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Murjāņu sporta ģimnāzijai 
jauns direktors        

Izveidota jauna jahtu 
un laivu piestātne

Saulesvijas svētku auto 
Saulkrastu novadā 6.–7. lpp. 8. lpp.  10. lpp.

Aizvadīti pirmie Saulkrastu novada svētki mums visiem kopā!
Vienota mērķa kopdarbs 
ir iespēja būt saliedētiem, 
jo kopā mēs varam vairāk 
un labāk, – tāds ir jaunā 
Saulkrastu novada virziens. 
17. jūlijā notika pirmie 
novada svētki, kas šogad 
epidemioloģiskās drošības 
dēļ rīkotājiem (Saulkrastu 
kultūras centram) prasīja 
pietiekami daudz radošuma 
un uzdrīkstēšanās, lai 
piedāvātu novadniekiem kaut 
ko jaunu un svētku sajūta 
būtu īpaša.

Saulkrastu Novada Ziņas

Paldies ikvienam, kurš iegul-
dījis nesavtīgu darbu, pēc kā va-
rējām vērot neskaitāmus prieka 
mirkļus novadnieku emocijās. 
Esam patiesi iepriecināti par po-
zitīvajām atsauksmēm!

Pateicamies visiem rīkotājiem, 
kuri nežēloja miega stundas un 

ar pilnīgu darba atdevi pierādīja 
savu patriotismu.

Vislielākais paldies visai 
Saulkrastu kultūras centra ko-
mandai – Artai Skudrēnai un Beā-
tei Barčevskai-Mukānei, ka spējāt 
parādīt – idejām robežu nav! Pa-
teicamies par uzdrīkstēšanos un 

darbošanos, lai novadniekiem 
svētki šogad būtu īpaši.

Īpašs paldies: Tomam Turla-
jam, Normundam Brokam, Mā-
rim Iekļavam, Kristapam Lūsim, 
Baibai Stjadei, Asnatei Rancānei, 
Rimantam Lūsim, Pēterim Gert-
neram, Laurai Cielēnai, Agitai 

Ozoliņai, Ritai Celmai, Akselam 
Svikam, PII „Rūķītis”, Sanitai 
Pētersonei, Baibai Apsītei, Asnatei 
Grēvei.

Superīpašs paldies: Dinam un 
Jolantai Ekmaņiem, kuri radīja 
unikālu dabas koncertzāles ska-
tuvi, Elfai un Edgaram Jirgen-

soniem, Saulkrastu pašvaldības 
glābšanas dienestam, Gatim Ba-
ļutim.

Paldies par „zaļo gaismu” ide-
ju īstenošanā Saulkrastu novada 
pašvaldībai un personīgi Nor-
mundam Līcim! Uz tikšanos nā-
kamgad!

Vakara noslēgumā notika auto 
fotoorientēšanās spēle „Iepazīsti 
jauno novadu”, kurai pieteicās 
36 komandas, lai jautrā un izzinošā 
braucienā cauri jaunajiem novada 
līkločiem uzzinātu kaut ko jaunu. 
Spēles dalībniekiem bija jāiesūta 
fotogrāfijas no kontrolpunktiem. 
Foto: viena no dalībnieku 
komandām pie Sējas dižozola. 

Vispārsteidzošākais un lielākais prieks par grupas „Carnival Youth” kinodziesmu koncertsērijas „Naivais ku-kū” izskanēšanu uz Pabažu ezera, saullēktu 
sagaidot. Koncerta apmeklētāji jau no plkst. 4.00 rītā enerģiski devās ar saviem peldlīdzekļiem ieņemt labākās vietas.
Foto: Edijs Andersons

Svētku sajūta turpinājās Saulkrastu Meža parkā, 
kur aktīvi darbojās svētku tirgus ar dažādiem 
muzikāliem sveicieniem.  
Foto: Edijs Andersons

Mazākajiem novadniekiem tika sagādāti īpaši pārsteigumi, 
sākot ar zinātniskajiem eksperimentiem Alda Kalniņa vadībā, 
līdz pat pasakainām teātra izrādēm. Prieks un izbrīns 
garantēts!  Foto: Edijs Andersons

Ekrānuzņēmums no Facebook 
Saulkrastu kultūras centra lapas. 
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Paziņojums 
Par detālplānojuma „Pēterupes līči” 
publisko apspriešanu
Saulkrastu novada dome 2021. gada 28. jūlijā pieņēma 
lēmumu Nr. 32 „Par detālplānojuma „Pēterupes 
līči” projekta nodošanu publiskajai apspriešanai un 
atzinumu saņemšanai” (prot. Nr. 5/2021§7). 

Publiskajai apspriešanai tiek nodota detālplānojuma redakcija, kas 
ietver zemesgabalu „Celmi”, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, 
zemes vienības kadastra apzīmējums 80330033057. 

Publiskās apspriešanas laikā no 2021. gada 16. augusta līdz 2021. gada 
15. septembrim detālplānojuma materiāli būs izstādīti Saulkrastu 
novada domes 1. stāva vestibilā Raiņa ielā 8, Saulkrastos, ievietoti 
Saulkrastu pašvaldības mājaslapā un publiskajā portālā ĢEOLatvija.lv 
https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_19870.

Detālplānojuma publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2021. gada 
6. septembrī plkst. 17.00 videokonferenču platformā Zoom. 

Lai pieteiktos dalībai sanāksmē, līdz 2021. gada 6. septembra 
plkst. 16.30 var nosūtīt pieteikumu uz e-pastu buvvalde@saulkrasti.lv, 
norādot vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru un e-pastu, uz ko nosūtīt 
sanāksmes ielūgumu.

Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus par izstrādāto 
detālplānojuma redakciju lūdzam iesniegt Saulkrastu novada būvvaldē 
Raiņa ielā 8, Saulkrastos, darba dienās, domes darba laikā vai 
e-pastā buvvalde@saulkrasti.lv līdz 2021. gada 15. septembrim.

Paziņojums 
Par detālplānojuma Rīgas iela 2 un Rīgas iela 2A apstiprināšanu
Saulkrastu novada domes 2021. gada 28. jūlija sēdē ar lēmumu Nr. 31 „Par 
detālplānojuma Rīgas iela 2 un Rīgas iela 2A apstiprināšanu” (prot. Nr. 5/2021§6) 
apstiprināts detālplānojums zemesgabalam Rīgas iela 2, Saulkrasti, Saulkrastu 
novads, zemes kadastra Nr. 80130031074, un zemesgabalam Rīgas iela 2A, 
Saulkrasti, Saulkrastu novads, zemes kadastra Nr. 80130031079, kas izstrādāts 
saskaņā ar Saulkrastu novada teritorijas plānojumu.

Detālplānojums ir pieejams Saulkrastu novada būvvaldē Raiņa ielā 8, Saulkrastos, Saulkrastu novadā un Saulkrastu 
novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.saulkrasti.lv, kā arī portālā Geolatvija.lv https://geolatvija.lv/geo/tapis.
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Pašvaldības policijas paveiktais jūlijā
Normunds Alksnis,  
Saulkrastu pašvaldības policija

Jūlijā Saulkrastu pašvaldības 
policijā saņemti 210 izsauku-
mi. Par dažādiem pārkāpu-
miem aizturētas 6 personas: 
2 nodotas Valsts policijas 
Rīgas reģiona pārvaldes 
Saulkrastu iecirkņa darbinie-
kiem turpmākām procesu-
ālajām darbībām, 2 personas 
nogādātas savā dzīves-

vietā, 1 – nakts patversmē 
„Gaiziņš”, 1 persona nogādāta 
Rīgas psihiatrijas un narkolo-
ģijas centrā.

Uzrakstīti 216  administratīvā 
pārkāpuma lēmumi par soda pie-
mērošanu: 210 par Ceļu satiksmes 
noteikumu neievērošanu, 5  lēmu-
mi par mehānisko transportlīdzek-
ļu pārvietošanās, tajā skaitā stāvē-
šanas vai apstāšanās, noteikumu 
pārkāpšanu Baltijas jūras un Rīgas 
jūras līča piekrastes krasta kāpu 

aizsargjoslā, 1  lēmums par brauk-
šanu ar transportlīdzekli pa gājēju 
ceļu. 

Izskatītas 36  iedzīvotāju sūdzī-
bas.

Uzsākts 21 administratīvā pār-
kāpuma process: 1  par bērna ap-
rūpes pienākumu nepildīšanu, 
1  par sadzīves atkritumu dedzi-
nāšanu, 18 par Saulkrastu novada 
domes saistošo noteikumu Nr.  12 
„Par atkritumu apsaimniekošanu 
Saulkrastu novadā” 13. punktā no-
teikto prasību neievērošanu, 1 par 

Saulkrastu novada domes saisto-
šo noteikumu Nr.  14 „Nekustamo 
īpašumu uzturēšanu Saulkrastu 
novada teritorijā” noteikto prasību 
neievērošanu.

Par dažādiem pārkāpumiem iz-
teikti 4 mutiski brīdinājumi.

Par nekustamo īpašumu uztu-
rēšanas Saulkrastu novada terito-
rijā noteikto prasību pārkāpšanu 
un atkritumu apsaimniekošanas 
Saulkrastu novadā noteikto prasī-
bu pārkāpšanu izsūtīts 61 paziņo-
jums.

PII „Rūķītis” 
informē

Lai varētu sagatavot 
iestādes telpas 

jaunajam mācību gadam, 
no 2021. gada 

25. līdz 31. augustam 
Saulkrastu pirmsskolas 

izglītības iestāde „Rūķītis” 
būs slēgta un bērni tajā 

netiks uzņemti. 
Šajā laikā iestādes 
darbiniekiem tiks 
rīkotas mācības.

Paziņojums 
Par lokālplānojuma redakcijas 
nekustamajā īpašumā „Ciemgaļi”,   
VEF-Biķernieki, Saulkrastu pagasts, 
publisko apspriešanu

Saulkrastu novada dome 2021. gada 16. jūnijā 
pieņēma lēmumu Nr. 2303 „Par lokālplānojuma 
„Ciemgaļi” redakcijas nodošanu publiskajai 
apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”. 

Publiskajai apspriešanai tiek nodota lokālplānojuma redakcija, kas 
ietver zemesgabalu „Ciemgaļi”, VEF-Biķernieki, Saulkrastu pagasts, 
Saulkrastu novads, zemes vienības kadastra apzīmējums 80330030911. 
Lokālplānojums izstrādāts, lai izdarītu grozījumus Saulkrastu novada 
teritorijas plānojumā, mainot plānojumā noteikto atļauto izmantošanu 
„Savrupmāju apbūves teritorija” (DzS2), kur minimālā jaunizveidojamā 
zemesgabala platība noteikta 4000 m2, uz funkcionālo zonējumu 
„Savrupmāju apbūves teritorija” (DzS), kur minimālā jaunizveidojamā 
zemesgabala platība ir 1200 m2.

Publiskās apspriešanas laikā no 2021. gada 19. jūlija līdz 2021. gada 
20. augustam lokālplānojuma redakcijas materiāli izstādīti Saulkrastu 
novada domes 1. stāva vestibilā Raiņa ielā 8, Saulkrastos, publicēti 
Saulkrastu pašvaldības mājaslapā un publiskajā portālā ĢEOLatvija.lv, 
https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_18388.

Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus par izstrādāto lokālplānojuma 
redakciju lūgums iesniegt Saulkrastu novada būvvaldē Raiņa ielā 8, 
Saulkrastos, darba dienās, domes darba laikā vai e-pastā buvvalde@
saulkrasti.lv līdz 2021. gada 20. augustam.

Par skolēnu pārvadājumiem 
uz Saulkrastu un Sējas skolām
Saulkrastu novada pašvaldība informē, ka skolēnu pārvadājumi 
uz Sējas pamatskolu no mācību gada sākuma tiks organizēti 
ierastajā kārtībā ar pašreizējiem autobusiem. 
Precīzu pārvadājuma grafiku saņemsiet no skolas vadības.
Skolēnu pārvadājumiem uz Saulkrastu novada vidusskolu 
2021./2022. mācību gadā tiek organizēta iepirkuma procedūra. 

Informāciju par precīzu pārvadājuma grafiku saņemsiet no skolas vadības.

Veiksmēm piepildītu jauno mācību gadu!

Akcijā EKO ZVANS aicina bez maksas nodot 
nolietotu elektrotehniku
No 1. līdz 31. augustam, zvanot 
pa tālruni 26132288 uz SIA 
„ZAAO” (ZAAO) biroju, ir iespē-
ja pieteikt neizjauktas, nolieto-
tas elektrotehnikas bezmaksas 
savākšanas pakalpojumu. 

Saņemot neizjauktas, nolie-
totas elektrotehnikas (televizori, 
ledusskapji, plītis, trauku maz-
gājamās mašīnas, putekļu sūcēji, 
virtuves kombaini u.c.) savāk-
šanas pieteikumu un pajautājot 

klienta atļauju, ZAAO biroja dar-
binieks reģistrēs akcijas dalīb-
nieku klientu uzskaites sistēmā, 
veicot speciālu atzīmi par dalību 
akcijā. Katrs klients akcijā var 
pieteikt elektrotehnikas vienību 
savākšanu neierobežotā skaitā, 
balvu izlozē piedaloties vienu 
reizi.

Visai pieteiktajai elektrotehni-
kai tās izvešanas dienā jābūt no-
vietotai ārpus telpām – pie kāpņu 
telpas vai biroja ārdurvīm, iebrau-

camā ceļa malā, konteineru lauku-
mā u. tml.

Akcijas nolikums ir pieejams uz-
ņēmuma mājaslapā  www.zaao.lv, 
šķiroto atkritumu savākšanas sa-
daļā un klientiem.zaao.lv.

Atgādinām, ka nolietotu, neiz-
jauktu elektrotehniku bez maksas 
ikdienā var nodot arī ZAAO darbī-
bas reģiona 21 EKO laukumā. Nogā-
dājot nolietotu, neizjauktu elektro-
tehniku EKO laukumā, iedzīvotāji 
akcijā EKO ZVANS nepiedalās.
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Foto: Pēteris Gertners

Foto: Pēteris Gertners

Foto: Pēteris Gertners

Pašvaldības aktuālie projekti
Saulkrastos

Sējas pagastā 
Darbs turpinās, un tiek pabeigti pirms 
apvienošanās iesāktie projekti:

Pabeigti būvdarbi 
tirdzniecības vietu izveidei 
Ainažu ielā.

Projekta mērķis: izveidot jau-
nas tirdzniecības vietas Saulkras-
tu pilsētas centrā vietējās pro-
dukcijas realizēšanai, lai sekmētu 
vietējās produkcijas atpazīstamī-
bu, palielinātu tās pārdošanas ap-
jomus un attīstītu uzņēmējdarbī-
bu un tās infrastruktūru novadā.

Izbūvēts bruģēts laukums un 
uzstādītas divas jaunas tirdznie-
cības nojumes Ainažu ielā, kas 
iekļaujas pilsētvidē un rada patī-
kamu iepirkšanos iedzīvotājiem un 
ērtu tirgošanos.

Projekta kopējās izmaksas  –
17 142,69 eiro, no tām ES publis-
kais finansējums ir 15 428,42 eiro.

Projektu līdzfinansē ES Eiropas 
Jūrlietu un zivsaimniecības fonds 
ar Lauku atbalsta dienesta un bied-
rības „Jūras Zeme” atbalstu.

Pabeigti būvdarbi jaunu 
autostāvvietu un gājēju ietves 
izveidē Ainažu ielā.

Projekta mērķis: attīstīt Saulkras-
tu novada infrastruktūru, izbūvējot 
jaunas autostāvvietas ar gājēju ietvi.

Izbūvēts stāvlaukums auto, 
motociklu un personu ar īpašām 
vajadzībām transporta novietoša-
nai Ainažu ielā, kā arī gājēju ietve 
pludmales pieejamībai un drošām 
pārvietošanās iespējām Saulkrastu 
pilsētā.

Projektā plānotās kopējās iz-
maksas  – 483  403,00  eiro, no 
tām ES publiskais finansējums ir 
425 000,00 eiro.

Projektu līdzfinansē ES Eiropas 
Jūrlietu un zivsaimniecības fonds 
ar Lauku atbalsta dienesta un bied-
rības „Jūras Zeme” atbalstu.

Projekts „Piekrastes 
apsaimniekošanas 
praktisko aktivitāšu 
realizēšana”

Projekta mērķis: nodrošināt ie-
dzīvotājiem, atpūtniekiem un tū-
ristiem jūras piekrastes joslā pēc 
iespējas kvalitatīvāku, tīrāku, dro-
šāku vidi un labāku pludmales pie-
ejamību, kā arī veicināt bioloģiskās 
daudzveidības saglabāšanos.

Saulkrastu un Zvejniekciema 
pludmalēs iedzīvotāju un pludma-
les apmeklētāju ērtībai uzstādītas 
septiņas jaunas pārģērbšanās kabī-

nes: divas Zvejniekciemā, trīs Rai-
ņa ielas galā un divas Baltajā kāpā.

Projekta kopējās izmaksas  – 
15  330,70  eiro, no tām Latvijas 
vides aizsardzības fonda (LVAF) 
finansējums ir 8305,00 eiro.

Projektu līdzfinansē LVAF. Pro-
jektu īsteno Latvijas Pašvaldību 
savienība sadarbībā ar visām Bal-
tijas jūras un Rīgas līča piekrastes 
pašvaldībām vai to institūcijām  – 
sadarbības partnerēm.

� Tiek turpināts izbūvēt velo-
trasi Loja–Murjāņi, kā arī ceļa 
Jaunkrimulda–Baltmārtiņi 
posmu. 

� Augustā pie Sējas pamatskolas 
tiks uzstādīti āra trenažieri.

� Drīzumā tiks pabeigta Lojas 
Kultūras nama renovācija, un 

tas nozīmē, ka augustā varēsim 
ēku atvērt. 

� Šajā mākslas telpā turpmāk 
darbosies arī Sējas Mūzikas un 
mākslas skolas Mūzikas nodaļa. 

� Lojas un Pabažu Kultūras nami 
tagad būs Zvejniekciema Kultū-
ras nama filiāles.

Pašvaldības ceļa 80-92-C8 Murjāņu veikals–Jaunkrimulda 
dubultās virsmas apstrāde, posma garums – 1,71 kilometrs. Līguma 
kopsumma (bez 21% PVN) ir 114 018,21 eiro. Foto: Laura Breimane-Tutāne

Multifunkcionālā velotrase Pabažos, kopējā summa (bez 21% PVN) ir 
66 592,29 eiro. Foto: Laura Breimane-Tutāne

Pašvaldības ceļa 80-92-C12 Murjāņi–Beltes (2,2.–4,25. kilometrs) divkārtu 
virsmas apstrāde. Līguma kopsumma (bez 21% PVN) ir 98 777,00 eiro.  
Foto: Laura Breimane-TutāneProjekts „Tūrisma attīstībai nepieciešamās infrastruktūras izveide Ainažu ielā”

Projekts „Tirdzniecības vietu izveide Ainažu ielā, Saulkrastos”

Projekts „Gājēju 
infrastruktūras izbūve 
upes ielā”

Pabeigti būvdarbi gājēju 
infrastruktūras izbūvei Upes ielā.

Projekta mērķis: īstenot Zvej-
niekciema iedzīvotājiem un tū-
ristiem drošu pārvietošanos uz 
pludmali, izbūvējot ietvi Upes 
ielā un pieslēguma ceļa pārbūvi.

Izveidota gājējiem droša pār-
vietošanās infrastruktūra  – gājēju 
ietve Upes ielā, posmā no gājēju 
celiņa līdz pagriezienam uz kem-
pingu „Jūras priede”, lai ērti nokļū-
tu Zvejniekciema pludmalē.

Projekta kopējās izmaksas  – 
24716,66 eiro, no tām Eiropas Sa-
vienības (ES) publiskais finansē-
jums ir 20000,00 eiro.

Projektu līdzfinansē ES Eiropas 
Lauksaimniecības fonds lauku at-
tīstībai ar Lauku atbalsta dienesta 
un biedrības „Jūras Zeme” atbalstu.



Apstiprināts Saulkrastu novada pašvaldības 
2020. gada publiskais pārskats

Šī gada Saulkrastu novada domes jūlija sēdē apstiprināts 
pašvaldības 2020. gada publiskais pārskats. Pārskatā ir 

iekļauta pamatinformācija par novada iedzīvotājiem, ziņas 
par pašvaldību, tās īstenojamajiem projektiem un finanšu 
resursiem, to izlietojumu, kā arī būtiskākajiem notikumiem 

Saulkrastu pašvaldībā pagājušajā gadā. 
Pašvaldības publiskais gada pārskats ir pieejams pašvaldības 

interneta vietnē www.saulkrasti.lv, sadaļas „Pašvaldība” 
apakšsadaļā „Dokumenti”. Pārskats nosūtīts arī uz Vides 
aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju (VARAM) 
publicēšanai ministrijas mājaslapā www.varam.gov.lv.
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Saulkrastu vidusskolas 
aktualitātes
Saulkrastu novada vidusskolā, 
gatavojoties jaunajam mācību 
gadam, tiek labiekārtotas sko-
las telpas un iegādāti mācību 
līdzekļi. Saulkrastu sākumsko-
las telpās tiek remontēti 1. klašu 
kabineti, lai pirmklasnieki visu 
uzmanību varētu veltīt jaunu zi-
nāšanu apguvei. Zvejniekciema 
skolas datorklasē tiek veikts 
kapitālais remonts. 

20  izglītojamie ir iesnieguši 
dokumentus, lai mācītos novada 
vidusskolas 10. klasē. Saulkrastu 
novada vidusskola piedāvā divus 

izglītības virzienus: dabaszinību 
virzienu  ar padziļinātajiem kur-
siem angļu valodā, matemātikā 
un fizikā un humanitāro virzie-
nu ar padziļinātajiem kursiem 
angļu valodā, latviešu valodā un 
vēsturē. 

Lai veidotu jaunas tradīcijas, ap-
vienoto skolu audzēkņi 1. septem-
brī plkst. 10.00 pulcēsies atjauno-
tajā Saulkrastu estrādē. Svinīgais 
brīdis notiks atbilstoši valstī no-
teiktajiem drošības noteikumiem. 

Plašāka informācija tiks publi-
cēta sociālajos tīklos un E-klases 
pastā. 

Pēc iedzīvotāju tikšanās 
ar Saulkrastu novada domes vadību
Paldies novadniekiem, kuri 
iesūtīja jautājumus, un 
tiem, kas ieradās klātienē 
domē uz tikšanos. Esam 
apkopojuši tikšanās laikā 
pārrunāto.

Saulkrastu novada domes 
priekšsēdētājs Normunds 
Līcis informēja, ka 
pašvaldībā jūlijā galvenā 
uzmanība tika veltīta 
administratīvajiem darbiem 
par novadu apvienošanos.

 Pārejas procesā saskārāmies 
ar dažādām problēmām, kas jā-
risina, sevišķi grāmatvedības 
programmu savietošanu. Paš-
valdībā jaunas struktūras netiek 
veidotas, Saulkrastu un Sējas 
nodaļas tiek apvienotas, un dar-
binieki strādā vienotā komandā. 
Šobrīd notiek budžeta apvie-
nošana. Darbs notiek saskaņā 
ar plānoto budžetu. Būtiski ir 
palielinājušies būvniecības iz-
devumi. Jāsaprot, kā pašvaldī-
ba varēs turpināt apstiprinātos 
projektus. Augustā tiks aktīvi 
izvērtēti projekti. Apjomīgie 
darbi novadā tiek veikti lielāko-
ties par Eiropas finansējumu vai 
aizņēmumu. Prioritāri, protams, 
ir ceļi, to apgaismojums, ūdens-
saimniecība, tilti un satiksmes 
drošība. 

Viens no aktuālajiem 
jautājumiem, kas interesē 
iedzīvotājus, ir nūdistu 
pludmale un tās robežas.

 N. Līcis skaidro: lai neveido-
tos pārpratumi un neērtas si-
tuācijas, 2020.  gadā Saulkrastu 
novada dome noteica oficiālas 
nūdistu pludmales robežas. Da-
ļai iedzīvotāju likās, ka robežas 
(1500  metri no Baltās kāpas 
Lilastes virzienā) ir izveidotas 
pārāk tuvu Baltajai kāpai, bet 
nūdistu pludmales apmeklētā-
jiem šķita, ka tās ir pārāk tālu 
no Baltās kāpas. Pēc daudzu 
iedzīvotāju iesniegumiem daļa 
iepriekšējā sasaukuma deputā-
tu tika pārliecināta, ka nūdistu 
pludmale ir jāpārceļ tālāk uz 
Lilastes pusi. Kopš šī lēmuma 
pieņemšanas sākās gan kail-
sauļotāju, gan arī Bātciema ie-
dzīvotāju protesti. Zīmes tika 
uzstādītas, bet noteikumus, 
kas tika pieņemti pēc deputā-
tu lēmuma, Vides aizsardzības 
un reģionālās attīstības minis-
trija (VARAM) neapstiprināja, 
tāpēc šobrīd oficiālās nūdistu 
pludmales robežas ir palikušas 
iepriekšējās, kā arī zīmes ir pār-
celtas un uzstādītas atbilstoši 
spēkā esošajiem pagājušā gada 
saistošajiem noteikumiem, lai 
nerastos pārpratumi gan iedzī-
votāju, gan kailsauļotāju starpā 
un visi pludmales apmeklētāji 
varētu justies ērti. 

Tika uzdots jautājums arī 
par grāvju tīrīšanu, konkrēti, 
Celtnieku ielā. 

„Saulkrastu komunālservisa” 
speciālists Aleksandrs Zoričs 
skaidroja, ka visus grāvjus kat-

ru gadu būtu iespējams iztīrīt, 
bet tas nozīmētu nesamērīgu fi-
nanšu un darba izlietojumu, ko 
pašvaldība nevar atļauties, jo ir 
jāizvērtē prioritātes. Parasti visi 
novada grāvji tiek tīrīti aptuveni 
reizi piecos gados. 

Tika uzdots arī jautājums 
par pretrunīgu ceļazīmju 
izvietošanu Celtnieku un 
Draudzības ielas rajonā. 

„Saulkrastu komunālservisa” 
vadītāja Raimonda Kosmane 
skaidro, ka komunālservisa dar-
binieki šā gada rudenī apsekos 
un inventarizēs ceļazīmes Celt-
nieku ielā un citās vietās, kur 
tas nepieciešams, Saulkrastu 
pilsētā.

Atbildot uz iedzīvotāja 
jautājumu par centralizēto 
kanalizācijas un ūdensvadu 
tīklu izbūves kritērijiem, 

domes priekšsēdētāja viet-
nieks Ervīns Grāvītis skaidroja, 
ka kanalizācijas izbūvei Ūdens-
saimniecības projektā, ko fi-
nansē Eiropas struktūrfondi, 
nauda tika piešķirta tikai kana-
lizācijas tīkla paplašināšanai, 
bet ūdensvadi izbūvēti tikai par 
pašvaldības līdzekļiem. Tā kā 
izmaksas bija pietiekami lielas, 
ūdensvadi tika izbūvēti ielās ar 
cieto segumu, lai turpmāk nebū-
tu atkārtoti jāņem nost asfalts. 
N. Līcis uzsvēra, ka komunikāci-
ju ieviešana ir ļoti dārga un ie-
dzīvotājiem ir iespēja, saskaņo-
jot ar pašvaldību, kanalizāciju 
un ūdensvadus izbūvēt pašiem, 
pieslēdzoties centralizētajam 
tīklam, un līdz 10  gadiem sa-
ņemt nekustamā īpašuma no-
dokļa atlaidi – 90%. 

Iedzīvotājs izteica bažas par 
Rail Baltica dzelzceļa līnijas 
plānojumu un īpašumiem, ko 
tas skars. 

N.  Līcis atbildēja, ka drīzu-
mā notiks Rail Baltica projekta 
pārstāvju vizīte, lai prezentētu 
jaunāko plānojumu un uzklausī-
tu aktuālās problēmas. Ja ir kon-
krētas vietas, kur nav veiksmīgs 
plānojuma risinājums, lūgums 
priekšlikumu iesniegt domē, lai 
vizītes laikā to varētu izskatīt un 
iespējami pamainīt plānojumu, 
kā arī aizstāvēt savas intereses. 

Iedzīvotājus interesēja 
jautājums par drošību – kā 
tiks organizēts pašvaldības 
policijas darbs jaunajā 
novadā?

Pašvaldības policijas priekš-
nieks Guntis Vinters skaidroja, 
ka viens no risinājumiem varētu 
būt vēl viena ekipāža, taču tam 
jāieplāno papildfinansējums, 
autotransports un maiņas, tādēļ 
pašlaik tas vēl ir diskutējams 
jautājums. Policija centīsies rast 
labāko risinājumu, bet krīzes si-
tuācijās, protams, uz izsaukumu 
ir jābrauc.

Ceļu uzturēšana, 
greiderēšana ziemā – vai 

viss paliek, tāpat kā bija 
iepriekš Sējas novadā?

Ir daļa līgumu ar pakalpoju-
mu veicējiem, kas tiks turpināti 
līdz gada beigām vai pēc tam, 
taču šobrīd tiek meklēts labā-
kais risinājums.

Tika pārrunāta Melnsila ielas 
gājēju celiņa izveide.

Sadarbībā ar „Sadales tīk-
liem” (ST) tiek izstrādāti iespē-
jamie elektrolīnijas pārcelšanas 
varianti, lai turpmāk varētu risi-
nāt jautājumu par ietves izveidi. 
ST vēlas, lai pašvaldība darbus 
veic par savu naudu, taču iz-
maksas ir pārāk lielas. Tiks mek-
lēti citi iespējamie risinājumi.

Kas notiek ar Melnsila ielas 
remontdarbiem?

Attīstības nodaļas vadītā-
ja Mārīte Petruševica skaidro, 
ka jūnijā tika noslēgts līgums 
par avārijas stāvoklī esošo bed-
ru salabošanu. Ir saņemts arī 
neatkarīga eksperta atzinums 
par veikto būvdarbu atbilstību, 
kurā norādīts, ka būvniecības 
procesā pieļautas atkāpes no 
būvprojekta. Tiek plānots veikt 
būvprojekta ekspertīzi, lai paš-
valdība varētu izvērtēt būvnie-
ka, būvuzrauga un projektētāja 
atbildību un piedzīt radušos 
zaudējumus no atbildīgajām 
personām. Pašvaldība ir piepra-
sījusi apdrošināšanas kompāni-
jai izmaksāt būvniecības garan-
tijas maksu.

Aktuāla ir atkritumu ap-
saimniekošana vasarā. 

Gada noslēgumā beigsies paš-
reizējais līgums ar teritorijas 
uzkopēju. Pašlaik tiek izstrādāta 
jauna specifikācija iepirkumam, 
paredzot arī pludmalēs izvietot 
daudz vairāk atkritumu urnas, kā 
arī sniegt iespēju atkritumus šķi-
rot. Problemātiski, ka Saulkrastu 
pludmale ir atšķirīga no citām 
pludmalēm smilšu struktūras 
dēļ  – specializētais transports 
var piebraukt tikai atsevišķās 
vietās. Kvadracikli, kas vāc tvert-
nes, posta vidi. Pareizi būtu vākt 
atkritumus ar rokām. Labāko ri-
sinājumu pludmales uzturēšanai 
pašvaldība vēl meklē. 

Iedzīvotāju saziņai ar 
Saulkrastu novada pašvaldību

Saulkrastu valsts un pašvaldības 
vienotais klientu apkalpošanas 
centrs
� Adrese: Raiņa iela 8, Saulkrasti, 

Saulkrastu novads, LV-2160.
� Tālruņi saziņai: 67142530, 

25767651, e-pasts pasts@
saulkrasti.lv.

Lojas valsts un pašvaldības 
vienotais klientu apkalpošanas 
centrs 
� Adrese: „Jēņi”, Sējas pagasts, 

Saulkrastu novads, LV-2142.
� Tālrunis 25668853, e-pasts 

seja@pakalpojumucentrs.lv.

Mājaslapa www.saulkrasti.lv.

Jaunums – mobilā sulu stacija
Kristīne Simanoviča

Liekas, ne tik sen pilnziedos iz-
plauka ābeles, pīlādži, plūškoki, 
bet nu jau varam baudīt pirmos 
saulē nogatavojušos vasaras 
ābolus. Un tāpēc itin drīz ienāk-
sies arī sulīgā raža!

IK „MSimis” vēlas jūs informēt, 
ka no šī gada septembra Saulkras-
tu novada un tuvākās apkārtnes 
iedzīvotājiem būs iespēja izman-
tot augļu un ogu sulu spiešanas 
pārvietojamo pakalpojumu. Ērti 
pieejamā pārstrādes ražotne ir 
izvietota pielāgotā automašīnas 
treilerī. Ar iebūvētām augstas 
kvalitātes iekārtām un pareizā 
tehnoloģiskā procesā sula no aug-
ļiem un ogām tiks iegūta ātri un 
maksimālā daudzumā. Mobilajā 
sulu stacijā būs arī iespēja svaigi 
izspiesto sulu uzkarsēt un uzreiz 
iepakot dažāda lieluma traukos 
ilgstošai uzglabāšanai.

Sējas pagasta uzņēmējs Māris 
Simanovičs: „Mobilo sulu staciju 
varēsim pārvietot tuvāk jūsu dzī-
vesvietai, lai no pašu audzētiem 
āboliem, kas ir tik populāri un 
pieejami gandrīz katrā dārzā, vai 
citiem augļiem un ogām iegūtu 
dabīgas, ekoloģiskas sulas  – gan 
nepasterizētas turpmākai to pār-
strādei klienta traukos, gan pas-
terizētas un iepakotas sulu maisos 
vai pat stikla pudelēs. Mobilajā 
sulu stacijā būs iespēja ne tikai de-
gustēt, iegūt dažādas sulas un to 
miksus jums tīkamās garšu kom-
binācijās no Latvijas audzētājiem 
augļiem un ogām, bet arī vērot sulu 
spiešanu klātienē.”

Mobilā sulu stacija uzsāks savu 
darbību no septembra Saulkrastu, 
Sējas, Krimuldas, Inčukalna, Si-

guldas, Mālpils apkārtnē. Līdz ar 
ražas laiku tiks izziņotas mobilās 
sulu stacijas pieturvietas, ko varēs 
apmeklēt sev ērtā vietā un laikā. 
Ja nepieciešams, ir iespējama arī 
individuāla apkalpošana Sējas pa-
gasta Murjāņos. Ja tev šogad pade-
vusies laba ābolu vai ogu raža un 
tās veselīgo sulu vēlies baudīt arī 
ziemā, sazinies ar mums, lai tiktos, 
pa mobilo tālruni 29162882 vai lasi 
informāciju sociālajos tīklos pavi-
sam drīz!

IK „MSimis” projekts Nr. 
20-04-AL32-A019.2102-000001 
„Mobilā stacija sulu spiešanai” ir 
īstenots ar programmas ar vietējās 
rīcības grupas biedrības  „Rīgas re-
ģiona atbalsta biedrība” izsludinātā 
atklāta konkursa projektu iesniegu-
mu pieņemšanas 7.  kārtas Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku at-
tīstībai Latvijas Lauku attīstības 
programmas 2014.–2020.  gadam 
19.2. pasākuma „Darbību īstenoša-
na saskaņā ar sabiedrības virzītas 
vietējās attīstības stratēģiju” līdzfi-
nansējumu. 

Projekta mērķis  – izveidot mo-
bilu un universālu sulu spiešanas 
staciju, lai veicinātu pakalpojuma 
konkurētspēju un pieejamību, no-
drošinātu klientam ērtu, mobilu, 
ātru, kvalitatīvu sulu spiešanas un 
iepakošanas pakalpojumu, būtiski 
uzlabojot augļu, ogu pārstrādes 
piedāvājumu un realizāciju.
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Saulkrastu sociālais 
dienests informē!
Daudzbērnu ģimeņu bērni 

(ja bērna un viena no likumiskajiem 
pārstāvjiem dzīvesvieta deklarēta 

Saulkrastu novada administratīvajā teritorijā) 
un bērni no trūcīgām vai maznodrošinātām 

ģimenēm var saņemt:
� ēdināšanas maksas atvieglojumus pirmsskolas 

izglītības iestādē pilnā apmērā;
� brīvpusdienas uz vienu mācību gadu bērniem, kuri 

mācās Saulkrastu vai Zvejniekciema vidusskolā.

Lai saņemtu ēdināšanas maksas atvieglojumus 
un brīvpusdienas, lūdzam Sociālajā dienestā 

iesniegt iesniegumu!

Pašvaldība piešķir brīvpusdienas Saulkrastu un 
Zvejniekciema vidusskolu pirmsskolas vecuma bērniem 
un 5. klašu skolēniem neatkarīgi no skolēna un vecāku 
vai bērnu likumiskā pārstāvja deklarētās dzīvesvietas 

(iesniegums Sociālajā dienestā NAV jāraksta – 
brīvpusdienas tiek piešķirtas automātiski).

Bērni no trūcīgām un maznodrošinātām 
ģimenēm var saņemt:

� pabalstu bērna izglītībai, uzsākot mācību gadu, līdz 
50,00 eiro.

Lai saņemtu pabalstu, Sociālajā dienestā jāiesniedz 
iesniegums un čeki par skolas piederumu 

un apģērba iegādi.

Plašāka informācija pa tālruni 67142510.

Saulkrastu novada domes 
28. jūlija sēdes Nr. 5 lēmumi
Saulkrastu novada domes sēdē 
28. jūlijā izskatīti 36 jautājumi. 

	Deputāti vienojās par zemes 
nomas līguma izbeigšanu ar 
SIA „DD ENTERTAINMENT” 
(Bīriņu ielas galā, pludmalē). 

	Sēdē tika skatīts jautājums par 
pašvaldībai piederoša nekus-
tamā īpašuma – zemesgabala 
Saules ielā 3, Saulkrastos, 
Saulkrastu novadā, nodošanu 
atsavināšanai.

	Administratīvi teritoriālās 
reformas laikā, apvienojoties 
Sējas novada un Saulkrastu 
novada pašvaldībām, izveido-
jusies situācija, ka šobrīd jaun-
izveidotajā Saulkrastu novadā 
pastāv divi sociālie dienesti 
kā divas atsevišķas iestādes. 
Deputāti lēma: lai turpmāk 
nodrošinātu vienotu sociālo 
pakalpojumu sniegšanu jaun-
izveidotā Saulkrastu novada 
iedzīvotājiem, sociālie dienesti 
reorganizējami, pievienojot 
Sējas novada Sociālo dienestu 
Saulkrastu novada Sociālajam 
dienestam.

	Tika skatīts arī jautājums par 
izglītības iestādes „Vidzemes 
jūrmalas vidusskola” nosauku-
ma maiņu. Saulkrastu novada 
domē tika saņemti divi iesnie-
gumi no pašvaldības izglītības 
iestādes „Vidzemes jūrmalas 
vidusskola” kolektīva ar lūgu-
mu mainīt izglītības iestādes 
nosaukumu uz „Saulkrastu no-
vada vidusskola”, lai veicinātu 
izglītības iestādes atpazīsta-
mību, identitāti un piederību 
novadam. Deputāti ņēma vērā 

izglītības iestādes „Vidzemes 
jūrmalas vidusskola” kolektīva 
lūgumu un atbalstīja nosauku-
mu maiņu. 

	Deputāti apstiprināja 
Saulkrastu novada 2020. gada 
publisko pārskatu. 

	Sēdē tika apstiprināti Sējas 
pamatskolas un Sējas Mākslas 
un mūzikas skolas nolikumi. 

	Tika lemts par Saulkrastu 
novada Bāriņtiesas amata 
saraksta apstiprināšanu, kurā 
noteikts, ka uz bāriņtiesu 
priekšsēdētāja, bāriņtiesu 
priekšsēdētāja vietnieka un 
bāriņtiesas locekļa amata vie-
tām izsludina atklātu preten-
dentu konkursu.

	Sēdē tika apstiprināti nekus-
tamā īpašuma izsoles rezultā-
ti – Vaivariņi 125A, Saulkrastu 
novads (iepriekš Sējas novads).

	Deputāti atbalstīja iesaistī-
šanos Nodarbinātības valsts 
aģentūras aktīvā nodarbinātī-
bas pasākuma „Algoti pagaidu 
sabiedriskie darbi” īstenošanā. 

	Tika veikti grozījumi Vidzemes 
jūrmalas vidusskolas pedago-
gu amatu sarakstā.

Viss pieņemto lēmumu saraksts 
un izklāsts ir pieejams Saulkrastu 
novada pašvaldības mājaslapā 
www.saulkrasti.lv, sadaļā „Domes 
sēdes”. Sēdes videoierakstu ir 
iespējams noskatīties pašvaldības 
Facebook kontā „Saulkrastu 
novada dome”. 
Nākamā domes ikmēneša sēde 
notiks trešdien, 25. augustā, 
plkst. 14.00 Saulkrastu novada 
domē Raiņa ielā 8.

Saulkrastu novada dome pievienojas 
Memorandam par sociālā darba 
attīstību pašvaldībā

Saulkrastu novada pašvaldībā 
tika saņemts Latvijas Pašvaldību 
sociālo dienestu vadītāju apvie-
nības un Latvijas sociālo darbi-
nieku biedrības Memorands par 
sociālā darba attīstību pašval-
dībās ar aicinājumu Saulkrastu 
novada domes deputātiem 
pievienoties Memorandam, ar 

to apliecinot izpratni par sociālā 
darba un sociālo pakalpojumu 
nozīmi, kā arī apņemoties savu 
pilnvaru laikā veltīt sociālajam 
darbam pienācīgus administra-
tīvos, finanšu un cilvēkresursus. 

Saulkrastu novada Sociālā die-
nesta vadītāja Kristīne Mozga pauž 

gandarījumu par Memoranda pa-
rakstīšanu un norāda: tikai jauno 
deputātu rokās ir veidot tādu paš-
valdību, kura strādā cilvēku labā, 
īpašu mazaizsargāto iedzīvotāju 
interesēs, laikus risina sociālās 
problēmas un izprot sociālā darba 
nozīmi kā pamatprofesiju labklājī-
bas jomā. 

Saulkrastu sociālā dienesta vadītāja Kristīne Mozga un Saulkrastu novada domes priekšsēdētājs Normunds Līcis 
Memoranda parakstīšanas brīdī. Foto: Pēteris Gertners

IZMAIŅAS MĀJOKĻA PABALSTA PIEŠĶIRŠANĀ
TRŪCĪGĀM UN MAZNODROŠINĀTĀM MĀJSAIMNIECĪBĀM

Pabalsta saņemšanas kārtība
Personai piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statuss

Persona iesniedz iesniegumu Sociālajā dienestā mājokļa pabalsta saņemšanai

Sociālais dienests 10 darba dienās pieņem lēmumu par pabalsta piešķiršanu 
vai atteikumu piešķirt pabalstu

Plašāka informācija par pabalsta piešķiršanas un aprēķināšanas kārtību:
https://likumi.lv/ta/id/319717-noteikumi-par-majsaimniecibas-materialas-situacijas-

izvertesanu-un-socialas-palidzibas-sanemsanu

Sociālais dienests atbilstoši Labklājības ministrijas izstrādātajai formulai aprēķina mājokļa pabalsta 
apmēru, izvērtējot katras mājsaimniecības ienākumus un izdevumus individuāli.

Turpmāk mājokļa pabalsta apmērs katrai mājsaimniecībai būs atšķirīgs!

Iesniegumam pievieno izdevumus par mājokli: 
dzīvojamo telpu īre, apsaimniekošana, apkure, cietais kurināmais (malka, ogles, briketes, granulas u.c.), 

aukstais un karstais ūdens, ūdens zudumi, gāze, elektroenerģija, kanalizācija, atkritumu izvešana, daudzdzī-
vokļu dzīvojamās mājas energoefektivitātes pasākumu veikšana, zemes nomas maksa, nekustamā īpašuma 
nodokļa samaksa normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, ņemot vērā personai noteiktos nodokļu atvieglo-
jumus, izdevumi par mājokļa apdrošināšanu, asenizācijas pakalpojumi, ūdens skaitītāju uzstādīšana vai 

pārbaude, gāzes balonu iegāde, telekomunikācijas, internets.

Jautājumu gadījumā esat aicināti sazināties ar Sociālo dienestu Saulkrastos 
pa tālruni 67142510 un Sociālo dienestu Sējā pa tālruni 67977757
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Murjāņu sporta ģimnāzijai jauns 
direktors – saulkrastietis Sergejs Čevers

Baiba Stjade

Kur gan vislabāk iemācīties 
uzņēmību, azartu, mērķtiecību 
un izpratni par ieguldīto darbu, 
lai sasniegtu rezultātu! Jaunajā 
apvienotajā Saulkrastu novadā 
ietverta arī Izglītības un zinātnes 
ministrijas pakļautībā esošā 
Murjāņu sporta ģimnāzija, par 
kuras direktoru šī gada jūnijā 
apstiprināts saulkrastietis Ser-
gejs Čevers. Mūsu saruna noris 
pie galda, kur, kā saka S. Če-
vers, viņš vēl pie direktora darba 
galda nav sēdies, bet turpina 
iesākto turpat, kur līdz šim, jo 
jau gadu viņš  bijis vadītāja 
pienākuma vietas izpildītājs un 
tagad kļuvis par Murjāņu sporta 
ģimnāzijas direktoru.

– Jūs tik tikko esat stājies 
jaunajā amatā. Ko jums tas 
nozīmē?

–  Tas noteikti ir ceļa turpinā-
jums. Ja pēc manas 20 gadu mili-
tārās karjeras, kurā esmu ieguvis 
lielu pieredzi, vadot daudzas un 
dažādas organizācijas, kāds man 
jautātu, vai es šobrīd gribētu sa-
sniegt jaunas virsotnes, es noteik-
ti melotu, ja teiktu nē. Es tiešām 
redzu, ka esmu Murjāņu sporta 
ģimnāzijai (MSĢ) vajadzīgs arī pēc 
40 gadiem. Tieši pirms 40 gadiem 

es pabeidzu šo skolu un biju savas 
dzīves ceļa priekšā. Ir pagājis laiks, 
un arī šodien es esmu tepat, tikai 
citādāks – klāt nākusi dzīves pie-
redze un jauni izaicinājumi. Mur-
jāņos ir laba darba komanda, kura 
spēj daudz ko mainīt. Galvenais 
uzdevums šobrīd ir: lai skola, kurā 
bērni uzturas 10 līdz 11 mēnešus 
gadā, ļautu jauniešiem piepildīt 
viņu sapņus. Es, jaunais direktors, 
gribu izdarīt maksimāli daudz, lai 
tā notiktu, – tas ir mans lielākais 
mērķis šajā amatā. 

– Jūs runājāt par jauniešu 
sapņu piepildīšanu, bet vai 
kļūt par skolas direktoru 
arī kādreiz bija jūsu sapnis, 
ņemot vērā, ka esat absolvējis 
Murjāņus?

– Ziniet, es tiešām biju Sapņo-
tājs. Atceros sevi kā mazu puiku 
sapņojam: kaut nu es tiktu spor-
ta skolā iekšā. Konkurss bija liels, 
un es ar bailēm gaidīju vēstuli, vai 
esmu uzņemts. Vēstuli saņēmu un 
biju laimīgs – no prieka pieliku to 
pie sienas. Es par daudz ko esmu 
sapņojis, un, ticiet vai nē, – viss ir 
piepildījies. Bērnībā sapņoju par 
iespēju redzēt Niagāras ūdens-
kritumu, aizbraukt uz pasaules 
čempionātu futbolā vai apmeklēt 
olimpiskās spēles. Toreiz tas ne-
šķita reāli, ņemot vērā vidi, kurā 

dzīvoju, bet tas viss ir īstenojies. 
Tas tikai pierāda, ka sapņot vajag 
un dzīve ir pārsteidzoša. 

– Redz, kā dzīvē sanāk: 
bērnībā jūs tik ļoti gaidījāt 
vēsti par uzņemšanu Murjāņos, 
un tagad, pēc 40 gadiem, 
ziņu – vai Izglītības un 
zinātnes ministrija (IZM) jūs ir 
apstiprinājusi skolas direktora 
amatā. Kāds bija gaidīšanas 
prieks? 

–  Konkurss bija liels, un otrā 
kārta – īpaši grūta. Man nācās pa-
rādīt labāko, ko varu. Konkursa 
komisija uzdeva specifiskus jautā-
jumus un strādāja ļoti profesionā-
li. Priecājos, ka manas Carnikavā 
gūtās prasmes skolas direktora 
amatā ļoti noderēja. Protams, arī 
20 gadus lielā darba pieredze Aiz-
sardzības ministrijā, Latvijas armi-
jā, vadot dažādas komandas. Tā kā 
iepriekš strādāju MSĢ par vadītāja 
vietnieku sporta jomā un pēdējā 
gadā vadītāja pienākuma vietas 
izpildītāja amatā, kurā man jau 
bija iespēja ieviest daudzus jauni-
nājumus, kolīdz parādījās iespēja 
pieteikties direktora amatam, es to 
nešaubīgi izdarīju.

– Kā skolas audzēkņi uztvēra 
ziņu, ka esat kļuvis par 
direktoru?

–  Atbalstu jutu jau no brīža, 
kad kļuvu par pienākuma vietas 
izpildītāju. Ar mani ir tā: es savus 
četrus bērnus esmu izaudzinājis 
un palaidis dzīvē, mazbērni jau 
mācās skolā, tāpēc man ir daudz 
brīva laika savas skolas audzēk-
ņiem, un es domāju, ka viņi to 
jūt. Es esmu ļoti atvērts un ie-
interesēts, apmeklēju treniņu 
nodarbības, sekoju procesam un 
pazīstu visus 148 skolas audzēk-
ņus. Esmu direktors, no kura nav 
jābaidās un pie kā var droši nākt 
un visu izrunāt. Bet armijas un 
Carnikavas skolas pieredze no-
der, lai apzinātos: jā, no vienas 
puses, tu vari būt demokrātisks 
un visiem atvērts, bet, no otras 
puses, ir jāievēro subordināci-
ja un jābūt cieņai pret vadītāju. 
Arī man, vadītājam, ir tiesības 
darbiniekiem prasīt ievērot no-
teiktas, elementāras pieklājības 
normas un darba kultūru. Man ir 
plaša sirds, bet nav gluži tā, ka es 
esmu kā Baltais tēvs un ar mani 
visu varēs sarunāt. Armijā es ātri 
iemācījos, ka labestību mēdz 
izmantot arī ļaunprātīgi, tāpēc 
esmu prasīgs un zinu savu vērtī-
bu. Es neuzspiežu savu viedokli, 
bet mēs izrunājam jautājumu, 
un es diskusijās varu pārlieci-
nāt. Ir situācijas, kad es saku: jā, 
varu tevi uzklausīt, bet – būs tā. 
Šī stingrā roka visvairāk bija jū-
tama pandēmijas laikā, kad bija 
karantīnas, testēšana, izolāci-
jas. Piedzīvojām ļoti skarbu si-
tuāciju. Daudzi sākumā domāja, 
kas tas nav nopietni, bet nekas 
nebija pa jokam: rīkojoties at-
bildīgi un izmantojot krīzes me-
nedžmentu, atstājot demokrātiju 
otrajā plānā, mēs varējām no 
12.  janvāra strādāt klātienē, kas 
šajā laikā audzēkņiem bija ļoti 
svarīgi, jo darbs tika turpināts. 

– Uzvaras nevar būt vienmēr, 
un šī ir tā vieta, kur vislabāk 
iemācīties arī zaudēt... Kā jūs 
mācāt saviem audzēkņiem 
godpilni samierināties ar 
zaudējuma sajūtu – pieņemt 
to pazemīgi, ar izpratni? 

– Es parasti saku: „Tā bija iespē-
ja... un tev tādu vēl būs daudz!” Ir 
jāstrādā un jāiet uz priekšu, jo jau-
nietim šādā vecumā ir svarīga mo-
tivācija. Pie mums mācās jaunieši 
no 8. līdz 12.  klasei. Viņi ir pilnā 
valsts aprūpē, un daudzi Murjāņus 
uztver par sociālās aprūpes centru, 
taču tā nav! Tāpēc arī konkursā uz 
direktora vietu es komisijai teicu: 
pirmkārt, skolai ir jābūt Latvijas 
sporta sistēmā, kas nepārprotami 
nozīmē – mēs gatavojam tikai pa-
šus labākos elitārajam, profesionā-
lajam sportam. Nevar būt tā: vecā-
ki domā, ko viņu jaunietim darīt, 
un nolemj viņu sūtīt mūsu skolā, 
jo šeit viss ir nodrošināts un viņu 
bērns māk braukt ar riteni, kas, pēc 
vecāku domām, ir pietiekami... Nē, 
pie mums ir ļoti stingra atlase! 11. 
un 12.  klasē mēs uzņemam tikai 
Latvijas izlases dalībniekus. Mēs 
negribam, ka jaunieši atnāk pie 
mums un iztērē laiku bez rezul-
tāta. Vienlaikus ir jaunieši, kam ir 
talants un gribasspēks, lai kļūtu 
par ļoti labiem sportistiem. Nav 
pieļaujama situācija, ka Murjāņi 
konkurē ar parastajām pašvaldī-
bas sporta skolām. Ja murjānietis 
piedalās sacensībās, viņam Latvijā 
ir jābūt pirmajā trijniekā. Viņš ne-
var būt divdesmitajās vietās, jo tad 
nav nozīmes pie mums mācīties, – 
kāpēc cilvēkiem būtu jāmaksā no-
doklis par viduvējībām? Mēs esam 
elitāra ģimnāzija. Valsts, zināšanu 
jomā mēs varam zaudēt citām ģim-
nāzijām, bet ne sportā – tur mums 
nav konkurentu! Turpmāk es gribu, 
lai skola iegūtu koledžas statusu, 

Kopā ar saulkrastiešiem – MSĢ atlētiem Zani Kalumu un Raimondu Baltgalvi.

NATO miera nodrošināšanas misijas laikā Bosnijā un Hercegovinā, 
1996. gads. Foto: no privātā arhīva

Man ir plaša sirds, bet nav gluži tā, 
ka es esmu kā Baltais tēvs un ar mani 

visu varēs sarunāt. Armijā es ātri iemācījos, 
ka labestību mēdz izmantot arī ļaunprātīgi, 
tāpēc esmu prasīgs un zinu savu vērtību.
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un, to beidzot, jaunietis saņemtu 
vismaz trenera palīga sertifikātu. 

– Jūlijā skolā bija audzēkņu
uzņemšana. Cik liela interese 
bija šogad? Vai mūsu novada 
bērni arī mācās Murjāņos?

–  Šajā gadā bija liela intere-
se: uzņēmām 42  audzēkņus, bet 
pieteicās vairāk nekā 50. Būs vēl 
otrās kārtas atlase. Mums ir gadī-
jies sastapt arī dažus „dimantus”: 
jaunietis atnāk pieteikties skolā, 
bet iepriekš nekur nav trenē-
jies, – atbrauc uz 8. klasi un tiek 
iekšā. Vidusskolā mums ir aptu-
veni 100 audzēkņi, vislabākie. Par 
Saulkrastu novadu: ņemot vērā 
Aivas un Daiņa Aparjodu iegul-
dīto darbu Saulkrastos, mums ir 
virkne jauniešu-kamaniņnieku. 
Pie mums joprojām trenējas un 
dzīvo Anda Upīte (latviešu kama-
niņbraucēja  – Red.). Ir arī volej-
bola dvīņu māsas Strukas (Katrī-
na Struka un Karmena Struka, 
Latvijas izlases volejbolistes  – 
Red.). Ir siltas sajūtas, jo es arī 
esmu no Saulkrastiem. Mēdzu 
pajautāt: „Kas pie jums Baltijas 
ielā vai Ķīšupē notiek?”, jo zinu, 
kur audzēkņi dzīvo. Pandēmijas 
laikā, kad nevarēja braukt ar sa-
biedrisko transportu, esmu vedis 
mūsu bērnus arī uz mājām. Sa-
darbojamies arī ar Sējas skolas 
pedagogiem. 

– Par kādiem padarītajiem 
darbiem jūs visvairāk 
priecājaties un ko plānojat 
paveikt ģimnāzijā turpmāk? 

–  Prieks, ka pagājušogad IZM 
mums uzticējās un mēs saņēmām 
papildfinansējumu stadionam un 
laivu novietnes ēkām jeb ēlin-
gam Jūrmalā (ģimnāzijai ir trīs 
teritoriālās struktūrvienības). Pēc 
15  gadiem esam iesākuši atjaunot 
stadionu. Iepriekšējā gadā nopir-
kām visus celtniecības materiālus, 
jo, kā zināms, pašlaik jau ir citas 
cenas. Šogad atlicis tikai praktiski 
visu īstenot. Par turpmākajiem dar-
biem: es gribētu, lai Murjāņi kļūtu 
par sportistu galveno mītni. Vasarā 
viesnīcas blokā atrastos Latvijas iz-
lases nometņu vietas. Mums būtu 
laba dienesta viesnīca. Ir svarīgi, 
lai būtu labs materiāli tehniskais 
nodrošinājums. Plānojam nojaukt 
abas vecās volejbola zāles un uz-
būvēt daudzfunkcionālu zāli, jo 
mums ir jāņem vērā jaunie sporta 
veidi  – mēs nevaram strādāt pēc 
1965.  gadā pieņemtajiem sporta 
standartiem, kas nav mainīti jau 
56 gadus. Ir jāmainās laikam līdzi!

– Šis laiks pandēmijas dēļ 
mums visiem ir bijis citādāks. 
Vai jums atmiņā ir palicis 
kāds sirsnīgs mirklis darbā 
ar jauniešiem, kas jūs ļoti 
aizkustinājis?

–  Sirsnīgākais brīdis mums 
bija Lieldienās un 4. maijā, kad es 
braucu uz skolu pie jauniešiem, 
jo pandēmijas dēļ viņi nevarēja 
apmeklēt savas ģimenes. Lai ra-
dītu kopības sajūtu un ģimenis-
kumu, mēs kopā brokastojām un 
cepām pankūkas. Ziniet, tas bija 
ļoti patīkami un sirsnīgi. Ja pir-
majos svētkos bērni bija tādā ne-
izpratnē par to, kas būs, tad valsts 
svētkos jau bija pankūku cepēju 
rinda – izveidojām grafiku un pa-
vadījām šīs svētku dienas kopā kā 
viena liela ģimene. Arī vecāki pēc 
tam man uzrakstīja: viņi jutušies 
pārsteigti, ka skolā varot tik sir-
snīgi rīkoties.

– Sergej, jūs esat saulkrastietis 
jau 14 gadus un dažreiz no 
Saulkrastiem uz Murjāņu skolu 
dodaties ar motociklu. Jaunieši 
noteikti skatās uz jums...

– Jā, ar motociklu sāku braukt 
pirms pieciem gadiem, kad mani 
bērni apprecējās. Sapratu: ta-
gad, kad viņi ir savā dzīvē, varu 
atļauties veltīt laiku arī sev. Kad 
piebraucu pie skolas, audzēkņi 
to uztver ļoti pozitīvi. Sāku mā-
cīties braukt no nulles, bet mans 
moto ir: „Tu nedrīksti baidīties, 
un ir jāsapņo!” Man vēl ir sapņi, 
kas jāpiepilda. To novēlu arī sa-
vai skolas komandai un jaunie-
šiem!

Siguldas trasē.

Ja murjānietis piedalās sacensībās, 
viņam Latvijā ir jābūt pirmajā trijniekā. 

Viņš nevar būt divdesmitajās vietās,
 jo tad nav nozīmes pie mums mācīties.

Biedrība „Saulkrastu 
novada uzņēmēju klubs” 
veidos novada uzņēmēju 
informatīvo bukletu

Biedrības „Saulkrastu novada 
uzņēmēju klubs”  
vārdā Artūrs Ancāns

Saulkrastu novadā reģistrēti 
aptuveni 900 uzņēmumi, no 
tiem apmēram 150 veic faktisko 
uzņēmējdarbību Saulkrastu 
novadā, tomēr par lielu daļu 
uzņēmumu vai pakalpojumu 
veicēju Saulkrastu iedzīvotāji 
nav informēti, jo pēdējos gados 
Saulkrastu pašvaldība lielākoties 
apkopo informāciju tikai par 
izklaides, ēdināšanas un tūrisma 
pakalpojumiem, taču ir virkne 
vietējo uzņēmumu pakalpojumu, 
ko var gūt novadā, nevis ārpus 
tā. Tādā veidā ir iespējams 
atbalstīt savējos.

 

Ar šo aicinām Saulkrastu 
novada iedzīvotājus un, it īpa-
ši, uzņēmējus vai uzņēmīgus 
cilvēkus informēt par savu vai 
tādu uzņēmēju darbību, par 
kuru pakalpojumiem nav plaši 
zināms, bet tie ir labi un kvali-
tatīvi. Aicinām ietvert ikvienu 
pakalpojumu no jebkuras sfē-
ras, tajā skaitā dažādu meista-
ru pakalpojumus, konsultāciju 
pakalpojumus (juristi, grāmat-
veži, citas profesijas) un pār-
došanas pakalpojumus.

Informācija par uzņēmēju, 
uzņēmējdarbību vai dažādu 
pakalpojumu veicējiem jāno-
sūta ne vēlāk kā līdz 20. augus-
tam uz e-pastu arturs.ancans@
gmail.com. Lūdzu informācijā 
ietvert pakalpojuma veidu un 
kontaktpersonu, ar kuru sazi-
nāsies biedrības „Saulkrastu 
uzņēmēju klubs” pārstāvis.

Īpaši aicinām atsaukties 
bijušā Sējas novada teritorijas 
uzņēmējus! 
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Jau pavisam drīz, no 4. līdz 5. septembrim Saulkrastu novadā 
notiks Mājas kafejnīcu dienas Saviļņojošajā Vidzemē

Mājas kafejnīcu dienās Saulkrastu novada viesmīlīgākie ļaudis četrās vietās atvērs savus pagalmus un dārzus, lai galdā celtu gardas pašu gatavotas maltītes. Lai 
ikviens kafejnīcu apmeklējums būtu īpašs un drošs, tas obligāti jāpiesaka. Turklāt jāņem vērā, ka norēķini būs iespējami tikai skaidrā naudā. Par citām Saviļņojošās 

Vidzemes Mājas kafejnīcām aicinām lasīt mājaslapā www.celotajs.lv/majaskafejnicas īsi pirms pasākuma norises. 

Mājas 
kafejnīca 

Kafejnīcu 
darbalaiks

Adrese Ēdiens, 
ko piedāvās

Tālrunis 
rezervācijai

Vasaras 
kafejnīca 
„Aizvēji”

4. un 5. septembrī

no plkst. 11.00 līdz 20.00

Jūras prospekts 26, Zvejniekciems, 
Saulkrastu novads
GPS: 57.326664, 24.409140

Sezonā pieejamās, vietējās jūras 
zivis, tradicionālā latviešu virtuve

+371 26547055

Mājas kafejnīca 
„Pļavas zivis”

4. septembrī no 
plkst. 16.00 līdz 21.00.
5. septembrī no 
plkst. 10.00 līdz 13.00

Skolas iela 8b, Saulkrasti, 
Saulkrastu novads
GPS: 57.260384, 24.418687

*Zivju piena zupa; *Viltotā austere 
(uz grila gatavotas reņģu filejas 
austeru čaulā); *Ierauga maizīte 
ar siļķu espumu; *Desertā – mājas 
kūciņa ar cigoriņu kafiju; *Papildu 
dzērieni – kombuča, ūdens. *Zivs 
uzkodu maizītes ar olu kulteni un 
zaļumiem

+371 27473995

„Pirts muzeja 
vafeles”

4. un 5. septembrī 

no plkst. 10.00 līdz 15.00

Pirts muzejs, Sējas pagasts, 
Saulkrastu novads
GPS: 57.163538, 24.621156

Vafeles ar medu. Bezmaksas zāļu 
tējas 

+371 28355778

„Pie mācītāja” 4. un 5. septembrī 

no plkst. 13.00 līdz 23.00

Mācītājmuiža, Saulkrasti, 
Saulkrastu novads
GPS: 57.260616, 24.422058

Pildītas pankūkas ar: ievārījumu, 
šokolādi, kā arī sieru un žāvētu gaļu. 
Latvijā grauzdēta kafija un tēja 

+371 29449558

Pie Aģes promenādes izveidota jauna jahtu un laivu piestātne
Asnate Rancāne

Šā gada aprīlī biedrība „Jūras 
Zeme” un Lauku atbalsta die-
nests apstiprināja BDR „Skultes 
jahtklubs” iesniegto projekta 
pieteikumu par jahtkluba pie-
stātnes izveidi, kam atbilstoši 
Zvejniekciemā, pie Skultes 
ostas ir izveidota jauna jahtu 
un laivu piestātne.

Projekta mērķis bija paplašināt 
ostas kapacitāti mazizmēra atpū-
tas kuģu (laivu, jahtu) apgrozībai, 
lai piesaistītu arī papildu ūdens-
tūrisma cienītājus – gan vietējos, 
gan ārzemju, un popularizētu at-
pūtu uz ūdens kā vienu no brīvā 
laika pavadīšanas iespējām un 
Saulkrastus kā vienu no ūdenstū-
risma galamērķiem.

Biedrības „Skultes jahtklubs” 
valdes priekšsēdētājs Arnis Zi-
tāns:

„Projektā piedalīties mūs ie-
dvesmoja Līča kungs, jo iepriekš 
bijām lūguši, lai mūs informē, 
ja šādi projekti tiks izsludināti. 
Kopā ar vietējo atbalsta biedrī-
bu „Jūras Zeme” uzrakstījām un 
iesniedzām projektu. Pašreizē-
jās jahtkluba piestātnes kapaci-
tāte bija par mazu. Vasarā ostā 
iebrauc ciemiņi gan no citiem 
Latvijas jahtklubiem, gan arī ār-
zemēm. Rodas situācijas, kad nav 
kur pietauvot laivas. Būtiski arī, 
ka jahtkluba piestātne atrodas 
slēgtā teritorijā, tāpēc ienākošās 
jahtas komandai ir apgrūtinoši 
izkļūt un atgriezties tajā. Tagad 
jaunā piestātne ir brīvi pieejama 
ikvienam un šādu šķēršļu nav.”

Pašlaik piestātne ir novietota 
iespējami dziļākajā upes vietā un 

pie tās ir iespējams pietauvot vis-
maz divas jahtas ar iegrimi līdz 
diviem metriem, kā arī jebkuru 
motorlaivu.

Piestātni drīkst izmantot gan 
zvejnieki, gan vienkārši motorlai-
vu vai kuteru īpašnieki ilglaicīgai 
stāvēšanai, iepriekš saskaņojot to 
ar Skultes jahtkluba administrāci-
ju. Īslaicīgi to drīkst izmantot arī 
jebkurš Zvejniekciema, Saulkrastu 
vai tuvākās apkārtnes iedzīvotājs 

pēc vajadzības, uzņemot vai iz-
laižot pasažierus, vai vienkārši uz 
neilgu laiku izkāpjot krastā.

Ostā aktīvi rosās arī jaunie bu-
rātāji, par ko jāpateicas Zvejniek-
ciema Jauniešu ūdens sporta klu-
bam. Iespējams, daudzi jaunieši 
turpmāk burās kā sportisti vai 
vaļasprieka pēc, kuplinot Skultes 
jahtkluba biedru saimi.

A.  Zitāns skaidro, ka ir vēl 
daudz darāmā, lai aprīkotu pie-

stātni ar visu nepieciešamo, pie-
mēram, elektrības un ūdens pie-
slēgumu jahtām:

„Esam apņēmības pilni arī 
turpmāk piedalīties šādos vai lī-
dzīgos projektos, lai paplašinā-
tos vēl vairāk. Līdz kvalitatīvam 
servisam, kāds jau ir pieejams 
daudzās Latvijas mazajās ostās, 
vēl tālu, bet mēs esam optimis-
tiski un ceram, ka kopīgi ar ostas 
pārvaldi un pašvaldību drīzumā 

varēsim izveidot interesantu vidi 
gan vietējiem, gan ārzemju vie-
siem.”

Šajā projektā jahtklubs arī uz-
ņēmies apsaimniekot un nodroši-
nāt tīrību un kārtību jaunizbūvē-
tās krasta promenādes teritorijā.

21. augustā Ostas svētkos tiek 
plānots jaunās jahtu un laivu pie-
stātnes atklāšanas pasākums.

Projekta izmaksas ir 37 034,86 eiro,  
tajā skaitā publiskais finansē-
jums – 33 331,37 eiro.

Zvejniekciemā, pie Skultes ostas ir izveidota jauna jahtu un laivu piestātne. Foto: Pēteris Gertners

Pašvaldība pateicas 
Arnim Zitānam,

 
„Skultes jahtklubam” 

un biedrībai „Jūras Zeme” 
par ieguldījumu 

Saulkrastu novada 
attīstībā!

Atgādinām:
� PELDĒTIES UN LĒKT 

ŪDENĪ NO JAHTU UN 
LAIVU PIESTĀTNES IR 
STINGRI AIZLIEGTS!!! 

 Drīzumā tiks uzstādītas arī 
atbilstošas brīdinājuma 
zīmes.

Vairāk informācijas par Saulkrastu novada Mājas kafejnīcu dalībniekiem vietnē www.visitsaulkrasti.lv
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Sapnis par muzeju. Trīs desmitgades
Ilva Erkmane,  
Saulkrastu kultūras centrs

Augusta vējš ar skaidām 
apjumta namiņa dārzā ik 
palaikam notrauc kādu 
ābolu, skaitīdams: viens, 
divi… trīsdesmit. Tieši pirms 
30 gadiem un 3 mēnešiem, 
pirms Saulkrasti ieguva pil-
sētas nosaukumu, 1991. gada 
11. augustā durvis vēra 
Saulkrastu vēstures sabied-
riskā muzeja ekspozīcija 
Skolas ielā 19 Reiņa Kaudzī-
tes dārza mājiņā. 

Ar rakstāmmašīnu drukātajā 
lēmumā Nr.  36, uz kura veidlapas 
vēl redzams Latvijas PSR ģerbonis, 
lasām: par muzeja izveidi rakst-
nieka kādreizējā īpašumā lēmusi 
Saulkrastu ciemata Tautas deputā-
tu padome 1988. gada 28. oktobrī, 
apstiprinot Saulkrastu vēstures 
sabiedriskā muzeja organizato-
risko grupu un ierādot materiālu 
glabāšanas telpas Raiņa ielā Nr.  8 
konkrētās grupas iniciatoram, 
saulkrastietim Jānim Sereginam. 

Atceroties pirmo pastkaršu iz-
stādi Saulkrastu bibliotēkā vēl 

pirms muzeja izveides, J.  Seregins 
stāsta, ka toreizējās izpildkomite-
jas priekšsēdētājas Ņinas Manzū-
rovas mutiskais rīkojums aizsegt 
pastkartītēs Latvijas Republikas 
simboliku tikai veicinājis sabiedrī-
bas interesi par slēptajām, aizlieg-
tajām un padomju laikos pārrakstī-
tajām Latvijas vēstures lappusēm.

Muzeja organizatoriskās grupas 
dalībnieks Ēvalds Krūkliņš sarunā 
tieši pirms gada muzeja jubilejas 
mēnesī dalījās atmiņās: kā mež-
niecība dāvinājusi kokmateriālus 
vasaras mājiņas dārza akai, kā no 

Rūjienas gādājuši skaidas, lai at-
jaunotu jumta segumu, kā pats 
zīmējis izstāžu stendu rasējumus 
un pasūtījis to izgatavošanu, kā 
kopā ar domubiedriem veidojis 
izstādes, līdz Saulkrastu vēstures 
stāstam namiņš kļuvis par mazu 
un pieņemts lēmums tajā iekār-
tot ekspozīciju, veltītu īpašuma 
kādreizējam saimniekam Reinim 
Kaudzītem, bet muzeja materiālu 
krājums nonācis Zvejniekciema 
Kultūras namā. 

Saulkrastu kultūras centra ba-
gātīgajā krājumā ir senas foto-

grāfijas, dokumenti un vēsturiski 
priekšmeti, ko dāvinājuši gan no-
vadnieki – vēstures entuziasti, gan 
arī citi Latvijas iedzīvotāji, kuru 
gaitas vai dzimtas vēsture saistīta 
ar Saulkrastu novadu. Ilgus gadus 
ļoti rūpīgi krājumu sistematizējusi 
kādreizējā muzeja speciāliste Dag-
nija Gurtiņa, ar materiāliem dāsni 
dalīdamās novadnieces Ingas Ze-
mītes Saulkrastu novada vēstures 
grāmatas tapšanas gaitā. 

Šajā laikā, kad saskarsmē do-
minē digitālā pasaule, krājuma 
priekšmeti tiek atlasīti un kopā ar 

savu seno stāstu iegulst Saulkras-
tu digitālā muzeja virtuālajos 
stendos, smaržu, skaņu un ti-
kai skatienam aptveramās krāsu 
nianses, un trīsdimensiju apjomu 
glabādami brīdim, kad tiks īste-
nots sapnis par Saulkrastu novada 
muzeju. 

Saulkrastu vēstures sabiedris-
kā muzeja atvēršanas 30.  jubilejā 
sveicam un pateicamies visiem tā 
dibinātājiem, krājuma dāvinātā-
jiem un uzturētājiem – jūsu entu-
ziasms ir radījis šo sapni un pārlie-
cību, ka tas piepildīsies! 

No kreisās: Ēvalds Krūkliņš un Jānis Seregins 
1991. gada 11. augustā Saulkrastu vēstures 
sabiedriskā muzeja atklāšanā. Foto: no Saulkrastu 
kultūras centra krājuma, J. Seregina dāvinājums

Saulkrastu vēstures sabiedriskā muzeja atklāšana 
1991. gada 11. augustā. Ēvalds Krūkliņš un Jānis 
Seregins pārgriež lenti. Foto: no Saulkrastu 
kultūras centra krājuma, J. Seregina dāvinājums

Saulkrastu vēstures sabiedriskais muzejs 
1991. gada 11. augustā. Foto: no Saulkrastu 
kultūras centra krājuma, J. Seregina dāvinājums

Viņa. Karlīne

Ilva Erkmane,  
Saulkrastu kultūras centrs

Ir 1913. gada oktobris. Pēteru-
pē savā nule nopirktajā mājā 
pavadīt vecumdienas ierodas 
rakstnieks un sabiedriskais 
darbinieks Reinis Kaudzīte. 
Kopā ar viņu Karlīne Damroze, 
dzimusi Krauklis. 

Kas viņa ir? Reiņa novadniece 
no Vecpiebalgas pagasta, kur vēl 
arvien dzīvo Karlīnes māte. 20. gad-
simta sākumam diezgan neparasta 
sieviete. Ieguvusi vecmātes dip-
lomu, pirms satikšanās ar Reini  – 
Rīgā strādājoša bērnu saņēmēja. 
Un šķīrusies vai, kā viņa pati atmi-
ņās raksta, – aizbēgusi no vīra. Tas 
gan noticis kādu laiku, pirms viņa 
Rīgā sastop Reini Kaudzīti. Reinis 
ir neatlaidīgs. Viņš uzmeklē daudz 
jaunāko Karlīni vēl un vēl. Viņš 
nerunā par mīlestību, bet lūdz Kar-
līnei noadīt viņam zeķes – pirktas 
negriboties. Uzšūt kreklu. Mērus 
noņemot, Karlīnes rokas viegli dreb. 
Visbeidzot izskan aicinājums kopī-

gas dzīves uzsākšanai. Dzīve lepna-
jā Ķeizarmežā, pēc tam arī Siguldā 
un Cēsīs. Karlīnes pārdomu gads 
Skujenē pie māsas. Visbeidzot – va-
saras nogales brauciens ar kuģīti uz 
Neibādi, un pēc šaubu un pārdomu 
brīžiem – kopīgs lēmums iegādāties 
īpašumu Pēterupē.

Par Karlīnes dzīvi un raksturu 
saglabājušās vairākas dokumentā-
ras liecības: dažas Karlīnes vēstules 
Matīsam Kaudzītem, atmiņas par 
dzīvi ar R. Kaudzīti žurnālā „Zelte-
ne”, vēlākos gados – arī Tijas Bangas 
intervijā (pēdējā gan arī vairākas 
faktoloģiskas kļūdas). Pretrunīgi 
Karlīnes loma Reiņa dzīvē vērtēta 
arī saulkrastiešu atmiņās, ko viņa 
sarunā ar biogrāfu Kārli Egli atzinu-
si kā nepelnītus pārmetumus.

Patstāvīga un pacietīga, stipra 
un izlēmīga savā darbā un sadzī-
vē. Drosmīga pārmaiņu un Pirmā 
pasaules kara juku laikā un turpat, 
netālu  – zemnīcā pavadītajos mē-
nešos. Dziļi sirdī – nedalītu mīlestī-
bu un uzmanību alkstoša. Lai Reinis 
ar Karlīni varētu salaulāties, pēc tā 
laika likumiem bija jāsaņem bijušā 

vīra atļauja, kas neizdevās pat pēc 
mācītāja iesaistīšanās. Pēc R.  Kau-
dzītes nāves, atsākot savu vecmātes 
darbu Pēterupes apkārtnē, Karlīne 
vēstulē viņa brālim Matīsam at-
zīst – prieku un mierinājumu viņa 
rodot iespējā palīdzēt citiem un 
apstāklī, ka līdz šim pieņemtajās 
dzemdībās viss izdevies veiksmīgi. 
Karlīnes „Bērnu saņēmējas dienas-
grāmata”, kas ar zīmuli aizpildīta 
no 1920. līdz 1929. gadam, vēsta par 
gandrīz 100  apkārtnē saņemtiem 
puisēniem un meitenēm. Ar zīmuli 
vilktie ķeburainie burti ļauj nojaust 
par grūto vecmātes darbu, kad jābūt 
gatavai uz aicinājumu ierasties pat 
nakts vidū un palikt nomodā garas 
stundas, līdz atskan ilgi gaidītais 
jaundzimušā pirmais kliedziens,  – 
rokraksts krasi atšķiras no vēlākos 
gados līdzeni un glīti ar tinti pierak-
stītajām Latviešu folkloras krātuvei 
iesniegtajām tautas dziesmām, ko 
Karlīne bērnībā dzirdējusi Vecpie-
balgā. 

R. Kaudzītes dārza mājiņas-mu-
zeja ekspozīcijā apskatāma gan 
„Bērnu saņēmējas dienasgrāmata”, 
gan Karlīnes darinātā pērlīšu so-
miņa, aproce un citas personīgās 
lietas. Pavisam Karlīne nodzīvoja 
Saulkrastos 26 gadus un apglabāta 
Saulkrastu (Pēterupes) kapsētā.

Šovasar 21. augustā plkst. 19.00 
R. Kaudzītes muzeja dārzā 
notiks literāri muzikāls vakars 
,,Viņa. Karlīne”. Karlīnes 
dzīvesstāstā dalīsies Valmieras 
Drāmas teātra aktrise 
Ieva Puķe. Aicinām iepazīt 
Karlīni Damrozi, sievieti, 
kuras rokas saņēmušas tik 
daudz Saulkrastu apkārtnes 
bērnu, iespējams, arī jūsu 
vecvecmāmiņu, vecvectētiņu vai 
kādu jūsu dzimtas radinieku.

Foto: Reinis Kaudzīte un Karlīne Damroze 1913. gadā Pēterupē. 
Foto: no Saulkrastu kultūras centra arhīva



Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju 
svētku auto piestājis Saulkrastu novadā
Ceļš „Saulesvija” veidots kā klātienes mirkļu un video fiksējums, kurā nepilnā stundā ikvienā Lat-
vijas pašvaldībā īpašais svētku vēstnesis kopā ar atraktīvu ceļotāju-sveicinātāju nodeva svētku 
rīkotāju pateicības un dāvanas ikvienam, kurš gatavojās XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu 
un deju svētkiem, apguva svētku repertuāru, veidoja videosveicienus, videopriekšnesumus un 
piedalījās videoklipu filmēšanā.
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Bibliotēkas pārvērtības 
25 gados

Kristīne Saukuma, 
Saulkrastu novada bibliotēkas 
bibliotēku informācijas speciāliste

Saulkrastu novada bibliotēka 
Raiņa ielā 7 nonāca tieši pirms 
25 gadiem. Šajā laikā tajā 
notikušas lielas pārvērtības un 
uzlabojumi.

Šomēnes bibliotēka atzīmē 
25 gadu jubileju kopš tās pārcelša-
nās uz pašreizējo adresi Raiņa ielā 7. 
Tieši 1996. gada 9. augustā bibliotē-
kas jaunatvērtajās telpās tika rīko-
ta sālsmaize. Līdz tam Saulkrastos 
pieaugušo un bērnu bibliotēkas bija 
atsevišķās ēkās, taču šeit pirmo rei-
zi bibliotēkas pastāvēšanas vēsturē 
abas bibliotēkas tika apvienotas 
vienuviet. Tām tika pievienota arī 
skolas bibliotēka. 

Šajos 25  gados Saulkrastu no-
vada bibliotēka ir augusi un at-
tīstījusies un turpina to darīt, lai 
lasītājiem būtu prieks pie mums 
iegriezties vēl un vēl. Visiem in-
teresentiem augustā rīkotajā no-
vadpētniecības izstādē ir iespēja 
apskatīt, kā bibliotēka mainījusies 
šajā laikā, lasot ne tikai rakstus, bet 
arī apskatot fotogrāfijas.

Savu darbu Raiņa ielā 7 bibliotē-
ka sāka ar vienu vienīgu abonemen-
ta telpu, kur nācās ietilpināt visu 
grāmatu un periodisko izdevumu 
krājumu. Pārējās telpās bija veikals, 
frizētava un šūšanas darbnīca. Ar 
gadiem bibliotēka ir izvietojusies 
visā ēkas otrajā stāvā, paplašinot arī 

apmeklētājiem piedāvātos pakal-
pojumus. Tika izremontētas telpas, 
sagādāti jauni grāmatplaukti un 
mēbeles, kā arī jauns aprīkojums 
ērtākai lasītāju apkalpošanai. Tagad 
bibliotēkā ir iespēja ne tikai saņemt 
grāmatas un žurnālus lasīšanai, bet 
arī uzturēties skaisti iekārtotā lasī-
tavā un izmantot datorzāli, lai strā-
dātu pie datora, drukātu, skenētu, 
kopētu u.c. 

Pagājušajā gadā Saulkrastu no-
vada bibliotēkā tika iekārtota pavi-
sam jauna telpa – klusā lasītava, kur 
apmeklētāji var klusumā netraucēti 
strādāt pie sava datora vai lasīt li-
teratūru. Ar aizvērtām durvīm telpa 
pilnībā izolē lasītāju no bibliotēkas 
apkārtējā trokšņa, ļaujot pilnīgi 
koncentrēties darbam un nesa-
traukties par uzmanības novēršanu.

Mums ir patiess prieks par pa-
veikto, bet ar to bibliotēkas attīstī-
ba neapstājas – turpmāk plānojam 
attīstīt novadpētniecības nozari. 
Šobrīd liela uzmanība tiek pievērsta 
novadpētnieciskajam darbam, un, 
iespējams, jau drīz bibliotēkā tiks 
atklāta īpaša telpa novadpētniecī-
bas materiāliem. Turklāt bibliotēkas 
telpās būtu nepieciešams veikt uz-
labojumus, lai padarītu to pieejamu 
cilvēkiem ar kustību traucējumiem 
un māmiņām ar bērnu ratiņiem, kas 
ir būtiska Bibliotēku akreditācijas 
komisijas norāde. Pilnveidošanās 
ir nebeidzams un ilgstošs process, 
taču, soli pa solim, Saulkrastu no-
vada bibliotēka kļūst arvien labāka 
un turpina savu izaugsmi.

26. jūlijā Saulkrastu estrādē svinīgi tika sagaidīts svētku auto, dalībnieki bija sagatavojuši īpašus 
muzikālus sveicienus. Saulkrastu estrādē Saulkrastu novada domes priekšsēdētājs Normunds 
Līcis kolektīvu vadītājiem pasniedza atzinības rakstus un pateicās ikvienam Saulkrastu novada 
mākslinieciskā kolektīva vadītājam un jauniešiem par ieguldīto darbu. Īpašs paldies tika teikts arī 
Saulkrastu kultūras centra Dziesmu un deju svētku koordinatorei Beātei Barčevskai-Mukānei. 
Foto: Pēteris Gertners

Grāmatu plauktu nomaiņa 2019. gadā. Foto: no Saulkrastu no-
vada bibliotēkas arhīva

Sējas pagastā svētku auto piestāja pie Sējas pamatskolas, kur to sagaidīja Saulkrastu novada 
domes priekšsēdētāja vietnieks Guntis Liepiņš, Sējas pagasta Dziesmu un deju svētku koordinatore 
Inese Ozoliņa un kolektīvu dalībnieki. Īpaša pateicība Sintijai Teihmanei, Ilzei Meierei, Agitai Ozoli-
ņai, Uģim Kārkliņam un Ārim Zvejniekam! Foto: Uģis Kārkliņš

Lojas bibliotēkas pieņemšanas laiki 
bibliotekāres atvaļinājuma laikā

11. un 17. augustā no plkst. 10.00 līdz 14.30.
Tālrunis informācijai +371 27891866.

Mobilais mamogrāfs „Veselības centrs 4” 
Saulkrastos pie slimnīcas 16. augustā  

Uz mamogrāfa pārbaudi izbrauc 
tikai pēc iepriekšēja pieraksta!  

Sievietēm, kuras ir saņēmušas uzaicinājuma vēstuli no Nacionālā veselības dienesta,
valsts skrīninga programmā izmeklējums ir 

BEZ MAKSAS
 (uzaicinājuma vēstule ir derīga divus gadus kopš iesūtīšanas datuma).  

Ar ģimenes ārsta vai ārstējoša ārsta norīkojumu, kam NAV 
līgumattiecību ar Nacionālo veselības dienestu, – 3,00 eiro.  

PIERAKSTS PA TĀLRUNI 

27866655 
(darbdienās no plkst. 9 līdz 17).
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Sējas Mūzikas un mākslas skola 
uzņem jaunus audzēkņus 
2021./2022. mācību gadā

Uzņemšana Sējas Mūzikas un mākslas skolā 
notiek septiņās programmās: 

klavierspēlē, vijoles, alta, kokles, klarnetes, 
saksofona spēlē un vizuāli plastiskajā mākslā.

Uzņemšanas pārbaudījumi tiek rīkoti individuāli 
augustā un septembrī.

Par uzņemšanu interesēties, rakstot 
uz e-pastu maksla@seja.lv vai zvanot pa tālruni 27891858 

(skolas direktore Ieva Lapšāne).

Zinību dienas pasākums Sējas Mūzikas un mākslas skolā 
notiks šī gada 8. septembrī plkst. 18.00 

mākslas nodarbību telpās
 („Jēņos”, Lojā, Sējas pagastā, Saulkrastu novadā).

E-pasts maksla@seja.lv, http://sejamms.lv.

„Tu kļūsi interesants pats sev un citiem...”

Ieva Lazdauska,  
VJMMS direktore

...mēs ar pārliecību sakām 
visiem, kuri domā un vēlas 
turpmāk iegūt mūzikas un 
mākslas izglītību mūsu skolā. 
Tas piepildās katru gadu jū-
nijā, kad redzam un dzirdam, 
kādas īpašības un sajūtas 
sniedz Vidzemes jūrmalas 
Mūzikas un mākslas skolas 
(VJMMS) absolventi.

Īpašais gads noslēdzies vispat-
stāvīgākajiem absolventiem visā 
VJMMS 53  gadus ilgajā vēsturē  – 
skolu absolvējuši un apliecību par 
profesionālās ievirzes izglītību 
saņēmuši 19  jaunieši. Svētkus sa-
gaida izturīgākie, neatlaidīgākie, 

ar radošām un darba spējām ap-
veltītie. Skaņdarbi sagatavoti lielā-
koties patstāvīgi, sadarbojoties ar 
pedagogiem attālināti, bet mākslas 
noslēguma darbi radīti mājās, vien 
nedaudz konsultējoties ar darbu 
vadītājiem. 

12.  jūnijā Mūzikas skolas pa-
galmā siltā pēcpusdienā kopā ar 
spirdzinošu lietutiņu, savu peda-
gogu un vecāku sveikti, izglītības 
dokumentu saņēma 7  mūzikas 
nodaļu absolventi: Monta Miltiņa, 
Adrians Doņeckis, Nikita Tidri-
ķis, Emīls Vimbsons, Justīne Vei-
denberga absolvēja klavieru klasi, 
Gabriela Geka – kora klasi, Monika 
Mihailova – kokles klasi. Atskaņo-
tie Ā.  Skultes, A.  Žilinska, V.  Sa-
laka, A.  Babadžanjana, S.  Hellera, 
A. Altmaņa, D. Kabaļevska skaņdar-

bi parādīja noieto ceļu no pirmajām 
klasēm, kad mazajiem audzēkņiem 
tik tikko aizsniedzami akordi un 
klavieru pedāļi, mācoties notiņām 
skaņu un vārdu, līdz izlaiduma die-
nai, kad dzirdētais jauniešu izpildī-
jumā vispār šķiet brīnums! Ir lielis-
ki, un, pēc ilga laika atkal tiekoties 
klātienē, redzam gan vecākus, gan 
pedagogus notraušam pa asarai...

Diplomdarbu prezentācijas, iz-
stādes un izlaiduma dienā, 15.  jū-
nijā, pēc attālinātā darba mēnešiem 
Vizuāli plastiskās mākslas nodaļu 
absolvēja 12  audzēkņi: Marija Ļa-
hoviča, Arta Una Centere, Rēzija 
Dubava, Aivis Blekte, Irma Buldere, 
Aksels Juršāns, Ance Rozniece, Ag-
nese Sviklāne, Grieta Tilgase, Anni-
ja Vītola, Viktorija Justīne Dedjuš-
ko, Elizaveta Gorbunova.

Saskaņā ar valstī noteikto dip-
lomdarbu izstāde un izlaidums 
šogad notika kultūras nama „Zvej-
niekciems” pagalmā. Ir vējains, 
saulains un vēss vienlaikus, bet 
prieku par patstāvīgi, veiksmīgi 
izstrādātajiem darbiem un mākslas 
izglītības ceļa pirmo finišu nespēj 
ietekmēt nekas. Kultūras nama 
fasāde tovakar kļuvusi krāsaina, ar 
mākslu bagāta! Darbi tapuši glez-
niecībā (akrils, eļļa), grafikā, dator-
grafikā, tekstilā (arī autortehnikās). 
Diplomdarbu vadītāju teiktais par 
katru savu audzēkni, iespējams, ir 
pirmais tik izvērstais vērtējums un 
vēlējums jauniešu dzīvē. Ekspres-
izstādi vairākas stundas novērtēt 
bija iespēja arī absolventu vecā-
kiem, garāmejošiem interesen-
tiem, bet diplomdarbu prezentāci-
jas – videoierakstos Kultūras nama 
vestibilā.

Vislielākā pateicība šogad pe-
dagogiem, audzēkņu vecākiem 
un audzēkņiem, kuri, dažreiz 
gluži nesaprotami apvienojot 
attālināto darbu ar visām pie-
ejamajām tehnoloģijām un ap-
brīnojamu patstāvību, spēja radīt 
skolas noslēguma darbus un ap-
gūt skaņdarbus! 

Ar apsveikumu Mūzikas un 
mākslas skola izglītības izlaidu-
mos klātesošs bija Saulkrastu no-
vada domes priekšsēdētājs Nor-
munds Līcis, bet Mākslas nodaļas 
izlaidumā aizkustinoši sirsnīgu 
priekšnesumu visiem dāvāja mū-
ziķis un dzejnieks Lauris Valters. 

VJMMS kolektīva pārliecība 
vienmēr izskan novēlējumā par 
radošumu šī vārda visplašākajā 
nozīmē – jebkurā dzīves nākamajā 
norisē, izvēlētajā profesijā. Labu 
ceļavēju, mūsu mīļie, radošie! Lai 
izdodas!

Arī šovasar ir lieliskas ziņas par 
mūsu absolventiem, kuri pēc veik-
smīgiem iestājeksāmeniem mū-
zikas vidusskolās turpinās savu 
radošo profesionālo ceļu. Gabriela 
Geka turpmāk mācīsies Diriģēša-
nas nodaļā Jāzepa Mediņa Rīgas 
Mūzikas vidusskolā, bet Elizabete 
Levina turpinās klavierspēles izglī-
tību Alfrēda Kalniņa Cēsu mūzikas 
vidusskolas Taustiņinstrumentu 
nodaļā! Mākslas nodaļas 2019. gada 
absolvente Beāte Bāliņa pēc veik-
smīgiem iestājeksāmeniem un 
konkursa turpmāk mācīsies Rīgas 
Dizaina un mākslas vidusskolas In-
terjera dizaina nodaļā. 2020.  gada 
absolvente Laura Mihailova studēs 
Latvijas Universitātē, dizaina un 
tehnoloģiju pedagoga specialitātē, 
bet mūsu 2016.  gada absolvents 
Rihards Millers iestājies Latvijas 
Mākslas akadēmijas Dizaina no-
daļā un studēs modes mākslu! Ar 
secinājumu: mums ir patiesi radošs 
novads un liels radošo jauniešu po-
tenciāls, apsveicam un priecājamies 
līdz ar jums!

VJMMS septembrī aizsāks savu 
53.  darbības gadu un gaidīs atkal 
jaunus audzēkņus, kuri pievieno-
sies mūzikas un mākslas talantiem, 
iepriecinot turpmākos gados!

Mākslas nodaļas absolventi. Foto: Pēteris GertnersMūzikas specialitāšu absolventi. Foto: Ieva Lazdauska
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„Saulkrastu Novada Ziņas”
Saulkrastu novada dome: 
Raiņa iela 8, Saulkrasti,

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

Komunikācijas un tūrisma nodaļa: 
tālr. 26683164.

Informatīvā izdevuma redaktore: 
Baiba Stjade.

Izdevējs: Saulkrastu novada dome.

Sagatavots drukāšanai: 
SIA „Rīgas Apriņķa Avīze”,

Dzelzavas iela 74–315a, Rīga, LV-1082.
PVN reģ. nr. LV40103037514.

Tirāža: 6200 eksemplāru.
„Saulkrastu Domes Ziņas” 

ir Saulkrastu novada domes 
sabiedrisko attiecību speciālistu 
veidots informatīvs izdevums. 

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
dzīves nozīmīgajā jubilejā 
jūlijā sveic novadniekus 

Dzidru Magricku
Irēnu Spiģēnu

Jāni Timermani
Igoru Bērziņu
Imantu Zemīti
Ritu Kazaku

Saulkrastu novada 
Dzimtsarakstu 
nodaļas ziņas 
par jaundzimušajiem 
2021. gada jūlijā

Reģistrēti 
10 jaundzimušie:

7 meitenes – Ance, Karlīna, 
Emīlija, Šalome, Emīlija, 
Mila, Miļena
un 3 zēni – Mārtiņš,
Regnārs, Markuss.

NVA konsultācijas
Nodarbinātības valsts aģentūras 
(NVA) darbinieku konsultācijas 

notiks 2021. gada 9. septembrī 
no plkst. 10.00 līdz 15.00

(Saulkrastu novada domes zālē).

Saulkrastu novada dome
izsaka līdzjūtību

aizsaulē aizgājušo tuviniekiem.
Mūžībā devušies:
Imants Čakstiņš

(05.09.1930.–28.06.2021.);
Vilis Lapkovskis

(08.07.1934.–01.07.2021.);
Jānis Puriņš

(29.05.1940.–03.07.2021.);
Liesma Gūtmane

(31.05.1962.–03.07.2021.);
Mihails Buligins

(05.01.1942.–04.07.2021.);
Valdis Makarovs

(10.05.1955.–07.07.2021.);
Anatolijs Kirilovs

(19.03.1948.–08.07.2021.);
Andris Poikāns

(05.10.1931.–21.07.2021.).

Ostas svētki 
Zvejniekciemā!
Arī šogad turpināsim iepriekš 
aizsākto tradīciju – 21. augustā 
aicinām iedzīvotājus svinēt 
svētkus jūras tematikā. Mūsu 
novada krāšņumu veido vietu 
unikalitāte. Zvejniekciems 
iezīmējas ar savu – jūras 
sāls – garšu, zvejniecību 
un kuģu būves vietu, kā 
stāsta vēsture. Mūsdienās 
to papildina aktīvs kūdras 
un kokmateriālu eksports, 
padarot Skultes ostu par 
ceturto lielāko ostu Latvijā.

Ostas svētkus plkst. 11.00 sāksim 
ar jaunās jahtu piestātnes svinīgo 
atklāšanu gājēju promenādes galā.

Jau no šī gada pavasara ostas 
iedzīvotāju saime paplašināju-
sies – tai pievienojušies jaunieši un 
treneri no Zvejniekciema Jauniešu 
ūdens sporta kluba, kuri ik dienu 
uzlabo savas prasmes burāšanā, 
smaiļošanā un kanoe airēšanā. No 
plkst. 11.30 līdz 14.00 varēsim vē-
rot jauno ūdens sporta entuziastu 
sniegumu īstā sacensību gaisotnē. 

Plkst.  13.00 ikviens aicināts 
pārbaudīt savu līdzsvaru uz ūdens, 
piesakoties OPEN SUP CUP sacen-
sībām līdz 18. augustam.

Arī šoreiz turpināsim iepazīt in-
triģējošo un neparasto ostas dzīves 
ikdienu, ļaujot ielūkoties arvien 
jaunās vietās un izjust pavisam īstu 
zvejnieku dzīves smaržu un izgaršot 
dažādas jūras veltes. Baudīt garšu, 
smaržu un muzikālu noti varēs te-
ritorijā starp gājēju promenādi un 
kultūras namu „Zvejniekciems”. 

Visu dienu interesentiem būs 
iespēja doties izzinošās ekskursi-
jās pa ostas teritoriju, bet Skultes 
jahtklubs piedāvās apskatīt ostas 
skatus no ūdens un doties nelielā 
kruīzā pa ostas akvatoriju. 

No plkst. 11 līdz 16.00 Zvejniek-
ciema Jauniešu ūdens sporta klubs 
sadarbībā ar Hidroekoloģijas in-
stitūta zinātniekiem jaunākajiem 
novadniekiem un viņu vecākiem 
neparastā veidā atklās Rīgas līča 
piekrastes vērtības. Aktivitātēs 
iedzīvotāji un pilsētas viesi varēs 
līdzdarboties, lai iepazītu jūras ie-
mītniekus, to daudzveidību, izpras-
tu piekrastes dabas procesus un 
vides saudzēšanas nozīmi. Plānotie 
pasākumi: pētnieciskā tīkla vilk-
šana piekrastē, apslēpto dārgumu 
meklēšana, jūras sāļuma noteikša-
na, plastmasas ceļojums pa jūru u.c.

Plkst.  16.00 kultūras nama 
„Zvejniekciems” telpās dienu no-
slēgsim ar aizraujošu Kārļa Bar-
deļa stāstu par piedzīvojumiem 
visplašākajā ūdenstilpē – okeānā. 
Kārlis, ceļojot airu laivā, ir šķērso-
jis okeānu. 

Ekskursijas TIKAI ar ie-
priekšpieteikšanos! Lai pieteiktos 
ekskursijām ostas teritorijā, brau-
cienam ar jahtu pa akvatoriju un 
SUP sacensībām, lūgums rakstīt 
uz e-pastu kultura@saulkrasti.lv, 
norādot vārdu, uzvārdu, e-pastu 
un saziņas tālruni. Pieteikšanās 
līdz 18. augustam!

Paldies Skultes OSTAS 
pārvaldei!

Aicinām uz astoto kamermūzikas 
festivālu „Satikšanās Saulkrastos” 
no 5. līdz 15. augustam
14. augustā plkst. 18.00 
Saulkrastu Pēterupes 
evaņģēliski luteriskajā 
baznīcā notiks jau 
tradicionālais festivāla 
Kamermūzikas vakars, 
kurā šogad muzicēs 
kameransamblis „Kremerata 
Lettonica” un izcilais vācu 
vijolnieks Rainers Šmits.

15.  augustā plkst.  19.30 „Koklī-
šu” stāvlaukumā notiks Saulrieta 
koncerts, kas noslēgs šī gada festi-
vālu. Šajā gadā saules rietu pavadīs 
kameransamblis „Kremerata Letto-
nica” kopā ar vibrafonistu Andreju 
Puškarevu. 

Biļetes ir iespējams iegādāties 
mājaslapā www.aula.lv vai kultūras 
namā „Zvejniekciems”.

Saulkrastu novada pašvaldība izsaka pateicību iepriekšējai 
Saulkrastu pensionāru biedrības valdei, kura darbojās 16 gadus. 

Īpašs paldies biedrības priekšsēdētājai Marutai Mustei 
par aktīvo un pozitīvo sadarbību! 

Saulkrastu pensionāru biedrība informē, ka nākamā pensionāru 
tikšanās būs 7. septembrī plkst. 11.30 Saulkrastu novada domes zālē.

No kreisās: Māra Putna, Aivars Buliņš, Virgīnija Sīmansone – 
Saulkrastu pensionāru biedrības jaunā valde, ko ievēlēja 2021. gada 
3. augustā. Foto: Pēteris Gertners




