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No 26. līdz 31. jūlijam Zvejniek-
ciema vidusskolā notika Eko-
skolu jūras forums, ko rīkoja Vi-
des izglītības fonds sadarbībā ar 
Saulkrastu novada domi. Forumā 
piedalījās vairāk nekā 200 skolē-
nu un pedagogu no 84 Latvijas 
izglītības iestādēm. Tas šogad 
veltīts jūras un dabas aizsardzības 
jautājumiem. Forumu ar svinīgu 
uzrunu atklāja Saulkrastu novada 
domes priekšsēdētāja vietnieks 
Normunds Līcis, Zvejniekciema 
vidusskolas direktora vietniece 
Valda Tinkusa, foruma organi-
zatori Daniels Trukšāns un Ed-
munds Cepurītis.
 Zvejniekciema vidusskolas 
eko padomes jaunieši forumu gai-
dīja ar nepacietību, jo viņi rosinā-
ja organizēt šo pasākumu mūsu 
skolā un brīvprātīgi palīdzēja tā 
norises laikā. 
 Foruma laikā liela uzmanība 
tika pievērsta veselīgam uzturam. 
Visi dalībnieki pasākuma laikā 
baudīja veģetāru ēdienu, jo, at-
sakoties no gaļas vai samazinot 
dzīvnieku izcelsmes produktu 
patēriņu savā uzturā, cilvēki sa-
mazina industriālās lauksaimnie-
cības ietekmi uz klimatu. Lop-
kopība rada milzīgu daudzumu 
siltumnīcas efektu izraisošo gāzu 
(18% no kopēja daudzuma). Prak-

tiskajās nodarbībās dalībnieki 
varēja smelties iedvesmu jaunām 
veģetārām receptēm, gatavojot 
musli batoniņus, braunijus un 
gaspačo zupu, izmantojot biolo-
ģisko pārtiku. 
 Tika domāts arī par atkritumu 
samazināšanu. Saieta dalībnieki 
šķiroja atkritumus, neizmantoja 
vienreiz lietojamos traukus un 
papīra dvieļus. Ekoforuma dalīb-
nieki uzzināja, ka ūdeni piesārņo 
arī farmakoloģiskās produkcijas 
atkritumi, kas ar sadzīves notek-
ūdeņiem nonāk Baltijas jūrā. 
 Interesantas bija nodarbības, 
kurās nederīgie apģērbi tika iz-
mantoti aksesuāru un čību iz-
gatavošanai. Skolēni apdrukāja 
arī T-kreklus, bet skolotāji auda 
paklāju un no krāsaino bukletu 
papīra izgatavoja apsveikuma 
kartītes. Eksperimenti radošajās 
darbnīcās pierādīja, ka gaumīgas 
lietas var pagatavot pašu rokām, 
lieki netērējot dažādus dabas re-
sursus.
 Pasaules Dabas fonda direk-
tors Jānis Rozītis aizrautīgi stās-
tīja par meža bioloģisko daudz-
veidību. Bija pārsteigums uzzināt, 
ka Latvijas teritorijā līdz XVII 
gs. dzīvoja tauri (no taura cēlies 
liellops); kāpēc stārķu ligzdoša-
nai nepieciešami lieli, vecie koki 

(stārķa ligzda sver aptuveni ton-
nu, jaunie koki tādu svaru nevar 
noturēt); ka kailcirte samazina 
meža bioloģisko daudzveidību, 
bet meža stādīšana tikai daļēji 
novērš šo problēmu. 
 Gan skolotājiem, gan skolē-
niem forums noslēdzās ar pārgā-
jienu gar jūru, piedaloties kam-
paņas „Mana jūra” atkritumu 
monitoringā. Jūras atkritumu 
monitoringa rezultāti jau piekto 
gadu sniedz informāciju sabiedrī-
bai par piekrastes piesārņojumu, 
tā veicinot rīcību, kas novērstu 
piesārņojuma cēloņus. 
 Skolēnu un skolotāju darbs fo-
rumā bija pārdomāti organizēts. 
Ierodoties skolā, jaunieši tika sa-
dalīti grupās - komandās. Katru 
komandu „pieskatīja” tās vadītājs 
jeb foruma brīvprātīgais dalīb-
nieks. Pasākuma laikā skolēni 
ieguva jaunus draugus un pozitī-
vas emocijas, piedaloties dažādās 
erudīcijas un izklaidējošās spēles, 
kurās bija nepieciešams koman-
das darbs. Ikviens guva ne tikai 
jaunas zināšanas par videi drau-
dzīgu rīcību, bet pilnveidoja re-
prezentācijas un debašu prasmes, 
lai tās liktu lietā, stāstot par ap-
kārtējās vides saglabāšanu intere-
sentiem savās izglītības iestādēs. 
 Pasākuma programma gan 

skolēniem, gan skolotājiem bija 
ļoti daudzveidīga, tādēļ foruma 
organizatori noslēgumā saņēma 
daudz pateicības vārdu. Skolo-
tājiem visvairāk patika kopā ar 
folkloras kopu „Dvīga” (vadītā-
ja Antra Deniškāne) pavadītais 
vakars, bet skolēniem pozitīvas 
emocijas sagādāja tematiskais fil-
mu un multiplikāciju filmu vakars 
kultūras namā „Zvejniekciems”, 
kur ekoloģisko problēmu iespēja-
mo risinājumu attēloja Džeks ar 
Rozu, Sprīdītis, Minjoni, Šreks, 
Operas spoks un citi varoņi.
 Priecājamies, ka foruma or-
ganizatori ar Zvejniekciema vi-
dusskolas brīvprātīgo darbu bija 
apmierināti, jo vairākums volun-
tieru darbu veica pirmo reizi. Vis-
vairāk laika darbam forumā veltīja 
Zvejniekciema vidusskolas eko-
padomes vadītāja Annija Dzērve, 
dalībnieki Leons Bernhards, Re-
beka Kalniņa, Ričards Sergejevs 
un Kārlis Taube. 
 Paldies visiem, kas piedalījās 
foruma organizēšanā! Mēs ticam, 
ka kopā ar ekoloģiski domājošiem 
cilvēkiem varam mainīties paši un 
iedvesmot videi draudzīgi rīkoties 
arī savus draugus un tuviniekus.

Kārlis Taube, Svetlana Grube, 
Zvejniekciema vidusskola 

 Līdz 20. augustam tiks veikti 20 kV elektropārvades trašu tīrīšana 
ciemos Silmala, Ķīšupe-1, Ķīšupe-2, Saulīte. Elektropārvades trases 
daļu atbrīvos no kokiem, krūmiem, atsevišķiem kokiem tiks apzāģēti 
tikai zari.
 Darbi tiks veikti saskaņā ar vienošanos starp AS “Sadales tīkls” un  
SIA “Vējakalni A.V.”. Lūgums nodrošināt piekļūšanu pie elektriskā tīk-
la objektiem, jo elektropārvades līnija šķērso privātīpašumus.
 Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar SIA “Vējakalni A.V.” dar-
bu projekta vadītāju Raiti Broku, mob. tel. 26171059, e-pasts raitis.
broks@gmail.com.

Jūlija beigās Ainažu ielā 28A svinīgi ielikts jaunceļamā veikala ELVI 
pamatakmens, kā arī vēstījuma kapsula nākamajām paaudzēm. 
Saulkrastu pilsētā tas būs otrais ELVI veikals. Topošā veikala platī-
ba ir 635 m2, pircēju ērtībai tiks piedāvāta autostāvvieta 65 mašīnām. 
Veikala īpašnieks ir SIA „VITA Mārkets” – ilggadējs SIA “ELVI Latvi-
ja” franšīzes partneris, kam pieder 34 ELVI veikali visā Latvijā. Jau-
nais veikals izcelsies ar modernu dizainu un saudzīgu attieksmi pret  
dabu – būvniecībā tiks izmantotas videi draudzīgas tehnoloģijas. 
Plānots, ka būvniecības darbi beigsies šī gada decembrī. Esošais ELVI 
veikals, kas atrodas Ainažu ielā 20, turpinās darbu.

Ar šo mēs pateicamies visiem, 
kas bija ar mums kopā gan sirdī, 
gan lūgšanās, gan esot līdzās un 
organizējot, gan meklējot un at-
balstot, gan rosoties, vārot tēju 
un gatavojot sviestmaizes pārgu-
rušajiem meklētājiem.
 Patiesībā neviens PALDIES 
nespēj atlīdzināt tās pūles un at-
balstu, ko cilvēki sniedza. Bet ne-
pateikt paldies mēs arī nespējam. 
Gribam pateikt šo neizsakāmo 
paldies visiem, visiem, visiem… 
Tikai baidāmies, ka neprotam to 
pateikt pietiekami dziļi. Tad nu 
pateicamies visiem, kā protam. 
Ļoti vēlamies pateikties, nosau-
cot ikviena vārdu, bet tas nav ie-
spējams. Taisnība militāristam, 
kurš teica, ka atrada KOMANDA. 
Tā ir! Viens cilvēks Rūdolfiņu 
pamanīja pirmais (liels, liels pal-
dies), bet atrada komanda! Pal-
dies vēl un vēlreiz! Mēs, vecāki, 
esam pateicīgi, laimīgi, priecīgi, 
pārlaimīgi… Tas ir par maz teikts! 
Pie Rūdolfiņa ir kāda karavīra vil-
nas zeķes, ko viņš Rūdim uzvilka 
kājiņās pēc atrašanas. Rūdītis grib 
atdot karavīram zeķes, bet, ja šo 
cilvēku neatradīsim, glabāsim tās 
par mīļu un laimīgu atmiņu.
 Paldies par cilvēku mīlestību, 
pašaizliedzību, nesavtību, no-
berz tajām pēdām … par visu!

Rūdolfa vecāki

Arī Saulkrastu novada pašvaldība 
izsaka lielu pateicību par darbu 
visiem, kas iesaistījās un nesavtīgi 
palīdzēja pazudušā Rūdolfa mek-
lēšanā.
 Liels paldies Valsts policijai, 
Latvijas armijai, Zemessardzei, 
Saulkrastu pašvaldības policijas 
darbiniekiem, Saulkrastu nova-
da iedzīvotājiem un brīvprātīgo 
meklētāju simtiem no visas Lat-
vijas, kas pašaizliedzīgi gan nakts 
laikā, gan dienā palīdzēja atrast 
mazo puisēnu. 
 Novēlam Rūdolfam un viņa ģi-
menei pēc iespējas drīzāk atgūties 
no pārdzīvotā!
 Mediji jau ziņoja, ka zēns 
ceturtdienas, 28. jūlija, vaka-
rā pazuda no mājas Saulkrastu 
dārzkopības kooperatīvā «VEF-
Biķernieki». Meklēšanā iesais-
tījās simtiem brīvprātīgo, ka-
ravīru un operatīvo dienestu. 
Piektdienas pusdienlaikā trīsga-
dīgais Rūdolfs tika atrasts pusot-
ra kilometra attālumā no pazuša-
nas vietas. 

Paldies par 
palīdzību 
pazudušā 
puisēna 
meklēšanā

Jaunas zināšanas,  
vērtīgas prasmes un idejas 
vides izglītības jomā

Svinīgi ielikts jaunceļamā 
ELVI veikala pamatakmens

Tiks veikta elektropārvades 
trašu tīrīšana

Foruma dalībnieki pārgājienā. Foto no Zvejniekciema vidusskolas arhīva.
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NVA konsultācijas
Nodarbinātības valsts aģentūras  (NVA)  

Siguldas filiāles darbinieki klientus pieņems
1. un 5. septembrī no plkst. 10.00 līdz 15.00 

Saulkrastu novada domes telpās - zālē 2. stāvā.

Saulkrastu novada domes sēdē 27. 
jūlijā tika apstiprināts pašvaldības 
2015. gada publiskais pārskats.
 Publiskajā pārskatā ir iekļauta 
pamatinformācija par novada ie-
dzīvotājiem, ziņas par pašvaldību, 
realizējamiem projektiem, par 
pašvaldības finanšu resursiem, to 
izlietojumu un būtiskākajiem no-
tikumiem Saulkrastu pašvaldībā 

pagājušajā gadā.
 Ar pašvaldības publisko gada 
pārskatu var iepazīties pašvaldī-
bas mājas lapā www.saulkrasti.lv 
sadaļas Dome apakšsadaļā Gada 
publiskie pārskati. Pārskats nosū-
tīts arī uz Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministriju 
publicēšanai ministrijas mājasla-
pā www.varam.gov.lv.

Saulkrastu novada dome no Valsts 
kultūras pieminekļu aizsardzības 
inspekcijas saņēmusi oficiālu ap-
stiprinājumu par pieminekļa Nei-
bādes kūrorta dibinātājam Kar-
lam fon Reiternam, kas atrodas 
Ainažu ielā 42A, un Neibādes pel-
du iestādes, kas atrodas Ainaži ie- 

lā 38, iekļaušanu Valsts aizsargāja-
mo kultūras pieminekļu sarakstā 
kā vietējās nozīmes arhitektūras 
pieminekļi. Līdz šim Saulkrastu 
novadā vietējās nozīmes piemi-
nekļu statuss ir piešķirts trīs ob-
jektiem un viena ēka ir valsts no-
zīmes arhitektūras piemineklis.

Notiks nolietotās elektrotehnikas 
vākšanas akcija “Sper EKOsoli!”
Visu augustu notiks SIA “ZAAO” 
organizēta akcija “Sper EKOso-
li!”, kuras laikā 20 EKO laukumos 
iespējams bez maksas nodot ne-
izjauktu nolietoto dažāda izmē-
ra elektrotehniku – televizorus, 
ledusskapjus, tējkannas, trauku 
mazgājamās mašīnas, matu fē-
nus, gludekļus, mobilos telefo-
nus, pulksteņus, putekļusūcējus, 
mikserus un citas ierīces, ko dar-
bina ar elektrību vai baterijām. 
Akcija, kuras mērķis ir samazināt 
elektrisko un elektronisko iekārtu 
atkritumu nonākšanu neatbilsto-
šos konteineros, mežos un citviet 
dabā, kur dažādās indīgas vielas 
var radīt draudus cilvēka veselībai 
un apkārtējai videi, notiek ZAAO 
darbības reģiona novados.
 Akcijai ir arī balvu fonds -  
500 eiro. To nodrošina AS “Latvi-
jas Zaļais punkts”, kas atgādina, 

ka lielākā daļa nolietoto elektroie-
kārtu materiālu ir pārstrādājami, 
piemēram, no veca   ledusskapja 
vai televizora pārstrādei izmanto-
jamas līdz pat 90% tā sastāvdaļu. 
 ZAAO darbības teritorijas 
EKO laukumi jeb šķiroto atkri-
tumu pieņemšanas laukumi iz-
vietoti 18 novados. EKO laukumu 
adreses, darba laiki un akcijas 
nolikums pieejams mājaslapā  
www.zaao.lv, kā arī pie EKO lau-
kumu pārziņiem.
 Nododot nolietoto elektro-
tehniku, EKO laukuma apmek-
lētājs tiek aicināts aizpildīt īpašu 
akcijas kuponu un piedalīties 
balvu izlozē. Katrā no 20 EKO 
laukumiem uzvarētājus noteiks, 
izlozējot vienu kuponu. Katra 
EKO laukuma izlozētā kupona ie-
sniedzējs balvā saņems kādu jau-
nu sadzīves elektrotehnikas preci 

- tējkannu, mikseri, blenderi, sulu 
spiedi vai kafijas dzirnaviņas. Visi 
kuponi, kas iemesti EKO lauku-
mos akcijas kuponiem paredzē-
tajās kastēs, automātiski piedalās 
izlozē par galveno balvu - Karcher 
firmas putekļu sūcēju. 
 Atgādinām, ka ZAAO bez 
maksas savāc neizjauktu nolieto-
to sadzīves elektrotehniku arī pēc 
telefoniska vai rakstiska pieteiku-
ma, izbraucot uz mājām. Nolieto-
tas elektrotehnikas savākšanu var 
pieteikt pa tālruni 64281250 vai 
mob. tālr. 26132288, kā arī sūtot 
e-pastu ar pieteikumu uz zaao@
zaao.lv. Personas, kas izmanto šo 
pakalpojumu, konkrētajā akcijā 
nepiedalās. 

Zane Leimane, 
SIA ZAAO

Informācija PII „Rūķītis” 
audzēkņu vecākiem

29., 30., 31. augustā PII „Rūķītis” būs slēgts.  
Visus mīļi gaidīsim 1. septembrī, 

kad atsāks strādāt visas 11 grupiņas.

Apstiprināts Saulkrastu novada 
domes 2015. gada publiskais 
pārskats 

Diviem objektiem piešķirts 
vietējās nozīmes arhitektūras 
pieminekļu statuss

Jūlijā Saulkrastu pašvaldības 
policijas darbinieki saņēmuši  
101 izsaukumu. Par dažādiem 
pārkāpumiem aizturētas 11 perso - 
nas - piecas nogādātas Rīgas re-
ģiona pārvaldes Saulkrastu poli-
cijas iecirknī tālāku darbību veik-
šanai, tikpat - savā dzīvesvietā 
un viena persona nodota NMPD 
brigādei.
 Sastādīti 342 administratīvā 
pārkāpuma protokoli. No tiem 
10 par alkoholisko dzērienu lie-

tošanu sabiedriskā vietā, 13 par 
smēķēšanas ierobežojumu pār-
kāpšanu, 5 par teritorijas vai pie-
gulošās teritorijas nesakopšanu 
un 302 par satiksmes noteikumu 
neievērošanu, 6 par nenoslēgtu 
līgumu ar sadzīves atkritumu ap-
saimniekotāju, 2 par nesaskaņotu 
reklāmas izvietošanu, 2 par mājas 
dzīvnieku labturības noteikumu 
pārkāpšanu un 1 par kuģošanas 
līdzekļu satiksmi iekšējos ūdeņos 
pārkāpšanu.

 Uzsāktas 28 administratīvā 
pārkāpuma lietvedības – par ne-
kustamā īpašuma sakopšanu un 
par atkritumu izmešanu tam ne-
paredzētā vietā.
 17 gadījumos izsaukti dzīv-
nieku patversmes „Ulubele” 
darbinieki, lai sniegtu palīdzību 
cietušiem vai bojāgājušiem dzīv-
niekiem.

Guntis Vinteris, 
pašvaldības policija

Pašvaldības policijas paveiktais jūlijā

Leģendārā pludmales volejbola 
turnīra “Saulkrastu kokteilis” jau-
nie čempioni tika kronēti 17. jūlija 
vēlā vakarā Jūras parka starmešu 
gaismā. Saulkrastos uzvar tikai 
īpaši bīčvolejbolisti – Toms Šmē-
diņš triumfēja ceturto reizi, šoreiz 
duetā ar Aleksandru Soloveju. 
Finālā tika uzveikts Londonas 
olimpietis Mārtiņš Pļaviņš pārī ar 
Haraldu Regžu.
 Latvijas pludmales volejbolā 
ir četri olimpieši – Mārtiņš Pļa-
viņš, Jānis Šmēdiņš, Aleksandrs 
Sa moilovs, Ruslans Sorokins. 
Protams, visi viņi ir spēlējuši 
Saul krastu smiltīs, taču uzvarēt 
izdevies tikai trijiem. Sorokins 
un Šmēdiņš triumfējuši divreiz, 
bet Pļaviņš – vienreiz. Iespējams, 
ka jau šogad “Saulkrastu koktei-
lī” startēja arī kāds no pludmales 
volejbolistiem, kuru redzēsim  
2020. gada Tokijas olimpiskajās 
spēlēs.
 Dažas dienas pirms turnīra 
sākuma pēdējo divu čempioni 
Edgars Točs un Rihards Finsters 

nodeva ceļojošo kokteiļglāzi “Saul-
krastu kokteiļa” organizatoriem 
Andrim Vanagam un Guntaram 
Zonbergam, atstājot arī savus pa-
rakstus uz čempionu sienas. Auto-
grāfiem tika pievienots arī skaitlis 
“2016”, neviļus solot arī trešo titu-
lu pēc kārtas. Šoreiz gan Točs un 
Finsters neizmantoja iespēju kļūt 
par pirmo duetu vairāk nekā 20 
gadu ilgajā “Saulkrastu kokteiļa” 
vēsturē, kam izdevies uzvarēt trīs 
reizes pēc kārtas.
 “Saulkrastu kokteilī” 28 duetu 
pulkā bija arī divi lietuviešu pāri, 
tāpat igaunis Kristo Kollo, kurš 
startēja kopā ar Ruslanu Sorokinu. 
Ja lietuvieši palika ārpus ceturtdaļ-
fināla, tad šim internacionālajam 
duetam izdevās tikt labāko astoņu 
pāru skaitā. Cīņā par vietu pusfi-
nālā Sorokinam un Kollo gan nā-
cās atzīt nākamo čempionu Šmē-
diņa un Soloveja pārākumu.
 “Ergo Open” Latvijas čempi-
onāta trešā posma – “Saulkrastu 
kokteiļa” - fināls pārvērtās par 
varenām pludmales volejbola kau-

Sacensību uzvarētāji. Publicitātes foto.

“Saulkrastu 
kokteiļa” trofeju 
izcīna Šmēdiņš 
un Solovejs

jām Rīgas līča krastā. Vispirms 
tikai ar 17. numuru izliktie Artis 
Caics un Arnis Tunte trijos se-
tos uzveica Sandri Andrejevu un 
Ģirtu Glāzeru, bet pēc tam tur-
nīra izšķirošajā mačā Šmēdiņš/
Solovejs pārspēja Mārtiņu Pļaviņu 
un Haraldu Regžu – 18:21, 21:15 un 
15:11. Protams, tieši šis duetu kvar-
tets ieguva ievērojamu daļu no  
5000 eiro lielā balvu fonda.
 “Saulkrastu kokteiļa” līdzju-
tējiem šovasar tika dāvināta ne 
tikai Čempionu ballīte kopā ar 
“Citizens” mūziķiem, bet arī lielis-

kā iespēja finālu laikā notiekošajā 
servju konkursā tikt pie tiesībām 
kādā no nedēļas nogalēm izmē-
ģināt jaunumu no “Amserv Mo - 
tors” – “Toyota” hibrīdauto!
 “Saulkrastu kokteilis” tradici-
onāli notika sadarbībā ar Saul-
krastu novada domi. Pēdējos trīs 
gados spēles norit aktīvās atpūtas 
cienītāju iemīļotā Jūras parka lau-
kumos. Turnīra sekmīga norise 
un iespaidīgais balvu fonds nebū-
tu iedomājams bez “Buildimpeks”, 
“KMK projekts”, “Dueco”, Skultes 
ostas pārvaldes, “Lindo grupas”, 

“ACB”, “Zemgus”, “Black Sports”, 
“Dakstiņu jumtu” un daudzu citu 
“Saulkrastu kokteiļa” draugu at-
balsta. 
 Nešaubīgi, ka Saulkrastu Jū-
ras parkā arī 2017. gadā notiks 
“Saulkrastu kokteilis”, pulcējot ne 
tikai Londonas un Riodežanei-
ro olimpisko spēļu dalībniekus, 
bet arī duetus, kuriem Saulkras-
tu smiltīs gūtā pieredze palīdzēs 
ceļā uz olimpiskajiem mērķiem  
2020. gadā Tokijā!

Renārs Buivids

http://www.saulkrasti.lv
http://www.varam.gov.lv
http://www.zaao.lv
mailto:zaao@zaao.lv
mailto:zaao@zaao.lv
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Kā ik gadu, arī šogad Vidzemes 
jūrmalas Mūzikas un mākslas 
skolas (VJMMS) jaunāko kursu 
mākslas nodaļas audzēkņi prak-
ses darbus veica Saulkrastos un 
Zvejniekciemā - šajās vietās zī-
mēts un gleznots tiek netālu no 
skolas. Savukārt vecāko kursu 
audzēkņiem prakse katru gadu 
notiek citā vietā - izbraukumā. 
Prom no ierastas vides (ar visu 
no tā izrietošo), ik dienu daudzas 
stundas pavadot zīmējot un glez-
nojot. Audzēkņus plenēra darbu 
zinībās vadīja skolotājas Rasa 
Grāmatiņa, Māra Alena un Jana 
Plankāja. Par šajā gadā piedzīvoto 
stāsta tās dalībnieki.

 Prakses vadītāja R. Grāmatiņa:
 “VJMMS mākslas nodaļas ve-
cāko kursu audzēkņi piecas die-
nas pavadīja plenērā Cēsīs. Dzīvo-

jām skaista parka vidū iespaidīgā 
sarkanu ķieģeļu ēkā – Cēsu inter-
nātskolā jeb t.s. “meža skolā”. 
 Katru dienu mērojām ceļu pa 
Bērzaines ielu uz senatnīgo vec-
pilsētu. Iepazināmies ar vienu no 
lielākās un izcilākās viduslaiku 
Livonijas ordeņa pils vēsturi Lat-
vijā. Katrs audzēknis iemūžināja 
gleznojumā Cēsu pils senos mū-
rus individuāli izvēlētā rakursā.
 Neaizmirstama ir nakts eks-
kursija pa Cēsu vecpilsētu - ar 
lukturīšiem. To vadīja gide, ģēr-
busies 16. gs. kalpones tērpā. 
Naksnīgās Cēsis atklājās pilnīgi 
citā - noslēpumainā un vēsturis-
kiem mītiem apvītā gaismā. 
 Pasaules latviešu mākslas cen-
trā skolotāja Māra Alena pazina 
savu bijušo mākslas vēstures pa-
sniedzēju, galerijas vadītāju Bai-
bu Eglīti. Viņa iepazīstināja au-

dzēkņus ar Jāņa Kalmītes un viņa 
meitas darbiem. Emocionālais un 
aizraujošais stāstījums palīdzēja 
labāk izprast emigrācijā dzīvojošo 
mākslinieku darbus. Bērni kopē-
ja darbu fragmentus un vēlāk tos 
radoši papildināja, veidojot brīvu 
kompozīciju. 
 Ekskursija Sv. Jāņa baznī-
cā, kas celta 13. gs. sākumā un ir 
viens no vecākajiem viduslaiku 
arhitektūras pieminekļiem Latvi-
jā, atļāva Cēsis apskatīt no torņa 
augstumiem un ieklausīties jaunā 
ērģeļu meistara radītajās ērģeļu 
skaņās.
 Garākās nakts burvību jaunie 
mākslinieki piedzīvoja noslēgu-
ma vakara pasākumā, mēness 
apspīdētā pļaviņā pie ugunskura 
dziedot pašsacerētas apdziedāša-
nās dziesmas, piedaloties priekš-
nesumos un spēlēs.

“Zaļā prakse” arī šogad

Prakses mirkļi Cēsīs. Foto: J. Plankāja.

 Kā ierasts, plenērā radītos 
audzēkņu darbus rudenī varēs 
apskatīt izstādē Zvejniekciemā, 
Saulkrastos.”

 7. kursa audzēkne Paula Os-
mane:
 “Man ļoti patika vieta, kurā 
palikām, un man vispār patika 
Cēsis. Zīmējām un gleznojām 
ļoti skaistās vietās, gājām nakts 
un citās ekskursijās. Praksē bija 
ļoti jautri, katru vakaru ar citiem 
dalībniekiem spēlējām paslē-
pes skolā, arī istabiņās bija ļoti 
jautri... Pēdējā diena arī bija ļoti  
forša - pie ugunskura. Kopumā 
prakse man patika, tā bija pārdo-
māta un laba. 

 6. kursa audzēknis Emīls Ki-
seļevskis:
 “Šogad “Zaļā prakse” notika 

ļoti gleznainā pilsētā - Cēsīs, kur 
pa nakti palikām Cēsu internāt-
skolā. Tā atrodas netālu no Cēsu 
pilsētas centra, tādēļ bija ērti do-
ties turp, lai zīmētu vai gleznotu. 
Cēsīs ir ļoti neparasta arhitek-
tūra, tādēļ bija interesanti zīmēt 
ēkas. Man ļoti patika ekskursija 
pa pilsētu pusnaktī, kur mums 
gide no Cēsu Ordeņpils stāstī-
ja dažādus stāstus par pilsētas 
un pils vēsturi. Šī bija mana otrā 
prakse, un ar nepacietību gaidu 
trešo!”

 7. kursa audzēknes Agate 
Krauk le un Rebeka Bārbale:
 “Vislabāk mums patika Cēsu 
pilsēta un pēdējais vakars. Nā-
kamgad gribētos, lai prakse 
ir dažas dienas garāka un lai 
mēs aizbrauktu uz kādu tālāku  
vietu.”

Pašā vasaras vidū, no 15. līdz  
17. jūlijam, Saulkrastu gleznotājas 
devās vasaras plenērā uz Blomes 
pagasta Kalna Rudzīšiem.
 Gleznainā vide un dzīvošana 
simtgadīgā mājā bija patīkams 
kontrasts pilsētvides nogurdinā-
tajiem prātiem. Paralēli gleznoša-
nai apguvām senas un ne tik senas 

prasmes. Tika uzvilkts audekls uz 
rāmja un nogruntēts. Vakaros, 
rokas pūtinot, gleznotājas tina ka-
molus un šķeteres. Ar lielu aizrau-
tību tika krāsotas dzijas ar tuvējās 
pļavās atrodamiem augiem. Kopē-
jā plenēra atmo sfē ra raksturoja-
ma kā ļoti darbīga un ražīga. Visas 
devās mājup ar gandarījumu par 

paveikto un solījumu nākamgad 
atgriezties uz ilgāku laiku. Plenē-
ristes saka paldies Kalna Rudzīšu 
saimniekam Aināram un saimnie-
cei Janai par gādīgu uzņemšanu 
un azartisku piedalīšanos visos 
radošajos procesos.

Ieva Drozdova

Attēlā (no kreisās): Jana Plankāja, Ieva Drozdova, plenēra vadītāja Māra Alena, Asnate Grēve, Dzintra Rēķe, 
Aina Karpa. Foto: I. Drozdova.

Plenēristu vasara
Saulkrastu orientēšanās seriāls 
kļuvis arvien populārāks. Šogad 
bija iespēja Saulkrastu apkārtnē 
orientēties trešdienās no aprīļa 
līdz jūnijam un kaut reizi piedalī-
jās 222 dalībnieki, bet Laura Gal-
vāne, Annija Ance Grabčika, To-
mass Galvāns, Endija Ozolniece, 
Marta Birzkopa un Zane Kaluma 
bija klāt visās divpadsmit kārtās. 
Kopvērtējuma rezultāti apskatā-
mi www.saulkrasti.lv.
 Jūnija vidū Somijā orientēša-
nās stafešu sacensībās piedalī-
jās Irita Puķīte, Ainārs Lupiķis, 
Jānis un Edgars Peilāni, Dāvis 
Blankenbergs un Uldis Upītis 
(Zviedrijas kluba komandā). Spē-
cīgajā ziemeļvalstu konkurencē 
sasniegti atzīstami rezultāti. Se-
višķi jāuzteic Irita Puķīte, kurai 
nācās startēt gan dāmu konku-
rencē, gan vīru distancē.
 Jūnijā Saulkrastu un Latvijas 
labākais V18 orientierists Uldis 
Upītis Latvijas izlases sastāvā 
startēja Baltijas čempionātā Igau-
nijā, kurā pārliecinoši uzvarēja 
gan garajā distancē, gan stafetē. 
Jūlija sākumā norisinājās Eiro-
pas jauniešu čempionāts Polijas 
dienvidu daļā Jaroslavā, un Uldis 

Orientieristu 
vasaras 
sasniegumi

Upītis sprintā izcīnīja 9. vietu un 
stafetē 7. vietu. Pēc nedēļas Pa-
saules junioru čempionātā Šveicē 
augstkalnē stafetē tika izcīnīta 
augstā 7. vieta.
 Mūsējie Saulkrastus kup-
li pārstāvēja lielākajās Latvijas 
starptautiskajās orientēšanās 
sacensībās „Kāpa 2016” Krust-
pils novadā no 8. līdz 10. jūlijam: 
sacensību organizēšanā un tie-
sāšanā aktīvi darbojās 16 orien-
tieristi un vecāki un sacensībās 
1600 dalībnieku vidū bija arī  
14 saulkrastieši. Godalogtās vie-
tas ieguva S20 Kendija Aparjode, 
viņai 2. vieta, V12* Jurģim Ego-
nam Strazdiņam 2. vieta.Visi re-
zultāti www.kapaok.lv.

Dzintra Rēķe

Publicitātes foto.

Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skola 
uzņem jaunus audzēkņus 2016./2017. mācību gadā

Mūzikas izglītībā šādās specialitātēs: flauta, klavieres, akordeons, kokle, čells, vijole, koris un 
solo dziedāšana, saksofons, mežrags, eifonijs, trompete, sitaminstrumenti. 
Programmās apgūst specialitātes instrumenta spēli, klavierspēli, mūzikas literatūru un teoriju.
  Uzņemšana mūzikas specialitātē, t.sk. audzēkņu noklausīšanās (dzirde, ritms) – 
  2. septembrī plkst. 18.00 – 19.00 Ostas ielā 15, Zvejniekciemā.

Mākslas izglītībā – vizuāli plastiskās mākslas programmā. Tajā apgūst zīmēšanu, gleznošanu, 
kompozīciju (tēlotājkompozīciju un dizaina pamatus), veidošanu, praktiskos darbus, mākslas valodas 
pamatus, plenēra un muzeju praksi.
  Uzņemšana mākslas izglītībā
  5. septembrī plkst.18.00 – 19.00 Raiņa ielā 8, Saulkrastos (domes ēkas cokolstāvā,
  ieeja no pagalma),
  6. septembrī plkst.18.00 – 19.00 Atpūtas ielā 1B (k/n „Zejniekciems”4. stāvā).

Iestājoties līdz jāņem vecāka (aizbildņa) personu apliecinošs dokuments, bērna dzimšanas apliecība (ko-
pija vai oriģināls) vai pase. Uz vietas jāaizpilda noteikta parauga iesniegums.
Papildu informācija pa tālr. 26563226 ( mākslas izglītība), 28449184 (mūzikas izglītība).

http://www.saulkrasti.lv
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Pirms daudziem gadiem, kad vēl 
bija tā saucamie padomju laiki, 
Rīgā uz Brīvības un Ģertrūdes 
ielas stūra atradās mūzikas ins-
trumentu veikals. Mēs bieži gā-
jām tam garām. Mana toreiz vēl 
mazā meitiņa vienmēr apstājās 
pie šī veikala skatloga. Viņa cieši 
turēja manu roku un rādīja, cik 
tur skaista un spoža rotājas vijole.
“Lūdzu, nopērc man tādu vijolī-
ti”, viņa nenogurusi atkārtoja šo 
lūgumu. Es toreiz to uztvēru kā 
bērna untumu un atgaiņājos ar 
izdomātām atrunām. Reiz kādā 
sarunā viņa man to atgādināja. 
Izrādījās, tas bijis viņas lielākais 
sapnis - spēlēt vijoli. Sapnis, ku-
ram netika dota iespēja piepildī-
ties.

 Šo savas dzīves stāstu atcerē-
jos, braucot satikt meiteni, kura 
kļuvusi par vijolnieci. Magdalēna 
Geka mācījusies tepat Saulkras-
tos, Vidzemes jūrmalas Mūzikas 
un mākslas skolā, pabeigusi Emī-
la Dārziņa mūzikas vidusskolu un 
drosmīgi devusies iekarot pasauli, 
savu izglītošanos turpinot Franci-
jā, Parīzes konservatorijā. 
 Taču katru vasaru viņa atgrie-
žas. Ne tikai, lai atpūstos un sa-
tiktu tuviniekus, bet arī īstenotu 
savus izlolotos sapņus un ieceres.
 Viens no tiem ir kamermūzi-
kas festivāls «Jaunie Latvijas ka-
mermūziķi Saulkrastiem 2016», 
kas jau trešo gadu augusta sāku-
mā izskanēja Saulkrastos.
 Tiekamies mirklī starp pārpil-
dītajā Skultes baznīcā notikušo 
atklāšanas koncertu un vēl trim, 
kas skanēs mēneša pirmās nedē-
ļas nogalē.

 - Cilvēki parasti vasarās do-
das uz Saulkrastiem atpūsties, 
baudīt jūru, sauli, arī kultūras 
dzīves norises. Izskatās, ka jums 
te, mājās, ir darba pilnas rokas, 
jo jāorganizē festivāls «Jaunie 
Latvijas kamermūziķi Saulkras-
tiem 2016». Kad un kā radās šī 
iecere par klasiskās mūzikas 
koncertiem vasarīgās noskaņās?
 - Jau septiņus gadus dzīvoju 
un mācos Parīzē. Arī daudzi citi 
jaunie Latvijas mūziķi savu dzīvi 
saistījuši ar ārvalstīm. Bija sajūta, 
ka te, dzimtenē, viņus neiepazīst 
un sāk aizmirst. Tāpēc man ra-
dās doma par šādu festivālu, kurā 
varētu sapulcināt jaunos latviešu 
izpildītājus, kas izglītojas citās ze-
mēs.
 Pirms trim gadiem devos uz 
Saulkrastu domi un izstāstīju 
par šo ideju. Mani uzklausīja un 
uzreiz teica: “Mēs esam par”. Tā 
ar domes atbalstu jau trešo gadu 
turpinās šis pasākums. Prieks, ka 
festivālā piedalās daudzi jaunieši, 
kas ir saistīti ar Saulkrastiem, pie-
mēram, vijolniece Zane Kalniņa, 
Konstantīns Paturskis, pianists 
Andrejs Osokins, komponiste 
Santa Bušs. Esam šogad izauguši 
jau līdz četriem koncertiem, kas 
nedēļas laikā notiek dažādās vie-
tās. 
 Lai tos sagatavotu, no 31. jūli-
jā dzīvojam kopā nometnē viesu 

namā «Aizvēji». Visi 11 cilvēki no 
rīta līdz vakaram laiku pavadām 
muzicējot, meklējot labākos risi-
nājumus skaņdarbu pasniegšanā. 
Es pati arī sastādu darba plānus 
un tur atpūtai paredzēti ļoti īsi 
mirkļi. Rezultātu mūsu kopdar-
bībai klausītāji vērtēs koncertos. 
Redzot, cik labi apmeklēti ir šie 
pasākumi, ir sajūta, ka jādomā 
par paplašināšanos. Galvā rosās 
arī viena otra ekstrēmāka ideja. 
Varbūt pārcelt brīvdabas koncer-
tu uz Balto kāpu? Tad vēl ir doma 
par kameroperas iestudēšanu, ko 
varētu rādīt Skultes ostā vai kādā 
citā līdzīgā vietā, piesaistot dzie-
dātājus un pūtējus.
 Šovasar šo skaisto festivāla 
ideju esam realizējuši arī ar kon-
certiem Ventspilī un Amatciemā, 
kur koncerts bija uz salas blakus 
SPA viesnīcai. Braucām uz salu 
ar laivu. Mūs klausīties Amatcie-
mā bija ieradušies aptuveni 200 
cilvēku. Tur muzicējam jau otro 
gadu. Bija jautri un interesanti.
 - Kādu komponistu darbi ir 
jūsu repertuārā? Kas jums pašai 
ir tuvs un saistošs?
 - Spēlēju pilnīgi visu, sākot no 
baroka līdz pat mūsdienu mūzi-
kai atkarībā no koncerta ieceres. 
Nespēlēju vienīgi gregoriāņu 
dziedājumus, jo tajā laikā vijole 
vispār neeksistēja. Ļoti patīk spē-
lēt 20. gadsimta mūziku: Barto-
ku, Šostakoviču un daudzus citus. 
Kad es spēlēju Kremerata Baltica, 
atskaņojām poļu komponista 
Mečislava Vainberga skaņdarbus. 
Tas bija ļoti interesanti. Mani 
saista arī franču romantiskā mū-
zika, kas ir interesanta, taču aiz-
mirsta. Ļoti žēl! Domāju, nākotnē 
būtu interesanti izveidot vairākus 
projektus tieši no šo piemirsto 
komponistu darbiem. Cilvēkiem 
tas būtu interesants atklājums. 
Ne vienmēr tas, kas ir bijis sla-
vens dzīves laikā, ir tikpat zināms 
pēc nāves, un otrādi. Piemēram, 
Bahs bija pavisam nezināms. Viņa 
skaņdarbus ļoti ilgi spēlēja kā vin-
grinājumus. Baha sešas sonātes 
un partitas vijolei solo izmanto-
ja kā ietinamo papīru sviestam.  
17. gadsimtā Vivaldi Opus 3 kon-
certus, kas ir 12 koncerti instru-
mentiem ar mazo baroka orķes-
tri, atklāja kaut kādā klosterī, bet 
Četrus gadalaikus - tikai 20. gad-
simta sākumā. Tagad šo mūziku 
zina visi. Arī mēs to izpildījām 
pagājušajā gadā Saulkrastos.
 Šogad mums sanāk tāds kā 
komponista Pētera Vaska gads. 
Šī izvēle ir ļoti apzināta. Viņam 
ir 70 gadu jubileja un to atzīmē 
ar koncertiem visā Latvijā un arī 
pasaulē. Tas ir liels pagodinā-
jums, ka viņa mūzika skanēs arī 
Saulkrastos. Es esmu garīgi no-
briedusi spēlēt viņa mūziku. Mūs 
gan arī saista radniecīgas attiecī-
bas. Kad biju maziņa, man Pēte-
ris Vasks likās onkulis, kas gudri 
runā, vienmēr stāsta kādas filo-
zofiskas pārdomas. Tikai pēc tam 
es sāku viņa patiešām viedajos 
vārdos ieklausīties. Pēteris man 
izaugsmē ir ļoti daudz palīdzējis, 
sākot ar to, ka viņš man dāvinā-

Kad Latvija sajūtās ir kā iedomāta pasaku valstība

ja diskus ar savu mūziku un es 
pamazām iepazinu labu mūziku. 
Pirms vairākiem gadiem viņš 
mani iedrošināja, kad es iestājos 
Parīzes konservatorijā un biju at-
braukusi no meistarklasēm Dā-
nijā un Francijā. Gribēju veidot 
kamermūzikas projektus Latvijā, 
un viņš mani iedrošināja: “Mag-
da, tev jāiet, tu vari, tev jādara”. 
Viņam ir pilnīga taisnība, ka tieši 
kamermūzika cilvēku piepilda ar 
laimes sajūtu.
 - Kā jau minējāt, pēdējos sep-
tiņus gadus dzīve jums aizrit gal-
venokārt Francijā. Kāpēc tieši šī 
valsts izvēlēta par studiju vietu?
 - Pēc Vidzemes jūrmalas Mū-
zikas un mākslas skolas beigšanas 
mācības turpināju Dārziņskolā 
Rīgā. Dzīvoju skolas kopmītnēs 
un uz mājām braucu tikai nedēļas 
nogalēs. Jau tad vairs nebiju ne-
kāds mājas bērns. Kaut man bija 
tikai 11 gadi, pati par sevi rūpējos, 
organizēju savu dienu, gatavoju 
ēst.
 Pienāca brīdis, kad man va-
jadzēja nomainīt pedagogu, un 
Rīgā tas īsti nebija iespējams. 
Piedaloties Vācijā konkursā, biju 

satikusi skolotāju no Parīzes, ar 
kuru man izveidojās labs kon-
takts. Nākamajā gadā bija meis-
tarklase, un es atkal strādāju ar šo 
pedagogu. Tā arī izvēlējos mācī-
ties Parīzē. No sākuma devos uz 
Parīzes reģionālo konservatoriju. 
Pēc trīs gadu studijām ieguvu 
koncertmākslinieka diplomu. Pēc 
tam iestājos Parīzes nacionālajā 
konservatorijā. Nākamgad beigšu 
maģistrantūru.
 Paralēli mācībām jau ilgāku 
laiku strādāju arī par pedagogu. 
Man ir daudz ar kamermūziku 
saistītu projektu, un tas ļoti patīk. 
Nenoliedzami interesanti ir strā-
dāt ar orķestri, bet ir liela veiksme 
dabūt tajā darbu. Pagaidām virzos 
uz brīvmākslinieka statusu. No 
koncerta uz koncertu.
 Parīzē dzīvoju 19. rajonā. Tā 
ir vieta, kas attīstās. Konservato-
rija uzbūvēja studentu viesnīcu, 
un tur es mitinos. Blakus atro-
das liels parks ar izstāžu zāli un 
kanālu. Turpat arī atvērta jaunā 
Parīzes filharmonijas koncertzā-
le. Vēl ir arī divas citas koncertzā-
les. Līdz ar to tā vieta veidojas par 
savdabīgu mūzikas pilsētiņu.

 - Runā, ka francūži nelab-
prāt kontaktējas citās valodās. 
Kā jums veidojas saskarsme ar 
viņiem? Vai jau Latvijā bijāt ap-
guvusi franču valodu?
 - Dzīvot Francijā bez valodas 
zināšanām nebūtu iespējams. 
Tiesa, kad devos turp, franču 
valodu nezināju. Tikai, esot uz 
vietas, ieklausoties un praktiski 
lietojot, īsā laikā valodu apguvu. 
Šobrīd jau var uzskatīt, ka to lie-
toju gluži kā savu dzimto. Esmu 
tāds cilvēks, kuram viss labi pa-
dodas. Pašā sākumā, lai nopelnītu 
līdzekļus, strādāju kādā ģimenē 
par auklīti. Tā arī mācījos. Pēc 
dažiem mēnešiem sāku bērnam 
mācīt vijoļspēli, un tas jau no-
tika franču valodā. Ar savu sko-
lotāju runāju krieviski, un viņa 
pie manis sūtīja bērnus ar krievu 
valodas zināšanām. Tā vienlaikus 
iemācījos divas valodas. Arī vācu 
valodu zinu diezgan labā līmenī. 
Man daudz tajā jālasa, jo maģistra 
darbu rakstu par vienu vācu kom-
ponistu.
 Mūziķa profesijā valodu zinā-
šanas ļoti palīdz, jo šīs lielo tau-
tu valodas ir ļoti svarīgas Eiropas 

 Tikko biju Somijā uz festivālu. 
Pilsētiņā ar 9000 iedzīvotājiem 
uztaisījuši festivālu, ko apmek-
lē 40 000. cilvēku. Fantastiski, 
iespaidīgi! Man bija tas gods tur 
piedalīties kā jaunai māksliniecei. 
Šajā festivālā veidojās situācija, ka 
turējos kopā ar francūžiem. Ar sa-
vējiem.
 - Kā var raksturot franču cil-
vēkus Parīzē? Kādi viņi ir? Vai 
viņos jūt vēlēšanos baudīt kultū-
ru, mākslu, mūziku?
 - Francijā sabiedrība ir ļoti 
noslāņojusies. Ir zemākais slānis, 
vidējais, ir tādi kā jaunie buržuji, 
tad - augstākie. Zemāko slāni ie-
pazīstināt ar kultūru un mākslu ir 
ļoti grūti. Liela daļa no viņiem ir 
iebraucēji ar zemu izglītības līme-
ni un slikti atalgotu darbu. Šobrīd 
ir dažādas programmas, kas mē-
ģina strādāt ar sociālajām riska 
grupām. Māca bērniem klausīties 
klasisko mūziku, sniedz viņiem 
lekcijas un koncertus. Statistika ir 
traģiska. Mūsu koncertu apmek-
lētāju vidējais vecums ir 65 gadi. 
Tas nozīmē, ka 40 - 50 gadīgie ir 
zudusī paaudze. Viņi uzskata, ka 
šāda mūzika nav domāta viņiem. 
Izskan pat domas, ka tā ar laiku 
pazudīšot. Bet šādas prognozes 
rodas no nezināšanas. Klasiskā 
mūzika pastāv jau gadu simtiem 
un attīstās. Tā taču ir liela vēstu-
riskā vērtība! Kad reizēm pajautā-
ju metro, kā kādam patīk klasiskā 
mūzika, atbilde ir negatīva. Bet 
tad paņem, kaut ko nospēlē, un 

cilvēkam acis lielas - tas patiešām 
ir skaisti. Pēdējā laikā, kopš uzcē-
la jauno filharmoniju, situācija ir 
uzlabojusies.
 Latvijā, jāatzīst, publika ir 
daudz izglītotāka. Arī klasiskās 
mūzikas koncertu zāles ir piepil-
dītas. Nāk visu paaudžu cilvēki, 
arī jaunieši.
 Ir tāda smieklīga grāmata «Kas 
patīk parīziešiem?». Man to uzdā-
vināja komponists Pēteris Vasks. 
Tur ļoti labi aprakstīts, kāds ir 
parīzietis. Kaut vai paradumu un 
tradīciju jomā. Piemēram, viņi 
vakarā iziet no mājas un iegriežas 
kafejnīcā iedzert vīnu vai aperitī-
vu. Pēc tam iet mājās un ēd vaka-
riņas. Viņiem viss notiek pēdējā 
brīdī, pa galvu pa kaklu.
 Kopumā Parīze ir brīnišķī-
ga pilsēta. Tik daudz vēsturisku 
vietu, muzeju, parku, grāmatās 
aprakstītu sajūtu! Romantika 
vis apkārt. Sēna ir skaista, Latīņu 
kvartāls, Senžermēndeprē, Parī-
zes Dievmātes katedrāle. Kad va-
karos izstaigājies, tad tās iegūtās 
sajūtas ir ļoti uzlādējošas. Es vien-
mēr sev saku, ka dzīvoju skaistā 
pilsētā.
 Vienlaikus patīkami, ka Parī-
ze nav pārvērsta muzejā, kur cil-
vēkiem grūti dzīvot. Pašvaldības 
mērs tam nav ļāvis notikt. Pilsēta 
attīstās, tiek celtas jaunas mājas. 
Tiek domāts, lai vienā vietā ne-
koncentrētos pārāk bagāti un arī 
pārāk nabadzīgi cilvēki. Lai neno-
slāņotos.
 - Vai, dzīvojot Parīzē, izdodas 
kontaktēties arī ar tur esošajiem 
latviešiem? Varbūt kopā svinēt 
kādus svētkus?
 - Salīdzinot ar citām lielajām 
Eiropas valstīm, Francijā latviešu 
kopiena nav tik liela. Cik zinu, Pa-
rīzē ir aptuveni 300 - 400 latvie-
šu. Daudzi no viņiem atbraukuši 
no Latvijas, lai studētu. Varbūt 
latviešiem nedaudz bail no Fran-
cijas, jo liekas, ka valoda ir ļoti 
grūta un to nevarēs iemācīties. 
Bet nav tiesa, mana pieredze lie-
cina, valoda ir apgūstama. Pie 
tam šī zeme un arī valoda ir ļoti 
prestiža.
 Francijā latvieši satiekas mūsu 
valsts svētkos 18. novembrī, kopā 
tiek svinēti Jāņi, Lieldienas, Zie-
massvētki. Latvijas vēstniecībā 
daudzkārt esmu uzstājusies un 
pārliecinājusies, ka pasākumi bi-
juši labi apmeklēti.
 - Vai pēc pēdējā laika notiku-
miem dzīvot Parīzē nav kļuvis 

bailīgāk? Kā cilvēki uztver šīs 
traģiskās situācijas?
 - Zināma nedrošība pastāv, 
taču cilvēki iet savās gaitās un par 
to nedomā. Ieraugot tumšādainu 
iebraucēju, necenšas viņā uzreiz 
saskatīt ienaidnieku un varmā-
ku. Esmu no tiem, kas neuzska-
ta, ka visi cilvēki ar tumšu ādas 
krāsu ir teroristi un sliņķi. Zinu 
daudzus ļoti jaukus un strādīgus 
ļaudis. Viens man pazīstams pui-
sis, kas ir no Gvadelupas, strādā 
no rīta līdz vakaram, ir izglītots 
un zinošs. Arī lielākā daļa arābu 
sieviešu ir ļoti strādīgas. Viņas iet 
algotā darbā un mājās viss ir tīrs 
un sakopts. Viss taču atkarīgs no 
konkrētā cilvēka.
 - Kā sākās jūsu ceļš mūzikā? 
Tā bija pašas interese vai vecāku 
vēlme redzēt savu meitu uz ska-
tuves muzicējam?
 - Mana mamma Beata Geka ir 
profesionāla ērģelniece, kas visu 
laiku ir muzicējusi un strādājusi 
par pasniedzēju Vidzemes jūr-
malas Mākslas un mūzikas sko-
lā. Līdz ar to varu droši teikt, ka 
mana interese par mūziku ir mo-
dināta, jau atrodoties mammas 
vēderā. Vecāki apgalvo, ka es esot 
sākusi dziedāt, pirms iemācījusies 
runāt. Šo dzīves epizodi gan neat-
ceros. 
 Tā kā biju pirmais bērns ģi-
menē, viņiem bija laiks ar mani 
nodarboties. Divu gadu vecumā 
iemācījos ne tikai dziedāt, bet 
arī lasīt. Kad man apritēja div-
arpus gadi, piedalījos konkursā 
“Saulkrastu cīrulītis” un uzvarē-
ju. Četru gadu vecumā mamma 
mani pielika pie klavierēm. Vēlāk, 
kad man bija pieci, es jau dziedā-
ju solo Saulkrastu domē kopā ar 
Vidzemes kamerorķestri. Mācību 
laikā dziedāju kora klasē, spēlēju 
kameransamblī. Atceros, kā pir-
mo reizi piedalījāmies konkursā 
«Muzicēsim kopā ar draugiem» 
un Latvijā ieguvām pirmo vietu.
 Man padevās viss, un lielākā 
problēma skolas laikā bija izvēle, 
ko darīt, jo visu aptvert nebija 
iespējams. Patika mūzika, tāpēc 
aizgāju uz mūzikas skolu. Mam-
ma ļāva brīvību, vienīgi strikti 
noteica, ka nedrīkstu iet mācī-
ties dziedāt un spēlēt klavieres. 
Tāpēc izvēlējos vijoli. Mūzikas 
skolā ar sevišķu uzcītību neizcē-
los. Sākumā neaptvēru, ka agri 
jāsāk nopietni vingrināties, ja 
grib sasniegt labus rezultātus. 
Likās, viss notiks pats no sevis. 
Bērnībā labāk patika dauzīties pa 
dārzu, braukāt ar divriteni, iet ar 
tēti uz stadionu un spēlēt futbolu 
vai katru dienu iet uz jūru un ēst 
saldējumu «Gaiziņš». Tikai pēc 
tam rokās tika ņemta vijole. Citi 
bērni mūzikai veltīja daudz vairāk 
laika. Viņu vecāki sēdēja stundās 
un klausījās bērnu sniegumu, lai 
pēc tam mājās to uzlabotu. Man 
jau bija uzradušies brāļi un māsas. 
Pavisam ģimenē esam 5 bērni. Ve-
cākiem mazāk laika atlika manis 
uzraudzīšanai. Mamma novilka 
stingru robežu, stundās klāt ne-
sēdēja, ļāva man pašai attīstīties 
un būt patstāvīgai. Pateicoties šai 

uzticībai, es baudīju laimīgu bēr-
nību šeit, Zvejniekciemā. Katram 
bērnam gribu tādu novēlēt. Bet 
mūzikas skolā mana stingrā roka, 
kas neļāva slinkot, bija skolotāja 
Regīna Harčuka. Paldies viņai! 
Ja man nebūtu paveicies ar šādu 
skolotāju, ļoti iespējams, ka nebū-
tu kļuvusi par vijolnieci.
 Tās intereses skolas laikā bija 
ļoti daudzpusīgas. 9. klasē bija jā-
izvēlas - gatavoties matemātikas 
olimpiādei vai vijoles konkursam. 
12. klasē nācās domāt, ko iet stu-
dēt - varbūt matemātiku, ekono-
miku, starptautiskās attiecības, 
valodas. Vienu brīdi pavīdēja 
doma par ķīniešu valodas studi-
jām. Tomēr kaislība uz mūziku 
uzvarēja. Ja tas prieks par mūzi-
ku nebūtu šeit radies, es šodien 
nestudētu Parīzē un nemuzicētu 
daudzviet Eiropā.
 Manā ģimenē ar mākslām 
ir saistīta mamma, tētis, kurš, 
būdams IT speciālists, labprāt 
glezno, vecmāmiņa kinorežisore 
Dzintra Geka un es. Citi izvēlēju-
šies praktiskākas profesijas. Mans 
brālis, kuram ir 22 gadi, drīz beigs 
studijas Rīgas Ekonomikas augst-
skolā un jau strādā Ekonomikas 
ministrijā, māsa arī studē turpat, 
kur brālis, un darbojas Pētera 
Vaska un «Sibīrijas bērnu» fondā. 
Mazā māsa un brālis mācās Zvej-
niekciema vidusskolā. Reizēm jau 
ir skumji, ka esmu tik tālu no sa-
vas lielās ģimenes un varu apcie-
mot viņus tikai paretam.
 - Vai, esot tik ilgu laiku pro-
jām no Latvijas, no mājām, 
nezūd interese par to, kas šeit 
notiek? Vai nerodas zināma at-
svešinātība no mūsu nelielās 
pilsētiņas, cilvēkiem un problē-
mām, kas ar to saistās?
 - Man ir intensīva profesionā-
lā dzīve, koncerti, festivāli, dažādi 
projekti. Darba ir daudz. Sarežģīti 
ar tik dažādiem dzīves ritmiem 
saglabāt noturīgu interesi vienam 
par otru.
 Cenšos uzturēt kontaktu ar 
mammu, informēt, kur esmu, kas 
ar mani notiek. Par katru iespaidu 
un sajūtu gan nav iespējams pār-
runāt. Piemēram, jūlijā man bija 
17 koncertu, un tas ir ļoti daudz.
 Es negribu būt garlaicīga mū-
ziķe. Man svarīgi, lai cilvēki no 
mana koncerta aizietu emocionāli 
uzlādēti un laimīgi. Bet tas pra-
sa no sevis atdot milzīgu garīgo 
spēku. Man vienmēr ir licies, ka 
caur mākslu un mūziku pasaule 
var tapt labāka. atraisīt cilvēkus 
labām domām.
 Kad atbraucu uz Latviju, re-
dzu, kā tā pārvērtusies. Te jūt 
to labo domu atraisīto enerģi-
ju. Katru gadu arī Zejniekciems 
un Saulkrasti top sakārtotāki un 
skaistāki. Visvairāk mani te apbur 
miers, ko neesmu atradusi nevie-
nā pasaules malā. Tu pamosties 
un ir tikai jūra, putni, vējš...
 Latviju es jūtu kā iedomātu 
pasaku. Mani velk uz šejieni. Uz 
nedēļu, divām un atkal prom. Šo-
dien mana realitāte ir Parīze.

Dzidra Smiltēna

kultūras dzīvē. Aizbrauc uz Vā-
ciju, iepazīsties ar pedagogu un 
viņš ir pārsteigts: “O, jūs runājat 
vāciski!”. Tā rodas pavisam cits 
kontakts. Pedagogs jūtas pret 
mani tāds kā atvērtāks.
 Ar frančiem ir īpatnēja situā-
cija, jo viņiem joprojām ir lielas 
problēmas ar svešvalodām. Kaut 
arī konservatorijā vide ir ļoti in-
ternacionāla, francūži kaut kā 
turas savrup. Ja gribi viņiem pie-
vienoties, valoda jāzina diezgan 
labi. Francūži ir ļoti nepacietīgi. 
Ja tu runā lēnāk, kas sākumā ir 
likumsakarīgi, viņi sāk nervozēt. 
Viņiem nepatīk, ka lietas notiek 
pārāk lēni. Ja viņiem, piemēram, 
jāpagaida 3 minūtes metro, sākas 
panika: “Vai, es nokavēšu darbu!”. 
Viņu attieksme pret laiku kopu-
mā ir citādāka. Visa dzīve ir vienā 
skriešanā un steigā. Nekādas mie-
ra sajūtas tur nav. Es šo valodu 
zinu labi, un tas ļauj man viņiem 
tuvoties.
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Par zemes nomas līguma noslēgšanu
1.  Noslēgt zemes nomas līgumu uz  
5 (pieciem) gadiem par Saulkrastu 
novada pašvaldībai piekritīgas zemes 
vienības daļas 385 m2 platībā, bez ap-
būves tiesībām ar mērķi – teritorijas 
labiekārtošana.
2.  Noteikt nomas maksu 15,00 euro 
(piecpadsmit euro, 0 centi) un 3,15 euro 
(trīs euro 15 centi) 21% PVN, kopā gadā 
18,15 euro (astoņpadsmit euro, 15 centi).
Par zemes nomas līguma noslēgšanu
1. Noslēgt zemes nomas līgumu uz 10 
(desmit) gadiem par Saul krastu nova-
da pašvaldības zemes īpašuma daļas 
480 m2 platībā, bez apbūves tiesībām 
ar mērķi – teritorijas labiekārtošana 
(zemes nomas līgums lēmuma pieli-
kumā). 
2.  Noteikt nomas maksu 55,00 euro 
(piecdesmit pieci euro 00 centi) un  
11,55 euro (vienpadsmit euro 55 centi) 
21% PVN, kopā gadā 66,55 euro (sešdes-
mit seši euro 55 centi).
Par īpašuma zemes ierīcības projekta 
izstrādi
Atļaut izstrādāt nekustamā īpašuma 
Smilšu iela 16 Saulkrasti, zemes ierīcī-
bas projektu.
Atļaut izstrādāt nekustamā īpašuma 
Bērzu iela 2 Saulkrasti, zemes ierīcības 
projektu.
Par sašķidrinātās dabasgāzes termi-
nāļa un gāzes pārvades cauruļvada no 
Skultes ostas līdz Inčukalna pazemes 
gāzes krātuvei būvniecību
Konceptuāli atbalstīt Skultes sašķid-
rinātās dabasgāzes importa termināļa 
un pazemes gāzesvada uz Inčukalna 
pazemes gāzes krātuvi izbūvi Skultes 
ostas akvatorijā.
Par deleģēšanas līguma slēgšanu ar 
pašvaldības kapitālsabiedrību SIA 
„Saulkrastu komunālserviss”*
Saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 
34. panta trešo un ceturto daļu lēmu-
ma projekts ir noraidīts.
Par saistošo noteikumu precizēšanu
Precizēt Saulkrastu novada domes 
25.05.2016. saistošos noteikumus  
Nr. SN 10/2016 “Grozījumi Saulkrastu 
novada domes 2012. gada 29. februāra 
saistošajos noteikumos Nr. 4 „Mājas 
(istabas) dzīvnieku turēšanas noteiku-

mi Saulkrastu novadā””.
Par līguma noslēgšanu par pašvaldī-
bas līdzfinansēta bērnu uzraudzības 
pakalpojuma nodrošināšanu
Noslēgt līgumu ar saimnieciskās dar-
bības veicēju par pašvaldības līdzfinan-
sēta bērnu uzraudzības pakalpojuma 
nodrošināšanu.
Par pašvaldības kompensācijas pie-
šķiršanu 
Piešķirt un sākot ar 2016. gada 1. au-
gustu līdz 2016. gada 31. augustam 
aprēķināt pašvaldības kompensāciju  
4 personām 228 euro (divi simti divdes-
mit astoņi euro) mēnesī par to, ka viņu 
bērni apmeklē bērnu attīstības centru 
„Pūces skola”.
Piešķirt un sākot ar 2016. gada 6. jūliju 
līdz 2016. gada 31. augustam aprēķināt 
pašvaldības kompensāciju personai 
249 euro (divi simti četrdesmit deviņi 
euro) mēnesī par to, ka viņa dēls saņem 
SIA “LAIK” privātās pirmsskolas iestā-
des “Pasaku valstība” pakalpojumu.
Par nekustamā īpašuma tirgus vēr-
tības apstiprināšanu un zemes īpa-
šuma pirkšanas-pārdošanas līguma 
noslēgšanu
Apstiprināt SIA „EIROEKSPERTS” 
noteikto Saulkrastu pašvaldības ze-
mes īpašuma “Saulīte 92”, Saulīte, 
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu no-
vads, platība 0,0615 ha, tirgus vērtību -  
EUR 2600,00 (divi tūkstoš seši simti 
euro, 0 centi).
Noslēgt ar ēkas īpašnieci pirkuma-pār-
devuma līgumu par Saulkrastu novada 
pašvaldībai piederošā zemes īpašuma 
„Saulīte 92” atsavināšanu.
Par nekustamā īpašuma nodokļa pa-
rāda samaksas sadalīšanu termiņos
Atlikt līdz 02.05.2017. nokavēto nekus-
tamā īpašuma nodokļu maksājumu 
samaksu 1488,09 euro (viens tūkstotis 
četri simti astoņdesmit astoņi euro 
un 09 centi) apmērā, ko veido pa-
matparāds 1466,82 euro (viens tūksto-
tis četri simti sešdesmit seši euro un  
82 centi) un nokavējuma nauda  
21,27 euro (divdesmit viens euro un  
27 centi), par nekustamo īpašumu Ai-
nažu iela 20, Saulkrasti, SIA „RERICA”, 
reģ. Nr. 40003741721, adrese Ainažu 
iela 20, Saulkrasti, Saulkrastu nov., 
LV-2160, saskaņā ar parāda nomaksas 
grafiku.
Par zemes nomas līguma noslēgšanu
Noslēgt uz 10 gadiem zemes nomas 
līgumu par Saulkrastu novada paš-

valdības zemes īpašuma „Vēsma 237”, 
Vēsma, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu 
novads, platība 0,0600 ha, nomu. 
Par zemes nomas līguma noslēgšanu
Noslēgt uz 10 gadiem zemes nomas 
līgumu par Saulkrastu novada pašval-
dības zemes īpašuma Ceturtā iela 46, 
VEF Biķernieki, Saulkrastu pagasts, 
Saulkrastu novads, platība 0,0600 ha, 
nomu.
Par zemes nomas līguma pagarinā-
šanu
Pagarināt uz 10 gadiem zemes nomas 
līgumu par Saulkrastu novada pašval-
dības zemes īpašuma Draudzības iela 
40, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, 
Saulkrastu novads, platība 0,12 ha, 
nomu.
Par sociālā dzīvokļa īres līguma paga-
rināšanu
Pagarināt uz 6 mēnešiem – no 
30.07.2016. līdz 29.01.2017. sociālā dzī-
vokļa īres līgumu par Saulkrastu nova-
da pašvaldības sociālā dzīvokļa Leona 
Paegles iela 2 - 5, Saulkrasti, Saulkrastu 
novads, īri.
Par zemes īpašumu izsoles organizē-
šanu, nosacītās cenas noteikšanu un 
izsoles noteikumu apstiprināšanu
Organizēt Saulkrastu novada paš-
valdības nekustamā īpašuma -  
neapbūvēta zemesgabala Otrā  
iela 38, VEF Biķernieki, Saulkrastu pa-
gasts, Saulkrastu novads, kadastra Nr. 
80330031428, platība 0,056 ha, mutis-
ku izsoli. Noteikt neapbūvēta zemes-
gabala nosacīto cenu, kas vienāda ar 
tirgus vērtību 5700,00 euro (pieci tūk-
stoši septiņi simti euro 0 centi).
Organizēt Saulkrastu novada pašvaldī-
bas nekustamā īpašuma - neapbūvēta 
zemesgabala Septītā iela 4, VEF Biķer-
nieki, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu 
novads, kadastra Nr. 80330031577, 
platība 0,0489 ha, mutisku izsoli. No-
teikt neapbūvēta zemesgabala nosacī-
to cenu, kas vienāda ar tirgus vērtību 
4500,00 euro (četri tūkstoši pieci simti 
euro 0 centi).
Organizēt Saulkrastu novada paš-
valdības nekustamā īpašuma -  
neapbūvēta zemesgabala “Jaunbuši’’, 
Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, 
Saul krastu novads, kadastra Nr. 
80330011463, platība 0,47 ha, mutisku 
izsoli. Noteikt neapbūvēta zemesgaba-
la nosacīto cenu, kas vienāda ar tirgus 
vērtību 27 000,00 euro (divdesmit sep-
tiņi tūkstoši euro 0 centi).

Par finansējuma piešķiršanu gājēju 
celiņa būvprojekta izstrādei
Pamatojoties uz iesniegto finanšu pie-
dāvājumu, slēgt līgumu ar IK “Logu 
meistars” par gājēju celiņa būvprojekta 
izstrādi un būvniecības autoruzrau-
dzību Bērzu alejā 6, Zvejniekciemā 
700,00 euro apmērā un apmaksāt no 
speciāla budžeta izdevumu pozīcijas 
“Ostu maksu izlietojums”. 
Par saistošo noteikumu izdošanu
Izdot saistošos noteikumus “Gro-
zījumi Saulkrastu novada domes 
27.01.2016. saistošajos noteikumos 
Nr. SN 2/2016 „Saistošie noteikumi 
par Saulkrastu novada pašvaldības  
2016. gada budžetu”.
Par Saulkrastu novada pašvaldības 
2015. gada publiskā pārskata apstip-
rināšanu
Apstiprināt Saulkrastu novada pašval-
dības 2015. gada publisko pārskatu.
Par skolēnu pieteikšanos uz 10. klasi 
2016./2017. mācību gadam
1.  Pagarināt pieteikšanos uz 10. klasi 
2016./2017. mācību gadam Saulkrastu 
vidusskolā līdz 2016. gada 16. augus-
tam.
2.  Saulkrastu vidusskolas direktorei  
V. Kalnakārklei līdz 2016. gada 16. au-
gustam informēt Saulkrastu novada 
domi par iesniegto pieteikumu skaitu. 
3.  Lēmums stājas spēkā 2016. gada  
27. jūlijā.

* „PAR” - 5 (E. Grāvītis, N. Līcis,  
M. Kišuro, G. Lāčauniece, G. Zon-
bergs), „PRET” - 1 (B. Veide) , „AT-
TURAS” - 4 (L. Vaidere, S. Osīte,  
A. Aparjode, S. Ancāne). Visos pārējos - 
lēmums vienbalsīgs.

Ervīns Grāvītis, 
domes priekšsēdētājs

Ar pilnu domes sēdes protokola 
tekstu (ievērojot Fizisko peronu 
datu aizsardzības likumā noteikto) 
var iepazīties Saulkrastu novada 
pašvaldības interneta vietnē  
www.saul krasti.lv, sadaļā Domes 
lēmumi. Sēdes audio ieraksts 
pieejams sadaļas Dome apakšsadaļā 
Domes sēdes.

Nākamā domes ikmēneša sēde 
notiks trešdien, 31. augustā,  
plkst. 15.00 Saulkrastu novada 
domē, Raiņa ielā 8.

Saulkrastu novada domes 27. jūlija sēdes Nr. 10 lēmumi

Ervīns Grāvītis, domes priekšsēdētājs

Izdoti saskaņā ar Autopārvadājumu likuma  
35. panta pirmo daļu un 39. panta piekto daļu

Izdarīt šādus grozījumus Saulkrastu novada 
domes 2016. gada 30. marta saistošajos notei-
kumos Nr. SN 5/2016 “Par licenču un licenču 
kartīšu izsniegšanu pasažieru pārvadājumiem ar 
vieglajiem taksometriem un maksimālo brauk-
šanas maksas (tarifu) noteikšanu” (turpmāk - 
Noteikumi): 
1. Izteikt Noteikumu norādi uz noteikumu izdo-
šanas tiesisko pamatu šādā redakcijā:
“Izdoti saskaņā ar Autopārvadājumu likuma 35. 
panta pirmo daļu un 39. panta piekto daļu”.
2. Svītrot Noteikumu 2. punktā vārdus “norma-
tīvajos aktos un”.

3.  Svītrot Noteikumu 6., 8., 12., 17., 28. un 30. 
punktu.
4.  Svītrot Noteikumu 9.2., 10.7., 19.2. un 25.2. 
apakšpunktu.
5. Svītrot Noteikumu 27. punkta otro teikumu.
6. Izteikt Noteikumu 32. punktu šādā redakcijā: 
“32. Par šo Noteikumu izpildi, kā arī citu ar 
pasažieru komercpārvadājumiem saistīto tiesī-
bu aktu ievērošanu, ja normatīvajos aktos nav 
noteikts savādāk, sastādīt administratīvā pār-
kāpuma protokolus un veikt autopārvadājumu 
kontroli ir pilnvarotas Saulkrastu pašvaldības 
policijas amatpersonas.”.

Ervīns Grāvītis,  
domes priekšsēdētājs

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības 
pamatojums

Saistošie noteikumi izstrādāti, pamatojoties uz Autopārvadājumu li-
kuma 35. panta pirmo daļu un 39. panta piekto daļu un ievērojot 2016. 
gada 6. maija Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 
(turpmāk - ministrija) iebildumus Nr. 18-6/3487.

2. Īss projekta satura izklāsts 1. Saistošie noteikumi precizē dokumentus, kādi iesniedzami, piepra-
sot izsniegt vai pārreģistrējot licenci, licences kartīti, kā arī par pārva-
dātāju pārbaudāmo informāciju. 
2. Saistošie noteikumi precizē atbildību par šo noteikumu pārkāpšanu 
un pilnvaro Saulkrastu pašvaldības policiju veikt autopārvadājumu 
kontroli.
3. Ar grozījumiem tiek precizēti atsevišķi punkti Saulkrastu novada 
domes 2016. gada 30. marta saistošajos noteikumos Nr. SN 5/2016 
“Par licenču un licenču kartīšu izsniegšanu pasažieru pārvadājumiem 
ar vieglajiem taksometriem un maksimālo braukšanas maksas (tarifu) 
noteikšanu”.

3. Informācija par plānoto projekta 
ietekmi uz pašvaldības budžetu

Nav ietekmes uz pašvaldības budžetu.

4. Informācija par plānoto projekta 
ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā

Noteikumu izdošana veicinās drošu, sakārtotu vidi uzņēmējdarbībai.

5. Informācija par 
administratīvajām procedūrām

Nav attiecināms.

6. Informācija par konsultācijām ar 
privātpersonām

Konsultācijas nav notikušas.

29.06.2016. saistošo noteikumu Nr. SN13/2016 “Grozījumi 
Saulkrastu novada domes 2016. gada 30. marta saistošajos 
noteikumos Nr. SN 5/2016 “Par licenču un licenču kartīšu 
izsniegšanu pasažieru pārvadājumiem ar vieglajiem 
taksometriem un maksimālo braukšanas maksas (tarifu) 
noteikšanu”” PASKAIDROJUMA RAKSTS

Izdoti Saulkrastu novada domes 2016. gada 29. jūnija sēdē 
(prot. Nr. 8/2016, 10.§) 

SAISToŠIe NoTeIkumI Nr. SN 13/2016
Grozījumi Saulkrastu novada domes 
2016. gada 30. marta saistošajos 
noteikumos Nr. SN 5/2016 “Par licenču 
un licenču kartīšu izsniegšanu 
pasažieru pārvadājumiem ar vieglajiem 
taksometriem un maksimālo braukšanas 
maksas (tarifu) noteikšanu”

Saulkrastu novada dome pārdod 
mutiskā izsolē ar augšupejošu 
soli pašvaldībai piederošus ne-
kustamos īpašumus:
1) zemes īpašumu Otrā iela 38, 
VEF Biķernieki, Saulkrastu pag., 
Saulkrastu nov., kadastra Nr. 
80330031428, kas sastāv no zemes 
vienības ar platību 0,056 ha, no-
sacītā cena - 5700 EUR, nodroši-
nājuma nauda - 570 EUR;
2) zemes īpašumu Septītā iela 4, 
VEF Biķernieki, Saulkrastu pag., 
Saulkrastu nov., kadastra Nr. 
80330031577, kas sastāv no zemes 
vienības ar platību 0,0489 ha, no-
sacītā cena - 4500 EUR, nodroši-
nājuma nauda - 450 EUR;
3) zemes īpašumu „Jaunbuši”, 
Zvejniekciems, Saulkrastu pag., 
Saulkrastu nov., kadastra Nr. 
80330011463, kas sastāv no zemes 
vienības ar platību 0,47 ha, nosa-
cītā cena - 27 000 EUR, nodroši-
nājuma nauda - 2700 EUR.

 Objektu izsoles notiks 9. sep-
tembrī plkst. 10.00, 11.00 un 12.00 
Saulkrastu novada domes 2. stāva 
zālē Raiņa ielā 8, Saulkrastos.
 Dalībnieku reģistrācija Saul-
krastu novada domē 107. kabine-
tā domes darba laikā, sākot ar nā-
kamo darba dienu no paziņojuma 
publicēšanas „Latvijas Vēstnesī” 
līdz 9.septembra plkst. 9.00. 
 Nodrošinājuma naudu iemak-
sāt Saulkrastu novada domes, reģ. 
Nr. 90000068680, bankas kontā 
Nr. LV78UNLA0050008528948, 
AS „SEB Banka”, līdz reģistrācijai 
izsolei. 
 Ar izsoles noteikumiem 
var iepazīties interneta vietnē  
www.saulkrasti.lv un Saulkrastu 
novada domē 102. kabinetā Raiņa 
ielā 8, Saulkrastos, Saulkrastu no-
vadā, darba laikā.

Notiks 
nekustamo 
īpašumu 
izsoles



     7Saulkrastu Domes Ziņas
2016. gada 9. augusts

Izdoti saskaņā ar likuma „Par 
pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 
7. punktu, 43. panta trešo daļu Sociālo 
pakalpojumu un sociālās palīdzības 
likuma 35. panta ceturto un piekto 
daļu, likuma „Par palīdzību dzīvokļa 
jautājumu risināšanā” 14. panta  
sesto daļu, Ministru kabineta  
2010. gada 30.marta noteikumu  
Nr. 299 „Noteikumi par ģimenes vai 
atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu 
par trūcīgu” 19.4. apakšpunktu, 
Ministru kabineta 2006. gada  
19. decembra noteikumu Nr. 1036 
„Audžuģimenes noteikumi” 43. punktu

Izdarīt Saulkrastu novada domes 2013. 
gada 24. aprīļa saistošajos noteikumos 
Nr. 4 “Par sociālās palīdzības pabal-
stiem Saulkrastu novadā” (turpmāk – 
Noteikumi) šādus grozījumus: 
1. Izteikt Noteikumu 2.5. apakšpunktu 
šādā redakcijā:
„2.5. līdzdarbības pienākumi - pienāku-
mi patstāvīgu sociālo funkcionēšanas 
spēju uzlabošanai, kurus veic klients, 
savstarpēji vienojoties ar sociālo dar-
binieku;”.
2.  Papildināt Noteikumu 2.7. apakš-
punktu aiz vārda „Noteikumu” ar 
skaitļiem un vārdiem „5., 6. punktā 
un” un aizstāt arābu skaitli „2” ar ro-
miešu skaitli „II”.
3. Papildināt Noteikumu 3. punktu aiz 
vārda „atbalstu” ar vārdiem „Saulkras-
tu novadā deklarētām”.
4. Papildināt Noteikumu 5. punktu ar 
teikumu šādā redakcijā:
„Atbilstību maznodrošinātas ģimenes 
(personas) statusam izvērtē analoģis-
ki trūcīgas ģimenes (personas) statu-
sam.”.
5. Papildināt Noteikumus ar 5.1 punktu 
šādā redakcijā:
„5.1 Maznodrošinātas ģimenes (perso-
nas) statusu nosaka:
5.11 uz trim mēnešiem - ja ģimenē ir 
darbspējīgas personas;
5.12 uz 12 mēnešiem - ja ģimenē nav 
darbspējīgu personu.”.

6.  Papildināt Noteikumu 9.1. apakš-
punktu aiz vārda „uzkrājumi,” ar vār-
diem „kas pārsniedz valstī noteiktos 
trūcīgas personas ienākumus uz ģi-
meni (personu),”.
7.  Papildināt Noteikumu 16. pun-
ktu aiz vārda „ piešķir” ar vārdiem 
„ģimenei (personai), kura deklarēta 
Saulkrastu novadā, dzīvo atbilstoši 
deklarētajai adresei, vai ir noslēgusi 
īres līgumu par dzīvojamās platības īri 
Saulkrastu novadā”. 
8. Aizstāt Noteikumu 17.1. apakšpunk-
tā skaitli „35,57” ar skaitli „35,00” un 
skaitli „327,26” ar skaitli „380,00”.
9. Aizstāt Noteikumu 17.2. apakšpunk-
tā skaitli „49,80” ar skaitli „50,00” un 
skaitli „455,32” ar skaitli „470,00”.
10.  Aizstāt Noteikumu 17.3. apakš-
punktā skaitli „28,46” ar skaitli „30,00” 
un skaitli „256,12” ar skaitli „300,00”.
11.  Aizstāt Noteikumu 19. punktā 
skaitli „284,57” ar skaitli „285,00”.
12.  Aizstāt Noteikumu 24.1. un 24.2. 
apakšpunktā skaitli „142,29” ar skaitli 
„145,00”.
13. Aizstāt Noteikumu 28. punktā 
skaitli „1422,87” ar skaitli „1000,00”.
14. Izteikt Noteikumu 30. punktu šādā 
redakcijā:
„30. Mirušās personas piederīgajam 
vai personai, kura uzņēmusies no-
drošināt mirušās personas apbedīša-
nu, piešķir vienreizēju pabalstu valstī 
noteiktās minimālās algas apmērā, 
bet ne vairāk par faktiskajiem izdevu-
miem mirušās personas apbedīšanai. 
Pabalsta apmēru samazina par Valsts 
sociālās apdrošināšanas aģentūras 
izmaksātā apbedīšanas pabalsta ap-
mēru. Izdevumus apliecinoši doku-
menti Saulkrastu sociālajā dienestā 
iesniedzami ne vēlāk kā trīs mēnešu 
laikā no izdevumu rašanās brīža.”.
15.  Izteikt Noteikumu 31.1. apakš-
punktu šādā redakcijā:
“31.1. ārstēšanās pakalpojumu, kuri sa-
ņemti pēdējo trīs mēnešu laikā, izde-
vumu samaksai, nepārsniedzot 70,00 
euro apmēru gadā vienai personai;” 

Izdoti saskaņā ar likuma „Par 
pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 
3. punktu 
un likuma „Par nekustamā īpašuma 
nodokli” 5. panta trešo daļu

 Izdarīt Saulkrastu novada do-
mes 2010. gada 31. marta saistošajos 
noteikumos Nr. 7 “Par nekustamā 
īpašuma nodokļu atvieglojumu pie-
mērošanu atsevišķām nodokļu mak-

sātāju kategorijām Saulkrastu no-
vadā” (turpmāk - Noteikumi) šādus 
grozījumus: 
1. Aizstāt Noteikumu 7.punktā vārdu 
“tekošā” ar vārdu “kārtējā”.
2.  Papildināt Noteikumus ar jaunu 
7.1, 7.2 un 7.3 punktu šādā redakcijā:
“7.1 Noteikumu 2.1., 2.2. un 2.3. pun-
ktā minētajām personām nekustamā 
īpašuma nodokļa atvieglojumus pie-
mēro uz noteikto invaliditātes laiku.

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības 
pamatojums

Grozījumi veikti, lai noteiktu kārtību, kādā tiek veikts nekustamā īpašuma nodokļa pārrēķins 
gadījumā, ja invaliditātes statuss ir iegūts pēc noteikumos minētā termiņa, vai arī gadījumā, 
ja pamatotu apstākļu dēļ persona nav varējusi iesniegt rakstisku motivētu iesniegumu ar lū-
gumu piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu. 

2. Īss projekta satura izklāsts 1. Grozījumi paredz piemērot atvieglojumu uz visu invaliditātes periodu, neuzliekot par pienā-
kumu invalīdiem ik gadu vērsties pašvaldībā ar iesniegumu par nekustamā īpašuma nodokļa 
atvieglojuma pieprasīšanu.
2. Grozījumi paredz iespēju lūgt veikt pārrēķinu par iepriekšējiem trim gadiem, ja šajā periodā 
ir bijis pamats saņemt atvieglojumu.

3. Informācija par plānoto projekta 
ietekmi uz pašvaldības budžetu

Saistošo noteikumu īstenošanai netiek prognozēta būtiska finansiāla ietekme uz pašvaldības 
budžetu. 

4. Informācija par plānoto projekta 
ietekmi uz sociāli ekonomisko 
stāvokli (uzņēmējdarbības vidi) 
pašvaldības teritorijā

Projektam nav tiešas ietekmes uz sociāli ekonomisko stāvokli.

5. Informācija par 
administratīvajām procedūrām

Nav attiecināms.

6. Informācija par konsultācijām ar 
privātpersonām

Nav notikušas konsultācijas ar privātpersonām.

Sadaļa Informācija

1.Projekta nepieciešamības 
pamatojums

Saistošo noteikumu „Grozījumi Saulkrastu novada domes 2013. gada 24. aprīļa saistošajos no-
teikumos Nr. 4 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Saulkrastu novadā””” projekts izstrādāts, 
pamatojoties uz Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35. panta trešo un ceturto 
daļu.

2. Projekta nepieciešamības 
pamatojums

Saistošo noteikumu pārskatāmībai, sociālo pabalstu administrēšanai un samērībai saistošajos 
noteikumos:
1. Noapaļoti sociālo pabalstu apmēri uz augšu tiem pabalstiem, kuri ir biežāk izmantoti vai 
arī attiecīgās summas sabalansētas ar saistošajos noteikumos Nr. 15 „Par materiālo palīdzību 
Saulkrastu novadā” (28.10.2015.) noteiktajām summām, savukārt mazāk pieprasītajiem sociā-
lajiem pabalstiem apmēri noapaļoti uz leju.
2. Pamatojoties uz Izglītības likuma 17. panta trešās daļas 23. punktu par pašvaldības finansē-
jumu mācību līdzekļu iegādei un faktu, ka pēdējos divos gados ļoti samazinājies personu pie-
prasījums pēc mācības līdzekļu iegādes līdzekļu atmaksas, jo pašvaldība nodrošina vispāriz-
glītojošo skolu izglītojamos arī ar individuālajiem mācību līdzekļiem, jēdzieni „mācību līdzekļi” 
un „ apģērba iegāde” apvienoti vienā jēdzienā „pabalsts, uzsākot mācību gadu”.
3. Maznodrošinātu personu - pensionāru ienākumu līmenis, pamatojoties uz apstākli, ka viņu 
ienākumu līmenis ir ilgstoši stabils, tiks izvērtēti reizi gadā.
4. Bērniem no 13 gadu vecuma no ģimenēm ar trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statusu 
netiek prasīts darbs vasaras periodā pilsētas labiekārtošanas darbos. 

3. Informācija par plānotā projekta 
ietekmi uz pašvaldības budžetu

Grozījumi saistošajos noteikumos būtiskas izmaiņas pašvaldības budžetā neradīs. Budžetā 
paredzēto sociālo pabalstu finansējumu katru gadu apstiprinās Saulkrastu novada pašvaldī-
bas budžeta ietvaros.

4.Informācija par plānoto projekta 
ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā

Saistošie noteikumi neietekmē uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā.

5.Informācija par 
administratīvajām procedūrām

Grozījumi saistošajos noteikumos vienkāršo Saulkrastu sociālā dienesta administratīvo pro-
cedūru īstenošanu un atvieglo iedzīvotājiem pieteikšanos uz sociāliem pabalstiem. 

6.Informācija par konsultācijām 
privātpersonām

Konsultācijas ar privātpersonām nav notikušas.

Ervīns Grāvītis, domes priekšsēdētājs

Ervīns Grāvītis, domes priekšsēdētājs

Izdoti Saulkrastu novada domes 2016. gada 29. jūnija sēdē (prot. Nr. 8/2016, 7. § ) 

SAISToŠIe NoTeIkumI Nr. SN 11/2016
Grozījumi 2013. gada 24. aprīļa 
saistošajos noteikumos Nr. 4 
“Par sociālās palīdzības pabalstiem 
Saulkrastu novadā”

Saistošo noteikumu Nr. SN 11/2016 “Grozījumi 2013. gada 24. aprīļa 
saistošajos noteikumos Nr. 4 “Par sociālās palīdzības pabalstiem 
Saulkrastu novadā”” PASKAIDROJUMA RAKSTS

16.  Svītrot Noteikumu 31.2. apakš-
punktā vārdus “vienu reizi gadā”, aiz 
vārda “iegādes” papildināt ar vārdiem 
“, kuri iegādāti pēdējo trīs mēnešu lai-
kā,” un aizstāt skaitli „71,14” ar skaitli 
„75,00” 
17.  Aizstāt Noteikumu 31.3. apakš-
punktā vārdus “vienu reizi” ar vārdiem 
“vienreizēji izmaksājamu pabalstu” un 
skaitli “35,57” aizstāt ar skaitli “35,00”.
18.  Aizstāt noteikumu 31.4. apakš-
punktā vārdus “vienu reizi” ar vārdiem 
“vienreizēji izmaksājamu pabalstu” un 
aizstāt skaitli „71,14” ar skaitli „75,00”.
19.  Aizstāt Noteikumu 31.5. apakš-

Saistošo noteikumu Nr. SN 12/2016 “Grozījumi 2010. gada 31. marta 
saistošajos noteikumos Nr. 7 “Par nekustamā īpašuma nodokļu 
atvieglojumu piemērošanu atsevišķām nodokļu maksātāju kategorijām 
Saulkrastu novadā”” PASKAIDROJUMA RAKSTS

Izdoti Saulkrastu novada domes 2016. gada 29. jūnija sēdē 
(prot. Nr. 8/2016 §9) 

SAISToŠIe NoTeIkumI Nr. SN 12/20
Grozījumi 2010. gada 
31. marta saistošajos 
noteikumos Nr. 7 
“Par nekustamā īpašuma 
nodokļu atvieglojumu 
piemērošanu atsevišķām 
nodokļu maksātāju 
kategorijām Saulkrastu 
novadā”

punktā skaitli „711,44” ar skaitli 
„700,00”.
20.  Aizstāt Noteikumu 31.7. apakš-
punktā vārdus un skaitli “pakalpoju-
ma nepārsniedzot 42,69” ar vārdiem 
un skaitli „pakalpojuma apmaksai, 
nepārsniedzot 40,00”.
21.  Svītrot Noteikumu 32.2. apakš-
punktu.
22.  Aizstāt Noteikumu 32.3. apakš-
punktā vārdus „izdevumus apliecinošs 
dokuments” ar vārdiem „rēķins vai 
stingrās uzskaites maksājuma kvīts 
kopija”.
23.  Aizstāt Noteikumu 32.4. apakš-
punktā vārdus „vai arī” ar vārdu „un”.
24. Aizstāt Noteikumu 33.1. apakšpun-
kta pirmā teikuma vārdus un skaitli 
„mācību līdzekļu iegādei līdz 28,46” 
ar vārdiem un skaitli „uzsākot mā-
cību gadu līdz 50,00” un aizstāt otrā 
teikumā vārdus „mācību līdzekļu” ar 
vārdiem „skolas piederumu”.
25.  Svītrot Noteikumu 33.2. apakš-
punktu.
26. Noteikumu 33.3. apakšpunkta otro 

teikumu izteikt šādā redakcijā:
„Pabalstu izmaksā katru mēnesi sa-
skaņā ar ēdināšanas pakalpojuma 
sniedzēja rēķinu”.
27. Noteikumu 33.4. apakšpunktā svīt-
rot vārdus „. spēkā esamības periodu”.
28. Noteikumu 33.5. apakšpunktā aiz-
stāt skaitli „113,83” ar skaitli „120,00”.
29. Izteikt Noteikumu 34. punktu šādā 
redakcijā:
„34. Aprūpes pabalstu piešķir vien-
tuļai personai un invalīdam, kuram 
nepieciešama aprūpe un kopšana, un 
kura ienākumi nepārsniedz 285 euro 
mēnesī. Aprūpes pabalstu piešķir pa-
pildus Ministru kabineta noteikumos 
noteiktajam pabalstam, kas piešķirts 
invalīdam, kuram nepieciešama aprū-
pe un kopšana.”.
30.  Aizstāt Noteikumu 35. punktā 
skaitli „35,57” ar skaitli „35,00” un otra-
jā teikumā vārdus “reizi ceturksnī” ar 
vārdiem “katru mēnesi”.

Ervīns Grāvītis,  
domes priekšsēdētājs

7.2 Ja Noteikumu 2.1., 2.2. un 2.3.pun-
ktā minēto statusu persona iegūst 
pēc 1.marta, vai objektīvu apstākļu 
dēļ persona nav iesniegusi rakstveida 
iesniegumu līdz 1.martam, persona, 
iesniedz motivētu rakstveida iesnie-

gumu nekustamā īpašuma nodokļa 
pārrēķina veikšanai. 
7.3 Noteikumu 2.1., 2.2. un 2.3.punktā 
minētās personas var lūgt veikt ne-
kustamā īpašuma nodokļa pārrēķinu 
par iepriekšējiem trim gadiem, ja šajā 

periodā ir bijis pamats nekustamā 
īpašuma nodokļa atvieglojuma pie-
mērošanai.”.

Ervīns Grāvītis,  
domes priekšsēdētājs
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Saulkrastu Domes Ziņas
Saulkrastu novada dome Raiņa ielā 8, 
Saulkrastos, Saulkrastu novadā, LV-2160 
www.saulkrasti.lv

Sabiedrisko attiecību speciāliste
Marika Grasmane, tālr. 67142514, 28634639,
e-pasts marika.grasmane@saulkrasti.lv

Reģistrācijas apliecība nr. 1633.
Tirāža - 3500 eksemplāri. Izdevējs -  
SIA «Izdevniecība «Auseklis»» Jūras iela 6, 
Limbaži, LV–4001. PVN reģ. nr. LV44103005799

Par ievietotās informācijas precizitāti 
atbild raksta autors. Rakstu saturs ne 
vienmēr pauž domes viedokli.

Ar informatīvo izdevumu elektroniskā 
formātā var iepazīties arī Saulkrastu 
pašvaldības interneta vietnē  
www.saulkrasti.lv sadaļā  
Saulkrastu Domes Ziņas.

Jūlijā Saulkrastu 
novada Dzimtsarakstu 
nodaļā reģistrēti
Gabriela Riekstiņa
Everts Vītols
Dāvis Bite
Marika Adrija Jefimova
Laura Nusberga
Teodors Henks
Markuss Bluks
Anna Vīgante
Marta Vīgante
Sveicam mazuļus un viņu vecākus!

Saulkrastu novada 
dome sirsnīgi sveic 
nozīmīgajā jubilejā
Lidiju Birsku
Jāni Bukovu
Inu Sarkani
Kurt Emrich Loewen
Gunāru Druviņu
Margitu Aiju Goguli
Sarmīti Kleinšmiti
Dzintru Līdumu
Miliju Treimani
Ausmu Apšu
Arvīdu Ertmani
Veltu Grīnbergu
Juriju Ļihačevu
Alfonu Ozerski
Osvaldu Plataci
Hariju Raudiņu
Vitu Riņķi
Surenu Gukasjanu
Borisu Kuzinu
Dzintru Mudīti Neimani
Genādiju Vitjutņevu
Ninu Voloshinu
Aivaru Beikmani
Mariju Bruzgo
Gunti Ģīli
Emīlu Jurēvicu
Ināru Pečaku
Marantu Pimenovu
Mihailu Prosalovu
Jāni Pušmucānu
Līgu Runci
Jāni Tilneru
Nikolay Trashchenko
Selgu Vītolu
Valentīnu Zlakomanovu

Saulkrastu novada 
dome izsaka līdzjūtību 
aizsaulē aizgājušo 
tuviniekiem
Jānis Ivars Bone
19.10.1932. – 01.07.2016.

Indulis Rudzītis
19.04.1936. – 21.07.2016.

13. augustā 18.00 Saulkrastu 
estrādē Lielais Saulkrastu šlāger-
festivāls. Biļetes iepriekšpārdoša-
nā 5 EUR, festivāla dienā 7 EUR. 
Biļetes pieejamas Biļešu Paradīzes 
kasēs, kā arī kultūras namā „Zvej-
niekciems” un Saulkrastu sporta 
centrā pie administratoriem. 

 Šogad festivālā būs iespēja 
dzirdēt gan 2016. gada titulētāko 
šlāgerizpildītāju Dzintaru Čīču 
un Kasparu Antesu, gan grupas 
„Baltie lāči”, „Apvedceļš”, „Da-
kota”, „Klaidonis”, „Hameleoni”, 
gan Ivo Fominu un grupu, gan 
Igauņu ģimeni. Festivālu vadīs 
Andris Bērziņš. 

19., 20., 21. augustā Saulkrastu 
Pēterupes evaņģēliski luteriska-
jā baznīcā noritēs gadskārtējās 
Saulkrastu ērģeļmūzikas dienas. 
Šoreiz trijos koncertos piedāvā-

Pasākumu kalendārs

un Igaunijas pretestības kustības 
dalībniekus, to dienu liecinie-
kus, gan ASV drošības dienes-
tu analītiķi Džonu Pradosu un 
Lielbritānijas slepeno dienestu 
vēstures pētnieku Stīvenu Do-
rilu. Tādu ekspertu izvēli no-
teicis jau pieminētais apstāklis, 
ka materiāls faktiski adresēts 
rietumniekiem, kam apjausma 
par pēckara notikumiem Baltijā 
ir minimāla. Atzīstami, ka starp 
runātājiem filmā ir arī čekas ve-
terāns, tādējādi sniedzot ieskatu 
arī šo cilvēku domu gaitā. Vai-
rāk par filmu var uzzināt vietnē  
balticresistance.com.

27. augustā 5. Saulkrastu folk-
loras festivāls „Pa saulei”, kad 
Saulkrastu folkloras kopa „Dvīga” 
sagaidīs ciemos folkloristus no 
Salacgrīvas, Piltenes, Vectilžas, 
Olaines, Lēdurgas, Codes, Saldus, 
Carnikavas, Smārdes, Slampes 
un Strenčiem. Dienas garumā sa-
braukušie viesi muzicēs vairākās 
vietās visā novadā: improvizēti 
koncerti notiks, sākot no 16.00, 
bet vakarā – 19.00 Saules lauku-
mā – festivāla noslēguma kon-
certs, 21.00 došanās uz jūrmalu 
un uguns rituāls Baltijas jūras 
valstu  akcijā Senās uguns nakts   

ietvaros. No 21.30 latviski danči 
Saules laukumā.

28. augustā 14.00 Saulkrastu 
estrādē jauna koncertizrāde ar jo-
kiem “Apsveicam!”, kas vasarīgās 
svētku noskaņās kopā ar skatītā-
jiem pasmaidīs un priecāsies par 
dzīvi.
 Īpaši sveiksim Veltu Skursteni 
85 gadu jubilejā  un skatītājiem 
būs iespēja baudīt mākslinieces 
labākos jokustāstus, protams, 
ventiņu mēlē!  Jaukus brīžus vi-
siem radīs harizmātiskais aktie-
ris  Jānis Paukštello, kurš šogad 
svin 65 gadu jubileju. 
 Biļetes iepriekšpārdošanā: k/n 
«Zvejniekciems» (10.00 - 18.00); 
Saulkrastu sporta centrā (10.00 -  
18.00); kafejnīcā «PIEDOD 
MAN!» (11.00 - 21.00) Bērniem 
līdz 12 gadu vecumam atsevišķa 
biļete nav nepieciešama.

Līdz 2. septembrim Saulkras-
tu domes zālē apskatāma Vladis-
lava Šveides gleznu ekspozīcija. 

8. septembrī 14.00 kultūras 
namā „Zvejniekciems” Valmie-
ras kinostudijas izrāde bērniem 
„Kung Fu Panda”. Lūdzam sekot 
reklāmai!

jam ieklausīties gan Latvijā labi 
zināmu mākslinieku sniegumā – 
19. augustā baznīcā muzicēs Evita 
Zālīte (vokāls) un Ilona Birģele 
(ērģeles), gan iepazīt ārvalstu ēr-
ģelniekus, jo 20. augusta vakarā 
muzicēs ērģeļu duets no Krievi-
jas Deniss Mahaņkovs un Dina 
Ikhina. Koncertu norises laiki:  
19. augustā – 20.00; 20. au-
gustā – 22.00. 21. augus- 
tā 10.00 dievkalpojumā muzi-
cēs dziesminieks Haralds Sīmanis 
un ērģelnieks Jānis Pelše.
 Saulkrastu ērģeļmūzikas sest-
dienas nakts koncerta laikā būs 
iespēja koncertu klausīties gan 
baznīcā, gan baznīcas dārzā, vēro-
jot tiešraidi uz lielā ekrāna. 
 Ieeja koncertos baznīcā – ar 
īpašiem bezmaksas ielūgumiem, 
kurus varēs saņemt tikai Saul-
krastos – k/n „Zvejniekciems” un 
Saulkrastu sporta centrā pie ad-
ministratoriem, kā arī Saulkrastu 
Tūrisma infomācijas centrā, sā-
kot no 15. augusta. 

23. augustā 21.00 Saules lau-
kumā, atzīmējot akcijas „Baltijas 
ceļš” 27. gadadienu, piedāvājam 
E. Šnores filmas „Nezināmais 
karš: Baltijas pretošanās” seansu.
 “Nezināmais karš” 43 minūšu 
garumā stāsta par Baltijas valstu 
nacionālo partizānu bruņoto 
pretestību Padomju Savienības 
varai pēc Otrā pasaules kara. Kā 
stāstniekus režisors piesaistījis 
gan agrākos Latvijas, Lietuvas 

PIEŅEMŠANAS 
DIENAS,  DATUMS

PIEŅEMŠANAS 
LAIKS

REĢISTRATŪRA pirmdiena, trešdiena, 
piektdiena

otrdiena, ceturtdiena

8.00-16.00
9.00-17.00

STEIDZAMĀS MEDICĪNISKĀS 
PALĪDZĪBAS PUNKTS

katru dienu 0.00-24.00

ĀRSTU KONSULTĀCIJAS : PIEŅEMŠANA PĒC IEPRIEKŠĒJA 
PIERAKSTA TĀLR.NR. 67952700

Endokrinoloģe Brigita VIZIŅA      30. augusts 14.00-17.00

Kardiologs 18. augusts 10.00-13.00

Dermatoloģe Ruta BARLO 19. augusts 9.00-13.00

Acu ārste Sandra AUSEKLE 9., 30. augusts
11. augusts

15.10-17.40
14.30-17.40

Acu ārste Aneļa ŠUGAJEVA ceturtdiena 10.00-13.00

Neiroloģe Dace DZIRKALE 15., 22., 29. augusts 14.00-17.00

Onkoloģe Santa RAUDIŅA sestdiena 10.00-13.00

Interniste
Tatjana GRUZDOVA-DZIRKALE

otrdiena, trešdiena, 
ceturtdiena

11.00-17.00

Ķirurgs
Aleksandrs KUZŅECOVS

otrdiena
piektdiena

14.00-17.00
9.00-13.00

Ķirurgs Andris ZEMĪTIS trešdiena,  ceturtdiena
(pēc grafika)

9.00-12.00
14.00-17.00

Ķirurgs Nikolajs DUPLIŠČEVS pirmdiena 9.00-12.00

Ķirurgs Jurijs SOROKINS sestdiena 11.00-14.00

USG A.MICKEVIČA darbdiena 8.15-9.00

Ginekoloģe A. Mickeviča 
(iepriekšējs pieraksts 
t.26539333)

pirmdiena, otrdiena, 
trešdiena, piektdiena

ceturtdiena

9.00-13.00

9.00-18.00

SPORTA AfIšA
13. augustā no 11.20 Saulkrastu sporta centrā notiks starptautiskas 
šautriņu mešanas sacensības ar labāko Latvijas un Lietuvas sportistu 
piedalīšanos, kā arī viesiem no citām valstīm. Piedalīsies arī Saulkrastu 
šautriņmetēji. Līdzjutēji aicināti atbalstīt mūsējos.
26. augustā 20.00 sporta centrā Saulkrastu kausa izcīņa šautriņu 
mešanā, 8. posms
10. septembrī 19.00 sporta centrā Saulkrastu kausa izcīņa šautriņu 
mešanā, 9. posms.

Senioru aktivitātes
6. septembrī 13.00 domes zālē tikšanās „Ziedēt arī atvasarā”. Ok-
tobrī izrādes „Smaržo sēnes” apmeklējums Valmieras teātrī. Tālr. in-
formācijai 26437766.

Rentgena 
kabineta 

darba laiks 
augustā

Pirmdiena
 22. augusts  12.00-17.00

Otrdiena
 9. augusts  9.00-16.00
 16. augusts  12.00-17.00

 23. augusts  12.00-17.00
 30. augusts  12.00-17.00

Trešdiena
 10. augusts  9.00-14.00
 31. augusts  9.00-14.00

Ceturtdiena
 18. augusts  9.00-16.00
 25. augusts  9.00-16.00

Piektdiena
 19. augusts 9.00-15.00
 26. augusts  9.00-15.00

http://www.saulkrasti.lv

