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Fotogrāfam Pēterim Korsakam un pianistam Ventim Zilbertam no Saulkrastu 
novada Sējas pagasta Valsts prezidents Egils Levits pasniedz Cildinājuma rakstu
20. decembrī Rīgas pilī Valsts 
prezidents Egils Levits pasniedza 
Cildinājuma rakstus bijušajam 
Latvijas Augstākās padomes de-
putātam Kazimiram Šļakotam, 
pianistam Ventim Zilbertam, 
baleta māksliniecei Litai Beiris, 
fotogrāfam Pēterim Korsakam 
un politiķei Sandrai Kalnietei.

Pasniedzot Cildinājuma rak-stus, 
Valsts prezidents norādīja: „Cildinā-
juma raksts tiek piešķirts pēc Valsts 
prezidenta brīviem ieskatiem, ņe-
mot vērā apbalvojamās personas no-
pelnus valsts labā. Jūsu visu nopelni 
ir acīm redzami un ierakstīti Latvijas 
vēsturē. Paldies jums!”

P. Korsakam piešķirts Cildināju-
ma raksts par latviešu tautai nozī-
mīgu vēstures vērtību vākšanu un 
dokumentēšanu, kas būs paliekošs 
devums gan Latgales un Sēlijas, 
gan visas Latvijas kultūrvēsturē.

K.  Šļakotam piešķirts Cildinā-
juma raksts, novērtējot viņa prin-
cipiālo iestāšanos par likumu varu 
un godīgiem noteikumiem, tādē-
jādi stiprinot Latviju un veicinot 
sabiedrības uzticēšanos valstij.

V.  Zilbertam piešķirts Cildinā-
juma raksts par mūža veikumu 
latviešu klaviermūzikā un kultūrā, 
ilggadēju pedagoga darbu jaunās 
mūziķu paaudzes audzināšanā.

L.  Beiris piešķirts Cildinājuma 
raksts par ilggadējo radošo darbu 
Baltijas baleta festivāla tradīcijas 
veidošanā un īstenošanā, paliekošo 
veikumu baletā un latviešu kultūrā.

S. Kalnietei piešķirts Cildināju-
ma raksts par ieguldījumu Latvijas 
neatkarības atjaunošanā, Eiropas 
vēsturiskās atmiņas vienošanā un 
nenogurstošo darbu Latvijas labā, 
tajā skaitā pārstāvot valsti Eiropas 
Parlamentā.

Informācija: www.president.lv

Rīgas 64. vidusskola sagādā Ziemassvētku 
pārsteigumu mūsu novada senioriem 
un bērniem
Sirsnīgs un mīļš paldies sakāms 
Rīgas 64. vidusskolai, kura 
skolēnus aicināja piedalīties 
labdarības misijā „Mūsu 
plaukstas uz mirkli satikās”. 

Skolas 1. līdz 4.  klašu skolēni 
sarūpēja dāvaniņas Saulkrastu 
novada trūcīgo ģimeņu bērniem. 
Savukārt 5. līdz 12. klašu skolēni 
sarūpēja Ziemassvētku dāvaniņas 
Saulkrastu veselības un sociālās 
aprūpes centrā dzīvojošajiem 
sirmgalvjiem, lai sagādātu īpašu, 
negaidītu Ziemassvētku brīnumu.

19.  decembra rītā Saulkrastu 
novada pašvaldības izpilddirek-
tore Inese Odiņa-Laizāne bija 
aicināta uz Rīgas 64.  vidusskolu, 
lai saņemtu bērnu saziedotās dā-
vanas un teiktu pateicības uzrunu 
skolas audzēkņiem. 

„Es no sirds gribu pateikties sko-
las vadībai par akcijas organizēša-
nu, skolēniem un viņu vecākiem 
par izrādīto sirsnību, jo, skatoties 
uz tik daudzām dāvanu kastītēm, 
man asaras saskrien acīs. Saulkras-
tu veselības un sociālās aprūpes 
centrā dzīvojošajiem sirmgalvjiem 
šie būs pirmie Ziemassvētki, kad 
kāds tāpat vien ir pieteicies viņiem 

sarūpēt pārsteigumu. Un mūsu no-
vada bērni, kuri nāk no trūcīgām un 
maznodrošinātām ģimenēm, šogad 
pie Ziemassvētku eglītes varēs iz-
saiņot kaut ko sev sen kārotu,” pau-
da pašvaldības izpilddirektore Inese 
Odiņa-Laizāne.

Dāvanas, kas domātas novada 
trūcīgo un maznodrošināto ģimeņu 
bērniem, nodotas Saulkrastu soci-

ālā dienesta pārziņā. Dienests sazi-
nājās ar ģimenēm, kurām dāvanas 
paredzētas. Savukārt dāvanas, ku-
ras paredzētas Saulkrastu veselības 
un aprūpes centrā dzīvojošajiem 
sirmgalvjiem, tika izdalītas centra 
rīkotajā Ziemassvētku pasākumā.
Paldies, paldies un vēlreiz 
paldies Rīgas 64. vidusskolai 
un īpaši Dainai Zurilo!

Saulkrastu novada pašvaldības izpilddirektore Inese Odiņa-Laizāne attēlā 
pa vidu kopā ar Rīgas 64. vidusskolas pārstāvēm. Foto: Pēteris Gertners

Fotogrāfijā no kreisās Pēteris Korsaks, Sandra Kalniete, Valsts prezidents Egils Levits, Lita Beiris, Kazimirs Šļakota, 
Ventis Zilberts. Foto: www.president.lv

Lapkovsku ģimene 
no Saulkrastu novada kopā 
ar Valsts prezidentu iededz 
svētku egli Rīgas pils pagalmā
Rīgas pilī Valsts prezidents Egils 
Levits un Andra Levites kundze 
rīkoja svinīgu Ziemassvētku 
pasākumu, lai tiktos ar 18 ģime-
nēm no dažādiem Latvijas no-
vadiem un kopīgi iedegtu svētku 
egli Rīgas pils pagalmā.

Saulkrastu novadu Rīgas pilī 
pārstāvēja Lapkovsku ģimene, kurā 
aug 5 bērni.

„Daudzbērnu ģimenes ir Lat-
vijas dārgums. Ģimene ir dabis-
ka vienība, kas nodrošina tautas 
tālākdzīvošanu un ilgtspēju. Arī 
Satversmē ir rakstīts, ka ģimene 

ir Latvijas valsts un sabiedrības 
pamatvērtība, un jūs to parādāt 
ikdienā. Ģimene un bērni ir dzīves 
piepildījums. Izsaku jums visiem 
milzu pateicību par to, ka jūs, 
gādājot par savu ģimeni un izrā-
dot tai savu mīlestību, vienlaikus 
darāt arī ļoti nozīmīgu valstisku 
darbu. Visa Latvijas sabiedrība 
ir jums pateicīga par to, ko darāt 
ģimenes, Latvijas valsts un tautas 
labā,” uzrunājot ģimenes, teica 
Valsts prezidents.
No sirds priecājamies par 
Lapkovsku ģimenes pozitīvajām 
emocijām!Lapkovsku ģimene no Saulkrastu novada kopā ar Valsts prezidentu Egilu Levitu. Foto: www.president.lv

Saulkrastu novads pārstāvēts 
starptautiskās izstādēs
No 3. līdz 5. februārim Saulkras-
tu novads kopā ar Limbažu un 
Ādažu novadiem piedalīsies 
starptautiskajā tūrisma izstādē 
„Balttour 2023”, popularizējot 
Vidzemes piekrasti. 

Izstādē varēs uzzināt par pasaules 
valstu un arī pašmāju jaunākajām 
atpūtas iespējām un ceļojumu pie-
dāvājumiem. Vidzemes piekraste  – 
izstādē piedalīsies atsevišķā stendā, 
kur pašmāju tūristiem piedāvās 
jaunāko karti, jo saistībā ar novada 
reformu mainījies arī tūrisma piedā-
vājums Saulkrastu, Limbažu un Āda-
žu novados, kā arī būs pieejama visa 
aktuālā informācija par nozīmīgāka-
jiem pasākumiem 2023. gadā. Neiz-
paliks arī degustācijas no vietējiem 
uzņēmējiem un citas aktivitātes. 

Tāpat no 19. līdz 22.  janvārim 
Saulkrastu novada tūrisma piedāvā-
jums tiks reprezentēts Ziemeļvalstu 
tūrisma izstādē „MATKA Nordic 
Travel Fair” Somijas pilsētā Helsin-
kos. „MATKA” ir lielākais tūrisma 
gadatirgus/izstāde Ziemeļeiropā, 
kas pulcē gandrīz 1000  ceļojumu 
organizatoru, tūrisma organizāci-
jas, 1050 mediju pārstāvju, nozares 
blogerus un aptuveni 80  300  ap-
meklētāju no vairāk nekā 90 pasau-
les valstīm.

Izstādē Somijā Latvijas stendā 
tiks prezentēts tūrisma maršruts 
„Via Hanseatica”, kas vijas cauri 
Valmieras, Cēsu, Siguldas, Limbažu, 
Saulkrastu, Smiltenes un Valkas no-
vadiem. Dalībai izstādē „Via Han-
seatica” biedri kopīgi sagatavoja 
bukletu igauņu un somu valodās. 
No Saulkrastu novada bukletā tika 
iekļauti Sējas pagasta objekti: Sē-
jas dižozols, Augustes iedvesmas 
dārzs, Pirts muzejs, z/s bioloģiskā 
saimniecība „Priežkalni”. Saulkras-
tu novada pašvaldība tūrisma mar-
šrutā „Via Hanseatica” pārstāv tikai 
Sējas pagastu, jo maršruta pamatā 
ir transporta „koridors”, kurš vijas 
gar A3 šoseju līdz pat Igaunijai. 

Aicinām uzņēmējus sazināties 
ar Saulkrastu tūrisma informācijas 
centru un informēt par aktualitā-
tēm, izmaiņām sniegtajiem pakal-
pojumiem tūrisma jomā Saulkras-
tu novadā. Pārstāvot Saulkrastu 
novadu izstādēs, priecāsimies, ja 
novada uzņēmējiem ir kādi uzska-
tes materiāli, bukleti, kurus popu-
larizēt plašākai auditorijai. 

Saulkrastu tūrisma 
informācijas centrs
Ainažu iela 13B, Saulkrasti
Tālrunis 67952641
tic@saulkrasti.lv


