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deju un mūzikas kluba “katrīnbāde” pasākumu plāns 

sākot ar aprīli www.katrinbade.lv

 02.-04. sestdienās saulkrastu 
čempionāts basketbolā 

* 03. saulkrastu kauss šahā
* 04. saulkrastu skrējiens
04.–06. orientēšanās seriāls “saul- 

krastu pavasaris” 12 posmos
* orientēšanās sacensības 

“saulkrastu balva”
* 05. starptautisks volejbola 

veterānu turnīrs
05./08. velo diena saulkrastos
31.05 – starptautisks basketbola
1.06 veterānu turnīrs
14.– starptautiska kaķu
15.06 izstāde

06.–08. saulkrastu čempionāts 
pludmales volejbolā 3 posmos

3. – saulkrastu svētki, sporta un
6.07.  izklaides pasākums 

“saulkrastu kokteilis 2014”
6.07. nacionālās suņu daudzcīņas 

sacensības “saulkrastu kauss”
16.08. saulkrastu čempionāts 

šautriņu mešanā 
(latvijas reitinga sacensības)

09. pirmssezonas basketbola turnīrs
01.–04. lBl3 spēles
10.–12. lBl3 spēles
01.–04. latvijas meistarsacīkstes florbolā
10.–12. u12, u14, u16 un u18 grupās

1. posms

2. posms

3. posms

4. posms

5. posms

6. posms

7. posms

8. posms

9. posms

Zolīte 
 
18. janvāris

22. februāris

22. marts

12. aprīlis

25. oktobris

22. novembris

13. decembris

galda teniss 

26. janvāris

16. februāris

16. marts

4. aprīlis

5. jūlijs 

9. novembris

7. decembris

novuss 

19. janvāris

23. februāris

23. marts

13. aprīlis

26. oktobris

23. novembris

14. decembris

Šautriņas 

11. janvāris

8. februāris

8. marts

12. aprīlis

10. maijs

13. septembris

11. oktobris

8. novembris

13. decembris
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15.02. vokālās grupas “latvian voices” 
koncerts k/n “Zvejniekciems”

21.02. pierīgas skolu tautas deju kolektīvu 
koncerts k/n “Zvejniekciems”

1.06. Ģimenes diena
7.06. starptautiskais amerikāņu auto salidojums 

“saulkrasti 2014. Wanted!”
14.06. komunistiskā terora upuru piemiņas sarīkojums
21.06. ielīgošana saules laukumā

3. – saulkrastu svētki, sporta un
6.07. izklaides pasākums “saulkrastu kokteilis 2014”
21.–
26.07. saulkrastu džeza festivāls
25.07. jubilejas izrāde “vella kalpi” saulkrastu estrādē

5.04. deju kolektīva “draiskais solis” 10 gadu jubileja
6.04. pirmsskolas bērnu-vokālistu konkurss 

“saulkrastu cīrulītis” k/n “Zvejniekciems” 
16.04. pierīgas skolu 2. – 4. klašu koru un zēnu koru 

koncerts k/n “Zvejniekciems”
20.– lieldienu svinības
21.04.  saulkrastos un Zvejniekciemā

 3.– lr neatkarības pasludināšanas gadadienā –
4.05. pūtēju orķestru koncerts un tradicionālā 

orientēšanās spēle lielajiem un mazajiem
17.05. muzeju nakts saulkrastos
24.05. saulkrastu vasaras sezonas atklāšana 

“ieripo saulkrastu vasarā!” saules laukumā
25.05. edgara liepiņa svētki

Februāris jūnijs

jūlijs

08 9.08. Šlāgermūzikas festivāls saulkrastu estrāde
16.– jaunie mākslinieki saulkrastiem (divi koncerti
17.08.  saulkrastu ev. lut. baznīcā un jūras terasē)
22. –
24.08. saulkrastu ērģeļmūzikas dienas
30.08. seno uguņu nakts un folkloras 

festivāls “pa saulei”

augusts

09 * dzejas dienasseptembris

11 11.11. lāčplēša dienas sarīkojums
* valsts svētku sarīkojums

novembris

12 6.12. senioru deju kolektīvu festivāls 
“sadancošana ziemas saulgriežos”

* svētku eglītes iedegšana
* labdarības sarīkojums “gaišus Ziemassvētkus”
* Ziemassvētku sarīkojumu cikls
* jaunā gada sagaidīšana saules laukumā

decembris

aprīlis

maijs

1.03. vjmms (vidzemes jūrmalas mūzikas un 
mākslas skolas) jubilejas sarīkojums

15.03. tautas deju festivāls “sasala jūrīņa” 
saulkrastu sporta centrā

16.03. leģionāru atceres sarīkojums
25.03. komunistiskā terora upuru piemiņas sarīkojums
27.03. pierīgas pirmsskolas izglītības iestāžu 

tautas deju kolektīvu koncerts – skate 
k/n “Zvejniekciems”

29.03. līnijdeju festivāls “mēs tikāmies martā” 
k/n “Zvejniekciems”

30.03. saulkrastu teātra studijas pirmizrāde 
“visi radi kopā”

marts


