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Koklētāju ansambļu festivāls 
„Koklē vēju vanadziņš” izskanējis
Jau septīto gadu Saulkrastos 
pulcējas koklētāju ansambļi 
no visas Latvijas, un tā kļuvusi 
par brīnišķīgu tradīciju – skan 
kokles, skan un atbalsojas 
bērnu balsis, un šķiet, ka 
pavasaris ir jau pavisam klāt. 

Šogad festivāls kļuvis krietni vien 
bagātīgāks un daudzveidīgāks  – 
festivāla ietvaros norisinājās I 
daudzstīgu instrumentu solistu 
konkurss, kuru izsapņojusi fes-
tivāla idejas autore Solveiga Iva-
nova.

Konkursā tika aicināti piedalī-
ties muzikanti ar tādiem daudz-
stīgu instrumentiem kā ģitāra, 
kokle, arfa, čells, vijole, domra, 
kantele, kannele, gusļi u.c. Dalī-
bai konkursā pieteicās vairākas 
koklētājas un arī arfu spēlētājas 
no dažādām Latvijas skolām. 
Konkursa dalībniekiem bija ie-
spēja pieteikties vairākās vecuma 
grupās. Visaktīvākie dalībnieki 
izrādījās paši mazākie spēlētāji  – 
„Iespēju konkursa grupa” (7–9 
gadi). Īstais konkurss sākās ar I 
grupas dalībniekiem, kuri bija ve-
cumā no 10 līdz 13 gadiem, un II 
grupas dalībniekiem – no 14 līdz 
17 gadiem. Konkursa dalībnieki 
atskaņoja divus skaņdarbus – brī-
vās izvēles skaņdarbu un latviešu 
tautasdziesmas radošo apdari, 
kuru veidojuši paši dalībnieki vai 
viņu skolotāji. Žūrija ļoti atzinīgi 
novērtēja visu konkursantu snie-

gumu, norādot, ka tautasdzies-
mas radošās apdares veidošana ir 
ļoti labs pamudinājums paplaši-
nāt sava instrumenta repertuāru, 
vēl labāk mācīt audzēkņiem izzi-
nāt un izprast sava instrumenta 
tehniskās iespējas un muzikālās 
bagātības. 

Pēcpusdienā kultūras nama 
„Zvejniekciems” zālē kopkoncer-

tam pulcējās koklētāju ansambļi: 
Juglas Mūzikas skolas koklētāju 
ansamblis „Zeltskariņi” (vadītā-
jas A.Rebiņa un I.Saulīte), Ādažu 
Mākslas un mūzikas skolas kok-
lētāju ansamblis  „Ādažu stīgas”  
(vadītāja M.Jansone), koklētāju 
ansamblis „Kokļu klubs” (vadītā-
ja I.Tauriņa), Rīgas Skolēnu pils 
koklētāju ansamblis „Austriņa” 

(vadītāja I.Tauriņa), koklētāji 
no Cēsīm, Ulbrokas, Valkas, no 
J.Mediņa Rīgas 1. mūzikas vidus-
skolas un, protams, mājinieki – 
Saulkrastu koklētāju ansamblis 
„Saule” un Vidzemes jūrmalas 
MMS koklētāju ansamblis „Mazā 
saule”. Koncertā izskanēja gan 
individuāli ansambļu sniegumi, 
gan tika ieskandētas melodi-

jas, ko visi koklētāji izspēlēs jau 
2018. gadā – Vispārējos latviešu 
dziesmu un deju svētkos kokļu 
lielkoncertā. Koncerts vienlaikus 
bija gan baudījums klausītājiem, 
gan mācību process pašiem kok-
lētājiem. Kā atzina viena no kok-
lētāju ansambļu vadītājām Alise 
Veisa, šādi festivāli „ir lieliska 
iespēja satikties pašiem konkursa 
dalībniekiem un viņu skolotā-
jiem – dalīties pieredzē, ieraudzīt 
un saklausīt ko jaunu, mācīties 
citam no cita”. 

Festivāla otrās dienas koncerts 
noritēja Saulkrastu Pēter upes 
ev.lut. baznīcā, un tā pirmajā 
daļā bija iespēja dzirdēt konkur-
sa uzvarētājas – gan koklētājas, 
gan arfistes –, bet otrajā daļā ēr-
ģelnieces Ilonas Birģeles, koklē-
tājas Andas Eglītes un savdabīgās 
etnogrāfiskās balss īpašnieces Bi-
rutas Ozoliņas izpildījumā ska-
nēja īpaša programma  – „Tau-
tasdziesma dievnamā”. Šajā 
programmā, kur līdzās R.Dubras 
un E.Raginska skaņdarbiem ska-
nēja arī tradicionālie dziedājumi, 
ikviens varēja pārliecināties, ka 
kokle ir kluss, bet spēcīgs instru-
ments. 

Festivāla dalībnieki atvadī-
jās, lai tiktos nākamajā festivālā 
„Koklē vēju vanadziņš”.

Vija Skudra, 
PA „Saulkrastu kultūras  

un sporta centrs”

Saulkrasti tūrisma izstādē 
„TOUREST 2017”
10.–12. februārī Tallinā 
norisinājās starptautiskā 
tūrisma izstāde „TOUREST 
2017”, kurā Vidzemes piekraste 
un Saulkrasti tika pārstāvēti 
LIAA Tūrisma departamenta 
organizētajā nacionālajā stendā.

Ņemot vērā igauņu tūristu inte-
resi par Latviju, stendā strādāja 
pārstāvji no visiem kultūrvēstu-
riskajiem novadiem, arī no Vidze-
mes piekrastes – Saulkrastiem, 
Salacgrīvas un Limbažiem. Vidze-
mes piekraste tika prezentēta kā 
vienots galamērķis ar daudzveidī-
gu piedāvājumu ģimenes brīvdie-
nām un aktīvai atpūtai.

Izstādes apmeklētāji varēja sa-
ņemt Vidzemes piekrastes tūrisma 
ceļvedi igauņu valodā ar informā-
ciju par apskates objektiem, aktī-
vās atpūtas iespējām, amatniekiem 
un saimniecībām, spa pakalpo-
jumiem u.c., kā arī Vidzemes pie-
krastes 2017. gada TOP pasākumu 
kalendāru un pārgājienu karti.

Stenda apmeklētāji īpaši prie-
cājās par mūsu sadarbības partne-
ru „Skat Skat” piedāvāto iespēju 
doties virtuālā pastaigā uz Balto 
kāpu Saulkrastos. 

360 grādu Saulkrastu novada 
fotogrāfijas iespējams aplūkot 
vietnē www.latvia360.com.

Savukārt stenda dalībniekus 
priecēja mūsu valsts vēstnieka 
Igaunijā saulkrastieša Jura Bo-
nes apmeklējums un saliedētais 
kopdarbs LIAA Tūrisma depar-
tamenta pārstāvju Ingūnas Žī-

gures un Jāņa Bautras vadībā.
Jāatzīmē, ka dalība izstādēs 

sniedz lielisku iespēju speciālis-
tiem tikties klātienē ar poten-
ciālajiem novada apmeklētājiem, 
ļaujot iepazīties ar plašo tūrisma 
piedāvājumu jau savlaicīgi, kā 
arī saplānot maršrutu atbilstoši 
klientu interesēm un  iespējām, 
tostarp atbildēt uz viņus interesē-
jošiem jautājumiem.

Gita Memmēna,  
Saulkrastu TIC

Informācija novada tūrisma 
pakalpojumu sniedzējiem
Saulkrastu Tūrisma 
informācijas centrs uzsācis 
darbu pie vietnes www.
visitsaulkrasti.lv jauna satura 
veidošanas. 

Jau ir publicēta informācija par 
konferenču, semināru, banketu un 
svinību telpām, sagatavošanā pie-
dāvājums ģimenēm un gardēžiem. 

Lai savlaicīgi paspētu apkopot 
iesūtīto informāciju, nodot to 
tulkošanai un publicēt tūrisma 
informācijas vietnē, lūdzam būt 
atsaucīgiem un ieinteresētiem un 
līdz 31. martam iesūtīt informāci-
ju un fotogrāfijas uz e-pastu tic@

saulkrasti.lv, norādot uzņēmuma 
nosaukumu, adresi, kontaktin-
formāciju, darbalaikus, aprakstu 
par piedāvājumu. 

Tie tūrisma pakalpojuma snie-
dzēji, kuri nesaņem Saulkrastu 
TIC informāciju uz e-pastu vai plā-
no uzsākt savu darbību 2017. gadā, 
lūdzu, atsūtiet e-pastus saziņai!

Mūsu atrašanās vieta nemai-
nīgi ir Ainažu ielā 13b, tālrunis 
saziņai un jautājumiem 67952641, 
e-pasts: tic@saulkrasti.lv.

Tiek dibināta Saulkrastu uzņēmēju biedrība! 
Aicinām uzņēmējus, kas vēlas iesaistīties biedrības darbībā vai 

atbalstīt biedrību, sazināties, nosūtot elektronisko vēstuli uz 
e-pastu: arturs.ancans@gmail.com vai zvanot pa tālr. 22079570.

24. martā plkst. 17.00 „Jauniešu mājā” Raiņa ielā 7 notiks 
Saulkrastu Jauniešu domes vēlēšanas. 

Aicināti visi vecumā no 13 līdz 25 gadiem !

Konkursā piedalījās gandrīz 90 audzēkņi no 10 koklētāju ansambļiem.
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Saulkrastu novada 
132 iedzīvotāju 
atklātā vēstule 
Saulkrastu novada domei
Pieaugot zemes un ēku kadastrā-
lajai vērtībai, pieaug arī nekusta-
mā īpašuma nodoklis, kas satrauc 
Saulkrastu vietējos iedzīvotājus. 
Pamatojoties uz Latvijas MK no-
teikumiem Nr.8383 „Par kadastrālo 
vērtību bāzi”, pašvaldības var pie-
mērot iedzīvotājiem nodokļa no-
maksas atvieglinājumus atkarībā 
no sociālajām grupām 90%, 70%, 
50%, 25% apmērā. Latvijas Repub-
likas Labklājības ministrija norāda, 
ka sociālās palīdzības piešķiršana 
iedzīvotājiem ir pašvaldības kom-
petencē. Novadu pašvaldības šīs 
MK dotās iespējas izmanto atšķi-
rīgi. Blakus novados zemes kadas-
trālās vērtības nodokļu aprēķinā iz-
mantotā likme ir: Garkalnē – 0,5%, 
Ādažos –1%, Saulkrastos – 1,5%, kas 
ir augstākā likumā atļautā likme.

Kāpēc Saulkrastu novadā jā-
maksā pati augstākā zemes no-
dokļa likme?

Valsts zemes dienests 2016. 
gadā norāda, ka zemes un ēku ka-
dastrālā vērtība 2018.–2019. gadā 
Saulkrastu novadā pieaugs par 
11% (7,5 milj. EUR), bet ēkām par 
27% (132 milj. EUR).

1. Kā šī zemes un ēku kadastrā-
lā vērtība tiks paaugstināta iedzī-
votājiem?

2. Kā pieaugs NĪN novadā dek-
larētajiem iedzīvotājiem?

3. Kā pieaugs NĪN daudzdzīvokļu 
mājā, kur uz vienu cilvēku ir vairāk 
par 40 m² apdzīvojamās platības?

Blakus novados pašvaldības jau 

īstenojušas savas pirms trijiem 
gadiem MK noteikumos Nr.838 
pašvaldībām dotās pilnvaras 
NĪN atvieglojumiem Carnikavā, 
Ādažos, Garkalnē, Limbažos, Sa-
lacgrīvā, Siguldā, Jūrmalā. NĪN 
atvieglojumus piešķir plašākam 
nodokļu maksātāju lokam ar at-
laidēm 90%,70%, un 50% apjomā, 
jo sevišķi ņemot vērā nestrādā-
jošos, vientuļos pensionārus un 
pensionārus pēc 70 gadu vecuma.

4. Kāpēc Saulkrastu domes 
saistošajos noteikumos nav NĪN 
atvieglojumu plašākām nodokļu 
maksātāju kategorijām?

5. „Saulkrastu Domes Ziņās” 
(Nr.2 no 14.02.2017) ziņots, ka 
NĪN atvieglojumus ir saņēmuši ti-
kai 8 cilvēki, no kuriem 5 saņēmu-
ši 25% atlaidi, bet 3 – 50% atlaidi.

6. Kāpēc Saulkrastu novada 
domes palīdzība saviem deklarēta-
jiem iedzīvotājiem ir tik minimāla?

7. Saulkrastu iedzīvotājiem ir 
augstākais apkures tarifs Latvijā 
(„TV Panorāma”) – 69,98 EUR par 
1 MWh. Kāpēc maksā par apkuri 
ir iekļauts SKS darbinieku algas 
paaugstinājums? (SKS siltuma ta-
rifu proj. 20.09.15.)

Secinājums: Saulkrastu novada 
dome neizmanto visas Latvijas MK 
noteikumu Nr.838 dotās pilnvaras 
savu iedzīvotāju sociālā stāvokļa 
uzlabošanai. Iedzīvotāji, kuriem 
nav cita ienākumu avota kā tikai 
pensija, nodokļiem pieaugot, ro-
das draudi īpašuma konfiskācijai.

Paziņojums par detālplānojuma 
projekta Ainažu iela 11F, 
Saulkrastos, apstiprināšanu 
Saulkrastu novada dome 
2017. gada 22. februārī pieņē-
ma lēmumu (sēdes protokols 
Nr.2/2017§16) „Par detālplānoju-
ma projekta zemes gabalam Aina-
žu ielā 11F, Saulkrastos, projekta 

apstiprināšanu” (zemes kadastra 
Nr.80130020379).

Ar detālplānojuma dokumen-
tāciju var iepazīties Saulkrastu 
būvvaldē, 101. kabinetā, Raiņa ielā 
8, Saulkrastos.

Notiks pašpatēriņa 
zvejas nomas 
tiesību izsoles
• Pamatojoties uz Ministru ka-
bineta 11.08.2009. noteikumiem 
Nr. 918 „Noteikumi par ūdens-
tilpju un rūpnieciskās zvejas 
tiesību nomu un zvejas izman-
tošanas kārtību”, rūpnieciskās 
zvejas tiesību nomas slēgta mu-
tiska izsole zvejai Rīgas jūras līcī 
Saulkrastu novada teritorijā ar 
zvejas rīku zivju murds notiks 
2017. gada 17. martā plkst. 10.00 
Saulkrastu novada domē, Raiņa 
ielā 8, Saulkrastos, 200. telpā, 2. 
stāva zālē.

Ar rūpnieciskās zvejas tiesību 
nomas izsoles nolikumu var ie-
pazīties Saulkrastu novada domē, 
Raiņa ielā 8, Saulkrastos, 102. tel-
pā, pašvaldības interneta vietnē: 
www.saulkrasti.lv.

• Pamatojoties uz Ministru ka-
bineta 11.08.2009. noteikumiem 
Nr. 918 „Noteikumi par ūdens-
tilpju un rūpnieciskās zvejas tiesī-
bu nomu un zvejas izmantošanas 
kārtību”, pašpatēriņa zvejas tie-
sību nomas slēgta mutiska izsole 
zvejai Rīgas jūras līcī Saulkrastu 
novada teritorijā ar zvejas rīku 
zivju tīkls un lucīšu murds notiks 
2017. gada 17. martā plkst. 12.00 
Saulkrastu novada domē, Raiņa 
ielā 8, Saulkrastos, 200. telpā, 2. 
stāva zālē.

Ar pašpatēriņa zvejas tiesību 
nomas izsoles nolikumu var ie-
pazīties Saulkrastu novada domē, 
Raiņa ielā 8, Saulkrastos, 102. tel-
pā, pašvaldības interneta vietnē: 
www.saulkrasti.lv.

Atbilde uz Saulkrastu novada 
132 iedzīvotāju atklāto vēstuli 
Saulkrastu novada domei
Likuma „Par nekustamā īpašuma 
nodokli” grozījumi, kas pieņemti 
2012. gadā, nosaka, ka pašvaldības 
savā teritorijā var noteikt atšķirī-
gu nekustamā īpašuma nodokļa 
(NĪN) likmi. Tāpat šis likums pa-
redz, ka pašvaldībām ir tiesības 
noteikt NĪN likmi no 0,2 līdz 1,5% 
no nekustamā īpašuma kadastrā-
lās vērtības. 

Lai nepieļautu būtisku NĪN 
pieaugumu, Saulkrastu novada 
pašvaldība, sākot ar 2012. gadu 
un līdz 2015. gadam, noteica 10% 
nekustamā īpašuma nodokļa pie-
auguma ierobežojuma saglabā-
šanu zemei. Tas nozīme, ka šajā 
periodā NĪN apmērs nevarēja 
būt lielāks par 10% no iepriekšējā 
gada aprēķinātā nodokļa. Sākot 
ar 2015. gadu, pašvaldība piemēro 
likumā noteikto NĪN likmi 1,5% 
no nekustamā īpašuma kadastrā-
lās vērtības zemei.

Salīdzinoši kaimiņu novados, 
piemēram, Carnikavas, Limbažu, 
Salacgrīvas un Siguldas, pašval-
dības bija noteikušas, ka NĪN ap-
mērs par zemi nepārsniedz 25%. 
Jāuzsver, ka minētās pašvaldības, 
sākot jau ar 2014. gadu, zemei 
piemēro NĪN likmi 1,5%, neizvei-
dojot pārejas periodu, kā tas bija 
Saulkrastu novadā. Līdz ar to ne-
var piekrist vēstulē paustajam, ka 
Saulkrastu novadā jāmaksā pati 
augstākā zemes nodokļa likme.

Vienlaikus, izprotot iedzīvo-
tāju vajadzības un rūpējoties par 
labklājību, Saulkrastu novada 
pašvaldība ir paplašinājusi liku-
mā noteiktās NĪN maksātāju ka-
tegorijas, kurām tiek piemēroti 
atvieglojumi.

Veicot NĪN aprēķinu, Saulkras-
tu novadā piešķir šādus atvieglo-
jumus: 

• 50% politiski represētajām 
personām par zemi, dzīvojamām 
mājām, kas ir šo personu īpašumā 
vai valdījumā, ja nekustamais īpa-
šums netiek izmantots saimnie-
ciskajā darbībā. Ja nekustamais 
īpašums daļēji tiek izmantots 
saimnieciskajā darbībā, šai daļai 
nodokļa samazinājums netiek 
piemērots;

• 50% samazinājums, bet ne 
vairāk par 427 EUR par nekusta-
mā īpašuma nodokļa objektiem – 
dzīvojamām mājām –, neatkarīgi 
no tā, vai tās ir vai nav sadalītas 
dzīvokļu īpašumos, dzīvojamo 
māju daļām, telpu grupām ne-
dzīvojamās ēkās, kuru lietošanas 
veids ir dzīvošana, un tām piekri-
tīgo zemi personai, ja šai personai 
(pašai vai kopā ar laulāto) vai tās 
laulātajam taksācijas gada 1. jan-
vārī ir trīs vai vairāk bērnu vecu-
mā līdz 18 gadiem (arī aizbildnībā 
esoši vai audžuģimenē ievietoti 
bērni) un ja personai vai tās lau-
lātajam šajā objektā ir deklarētā 
dzīvesvieta kopā ar vismaz trim 
no minētajiem bērniem; 

• ar nodokli neapliek dzīvoja-
mo māju palīgēkas, ja palīgēkas 
platība nepārsniedz 25 kvadrāt-
metrus, izņemot garāžas;

• 50% 1. grupas invalīdiem;
• 25% 2. grupas invalīdiem;
• 50% personām, kuru aprūpē 

ir bērni ar īpašām vajadzībām un 
pilngadību sasniegušie bērni – 1. 
un 2. grupas invalīdi;

• 90% nodokļa atvieglojumi 
trūcīgām personām;

• 50% maznodrošinātām per-
sonām;

• 70% komersantiem, kuru 
dzīvojamās mājas ir sadalītas dzī-
vokļu īpašumos, un īrnieks, kurš 
ir Latvijas Republikas rezidents, 
deklarējis savu dzīves vietu šajā 
īpašumā; 

• 90% juridiskām un fiziskām 
personām, kuras par saviem lī-
dzekļiem veikušas ieguldījumu 
publiskās infrastruktūras attīstī-
bā, proti, veica maģistrālu ūdens-
vadu un kanalizācijas tīklu (neie-
skaitot māju pievadus) izbūvi, 
ielu un ielu apgaismojuma izbūvi.

Pagājušā gada maijā valsts pie-
ņēma „Grozījumus Nekustamā 
īpašuma valsts kadastra likumā”, 
kas nosaka, ka 2017. gada NĪN 
aprēķinam izmanto 2016. gada 
noteikto kadastrālo vērtību bāzi. 
Ar pieņemtajiem grozījumiem 
kadastrālās vērtības uz gadu tika 
„iesaldētas”, lai pirms jaunas ka-
dastrālo vērtību bāzes stāšanās 
spēkā būtu iespēja pārskatīt un 
izstrādāt priekšlikumus izmai-
ņām NĪN, novēršot strauju no-
dokļa pieaugumu.

Uz šo dienu Tieslietu minis-
trija ir izstrādājusi Ministru kabi-
neta noteikumu projektu „Notei-
kumi par kadastrālo vērtību bāzi 
2018.–2019. gadam”. Ņemot vērā, 
ka noteikumu projekts ir izsaucis 
plašu rezonansi un sabiedriskajā 
telpā notiek plašas diskusijas par 
kadastrālās vērtības noteikšanu 
nekustamajam īpašumam, nav ie-
spējams precīzi pateikt, kāds būs 
NĪN 2018./2019. gadā.

2017. gadā Saulkrastos NĪN at-
laides nav mainītas un spēkā ir tās 
pašas nekustamā īpašuma likmes 
un nodokļu atvieglojumi, kas bija 
2016. gadā. 

Jāatzīmē, ka pašvaldība atbal-
stu iedzīvotājiem sniedz ne vien 
piemērojot NĪN atlaides, bet arī 
nodrošinot iedzīvotājus ar mate-
riālu atbalstu, piešķirot sociālās 
palīdzības pabalstus, tajā skaitā 
vientuļiem pensionāriem, daudz-
bērnu ģimenēm u.c.

  Atsaucoties uz atklātajā vēs-
tulē minēto, ka Saulkrastos ir 
augstākais siltumapgādes tarifs 
Latvijā, informējam, ka siltum-
enerģijas apgādes pakalpojumu 
tarifu apstiprina Sabiedrisko pa-
kalpojumu regulēšanas komisija. 
2016. gada aprīlī Sabiedrisko pa-
kalpojumu regulēšanas komisija 

izvērtēja un pieņēma lēmumu 
apstiprināt SIA „Saulkrastu ko-
munālserviss” (SKS) iesniegto 
siltumapgādes pakalpojumu ta-
rifu, secinot, ka tarifu projekts 
ir pamatots un aprēķināts tādā 
apmērā, lai segtu siltumenerģijas 
apgādes pakalpojumus atbilstoši 
faktiskajām izmaksām. 

Jāpiebilst, ka Saulkrastos tarifs 
nav palielināts kopš 2006.gada, 
lai gan nevienam nebūs jaunums, 
ka šo vairāk nekā desmit gadu 
laikā minimalā alga augusi turpat 
2,5 reizes, ievērojami pieauguši 
elektroenerģijas tarifi, pieaugušas 
kurināmā izmaksas, un tarifi ir 
pieauguši, ieguldot nozīmīgus re-
sursus katlu māju modernizācijā 
un siltumtrašu pārbūvē.

Tarifu izvērtēšana ir atklāts 
process, kurā aicināti iesaistī-
ties arī iedzīvotāji. Šāda tikša-
nās ar iedzīvotājiem Saulkrastu 
pašvaldībā tika organizēta 2015. 
gada oktobrī, kad notika uzklau-
sīšanas sanāksme, kurā ikviens 
varēja uzdot jautājumus par 
visām izmaksām, kas iekļau-
tas uzņēmuma – pakalpojuma 
sniedzēja  – sagatavotajā tarifu 
projektā. Izvērtējot tarifa pro-
jektu, regulators pārbaudīja un 
analizēja visus ar siltumapgādes 
pakalpojumu sniegšanas nodro-
šināšanu saistītos datus, visu, kas 
saistīts ar siltuma apgādi – prog-
nozēto siltumenerģijas apjomu, 
ražošanas iekārtu efektivitātes 
parametrus, kurināmā izmaksas, 
kā arī visu citu izmaksas pamato-
jošo dokumentāciju, piemēram, 
rēķinus, pavadzīmes, līgumus 
un citu dokumentāciju. Tarifā 
ir iekļautas darbinieku algas, kas 
strādā ar siltuma apgādi. Sabied-
risko pakalpojumu regulēšanas 
komisija ir izstrādājusi Siltum-
enerģijas apgādes pakalpojumu 
tarifu aprēķināšanas metodiku, 
kas izdota saskaņā ar likuma 
„Par sabiedrisko pakalpojumu 
regulatoriem”. Metodika ir brīvi 
pieejama, un ar to var iepazīties 
ikviens.

Saulkrastu novada domei ir 
svarīga iedzīvotāju labklājība. 
Dome vienmēr ir gatava uzklau-
sīt iedzīvotāju konstruktīvus 
priekšlikumus un ierosināju-
mus, tajā skaitā veikt izmaiņas 
saistošajos noteikumos, nosakot 
papildus jaunas nodokļu maksā-
tāju kategorijas, kurām pienākas 
nekustamā īpašuma nodokļa at-
vieglojumi. Ar priekšlikumiem 
aicinām vērsties gan klātienē 
Saulkrastu novada domē, Raiņa 
ielā 8, vai arī elektroniski dome@
saulkrasti.lv.

Saulkrastu novada dome

NVA konsultācijas
Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) Siguldas filiāles 

darbinieki pieņems klientus 
3. un 6. aprīlī no plkst. 10.00 līdz 15.00 

Saulkrastu domes telpās – 2. stāva zālē.
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Gada sākums – olimpiāžu, 
sacensību un konkursu zīmē
Gada pirmie mēneši, kad liela 
sabiedrības daļa seko līdzi 
sacensībām dažādos ziemas 
sporta veidos, arī skolas 
ikdienas dzīvi iegriež olimpiāžu, 
konkursu un sacensību zīmē. 
Visa mācību gada garumā 
skolotāji gatavojuši un 
iedrošinājuši savus talantīgākos 
un uzņēmīgākos skolēnus 
pieņemt izaicinājumu – 
pārbaudīt savas zināšanas, 
veiksmi un konkurētspēju 
dažādu mācību priekšmetu 
olimpiādēs un konkursos. 

Šā gada pirmajos divos mēnešos jau 
notikušas 14 dažāda līmeņa olim-
piādes, kurās ne tikai piedalījušies, 
bet arī rezultātus guvuši Saulkras-
tu vidusskolas skolēni. Visaugstāk 
novērtētie Saulkrastu vidusskolas 
olimpieši Pierīgas novadu skolu ap-
vienības II posma olimpiādēs:

Rinalds Seržants (12. kl.) – 1. vie-
ta valsts bioloģijas, vēstures un 
alternatīvajā bioloģijas olimpiādē 
„Pazīsti savu organismu”, kā arī 
2.  vieta valsts ķīmijas olimpiādē. 
Piedalījies valsts līmeņa vēstures 
olimpiādē un piedalīsies valsts kon-
kursā „ Pazīsti savu organismu”;

Klāvs Ivo Turkovs (10. kl.) – 
1.  vieta valsts ķīmijas olimpiādē, 
3. vieta valsts bioloģijas olimpiādē 
un atzinības valsts fizikas, angļu 
valodas alternatīvajā un bioloģi-
jas alternatīvajā olimpiādē „Pazīs-
ti savu organismu”;

Veronika Solovjova (11. kl.) – 
1. vieta valsts bioloģijas olimpiādē 
un 3. vieta alternatīvajā bioloģijas 
olimpiādē „Pazīsti savu organis-
mu”. Tika uzaicināta un piedalījās 
valsts līmeņa bioloģijas olimpiādē;

Tomass Galvāns (5.b kl.) – 1. vie-
ta matemātikas olimpiādē, Irma 
Buldre (3.a kl.) – 1. vieta angļu 
valodas alternatīvajā olimpiādē 
„Edelweiss”. Atzinību matemāti-
kas olimpiādē ieguva Anete Luīze 
Zaļā (5.a kl.), bet par savām dzim-
tās valodas zināšanām atzinību ie-
guva Paula Osmane (8.kl.) latviešu 
valodas un literatūras olimpiādē.

Kamēr olimpiāžu dalībnieki 
un viņu pedagogi gaida rezultātus 
ģeogrāfijas, vēstures un mājturī-
bas olimpiādēs, skolas radošais un 
mākslinieciskais kolektīvs prie-
cājas par skolas 2.–4. klašu vokā-
lā ansambļa 2. pakāpes diplomu 
Pierīgas skolu vokālās mūzikas 
konkursā „Balsis – 2017” un skolas 
pārstāvju panākumiem Pierīgas 
skolēnu skatuves runas konkursā. 
Visi četri Saulkrastu vidusskolas 
dalībnieki no konkursa atgriezās 
ar diplomiem – 1.a klases skolnie-
ce Ksenija Lenija Gertmane un 
8. klases skolnieks Toms Reinis 
Liepiņš ar 1. pakāpes diplomiem, 
bet 2.a klases skolniece Gabriela 
Gertmane un 4.b klases skolniece 
Elīna Kulberga – ar 2. pakāpes dip-
lomiem. Ar atzinības rakstiem no 
Pierīgas jauno pētnieku foruma 
„Skolēni eksperimentē” atgriezās 
visi 4 Saulkrastu vidusskolas dalīb-
nieki – Ričards Freimanis (5.a kl.), 
Annija Grabčika (4.a kl.), Kaspars 
Auseklis un Diāna Banaško (3.a 
kl.). Ar nepacietību gaidām novēr-
tējumu Pierīgas vizuālās un vizuāli 
plastiskās mākslas konkursā „Lat-
vijas toņi un pustoņi”. 

Šā gada sākumā finiša taisnē 
iegāja dažas aktivitātes, kas sākās 
vēl pagājušajā gadā. Tā 31. janvā-
rī noslēdzās lasīšanas maratons 

„Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 
2017”, kurā pirmo gadu patstāvīgi 
piedalījās Saulkrastu vidusskola. 
52 skolas aktīvākie lasītāji kļuva 
par lasīšanas ekspertiem, izlasot 
visas sešas piedāvātās grāmatas 
un elektroniski aizpildot lasīša-
nas eksperta anketu. Atsevišķas 
interesantākās kolekcijas grāma-
tas izlasīja ap 100 grāmatu inte-
resentu, to vidū arī daži vidussko-
lēni, skolotāji un bērnu vecāki. 
Finiša taisnei 28. februārī un 13. 
martā tuvojas arī bateriju un ma-
kulatūras vākšanas akcijas „Tīrai 
Latvijai”, kurās savu pilsonisko 
līdzdalību un rūpes par apkārtējo 
vidi apliecina Saulkrastu vidus-
skolas kolektīvs. Šajā gadā īpaši 
aktīvi ir bijuši atsevišķi vācēji. 
Baterijas visaktīvāk vāca Liliāna 
Nei mane un Una Līce no 5.b kla-
ses, savukārt makulatūru – Gus-
tavs Patriks Paiders (1.a), Ingus 
Augstmanis (2.a), Tīna Eversone 
(2.b), Irma Buldere (3.a), Ričards 
Bite (3.b), Sindija Ozolniece (4.a). 
Paldies visiem vecākiem par mil-
zīgo makulatūras celt un nestspē-
ju! Atgādinām, ka līdz 13. martam 
vēl ir iespēja atbrīvot kādu ista-
bas, mājas vai šķūnīša stūri no 
tur gadiem krājušās makulatūras, 
nododot to Saulkrastu vidussko-
las sākumskolā pie dežurantēm 
vai Saulkrastu novada bibliotēkā.

Detalizētāku informāciju par 
Saulkrastu vidusskolas skolēnu ik-
dienas dzīvi, aktivitātēm, panāku-
miem un olimpiādēm meklējiet 
skolas mājas lapas www.saulkras-
tuvsk.lv sadaļā „Lepojamies!”.

Ivonna Ungure,  
Saulkrastu vidusskola

Žetonu vakars 
Saulkrastu vidusskolā
10. februārī piederības zīmē – 
savai zemei, savai tautai, 
savam novadam un savai 
skolai – noritēja Žetonu vakars 
Saulkrastu vidusskolā.  

Piederības zīmi Saulkrastu no-
vadam un Saulkrastu vidussko-
lai saņēma 12. klases skolēni ar 
audzinātāju Lilitu Rihteri. Šajā 
vakarā īsti saprotam, ka mācību 
laiks dzimtajā skolā tuvojas no-
slēgumam, skolēni pieauguši un 
nobrieduši patstāvīgām dzīves 
gaitām. To apliecināja paši skolē-
ni ar situāciju izrādi „Bērna acīm” 
par saviem spilgtākajiem atmiņu 
brīžiem skolas dzīvē. Divpadsmi-

tie tēloja gan skolotājus, gan paši 
sevi, gan skolas direktori Veltu 
Kalnakārkli, kuras darba ikdienu 
veiksmīgi nospēlēja skolas izci-
lākais skolēns Rinalds Seržants. 
Sirsnīgs un muzikāls bija sagata-
votais video par 12. klases skolēnu 
ikdienas notikumiem skolā, kura 
beigās klasesbiedri izteicās cits 
par citu kā par labiem draugiem. 
Žetonu vakara izskaņā emocio-
nāls un mīļš paldies skolotājiem 
un vecākiem par atbalstu un uz-
mundrinājumu skolas gadu šķēr-
šļu joslā.

Lilita Rihtere, 
Saulkrastu vidusskola

„Bērnu žūrijas” dalībnieki 
izveido bibliokuģi
23. februārī Zvejniekciema 
vidusskolas bibliotēkā 
noslēdzās Latvijas Nacionālās 
bibliotēkas (LNB) lasīšanas 
veicināšanas programma 
„Bērnu, jauniešu un vecāku 
žūrija 2016”.  Pasākums notika 
divām vecuma grupām 
atsevišķi: bērniem vecumā no 
5 līdz 10 gadiem un jauniešiem 
no 11 līdz 19 gadiem. 

Noslēdzoties „Bērnu žūrijai”, 
katrs lasītājs ilustrēja mīļāko 
„Bērnu žūrijas” grāmatu no 2016. 
gada LNB piedāvātās grāmatu 
kolekcijas, izveidojot „Bērnu, 
jauniešu un vecāku žūrijas 2016” 
bibliokuģi, kurš simbolizē lasī-
šanas veicināšanas programmu 
Zvejniekciema vidusskolā.

Kopā ar latviešu valodas un 
literatūras skolotāju Valdu Tin-
kusu tika sagatavots ekspreskon-
kurss pasākuma dalībniekiem par 
izlasītajām „Bērnu un jauniešu 
žūrijas” grāmatām. Dalībnieki 
ar sajūsmu atbildēja uz jautāju-
miem, izmantojot interaktīvās 
balsošanas ierīces  „ActivExpres-
sion”, kas  nodrošina iespēju acu-

mirklī iegūt atbildes un novērtēt 
to pareizību. 

Par interesantākajām Zvejniek-
ciema vidusskolas lasītāji atzina 
šādas grāmatas: L.Žutautes „Kika 
Mika un lielā tumsa”, par ko balsoja 
1. un 2. klases skolēni; A.Lindgrēnes 
„Emīls un Īda no Lenenbergas” 
bija labākā 3. un 4. klases audzēk-
ņu vērtējumā; H.Tamma grāmatu 
„Nindzja Timijs” par labāko atzina 
5.–7. klases skolēni, bet E.Lokhārtas 
darbu „Mēs bijām meļi” labāko vidū 
ierindoja 9.–12. klases jaunieši. Bal-

sojuma rezultāti Latvijā kļūs zināmi 
„Lielajos lasīšanas svētkos” LNB. 

Žūrijas eksperti par aktīvu 
dalību saņēma Elīnas Brasliņas 
dizainētu 3D magnētiņu un pa-
teicības.

Paldies bērnu vecākiem un sko-
lotājiem, kas atbalsta jaunos lasī-
tājus un balsoja „Vecāku žūrijā”!

Ar nepacietību gaidīsim „Bērnu, 
jauniešu un vecāku žūriju 2017”!

Dace Dulpiņa, 
Zvejniekciema vidusskola

Skaists pārdomu mirklis 
pirms eksāmeniem
24. februārī Zvejniekciema 
vidusskolā norisinājās Žetonu 
vakars, kurā notika skolas 
žetonu pasniegšana 12. klases 
audzēkņiem. 

Tie ir tradicionāli svētki skolē-
niem, viņu ģimenēm, skolotājiem 
un skolas darbiniekiem. Žetonu 
vakars ir kā atelpas brīdis pirms 
pēdējā un nozīmīgākā posma – 
eksāmenu sākuma –, kad vēl var 
pakavēties atmiņās, atskatīties uz 
paveikto un pasapņot par nākotni. 

Apsveikuma vārdus teica un že-
tonus 12. klases skolēniem pasnie-
dza Zvejniekciema vidusskolas 
direktors Andris Dulpiņš. Pēc tam 
klātesošie noskatījās divpadsmito 
veidotu videofilmu, kurā  tika rā-
dīts, cik cītīgi nākamie absolven-
ti ir mācījušies dažādus mācību 
priekšmetus un par ko viņi domā 
un sapņo stundu laikā un starpbrī-
žos. Nākamie 12. klases absolven-
ti  – Annija Dzērve, Tīna Fridrih-

sone, Edgars Kalniņš, Sabīne Alise 
Leimane, Krista Makevica, Elīna 
Marī Maksimova, Arturs Muskars 
un Linda Ozola – bija sagatavojuši 
arī prezentāciju, kurā fotogrāfijās 
tika ietverti skaistākie kopā pava-
dītie mirkļi – ekskursijas, pārgājie-
ni, piedalīšanās dažādos projektos 
un citos pasākumos. Skaists un 
aizkustinošs bija Tīnas Fridrihso-
nes muzikālais priekšnesums. 

Apsveikuma runu saviem au-
dzēkņiem un klātesošajiem teica 
12. klases audzinātāja Māra Alena. 
Arī vienpadsmitie bija iesaistīti 
šī pasākuma norisē, izskanēja arī 
viņu sveiciens un panākumu vē-
lējumi  „lielajiem” skolasbiedriem. 

Žetonu vakars ir skaists pārdo-
mu brīdis pirms eksāmeniem, kā 
arī apliecinājums tam, ka 12. kla-
ses skolēni ir gatavi skolas gaitu 
noslēgumam. Lai veicas! 

Valda Tinkusa, 
Zvejniekciema vidusskola

Lielie jauniešu žūrijas lasītāji un bibliotekāre D.Dulpiņa.

12. klases skolēni un klases audzinātāja L.Rihtere. 
Foto no R. Seržanta personīgā arhīva

Nākamie absolventi.
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Kam gan negribas izskatīties jaunam, svaigam, bez rūpju rievām 
pierē un „vārnu kājiņām” pie acīm, taču laiks dara savu... 
Protams, ne jau katrs Saulkrastu iedzīvotājs ir saņēmies un 
pārkāpis skaistumkopšanas salona „Klēra” slieksni vai bijis 
jaunajā salonā „Klēra LUKSS”, lai atgūtu piejūras vējā zaudēto 
sejas svaigumu, taču Kristīnes Ješus vārds gan daudziem nav 
svešs. Jau otro gadu desmitu viņa Saulkrastus sauc par savām 
mājām. Savukārt salona nosaukumā „Klēra” ir iešifrēti viņas 
priekšstati par skaistumu.

Atzīta par īpašu
Ir profesijas, kurās krāt dažādus 
sertifikātus un diplomus ir pie-
nākums, un pērn 17. novembrī 
Kristīnes Ješus varēšanas aplie-
cinājumiem tika pievienots vēl 
viens. Saulkrastu novada dome 
viņai pasniedza atzinības rakstu 
uzņēmējdarbībā – par prasmīgu 
un profesionālu darbu, veiksmīgi 
daudzus gadus vadot uzņēmumu, 
mērķtiecīgu profesionālo pilnvei-
došanos un aktīvu dalību novada 
svētku norisēs. To noteikti var 
saukt par pagodinājumu no savē-
jo puses, kas nopelnīts ar 15 gadu 
ilgu darbošanos Saulkrastu uzņē-
mējdarbības vidē.

„Skaistumkopšana, estētiskā 
kosmetoloģija ir īpaša industrija, 
tāpēc tajā strādājošajiem jābūt 
īpašiem darbiniekiem, ar lielis-
kām meistara rokām, attieksmi 
un izpratni. Kristīnei Ješus izdo-
das veiksmīgi vadīt kolektīvu un 
pašai kā izcilai meistarei strādāt 
skaistumkopšanas jomā. Viņas 
paveiktais ir pierādījums, ka 
darbs tiek darīts no sirds un god-
prātīgi.

Kristīne jau 15 gadu ar neiz-
sīkstošu enerģiju, pašaizliedzīgu 
darbu, īpašu attieksmi pret katru 
klientu nodrošina skaistumkopša-
nas pakalpojumus ikvienam, nekad 
neliedzot savu profesionālo pado-
mu, apmācot jaunos meistarus, pa-
līdzot tiem profesionāli augt.

Kristīne regulāri papildina 
savas profesionālās zināšanas, 
piedaloties semināros Latvijā un 
ārzemēs, kuru rezultātā tiek ie-
viesti arvien jauni pakalpojumi 
un jaunākās skaistumkopšanas 
tendences arī Saulkrastos,” tika 
sacīts, viņai pasniedzot atzinības 
rakstu.

Saulkrasti mani uzrunāja 
Kristīne Ješus: – Vispirms es no 
tāliem laukiem atbraucu uz Rīgu 
mācīties medicīnu. Tad no medi-
cīnas skolas mēs, divas meitenes, 
sākām strādāt Stradiņa slimnīcā, 
nodaļā pie daktera Stroda. Tā pa-
liku Rīgā, bet Saulkrastos ieprecē-
jos. Šeit jau divus gadu desmitus 
ir manas mājas un darbs. Ļoti 
gribētu iesaistīties arī vietējā dzī-
vē, piemēram, dziedāt korī vai iet 
dejot tautiskās dejas, bet tam ne-
atliek laika, jo ir daudz darba un 
savu prasa arī ģimene. 

Man ir divi jau pieauguši dēli – 
Ventam ir 32, Ervīnam – 28 gadi – 
un meitiņa Katrīna, kurai ir astoņi 
gadi. Savukārt darbs salonā nozī-
mē garas darba stundas. Vasarā 
reizēm strādāju līdz desmitiem 
vakarā, citreiz pat ilgāk. Ja ir kāda 
brīva diena, tad ir jāgādā preces, 
jākārto administratīvās lietas. 

Taču es sekoju līdzi visam, kas 
Saulkrastos notiek, zinu, kādi 
pasākumi gaidāmi vai kādi svētki 
tiek rīkoti, un tajos cenšos piedalī-
ties. Piemēram, Saulkrastu Muze-
ju naktī, kas bija veltīta Rainim un 
Aspazijai, arī mūsu salona durvis 
bija atvērtas apmeklētājiem. Uz-
ņēmām viesus, pastāstījām, ko 
mēs šeit darām, kādu mazliet no-
grimējām, kādam sakopām roku 
nagus, kādam pastāstījām par 
pareizu kosmētikas lietošanu. Kā 
labu piemiņu par līdzdalību pasā-
kumā no Muzeju nakts organizē-
tājiem saņēmām diplomu.

Taču atzīšos, ka mani kā vieta, 
no kuras es negribu braukt prom, 
saista ne tikai Saulkrasti, bet visa 
Latvija. Protams, arī manos rados 
ir cilvēki, kas devušies pasaulē 
meklēt laimi, bet tas ir noticis ne 
labas dzīves dēļ. 

Man ir paveicies, jo man šeit ir 
darbs, kas man ļoti patīk un ku-
ram es pilnībā atdodu sevi visu. 
Turklāt tas, ko daru, ļauj man 
dzīvot normālu, pietiekami pārti-
kušu dzīvi. Taču ir cilvēki, kam tik 
labi neveicas vai kurus spiež kre-
dītu nasta, un viņi ir bijuši spiesti 
aizbraukt no savas valsts. Un, lai 
ko viņi sacītu, ka tur jūtas brī-
vi, ka visam pietiek naudas, taču 
sirds dziļumos tik un tā paliek 
sāpe, ka bija jāaizbrauc. 

Vēl man ir lauku mājas Sēlijā, 
Dvietes pagastā, no kura nācis 
arī slavenais Latvijas vīnogu au-
dzētājs Pauls Sukatnieks. Tur nav 
jūras kā šeit, Saulkrastos, bet, kad 
man pietrūkst enerģijas, es tur 
aizbraucu atkal uzlādēties un at-
gūt līdzsvaru dabā. Savukārt šeit, 
Saulkrastos, man ar savu spēku 
liek sapurināties jūra. Tiesa, līdz 
jūrai nevaļas dēļ aizeju tikai dažas 
reizes gadā, ja iznāk sešas, tad jau 
tas ir ļoti daudz.

Ja man jautātu, vai ir vērts dzī-
vot Saulkrastos, es sacītu – no-
teikti. Šī vieta pie jūras man ir ļoti 
mīļa jau no laika gala. Tad, kad 
es te vēl nedzīvoju pastāvīgi, at-
braucu, staigāju pa pilsētu, vēroju 
mājas un domāju, ka es te reiz gri-
bētu dzīvot. Un laikam jau dzīvē 
tā ir, ka tas, ko tu no visas sirds 
vēlies, arī ņem un piepildās. Tepat 
Latvijā ir neskaitāmas vietas, kur 
esmu bijusi, piemēram, Alūksnē, 
Ainažos, Limbažos un citur. Tur 
viss ir labi un skaisti, bet tīri emo-
cionāli nekas mani šīm vietām 
nav piesaistījis. Tad skaidrs, ka 
man tur nevajag dzīvot. 

Es biju pirmā 
kosmetoloģe Saulkrastos

– Es biju pati pirmā, kas pirms 
15 gadiem Saulkrastos sāka nodar-
boties ar skaistumkopšanu – sejas 

procedūrām, ķermeņa masāžu. 
Biju individuālā komersante, 
un mans pirmais salons atradās 
Saulkrastu slimnīcā. Tur bija ie-
kārtotas četras telpas – ķermeņa 
procedūrām un masāžām, infra-
sarkano staru pirts, kurā cilvēki 
varēja pirms masāžas sasildīties, 
kabinets roku un nagu kopšanai 
un sejas procedūrām, kā arī solā-
rijs. Diemžēl tas viss kādu dienu 
beidzās un man vajadzēja aiziet, 
bet rezultātā biju ieguvēja, jo tad, 
ja dzīve rit pārāk gludi, sākas rutī-
na un šķiet, ka viss ir vislabākajā 
kārtībā. 

Vietu savam nākamajam kos-
mētikas salonam nu jau ar nosau-
kumu „Klēra” atradu Saulkrastu 
centrā. Tā bija pilnīgi jauna situā-
cija, ar jauniem klientiem un citu 
piedāvājumu nekā slimnīcā, kas 
atradās ārpus pilsētas centra. 

Pēc vairāku gadu darbošanās 
atkal sāku domāt, ka laiks meklēt 
jaunas iespējas, atvēru vēl vienu 
salonu, kurā klientiem nu varu 
piedāvāt ko jaunu, piemēram, spa 
procedūras, karsto akmeņu un 
šokolādes masāžu, saunu. Par to 
iepriekš tikai varēju sapņot, bet 
nu tas viss ir jaunajā salonā „Klēra 
LUKSS”. 

Tiesa, pirms manis Saulkrastos 
bija tāds maziņš skaistumkopša-
nas saloniņš, kur viena sieviete 
piedāvāja vizāžistes pakalpoju-
mus, bet nekas no tā, ko varētu 
saukt par nopietnu kosmetoloģi-
ju, tas nebija. 

Vārds „nopietni” skaistum-
kopšanas nozarē nozīmē strādāt 
ar profesionālu kosmētiku, ne-
vis ar to, ko var iegādāties tepat 
stūra veikaliņā. Arī tas, ja veikalā 
nopērkam kef īra paku un to, kas 
tajā, liekam kā kompresi uz sejas, 
nav pats labākais līdzeklis, kas pa-
liekoši uzlabos mūsu izskatu. 

Tāpat arī modernā kosmeto-
loģija nozīmē cītīgu sekošanu 
jaunākajiem atklājumiem šajā 
jomā, dažādas skaistuma un ve-
selības kopšanas aparatūras lie-
tošanu.

Savukārt uz jautājumu, kur 
ir šī biznesa panākumu atslēga, 
atbilde ir viena – vispirms jābūt 
godīgam pret klientu, nedrīkst 
viņu mānīt un stāstīt, ka, lūk, tad, 
ja mēs uzsmērēsim uz sejas to vai 
citu krēmu, cilvēks izskatīsies 
daudz jaunāks un skaistāks. Pa-
tiesībā tas ir liels darbs, kas nozī-
mē pareizu sejas ādas un ķermeņa 
kopšanu. Pieļautās kļūdas nozīmē 
sabojāt daudzas labas dabas dotas 
lietas. Tātad – postu var nodarīt 
arī pārcentība. Tāpēc pareiza rū-
pēšanās par savu izskatu nozīmē 
atrast zelta vidusceļu starp to, kas 
cilvēkam ir dabas dots, un to, ko 
var piedāvāt skaistumkopšanas 
salons.

Ar naudu neviens 
vairs nemētājas

– Man ir medicīniskā izglītība, 
bet vēlāk esmu papildinājusies, 
pabeidzot toreizējo Rīgas Kos-

mētikas skolu, kas tagad ir Starp-
tautiskā CIDESCO Rīgas Kosmē-
tikas skola. To beidzot, klausītāji 
saņem sertifikātu, kas der piecus 
gadus. Taču šajā laikā mums jāsa-
vāc noteikts skaits kredīta stun-
du, apmeklējot dažādus kursus. 
Tātad nepieciešama nemitīga iz-
glītošanās. Ja to nedara, protams, 
strādāt var, bet tu vairs neesi ser-
tificēts kosmetologs. 

Piemēram, pie manis uz skais-
tumkopšanas salonu atnāk sveši 
cilvēki, īpaši ārzemnieki, kuri 
grib saņemt kādu kosmetoloģijas 
pakalpojumu. Nereti viņi skaidri 
paprasa, kāds sertifikāts man ir, 
un tikai tad sākam nopietni runāt 
par to, ko viņi īsti vēlas, jo proce-
dūru laikā grib atrasties drošās 
rokās. 

Vasarā uz Saulkrastiem brauc 
atpūsties pārtikuši ļaudis no Krie-
vijas. Viņi pieprasa gan attiecīgu 
servisu, gan augstu procedūru 
kvalitāti, jo ļoti seko līdzi tam, par 
ko izdod savu naudu. 

Ar naudu mūsu pusē cilvēki 
mētājās „trekno” gadu laikā, kad 
bija skaidrs, ka sievietes nāk uz 
skaistumkopšanas salonu naudu 
notriekt. Bija kundzes, kuras ik 
nedēļu krāsoja matus un veido-
ja frizūru, tad gāja pie manikīra 
un pedikīra, tad kosmetologa, 
un tā apli pēc apļa. Tad sekoja 
krīzes laiks, un es nezināju, kas 
būs tālāk, jo cilvēki taču vispirms 
domā par dienišķo maizi un tikai 
tad par skaistumu. Par laimi, tā 

nenotika, jo cilvēkiem vienmēr 
ir svarīgi, kā viņi izskatās. Ja tu 
esi apmierināts ar savu izskatu, 
kārtībā ir arī veselība, tad dzīvē 
iet labāk. 

Veselība ir svarīgāka 
par skaistumu

– Tā kā esmu mediķe, mazāk 
domāju par sava darba estētisko 
pusi, bet gan to, kas svarīgāks cil-
vēka veselībai. Tagad esmu sāku-
si strādāt ar spāņu ārstniecisko 
kosmētiku, kas ļauj atbrīvoties 
no pigmenta plankumiem, ādas 
apsarkumiem, iekaisumiem un 
citām sliktām lietām, kas parā-
dās uz sejas. Varu palīdzēt uz-
labot sejas krāsu arī pīpmanim, 
kuram vaigs palicis pelēcīgs no 
smēķēšanas, taču vispirms cen-
šos viņu atrunāt no šī ieraduma. 
Patiesībā jau jebkurai lietai ir 
jāmeklē cēlonis un tas jālikvidē, 
tikai tad sejas krāsa uzlabosies. 
Pīpmaņu gadījumā, ja cilvēks 
neko nedarīs, lai atmestu smēķē-
šanu, kosmetologa darbs tikpat 
drīz vien būs vējā. 

Tāpēc man jābūt arī nedaudz 
psiholoģei un jārunā ar cilvēkiem, 
ko vajadzētu darīt viņiem pašiem, 
lai izskats uzlabotos. Piemēram, 
ja uz salonu atnāk cilvēks, kuram 
ir liekais svars, mēs runājam par 
to, kā pareizi ēst – bieži un mazās 
porcijās, sekojot tam, ko ēd, ne-
vis mocīties ar nežēlīgām diētām. 
Viss, ko ēdam, taču atstāj iespai-
du uz mūsu veselību un izskatu, 
jo ne jau velti mēdz teikt, ka kapu 
paši sev izrokam ar karotēm. Pro-

tams, ēšana ir bauda, no kuras ir 
grūti atteikties, notiesājot šašli-
kus, kūpinājumus un tortes. Ir 
svētku reizes, kad to arī var darīt, 
bet ikdienā tomēr būtu noderīgi 
padomāt, ko un cik daudz ēdam, 
nevis negausības dēļ nākt pie 
manis un tērēt naudu, lai atgūtu 
kaut cik cilvēcīgu izskatu. Taču, 
kā jau teicu iepriekš, nemainot 
dzīvesveidu, var sasniegt tikai īs-
laicīgus rezultātus. Brīnumdare 
jau es neesmu, tāpēc uzsveru, ka 
izvēle būt skaistam un veselam 
ir paša cilvēka rokās. Es varu ti-
kai nedaudz palīdzēt ceļā uz šo 
mērķi. 

Vēl ar klientiem runājam, ka, 
rūpējoties par labu izskatu, viss 
jādara saprāta robežās, tad viss 
būs kārtībā. Savulaik pie manis 
nāca meitene, kura gribēja katru 
dienu iet solārijā. Taču es viņu 
otrā dienā vairs solārijā nelaidu, 
jo divas dienas pēc kārtas tas nav 
vajadzīgs. Meitene sadusmojās 
un aizgāja prom, bet, iespējams, 
ne uz citu solāriju. 

Kristīne Ješus: Man nav daudz laika skatīties atpakaļ

VJMMS audzēkņi – 
laureāti starptautiskā 
pūšamistrumentu 
konkursā
Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolas 
(VJMMS) 1. klases audzēknis Gusts Ozoliņš-
Karlsons jaunākajā vecuma grupā ieguva 
3. vietu, bet 5. klases audzēknis Kirils Turovs  
vecākajā grupā – godpilno 1. vietu Starptau-
tiskajā pūšam instrumentu konkursā „Naujene 
Wind 2017” Daugavpilī. Vairāk informācijas 
nākamajā izdevumā.

Iebraucēji – vasarā, 
vietējie – ziemā

– Mans klientu loks ir stabils, un 
viņi labi zina, ko es varu piedāvāt. 
Ir cilvēki, kas pie manis nāk gada 
tumšākajos mēnešos, jo vasarā no-
darbojas ar citām lietām  – strādā 
dārzā, dara citas lietas. Esmu glu-
ži kā poliklīnikā katram klientam 
iekārtojusi savu kartīti, kurā ie-
rakstu, kad klients te ir bijis un ko 

esmu darījusi. Pēc kāda laika, kad 
cilvēks atkal atnāk uz salonu, mēs 
redzam, kādas procedūras bijušas, 
pārrunājam, kas patika un kas ir 
palīdzējis. Piemēram, sejas ādas 
uzlabošanai strādāju ar ārstnie-
ciskajām augļskābēm, kas noloba 
sejas ādas virskārtu. Trīs dienas ir 
grūtākas, bet tad sejas āda paliek 
svaiga un skaista.  

Uz salonu nāk ne tikai sievietes, 
bet arī kungi. Ir vīrieši, kas lepojas 
ar raupjām strādnieka rokām, bet 
ir firmu vadītāji, menedžeri, kuri 
nevar atļauties iet parakstīt līgu-
mus ar sastrādātām un nekoptām 
rokām. Ārējais izskats jau tomēr 
ir mūsu pirmā un svarīgākā vi-
zītkarte. Protams, šādu klientu, 
kuri vēlas vaksāciju vai sejas pro-
cedūras, vairāk ir Rīgā, bet nāk 
arī Saulkrastu iedzīvotāji. Jaunieši 
parasti nāk tīrīt sejas ādu. Puiši 
sākumā kautrējas, bet tad, kad, 
piemēram, pumpa uz deguna sāk 
traucēt, viņi met kaunu pie malas 
un nāk pie kosmetologa. 

Viskarstākie mūsu darba mē-
neši ir vasarā – jūlijā un augustā. 
Rudenī, ziemā un pavasarī, kad 
pārsvarā ir vietējie klienti, piedā-
vājam dažādas akcijas. Par tām 
cilvēki interesējas, un, kad pienāk 
rudens, jautājums, kad sāksies at-
laižu laiks, skan itin bieži. Tagad 
par to ir iespējams uzzināt arī so-
ciālajos tīklos. 

Nav laika dzīvot atmiņās
– Līdztekus ikdienas darbam 

man visu laiku turpinās pašizglī-
tošanās maratons, jo apmeklētāji 

allaž prasa, kas jauns nācis klāt 
kosmētikas nozarē, ko jaunu un 
nebijušu varam viņiem piedāvāt. 
Un, ja kāds kosmetologs domā, 
ka pietiek ar izglītību, kas iegūta 
pirms 15 gadiem vai vēl senāk, tad 
ne uz kādiem panākumiem savā 
darbā cerēt nevajadzētu. 

Pašlaik arī pie mums aktuāla 
kļūst biorevitalizācija – proce-
dūra, kad visu seju injicē ar hia-
luronskābi. Ja mēs, domājot par 
savu labklājību, bankā noguldām 
naudu, tad, rūpējoties par savas 
sejas ādas kvalitāti nākotnē, lai 
vecumdienās nebūtu spogulī jā-
skatās uz krunkainu seju, cilvēki 
izvēlas tieši biorevitalizāciju. Va-
sarā, kad šeit ierodas Maskavas 
publika, redzams, ka viņi jau lai-
kus ir padomājuši, kādi izskatīsies 
vecumdienās, un ir pielietojuši 
šādas procedūras. Krievijas liel-
pilsētu iedzīvotājiem tā ir ikdie-
na, pie mums vēl ne. 

Atšķirībā no botoksa vai fille-
riem, kas grumbas sejā izlīdzina 
uzreiz, biorevitalizācija nedod 
acumirklīgus rezultātus, taču 
nekādi nekaitē veselībai un vē-
lāk arī izskatam. Reiz kāda mana 
draudzene, kura veica šo pro-
cedūru, sacīja: „Visi man prasa, 
kas ar mani ir noticis, vai esmu 
iemīlējusies, ka tik labi izskatos.” 
Taču viņa vienkārši bija sekojusi 
jaunumiem estētiskajā kosmeto-
loģijā. 

Tāpēc varu tikai piebilst, ka 
man nav laika dzīvot atmiņās, jo 
nemitīgi ir jāskatās uz priekšu. 
Manuprāt, nav lieki jātērē laiks, 
domājot, kā reiz bija, jo dzīve 
taču iet uz priekšu. Ja arī kādreiz 
ir bijuši dažādi aizvainojumi, tad 
tie ir palikuši aiz muguras un 
beigušies. Turklāt visas tās lie-
tas – skaudība, ļaunatminība un 
daudz kas cits – traucē cilvēkam 
normāli dzīvot. Tāpēc ikdienā la-
bāk ir domāt kaut ko pozitīvu un 
virzīties uz priekšu. Arī visas vese-
lības problēmas taču rodas no tā, 
ka pats dvēselē esi melns. 

Protams, par to ir viegli runāt, 
bet patiesībā pie tā ir smagi jā-
strādā, lai tu uz kādu lieki nedus-
motos, kādam nepateiktu kaut 
ko aizvainojošu. Daudz labāk ir 
iemācīties visiem piedot, un tad 
redzēsi, ka visi ceļi tev būs vaļā. Tas 
taču ir tik vienkārši, lai gan vismaz 
sākumā nav tik viegli izdarāms.  

Ģirts Kondrāts 

Kristīne Ješus kopš šā gada sākuma darbojas savā jaunajā salonā „Klēra LUKSS”. Tās ir jaunas iespējas un 
pakāpšanās jaunā līmenī arī telpu plašuma ziņā, atstājot aiz muguras agrāko kosmētikas „ūķīšu” mērogus. 
Foto: Einārs Binders

Kristīne kopā ar sava uzņēmuma darbiniecēm Saulkrastu pludmalē.

Kristīne Ješus, saņemot Saulkrastu domes atzinības rakstu. 
Foto no Kristīnes Ješus personiskā arhīva 
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„Rūķītim” čaklas rokas
Pirmsskolas izglītības iestādes 
„Rūķītis” bērni, pedagogi un 
vecāki februārī rūpējās par 
apkārtējās dabas veselību.

Sākām ar makulatūras vākšanu, 
lai to tālāk varētu pārstrādāt un 
lietot atkal. Nedēļas laikā savā-
cām 345 kg. Tas nozīmē, ka bērni 
kopā ar vecākiem un audzinātā-
jām no nociršanas izglābuši aptu-
veni sešus kokus.

 Visi aktīvi iesaistījās Silto 
džemperu dienās, kuras rīkoja 
ekoskolu partneri no Beļģijas. Sil-
to džemperu dienas tika rīkotas ar 
mērķi pievērst sabiedrības uzma-
nību klimata pārmaiņām, likt kat-

ram aizdomāties par savu rīcību 
ikdienā. Pirms diendusas samazi-
not siltumu, pēc 2,5 stundām gaisa 
temperatūra bija pazeminājusies 
par diviem grādiem. Bērni ģērbās 
džemperos un izrādīja tos pašu ie-
studētā modes skatē un džemperu 
izstādē. Arī koki bērnudārza teri-
torijā tika ietērpti džemperos.

Visa mēneša garumā vecāki 
kopā ar bērniem no veciem adīju-
miem un auduma atgriezumiem 
gatavoja jaunas rotaļlietas, kuru 
izstādi ar nosaukumu „Dzīvnieku 
pasaule manā grupiņā” var apska-
tīt no 6. marta.

Agnija Pavāre, PII „Rūķītis”

Vadītāju tikšanās ar senioriem
Februāra sākumā Saulkrastu 
novada domē notika senioru 
tikšanās ar Saulkrastu novada 
pašvaldības izpilddirektoru 
Andreju Arni, Saulkrastu 
Sociālā dienesta vadītāju 
Kristīni Mozgu un Attīstības 
un plānošanas nodaļas 
vadītāju Solveigu Tiļugu, kurā 
atbildīgās personas informēja 
par aktualitātēm un atbildēja 
uz uzdotajiem jautājumiem, 
kas ietilpst uzaicināto vadītāju 
darbības jomās.

Kāpēc Saulkrastos ir visaug
stākais apkures tarifs?

Izvērtējot dažādus nosacījumus 
un pielietojot siltumenerģijas apgā-
des pakalpojumu tarifu aprēķinā-
šanas metodiku, tarifu nosaka un 
apstiprina Sabiedrisko pakalpoju-
mu regulēšanas komisija, nevis pa-
kalpojuma sniedzējs – „Saulkrastu 
komunālserviss”. Izvērtējot tarifa 
projektu, regulators pārbaudīja un 
analizēja visus ar siltumapgādes pa-
kalpojumu nodrošināšanu saistītos 
datus – prognozēto siltumenerģijas 
apjomu, ražošanas iekārtu efektivi-
tātes parametrus, kurināmā izmak-
sas, kā arī visu citu izmaksas pama-

tojošo dokumentāciju, piemēram, 
rēķinus, pavadzīmes, līgumus un 
citu dokumentāciju.

Tarifu atšķirības dažādās vietās 
nosaka pakalpojumu sniegšanas 
nosacījumi – izvēlētie siltumap-
gādes sistēmas tehnoloģiskie risi-
nājumi, siltumapgādes sistēmas 
kompaktums un tās tehniskais 
stāvoklis, kā arī apdzīvotās vietas 
ģeogrāfiskās un citas īpatnības, pie-
mēram, reljefs, apbūves blīvums, 
siltumapgādes lietotāju daudzums. 
Saulkrastos ir četras katlumājas, 
kas piegādā siltumu samērā ne-
lielam iedzīvotāju daudzumam. 
Kopējais siltumtīklu garums ir 
3,56 km. Visi šie parametri ietekmē 
pakalpojumu sniegšanas izmaksas.

Kur vērsties, ja kooperatīvos 
vai pie daudzdzīvokļu mājām ir 
izveidojušās kaķu kolonijas?

Šajā gadījumā ir jādodas uz 
Saulkrastu pašvaldības policiju, jā-
raksta iesniegums, jo pašvaldības 
policija ir noslēgusi līgumu ar bied-
rību „Dzīvnieku patversme „Meža-
vairogi”” par klaiņojošo dzīvnieku 
izķeršanu. Saulkrastu pašvaldības 
policijas tālr. 67142525, 25449916.

Dzeņu ielā izgāzta zeme. Vai 
tur paredzēta būvniecība?

Tā ir privāta teritorija. Pašvaldī-
bai nav par šo vietu informācijas.

Mežos pie kooperatīviem ir 
daudz atkritumu. Kas tiek da
rīts, lai šo problēmu risinātu?

Pašvaldības policija aktīvi strā-
dā un kontrolē, vai ir noslēgti 
līgumi par atkritumu izvešanu. 
Diemžēl ir neapzinīgi iedzīvotā-
ji, kas atkritumus izgāž mežā, lai 
gan, salīdzinot ar iepriekšējiem 
gadiem, piegružoto vietu skaits 
ir samazinājies. Arī Lielās talkas 
laikā mežos savākto atkritumu 
daudzums ir samazinājies.

Kāpēc dienas laikā deg ielu 
apgaismojums?

Ielu apgaismojums dienas lai-
kā tiek ieslēgts, kad notiek ap-
gaismes ķermeņu pārbaude. Tā 
tiek veikta vienu reizi mēnesī.

Kā pilsētā tiek risināts auto
mašīnu stāvvietu jautājums?

Jaunu stāvvietu laukumu būv-
niecība nav paredzēta. Tomēr ir 
plānots, ka pēc brauktuves pa-
matnes nostiprināšanas auto-
mašīnas varēs novietot vairākos 
Rīgas, Ainažu un Tallinas ielas 
posmos.

Kādi ir galvenie mērķi un uz
devumi Saulkrastu jaunajai So

ciālā dienesta vadītājai, stājoties 
amatā? Kādi ir sadarbības plāni 
ar senioriem?

Galvenie uzdevumi ir pilnvei-
dot esošos un attīstīt jaunus so-
ciālos pakalpojumus Saulkrastu 
novada iedzīvotājiem, tostarp 
pievērst padziļinātu uzmanību 
preventīvajam darbam ar sociāli 
nelabvēlīgajām ģimenēm. Vien-
mēr esam priecīgi, ka tiek izrādīta 
interese un piedāvāta palīdzība ar 
sociālo darbu saistītajos jautāju-
mos. Tāpēc aicinām arī seniorus ar 
savām idejām un priekšlikumiem 
vērsties Sociālajā dienestā klātienē 
vai sazinoties pa tālr. 67142510.

Kāpēc pašvaldībās atšķiras 
piešķirto pabalstu apmērs?

Katra pašvaldība, ņemot vērā 
iedzīvotāju sociālo pakalpojumu 
vajadzības, piešķir konkrētu finan-
sējumu. Jāuzsver, ka Saulkrastu 
pašvaldībā ir plašs pabalstu klāsts 
dažādām iedzīvotāju grupām.

Kas notiek izremontētajās 
telpās Raiņa ielā 7? 

Izremontētajās telpās atradī-
sies „Jauniešu māja”, kurā darbo-
sies bērni un jaunieši no 13 līdz 25 
gadu vecumam. Plānots, ka aktī-
vu darbību tā uzsāks martā.

Cik darbinieku ir Attīstības 
nodaļā?

Attīstības nodaļā strādā divi 
darbinieki.

Ir dzirdēts par spa centra būv
niecību. Kas notiek ar šo projek
tu?

Pašlaik norit sagatavošanās 
darbs, lai piesaistītu iespējamos 
investorus, kuri ieguldītu līdzek-
ļus spa centra būvniecībā.

Vai Saulkrastu novadā ir pie
ejama mūžizglītība? Kas ar to 
nodarbojas?

Mūžizglītība novadā netiek 
realizēta, tomēr pavasarī pieau-
gušajiem plānoti izglītojoši semi-
nāri par dārzkopību, iespējams, 
arī ar amatniecību saistītajās jo-
mās. Iedzīvotāji par semināriem 
tiks informēti savlaicīgi. 

Kāpēc bijušā restorāna „Vā
rava” vietā ir drupas un graus
ti?

Bijušā restorāna ēka un zeme 
pieder SIA „Globals Investment”. 
Pēc domes rīcībā esošās informā-
cijas pašlaik notiek ēkas nojauk-
šanas projekta izstrāde. 

Marika Grasmane, 
Saulkrastu novada dome

„Saules krasts” mūzikā

10. februārī kultūras namā 
„Zvejniekciems” notika 
Mazpilsētu un lauku mūzikas 
skolu 1.–8. kora klašu audzēkņu 
konkurss vokālo ansambļu 
dziedāšanā. 

Konkursa, kas ik pārgadus notiek 
līdztekus vizuālās mākslas kon-
kursam „Saules krasts”, organi-
zētāji ir Vidzemes jūrmalas Mū-
zikas un mākslas skola sadarbībā 
ar Saulkrastu novada pašvaldības 
aģentūru „Saulkrastu Kultūras un 
sporta centrs”. Šis bija jau sestais 
„Saules krasts” mūzikā.

Konkursa mērķis – attīstīt un 
pilnveidot jauno dziedātāju muzi-
cēšanu ansamblī,  unisona divbal-
sīgas un trīsbalsīgas dziedāšanas 
iemaņas, radīt godīgas konkuren-
ces apstākļus lauku un mazpilsētu 
mūzikas skolām un sniegt iespēju 
pedagogiem apmainīties pieredzē 
ar kolēģiem. Konkursā, spītējot 
skarbajam februāra vīrusu laikam, 
kā dēļ vairākām skolām dalību 
konkursā nācās atcelt, piedalījās 
uzņēmīgie Saldus Mūzikas sko-
las, Strenču Mūzikas skolas, Āda-
žu Mākslas un mūzikas skolas un 
Vidzemes jūrmalas Mūzikas un 
mākslas skolas audzēkņu dueti, 
trio un vokālie ansambļi.

Konkursa žūrijā, kas bija ļoti 
vērīga, labvēlīga un draudzīga, 
strādāja Inga Cimiņa, Rīgas In-
terešu izglītības metodiskā cen-
tra vadītāja, kamerkora „Tonika” 
mākslinieciskā vadītāja un diri-
ģente, Andra Fenhāne, J.Mediņa 
Rīgas 1. mūzikas skolas meiteņu 
kora izglītības programmas vadī-
tāja, meiteņu kora „Vivace” māk-
slinieciskā vadītāja, diriģente, un 
Jānis Almanis-Palmbahs, Dobeles 
Mūzikas skolas direktors, jauktā 
kora „Skaņupe” mākslinieciskais 
vadītājs un diriģents.

Konkursu koordinēja VJMMS 
direktores vietniece Līga Ķestere, 
bet iniciatīvu, konkursa noliku-
ma izstrādi aktīvi atbalstīja un ar 
mūsu skolas audzēkņiem strādāja 
kora klases vadītāja Ināra Freima-
ne sadarbībā ar koncertmeistari 
Beatu Geku.

I.Freimane: „Neaizmirstami 
priecīgu satraukumu piedzīvoja 
klausītāji Zvejniekciema kamer-
zālē, klausoties latviešu tautas 
dziesmas „Dzied, māsiņa, tu pret 
mani”, „Trīcēj kalni, skanēj meži” 
un „Stūru stūriem tēvu zeme” 
Latvijas mazo mūzikas skolu kora 
klašu audzēkņu kopējā priekšne-
sumā konkursa „Saules krasts” 
apbalvošanas ceremonijā. Katra 

tautas dziesma jaunajiem mū-
ziķiem iemācīja ko jaunu, deva 
padomu ikdienas dzīvei. Mums, 
pieaugušajiem, sirdī ielija prieks, 
ka tautas dziesma dzīvo mūsu 
vidū! Mazie mūziķi ir tie, kuri ceļ 
godā tautas bagātību un turpina 
latviskās tradīcijas ikdienā. Kora 
klases audzēkņi katrs uz konkur-
su „Saules krasts” veda arī sava 
novada dziesmu no Strenčiem, 
Ādažiem, Saldus, kā arī latviešu 
mūsdienu komponistu oriģināl-
dziesmas.

Meistarība jaunajiem dziedā-
tājiem bija jāceļ tieši ansambļa 
muzicēšanas prasmē, jo konkursa 
nolikumā galvenā prasība bija: 
dziedāt divbalsīgi, trīsbalsīgi ne-
lielos sastāvos, līdz pieciem dzie-
dātājiem vienā kolektīvā. Dzie-
dātāji priekšnesumos izmantoja 
arī dažādus mūzikas instrumen-
tus, skatuves kustību. Konkur-
sa mākslinieciskā kvalitāte bija 
augsta, kas pierādīja pedagogu un 
koncertmeistaru rūpīgo sagata-
vošanas darbu ikdienā.

Visi dalībnieki šķiroties iztei-
ca vēlēšanos turpināt satikšanos 
„Saules krastā”, līdzi vedot jaunus 
dalībniekus un dziesmas.”

VJMMS

Konkursa noslēguma kopdziesma. Solo izpilda VJMMS audzēknis Ričards Sergejevs. Foto no VJMMS arhīva

Grupas „Tince” audzinātāja un auklīte kopā ar bērniem džemperu modes 
skates noslēgumā.

Dalība Jaunatnes starptautisko 
programmu aģentūras projektā
Jaunatnes starptautisko program-
mu aģentūra uzsākusi ilgtermiņa 
projektu „Jaunatnes darba kva-
litātes celšana savā pašvaldībā!”. 
Saulkrastu novada pašvaldība ir 
viena no septiņām Latvijas pašval-
dībām, kura piedalās šajā projektā, 
lai veidotu stratēģisku un ilgter-
miņa jaunatnes politiku novadā. 

Projekta mērķis ir uzlabot jau-
natnes darba kvalitāti pašvaldī-

bās, sniedzot regulāru un ilgter-
miņa atbalstu pozitīvu pārmaiņu 
veicināšanai.

Projektā piedalās un Saulkrastu 
novada pašvaldību pārstāv Saul-
krastu jauniešu iniciatīvu centra 
vadītāja Vaira Cīrule, Saulkrastu 
bērnu un jauniešu dienas cen-
tra „Saulespuķe” vadītāja Ingūna 
Feldmane un jaunietis Renārs 
Peksis.
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Saulkrastu novada domes 
22. februāra sēdes Nr.2 lēmumi
Sēdē piedalās deputāti E.Grāvītis, N.Lī-
cis, S.Osīte, B.Veide, A.Deniškāne, 
G.Lāčauniece, G.Zonbergs, A.Silavnieks.

Par zemes ierīcības projekta apstip
rināšanu, adreses  piešķiršanu un 
lietošanas mērķa noteikšanu
Apstiprināt SIA ,,Metrum’’ izstrādā-
to nekustamā īpašuma Rīgas iela 97, 
Saulkrasti, Saulkrastu novads, zemes 
ierīcības projektu.
Apstiprināt SIA ,,Apriņķa mērnieks’’ 
izstrādāto nekustamā īpašuma Ozolu 
iela 15, Zvejniekciems, Saulkrastu pa-
gasts, Saulkrastu novads, zemes ierī-
cības projektu.

Par īpašuma zemes ierīcības 
projekta izstrādi
Atļaut izstrādāt nekustamā īpašu-
ma ,,Smiltnieki’’, Zvejniekciems, 
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu no-
vads,  zemes ierīcības projektu.

Par zemes vienību apvienošanu, lie
tošanas mērķa noteikšanu, adreses 
piešķiršanu un likvidēšanu
Atļaut apvienot īpašumus ,,Lilaste 
28B’’, Lilaste, Saulkrastu novads un 
,,Lilaste 28a-B’’, Lilaste, Saulkrastu 
novads, izveidojot vienu īpašumu 
0,1626 ha platībā, platība precizēsies 
pēc zemes kadastrālās uzmērīšanas.

Par īpašuma zemes ierīcības 
 projekta izstrādi
Atļaut izstrādāt nekustamā īpašuma 
Ceļi d/s ,,Silmala’, Silmala, Saulkrastu 
pagasts, Saulkrastu novads, zemes ie-
rīcības projektu.
Atļaut izstrādāt nekustamā īpašuma 
Ceļi d/s ,,Mežvidi’’, Mežvidi, Saulkras-
tu pagasts, Saulkrastu novads, zemes 
ierīcības projektu.

Par lēmuma apstrīdēšanu
Atcelt Saulkrastu novada būvvaldes 
2016. gada 21. decembra lēmumu Nr.51 
„Par atteikumu akceptēt būvniecības 
ieceri Krasta ielā 11, Saulkrastos”.

Par detālplānojuma projekta 
apstiprināšanu
Apstiprināt detālplānojuma projek-
tu zemes gabalam Ainažu iela 11F, 
Saulkrastos, Saulkrastu novadā.

Par dalību konkursā 
Pieteikt dalību Lauku atbalsta dienesta 
izsludinātajā konkursā valsts atbalsta 
pasākumā „Zivju resursu pavairošana 
un atražošana publiskajās ūdenstilpēs 
un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības 
pieder valstij, citās ūdenstilpēs, kas 
ir valsts vai pašvaldību īpašumā, kā 
arī privātajās upēs, kurās ir atļauta 
makšķerēšana” un „Zivju resursu aiz-
sardzības pasākumiem, ko veic valsts 
iestādes vai pašvaldības, kuru kompe-
tencē ir zivju resursu aizsardzība” no 
Zivju fonda ar projektiem.

Par līguma noslēgšanu 
Noslēgt līgumu ar SIA „Lazdiņas 
privātās vidusskolas „Punktiņš””, re-
ģistrācijas numurs 51702002891, par 
pašvaldības kompensāciju izmaksu.

Par pašvaldības kompensācijas 
piešķiršanu 
Piešķirt un aprēķināt pašvaldības 
kompensāciju 4 personām par to, ka 
viņu bērni saņem sertificētas aukles 
vai privātas izglītības iestādes pakal-
pojumus. 
 
Par pašvaldības kompensācijas 
izmaksas pārtraukšanu 
Pārtraukt pašvaldības kompensācijas 
izmaksu  4 personām.

Par dalību projektā 
Apstiprināt dalību Eiropas Savienības 
fondu 2014.–2020. gada plānošanas 
perioda darbības programmas „Iz-
augsme un nodarbinātība” 8.3.3. spe-
cifiskā atbalsta mērķa „Attīstīt NVA 
nereģistrēto NEET jauniešu prasmes 
un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA 
īstenotajos pasākumos Jauniešu ga-
rantijas ietvaros un nevalstisko or-
ganizāciju vai jauniešu centru darbī-

bā” projekta „PROTI un DARI!” Nr. 
8.3.3.0/15/I/001 īstenošanā. 

Par dalību starptautiskajā projektā 
Apstiprināt dalību starptautiskā pro-
jekta „Strategic Partnership „Quality 
youth work on municipal level”” ie-
tvaros organizētā nacionāla līmeņa 
projekta „Jaunatnes darba kvalitātes 
celšana savā pašvaldībā” īstenošanā. 

Par saistošo noteikumu 
apstiprināšanu
Apstiprināt Saulkrastu novada do-
mes saistošos noteikumus „Grozījumi 
Saulkrastu novada domes 2009. gada 
13. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 13 
„Saulkrastu novada pašvaldības noli-
kums””.

Par līdzekļu piešķiršanu uzskates 
materiālu sagatavošanai 
Piešķirt finansējumu no neparedzēta-
jiem līdzekļiem Administrācijas  bu-
džetam 7 500,00 euro, lai atmaksātu 
dokumentu paketes sagatavošanu 
investora piesaistei plānotajai spa tipa 
viesnīcai ar baseinu Saulkrastos.

Par nekustamā īpašuma nodokļa pa
rāda samaksas sadalīšanu termiņos
Atlikt līdz 22.12.2017. nokavēto ne-
kustamā īpašuma nodokļu maksāju-
mu samaksu EUR 538,68 apmērā, ko 
sastāda pamatparāds EUR 316,31 un 
nokavējuma nauda EUR 222,37, par 
nekustamo īpašumu saskaņā ar parā-
da nomaksas grafiku.

Par izmaiņām Administratīvās 
komisijas sastāvā
Atbrīvot Andri Būci no Saulkrastu no-
vada pašvaldības Administratīvās ko-
misijas locekļa pienākumu veikšanas. 
 
Par domes sēdes lēmuma izteikšanu 
jaunā redakcijā
1. Izteikt 25.01.2017. domes sēdes lē-
mumu Nr. 1/2017§36 šādā redakcijā:
„1. Apstiprināt mēnešalgu no 2017.
gada 1. janvāra līdz 2017. gada 31. au-
gustam:
1.1. Saulkrastu vidusskolas direkto-
ram 1310,00 euro mēnesī (valsts mērķ-
dotācijas līdzekļi);
1.2. Zvejniekciema vidusskolas di-
rektoram 1310,00 euro mēnesī (valsts 
mērķdotācijas līdzekļi);
2. Apstiprināt mēnešalgu no 2017.
gada 1. februāra:
2.1. Saulkrastu pirmsskolas izglītības 
iestādes „Rūķītis” vadītājam 1210,00 
euro mēnesī (pašvaldības budžeta lī-
dzekļi);
2.2. Vidzemes jūrmalas Mūzikas un 
mākslas skolas direktoram 1030,00 euro 
mēnesī (pašvaldības budžeta līdzekļi).

Par mēnešalgu apstiprināšanu
1. Apstiprināt Vidzemes jūrmalas 
Mūzikas un mākslas skolas direktora 
mēnešalgu 1120,00 euro mēnesī.
2. Apstiprināt Vidzemes jūrmalas Mū-
zikas un mākslas skolas direktora viet-
nieka mēnešalgu 896,00 euro mēnesī.

Par amata vietu izveidošanu 
1. Izveidot pašvaldības iestādē „Jau-
niešu māja” četras amata vietas.
2. Piešķirt finansējumu no neparedzē-
tajiem līdzekļiem iestādes „Jauniešu 
māja” budžetā 9472,00 euro apmērā un 
1210, lai nodrošinātu iestādes „Jaunie-
šu māja” darbinieku atalgojumu.

Par Saulkrastu Sociālā dienesta 
reorganizāciju
No 2017. gada 27. februāra uzsākt 
un līdz 2017. gada 2. maijam pabeigt 
Saulkrastu novada pašvaldības iestā-
des „Saulkrastu Sociālais dienests” 
reorganizāciju, nododot Saulkrastu 
bērnu un jauniešu dienas centra „Sau-
lespuķe” funkciju izpildi Saulkrastu 
novada pašvaldības iestādei „Jauniešu 
māja” un sociālo pedagogu funkciju 
izpildi Saulkrastu vidusskolai un Zvej-
niekciema vidusskolai.

Par zemes nomu 
Pagarināt uz 10 (desmit) gadiem 2014.
gada 3. aprīlī noslēgto zemes nomas 

līgumu ar personu par zemes, ar ko-
pējo platību 1 808 m2, kas atrodas Ai-
nažu ielā 5/7, Saulkrastos, Saulkrastu 
novadā, nomu.

Par brīdinājuma izdošanu
Izdot brīdinājumu par Saulkrastu no-
vada domes 2015. gada 25. novembra 
lēmuma (Nr.17, §6) piespiedu izpildi.

Par nolikuma apstiprināšanu un 
Izsoles komisijas apstiprināšanu
Nodot izsolei rūpnieciskās zvejas 
nomas tiesības zvejai Rīgas jūras līcī, 
Saulkrastu novada teritorijā, ar zvejas 
rīku zivju murds (divi gabali), izsoles 
veids – slēgta mutiska izsole ar aug-
šupejošu soli.
Nodot izsolei pašpatēriņa zvejas no-
mas tiesības zvejai Rīgas jūras līcī, 
Saulkrastu novada teritorijā, ar zvejas 
rīku  lucīšu murds (pieci gabali), iz-
soles veids – slēgta mutiska izsole ar 
augšupejošu soli.
Nodot atkārtotai izsolei pašpatēriņa 
zvejas nomas tiesības zvejai Rīgas jū-
ras līcī, Saulkrastu novada teritorijā, 
ar zvejas rīku zivju tīkls (divi gabali), 
izsoles veids – slēgta mutiska izsole ar 
augšupejošu soli.

Par brīdinājuma par administratīvā 
akta piespiedu izpildi atcelšanu
Atcelt Saulkrastu novada domes 
15.12.2017. brīdinājumu Nr.12.16/1221 
par administratīvā akta piespiedu iz-
pildi.

Par adreses maiņu
1. Mainīt nekustamā īpašuma, platība 
0,1261 ha, adresi no Atpūtas iela 2B, 
Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, 
Saulkrastu novads, uz Atpūtas iela 2C, 
Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, 
Saulkrastu novads.
2. Mainīt nekustamā īpašuma, platība 
0,1739 ha, adresi no Atpūtas iela 2C, 
Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, 
Saulkrastu novads, uz Atpūtas iela 2B, 
Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, 
Saulkrastu novads.

Par nekustamā īpašuma nodokļa 
atvieglojuma piemērošanu
Piemērot nekustamā īpašuma nodok-
ļa atvieglojumu 25% apmērā 8 perso-
nām un 50% apmērā 3 personām. 

Par zemes ierīcības projekta apstip
rināšanu, adreses  piešķiršanu un 
lietošanas mērķa noteikšanu
Apstiprināt SIA ,,ABC Construction’’ 
izstrādāto nekustamā īpašuma ,,Gar-
pēteri’’, Saulkrastu pagasts, Saulkras-
tu novads, zemes ierīcības projektu.

Par brīdinājuma izdošanu
Izdot brīdinājumu par Saulkrastu no-
vada domes 2015. gada 25. novembra 
lēmuma (Nr.17, §8) piespiedu izpildi.
Izdot brīdinājumu par Saulkrastu no-
vada domes 2015. gada 25. novembra 
lēmuma (Nr.17, §9) piespiedu izpildi.
 
Par nolikuma „Saulkrastu jauniešu 
domes nolikums” apstiprināšanu
Apstiprināt nolikumu „Saulkrastu 
jauniešu domes nolikums”.

Par papildu finansējuma 
piešķiršanu 
Piešķirt finansējumu no neparedzē-
tajiem līdzekļiem Zvejniekciema vi-
dusskolas budžetam 895,00 euro, lai 
atmaksātu skolas apkures sistēmas 
cirkulācijas sūkņu nomaiņu.

Visos minētajos lēmumos balsojums 
vienbalsīgs.

Ervīns Grāvītis, domes priekšsēdētājs

Ar pilnu domes sēdes protokola tek-
stu (ievērojot Fizisko personu datu 
aizsardzības likumā noteikto) un 
sēdes audioierakstu var iepazīties 
Saulkrastu novada pašvaldības inter-
neta vietnē www.saulkrasti.lv, sadaļā 
Domes sēdes.
Nākamā domes ikmēneša sēde no-
tiks trešdien, 29. martā, plkst. 15.00 
Saulkrastu novada domē, Raiņa ielā 8.

Saulkrastu hokeja un 
telpu futbola čempionāti

Šogad pirmo reizi notika 
Saulkrastu hokeja un telpu 
futbola čempionāti.  

Janvāra beigās un februāra sāku-
mā notika hokeja čempionāts, 
kurā piedalījās septiņas pieaugušo 
un trīs jauniešu komandas. Sacen-
sībās piedalījās komandas ne tikai 
no Saulkrastu novada, bet arī no 
kaimiņu novadiem – Pabažiem, 
Liepupes un Carnikavas. Katrai 
komandai bija jāizspēlē sešas re-
gulārā čempionāta spēles. Sākumā 
vislabāk veicās komandai „Zvej-
niekciems”, kura regulāro čem-
pionātu pabeidza ar pārliecinošu 
pirmo vietu.  Turnīra izslēgšanas 
spēlēs tikās „Zvejniekciems” – „Ar-
būzu vai dzīvību” un „Skorpions” – 
„Carnikavas nafta”.  Pirmajā duelī 
pārāka bija nestabilā komanda 
„Arbūzu vai dzīvību”, bet otrajā 
duelī pārliecinoša bija komanda 
„Skorpions”. Cīņā par trešo vietu 
„Carnikava” ar asu spēli no me-
daļām ārā izstūma „Zvejniekcie-
mu”, bet pirmo Saulkrastu hokeja 
čempionātu ar pārliecinošu spēli 

izcīnīja „Skorpions”. Turnīrā pie-
dalījās arī komandas: „Lauvas”, 
„Titāni” un „Liepupe”. 

Cīņas norisinājās arī jauniešu 
starpā, kur pirmo vietu pārliecino-
ši izcīnīja jauniešu komanda „Car-
nikavas nafta”. Otro vietu izcīnīja 
„Saulkrasti”, bet trešo – „Liepaine”.

18. un 25. februārī Saulkrastu 
sporta centrā norisinājās Saulkras-
tu telpu futbola čempionāts. Tur-
nīrā piedalījās piecas komandas, no 
kurām viena bija jauniešu koman-
da. Turnīrā pārsvarā dominēja FK 
„Ādaži”, kura uzvarēja visas spēles. 
Uz papēžiem mina „ĀFK” un Rīgas 
komanda „Lats”. Ne tik labi vei-
cās mūsu pašu vietējai komandai 
„Vilkme”, kura uzvarēja tikai jau-
niešu komandu „Sun  Coast”. Tur-
nīrs tā arī noslēdzās ar FK „Ādaži” 
uzvaru, otrajā vietā atstājot „ĀFK”, 
bet trešajā komandu „Lats”.

Paldies visiem, kuri piedalījās 
un atbalstīja, ceram uz jūsu dalī-
bu arī nākamgad.

PA „Saulkrastu kultūras un  
sporta centrs”

Mūsu jaunie kamaniņu braucēji
Ne tikai Saulkrastu lielie sportis-
ti šajā sezona ir čakli strādājuši, 
arī paši mazākie ir aktīvi rosīju-
šies un piedalījušies sacensībās.

Mazo sportistu galvenais uzde-
vums šajā sezonā ir pakāpties pēc 
iespējas augstāk trasē, lai nāka-
majā sezonā jau varētu ar pilnu 
sparu startēt no savas starta vietas 
un piedalīties ne tikai Bērnu un 
jauniešu kamaniņu sporta skolas 
rīkotajās sacensībās (BJKSS), bet 
arī jau valsts līmeņa sacensībās.

Šogad diviem jaunajiem spor-
tistiem – Aleksim Siņiļņikovam 
un Zanei Kalumai – bija iespēja 

piedalīties starptautiskajās sa-
censības Austrijā Jauniešu izaici-
nājuma kausā, kur jaunieši guva 
lielisku pieredzi, kā arī sasniedza 
atzīstamus rezultātus.

Sezonas beigas ir laiks, kad bēr-
niem no deviņu gadu vecuma ir ie-
spēja pieteikties kamaniņu sporta 
grupā, izmēģināt īstas kamaniņas 
estakādē, un tad jau nākamsezon 
viņi varētu sākt trenēties ar pilnu 
atdevi, saukt sevi par kamaniņu 
braucēju un dienās kļūt par čem-
pionu. Tuvāka informācija par 
pieteikšanos pa tālr. 29234556.

Aiva Aparjode, BJKSS 

Zemledus makšķernieki izcīna 
sudraba medaļas Pierīgas sporta spēlēs
Saulkrastu komanda – Andris 
Vītols, Guntis Kučeruks, Aivars 
Lapsiņš un Uldis Cīrulis – uz 
Alauksta ezera notikušajās zem-

ledus makšķerēšanas sacensībās 
izcīnīja 2. vietu. Individuāli no 
mūsu komandas visvairāk zivju 
noķēra Guntis Kučeruks.

Hokeja čempionāta pirmo trīs vietu ieguvēji. Foto: S.Sinkeviča

Mazie kamaniņu braucēji un viņu vecāki.
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Mainījies bibliotēkas darba 
laiks

Saulkrastu bibliotēka 
informē, ka no 1. marta ir 

mainījies bibliotēkas darba 
laiks.

Darba laiks darba dienās 
no 9.00 līdz 17.00, savukārt 

sestdienās no 10.00 līdz 
14.00. Katra mēneša pēdējā 

ceturtdienā bibliotēka 
apmeklētājiem slēgta 

(spodrības diena).

... tikai, tikai silta sirds – aukstu sasildīs.
Tikai, tikai silta sirds – pacels debesīs...

No sirds pateicos Selgai un Aivaram Osīšiem, radiem, 
draugiem, kaimiņiem, sevišķi Līvijai Projumai un Jānim 
Nikolajevam, kā arī visiem klātesošajiem un neklātienē, 
v/n „Aizvēji”, Līgai Vaiderei ar svītu par palīdzību grūtajā 

brīdī, pavadot tēvu Magnusu Liepkalnu tālajā ceļā, no kura 
nepārnāk. Paldies!

Dainis Liepkalns

Pasākumu kalendārs

“Saulkrastu Domes Ziņas”
Saulkrastu novada dome. Raiņa iela 8, 
Saulkrasti, Saulkrastu novads, LV–2160
www.saulkrasti.lv

Sabiedrisko attiecību speciāliste
Marika Grasmane 67142514, 28634639,
marika.grasmane@saulkrasti.lv

Reģistrācijas apliecība nr. 1633.
Izdevējs: SIA “Rīgas Apriņķa Avīze”
Lāčplēša iela 24, Rīga, LV–1011.
PVN reģ.nr. LV40103037514

Tirāža: 3000 eksemplāri.

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

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

Februārī Saulkrastu novada 
Dzimtsarakstu nodaļā 
reģistrēti
Aija Vītola
Armands Ekmanis
Sāra Špūle
Sofija Klokova
Kārlis Indārs
Sveicam mazuļus un viņu vecākus!

Sirsnīgi sveicam 
nozīmīgajā jubilejā
Lūciju Sīmansoni
Valdi Lasmani
Veru Stabiņu
Ainu Bernauu
Gunāru Indāru
Gunu Benitu Kaniševsku
Edvīnu Kaušeli
Valiju Kļaviņu
Līviju Purmali
Anton Rihter
Julianu Jegorovu
Leonidu Kovalasu-Kovaļevski 
Kiru Ņikitinu
Gendiju Rosļakovu
Lāsmu Uli
Jautrīti Bulderi
Annu Jankovsku
Jāni Kiseļevski
Guntu Lasmani
Anatoliju Pastarnakovu
Dzintru Rumpi
Dzidru Smiltēnu
Birutu Veidenbergu
Viktoru Vostrikovu
Anitu Baltpurviņu
Lidiju Bevoļsku
Hariju Ēriksonu
Terēzi Igauni
Kasparu Staņu
Larisu Stīvensoni
Līgu Šarakovu
Daini Trautmani
Alya Zavalnyuk

Saulkrastu novada dome 
izsaka līdzjūtību aizsaulē 
aizgājušo tuviniekiem.
Magnuss Liepkalns
30.11.1927. – 04.02.2017.

Sandra Brīnuma
28.02.1959. – 10.02.2017.

Mirdza Ilga Pāže
25.12.1924. – 19.02.2017.

25. martā plkst. 13.00, go-
dinot komunistiskā genocīda 
upuru piemiņu, atceres brīdis 
Saulkrastu Pēterupes evaņģēliski 
luteriskās baznīcas dārzā pie svēt-
akmens. 

1. aprīlī kultūras namā „Zvej-
niekciems” no plkst. 11.00 līdz 
13.00 Latvijas pasākuma „Satiec 
savu meistaru” ietvaros notiks 
atklātā meistardarbnīca „Zāļu 
tēju noslēpumi”. Atvērtā meis-
tardarbnīca iecerēta kā iespēja 
ikvienam apmeklētājam pašam 
noskaidrot katras tējas īpašības 
un pagatavot tēju sev, vienlaikus 
uzzinot tējas sastāvu. Folkloras 
kopa „Dvīga” savukārt rūpēsies, 
lai katrs apmeklētājs spētu ie-
mācīties vismaz vienu tautas 
dziesmu par ziediem un tējām, 
kas tiks izmantotas gatavošanas 
procesā. 

8. aprīlī no plkst. 12.00 kultū-
ras namā „Zvejniekciems” gads-
kārtējais mazo vokālistu konkurss 
„Saulkrastu cīrulītis 2017”. Katrs 
konkursants (pirmsskolas vecu-
ma bērni, līdz 6 gadu vecumam 
ieskaitot) izpilda divas dziesmas.
Lūgums pieteikt mazos dzie-
dātājus līdz 4. aprīlim, nosūtot 
informāciju elektroniski uz e-
pastu: knz@saulkrasti.lv! Piesa-
koties lūdzam norādīt dziesmu 
nosaukumus, mūzikas un teksta 
autorus, izpildītāja vārdu, uzvār-

du un personas koda pirmo pusi, 
kā arī atbildīgās personas kon-
takttālruni! 

No 3. marta līdz 3. aprīlim 
Saulkrastu domes zālē apskatā-
ma gleznotājas Gintas Stavrov-
skas darbu izstāde „Vēja nestie”. 
Māksliniece Ginta Stavrovska ir 
dzimusi Liepājā. Beigusi Liepā-
jas Lietišķās mākslas vidusskolu. 
2001. gadā ieguvusi humanitāro 
zinātņu bakalaura grādu mākslā 
Liepājas Pedagoģijas akadēmijā 
(tagadējā Liepājas Universitātē). 
Turpat 2005. gadā ieguvusi iz-
glītības zinātņu maģistra grādu. 
Ginta Stavrovska izstādēs regu-
lāri piedalās kopš 1999. gada. Ir 
bijušas personālizstādes Liepājā, 
Ventspilī, Kuldīgā, Rīgā un citās 
pilsētās. Piedalījusies grupu iz-
stādēs Latvijā, Lietuvā, Vācijā un 
Itālijā.

Līdz aprīļa vidum Saulkrastu 
novada bibliotēkas lasītavā ska-
tāma Saulkrastu tēlotājmākslas 
studijas (vadītāja Māra Alena) 
dalībnieku gleznu izstāde „Ziema 
beigsies, būs pavasaris’’. Izstāde 
skatāma bibliotēkas darba laikā.

SPORTA AFIŠA
15. martā 18.30 sporta centrā 
Latvijas Jaunatnes čempionāta 
spēle U13 vecuma grupā.
18. martā 10.00 kafejnīcā „Cie-
tais rieksts” Saulkrastu čempio-
nāts zolītē, 3. posms.
18. martā 19.00 sporta centrā 
Saulkrastu čempionāts šautriņu 
mešanā, 3. posms.
19. martā 11.00 sporta centrā 
Saulkrastu čempionāts novusā, 3. 
posms.
25. martā 11.00 Saulkrastu 
čempionāts šahā, veltīts Latvijas 
meistaram Jānim Kļaviņam.

26. martā no 11.00 Saulkrastu 
volejbola čempionāta fināls.
26. martā 11.00 Saulkrastu 
čempionāts galda tenisā, 3. posms.
1. aprīlī 10.00 kafejnīcā „Cietais 
rieksts” Saulkrastu čempionāts 
zolītē, 4. posms.
1. aprīlī 19.00 sporta centrā 
Saulkrastu čempionāts šautriņu 
mešanā, 4. posms.
2. aprīlī 11.00 sporta centrā 
Saulkrastu čempionāts novusā, 
4. posms.
5. aprīlī 17.00–19.00 Lilastē 
orientēšanās seriāla „Saulkrastu 
pavasaris” 1. posms.
Uzmanību! Martā paredzētas 
izmaiņas sporta centra darba 
laikos.
18. martā visu dienu nebūs pie-
ejama lielā zāle (iespējamas iz-
maiņas).
19. martā no 11.00 līdz 17.00 
nebūs pieejama mazā zāle.
25. martā no 10.00 līdz 19.00 
nebūs pieejama mazā zāle, no 
13.00 līdz 16. 00 lielā zāle (ie-
spējamas izmaiņas).
26. martā no 11.00 līdz 14.00 
nebūs pieejamas mazā zāle un lie-
lā zāle.
Lūdzu sekot aktuālākajai informā-
cijai Saulkrastu sporta centra „Fa-
cebook” lapā vai interesēties pie ad-
ministratores pa tālruni 67952497.

SENIORU AKTIVITĀTES
4. aprīlī plkst. 13.00 domes 
zālē tikšanās „Lieldienas gaidot”.

Pašvaldības policijas 
paveiktais februārī
Februārī Saulkrastu pašvaldības 
policijas darbinieki ir saņēmuši 33 
izsaukumus, par dažādiem pārkā-
pumiem aizturētas septiņas per-
sonas, piecas personas nogādātas 
Rīgas reģiona pārvaldes Saulkras-
tu policijas iecirknī tālāku darbī-
bu veikšanai, viena persona savā 
dzīvesvietā un viena persona no-
dota Valsts policijas ceļu policijas 
darbiniekiem.

Sastādīti 25 administratīvā pār-
kāpuma protokoli, viens protokols 
par smēķēšanas ierobežojumu 
pārkāpšanu, četri protokoli par 
ceļu satiksmes noteikumu neievē-
rošanu, pieci protokoli par mājas 
dzīvnieku labturības noteikumu 
pārkāpšanu, astoņi protokoli par 
nenoslēgtu līgumu ar sadzīves 
atkritumu apsaimniekotāju, divi 
protokoli par alkoholisko dzērie-
nu lietošanu sabiedriskā vietā, trīs 
protokoli par nesaskaņotu koku 
ciršanu un divi protokoli par dzīv-
nieku nereģistrēšanu normatīva-
jos aktos noteiktajā kārtībā.

Uzsāktas deviņas administra-
tīvā pārkāpuma lietvedības – par 
līgumu nenoslēgšanu ar sadzīves 
atkritumu apsaimniekotāju, par 
mājas istabas dzīvnieku labturī-
bas noteikumu neievērošanu un 
par nesaskaņotu reklāmas izvie-
tošanu.

Sešos gadījumos izsaukti dzīv-
nieku patversmes „Ulubele” dar-
binieki, lai sniegtu palīdzību cie-
tušiem dzīvniekiem.

Vienā gadījumā sniegta palī-
dzība ātrās medicīniskās palīdzī-
bas brigādei.

Pašvaldības policija atgādina: 
ir stājusies spēkā likuma norma 
par to, ka suņa īpašnieks (ju-
ridiskai personai – pilnvarota 
persona) nodrošina, lai sunim 
tiktu implantēta mikroshēma 
un tas tiktu reģistrēts datubāzē 
līdz sešu mēnešu vecuma sa-
sniegšanai.

Guntis Vinteris, 
pašvaldības policija

Rentgena 
kabineta darba 
laiks martā
Pirmdiena

20. marts 9.00-16.00
27. marts 9.00-14.00

Otrdiena
14. marts 12.00-17.00
21. marts 12.00-17.00
28. marts 9.00-16.00

Trešdiena
22. marts 9.00-14.00

Ceturtdiena
16. marts 9.00-16.00
23. marts 9.00-16.00
30. marts 12.00-17.00

Piektdiena
17. marts 9.00-14.00
24. marts 9.00-14.00

Notiks iedzīvotāju 
kopsapulces 
SIA „Saulkrastu komunālserviss” 
aicina iedzīvotājus uz ikgadējām 
dzīvokļu īpašnieku kopsapulcēm, 
kurās tiks sniegta informācija par 
2016. gadu.

Tuvāka informācija pa e-pastu: 
apsaimniekosana.sks@apollo, tālr. 
67951361.

Adrese Datums Laiks

Ainažu iela 21a 12. aprīlī 17.00

Ainažu iela 70 12. aprīlī 18.00

Atpūtas iela 2A 13. aprīlī 18.00

Tallinas iela 9 13. aprīlī 19.00

Rīgas iela 90 18. aprīlī 18.00

L.Paegles iela 2 19. aprīlī 18.00

L.Paegles iela 8 19. aprīlī 19.00

A.Kalniņa iela 1A 20. aprīlī 19.00

A.Kalniņa iela 1 20. aprīlī 19.00

L.Paegles iela 9 21. aprīlī 18.00

L.Paegles iela 10 21. aprīlī 19.00

Ostas iela 1 24. aprīlī 18.00

Ostas iela 17 24. aprīlī 17.00

Rīgas iela 31 25. aprīlī 18.00

Rīgas iela 43 25. aprīlī 19.00

Tirgus iela 1 26. aprīlī 18.00

Skolas iela 2 27. aprīlī 18.00

Skolas iela 4 27. aprīlī 19.00

Pļavas iela 1 28. aprīlī 18.00

Saulkrastu poliklīnikas informācija
Saulkrastu poliklīnikas reģistratūras darba laiks 

p., t., pk. 8.00–16.00, o., c. 9.00 – 17.00. 
Steidzamās medicīniskās palīdzības punkts – visu diennakti. 

Ārstu pieņemšana pēc iepriekšēja pieraksta pa tālr. 67952700.


