēni. Šogad 
skolā nokomplektētas trīs 1.  kla-
ses, un tajās mācīsies 50  skolē-
ni (1.  klases audzinātāja  – Ginta 
Urdziņa, 1.b klases audzinātāja – 
Līga Priedīte un 1.c klases audzi-
nātāja  – Ināra Mieze). 10.  klasē 
mācības uzsāka 18  izglītojamie, 
kuriem būs iespēja īstenot novi-
tātes izglītības sistēmā un izvēlē-
ties vienu no skolas piedāvātajiem 
mācību plāna virzieniem – dabas-
zinību vai humanitāro.

Mācības Zvejniekciema vidus-
skolā uzsāka 303 skolēni, no tiem 
pirmsskolas mācību programmu 5 
līdz 6 gadus veciem bērniem kopā 
ar skolotāju Irēni Spundi apgūs 
21 skolēns, bet divās 1. klasēs mā-
cīsies 32  izglītojamie (1.a  klases 
audzinātāja  – Valda Krasovska, 
1b. klases audzinātāja – Anita Uz-
kalna). 

Šajā mācību gadā Saulkras-
tu skolā strādā 47  pedagogi. Lai 
nodrošinātu pilnvērtīgu mācību 
procesu un iekļaujošo izglītību, 
darbu Saulkrastu vidusskolā uzsā-
kuši 6 pedagogi: A. el Hadri – an-
gļu valodas skolotājs, L.  Priedīte 
un L.  Jasineviča – sākumizglītības 

pedagogi, J.  Maļinovska  – speciā-
lais pedagogs, L. Eglīte – pedagoga 
palīgs un pagarinātās grupas pe-
dagogs, A.  Gamova  – pagarinātās 
grupas pedagogs.

Zvejniekciema vidusskolā strādā 
32  pedagogi: 4 no tiem Zvejniek-
ciema vidusskolā šogad strādās 
pirmo gadu. Šie pedagogi mācīs 
angļu valodu (skolotājs Ģirts Ša-
tats), vēsturi un sociālās zinības 
(skolotāja Diāna Glaudāne), kā arī 
ķīmiju (skolotāja Una Ozola).

Pirms mācību gada sākuma 
Saulkrastu novada domes priekš-
sēdētājs Normunds Līcis, izpild-
direktors Aleksandrs Inārs Zaha-
rāns, deputāts Alens Horsts un 
būvtehniķis Arnolds Ispodkins 
apmeklēja izglītības iestādes, lai 
pārbaudītu skolu gatavību jauna-
jam mācību gadam. Pēc izglītības 
iestāžu apskates tika secināts, ka 
ir paveikts liels darbs, jo vasarā 
Saulkrastu vidusskolā kapitālais 
remonts notika latviešu valodas 
kabinetā, bet krievu valodas ka-

binetā nomainīts grīdas segums. 
Garderobē Smilšu ielā  3 tika 
veikti ventilācijas uzlabošanas 
darbi, tāpēc ceram, ka mitrums 
un lietus ūdeņi tur vairs nekrā-
sies. Ir iegādātas 3  interaktīvās 
tāfeles ar mūsdienīgām iespējām 

attālināto mācību organizēšanai 
un 13 portatīvie datori pedagogu 
vajadzībām. 

Zvejniekciema vidusskolā kapi-
tāli izremontēts latviešu valodas 
un pirmsskolas kabinets. Turpinās 
datorikas un informātikas kabi-

neta aprīkojuma nomaiņa, kā arī 
tiks iegādāti un sagatavoti dar-
bam 15  jauni stacionārie datori. 
Ķīmijas, datorikas un informāti-
kas kabinetā veikta rekuperācija, 
kas nodrošina pilnvērtīgu gaisa 
apmaiņu telpās un palīdz ekono-
mēt siltumu. Sporta zālei atjau-
nota grīda un iegādāts basketbola 
grozu komplekts. 

Lai veiksmīgi uzsāktu liet-
pratībā balstītu izglītību 1., 4., 
7. un 10.  klasē, visi pedagogi gan 
Saulkrastu, gan Zvejniekciema 
vidusskolā pilnveidoja savu peda-
goģisko kompetenci, divas dienas 
piedaloties Latvijas Universitātes 
Starpnozaru izglītības inovāciju 
centra rīkotajos kursos „Efektīva 
mācību stunda”.

Ar laba vēlējumiem Zinību 
dienā Saulkrastu novada domes 
priekšsēdētājs Normunds Līcis 
1. septembrī apmeklēja abas novada 
vidusskolas: Zvejniekciema vidusskolu 
un Saulkrastu vidusskolu. 

Saulkrastu vidusskolas 1. klašu audzēkņi, priecīgi un satraukti par gaidāmo 
mācību gadu un jaunajiem skolas biedriem, uzmanīgi klausījās direktores 
uzrunu Zinību dienā. 

Zvejniekciema vidusskolas kolektīvs 
1. septembrī pie skolas ieejas sirsnīgi 
sagaidīja savus audzēkņus, lai kopīgi 
dotos uz klases stundām, kas šogad 
atsevišķos laikos tika organizētas 
dažādām klašu grupām. 
Foto: Pēteris Gertners
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Esi informēts, kāds Saulkrastu sociālā 
dienesta atbalsts pienākas tavai ģimenei!
Saulkrastu sociālais dienests

Pašvaldība piešķir 
brīvpusdienas visiem 
Saulkrastu un Zvejniekciema 
vidusskolu bērniem no 1. līdz 
5. klasei, kā arī Zvejniekciema 
vidusskolas sagatavošanas 
klases bērniem neatkarīgi 
no skolēna un vecāku vai 
bērna likumiskā pārstāvja 
deklarētās dzīvesvietas 
(vecākiem iesniegums nav 
jāiesniedz).

Atbalsts daudzbērnu 
ģimenēm

Lai saņemtu atbalstu, bērna un 
viena no likumiskajiem pārstāv-
jiem dzīvesvietai jābūt deklarētai 
Saulkrastu novada administratīva-
jā teritorijā!

1. Bērniem no daudzbērnu ģi-
menēm, kuri mācās Saulkras-
tu novada vidusskolas 6. līdz 
12. klasē, ir iespēja saņemt brīv-
pusdienas vienu mācību gadu. 
Lai saņemtu brīvpusdienas, 
vecākam jāiesniedz iesniegums 
Sociālajā dienestā.

2. Bērni no daudzbērnu ģime-
nēm, kuri apmeklē pirmsskolas 
izglītības iestādi, var saņemt 
pilnībā apmaksātus ēdināša-
nas izdevumus. Šo atvieglo-
jumu saņemšanai vecākam 
jāiesniedz iesniegums Sociā-
lajā dienestā. Ēdināšanas izde-
vumus piešķir līdz kalendārā 
gada beigām.

Atbalsts bērniem 
no trūcīgām un 
maznodrošinātām 
ģimenēm
1. Pabalsts mācību līdzekļu un 

apģērbu iegādei, katram bēr-
nam līdz 50,00  eiro. Iesnie-
gums un maksājumu aplieci-
noši dokumenti (čeki, kvītis ar 
norādītu bērna vārdu, uzvārdu, 
personas kodu) Sociālajā die-
nestā jāiesniedz līdz 30.  sep-
tembrim.

2. Brīvpusdienas vispārizglīto-
jošajā skolā 2020./2021.  mā-
cību gadam. Lai saņemtu 
brīvpusdienas, vecākiem jāie-
sniedz iesniegums Sociālajā 
dienestā.

3. Ēdināšanas izdevumu segšana 
pirmsskolas izglītības iestādē 
pilnā apmērā. Ēdināšanas iz-
devumu apmaksa tiek piešķirta 
periodā, kurā ģimene ir ieguvusi 
trūcīgas un/vai maznodrošinā-
tas ģimenes statusu.

4.  Sadarbībā ar Sabiedrības in-
tegrācijas fondu trūcīgām, 
maznodrošinātām un krīzes 
situācijā nonākušām ģime-
nēm ar bērniem no 5 līdz 
16 gadiem būs iespēja saņemt 
skolas piederumu komplek-
tus (burtnīcas, klades, zīmē-
šanas papīrs, vāciņi, mapes, 
rakstāmpiederumi, akvareļu 
un guaša krāsas un citas mā-
cībām nepieciešamas preces). 
Lai saņemtu skolas piederumu 
komplektu, neieciešams uzrā-
dīt Sociālā dienesta izsniegtu 
izziņu, ka konkrētais statuss 
ģimenei piešķirts šajā gadā. 
Katram bērnam kalendārajā 
gadā pienākas viens skolas 
piederumu komplekts. Sociā-
lajā dienestā skolas piederu-
mu komplektus būs iespēja 
saņemt no 8. septembra.

Notiks „Tirdzniecībā esošo Saulkrastu 
nekustamo īpašumu atvērto durvju diena”!
Saulkrastu uzņēmēju biedrība

2020. gada 12. septembrī 
Saulkrastu uzņēmēju bied-
rība sadarbībā ar Saulkras-
tu novada domi organizēs 
„Tirdzniecībā esošo Saulkrastu 
nekustamo īpašumu atvērto 
durvju dienu”.

Ko mēs plānojam?
12.  septembrī maksimāli 

pievērst potenciālo pircēju uz-
manību visiem īpašumiem, kas 
pieejami Saulkrastos. Pirmkārt, 
notiks Atvērto durvju dienas 
reklamēšana sociālajos tīklos, 
Latvijas radio un, pēc dalībnie-
ku līdzfinansējuma iespējām, 
arī Latvijas plašsaziņas līdzek-
ļos. Otrkārt, plānots informāciju 
par pārdodamajiem īpašumiem 
Saulkrastos bez maksas ievietot 
mājaslapā saulkrastuipasumi.lv. 
Treškārt, apkopotu informāciju 
par piedāvātajiem īpašumiem 
piedāvāt Atvērto durvju die-

nā. Ceturtkārt, organizēt domes 
amatpersonu līdzdalību pasāku-
mā, lai spētu uzreiz sniegt kva-
lificētas atbildes uz potenciālo 
pircēju jautājumiem.

Noteikumi dalībniekiem–
pārdevējiem 

Dalībnieki–pārdevēji līdz 10. sep-
tembrim (ieskaitot) nosūta infor-
māciju par pārdodamo īpašumu 
uz e-pastu saulkrastuipasumi@
gmail.com.

Informācijā jābūt iekļautam: 
1.  Īpašuma veidam. 
2.  Īpašuma adresei.
3.  Īpašuma platībai.
4.  Īpašuma kadastra numuram.
5.  Īpašuma cenai.
6.  Pārdevēja tālrunim.
7.  Īpašuma aprakstam.
8.  Vismaz 4 īpašuma   

 fotogrāfijām.

Dalībniekiem–pārdevējiem 
jābūt pieejamiem 12.  septembrī 

Saulkrastos pārdodamajā īpašu-
mā no plkst. 10.00 līdz 18.00, lai 
varētu sniegt informāciju poten-
ciālajiem interesentiem.

Kādēļ mēs to darām?
Esam pārliecināti, ka šāda die-

na, organizēta divreiz gadā, vei-
cinās investīciju palielinājumu 
novadam privātajā sektorā, kā 
arī papildu investoru interesi par 
pašvaldības īpašumiem. Tas no-
zīmē, ka Saulkrastu pašvaldība, 
iespējams, iegūs jaunus saulkras-
tiešus, bet uzņēmējiem jebkura 
ekonomiska aktivitāte novadā 
šķiet atbalstāma.

Aicinām!
Piedalieties „Tirdzniecībā esošo 

Saulkrastu nekustamo īpašumu 
atvērto durvju dienā” 2020. gada 
12. septembrī. 

Tiekamies plkst. 10.00 Saulkrastu 
novada domes zālē Raiņa ielā  8, 
Saulkrastos.

Zvejniekciema krustojumā uz Tallinas 
šosejas aizliegts kreisais pagrieziens!
VAS „Latvijas Valsts ceļi”

Lai uzlabotu satiksmes drošību 
Tallinas šosejas (A1) un pieved-
ceļa Zvejniekciema stacijai (V55) 
jeb Pagasta ielas krustojumā 
(36. km), no 21. augusta aizliegts 
veikt visus kreisos pagriezienus. 

Turpmāk šajā krustojumā visos 
virzienos atļauti tikai labie pagrie-
zieni, kā arī liegta Tallinas šosejas 
šķērsošana konkrētajā vietā. 

Kreisajiem pagriezieniem turp-
māk jāizmanto Tallinas šosejas 
divlīmeņu krustojumi ar autoceļu 
Saulkrasti–Bīriņi (V39) vai autoceļš 
Straupe–Lēdurga–Vidriži–Skulte 
(V128).

Satiksme uz Tallinas šosejas, pie 
šī krustojuma jau pagājušogad bija 
pietiekami intensīva: 8900  trans-
porta vienības diennaktī, 30% no 
tām – kravas transports. 

Lai uzlabotu satiksmes drošību, 
VAS „Latvijas Valsts ceļi” mērķtie-
cīgi likvidē kreisos manevrus uz 
galvenās nozīmes autoceļiem visā 
Latvijā. 

Satiksmes drošības eksperti at-
zīst: kreisais pagrieziens, tāpat kā 
apdzīšana, ir viens no bīstamāka-
jiem manevriem satiksmē. Īpaši bīs-
tama ir kreiso pagriezienu veikšana 
uz šosejām ar intensīvu satiksmi.

Augustā uzsākta gājēju celiņu seguma atjaunošana PII „Rūķītis”. 
Pēc tirgus cenu izpētes izvēlēts uzņēmējs SIA „Lastrada”. Darbu izmaksas, 
19949,76 eiro (bez PVN), tiks segtas no pašvaldības budžeta.
Foto: Baiba Stjade 

Turpināsies projekta „Veselības 
veicināšanas pasākumi 
Saulkrastu novadā” īstenošana
Līdz 2023. gada jūnijam ar 
Eiropas Sociālā fonda (ESF) 
atbalstu Saulkrastu novadā 
tiks turpināts projekts „Vese-
lības veicināšanas pasākumi 
Saulkrastu novadā”, kurā tiks 
īstenotas dažādas veselību 
veicinošas aktivitātes – pel-
dētprasmes apguve skolē-
niem, vingrošanas nodarbības 
gan senioriem, gan pārējiem 
iedzīvotājiem, dažādi publiskie 
pasākumi (Saulkrastu nova-
da sporta spēles, rogainings 
u.tml.). Turklāt plānots rīkot 
seminārus par sirds un psiho-
loģisko veselību, atkarībām, kā 
arī veselīgu uzturu. 

Projektā plānoto aktivitāšu īs-
tenošanai no 2020. līdz 2023. ga-
dam Saulkrastu novada pašval-
dībai piešķirti 42  777,00  eiro: 
no tiem ESF finansējums ir 85% 
jeb 36  360,45  eiro un valsts bu-
džeta finansējums  – 15% jeb 
6416,55 eiro. 

Projekts paredzēts, lai veicinā-
tu Saulkrastu novada iedzīvotāju 
izpratni par veselīgu dzīvesveidu, 
palielinot fizisko aktivitāšu dau-
dzumu ikdienā, stiprinot imu-
nitāti un veicot profilaktiskus 
pasākumus kaitīgu ieradumu no-
vērtēšanā.

Projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/087 īs-
tenošana uzsākta 2017. gadā. 

Saulkrastu slimnīca informē
Saulkrastu slimnīcas reģistra-
tūrā no septembra ir iespēja 
pieteikties pie sertificētas 
masieres Laines Viļļas jauno 
vecāku apmācībai – hendlin-
gam, masāžai zīdaiņiem no 
trim mēnešiem līdz viena 
gada vecumam, kā arī pie-
augušajiem pēc traumām, 
rehabilitācijas periodā, pēc 
fiziskas un garīgas pārslo-
dzes, miega traucējumiem un 
galvassāpēm. Pieteikšanās pa tālruni 67952700.

Sertificēta masiere Laine Viļļa.
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Bibliotekāru saiets Saulkrastos

Ilze Dzintare, 
Saulkrastu novada bibliotēkas 
vadītāja

27. augustā Saulkrastu novada 
bibliotēkā no Limbažu un 
Alojas novadiem viesojās 
32 bibliotekāri, lai gūtu jaunu 
pieredzi un zināšanas savam 
turpmākajam darbam. 

Seminārā Saulkrastos ar kolē-
ģiem tika pārrunātas visdažādā-
kās bibliotekārā darba aktuali-
tātes. Tās ir diezgan skaidras, jo 
grāmatas, lasītāji un bibliotekāri 
būs vienmēr. Un arī šodien sa-
biedrībai ir vajadzīgas jaunas zi-
nāšanas, aktuāla informācija, pa-
tīkama sociālā vide, kurā to iegūt, 
kur uzkavēties, lasīt grāmatas un 
preses izdevumus vai darboties 
internetā. Turklāt bibliotēkas ir 
atvērtas jebkura vecuma un soci-
ālās grupas cilvēkiem. 

Saietā vēlreiz tika aktualizēts 
jautājums par telpām un nepiecie-
šamajiem ēkas uzlabojumiem to 
pieejamībai. Saulkrastu novada bib-
liotēka darbojas nama otrajā stāvā. 
Ikdienā lifts būtu nepieciešams 
tiem, kuriem grūti pārvietoties, arī 
vecākiem cilvēkiem un jaunajām 
māmiņām ar mazuļiem. Aktuāla 
ir gaidāmā administratīvi terito-
riālā reforma, kas ieviesīs dažādas 
pārmaiņas arī bibliotēku nozarē. 
Bibliotekāriem ir svarīgi saprast, kā 
turpmāk strādāt un kalpot sabied-
rībai, cik daudz attīstīt bibliotēku 
par sociālu instrumentu daudzām 
sabiedrības vajadzībām, piemēram, 
mūžizglītībai, bezdarba problēmas 
mazināšanai, kā arī sabiedrības di-
gitālo prasmju uzlabošanai. 

Pasākumā bibliotekāri viesojās 
„Jauniešu mājā”, kurā jaunatne 
kopā ar organizācijas darbiniekiem 
tiekas, domā un ģenerē jaunas ide-
jas, mācās rakstīt un īstenot projek-

tus, kā arī rīko dažādus pasākumus. 
Bibliotekāri laipni tika sagaidīti arī 
rakstnieka Reiņa Kaudzītes vasaras 
mājiņā-muzejā Saulkrastos, kurā 
notiek literāri muzikāli vakari. Vēs-
turiskajā namiņā ar mums kopā bija 
brīnišķīgā gide Ilva. Bibliotekāri ap-
mekēja arī Saulkrastu tūrisma cen-
tru, Saules laukumu un Balto kāpu. 

Noslēgumā no kolēģēm sa-
ņēmām brīnišķīgus vārdus: 
„2020.  gada skaistā vasaras iz-
skaņas dienā esam ciemos jūsu 
mājīgajā bibliotēkā. Esam patiesi 
saviļņotas par jūsu izaugsmi, attīs-
tību, mājīgumu, laipnību un mīles-
tību pret savu darbu. Īpašs paldies 
par uzņemšanu mūsu bijušajām 
Limbažu kolēģēm, kuras tagad 
strādā Saulkrastos!”

Šī gada 23. septembrī Saulkras-
tos Novadpētniecības seminārā 
gaidīsim Pierīgas publisko biblio-
tēku bibliotekārus. Šajā dienā bib-
liotēka apmeklētājiem būs slēgta!

Limbažu un Alojas novadu bibliotekāri Saulkrastos kopā ar Saulkrastu novada bibliotēkas vadītāju pie Reiņa 
Kaudzītes vasaras namiņa-muzeja. Foto: Kristīne Saukuma

Laipni gaidīti, 
mazie pūčulēni!
Kristīne Saukuma,       
Saulkrastu novada bibliotēkas 
bibliotēku informācijas speciāliste

Arī šoruden Saulkrastu novada 
bibliotēka mazajiem lasītājiem 
piedāvās iespēju piedalīties 
„Mazo pūčulēnu skolā”.

Skola ir veidota lasīšanas vei-
cināšanas programmā „Grāma-
tu starts”, kurā gaidām jaunus 
dalībniekus. Saulkrastu novada 
bibliotēka aicina četrgadniekus 
iepazīt grāmatu plašo pasauli. 
Trijās nodarbībās pastāstīsim 
bērniem, kas ir bibliotēka, in-
formēsim par pieejamo bērnu 
literatūru mūsu bibliotēkā, da-
žādām izstādēm, ko ģimenēm 
ar maziem bērniem bibliotēka 
piedāvā, bet bērnu stūrītī darbo-
simies ar izglītojošām spēlēm un 
radošām aktivitātēm. 

„Mazo pūčulēnu skola” veicina 
bērnos interesi par grāmatām un 

lasīšanas nepieciešamību jau kopš 
agras bērnības. Katrs dalībnieks ir 
laipni aicināts pastāstīt par savu 
mīļāko grāmatu (ja tāda ir). 

Projektā „Grāmatu starts” bib-
liotēka tiek pozicionēta kā vieta, 
kurā smelties gudrības, lietderīgi 
pavadīt laiku, gūt jaunas zināša-
nas, kā arī izklaidēties un iegūt jau-
nus draugus. Iniciatīvu „Grāmatu 
starts” aizsācis Latvijas Nacionālās 
bibliotēkas (LNB) Bērnu literatūras 
centrs, un to atbalsta LNB Atbalsta 
biedrība, lai mudinātu bērnus ie-
pazīt aizraujošo grāmatu pasauli 
un iedibinātu lasīšanas tradīciju 
ģimenē. 

Pēc skoliņas absolvēšanas kat-
ram bērnam tiks piešķirta arī Pū-
cītes liecība un dāvanu komplek-
tiņš – mugursoma, lasāmgrāmata, 
mīļlietiņa un noderīgs materiāls 
vecākiem par lasīšanu. 

Saulkrastu novada bibliotēkas 
durvis ir atvērtas visiem lasītā-
jiem, arī visjaunākajiem.

„Mazo pūčulēnu skolas” 
dāvanu komplektiņš.
Foto: Kristīne Saukuma

Pašvaldības policijas 
paveiktais augustā
Normunds Alksnis,
Saulkrastu pašvaldības policija

Augustā Saulkrastu paš-
valdības policijā ir saņemti 
159 izsaukumi, par dažādiem 
pārkāpumiem aizturētas 
5 personas: 1 persona nodota 
Valsts policijas Rīgas reģiona 
pārvaldes Saulkrastu iecirkņa 
darbiniekiem turpmākām 
procesuālām darbībām, 1 – 
nogādāta savā dzīvesvietā, 
3 personas nogādātas nakts 
patversmē „Gaiziņš”.

Uzrakstīti 214  administratīvā 
pārkāpuma lēmumi par soda pie-
mērošanu: 191  lēmums par ceļu 
satiksmes noteikumu neievēro-
šanu, 13  lēmumi par mehānisko 
transportlīdzekļu pārvietošanās, 
tajā skaitā stāvēšanas vai apstā-
šanās noteikumu, pārkāpšanu 
Baltijas jūras un Rīgas jūras līča 
piekrastes krasta kāpu aizsargjos-
lā, 3 – par mehānisko transportlī-
dzekļu pārvietošanos pa gājēju 

ceļu, 3  lēmumi par alkoholisko 
dzērienu vai citu apreibinošu vie-
lu lietošanu sabiedriskās vietās 
vai atrašanos sabiedriskās vietās 
reibumā, 1  lēmums par smēķē-
šanas ierobežojumu neievēroša-
nu, 2 – par sabiedriskās kārtības 
traucēšanu (sīkais huligānisms) 
un 1 lēmums par dzīvnieku turē-
šanas, labturības, izmantošanas 
un pārvadāšanas prasību pārkāp-
šanu. 

Uzsākti 8  administratīvā pār-
kāpuma procesi: 6  – par atkritu-
mu apsaimniekošanas Saulkrastu 
novadā noteikto prasību pārkāp-
šanu, 2  procesi par nekustamo 
īpašumu uzturēšanas Saulkrastu 
novada teritorijā noteikto prasību 
neievērošanu.

Par atkritumu apsaimnieko-
šanas Saulkrastu novadā noteik-
to prasību neievērošanu izsūtīti 
17 paziņojumi.

Par nekustamo īpašumu uztu-
rēšanas Saulkrastu novada terito-
rijā noteikto prasību neievērošanu 
izsūtīti 8 paziņojumi. 

Augusts – izglītojošs un aktīvs 
mēnesis pirmsskolas darbiniekiem
Aiga Vilde, 
Saulkrastu PII „Rūķītis” metodiķe

Pirmsskolā notika kursi un 
mācības visiem iestādes darbi-
niekiem. 31. augustā „Rūķītis” 
aicināja pirmsskolā uzsākt jau-
no 2020./2021. mācību gadu.

Augustā pirmsskolā darbojās 
piecas grupas. Pēdējā augusta ne-
dēļā ar Saulkrastu domes atļauju 
pirmsskola bērniem bija slēgta, lai 
darbinieki varētu apmeklēt kursus 
un mācības. 

24.  augustā visi PII darbinieki 
piedalījās ārpusiestādes nodarbībā 
„Komandas veidošana”, ko vadīja 
profesionāls līderības, harismas un 
komandas attīstības treneris, serti-
ficētu pieaugušo izglītības mentors 
Nauris Svika.

25.  augustā notika darba dro-
šības instruktāža visiem iestādes 
darbiniekiem.

26.  augustā „Rūķītī” ciemojās 
Kristīne Beinaroviča, pasniedzē-
ja, bērnu personības izglītības un 

izaugsmes trenere, ar kursu „Au-
dzināšanas darba īstenošana – iz-
glītojamo sevis izzināšana un paš-
attīstības sekmēšana”. 

27. augustā PII darbinieki sadar-
bībā ar „Latvijas Sarkano Krustu” 

praktiski darbojās pirmās palīdzī-
bas sniegšanas mācībās.

28. augustā lektore Iluta Vilnīte 
visiem iestādes darbiniekiem pre-
zentēja „Mācību procesa nodroši-
nāšanu izglītojamiem ar speciālām 
vajadzībām pirmsskolā”.

31.  augustā „Rūķītis” aicināja 
iestādē uzsākt jauno 2020./2021. 
mācību gadu. Grupas „Bitīte”, 
„Čiekuriņš”, „Zīlīte” kopā ar vecā-
kiem tikās pirmsskolas pagalmā, 
pēc tam iepazinās ar grupiņu un 
pirmsskolas pagalmu, ievērojot val-
stī noteiktos ierobežojumus. Pārējās 
11  pirmsskolas grupas ar audzinā-
tājām nedaudz vēlāk devās satikties 
ar „rūķīšiem”. Pirmsskolas pagalmā 
darbojās trīs stacijas: „Dejo ar Rūķi 
zumbu”, „Sporto kopā ar Rūtu”, 
„Nofotografējies ar rūķiem”. Visus 
bērnus priecēja vadītājas Janas 
Bukovskas burbuļu salūts. Liels 
prieks, ka laikapstākļi mūs lutināja.

Šogad pirmsskolā ir 237  „rūķī-
ši”: no tiem 63 pirmo reizi iepazina 
pirmsskolu un vēl 3  pievienosies 
„Rūķīša” bariņam jau oktobrī.

Foto: no privātā arhīva
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Saulkrasti, tik dažādi – 
kooperatīvs „Liepaine”
Baiba Stjade

Pienāk vilciens Rīga–Saulkras-
ti. Atveroties vilciena durvīm, 
ierastā redzamā aina vasaras 
mēnešos ir soma uz ritentiņiem 
un cilvēki, kuri steigšus dodas 
uz savām vasarnīcām jeb, kā 
tautā saka, „dāčām”. 

Saulkrastu teritorijā ir 25 dārz-
kopības ciemi. Nosaukumi elpu 
aizraujoši: „Roze”, „Jubileja”, 
„Gaisma”... un, nokļūstot dārzko-
pību ciemu teritorijās, paveras tā 
Saulkrastu pilsētas daļa, kas atšķi-
ras no ierastā tūrisma centra ceļ-
vežu piedāvājuma, bet vienlaikus 
ir pietiekami interesanta, lai va-
karā sēstos uz velosipēda, izmes-
tu loku un pavērotu mūs pašus – 
saulkrastiešus!

Kad dārzkopības teritorijas 
veidojās, tās nebija paredzētas kā 
pastāvīgas dzīvesvietas  – to uz-
devums bija ļaut pilsētniekiem 
atvilkt elpu no ierastās ikdienas, 
iekopt mazdārziņu, baudīt siltās 
vasaras dienas un enerģijas pil-
niem atgriezties pilsētā. Tomēr ar 
laiku šajās teritorijās daļa cilvēku 
vasarnīcas bija pārveidojusi par 
pastāvīgām dzīvesvietām. Iespē-
jams, liela daļa dārzkopības sa-
biedrībās dzīvojošo personu dzīvo 
ēkās, kas, faktiski, ir vasarnīcas, bet 
realitātē – dzīvojamās mājas!

Kad zvanām Anitai Ašmanei, 
dārzkopības kooperatīva „Liepai-
ne” priekšsēdētājai, lai sarunātu 
tikšanos, pārsteidz kundzes entuzi-
asms – ar kādu prieku viņa ir gatava 
mūs uzņemt, pastāstīt un parādīt, 
kā dzīve rit šajā pilsētas galā! 

Kooperatīvs „Liepaine” dibināts 
1982. gadā, un jau 13 gadus koope-
ratīva priekšsēdētājas pienākumus 
pilda A. Ašmane.

Lēnā solī kopā ar Anitu apstai-
gājot ciema ielas, varam novērot 
šejienes daudzveidīgo arhitektūru: 
no maza dārza namiņa ar sarkanu 
vannu – puķu dobi līdz iespaidīgai 
divstāvu mājai ar glīti klātu bruģi! 
Sēta pie sētas, un, iespējams, pati 
zaļākā iela Latvijā – to visu var ie-
raudzīt pie mums, Saulkrastos! 

– Kā jūs vērtējat kooperatīvu 
„Liepaine”?

– „Liepaine” no citiem koopera-
tīviem atšķiras ar to, ka šeit agrāk 
ļoti daudzi zemes īpašnieki bija 
Zinātņu akadēmijas pārstāvji un 
sociālais slānis – inteliģents. Kopā 
esam 100  kooperatīva biedri. Pēc 

nacionālās piederības kooperatīvā 
dzīvo 18 krievu, 3 lietuviešu un pā-
rējās latviešu ģimenes.

Kooperatīvā tiek rīkotas kopī-
gas talkas. Sirds sažņaudzas par 
cilvēkiem, kuri joprojām uzskata, 
ka savus atkritumus var atstāt, kur 
pagadās, un mēslot mežā. Es priecā-
jos, ka mūsu kooperatīvā nav daudz 
nekoptu īpašumu, un pēc iespējas 
runāju ar īpašniekiem – mēs spējam 
rast risinājumu problēmām.

Šogad vīrusa COVID-19 dēļ zie-
mā katrās otrajās mājās notika ro-
sība, tādēļ teritorijas tika koptas 
vairāk nekā citus gadus. 

– Kas ir tās lietas, par ko prie-
cājaties savā kooperatīvā? 

–  Pirms iebraukšanas koopera-
tīvā uzstādīta barjera blakus sarga 
būdiņai, kur notiek sapulces  – tās 
apmeklē līdz pat 70% kooperatīvā 
dzīvojošo. Patīkami apzināties, ka 
cilvēki spēj apvienoties, lai uzlabotu 
savu dzīvesvietu. 

Sapulcēs tiek pausti dažādi vie-
dokļi, lielākoties par risināmajiem 
jautājumiem, piemēram, koopera-
tīvs atrodas tuvu Tallinas šosejai, 
tādēļ mašīnu troksnis šeit ir ļoti 
skaļš. Mēs ceram, ka atbildīgās ie-
stādes beidzot ņems mūs vērā un 
uzstādīs trokšņu slāpējošo sienu.

Mums ir uzstādīta videonovē-
rošana, kas atbaida garnadžus. 
Vakaros trokšņošana nenotiek: visi 
cenšas respektēt savstarpējo tu-
vumu un saprot  – ja mūzika skan 
skaļi tavā sētā, tad tā būs dzirdama 
arī otrā ciema galā. Paldies visiem 
„Liepaines” iedzīvotājiem par 
sapratni un draudzīgu atbalstu, kā 
arī kaimiņu kooperatīviem „Gais-
ma”, „Mežvidi-1” un „Zeme”!

Klusums, miers un dabiskums – 
nūdistu pludmale Saulkrastos!
Baiba Stjade

Jau gadiem kailsauļošanās 
piekritēji pludmali aiz tūrisma 
objekta „Baltā kāpa”, dienvid-
rietumu virzienā ir uzskatījuši 
par nūdistu pludmali. Lai rastu 
risinājumu konfliktiem, kas bieži 
rodas starp kailsauļošanās 
piekritējiem un iedzīvotājiem, 
kuri šādu sauļošanos neatzīst, 
pašvaldība 29. jūlija domes sēdē 
lēma veikt grozījumus Saulkras-
tu novada domes 2015. gada 
29. aprīļa saistošajos noteiku-
mos Nr. 6/2015 „Par Saulkrastu 
novada pašvaldības pludmales 
un peldvietu lietošanu”. Pludma-
les izmantošanu nav paredzēts 
mainīt, vien izvietot informatī-
vas norādes (zīmes) „Nūdistu 
pludmale”. 

Šovasar Saulkrastu novada domē 
ar ierosinājumiem par informatīvās 
zīmes uzstādīšanas vietu vērsās 
vairāki vietējie iedzīvotāji un kail-
sauļotāju atbalstītāji no tuvākām 
un tālākām Latvijas pilsētām. 

Lai uzzinātu kaut ko vairāk par 
nūdistu pludmali un kopienu, kura 
Saulkrastos veidojusies vēsturiski, 
uz sarunu aicinājām Ilgvaru Pav-
lovski, Saulkrastu nūdistu pludma-
les koordinatoru.

– Cik sena ir nūdistu plud-
male Saulkrastos?

–  Nūdistu pludmales pirmsāku-
mi meklējami jau no Ulmaņlaikiem. 
Daži dzīvie agrāko laiku „izrakteņi” 
pludmalē stāsta, ka paši sākuši kā 
bērni sauļoties Inčupē jau kopš 40.–
50. gadiem. Tomēr īsts cilvēku pie-
plūdums pludmalē sākās tikai pēc 
tam, kad tika atvērta Inčupes dzelz-
ceļa stacija  – aptuveni 70.  gados. 
Vilciena biļetes toreiz bija ļoti lētas, 
cilvēki no Rīgas brauca bariem, tu-
vumā nebija veikalu, kafejnīcu, kur 
paēst, arī automašīnas bija retajam. 
Tādēļ visi ņēma līdzi uz pludmali 
produktu kaudzi un gatavoja pus-
dienas uz ugunskuriem speciāli ie-
rīkotās vietās. Visā pludmalē (3 ki-
lometros) bija izveidojušās vairākas 
lielas cilvēku kopienas – no 10 līdz 
100 cilvēkiem.

Interesants ir stāsts par kādu 
kompāniju, kura blakus PSRS ar-
mijas slēgtajai teritorijai uzcēla sev 
kāpās nomaskētu mājiņu, šķūnīti 
malkai un mazu pirtiņu ar vietu 
aptuveni trim cilvēkiem un dzīvoja 
tur no maija sākuma līdz septembra 
beigām. Mēs pārējie, kuri bija palī-
dzējuši celtniecībā, gājām reizi ne-
dēļā vakaros ciemos uz pirti pērties. 

Agrākās tradīcijas ir mainījušās, 
jo notikusi paaudžu maiņa, bet ve-
cie vēl palikušie „kadri” cenšas tu-
rēties pie saviem pēdējiem ierīkota-
jiem aplokiem pludmalē. Nesen vēl 
eksistēja arī pēdējā mazā kopiena ar 
savu zemnīcu un pat puķu dārziņu, 
taču viņu vietu „labdari” izdomāja 
apliet ar benzīnu un pa nakti node-
dzināt. Skumji, ka neiecietība pret 
citādo ņem virsroku.

Pludmalē galvenais uzvedības 
noteikums citiem atpūtniekiem 
gan ir palicis nemainīgs – netraucēt 

mieru un atpūtu līdzcilvēkiem. 
Inčupes pludmale vienmēr izcēlu-
sies (salīdzinājumā ar otru lielāko 
nūdistu pludmali Latvijā, Vecāķos) 
ar savu mieru un klusumu, ko no-
vērtējuši daudzi apmeklētāji. 

Saulkrastiešiem ir ļoti pavei-
cies – ja kaut kur uz zemes eksis-
tē paradīze, tad tā ir šeit, Inčupes 
pludmalē! 

Vietējos iedzīvotājus es pazīstu 
diezgan labi, jo katru vasaru ilgu 
laiku esmu dzīvojis Saulkrastos. 
Lielākajai daļai vietējo attieksme 
pret šādu pludmali ir pozitīva. Pats 
pazīstu aptuveni 100  vietējos, kuri 
ir regulāri pludmales apmeklētāji.

Tik garas nūdistu pludmales 
kā pie mums vismaz Eiropā nav. 
Inčupē baltā smilts ir ne tikai kras-
tā, bet arī jūrā, un tas ir liels pluss 
peldētgribētājiem. 

Nūdistu pludmale vienmēr sā-
kusies pie meža takas, ejot taisni no 
Inčupes dzelzceļa stacijas. Dabā tas 
būtu apmēram 1100 līdz 1200 metri 
no Baltās kāpas uz Rīgas pusi.

Pludmales pirmajos metros pa-
rasti atpūšas visvairāk cilvēku, jo tur 
paliek tie, kam smagāki nesamie, un 
tādi, kam grūti noiet garākus attā-
lumus, kā arī ģimenes ar mazajiem 
bērniem un pensionāri. Tur atrodas 
visvairāk saceltās būves jeb vigva-
mi. Aktīvās atpūtas cienītājiem ir 
izveidots volejbola laukums, kurā 
tīkls ir visu vasaru. 

– Jūs esat galvenais 
Saulkrastu nūdistu pludmales 
koordinators. Kā par tādu 
kļuvāt?

– Par līderi es kļuvu pakāpenis-
ki, lai gan apzināti pēc šāda statu-
sa netiecos. Pats neeju iepazīties 
ar pludmales apmeklētājiem  – 
sarunu uzsāku tikai tad, ja ir pa-

matots iemesls, piemēram, kāds 
nesavāc atkritumus, grib iekurt 
ugunskuru, kur nav atļauts, – tad 
gan es aizrādu un sākas saruna. 
Es neesmu līderis, kurš iet cilvē-
kiem klāt, lai aicinātu veidot pasā-
kumus nūdistiem, jo pats to neda-
ru un tādās aktivitātēs nepiedalos. 
Es sevi drīzāk uzskatu nevis par 
nūdistu, bet par natūristu, kam 
patīk vasarā siltā laikā peldēties 
un sauļoties kailam neskartā vidē. 

Esmu vienīgais, kurš pludmalē 
veido atpūtas vietas ne tikai sev un 
saviem draugiem, bet arī cenšos ie-
kārtot pludmali vizuāli interesantu 
visā tās garumā. Pateicoties manām 
aktivitātēm, desmitiem cilvēku kat-
ru gadu nāk ar mani iepazīties. Vig-
vami, konkrēti, ir mans zīmols, un, 
pateicoties to celšanai, man tagad 
pludmalē ir daudz paziņu. Bildes 
ar vigvamiem ir pieejamas daudzās 
ārzemju interneta vietnēs. Kamēr 
vien man būs spēks un enerģija, es 
turpināšu iekopt Inčupes pludmali 
un rūpēties par to, jo, kā zināms, 
tikai dodot pozitīvo enerģiju citiem, 
pats jūties laimīgs!

– Kā jums radās doma par 
vigvamu celšanu pludmalē?

–  Pirms padsmit gadiem es iz-
domāju, ka vajadzētu radīt kaut ko 
oriģinālu un atšķirīgu no citām Lat-
vijas un pasaules pludmalēm. Man 
radās ideja ierasto aploku vietā celt 
mājiņas ar jumtiem  – piramīdas, 
jo tām bija daudz vairāk pozitīvo 
funkciju. Piramīdas iekšpusē cil-
vēkam ir iespēja smelties kosmosa 
enerģiju, atslēgt prātu un meditēt. 
Pludmale kļuvusi arī ainaviskāka, 
turklāt piramīdas ir arī praktiskas – 
tās sniedz aizvēju un ēnu. Pludmalē 
uzceltie vigvami ir mans roku darbs 
ar rekordu – 21 vigvams sezonā. 

Ilgvars Pavlovskis, Saulkrastu nūdistu pludmales koordinators daudzajos 
gados ir izveidojis nūdistu pludmales apmeklētājiem atpūtas vietas un 
volejbola laukumus. Foto: no Ilgvara Pavlovska privātā arhīva

Kooperatīva „Liepaine” 
priekšsēdētāja Anita Ašmane. 
Foto: Pēteris Gertners

Radošums bez robežām. Foto: Pēteris Gertners

Kopienas apmetnes atpūtas vieta ar mazdārziņu Saulkrastu nūdistu 
pludmalē.  Foto: no Ilgvara Pavlovska privātā arhīva
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Tūrisma informācijas centra 
aizvadītā vasara
Elza Zuntnere,  
Saulkrastu tūrisma informācijas centrs

Saulkrastu tūrisma informā-
cijas centram (TIC) šī bijusi 
mazliet neparasta sezona – 
tā sākās vēlāk nekā citus gadus 
vīrusa COVID-19 pandēmijas 
dēļ. TIC apmeklētājiem durvis 
vēra tikai 10. jūnijā, kad beidzās 
ārkārtas situācija valstī. Gan 
šī iemesla dēļ, gan arī tāpēc, 
ka daudzas valstis aizvien ir 
slēgušas robežas, piemēram, 
tūristiem no Krievijas, Saulkras-
tu TIC pakalpojumus šovasar 
izmantojuši tikai 10 674 apmek-
lētāji (2019. gadā – 13 011).

Pēc sniegtās informācijas tema-
tikas rādītājiem, TIC apmeklētāji 
visvairāk vēlas saņemt: bezmaksas 
brošūras un kartes, informāciju par 
apskates objektiem, suvenīrus, in-
formāciju par aktīvo atpūtu, nakts-
mītnēm, ēdināšanas uzņēmumiem. 
Īpaši vietējie iedzīvotāji interesējās 
par gaidāmajiem šīs vasaras pasā-
kumiem. 

Liela interese izrādīta par 
Vidzemes piekrasti kā vienotu ga-
lamērķi tuvākiem apskates objek-
tiem, atpūtas vietām, ēdināšanas 
uzņēmumiem un aktīvās atpūtas 
maršrutiem. Ceļotāji aizvien vairāk 
interesējas par piejūras gājēju ceļu 
„Jūrtaka”.

Sezonas sākumā tika sagatavota 
Saulkrastu karte latviešu un angļu, 
krievu un vācu valodās.

Augusta sākumā kopā ar kolē-
ģiem no „Saviļņojošā Vidzeme” 
Saulkrastu novads tika pārstā-
vēts izstādē – gadatirgū „Izvēlies 
Piebalgu” Jaunpiebalgā. 

Šovasar pirmo sezonu darbojās 
kafejnīcas „Baltā kāpa” un „Kap-

teinis Kaija”, peldvietā „Centrs” 
piedāvājumu atpūtai uz ūdens pa-
pildināja „StarKite”, darbu uzsāka 
„Kvadraciklu noma Saulkrastos”. 
Grila sezonas sākumā durvis vēra 
„Kunturu” kiosks-veikals.

Saulkrastu novada iedzīvotā-
jiem un viesiem šovasar bija arī ie-
spējams piedalīties vairākās „Dam-
berga dizaina studija” sudraba rotu 
darbnīcās, kas notika AMIL SPA 
„Saules Club” telpās.

Mākslinieki Terēze un Guntars 
Zaķi piedāvā glezniecības un kera-
mikas plenērus gan pieaugušajiem, 
gan bērniem. 

Šogad tika atvērtas divas jaunas 
naktsmītnes, apartamentu vies-
nīca „Villa Gaida” un brīvdienu 
māja „Clock house Cottage”. Pirmā 
sezona aizrit pludmales kafejnīcai 
„Tower Cafe Lagoon Saulkrasti”.

TIC lūdza dažādu tūrisma veidu 
uzņēmēju vērtējumu par aizvadīto 
vasaras laiku. 

Mareks Zeltiņš, kura brīvdienu 
māja „Clock house Cottage” at-
vērta pirmo gadu, stāsta: „Vasara 
aizvadīta ļoti labi. Brīvdienu mā-
jas noslogojums – 94%. Brīvas bija 
dažas dienas jūlijā un augustā re-
zervācijas specifikas dēļ – starp ga-
rajām rezervācijām bija viena brīva 
darba diena. Tāpēc par šiem mēne-
šiem mēs esam patīkami pārsteigti, 
ņemot vērā arī mūsu izvēlēto diez-
gan augsto cenu segmentu. Rezer-
vācijas mājaslapās booking.com un 
airbnb.com tika veiktas diezgan 
līdzīgi, tomēr nedaudz vairāk tās 
bija booking.com. Līdz jūlijam lielā-
koties šeit uzturējās vietējie ceļo-
tāji, bet jūlijā un augustā – igauņi 
un lietuvieši. Bija rezervācijas arī 
no Čehijas, Francijas, Vācijas, Liel-
britānijas, bet lielākoties tie bija 
ceļotāji, kas kaut kā bija saistīti ar 

Baltiju (jauktās ģimenes, kurās vīrs 
vai sieva ir no Baltijas valstīm).”

Arī peintbola parka „Bušas” 
īpašnieks Andris Burbergs sezonu 
vērtē labi: „Tā kā pie mums ir aktī-
vā atpūta un kempings, sezona šeit 
sākas jau no marta. Marts, aprīlis 
un maijs, protams, šoreiz neskai-
tās, jo bija aizliegts strādāt.

Parasti mums visaktīvākais un 
ienesīgākais mēnesis ir maijs – šo-
gad tas tika pazaudēts. Jūnijā jau 
sāka parādīties klienti, arī kem-
pingā, lielākoties tikai vietējie. Pēc 
robežu atvēršanas ieradās leiši un 
kāds igauņu tūrists. Jūnijā 80% bija 
vietējie un 20% – ārzemnieki. Jūlijā 
šī attiecība mainījās: 60% vietējie 
un 40% ārzemju tūristi (lielākoties 
no Lietuvas). Augustā jau bija pa-
visam aizņemts – 40% vietējie un 
60% no ārzemēm. Aktīvās atpū-
tas  – peintbola  – rādītāji augustā 
jau bija tādi paši kā pagājušogad.”

Toties Velosipēdu muzejā ir jū-
tams tūristu trūkums no Rietumei-
ropas un Krievijas. Guntis Seregins 
par to izsakās šādi: „Tā īsti sezona 
sākās jūnija vidū, kad tika atvērtas 

Baltijas robežas un viesi lielāko-
ties bija no Lietuvas un Igaunijas. 
Šosezon apmeklētāji bija mazāk, 
bet pagaidām mēs neesam apko-
pojuši un salīdzinājuši datus ar ie-
priekšējās sezonas rādītājiem.” 

Ēdināšanas iestādēm šī vasara 
bijusi ļoti laba. Pludmales kafejnī-
cas „Tower Cafe Lagoon” pārstāve 
Sanita par pirmo aizvadīto sezonu 
teic: „Jā, bija daudzi lietuvieši, igau-
ņi un, protams, priecīgie Saulkrastu 
un tuvējās apkārtnes iedzīvotāji. 
Superpozitīvas atsauksmes. Pat brī-
žos, kad laiks nelutināja, centāmies 
iepriecināt katru viesi, un darīsim 
to arī nākamgad!”

Arī jau ilggadējās Saulkrastu ēdi-
nāšanas iestādes „Saltwater” īpaš-
niece Dagnija Bižāne sezonu uzska-

ta par izdevušos: „Šī vasara mums 
bija viena no veiksmīgākajām un 
noslogotākajām. Liela daļa viesu 
bija lietuvieši, igauņi un krievi. 
Pastāvīgajiem klientiem pat nebija 
vietas! Un brīvdienas no darba die-
nām nemaz neatšķīrās. Liels paldies 
maniem kolēģiem, kuri profesionāli 
apkalpoja daudzos apmeklētājus!” 

Jaunās sezonas sākumā atjau-
noti TIC konti sociālajos tīklos Fa-
cebook/visitsaulkrasti un Instagram/
visitsaulkrasti. Atjaunināta arī mā-
jaslapa www.visitsaulkrasti.lv, kurā 
ir pieejama aktuālā informācija par 
tūrisma piedāvājumu Saulkrastos. 

Saulkrastu novada uzņēmēji 
tiek aicināti iesūtīt rudens jaunu-
mus un piedāvājumus e-pastā tic@
saulkrasti.lv.

Jauns starts – mūzikas un mākslas rudens 2020
Vidzemes jūrmalas Mūzikas un 
mākslas skola

Vidzemes jūrmalas Mūzikas un 
mākslas skola 2020./2021. mā-
cību gadu uzsāk ar 196 audzēk-
ņiem. Mūzikas programmās 
mācības sāk 91 audzēknis, ar 
ko savās specialitātēs strādās 
15 pedagogi – profesionāli mūzi-
ķi, bet vizuāli plastiskās mākslas 
programmu uzsāk 105 audzēkņi, 
kurus mācīs 9 pedagogi – profe-
sionāli mākslinieki.

7. un 8. septembrī notiek uzņem-
šana 1. klasē/kursā, kā arī sagatavo-
šanas grupās, tāpēc paredzams, ka 
audzēkņu skaits palielināsies. 

Aicinām pievērst uzmanību 
arī plānotajai interešu izglītī-
bas programmai (skat. mājaslapā 
www.vjmmskola.lv, sadaļā „Jau-
numi”), ko novada bērniem un 
jauniešiem sagatavojis mūzikas 
pedagogs, „Saulkrasti Jazz” orga-
nizators Raimonds Kalniņš! Visi 
bērni un jaunieši no 8 līdz 24 ga-
diem, kuriem ir vēlme attīstīt sevi 
radoši, intelektuāli, muzikāli un 

emocionāli, tiek aicināti pieteik-
ties (tālrunis 26348481). Tiks mu-
zicēts džeza un populārās mūzikas 
ritmos, dažādos stilos un formās. 
Aizrautīgi, interesanti, jautri un 
izglītojoši pavadīts laiks kopā ar 
radošu personību, iepazīstot da-
žādus mūzikas instrumentus un 
muzicēšanu kolektīvā, ir garan-
tēts. Ja tev jau ir priekšzināšanas 
mūzikā – ļoti labi, ja ne – apgūsi! 
Iepazīsimies jau septembrī, bet 
aktīvāku darbību, ja tiks saņemts 
interešu izglītībai paredzētais fi-
nansiālais atbalsts, plānots uzsākt 
oktobrī. 

Ir īstenots Valsts kultūrkapitāla 
fonda projekts „Jauns aprīkojums 
zīmēšanas un grafikas klasei”: ie-
gādātas jaunas ģipša figūras un 
ornamenti, kā arī 30 jauni molberti 
zīmēšanai. Projektā „Vibrofona ie-
gāde” paredzēto jauno vibrofonu 
sitaminstrumentu klasei joprojām 
gaidām. Tas, šķērsojot četras robe-
žas, ir ceļā pie mums no Francijas. 

Septembrī plānojam skatīt 
Džuzepes Verdi operu „Traviata” 
Latvijas Nacionālās Operas un ba-
leta teātrī. 

Flautas klases audzēknes sko-
lotājas Aivas Zaubergas vadībā 
gatavojas uzstāties Starptautiska-
jā Noras Novikas kameransambļu 
konkursā, kas notiks oktobrī. 

Mūsu kokles klases skolotāja 
Anita Viziņa-Nīlsena aicinās pie-
dalīties 5.  starptautiskā festivāla 
„Kokle un tai līdzīgie instrumenti 
apkārt Baltijas jūrai” Saulkrastos 
un Limbažos novembrī plānotajos 
koncertos. Kokles klases audzēk-
ņi gatavosies piedalīties festivālā 
„Nordic Harp meeting” Kopenhā-
genā (Dānijā), vienlaikus izvērtējot 
nokļūšanas iespējas.

Ik gadu, mācību sākumā kora 
klase kopā ar savu skolotāju Ināru 
Freimani dodas uz jauno kompo-
nistu kompozīciju konkursu Alo-
jā. Šogad konkurss veltīts latviešu 
dzejnieka un publicista Ausekļa 
170  gadu jubilejai. Vecāki tā vietā 
ierosināja apmeklēt netradicionālu 
pasākumu, tādēļ organizatori diri-
ģentes Māras Skrides vadībā lēma, 
ka kora klašu audzēkņi šogad uz 
Aloju tomēr nebrauks – kopkora un 
koru individuālie dziedājumi neno-
tiks. Koncertā ar Ausekļa jubilejai 

atbilstošu programmu uzstāsies 
koris SOLLARE, soliste Ieva Parša, 
muzikologs Orests Silabriedis, kā 
arī būs iepriekšējo konkursu lau-
reātu elektroniskie sveicieni. Uz 
pasākumu tiek mīļi aicināti jaunie 
autori, koru diriģentes un aktīvie 
līdzjutēji, arī saulkrastieši. 

Saulkrastu Mākslas nodaļas ve-
cāko kursu audzēkņiem plānots 
septembrī apmeklēt izstādes Lat-
vijas Nacionālajā mākslas muzejā: 
Riharda Zariņa „Ko Latvijas meži 
šalc” un tēlniecības izstādi „Lak-
tācija”. Zvejniekciema Mākslas no-
daļas vecāko kursu audzēkņi dosies 
uz Dekoratīvās mākslas un dizaina 
muzeja izstādi „Skuja Braden. 
Samsāra”, kā arī gleznu un stikla 
mākslas izstādi „Satikšanās gais-
mā” Rīgas Sv. Pētera baznīcā.

Oktobrī plānota izzinoša kul-
tūrvēsturiska ekskursija  – plenērs 
Vecrīgā.

Tik ierastie mākslas konkursi 
šoruden valstī tiek rīkoti mazāk, 
bet daži tomēr notiek. Septembrī 
piedalīsimies III  vizuālās mākslas 
konkursā „Pils. Sēta. Pilsēta”, bet 
oktobrī  – IV  starptautiskajā glez-

nošanas konkursā „Vilnis Lielupē”.
Priecājoties atkal satikt vie-

nam otru klātienē, ideju un jaunu 
ieceru netrūkst! Plānojam arī vai-
rākas meistarklases viesmāksli-
nieku vadībā. 

Šogad esam gandarīti un patīka-
mi pārsteigti arī par mūsu audzēk-
ņu un absolventu turpmākajām 
gaitām mūzikas un mākslas profe-
sionālajā ceļā: Anete Grabčika pro-
fesionālo izglītību turpinās Jāzepa 
Mediņa Rīgas Mūzikas vidusskolas 
Vokālajā nodaļā, Roberts Biuka  – 
Rīgas Doma kora skolā, Markuss 
Lastoveckis un Kirils Turovs – Rīgas 
6.  vidusskolā ar mūzikas novirzie-
nu, Edvīns Mičulišs – Rīgas Mākslas 
un mediju tehnikumā foto dizaina 
specialitātē, Leons Bernhards – ai-
navu arhitektūras studijās Latvijas 
Lauksaimniecības universitātē, bet 
Kalvis Rudzītis  – Latvijas Mākslas 
akadēmijas jaunajā nodaļā „Krāsa. 
Attēls. Skaņa”. 

Apsveicam mūsu absolventus 
ar iestāšanos, godam izturētajiem 
iestājeksāmeniem un atlases kon-
kursiem, un vēlam profesionālu 
izaugsmi un veiksmi!

Foto: Laura Cielēna 

Apmeklētāju TOP 
Jūnijā lielākoties Saulkrastus 
apmeklēja vietējie ceļotāji 
(63% no kopējā TIC 
apmeklētāju skaita). 
Atverot robežas, daudz viesu 
ieradās no kaimiņvalstīm – 
Lietuvas (21% no kopējā TIC 
apmeklētāju skaita) 
un Igaunijas (8% no kopējā TIC 
apmeklētāju skaita). 
Tūristi no pārējām Eiropas 
valstīm (Somijas, Vācijas, 
Francijas, Nīderlandes, Itālijas) 
bija salīdzinoši nedaudz 
(8% no kopējā TIC apmeklētāju 
skaita).
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Ilze Jakuša-Kreituse: Katrs esam 
daļa no Saulkrastu kultūras dzīves
Daina Vārpiņa

Pa kultūras nama „Zvejniek-
ciems” atvērtajiem balkona 
logiem plūst kamerorķestra 
„Kremerata Baltica” mēģinā-
jumā izpildītā klasiskā mū-
zika, turpat ar velosipēdiem 
pieripina bērni atstarojošās 
vestēs un kopā ar skolotāju 
dodas izzināt kuģu make-
tu izstādi, kāds jauns pāris 
vestibilā aplūko mākslinieka 
Mareka Gurecka darbus... 
Diezgan liela rosība tik siltai 
augusta dienai! 

Raitajā solī starp daudzajiem 
darbiem turpat izdodas satikt un 
pārrunāt vietējo kultūras dzīvi ar 
Saulkrastu kultūras centra vadī-
tāju Ilzi Jakušu-Kreitusi. Pusotrā 
gadā pēc rekonstrukcijas durvis 
atkal vēris viņas vadītais kultū-
ras nams „Zvejniekciems”. Darbu 
turpina 15 amatiermākslas kolek-
tīvi, bet pasākumu organizēšanā 
aizvien vairāk novērojama jauna 
tendence – vairāk radīt un iesais-
tīties pašiem, ne tikai gaidīt at-
braucam lielos māksliniekus! 

– Pastāstiet, lūdzu, nedaudz 
vairāk par jūsu darbiem un 
pienākumiem šajā amatā?

–  Saulkrastu kultūras centrs 
ir pašvaldības izveidota iestāde, 
kas ir atbildīga par visu kultūras 
aktivitāšu, arī novadpētniecību, 
pasākumu, koncertu un citu pa-
sākumu organizēšanu, amatier-
mākslas kolektīviem, kā arī par 
kultūras namu „Zvejniekciems” 
un Reiņa Kaudzītes dārza namiņu 
Saulkrastu centrā. Tajā ir neliela 
ekspozīcija, kuras lielākā vērtība 
ir stāsts par Reini Kaudzīti, kas 
Saulkrastos pavadīja mūža nogali. 
Liela nozīme ir darbam ar mūsu 
15  radošajiem kolektīviem, kuru 
dalībnieki dejo, dzied, koklē, auž 
un citādi izpaužas. 

– Kā darbojas šie kolektīvi – 
vai to dalībnieki ir tikai 
pieaugušie? 

– Bērni piedalās mūsdienu deju 
grupā, kā arī pirmsskolas vokālajā 
studijā un deju pulciņā, bet pārējos 
kolektīvos lielākoties ir pieaugu-
šie. Bērniem tautisko deju kolek-
tīvi, kori un citas radošās grupas 
ir katrā no Saulkrastu skolām. Tā 
ir liela vērtība, ka cilvēki šodien 
vēlas dejot, dziedāt un citādi ra-
doši darboties. Mēs nodrošinām 
telpas mēģinājumiem, tērpus un 
citu nepieciešamo, algojam kolek-
tīvu vadītājus, kā arī organizējam 
koncertus un atbalstām uzstāša-
nos citviet. Tas viss ir iespējams ar 
Saulkrastu novada domes finan-
siālu atbalstu! Pēc iespējas mek-
lējam arī citus finansējuma avo-
tus. Mūsu kolektīvi ir ambiciozi, 
iekļaujas Latvijas Dziesmu un deju 
svētku kustībā, turklāt ir daudzas 
citas vajadzības. Palīdzēt mūsu 
kolektīviem parādīt sevi – tas ir arī 
Saulkrastu novada identitātes un 
lepnuma apliecinājums! 

– Septembris ir laiks, kad 
kolektīvi uzņem jaunus dalīb-
niekus. Cik liela ir Saulkrastu 
un tuvējās apkārtnes iedzīvo-
tāju atsaucība? Ko jūs teiktu 
tiem, kuri sevī jūt spējas dar-
boties kādā kolektīvā, bet vēl 
šaubās – nākt vai nenākt...? 

–  Iedzīvotāju atsaucība ir liela, 
bet es aicinu noteikti papildināt 
mūsu kolektīvu rindas! Protams, 
ik pa brīdim kolektīviem ir nepie-
ciešams papildinājums. Piemēram, 
koros vīri vienmēr ir laipni gaidīti! 

Pēc maniem novērojumiem, 
kolektīvu pamatkodolu lielāko-
ties veido Saulkrastu novada ie-
dzīvotāji, bet tajos piedalās arī 
dalībnieki no Skultes un Sējas. 
Vēl viena pozitīva tendence  – to 
jauniešu aktivitāte, kuri mācās vai 
studē Rīgā un uz mēģinājumiem 
Saulkrastos ierodas speciāli. Es 
uzskatu, ka novadam ir ļoti svarīgi 
šādi saglabāt dzīvu saikni ar savu 
jaunatni, kura, iespējams, arī turp-
māk izvēlēsies šeit dzīvot. Skaidrs, 
ka viņiem ir liela slodze, jo mēģinā-
jumi notiek vakaros, bet daudziem 
pēc tam vēl jāatgriežas Rīgā. 

Katrs kolektīvs tiešām priecājas 
par jauniem dalībniekiem: tā ir 
lieliska iespēja gan būt kopā, gan 
sevi bagātināt. Turklāt, ja jau Lat-
vijas nemateriālās kultūras man-
tojums ir iekļauts UNESCO, mums 
pašiem vien tas jākopj arī turp-
māk. Redzam, ka lielie kolektīvi 
Latvijā bieži vien šo darbošanos 
izkopuši tik ļoti, ka grūti nosaukt 
viņus par amatieriem, tādēļ maza-
jiem kolektīviem ir īpaša nozīme 
pašreizējo tradīciju saglabāšanā. 
Mana pārliecība: Latvijas nema-
teriālais kultūras mantojums pie-
der nevis elitei, bet tautai. Taču, 
ja katrs turpināsim sēdēt dīvānā, 
paskatīsimies, vai pēc 20  gadiem 
vēl būs Latvijas Dziesmu un deju 
svētki?! 

– Vai Saulkrastu amatier-
mākslas kolektīvos vecuma 
grupas ir pilnīgi pārstāvētas, 
vai arī kādā vecumposmā 
cilvēki mazāk izvēlas šādas 
sabiedriskas aktivitātes? 

–  Pie mums ir ko darīt jebku-
ra vecuma grupai, un seniori gan 
tautu deju kolektīvā, gan vokālajā 
ansamblī ir vieni no aktīvākajiem 
dalībniekiem. Seniori piedalās 
mēģinājumos, uzstājas no sirds 
un dvēseles, kur un kad vien va-
jag! Savi kolektīvi ir gan vidējai 
paaudzei, gan atsevišķās radoša-
jās grupās, piemēram, korī ANI-
MA vairāk darbojas jaunieši. 

– Kādas ir iespējas dibināt 
vēl kādu jaunu kolektīvu? 

–  Interese būtu, bet visam ir 
nepieciešams finansējums. Būsim 
godīgi – vairāk par 15  kolektīviem 
mūsu salīdzinoši mazais novads 
nevar atļauties. Tāpēc ir labāk, ka 
spējam noteiktā kvalitātē uzturēt 
un attīstīt pašreizējos kolektīvus. 
Piedāvājums tik nelielam iedzīvo-
tāju skaitam ir plašs, un katram ir 
iespēja atrast savu kolektīvu. Būtu 
labi, ja turpmāk Saulkrastos darbo-
tos kopīga dejotāju apvienība, nevis 
kā tagad, kad bērni skolās nodalīti 
atsevišķi. Tā veidotos labāka dejo-
tāju pēctecība. Ir vairākas pašval-
dības, kas jau ir īstenojušas šādas 
pārmaiņas. 

– Martā, kad COVID-19 dēļ 
tika izsludināta ārkārtas 
situācija, darbs klātienē bija 
jāpārtrauc arī amatiermāk-
slas kolektīviem. Kā šo laiku 
pārdzīvojāt? Vai, tāpat kā 
citviet, arī pie jums notika 
aktivitātes tiešsaistē? 

– Pirmajā brīdī bija neizpratne, 
kā tālāk rīkoties, bet pēc dažām 
dienām katram kolektīvam jau 
bija gatavs plāns darbam jaunajos 
apstākļos. Viegli nebija, bet pakā-
peniski viss izdevās. Piemēram, 
kokļu ansambļa „Saule” pasnie-
dzējai Solveigai Ivanovai piedā-
vājām īpašas datormācības, lai 

viņa varētu ar audzēkņiem strādāt 
tiešsaistē. Viņai šie jauninājumi 
iepatikās tik ļoti, ka viņa vēl ta-
gad dažreiz labprāt tos izmanto. 
Koris ANIMA platformā Zoom pat 
iedziedāja jaunu dziesmu un kā 
pozitīvs paraugs pasaulē tika pie-
minēts ārzemju laikrakstā „Was-
hington Post”. Tautu deju kolek-
tīva dalībnieki katrs dejoja mājās, 
vadītāja Judīte Krūmiņa kopā ar 
koncertmeistarēm gatavoja video 
ar uzdevumiem un saņēma filmē-
tas atskaites no dejotājiem, snie-
dza atgriezenisko saiti – padomus, 
ko un kā labāk darīt turpmāk. 

Mēs redzējām, ka seniori dejo 
kopā ar mazbērniem – tas stiprināja 
ģimeniskās saites. Pavasaris starp 
kolektīviem izvērtās par radošo iz-
aicinājumu laiku. Protams, visi ļoti 
gaidīja satikšanos klātienē! Tikko 
bija iespēja, mēģinājumi atsākās 
distancēti vienam no otra. Amatier-
mākslas kolektīvu aizvadīto sezonu 
plūstoši nomainījusi jaunā, jo visi 
bija tā noilgojušies pēc darbošanās, 
ka kolektīvu aktivitātes šovasar ne-
apstājās.

Tikai pirmsskolas bērnu vokālā 
studija un deju kolektīvs devās va-
saras brīvlaikā. 

– Kā jūs izvēlaties, kādus 
pasākumus un koncertus 
Saulkrastos organizēt? Kāds, 
pēc jūsu domām, ir skatītājs, 
šo pasākumu dalībnieks? 

– Vienmēr aktuāls ir jautājums: 
„Kur ir robeža starp izklaidi un 
kultūru? Rīkot lielākoties vieglus 
izklaides pasākumus, kas patīk lie-
lai daļai iedzīvotāju, vai arī sniegt 
iespēju baudīt augstas kvalitātes 
koncertus un tamlīdzīgi?” Piemē-
ram, Kamermūzikas festivāls pie 
mums, Saulkrastos ir attīstījies 
tiktāl, ka tā jau ir tradīcija klasiskās 
mūzikas cienītājiem. Kamerorķes-

trim „Kremerata Baltica” šeit ir tik 
ļoti iepaticies, ka tas ne tikai pie-
dalās konkrētajā festivālā, bet arī 
šogad vairākas dienas rīkoja mēģi-
nājumus kultūras nama „Zvejniek-
ciems” zālē. Tas ir lieliski, ka mūsu 
kultūras nama zāli novērtē arī pro-
fesionāļi! Katru gadu šim festivā-
lam tiek radīts jaundarbs, kas tiek 
pirmatskaņots tieši Saulkrastos  – 
brīvā dabā. 

Vasaras pasākumu sezonu arī 
šogad Saulkrastos, kā parasti, no-
slēdza Senās uguns nakts, kad visā 
Baltijas jūras piekrastē iedzīvotāji 
pieminēja draudzību un mijiedarbī-
bu ar jūru. 

Nozīmīgs gada pasākums ir tau-
tu deju festivāls „Sasala jūrīna”, 
kurā šogad piedalījās 25  kolektīvi! 
Pagājušogad, maija vidū nolēmām 
apvienot vasaras sezonas pasāku-
mu atklāšanas pasākumu ar Muzeju 
nakti. Tā bija iespēja sevi parādīt 
gan Saulkrastu amatieru mākslas 
kolektīviem, gan ielūkoties vietās, 
kas ikdienā ir slēgtas. 

Saulkrastu pilsētas svētkus rīko-
jam tā, lai tie ieinteresētu visplašā-
ko auditoriju. Visas to aktivitātes 
apmeklētājiem ir pieejamas bez 
maksas. Diemžēl bija jāievēro CO-
VID-19 pulcēšanās ierobežojumi, 
bet vienlaikus tas mūs pamudināja 
kļūt radošākiem – augusta sākumā 
sarīkojām pasākumu „Saulkrasti iz-
iet ielās”. Jau otro gadu pie mums 
viesojās Rīgas cirka skola, kas ir ne 
vien laba alternatīva bērnu un jau-
niešu izklaidēšanai, bet arī stimuls 
viņiem darboties patstāvīgi. Dažā-
dās vietās bija pieejamas arī meis-
tardarbnīcas, kā arī modes skate, ka-
ratē paraugdemonstrējumi, neliels 
tirdziņš un koncerti, un citas aktivi-
tātes, tāpēc drūzmēšanās nenotika. 
Mežaparkā grafiti izveidotās klasītes 
būs iespēja lēkāt vēl vairākus gadus. 
Tā mēs šovasar defektu pārvērtām 
par efektu! Nav liela māksla sarīkot 
Latvijas popzvaigznes uzstāšanos 
un uzstādīt skatuvi – daudz lielāka 
māksla ir iemācīties priecāties, līdz-
darbojoties pašiem!

Šogad īpašs bija vasaras sezonas 
noslēgums, kurā līdztekus ierastajai 
Senās uguns naktij un folkloras pa-
sākumam „Pa Saulei” tika rīkoti arī 
Ostas svētki  – jauka tradīcija, kas 
izceļ Saulkrastus un Zvejniekciemu 
kā jūras un zvejniecības vietu. 

– Kādi pasākumi šogad 
vēl priecēs Saulkrastu 
iedzīvotājus un viesus? 

–  Paldies Saulkrastu novada 
domei par jaunu YAMAHA flīģeli 
Saulkrastu kultūras centrā! Tagad 
mums ir instruments, ko gatavi 
spēlēt gandrīz visi Latvijas galvenie 
pianisti. Līdz šim, plānojot pasāku-
mu programmu, klavieru nebija... 
Jau zināmi vairāki pianisti, kuri vie-
sosies pie mums, un varu pačuks-
tēt – jā, būs arī Raimonds Pauls! 

Septembrī atkal atzīmēsim Bal-
tu vienības dienu, ko pagājušogad 
svinējām reizē ar rudens ražas 
svētkiem  – cilvēkiem bija iespēja 
savstarpēji mainīties ar āboliem, 
kabačiem u.c. 

Saulkrastu Domes Ziņas

2020. gada septembris

Ilze Jakuša-Kreituse šajā pavasarī, kad vīrusa COVID-19 dēļ visi palika mājās, uzvilka kora ANIMA tautastērpu un 
ar iedvesmojošu runu uz kultūras nama „Zvejniekciems” jumta uzmundrināja gan amatiermākslas kolektīvus, gan 
ikvienu Saulkrastu iedzīvotāju. Foto: no Ilzes Jakušas-Kreituses privātā arhīva

„Nav liela māksla sarīkot Latvijas popzvaigznes 
uzstāšanos un uzstādīt skatuvi – daudz lielāka 
māksla ir iemācīties priecāties, līdzdarbojoties 

pašiem!”

Uzziņai 
Saulkrastu kultūras centrā 
ir 15 radošie kolektīvi, 
kuros darbojas vairāk nekā 
300 dalībnieki. 
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Ziemā iesākām jaunu tradīciju – 
organizējām koncertus sestdienu 
vakaros, ko turpināsim vienu vai 
divas reizes mēnesī. Mēs redzam, 
ka cilvēkiem šādi koncerti patīk. 
Sava vieta Saulkrastu kultūras dzī-
vē ir arī kino. Piemēram, cenšamies 
rādīt jaunākās latviešu filmas, ie-
priekšējā gadā gan Mežaparkā, gan 
arī šeit, pie kultūras nama iesākām 
organizēt brīvdabas kino izrādes. 
Cilvēki labprāt nāk skatīties. Prieks, 
ka jaunu elpu ieguvis Reiņa Kaudzī-
tes dārza namiņš, kurā visu vasaru 
notika literāri muzikālie vakari, kas 
augustā noslēdzās ar pasākumu 
„Eju pie Reiņa Kaudzītes skolā”. Šie 
atjaunotie pasākumi atdzīvināja 
namiņu, jo līdz šim tas bija tikai kā 
apmeklējuma vieta. 

Ļoti skaisti svinam Latvijas valsts 
svētkus 17. un 18. novembrī, kad visi 
varam sanākt kopā. Pagājušajā gadā 
jaunums bija gaismotāju veidotās 
projekcijas uz ēku sienām, ko iz-
mantosim arī šogad. Pagājušogad 
pirmo reizi izgaismojām kultūras 
centru „Zvejniekciems”. Protams, 
pirmajā adventē 6.  decembrī ko-
pīgi iedegsim Ziemassvētku eglīti, 
un šogad uzstāsies grupa „Carnival 
Youth”. Aizvien interesantāks kļūst 
Ziemassvētku tirdziņš, kurā mums 
jau izdodas radīt sajūtu kā Eiropas 
tradicionālajos tirdziņos. 

– Vai iedzīvotājiem ir 
aktuālas arī kopīgas balles? 

–  Nav noslēpums, ka ilgi pēc 
rekonstrukcijas kultūras nama 
„Zvejniekciems” pirmā stāva telpas 
lietošanai nebija pieejamas, tādēļ 
pirmā balle pēc ilga starpposma 
notika pagājušā gada rudenī, kam 
sekoja Jaungada sarīkojums. Mūziķi 
bija pārsteigti: „Kaut kas neredzēts: 
pirmā deja un visi jau dejo!” Varēja 
redzēt, ka cilvēki ir noilgojušies pēc 
dejošanas un sev tuvas kompānijas 

pie galdiņa. Tiesa, aktīvā kultūras 
dzīve nozīmē diezgan lielu kultū-
ras nama aizņemtību, tādēļ ir grūti 
atrast nedēļas nogali balles sarīko-
šanai. 

– Kad jūs zvanāt pazīsta-
miem Latvijas māksliniekiem, 
kā viņi reaģē, saņemot aici-
nājumu uz Saulkrastiem? 

–  Citi ir pārsteigti  – lai arī 
Saulkrasti ir zināma vieta, daudzi 
šeit sen vai vispār nav bijuši. Taču 
nav tā, ka kāds būtu īpaši jālūdz 
pie mums atbraukt uzstāties. Līdz 
šim vienīgie atteikumi bijuši labu 
klavieru trūkuma dēļ. Mūziķi man 
ir teikuši: viņiem svarīgākā ir ska-
ņa un pieejamā instrumenta kva-
litāte. Zāles akustika ir diezgan 
laba, protams, būtu nepieciešami 
vēl daži uzlabojumi. Ar nepacie-
tību gaidām, kad tiks atjaunota 
Saulkrastu estrāde. 

– Vai kultūras namu 
„Zvejniekciems” turpmāk 
redzat arī kā tūrisma objektu, 
kurā apmeklētājus uzrunāsiet 
ar arhitektes Martas Staņas 
izcilo mantojumu? 

–  Jā, noteikti, ka ar Martas Sta-
ņas, kura savā redzējumā tajā laikā 
bija tālu priekšā citiem, mantoju-
mu arhitektūrā mums ir jālepojas, 
jo tāds kultūras nams kā Zvejniek-
ciemā Latvijā ir vienīgais! Turklāt 
mums jābūt lepniem par arhitekta 
Modra Ģelža devumu. Būtiski, ka 
šodien arhitektūras pētniecība pa-
saulē tiek vērtēta ļoti augstu, un, 
pareizi izmantojot šīs ievērojamās 
Saulkrastu būves, noteikti varētu 
ieinteresēt ne tikai Latvijas, bet arī 
ārzemju apmeklētājus. 

Mēs vēlamies attīstīt arī vietējo 
vizuālo mākslu, piemēram, organi-
zējot mākslinieku izstādes. Par no-
vadpētniecību: nepieciešams pie-
tiekami kritiski izvērtēt: vai, ko un 
kā mēs vēlamies plašāk parādīt no 
aizvadīto gadsimtu sadzīves priekš-
metiem?

– Pastāstiet, lūdzu, par 
Saulkrastu kultūras centra 
kolektīvu!

– Saulkrastu kultūras centra ko-
lektīvs ir neliels, bet, kad notiek pa-
sākumi, viens otram ejam palīgā, lai 
viss notiktu atbilstoši plānam. Mēs 
visi esam kultūras patrioti, un, ja 
vajag, jebkurš pirms pasākuma pa-
ņems arī slotu, saslaucīs vai paveiks 
citus tehniskus uzdevumus. Lai kas 
arī būtu rakstīts uz papīra, kultūras 
darbā nav iespējams visu detalizēti 
saplānot. Protams, ir izaicinājums 
oktobrī iesniegt nākamā gada pasā-
kumu plānu, kurā viss būtu detali-
zēti izklāstīts... 

– Kādā veidā komunicējat 
ar citu pašvaldību kultūras 
darbiniekiem? 

– Mēs sadarbojamies ar Pierīgas 
izglītības, kultūras un sporta pār-
valdi, kas rīko mums tikšanās, kā arī 
apmeklējam citas pašvaldības. Lai 
darbi turpinātos, ir svarīgi redzēt, 
dzirdēt un aprunāties ar citiem ko-
lēģiem. Kaimiņi vienmēr atbalsta, 
kad nepieciešama informācija, vai, 
piemēram, nesen no Limbažiem 
pie mums atceļoja kuģu modeļu 
izstāde. Kultūras iestādes vienmēr 
cenšas savstarpēji palīdzēt, jo labi 
zinām, cik mūsu darba garoziņa cit-
reiz mēdz būt cieta... 

– Pusotru gadu jūs bijāt 
Saulkrastu kultūras centra 
vadītāja. Kādēļ tobrīd 
šo darbu uzsākāt, un ko 
plānojat darīt turpmāk? 

– Saulkrastos es ierados no Rīgas 
un ilgi dzīvoju, īsti neapzinoties savu 
piesaisti šai vietai. Tāpat kā daudzi, 
arī es braucu uz darbu Rīgā un par 
vietējo kultūras dzīvi neko nezinā-
ju līdz brīdim, kad manu uzmanību 
pievērsa kamermūzikas koncerta 
afiša un es sāku vairāk interesēties 
par Saulkrastos notiekošo. Šodien 
jau redzu, ka mūsu nozarē kultūras 
centra darbinieks vairs nevar domāt 
šauri: „Ai, tas jau vietējo iedzīvotāju 
neinteresēs!” Saulkrastu sabiedrī-
ba mainās: ļoti daudzas jaunas ģi-
menes šeit pārceļas ar bērniem, un 
bieži vien kultūras dzīvei ir nozīme 
šāda lēmuma pieņemšanā. Viņi 
novērtē, ka sestdienā nav jābrauc 
uz koncertu Rīgā, bet ir iespēja ap-

meklēt līdzvērtīgu pasākumu te-
pat. Jā, arī balles ir nepieciešamas, 
bet Saulkrastu publika ļoti labprāt 
apmeklē kvalitatīvus koncertus un 
tamlīdzīgus pasākumus. Daļa pa-
sākumu ir bez maksas, daļai biļetes 
cena ir vidēji no 5 līdz 7 eiro. Svarīgi, 
ka Saulkrastu kultūras centrs šādi 
spēj nodrošināt nelielus ienākumus 
arī pašvaldības budžetā. 

Prieks, ka izdevies īsā laikā diez-
gan daudz izdarīt, bet tagad esmu 
nolēmusi laiku veltīt sev un savai 
ģimenei. Plānoju daudzus radošus 
projektus starptautiskajā kino. Pē-
dējos gados Baltijas valstis kļuvušas 
par lielisku un pieprasītu filmēša-
nas vietu, un mani fascinē šī dina-
mika un aktivitāte, kas, protams, ir 
arī kultūrā un pasākumu rīkošanā, 
bet sniedz lielāku radošo brīvību. 

– Kultūras namā „Zvejniek-
ciems” ir arī skatuves tērpu 
glabātava. Kādu tērpu un 
kādā gadījumā jūs izvēlētos 
uzvilkt un ko ar to vēlētos 
pateikt? 

–  Interesants jautājums... Atce-
roties aizvadīto pavasari: vispirms 
visi sabijāmies no COVID-19, tad 
silti ieritinājāmies mājās, bet vienā 
brīdī radošajiem kultūras cilvēkiem 
kļuva ļoti grūti ap sirdi, jo mēs sa-
jutām savu nevarību un nevaja-
dzību notiekošā priekšā. Tuvojās 
4.  maijs  – Latvijas Republikas 
Neatkarības atjaunošanas diena, 
un es sapratu, ka mums, Saulkrastu 
kultūras centram, kaut kas ir jāda-
ra – jāuzmundrina pārējie! Šajā die-
nā Latvijā bija izsludināts arī Tautas 
tērpu gājiens, kurā šogad katrs bija 
aicināts piedalīties individuāli. Es 
arī mūsu mazo Saulkrastu kultūras 
centra kolektīvu un visus amatie-
ru mākslas kolektīvus aicināju tajā 
piedalīties, un tad atklāju, ka man 
gandrīz vienīgajai nav sava tautas-
tērpa. Tādēļ es no mūsu tērpu gla-
bātavas izvēlējos kora ANIMA zilo 
tautastērpu, un kopīgiem spēkiem 
mēs izveidojām pacilājošu video, 
kurā uz kultūras nama jumta paus-
tais uzmundrinājumam noderēja 
gan mums, gan visiem Saulkrastu 
novada iedzīvotājiem. 

Saulkrastu kultūras centra vadītāja Ilze Jakuša-Kreituse ar kolēģiem ir gandarīta par skaisti izdevušos kamermūzikas festivālu „Satikšanās Saulkrastos” arī šogad. Attēlā (no kreisās): 
pianists Rihards Plešanovs, Ilze Jakuša-Kreituse, festivāla dibinātāja Magdalēna Geka, festivāla mākslinieciskais vadītājs Konstantīns Paturskis un Beāte Barčevska-Mukāne (vadītāja 
vietniece). Foto: Didzis Grodzs

Mūziķi bija pārsteigti: 
„Kaut kas neredzēts: 

pirmā deja un
 visi jau dejo!”

Normunds Līcis, 
Saulkrastu novada domes 
priekšsēdētājs

Laiks kopā ar Kultūras cen-
tra vadītāju Ilzi Jakušu-Kreitusi 
bija pārbaudījumu un izaicinā-
jumu pilns: bija jānovērš kultū-
ras namā „Zvejniekciems” veiktā 
nekvalitatīvā remonta radītās 
problēmas, kā dēļ nams ilgstoši 
bija slēgts. Bija jāpārstrādā 
estrādes rekonstrukcijas pro-
jekts. Šogad vīrusa COVID-19 
pandēmijas ierobežojumu dēļ 
pilsētas svētkus un daudzus 
citus plānotos pasākumus 
nācās atcelt. Tomēr, pārvarot 
visas grūtības, ir izveidots jauns 
kultūras dzīves piedāvājums. 

Ilze ar savu dzīvesprieku un 
neparasto skatījumu Saulkrastu 
kultūras dzīvē ienesa jaunas 
vēsmas, veidojot pasākumus 
oriģinālās koncertvidēs: CATA 
autobusu parkā, Meža parkā, 
stāvlaukumā „Koklītes”, kā arī 
ārā, zaļajā laukumā, pie kultū-
ras nama „Zvejniekciems”. 

Šis atšķirīgais visiem saulkras-
tiešiem un pilsētas viesiem ļāva 
ieraudzīt Saulkrastu kultūras dzī-
vi no cita skatu punkta. Paldies 
par iespēju baudīt izcilu mūziķu, 
piemēram, Andreja un Georgija 
Osokinu, kā arī pasaulslavenā 
kamerorķestra „Kremerata Balti-
ca” sniegumu!

Saulkrastu novada pašval-
dības vārdā izsaku vislielāko 
pateicību par ieguldīto darbu, 
kā arī novēlu tādu pašu dzīves-
sparu un radošumu, pieņemot 
jaunus dzīves izaicinājumus! 
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Apstiprināti Saulkrastu novada domes 2020. gada 29. jūlija sēdē (prot. Nr. 24/2020§32)

Grozījumi Saulkrastu novada domes 2017. gada 30. augusta 
saistošajos noteikumos Nr. 14 „Par nekustamā īpašuma nodokli 
un nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu 
Saulkrastu novadā”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par nekustamā īpašuma 
nodokli” 5. panta trešo un ceturto daļu. 

Izdarīt šādus grozījumus Saulkrastu novada domes 
2017. gada 30. augusta saistošajos noteikumos 
Nr. 14 „Par nekustamā īpašuma nodokli un 
nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 
piemērošanu Saulkrastu novadā” (turpmāk – 
Noteikumi): 

1. Noteikumu 24.2. apakšpunktu pēc vārdiem 
„13.5. apakšpunktā” papildināt ar vārdiem „un 
13.6. apakšpunktā”.

2. Noteikumu 27. punktu pēc vārdiem „juridiska-
jām personām” papildināt ar vārdiem „un fizis-
kajām personām”, un vārdus „atbalstu piešķir” 
aizstāt ar vārdiem „atvieglojumu piešķir kā de 
minimis atbalstu (turpmāk – atbalstu) saskaņā 
ar Eiropas Komisijas 2013. gada 18. decembra 
Regulas (ES) Nr. 1407/2013 par Līguma par 
Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta 
piemērošanu de minimis atbalstam (turpmāk – 
Regula Nr. 1407/2013) un ievērojot Regulas 
Nr. 1407/2013 7. panta 4. punkta un 8. pantā 
minēto termiņu”.

3. Noteikumu 27.3. apakšpunktā aizstāt vārdus 
„Komisijas regulas Nr. 1407/2013 1. panta 
1. punkta a), b) vai c) apakšpunktā” ar vār-
diem „Regulas Nr. 1407/2013 1. panta 1. pun-
ktā”.

4. Dzēst Noteikumu 27.5. apakšpunktu.

5. Papildināt noteikumus ar 27.7. un 27.8. apakš-
punktiem šādā redakcijā:

„27.7. Atbalsts attiecībā uz vienām un 
tām pašām izmaksām, kas piešķirts šo 
noteikumu ietvaros, nedrīkst kumulēt 
ar komercdarbības atbalstu citu 
atbalsta programmu vai individuālā 
atbalsta projekta ietvaros, tajā skaitā 
citu de minimis atbalstu, neatkarīgi no 
finansējuma avota.”

„27.8. Pirms atbalsta piešķiršanas 
atbalsta sniedzējs lūdz atbalsta 
pretendentam iesniegt de minimis 
atbalsta uzskaites sistēmā sagatavotās 
veidlapas izdruku vai arī norādīt 
sistēmā izveidotās un apstiprinātās 
pretendenta veidlapas identifikācijas 
numuru, kā arī to, ka atbalsta sniedzējs 

uzskaita de minimis atbalstu, ievērojot 
normatīvos aktus par de minimis 
atbalsta uzskaites un piešķiršanas 
kārtību un de minimis 
atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem 
(jeb atbilstoši Ministru kabineta 
2018. gada 21. novembra noteikumiem 
Nr. 715 „Noteikumi par de minimis 
atbalsta uzskaites un piešķiršanas 
kārtību un de minimis atbalsta uzskaites 
veidlapu paraugiem”.”

6. Noteikumu 40. punktā vārdu „komersants” 
aizstāt ar vārdiem „atvieglojuma saņēmējs”.

PASKAIDROJUMA RAKSTS
1. Projekta nepieciešamības pamatojums. 

Saulkrastu novada pašvaldības (turpmāk – 
Pašvaldība) saistošo noteikumu grozījumi 
izstrādāti, ņemot vērā Finanšu ministrijas 
Komercdarbības atbalsta kontroles departa-
menta norādījumus par nepieciešamajiem 
precizējumiem.

2. Īss projekta satura izklāsts. Saistošajos 
noteikumos ir veikti redakcionāli grozījumi 
atbilstoši Finanšu ministrijas Komercdarbī-
bas atbalsta kontroles departamenta snieg-
tajiem ieteikumiem par atbalsta sniegšanu 
saimnieciskās darbības veicējiem.

3. Informācija par plānoto projekta ietek-
mi uz pašvaldības budžetu. 
Saistošo noteikumu īstenošanai nebūs fi-
nansiālas ietekmes uz pašvaldības budžetu. 
Grozījumu izpildei nav nepieciešams veidot 
jaunas institūcijas, paplašināt pašreizējo 
institūciju kompetenci vai veidot jaunas 
amata vietas.

4. Informācija par plānoto projekta ietek-
mi uz sociāli ekonomisko stāvokli (uzņē-
mējdarbības vidi) pašvaldības teritorijā. 
Projektam nav būtiskas ietekmes uz sociāli 
ekonomisko stāvokli, bet tas sakārtos uzņē-
mējdarbības vidi, nodrošinot vienādus paš-
valdības atbalsta piešķiršanas nosacījumus 
uzņēmējiem.

5. Informācija par administratīvajām pro-
cedūrām. Nav attiecināma.

6. Informācija par konsultācijām ar privāt-
personām. Saistošo noteikumu izstrādē 
nav nepieciešamas privātpersonu konsul-
tācijas, jo tie neierobežo sabiedrības inte-
reses.

Normunds Līcis, 
Saulkrastu domes priekšsēdētājs

Saulkrastu Domes Ziņas

2020. gada septembris

2020. gada 29. jūlijā SAISTOŠIE NOTEIKUMI Saulkrastos 
Nr. SN 20/2020 Apstiprināti Saulkrastu novada domes 
2020. gada 29. jūlija sēdē (prot. Nr. 24/2020§45) 

Grozījumi Saulkrastu novada domes 
2015. gada 29. aprīļa saistošajos 
noteikumos Nr. 6/2015 „Par Saulkrastu 
novada pašvaldības pludmales un 
peldvietu lietošanu”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 
43. panta pirmās daļas 2. punktu un trešo daļu. 

Izdarīt Saulkrastu novada domes 2015. gada 29. aprīļa saistošajos 
noteikumos Nr. 6/2015 „Par Saulkrastu novada pašvaldības pludmales 
un peldvietu lietošanu” (turpmāk – Noteikumi) šādus grozījumus:

1. Aizstāt 8.1 punktā skaitli „500” ar skaitli „1500”.
2. Izteikt Noteikumu pielikumu Nr. 2 jaunā redakcijā (pielikums).

Pielikums 
2020. gada 29. jūlija 
saistošajiem 
noteikumiem 
„Grozījumi Saulkras-
tu novada domes 
2015. gada 29. aprīļa 
saistošajos noteiku-
mos Nr. 6/2015 „Par 
Saulkrastu novada 
pašvaldības plud-
males un peldvietu 
lietošanu””

PASKAIDROJUMA RAKSTS
1.  Projekta nepieciešamības pamatojums. Pēc 2020. gada 3. jū-

nija noteikumu Nr. SN 14/2020 „Grozījumi Saulkrastu novada 
domes 2015. gada 29. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 6/2015 
„Par Saulkrastu novada pašvaldības pludmales un peldvietu lie-
tošanu”” spēkā stāšanās saņemtas novada iedzīvotāju sūdzības 
par nūdistu pludmales noteikšanu pārāk tuvu tūrisma objektam 
„Baltā kāpa”. Lai rastu risinājumu konfliktsituācijās, kas bieži ro-
das starp kailsauļošanās piekritējiem un iedzīvotājiem, kuri šādu 
sauļošanās veidu neatzīst, ir veikti grozījumi, nosakot nūdistu 
pludmales robežas – 1200 metri aiz tūrisma objekta „Baltā kāpa”, 
dienvidrietumu virzienā, 1600 metru garumā.

2.  Īss projekta satura izklāsts. Noteikumi papildināti ar normatīvo 
regulējumu, nosakot nūdistu pludmales robežas – 1200 metri aiz 
tūrisma objekta „Baltā kāpa”, dienvidrietumu virzienā, 1600 met-
ru garumā.

3.  Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības 
budžetu. Saistošie noteikumi neparedz ietekmi uz pašvaldības 
budžetu.

4.  Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbī-
bas vidi pašvaldības teritorijā. Nav attiecināma.

5.  Informācija par administratīvajām procedūrām. Saistošie 
noteikumi izstrādāti, ņemot vērā iedzīvotāju publiski paustos 
komentārus sociālajos tīklos.

6.  Informācija par konsultācijām ar privātpersonām. Nav attie-
cināma.

N. Līcis, domes priekšsēdētājs

Cāļus skaita rudenī
Oksana Vanaga,   
Saulkrastu vidusskolas direktores 
vietniece izglītības jomā

Izglītības iestāžu pedagogi 
un izglītojamie savu 12 gadu 
darba augļus – mācību re-
zultātus – ievāc rudenī, kad 
ir zināmi visu valsts pārbau-
des darbu rezultāti un absol-
ventu turpmākās gaitas pēc 
vidusskolas pabeigšanas.

Ārkārtas situācijas dēļ 9. klašu 
izglītojamiem valsts pārbaudes 
darbi tika atcelti, bet 12.  klašu 
absolventiem bija jākārto obligā-
tie valsts pārbaudes darbi latvie-
šu valodā, svešvalodā un mate-
mātikā. Izvēles pārbaudes darbus 
šogad drīkstēja nekārtot. Daži 
Saulkrastu vidusskolas audzēkņi 
tomēr nolēma pārbaudīt savas zi-
nāšanas izvēles valsts pārbaudes 
darbos – ķīmijā un fizikā. 

Saulkrastu vidusskolu absol-
vēja 13  izglītojamie. Obligāto 
eksāmenu rezultāti bija augs-

tāki nekā valsts vidējais vērtē-
jums  – atbilstoši ieguldītajam 
darbam un spējām.

Skolā gūtās zināšanas, pras-
mes un iemaņas jaunieši piln-
veidos turpmākajā izglītībā vai 
profesionālajā darbībā. Iepriek-
šējā mācību gada 12.  klases ab-
solventi Saulkrastu vidusskolu 
pārstāvēs Rīgas Tehniskajā uni-
versitātē, Vidzemes Augstsko-
lā, Latvijas Universitātē, Banku 
Augstskolā, Latvijas Lauksaim-
niecības universitātē, Rīgas 
Stradiņa universitātē, Liepājas 
Universitātē, Rīgas Tūrisma un 
radošās industrijas tehniku-
mā. Divi jaunieši sāks strādāt, 
bet viena jauniete iestājusies 
Saulkrastu Nacionālajos bruņo-
tajos spēkos. 

Saulkrastu vidusskola patei-
cas visiem absolventiem par jau-
kajiem un interesantajiem kopā 
pavadītajiem brīžiem. Paldies 
vecākiem par atbalstu un ini-
ciatīvu, paldies pedagogiem par 
godprātīgu darbu! 

Obligāto CE rezultātu salīdzinājums 
Saulkrastu vidusskolā un valstī

Avots: https://visc.gov.lv/vispizglitiba/eksameni/statistika/2020/.

Notiks 
Saulkrastu 
čempionāts 
zolē
Jānis Daukša,  
biedrība „Sporta klubs „Izaicinājums””

Pēc ilgā pārtraukuma atsāksies 
Saulkrastu čempionāts zolē. 

Nākamais zoles sacensību 
posms notiks 27. septembrī kul-
tūras namā „Zvejniekciems”. 
Sacensību sākums plkst.  10.00. 
Kā vienmēr, spēlēsim 4  kārtās, 
katrā 24  partijas ar 1  stundas 
limitu katrai kārtai. Būsim prie-
cīgi redzēt gan pastāvīgos zoles 
entuziastus, gan arī jaunus da-
lībniekus.

Tā kā ārkārtas stāvokļa dēļ 
pavasarī nācās izlaist vairākus 
sacensību posmus, oktobrī un no-
vembrī tiks rīkoti 2 posmi – 11. un 
25. oktobrī un 15. un 29. novem-
brī. Noslēguma posms plānots 
13. decembrī. 

Uz tikšanos! 
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2020. gada septembris

Saulkrastu novada domes 26. augusta sēdes Nr. 27 lēmumi 
Sēdē piedalās deputāti: S.  Osīte, 
L. Vaidere, N. Līcis, S. Ozola-Ozo-
liņa, M.  Kišuro, G.  Lāčauniece, 
E.  Grāvītis, A.  Dulpiņš, B.  Veide, 
A.  Horsts, S.  Ancāne, O.  Vanaga, 
A. Deniškāne, A. Aparjode.

Par bāriņtiesas priekšsēdētāja 
atbrīvošanu
1.  Atbrīvot Baibu Melderi ar 
2020. gada 31. augustu no Saulkras-
tu novada bāriņtiesas priekšsēdē-
tājas amata pienākumu pildīšanas. 
2.  Administratīvās nodaļas perso-
nāla speciālistei paziņot Valsts ie-
ņēmumu dienestam par izmaiņām 
Saulkrastu novada pašvaldības 
amatpersonu sarakstā. 3.  Lēmums 
stājas spēkā no 2020. gada 26. au-
gusta.

Par bāriņtiesas priekšsēdētāja 
ievēlēšanu
Ievēlēt Ritu Brīvkalni par 
Saulkrastu novada bāriņtiesas 
priekšsēdētāju uz pieciem ga-
diem – no 2020. gada 1. septem-
bra līdz 2025. gada 31. augustam. 
2.  Administratīvās nodaļas per-
sonāla speciālistei paziņot Valsts 
ieņēmumu dienestam par izmai-
ņām Saulkrastu novada pašvaldī-
bas amatpersonu sarakstā. 3. Lē-
mums stājas spēkā no tā pieņem-
šanas brīža.

Par publiskajā apspriešanā 
piedāvāto reorganizēto vispārējās 
izglītības iestāžu modeli1

1.  Publiskajā apspriešanā no 
2020.  gada 14.  septembra līdz 
2020.  gada 20.  novembrim pie-
dāvāt apspriedei izglītības 
infrastruktūras attīstības scenāriju 
„Viena novada vidusskola un 
pirmsskola tuvāk dzīvesvietai”. 
2.  Izglītības darba speciālistei 
R.  Urtānei sagatavot starpziņoju-
mu un fināla ziņojumu par pub-
liskās apspriešanas rezultātiem 
Saulkrastu novada domei lēmuma 
pieņemšanai 2021. gada janvārī.

Par izglītojamo uzņemšanu 
vispārējās vidējās izglītības 
programmā 2020./2021. mācību 
gadā
Pieņemt zināšanai.

Par pirmsskolas izglītības 
iestāžu darbinieku darba algu 
palielināšanu
1. No 2020. gada 1. septembra izda-
rīt grozījumus pirmsskolas izglītības 
iestādes „Rūķītis” amatu sarakstā: 
1.1. „Skolotāja palīgs”  – palielināt 
likmi 60,00  euro apmērā (sasnie-
dzot darba samaksas 595,00 euro un 
610,00  euro mēnesī); 1.2. „Auklis” 
un „Asistents personām ar invali-
ditāti” – palielināt likmi 40,00 euro 
apmērā (sasniedzot darba samak-
su 575,00  euro un 557,00  euro mē-
nesī); 1.3. „Saimniecības pārzi-
nis”  – palielināt likmi 40,00  euro 
apmērā (sasniedzot darba samaksu 
1024,00  euro mēnesī); 1.4. Pirms-
skolas izglītības skolotājs, pirms-
skolas izglītības mūzikas skolo-
tājs, logopēds un speciālais peda-
gogs  – palielināt likmi 40,00  euro 
apmērā (sasniedzot darba sa-
maksu 810,00  euro mēnesī). 2. No 
2020.  gada 1.  septembra veikt gro-
zījumus Saulkrastu novada domes 
2020.  gada 27.  janvāra saistošajos 
noteikumos Nr. SN1/2020 „Saistošie 
noteikumi par Saulkrastu novada 
pašvaldības 2020. gada budžetu” un 
apstiprināt pirmsskolas izglītības 
iestādes „Rūķītis” pedagogu tarifi-
kācijas sarakstu 2020.  gadam šādā 
redakcijā: Nr., amata nosaukums, 
profesijas kods, amatu skaits, algas 
likme 2020 (euro), piemaksa par dar-
ba kvalitātes pakāpi (euro), amatam 
nepieciešamais finansējums mēnesī 
(810 euro), piezīmes p.k. 
1. Vadītāja vietnieks izglītības jomā 
1345  04  1  1137  1137; 3. Metodi-
ķis 2351 06 1 850 850; 4. Izglītības 
psihologs 2634  03  1  770  770  5; 
5.  Pirmsskolas izglītības skolotājs 
2342  01  20  810  16200; 6.  Pirms-
skolas izglītības mūzikas skolotājs 

2342 02 1.55 810 40.5 1255.5; 7. Lo-
gopēds 2266 03 2 810 1620 8; 8. Spe-
ciālais pedagogs 2352 03 1 810 810; 
9. Pirmsskolas izglītības mūzikas 
skolotājs 2342  02  0.65  810 526.5; 
10. Pirmsskolas izglītības skolotājs 
2342 01 0.7 810 567 26.9 40.5 23 7
36.00.

Par pašvaldības atbalstu 
energoefektivitātes 
paaugstināšanas pasākumu 
veikšanai Atpūtas ielā 2B2

1.  Piešķirt biedrībai „Atpūtas 
iela  2B” pašvaldības atbalstu 
3000,00  euro (trīs tūkstoši euro, 
00  centi) daudzdzīvokļu dzīvoja-
mās mājas adresē – Atpūtas iela 2B, 
Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, 
Saulkrastu novads, LV-2161, ener-
goefektivitātes paaugstināšanas 
pasākumu veikšanai. 2.  Apmak-
sāt 3000,00  euro no pašvaldības 
2020.  gada plānotajiem izdevu-
miem pēc līguma noslēgšanas 
ar biedrību. 3.  Administratīvajai 
nodaļai sagatavot līgumu par at-
balsta piešķiršanu, ievērojot lēmu-
ma 1.  punktā noteikto. 4. Noteikt 
biedrībai „Atpūtas iela  2B” līguma 
parakstīšanas termiņu – viens mē-
nesis no lēmuma spēkā stāšanās 
dienas. Gadījumā, ja līgums netiek 
noslēgts minētajā termiņā, lēmums 
zaudē spēku. 5. Atbildīgais par lē-
muma izpildi – pašvaldības izpild-
direktors.
 
Par Biznesa ideju konkursa 
komercdarbības uzsākšanai 
Saulkrastu novadā rezultātu 
apstiprināšanu
1.  Apstiprināt Saulkrastu novada 
pašvaldības konkursa „Biznesa ide-
ju konkursa komercdarbības uzsāk-
šanai Saulkrastu novadā” granta 
2000  euro (divi tūkstoši euro) pie-
šķiršanu pretendentei Edītei Balti-
ņai, projekts – bērnu spēļu namiņu 
un rotaļlietu ražošana. 2. Uzdot 
Administratīvajai nodaļai sagata-
vot līgumu ar konkursa uzvarētāju. 

Noteikt līguma parakstīšanas ter-
miņu – viens mēnesis no lēmuma 
spēkā stāšanās dienas. 3. Atbildīgais 
par lēmuma izpildi – pašvaldības iz-
pilddirektors.

Par konkursa izsludināšanu 
darbam Saulkrastu novada 
Vēlēšanu komisijā
1.  Izsludināt pieteikšanos dar-
bam vēlēšanu komisijā, nosakot 
kandidātu pieteikšanās termiņu 
līdz 2020.  gada 15.  septembrim. 
2. Kandidātu pieteikumi iesniedza-
mi personīgi Saulkrastu novada 
domes klientu apkalpošanas centrā 
domes darba laikā atbilstoši liku-
ma „Republikas pilsētu un novadu 
vēlēšanu komisiju un vēlēšanu ie-
cirkņu komisiju likums” prasībām. 
3. Lēmumu un pieteikuma veidla-
pu publicēt pašvaldības mājaslapā 
www.saulkrasti.lv un izvietot redza-
mā vietā pie domes ēkas. 4. Atbildī-
gais par lēmuma izpildi – pašvaldī-
bas izpilddirektors.
Par dotācijas piešķiršanu SIA 
„Saulkrastu komunālserviss” 
granulu apkures katla iegādei 
Smilšu ielā 3, Saulkrastos
1.  Piešķirt dotāciju 2020.  gadā 
SIA „Saulkrastu komunālserviss” 
37  200,00  euro (bez PVN) apmērā, 
lai iegādātos SIA „GRANDEG” Tur-
bo sērijas granulu apkures katlu 
Smilšu ielā  3, Saulkrastos. 2.  Pie-
šķirt finansējumu no līdzekļiem 
neparedzētajiem gadījumiem  – 
37  200,00  euro, lai iegādātos SIA 
„GRANDEG” Turbo sērijas gra-
nulu apkures katlu Smilšu ielā  3, 
Saulkrastos. 3. Palielināt Saulkrastu 
novada pašvaldības 2020. gada bu-
džeta izdevumu pozīcijas „Admi-
nistrācija – Valdības funkcija: taut-
saimniecība” (struktūrvienība 0111, 
M613, valdības funkcija 06.600) bu-
džeta izdevumu plānu ekonomiskās 
klasifikācijas kodā 3261 (valsts un 
pašvaldību budžeta dotācija valsts 
un pašvaldību komersantiem) par 

37  200,00  euro, lai iegādātos SIA 
„GRANDEG” Turbo sērijas gra-
nulu apkures katlu Smilšu ielā  3, 
Saulkrastos. 4. Veikt atbilstošus gro-
zījumus 2020. gada 27. janvāra sais-
tošajos noteikumos Nr.  SN1/2020 
„Saistošie noteikumi par Saulkras-
tu novada pašvaldības 2020.  gada 
budžetu”, iekļaujot 3.  punktā mi-
nētos grozījumus. 5.  Finanšu un 
grāmatvedības nodaļai pārskaitīt 
SIA „Saulkrastu komunālserviss” 
dotāciju 37 200,00 euro apmērā kā 
avansa maksājumu pēc pamatojošo 
dokumentu iesniegšanas Finanšu 
un grāmatvedības nodaļai. 6. SIA 
„Saulkrastu komunālserviss” divu 
nedēļu laikā pēc darbu veikšanas 
iesniedz Saulkrastu novada domes 
Finanšu un grāmatvedības nodaļā 
aktu par veiktajiem darbiem.

1  „PAR” – 8 (L.  Vaidere, A.  Horsts, 
N.  Līcis, O.  Vanaga, S.  Ancāne, 
S. Osīte, A. Aparjode, S. Ozola-Ozo-
liņa), „PRET” – nav, „ATTURAS” – 6 
(A. Dulpiņš, M. Kišuro, G. Lāčaunie-
ce, B. Veide, E. Grāvītis, A. Deniškā-
ne), „NEPIEDALĀS” – nav.

2  „PAR”  – 13 (S.  Ozola-Ozoliņa, 
N.  Līcis, S.  Ancāne, O.  Vanaga, 
G.  Lāčauniece, L.  Vaidere, E.  Grā-
vītis, B. Veide, A. Aparjode, A. Dul-
piņš, S. Osīte, M. Kišuro, A. Deniš-
kāne), „PRET” – nav, „ATTURAS” – 
nav, „NEPIEDALĀS” – 1 (A. Horsts).

Pārējos lēmumos balsojums vien-
balsīgs. Viss domes sēdes protoko-
la teksts (ievērojot Vispārīgā datu 
aizsardzības regulā noteikto) un 
sēdes audioieraksts ir pieejams 
Saulkrastu novada pašvaldības 
mājaslapā www.saulkrasti.lv, sadaļā 
„Domes sēdes”. Sēdes videoierakstu 
ir iespējams noskatīties pašval-
dības Facebook kontā „Saulkrastu 
dome”. Nākamā domes ikmēneša 
sēde notiks trešdien, 30.  septem-
brī, plkst.  14.00 Saulkrastu novada 
domē Raiņa ielā 8.

Centralizēto eksāmenu 
rezultāti – konkurētspējīgi!
Valda Tinkusa,   
Zvejniekciema vidusskolas  
direktora vietniece izglītības jomā 

Neskatoties uz valstī noteikto 
ārkārtas situāciju COVID-19 
pandēmijas dēļ, aizvadītais 
mācību gads Zvejniekcie-
ma vidusskolas 12. klases 
absolventiem pēc centralizēto 
eksāmenu rezultātu analī-
zes bijis ļoti veiksmīgs: visos 
pārbaudījumos mūsu skolēnu 
sniegums ir daudz augstāks 
nekā valstī. 

2019./2020.  mācību gadā Zvej-
niekciema vidusskolu absolvēja 
15  izglītojamie no 12.  klases: ek-
sāmenus kārtoja 14  skolēni. Lai 
iegūtu atestātu par vidējo izglītī-
bu, jauniešiem šogad sekmīgi (virs 
5%) bija jānokārto 3 obligātie cen-
tralizētie eksāmeni (CE): latviešu 
valodā, matemātikā un svešvalo-

dā. Izvēles eksāmeni nebija obli-
gāti, taču tos kārtoja divi skolēni. 
CE rezultātus skat. attēlā.

12.  klases absolventi bez ob-
ligātajiem CE izvēlējās savas 
zināšanas pārbaudīt arī krievu 
valodā un fizikā. Krievu valodā 
pārbaudījumu kārtoja divi, bet 
fizikā – viens skolēns. Krievu va-
lodas eksāmenā vidējais koppro-
cents Zvejniekciema vidusskolā 
bija 78,2%, valstī  – 73,3%, bet 
fizikas eksāmenā attiecīgi 44,6% 
un 41,9% (no https://visc.gov.lv/
vispizglitiba/eksameni/statisti-
ka/2020/).

Par to, ka mācību darba at-
zinīgi vērtējamie rezultāti ir 
konkurētspējīgi, jaunieši jau 
pārliecinājušies, veiksmīgi pie-
sakoties studijām augstskolās 
valsts finansētajās budžeta vie-
tās. Latvijas Universitātē izglī-
tību turpinās septiņi absolventi: 
trīs jaunieši izvēlētajās studiju 

programmās pēc konkursa tika 
uzņemti ar pirmo vai otro kār-
tas numuru, kas ļaus saņemt arī 
ikmēneša stipendiju. Pa vienam 
studentam mācīsies Latvijas 
Lauksaimniecības universitātē, 
Rīgas Tehniskajā universitā-
tē, Vidzemes Augstskolā, Rīgas 
Stradiņa universitātē, Ekonomi-
kas un kultūras augstskolā, Rī-
gas celtniecības koledžā, bet divi 
jaunieši izvēlējās uzsākt profe-
sionālo karjeru. 

Liels paldies pedagogiem par 
ieguldīto darbu, atbilstoši izvē-
loties darba formas un metodes, 
kā arī nodrošinot veiksmīgu ko-
munikāciju ar skolēniem un viņu 
ģimenēm attālināto mācību lai-
kā! Paldies vecākiem par atsau-
cību un sadarbību! 

Absolventiem vēlam tikpat 
centīgi, veiksmīgi un ar prieku 
turpināt izglītību vai uzsākt dar-
ba gaitas! Veiksmi! Avots: https://visc.gov.lv/vispizglitiba/eksameni/statistika/2020/.

Obligāto CE rezultātu salīdzinājums 
Zvejniekciema vidusskolā un valstī
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Ostas svētki Zvejniekciemā!

Saulkrastu kultūras centrs

Aģes upes grīva un Zvejniek-
ciems laika gaitā piedzīvojis 
dažādus notikumus un pārvēr-
tības. No 1857. līdz 1913. gadam 
Saulkrasti un Skultes jūrmala 
bija aktīvas kuģu būves vietas. 
Jau vēsturiski iedzīvotāju 
pamatnodarbošanās bijusi 
zvejniecība, no kā veidojies 
ciema nosaukums „Zvejniek-
ciems”. Šodien Zvejniekciemā 
darbojas Skultes osta, ko svinī-
gi 1939. gada 7. oktobrī atklāja 
Kārlis Ulmanis. Toreiz uzstādī-
tais piemiņas akmens joprojām 
ir apskatāms Zvejniekciemā.

Laiki mainās, bet ir lietas, kas 
Zvejniekciemā saglabājušās ne-
mainīgas – zivju smarža un kopī-
bas sajūta vietējos iedzīvotājos, ka 
svētki ir jāsvin!

Lai atjaunotu Zvejniekciema 
svētku tradīcijas un iepazītu pār-
maiņas ostas dzīvē, 29.  augustā 
Zvejniekciemā tika svinēti Ostas 
svētki! 

Pasākumā apmeklētājiem 
bija unikāla iespēja apskatīt vēl 
neredzētas Skultes ostas teri-
torijas, kurās par savu ikdienas 
darbu un iegūto pieredzi dalījās 
Valsts robežsardzes atbildīgās 
personas un Latvijas Pludmales 
glābēju komanda, kā arī Ostas 
administrācijas darbinieki. Tur-
klāt novadniekiem bija iespēja 
pieteikties ekskursijā uz Skultes 
jahtklubu – iedzīvotāju atsaucība 
bija tik liela, ka nācās pat stāvēt 
rindā, lai dotos ekskursijā. 

Pasākuma apmeklētāji apskatīja 
arī nesen izveidoto laivu piestātni, 
kurā jahtas un mazizmēra kuģoša-
nas līdzekļiem ir iespēja pietuvo-
ties, apstāties un izcelties no ūdens 
Skultes ostā. Ikdienā Ostas pārval-
des administrācija nodarbojas ar 
ostas teritorijas pārvaldi, jūras un 
upes kuģu ceļu, kā arī molu, pie-
stātņu uzturēšanu un vides aizsar-
dzību. Apmeklētājiem šī teritorija 
nav pieejama.

Līdztekus jūras tematikas 
aktivitātēm un Saulkrastu paš-
darbnieku kolektīvu sniegtajiem 
priekšnesumiem pasākuma vie-
si baudīja dažādas jūras veltes. 

Īpašs paldies zvejsaimniecības 
uzņēmumam „Varita”, kas pasā-
kuma viesiem par brīvu piedāvā-
ja nobaudīt vietējo jūras velti  – 
reņģi. 

Saulkrastu kultūras centrs izsaka 
pateicību Skultes Ostas pārvaldei 
par atbalstu Ostas svētku tapšanā, 
Skultes jahtklubam par atsaucību 
un iesaistīšanos un, īpaši, Artim 

Zitānam par apmeklētāju izvizinā-
šanu, rīkojot ekskursijas uz jahtu 
piestātni, kā arī Saulkrastu korim 
ANIMA, grupai „Pēdējais Brīdis”, 
improvizācijas leļļu teātra studi-

jai „Ilze”, TDK „Krustu šķērsu”, 
VPDK „Jūrdancis”, SDK „Saulgrieži 
Saulkrastos”, „Saules dārzam”, SIA 
„Zips”, SIA „Baltijas zivs 96”. 

Uz tikšanos nākamgad!

Divi kapteiņi (no kreisās): Ilmārs Lielmanis no zivsaimniecības uzņēmuma 
„Varita” un Imants Kantoris, viens no dokumentālās filmas „Lomi” 
varoņiem. Foto: Ginta Zīverte

Pasākuma apmeklētājiem bija iespēja nobaudīt vietējo jūras velti – reņģi. 
Ļoti gardi! Paldies zvejsaimniecības uzņēmumam „Varita” par sagādāto 
cienastu! Foto: Normunds Līcis

Paldies zvejniekam Guntim Šadurskim (Šadiņam) par atraktīvu dalību pasākuma apmeklētāju vizināšanā ar laivu!
Foto: Ginta Zīverte

Ar īpašu uznācienu viesus pārsteidza Saulkrastu koris ANIMA kopā ar Kristapa Krievkalna vadīto instrumentālo grupu un jauniešu deju kolektīva 
„Krustu šķērsu” kopējais priekšnesums „Es izjāju prūšu zemi”. Foto: Ginta Zīverte



Saulkrastu Domes Ziņas

2020. gada septembris 11    

17. augustā tika uzsākta grīdas atjaunošana Saulkrastu sporta centra 
Lielajā zālē. Darbus veica SIA „EK Proventus”, grīdu atjaunoja pieaicināts 
speciālists no Igaunijas, kurš šos darbus, spriežot pēc viņa profesionālās 
pieejas, veic regulāri. Lai grīda ilgāk saglabātos svaiga un skaista, 
skolēniem ikdienā tiks stingrāk pārbaudīti maiņas apavi sporta stundās. 
Foto: Atis Heinols

Jau otro gadu pēc kārtas Saulkrastu sporta centrs ar Saulkrastu pašvaldības atbalstu vasarā bērniem 
rīkoja sporta nomeni. Liels paldies treneriem, bērniem par aktīvu iesaistīšanos un Saulkrastu sporta centra 
personālam par izturību! Nometnes uzdevums bija motivēt bērnus pievērsties veselīgam dzīvesveidam un 
ļaut viņiem iepazīt dažādus sporta veidus.
Foto: Aiva Aparjode

No 8. līdz 29. septembrim, katru otrdienu notiks skriešanas un 
nūjošanas seriāls.

Pasākuma datumi:
1. posms – 8. septembrī;
2. posms – 15. septembrī;
3. posms – 22. septembrī;
4. posms – 29. septembrī.

Starts no plkst. 16.30 līdz 19.00 
brīvi izvēlētā laikā.

Distance – 500 metrus marķēts 
aplis pa Jūras parka kāpām.

Skriešana – pa meža takām, ce-
ļiem, koku sakņu atklājumiem vai 
dabīgiem šķēršļiem.
Mērķis 

� jauniešu grupām kontrol-
laiks – 30 minūtes;

� pieaugušajiem kontrollaiks – 
60 minūtes.

Kontrollaikā jānoskrien vai jā-
nonūjo iespējami vairāk apļu. 

Dalības maksa
Dalība visos posmos – 5,00 eiro.
Dalība katrā posmā atsevišķi  – 

2,00 eiro.
Jauniešiem līdz 18  gadiem un 

senioriem no 55 gadiem dalība bez 
maksas!
Apbalvošana

Visi rezultāti un foto vai vi-
deo tiks publicēti vietnē www.
saulkrasti.lv.

Skriešanas seriāla 1. līdz 3. vie-
tas ieguvēji kopvērtējumā katrā 
vecuma grupā tiks apbalvoti ar me-
daļām. Visi S7 un V7 grupas dalīb-
nieki, kuri būs piedalījušies vismaz 
3 kārtās, saņems balvas.

Kopvērtējuma apbalvošanas 
vieta un laiks – uzreiz pēc pēdējā 
posma.

25. septembrī pirmo reizi Saulkrastos 
notiks „Latvijas orientēšanās nakts 2020”
Organizators: Latvijas Orientē-
šanās federācija (LOF) sadarbībā 
ar Saulkrastu novada pašvaldību, 
karšu izdevniecību „Jāņa sēta” un 
Latvijas Sporta federāciju padomi. 
Pasākuma organizēšana tiek līdzfi-
nansēta Eiropas Savienības projek-
tā „Erasmus+”, pasākumā „Eiropas 
Sporta nedēļa” un par valsts bu-
džeta līdzekļiem.

Formāts: trīs stundu sacensības 
rogainingā saskaņā ar LOF apstip-
rinātajiem rogaininga sacensību 
noteikumiem. Pārvietošanās tikai 
ar kājām. Sacensības notiks dažā-
dās Latvijas pilsētās, katrā pilsētā 
atsevišķi. Pasākums notiek Eiropas 
Sporta nedēļā.

Starta vieta – Saulkrastu sporta 
centrs Smilšu ielā 1.

Dalībnieku grupas: 
� OPEN – dalībnieki komandās 

no 2 līdz 5 cilvēkiem, bez vecuma 
ierobežojuma (vismaz viens pieau-
gušais no 18 gadiem).

� Sievietes  – komandā 2 līdz 
5 sievietes bez vecuma ierobežoju-
ma (vismaz viena 18 gadu vecumā 
vai vecāka).

� Ģimenes – dalībnieki koman-
dās no 2 līdz 5  cilvēkiem (vismaz 
viens bērns līdz 14 gadiem, vismaz 
viens pieaugušais no 18 gadiem).

�  Veterāni – dalībnieki koman-
dās no 2 līdz 5 cilvēkiem (visi vecā-
ki par 55 gadiem).

Sacensību laiks
Reģistrācija un karšu saņemšana 
no plkst. 18.30. 
Kopīgais starts – 2020. gada 
25. septembrī plkst. 20.00. 

Finišs – plkst. 23.00. 
Apbalvošana ap plkst. 23.30.

Informācija iedzīvotājiem
25.  septembrī sacensību „Lat-

vijas orientēšanās nakts  2020” 
laikā no plkst. 20.00 līdz 23.00 pa 
Saulkrastu pilsētu pārvietosies 
dalībnieki. Saulkrastu teritorijā 
būs izvietoti kontrolpunkti, ko 
lūdzam neaiztikt; tie nebūs iz-
vietoti privātās teritorijās. Lū-
gums arī neļaut suņiem atrasties 
ārpus privātās teritorijas, kas ir 
aizliegts jebkurā gadījumā, bet, 
lai nebūtu nepatīkamu starpga-
dījumu, iesakām pārliecināties, 
ka jūsu mājas mīlulis šajā laikā 
atrodas pagalmā!

Plašāka informācija mājaslapā 
www.rogaining.lv/Saulkrasti/.

Sportosim Eiropas Sporta 
nedēļā Saulkrastos un Skultē!

Aiva Aparjode,
Eiropas Sporta nedēļas  
koordinatore

Eiropas Sporta nedēļā, 
no 14. septembra līdz 
5. oktobrim, Saulkrastu 
novada iedzīvotājiem 
un citiem interesentiem 
būs iespēja apmeklēt 

dažādas grupu nodarbības 
pieaugušajiem un bērniem. 
Projektā paredzēts pievērst 
iedzīvotājus aktīvam 
dzīvesveidam, iekļaujot savā 
ikdienā regulāras sporta 
nodarbības. Nodarbības 
grupās notiks Saulkrastu 
sporta centrā un „Jauniešu 
mājas” telpās.

Nodarbību grafiks no 
14. septembra līdz 5. oktobrim
Pirmdien plkst. 10.00 Sporta 
centrā nodarbība senioriem.
Plkst. 18.00 „Jauniešu mājā” 
Body art kids  (nodarbība bērniem 
no 6 gadiem).
Plkst. 19.15 „Jauniešu mājā” 
funkcionālais treniņš.
Otrdien plkst. 19.00 Skultes 

integrācijas centrā vingrošanas 
nodarbība.
Ceturtdien plkst. 18.00 Sporta 
centrā Body art Kids (nodarbība 
bērniem no 6 gadiem).
Plkst. 19.00 Sporta centrā funk-
cionālais treniņš.
Piektdien plkst. 8.30 Sporta 
centrā vingrošanas nodarbība.

Informācija pa tālruni 29234556.

Drošība Saulkrastu 
sporta centrā
Saulkrastu sporta centrs 
pašreiz strādā, lai uzlabotu 
drošību Saulkrastu sporta 
centra teritorijā.

Ir uzstādītas jaunas videokameras, 
kurās būs iespējams pārredzēt arī 
vietas, kas ikdienā tiek izmantotas 
nelegālām darbībām – smēķēšanai. 
Saulkrastu sporta centrs aicina 
ievērot drošības pasākumus centra 
apmeklējuma laikā:

� mazgāt rokas pirms un pēc 
nodarbības;

� laikus pierakstīties trenažieru 
zāles apmeklējumam;

� neapmeklēt sporta centru 
ar elpceļu infekcijas 
pazīmēm.

Atjaunots grīdas segums 
Saulkrastu sporta centrā

No 10. līdz 14. augustam tika rīkota 
bērnu nometne „Nāc un sportot sāc!” 
10 līdz 14 gadus veciem bērniem
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PATEICĪBA
Saulkrastu novada dome 

izsaka vissirsnīgāko pateicību 
Saulkrastu novada bāriņtiesas 

priekšsēdētājai 

Baibai Melderei 
par ieguldīto darbu 

bāriņtiesas priekšsēdētājas 
amatā 24 gadu garumā 
kopš Saulkrastu novada 
bāriņtiesas dibināšanas 

1996. gadā. 

Baiba Meldere turpinās 
veikt Saulkrastu

 Dzimtsarakstu nodaļas 
vadītājas pienākumus, 
tāpēc novēlam veiksmi 

un panākumus
 turpmākajās darba gaitās!

„Saulkrastu Domes Ziņas”
Saulkrastu novada dome: 
Raiņa iela 8, Saulkrasti,

 Saulkrastu novads, LV–2160,
www.saulkrasti.lv.

Sabiedrisko attiecību nodaļa:
Tālr. 67142514.

Redaktore: Baiba Stjade.

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.

Izdevums elektroniski ir pieejams 
Saulkrastu pašvaldības interneta 

vietnē www.saulkrasti.lv, 
sadaļā „Pašvaldības izdevums”.

Saulkrastu novada dome 
sveic visus seniorus,
 kuriem septembrī 

ir nozīmīga dzīves jubileja!

Saulkrastu novada 
Dzimtsarakstu nodaļas ziņas 

par jaundzimušajiem 
2020. gada augustā

Reģistrēti 5 bērni:
3 zēni – Helmuts, 

Magnuss un Eduards
un 2 meitenes – 

Gabriela un Anda.

NVA konsultācijas
Nodarbinātības valsts aģentūras 
(NVA) darbinieku konsultācijas 

notiks 8. oktobrī no plkst. 10.00 
līdz 15.00

(Saulkrastu novada domes zālē).

Ja pastkastītē nesaņemat 
„Saulkrastu Domes Ziņas”, 

lūgums par to informēt 
pa tālruni 67142514 

vai e-pastu 
baiba.stjade@saulkrasti.lv.

Saulkrastu novada dome 
izsaka līdzjūtību aizsaulē 

aizgājušo tuviniekiem.
Mūžībā devušies:

Sergejs Beļajevs
(16.06.1961.–04.08.2020.);

Ziedonis Čemme
(26.10.1949.–05.08.2020.);

Velta Straume
(30.04.1930.–12.08.2020.);

Odeta Rutka
(24.08.1961.–13.08.2020.);
Marijana Meduņecka

(31.12.1928.–14.08.2020.);
Anatolijs Andrejevs

(26.03.1927.–16.08.2020.);
Anna Smirnova

(06.05.1941.–16.08.2020.);
Jānis Dzenis

(25.10.1934.–27.08.2020.);
Jānis Ezeriņš

(09.02.1930.–27.08.2020.).

Saulkrastu PI „Saulkrastu kultūras centrs” 
radošie kolektīvi atsāk darbu 

un aicina pievienoties!
Nodarbību laiki no 2020. gada septembra

Mūsdienu deju grupa 
FRACTUS (bērni, pusaudži) 
k/n „Zvejniekciems” 
Vadītāja Sandra Ozola-Ozoliņa 
(mob. tālr. 29130381)
Pirmdienās no plkst. 16.00 līdz 18.00 
un ceturtdienās no plkst. 16.00 
līdz 18.00; Sestdienās no plkst. 15.00 
līdz 17.00.

Mūsdienu deju grupa 
FRACTUS (senioru grupa) 
k/n „Zvejniekciems”
Trešdienās no plkst. 14.00 līdz 16.00;
Sestdienās no plkst. 10.00 līdz 12.00.

Rokdarbnieku kopa 
KRUSTAINES Saulkrastu 
„Jauniešu mājā” (Raiņa ielā 7) 
Vadītāja Guna Lāčauniece 
(mob. tālr. 26357992)
Mēneša pirmajā un trešajā 
trešdienā no plkst. 18.00.

Jauktais koris ANIMA 
Saulkrastu domes zālē 
(Raiņa ielā 8) 
Vadītāja Laura Leontjeva 
(mob. tālr. 26398719)
Otrdienās no plkst. 19.00 līdz 22.00 un 
ceturtdienās no plkst. 19.00 līdz 22.00. 

Jauktais koris BANGOTNE 
Saulkrastu domes zālē 
(Raiņa ielā 8) 
Diriģents Ēriks Kravalis 
(mob. tālr. 26113482)
Pirmdienās no plkst. 19.00 līdz 22.00 
un trešdienās no plkst. 19.00 līdz 22.00.

Vokālais ansamblis 
DZĪLE k/n „Zvejniekciems” 
Vadītājs Jānis Lucāns 
(mob. tālr. 29262696)
Piektdienās no plkst. 18.00.

Koklētāju ansamblis SAULE 
k/n „Zvejniekciems” 
Vadītāja Solveiga Ivanova 
(tālr. 29985323) 
Sestdienās no plkst. 10.00 līdz 15.00. 

Senioru deju kolektīvs 
SAULGRIEŽI k/n „Zvejniekciems” 
Vadītāja Judīte Krūmiņa 
(mob. tālr. 29181986)
Otrdienās un ceturtdienās no 
plkst. 19.00 līdz 21.00.

Vidējās deju paaudzes 
kolektīvs „JŪRDANCIS” 
k/n „Zvejniekciems”
Vadītāja Judīte Krūmiņa 
(mob. tālr. 29181986) 
Pirmdienās un trešdienās no 
plkst. 20.00 līdz 22.00. 

Jauniešu deju kolektīvs 
„KRUSTU ŠĶĒRSU” 
k/n „Zvejniekciems”
Vadītāja Judīte Krūmiņa 
(mob. tālr. 29181986) 
Pirmdienās un trešdienās 
no plkst. 18.00 līdz 20.00, 
piektdienās no plkst. 19.00 
līdz 21.00. 

Pirmsskolas bērnu deju 
kolektīvs k/n „Zvejniekciems”
Vadītāja Alta Bringina 
(mob. tālr. 20382811)
Otrdienās no plkst. 17.00 
līdz 18.30 un ceturtdienās no 
plkst. 17.00 līdz 18.30.

Pirmsskolas bērnu 
vokālā studija
 k/n „Zvejniekciems”
Vadītāja Dace Kalniņa 
(mob. tālr. 29428619) 
Otrdienās no plkst. 18.00 
līdz 20.00 un trešdienās no 
plkst. 18.00 līdz 20.00.

Folkloras kopa DVĪGA 
k/n „Zvejniekciems” 
Vadītāja Antra Deniškāne 
(mob. tālr. 26323926)
Otrdienās no plkst. 18.30 līdz 21.00. 

Audēju kopa KODAĻA 
k/n „Zvejniekciems” 
Vadītāja Asnate Grēve (tālr. 
29183736) 
Individuālas nodarbības. 

Studija ULTRAMARĪNS 
k/n „Zvejniekciems” 
Vadītāja Māra Alena 
(mob. tālr. 26747798)
Svētdienās no plkst. 11.00. 

Līnijdeju grupa SUNBEACH 
Vadītāja Alta Bringina 
(mob. tālr. 20382811)
Otrdienās no plkst. 18.30 līdz 20.00. 

Senioru 
aktivitātes

6. oktobrī plkst. 11.30
domes zālē

tikšanās ar mācītāju, 
psihologu 

Induli Paiču.

NEKROLOGS

Jevgenijam Grabčikam 
mūžībā aizejot…

1.  septembrī, mirkli pirms 
bērni ar ziediem rokās piepil-
dīja skolu gaiteņus, mūžībā 
devies ilggadējais mūzikas pe-
dagogs Jevgenijs Grabčiks.

Viss Jevgenija dziesmai un 
mākslai veltītais darba mūžs 
ritējis Saulkrastos: šeit viņš 
1969.  gadā ieradās kā jaunais 
speciālists un sāka darbu gan 
Saulkrastu, gan Zvejniekciema 
vidusskolās. Aktīvi darbojoties 
vienā vai otrā skolā, pagājis 
viņa mūžs. 

Skolotājs mīlēja dziesmu, 
pats prata smagi strādāt, lai tā 
skanētu skaisti, un prasīja to arī 
no saviem audzēkņiem. Viņa 
vadībā abu skolu kori daudzreiz 
piedalījušies Latvijas Skolu jau-
natnes dziesmu un deju svēt-
kos  – kopā ar Zvejniekciema 
vidusskolas kori dziesmu karos 
iegūta II pakāpe. 

Pedagogs vienmēr mīlēja un 
cienīja savus audzēkņus. Kad 
Zvejniekciema vidusskolas mū-
zikas kabinetā uzziedēja un aug-
li nogatavināja palma, tas tika 
visiem mūzikas mīļiem. Ar sa-
viem koristiem pedagogs devās 
tuvākos un tālākos sadraudzības 
braucienos: Saulkrastu vidus-
skolas bijušajiem audzēkņiem 
sevišķi mīļā atmiņā ir viesoša-
nās Polijas pilsētā Odolanovā, 
kur vietējie bija pārsteigti par 
bērnu skanīgajām balsīm, bet 
Zvejniekciema vidusskolas ab-
solventi noteikti atcerēsies sko-
las kora braucienus uz tuvākām 
un tālākām Latvijas skolām un 
sadraudzības koncertus.

Jevgenijs bija pasniedzējs 
arī Vidzemes jūrmalas Mūzikas 
skolā, vadīja korus Salacgrīvā 
un Skultē, kā arī pūtēju orķes-
tri un ansambli Zvejniekciemā.

Saulkrastu vidussskolas ko-
lēģu atmiņās īpaša vieta ir viņa 
dibinātajam skolotāju ansam-
blim, kas bija plaši iemīļots, bet 
Zvejniekciema vidusskolā sko-
lotājs Grabčiks bija izveidojis 
fotolaboratoriju, kurā daudzi 
audzēkņi apguva pirmos soļus 
šajā tik aizraujošajā mākslā. 

Jevgenijs Grabčiks bija pa-
tiesi radošs cilvēks  – viņš ar 
prieku gan fotografēja, gan 
gleznoja. Lai arī Jevgenijam 
māksla bija tuva, reālajā dzī-
vē viņš prata būt arī praktiķis. 
Tādēļ viņam nebija grūti pie-
skaņoties laikam un papildus 
apgūt darbmācības skolotāja 
specialitāti.

Kolēģi Jevgeniju atcerēsies 
kā ļoti sirsnīgu, ģimenisku un 
labsirdīgu cilvēku. Viņš satie-
koties, vienmēr mācēja laipni 
pasmaidīt, uzmundrināt, pajo-
kot, ja nepieciešams, palīdzēt. 
Pedagogs prata mīlēt – ģime-
ni, skolu un dziesmu. Viņa 
vadībā veidojušies absolventu 
kori skolu salidojumos, radot 
kopības sajūtu vairākām paau-
dzēm un ļaujot vienotā dzies-
mā no jauna satikties tiem, 
kurus dzīve pašķīrusi.

Tagad skolotāja Grabčika 
mūžs izskanējis kā dziesma, 
atstājot bagātīgu emociju gam-
mu, skaistas atmiņas un sajūtu, 
ka pietrūkst.

Ģimenei visdziļāko līdzjūtību izsakot,
Saulkrastu un Zvejniekciema vidusskolas, 

Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolas kolektīvs


