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Uzņēmēju padomes tikšanās
Uzņēmēju konsultatīvās padomes tikšanās plānota pirmdien, 

24. augustā, plkst. 17.30 Saulkrastu novada domes ēkas cokolstāvā.

Saulkrasti svinēja svētkus
Četras dienas jūlija vidū Saulkrastos skanēja mūzika, ritēja sporta 
spēles - Saulkrasti svinēja svētkus! Šogad to moto bija „Dzīve – tas 
ir kino!” - svētkiem cauri vijās kino. Tā mūzika, tēli, un ikviens 
svētku dalībnieks pats varēja veidot savu iespaidu un emociju 
„filmu” par svētkiem, iemūžinot jaukākos to brīžus.

Jūras parkā notika smilšu figūru konkurss „Mans filmas varonis”. 
Kopumā tajā piedalījās 15 komandas. Tradicionālais vakara koncerts Baltajā kāpā. Šoreiz muzicēja Kārlis Kazāks un draugi.

Svētku gājiens no Saules laukuma uz brīvdabas estrādi. Šogad gājiena tēma bija “Mēs no filmas…”. Foto: M. Ločmele.

Saulkrastu «Lielās balvas 2015» 
ieguvēja Solveiga Ivanova.

Foto no pasākumiem apskatāmi 
www.saulkrasti.lv sadaļā Galerijas.

No 7. līdz 13. septembrim visā Ei-
ropā notiks pirmā Eiropas Sporta 
nedēļa. Tās laikā arī Latvijā tiks 
organizētas sportiskas un veselī-
gam dzīvesveidam veltītas akti-
vitātes visdažādākajām mērķau-
ditorijām. Eiropas Sporta nedēļas 
pasākumi notiks gan izglītības 
iestādēs, gan dažādos uzņēmu-
mos, sporta klubos un fitnesa 
centros – telpās un ārpus tām. 

Saulkrastu novadā šajā nedēļā 
notiks Vislatvijas Spēka diena, 
kuras laikā ikviens interesents 
varēs parādīt savu spēku, pievel-
koties pie stieņa, kā arī Futbola 
diena, kad Zvejniekciema stadio-
nā sacentīsies dažādas Saulkrastu 
novada komandas. 
 Aicinām izglītības iestādes, 
uzņēmumus, iedzīvotājus un ci-
tus interesentus organizēt un pie-

teikt savas komandas sportiska-
jām aktivitātēm. Parādīsim visai 
Eiropai, ka Saulkrastos ir stipri, 
aktīvi un veselīgi iedzīvotāji! 
 Vairāk informācijas www.spor-
tadiena.lv un www.futboladiena.
lv. Precīzāk par sporta aktivitāšu 
grafiku - tuvākajā laikā pašvaldī-
bas mājaslapā www.saulkrasti.lv. 

Anita Līce 

Eiropas Sporta nedēļa 
Saulkrastos!

Saulkrastu novada PA „Saulkras-
tu kultūras un sporta centrs” izsa-
ka pateicību par Saulkrastu svētku 
2015 atbalstu un norises nodro-
šināšanu Andrim Veismanim un 
Laurai Leontjevai, JDArt Klubam 
un Gleznotāju ielas mākslinie-
kiem, Saulkrastu JIC jauniešiem,  
Andrim un Sandrai Brīnumiem, 
Jānim Ūdrim, Andrim Dulpiņam, 
apsardzes firmai „Taipans”, Rīgas 
SZKB, SIA „Saulkrastu meži”, 
SIA „Saulkrastu Komunālser-
viss”, SIA „Blaizer AG”, kafejnīcai 

„Saulesdārzs”, kafejnīcai „ZAP 
lounge”, SIA „Faville”, picērijai 
„Bundulis” un Saulkrastu svētku 
koncertu, norišu, sporta sacensī-
bu un gājiena „Mēs no filmas...” 
dalībniekiem, kā arī visiem paš-
valdības aģentūras „Saulkrastu 
kultūras un sporta centrs” darbi-
niekiem! 

Judīte Krūmiņa,  
Raitis Keišs,  

Signe Sinkeviča, 
Vija Skudra

Paldies par 
svētkiem!

http://www.saulkrasti.lv
http://www.sportadiena.lv
http://www.sportadiena.lv
http://www.futboladiena.lv
http://www.futboladiena.lv
http://www.saulkrasti.lv
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Sēdē piedalījās deputāti E. Grāvī-
tis, N. Līcis, L. Vaidere, S. Osīte,  
A. Aparjode, B. Veide, G. Lāčauniece, 
A. Dulpiņš, G. Zonbergs, I. Žukovs,  
J. Grabčiks.

Par zemes īpašuma trešās izsoles or
ganizēšanu, nosacītās cenas noteik
šanu, izsoles komisijas un izsoles no
teikumu apstiprināšanu*
1. Rīkot Saulkrastu novada pašvaldības 
nekustamā īpašuma - neapbūvēta ze-
mesgabala Desmitā iela 22, VEF Biķer-
nieki, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu 
novads, kadastra Nr. 8033 003 2706, 
platība 0,0516 ha, - trešo mutisko iz-
soli ar augšupejošu soli. Uzdot izsoles 
komisijas priekšsēdētājam 18.09.2015. 
plkst. 12.00 rīkot zemes īpašuma izsoli.
2. Rīkot Saulkrastu novada pašvaldības 
zemes īpašuma „VEF Pabaži 59”, VEF 
Pabaži, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu 
novads, kadastra Nr. 8033 003 2730, 
platība 0,0606 ha, mutisku izsoli. Uz-
dot izsoles komisijas priekšsēdētājam 
18.09.2015. plkst. 11.30 rīkot zemes īpa-
šuma izsoli.
3. Rīkot Saulkrastu novada pašvaldības 
zemes īpašuma Otrā iela 9, VEF Biķer-
nieki, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu 
novads, kadastra Nr. 8033 003 1416, 
platība 0,0794 ha, mutisku izsoli. Uz-
dot izsoles komisijas priekšsēdētājam 
18.09.2015. plkst. 11.00 rīkot zemes 
īpašuma izsoli.
4. Rīkot Saulkrastu novada pašvaldī-
bas zemes īpašuma „Saulīte 136”, Sau-
līte, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu 
novads, kadastra Nr. 8033 002 1811, 
platība 0,0589 ha, mutisku izsoli. Uz-
dot izsoles komisijas priekšsēdētājam 
18.09.2015. plkst. 10.30 rīkot zemes 
īpašuma izsoli.
5. Rīkot Saulkrastu novada pašval-
dības dzīvokļa īpašuma Rīgas ie- 
la 90 - 6, Saulkrasti, Saulkrastu no-
vads, kadastra Nr. 8013 900 0592, kas 
sastāv no dzīvokļa ar platību 22,7 m2 
un 227/1937 kopīpašuma domājamām 
daļām no daudzdzīvokļu mājas un 
divām palīgceltnēm, mutisku izso-
li ar augšupejošu soli. Uzdot izsoles 
komisijas priekšsēdētājam 18.09.2015. 
plkst. 10.00 rīkot dzīvokļa īpašuma 
izsoli.

Par zemes ierīcības projekta apstipri
nāšanu, adreses piešķiršanu un lieto
šanas mērķa noteikšanu*
1.  Apstiprināt izstrādāto nekusta-

mā īpašuma Pļavas iela 5, Saulkrasti, 
Saulkrastu novads, zemes ierīcības 
projektu.
2. Piešķirt adresi zemes gabalam un uz 
tā esošajai ēkai ierīcības projektā liters 
„1” – Pļavas iela 5, Saulkrasti, Saulkras-
tu novads un noteikt lietošanas mēr-
ķi – „individuālo dzīvojamo māju 
apbūves zeme, kods 0601” – platība  
0,0598 ha.
3.  Piešķirt adresi zemes gabalam un 
uz tā esošajām ēkām zemes ierīcības 
projektā liters „2” – Pļavas iela 5A, 
Saulkrasti, Saulkrastu novads un no-
teikt lietošanas mērķi – „,individuālo 
dzīvojamo māju apbūves zeme, kods 
0601” – platība 0,0597 ha.

Par deleģēšanas līguma “Par Saul
krastu novada augstas detalizāci
jas topogrāfiskās informācijas datu 
bāzes uzturēšanu un izmantošanu” 
noslēgšanu ar SIA “Mērniecības datu 
centrs”*
Noslēgt deleģēšanas līgumu ar SIA 
“Mērniecības datu centrs” un noteikt 
deleģēšanas līguma termiņu – līdz 
2020. gada 1. jūlijam.

Par teritorijas “Stacijas mežs” pie
teikšanu Latvijas Investīciju un at
tīstības aģentūrā investoru piesaistes 
procedūras uzsākšanai*
Pieteikt nekustamo īpašumu “Stacijas 
mežs” Latvijas Investīciju un attīstības 
aģentūrā investoru piesaistes procedū-
ras uzsākšanai un tā teritorijas iekļau-
šanai investīciju kartē.

Par 2015. gada 29. aprīļa saistošo no
teikumu Nr. SN5/2015 “Par sabiedris
ko kārtību Saulkrastu novadā” preci
zēšanu*
Precizēt Saulkrastu novada domes 
2015. gada 29. aprīļa saistošos notei-
kumus Nr. SN5/2015 “Par sabiedrisko 
kārtību Saulkrastu novadā”.

Par 2015. gada 29. aprīļa saistošo no
teikumu Nr. SN6/2015 “Par Saulkras
tu novada pašvaldības pludmales un 
peldvietu lietošanu” precizēšanu
Precizēt Saulkrastu novada domes 
2015. gada 29. aprīļa saistošos notei-
kumus Nr. SN6/2015 “Par Saulkras-
tu novada pašvaldības pludmales un 
peldvietu lietošanu”.
 Balsojums: „PAR”  8 (E. Grāvītis,  
S. Osīte, A. Aparjode, B. Veide, G. Lā-
čauniece, A. Dulpiņš, G. Zonbergs,  

I. Žukovs), „PRET”  3 (N. Līcis, L. Vai-
dere, J. Grabčiks).

Par saistošo noteikumu “Saistošie 
noteikumi par ielu tirdzniecību un 
tirgus statusa piešķiršanas kārtību 
Saulkrastu novadā” izdošanu*
Izdot Saulkrastu novada domes saisto-
šos noteikumus “Saistošie noteikumi 
par ielu tirdzniecību un tirgus statusa 
piešķiršanas kārtību Saulkrastu nova-
dā”.

Par 2015. gada 27. maija saistošo no
teikumu Nr. 12/2015 “Saistošie no
teikumi par pašvaldības palīdzību 
bārenim un bez vecāku gādības pali
kušajam bērnam pēc pilngadības sa
sniegšanas” precizēšanu*
Precizēt Saulkrastu novada domes 
2015. gada 27. maija saistošos noteiku-
mus Nr. 12/2015 “Saistošie noteikumi 
par pašvaldības palīdzību bārenim un 
bez vecāku gādības palikušajam bēr-
nam pēc ārpusģimenes aprūpes beig-
šanās”.

Par publisku atvainošanos par atcelto 
Dziesmu un deju svētku gājienu
Nosūtīt Saulkrastu novada pašvaldības 
vārdā Izglītības un zinātnes ministrijai 
vēstuli ar lūgumu skaidrot situāciju, 
kas izveidojās, XI Latvijas Skolu jau-
natnes dziesmu un deju svētku opera-
tīvās rīcības grupai pieņemot lēmumu 
atcelt 12. jūlijā paredzēto svētku gājie-
nu un tajā pašā laikā atbalstot svētku 
dalībnieku dalību brīvprātīgā gājienā, 
ka arī lūgt publiski atvainoties.
 Balsojums: „PAR” 9 (E. Grāvītis, 
N. Līcis, L. Vaidere, S. Osīte, A. Aparjo-
de, B. Veide, G. Zonbergs, I. Žukovs,  
J. Grabčiks), „PRET” nav, „ATTU
RAS” 2 (G. Lāčauniece, A. Dulpiņš).

Par saistošo noteikumu “Par nekus
tamā īpašuma nodokļa piemērošanu 
vidi degradējošām, sagruvušām vai 
cilvēku drošību apdraudošām bū
vēm” izdošanu*
Izdot Saulkrastu novada domes sais-
tošos noteikumus “Par nekustamā 
īpašuma nodokļa piemērošanu vidi 
degradējošām, sagruvušām vai cilvēku 
drošību apdraudošām būvēm”.

Par saistošo noteikumu “Grozījumi 
2009. gada 13. jūlija saistošajos no
teikumos Nr. 13 „Saulkrastu novada 
pašvaldības nolikums”” izdošanu*

Izdot Saulkrastu novada domes sais-
tošos noteikumus “Grozījumi 2009. 
gada 13. jūlija saistošajos noteikumos 
Nr. 13 „Saulkrastu novada pašvaldības 
nolikums””.

Par Saulkrastu novada pašvaldības 
2014. gada publiskā pārskata apstip
rināšanu*
Apstiprināt Saulkrastu novada pašval-
dības 2014. gada publisko pārskatu.

Par pieteikuma iesniegšanu Satver
smes tiesā*
Iesniegt pieteikumu Satversmes tiesā 
par Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas 
likuma atbilstību Latvijas Republikas 
Satversmes 1. pantam un Eiropas vie-
tējo pašvaldību hartai.

Par saistošo noteikumu “Grozījumi 
28.01.2015. saistošajos noteikumos 
Nr. SN 1/2015 „Saistošie noteikumi 
par Saulkrastu novada pašvaldības 
2015. gada budžetu”” izdošanu*
Izdot saistošos noteikumus “Gro-
zījumi Saulkrastu novada domes 
28.01.2015. saistošajos noteikumos 
Nr. SN 1/2015 „Saistošie noteikumi 
par Saulkrastu novada pašvaldības  
2015. gada budžetu”.

Par līdzekļu piešķiršanu ielu un ceļu 
remontdarbiem*
Piešķirt finansējumu no neparedzē-
tajiem līdzekļiem izdevumu pozīcijā 
“Ceļu un ielu uzturēšana, apsaim-
niekošana un remonts” budžetā  
10120,00 EUR apmērā, lai veiktu gran-
tēto ielu un ceļu remontdarbus par ko-
pējo summu 71 959 EUR.

* vienbalsīgs balsojums - 11 „PAR”.

E.Grāvītis,  
domes priekšsēdētājs

Ar pilnu domes lēmumu tekstu (ievē
rojot Fizisko peronu datu aizsardzī
bas likumā noteikto) var iepazīties 
Saulkrastu novada pašvaldības inter
neta vietnē www.saulkrasti.lv, sadaļā 
Domes lēmumi. Sēdes audio ieraksts 
pieejams sadaļas Dome apakšsadaļā 
Domes sēdes.

Nākamā domes ikmēneša sēde 
notiks piektdien, 26. augustā,  
plkst. 15.00 Saulkrastu novada domē 
Raiņa ielā 8. 

Saulkrastu novada domes sēdes  
29. jūlija lēmumi Nr. 11

Par patapinājuma līguma apstipri
nāšanu un noslēgšanu ar biedrību 
„Latvijas Futbola federācija”
 Piedalās deputāti E.  Grāvītis,  
N. Līcis, L. Vaidere, S. Osīte, J. Grab-
čiks, M. Kišuro, B. Veide, A. Deniš-
kāne, G. Lāčauniece, A. Dulpiņš,  
G. Zonbergs, A. Silavnieks. Balsojums 
vienbalsīgs - 12 „par”.
 Apstiprināt un noslēgt patapi-
nājuma līgumu ar biedrību „Latvi-
jas Futbola federācija”, reģistrācijas  
Nr. 50008022101, par 4 (četru) futbola 
vārtu un futbola vārtu tīklu pieņem-
šanu bezatlīdzības lietošanā uz neno-
teiktu termiņu.

E.Grāvītis,  
domes priekšsēdētājs

Saulkrastu 
novada domes 
ārkārtas 
sēdes 15. jūlija 
lēmums Nr. 9

Par vienotā klientu apkalpošanas 
centra izveidi Raiņa ielā 8, Saulkras
tos
 Piedalās deputāti E. Grāvītis,  
N. Līcis, L. Vaidere, S. Osīte, J. Grab-
čiks, A. Aparjode, I. Žukovs, S. An-
cāne, B. Veide, A. Deniškāne, G. Lā-
čauniece, A. Dulpiņš, G. Zonbergs. 
Balsojums vienbalsīgs - 13 „par”.
 Izveidot vienoto klientu apkalpo-
šanas centru Raiņa ielā 8, Saulkrastos, 
Saulkrastu novadā. Pieteikties valsts 
budžeta dotācijai vienotā klientu ap-
kalpošanas centra izveidei no budžeta 
programmas 30.00.00 „Pašvaldību at-
tīstības nacionālie instrumenti”. Līdz-
finansēt 30% no vienotā klientu ap-
kalpošanas centra izveides izmaksām. 
Līdzfinansēt 50% no vienotā klientu 
apkalpošanas centra uzturēšanas iz-
maksām.

E.Grāvītis,  
domes priekšsēdētājs

Saulkrastu 
novada domes 
ārkārtas 
sēdes 17. jūlija 
lēmums Nr. 10

Saulkrastu novada domes 29. jūli-
ja sēdē tika apstiprināts pašvaldī-
bas 2014. gada publiskais pārskats. 
Tajā iekļauta pamatinformācija 
par novada iedzīvotājiem, ziņas 
par pašvaldību, īstenojamiem 
projektiem, par pašvaldības fi-
nanšu resursiem, to izlietojumu 
un būtiskākajiem notikumiem 
Saulkrastu pašvaldībā 2014. gadā. 
 Ar pašvaldības publisko gada 
pārskatu var iepazīties pašvaldī-
bas mājaslapā www.saulkrasti.lv 
sadaļas Dome apakšsadaļā Gada 
publiskie pārskati. Pārskats nosū-
tīts arī uz Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministriju 
(VARAM) publicēšanai ministri-
jas mājaslapā www.varam.gov.lv.

Apstiprināts 
Saulkrastu 
novada domes 
2014. gada 
publiskais 
pārskats

Saskaņā ar likuma „Par pašvaldī-
bām” pārejas noteikumu 32. pun-
ktu, Saulkrastu novada dome no 
šī gada jūlija nodrošina domes 
sēžu ierakstīšanu audioformātā 
un ierakstu ievietošanu pašvaldī-

bas mājaslapā internetā.
 Ievērojot Fizisko personu 
datu aizsardzības likumu, no 
sēdes audioieraksta tiks izdzēsti 
personu dati tādā pašā apjomā 
kā publiskojamos domes sēžu lē-

mumos. 
 Grozījumu likumā „Par paš-
valdībām” mērķis ir veicināt lē-
mumu caurspīdīgumu, domes 
darba atklātību un iedzīvotāju 
uzticību domes darbam kopu-

mā. Domes sēžu audioieraksti ir 
pieejami pašvaldības mājaslapas 
www.saulkrasti.lv sadaļas Dome 
apakšsadaļā Domes sēdes. Turpat 
var iepazīties ar domes sēžu dar-
ba kārtību un lēmumiem.

Domes sēdes ir pieejamas arī audioformātā

Saulkrastu novada dome pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldībai 
piederošus nekustamos īpašumus:
1) dzīvokļa īpašumu Rīgas iela 90 – 6, Saulkrasti, Saulkrastu nov., kadastra  
Nr. 8013 900 0592, kas sastāv no dzīvokļa ar platību 22,7m2 un 227/1937 kopīpašu-
ma domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas un divām palīgceltnēm, nosacītā 
cena - 2700,00 EUR, nodrošinājuma nauda - 270,00 EUR;
2) zemes īpašumu „Saulīte 136”, Saulīte, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., ka
dastra Nr. 8033 002 1811, kas sastāv no zemes vienības ar platību 0,0589 ha, nosa-
cītā cena - 4200,00 EUR, nodrošinājuma nauda - 420,00 EUR;
3) zemes īpašumu Otrā iela 9, VEF Biķernieki, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., 
kadastra Nr. 8033 003 1416, kas sastāv no zemes vienības ar platību 0,0794 ha, 
nosacītā cena - 5200,00 EUR, nodrošinājuma nauda - 520,00 EUR;
4) zemes īpašumu „VEF Pabaži 59”, VEF Pabaži, Saulkrastu pag., Saulkras
tu nov., kadastra Nr. 8033 003 2730, kas sastāv no zemes vienības ar platību  
0,0606 ha, nosacītā cena - 3800,00 EUR, nodrošinājuma nauda - 380,00 EUR;

5) zemes īpašumu Desmitā iela 22, VEF Biķernieki, Saulkrastu pag., Saulkras
tu nov., kadastra Nr. 8033 003 2706, kas sastāv no zemes vienības ar platību  
0,0516 ha, nosacītā cena - 3100, EUR 00, nodrošinājuma nauda - 310,00 EUR.
 Objektu izsoles notiks 2015. gada 18. septembrī plkst. 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30 un 12.00 Saulkrastu novada domes 2. stāva zālē Raiņa ielā 8, Saulkrastos, 
Saulkrastu novadā. 
 Dalībnieku reģistrācija Saulkrastu novada domē 107. kabinetā domes darba 
laikā, sākot ar nākamo darbdienu no paziņojuma publicēšanas „Latvijas Vēstnesī” 
līdz 2015. gada 18. septembra plkst. 9.00. 
 Nodrošinājuma naudu iemaksāt Saulkrastu novada domes, reģ.  
Nr. 90000068680, bankas kontā Nr. LV78UNLA0050008528948, AS „SEB Ban-
ka”, 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 nekustamā īpašuma izsoles

http://www.saulkrasti.lv
http://www.saulkrasti.lv
http://www.varam.gov.lv
http://www.saulkrasti.lv


     3Saulkrastu Domes Ziņas
2015. gada 11. augusts

Aizvadītā sezona Ingas Burkovas 
vadītajai Saulkrastu mūsdienu 
deju grupai “Desperado” bijusi 
saspringta, neatlaidīga darba un 
aizraujošu notikumu pilna. Jau 
sākot ar 2014. gada septembri, 
ar lielu atbildības sajūtu notika 
gatavošanās XI Latvijas Skolu 
jaunatnes dziesmu un deju svēt-
kiem, kas bija galvenais šīs sezo-
nas mērķis un sasniegums. Atla-
ses skate mūsdienu dejotājiem 
notika jau novembrī Valmierā, 
pēc tās deju grupas no visas Lat-
vijas tika izvirzītas dalībai svētku 
lielkoncertā „Te mēs es@m”. Šāds 
mūsdienu dejas lielkoncerts, kurā 
vienkopus vērojami dažādi mūs-
dienu dejas žanri, svētkos notika 
pirmo reizi, tādēļ var teikt, ka 
“Desperado” dejotāji bijuši jaunas 
kultūrvērtības aizsācēju pulkā. 
 Katrai vecuma grupai bija jāap-
gūst trīs dejas, jāpiedalās kopmē-
ģinājumos Jelgavā un starptautis-
kajā izstāžu centrā Ķīpsalā. Katrai 
dejai tika darināti savi skatuves 
tērpi un domāts par dejotāju ska-
tuvisko koptēlu. Ikdienas mēģinā-
jumos tika ieguldīts ļoti liels darbs 
un neatlaidība, lai 2015. gada 6. un 
7. jūlijā 2000 mūsdienu dejotāju 
vidū izdejotu patiesi aizraujošu 
mūsdienu deju lielkoncertu „Te 
mēs es@m”. 
 “Desperado” - mūsdienu deju 
grupa - šajos svētkos piedalījās 44 
dalībnieku sastāvā vecumā no 1. 
līdz 4. un no 5. līdz 8. klasei.
 Lūk, ko par svētkiem saka paši 
dalībnieki:
 Inga: “Mēs nesalijām lietū, mūs 
nepurināja vējš, nekarsēja sau-
le. Brīvajos brīžos bijām ļoti labi 
paēdināti un atlika laiks gan pa-

staigām svaigā gaisā, gan spēlēm 
un rotaļām. Tika iemūžināti dau-
dzi jo daudzi skaisti fotomirkļi, 
sastapti paziņas un iegūti jauni 
draugi. Ar patiesu prieku un gan-
darījumu var teikt, ka Saulkrastu 
dejotāji ir ļoti izturīgi, disciplinē-
ti un pozitīvas enerģijas pārpilni. 
Bet svētki kopumā mums visiem 
bija vienreizējs piedzīvojums, ne-
atņemama pieredze un milzīgs 
stimuls dejot arī turpmāk.”
 Emīlija: „Dziesmu svētki bija 
liela pieredze gan man, gan pārē-
jiem dejotājiem. No sākuma likās, 
ka tas būs nogurdinoši un grūti, 
bet, kad aizbraucām uz Ķīpsalu 
un nodejojām visos trīs koncer-
tos, likās jauki, ka esam tur bijuši 
un piedalījāmies. Paldies visiem, 
kas mūs atbalstīja.”
 Katrīna: „Kāpēc Dziesmu un 
deju svētki bija tikai 3 dienas? Va-
rējām dejot visu nedēļu!»
 Lizete: “Es pirmo reizi esmu 
tikusi uz Dziesmu un deju svēt-
kiem, un man ļoti, ļoti tur pati-
ka. Viss! Patika mēģinājumi, bet 
it īpaši lielie koncerti. To varēja 
būt vēl vairāk! Noteikti turpināšu 
dejot, jo tas ir mans mīļākais va-
ļasprieks! Ļoti ceru, ka nākamreiz 
mēs arī tiksim uz Dziesmu un 
deju svētkiem.”
 Marta: “Dziesmu svētki mums 
bija liels pārbaudījums un lielis-
ka pieredze. Jūtamies lepni, ka 
mums bija iespēja piedalīties pir-
majā mūsdienu deju lielkoncertā 
šo svētku vēsturē. Vēlreiz pār-
liecinājos, ka mēs, “Desperado”, 
esam darbaspējīgs un saliedēts 
kolektīvs. Milzīgs paldies mūsu 
lieliskajai trenerei Ingai, kas to 
visu izturēja!”

Mūsdienu 
deju grupa 
,,Desperado” 
piedzīvojusi 
lielisku sezonu

 Irma: “Man patika svētku at-
klāšana ar salūtu Daugavmalā un 
tas, ka varējām krastmalā mest 
ritentiņus! Vispār man viss patika 
un es gribu dejot arī turpmāk!”
 Marta: “Šie XI Latvijas skolu 
jaunatnes dziesmu un deju svētki 
paliks atmiņā ar foršajiem cilvē-
kiem, ar kuriem iepazināmies, ar 
neskaitāmajiem mēģinājumiem, 
ar emocijām. Paldies mūsu trene-
rei Ingai Burkovai par pacietību 
un izturību!” 
 Simona: “Dziesmu svētki ir 
pagājuši, atmiņā paliks daudz 
kas. Noteikti tā būs bilde ar gru-
pu «Instrumenti», viņu dziesmas, 
kas tika dziedātas aizkulisēs, un 
intervija ar mūsu deju grupu!”
 Katrīna: “Deju svētki bija lie-
lākais piedzīvojums, kas man 
saistās ar dejošanu deju grupā 
“Desperado”. Šajās trīs dienās 
noteikti ieguvu lielu pieredzi un 
piedzīvoju notikumus, kurus no-
teikti atcerēšos vienmēr! Ceru, 
ka piedalīšos arī nākamajos Skolu 
jaunatnes dziesmu un deju svēt-
kos!”
 Ilze: “Man tas bija neaizmir-
stams piedzīvojums - pirmo rei-
zi kā dalībniekam gūt pozitīvu 

emociju lādiņu, sajust un izbau-
dīt svētkus no iekšpuses, no aiz-
kulisēm, kopā ar kolektīvu gan 
mēģinājumos, gan koncertos. 
Paldies trenerei Ingai, ka uzticē-
jās, paldies abām kolēģēm-palī-
giem-mammām Innai un Ritai – 
mēs bijām laba komanda! Paldies 
visiem bērniem, ka klausīja un 
sadarbojās! Esmu ar mieru pieda-
līties vēl!”
 Inna: “Piecu gadu laikā, kamēr 
mana meita dejo “Desperado”, 
esmu kļuvusi par aizrautīgu mūs-
dienu deju vērotāju un līdzjutēju. 
Bet dziesmu un deju svētku liel-
koncerts pārsniedza gaidīto un 
deva līdz šim neizjustas emocijas. 
Grandiozs uzvedums, talantīgi 
horeogrāfi, kas spējuši iestudēt 
dejas un kustības daudzām deju 
grupām vienlaikus, radot vizuālus 
tēlus un zīmējumus, aizrautības 
un prieka pārpilni dejotāji, kuri 
mūsdienu dejas radīto enerģiju 
spēj nodot skatītājiem... Un viņu 
vidū ir arī mūsējie! Paldies, Inga!”
  Šajā sezonā mūsdienu deju 
grupas “Desperado” dejotāji vai-
rākkārt uzstājušies uz pašmāju 
skatuvēm – Ziemassvētku tir-
dziņā Saulkrastu sporta centrā, 

fitnesa dienā Saulkrastos, patei-
cības dienas koncertā Saulkrastu 
vidusskolā, ieskandinot Dziesmu 
un deju svētkus – laureātu un 
skates dalībnieku koncertā Sau-
les laukumā, Saulkrastu pilsētas 
svētkos un visbeidzot – mūsdienu 
deju grupas “Desperado” 15 gadu 
jubilejas koncertā “Mēs tik dažā-
di”, ko 18. jūlijā Saules laukumā 
noskatīties atnāca ne vien dejotā-
ju vecāki un draugi, bet arī dejo-
tāji, kas pirms 15 gadiem aizsāka 
grupas vēsturi. 
 Inga Burkova: “Savā un deju 
grupas „Desperado» vārdā vēlos 
izteikt lielu paldies Saulkrastu 
novada domei un PA „Saulkras-
tu kultūras un sporta centrs» 
par lielo atbalstu, lai veiksmīgi 
piedalītos svētkos. Paldies visiem 
vecākiem. Paldies atbalsta perso-
nālam Dziesmu un deju svētku  
laikā - Innai Jenertei, Ilzei Bulde-
rei, Ritai Voldiņai, Marikai Kaspa-
rei. Paldies čaklajām tērpu da-
rinātājām. Un visbeidzot – liels, 
liels paldies visiem maniem mī-
ļajiem dejotājiem! Uz tikšanos ar 
jauniem mērķiem jau septembrī, 
kad mūsdienu deju grupa “Des-
perado” sāks savu jauno sezonu!

Grupas dalībnieki pie Skolēnu dziesmu un deju svētku laikā pie Ķīpsalas halles, kur notika mūsdienu deju 
lielkoncerts „Te mēs es@m”. Foto: G. Memmēna.

25. augustā kultūras namā “Zvej-
niekciems” norisināsies projekta 
“LIFE Ekosistēmu pakalpojumi” 
otrais seminārs. To rīko ar mērķi 
iepazīstināt sabiedrību ar eko-
sistēmu pakalpojumiem un to 
novērtēšanas nepieciešamību, kā 
arī ar projektā plānotajām akti-
vitātēm un paredzamajiem re-
zultātiem. Lai arī Latvijā ekosis-
tēmu pakalpojumu novērtēšana 
ir jaunums, daudzviet Eiropā un  
ASV ekosistēmu pakalpojumu 
novērtējums pēdējo gadu laikā 
kļuvis par ļoti aktuālu tematu. 
Par to aizvien vairāk tiek runāts 
gan politiķu, gan uzņēmēju, ne-
valstisko organizāciju un vides 
aizsardzības aktīvistu vidū. Eko-
sistēmu pakalpojumu novērtē-
šana daudzviet kļuvusi arī par 

būtisku lēmumu pieņemšanas 
sastāvdaļu, palīdzot atrast ilgt-
spējīgus risinājumus.   
 Semināra laikā tiks skaidrots, 
kas ir ekosistēmas un ekosistēmu 
pakalpojumi, kā un kāpēc tie no-
vērtējami. Tāpat semināra laikā 
tiks apskatītas dažādas tēmas:
l bioloģiskās daudzveidības un 
ekosistēmu pakalpojumu savstar-
pējā saistība;
l piekrastes ekosistēmu ilgtspē-
jīgas apsaimniekošanas ģeoloģis-
kie aspekti;
l Latvijas sabiedrības viedoklis 
par ekosistēmu pakalpojumiem 
un to izmantošanas veidi;
l tūrisms un atpūta Baltijas jū-
ras piekrastē kultūras ekosistēmu 
pakalpojumu kontekstā;
l aktuālās tendences ekosistē-

mu pakalpojumu novērtēšanas 
jomā pasaulē.
 Semināra otrajā pusē plānots 
laiks diskusijai, jautājumiem un 
darbam grupās, savukārt beigu 
daļā viesiem tiks piedāvāta eks-
kursija uz projekta pilotteritoriju 
Saulkrastos. Sīkāka informācija - 
http://ekosistemas.daba.gov.lv.
 Aicinām seminārā piedalīties 
piekrastes pašvaldību pārstāvjus, 
teritoriju attīstības plānošanas 
profesionāļus, dabas aizsardzības 
valsts un nevalstisko organizāci-
ju pārstāvjus, uzņēmējus, kā arī 
Saulkrastu apkārtnes biedrību 
pārstāvjus!
 Pieteikšanās semināram līdz 
20. augustam, rakstot uz e-pas-
tu  rita.jakovleva@daba.gov.lv  vai 
zvanot pa tel. 28262608.

Norisināsies seminārs par 
ekosistēmu pakalpojumiem

Jūlijā Saulkrastu pašvaldības po-
licijas darbinieki saņēmuši 100 
izsaukumus, par dažādiem pār-
kāpumiem aizturētas 15 perso-
nas. 14 no tām nogādātas Rīgas 
reģiona pārvaldes Saulkrastu 
policijas iecirknī tālāku darbību 
veikšanai, viena nogādāta savā 
dzīvesvietā. Vienā gadījumā pēc 
lūguma sniegta palīdzība NMPD 
brigādei. 
 Astoņos gadījumos izsaukti 
dzīvnieku patversmes „Ulubele” 
darbinieki, lai sniegtu palīdzību 
cietušiem vai bojāgājušiem dzīv-
niekiem.
 Sastādīti 402 administratīvā 
pārkāpuma protokoli, tostarp  
9 par teritorijas vai pieguļošās te-
ritorijas nesakopšanu, 1 par sīko 
huligānismu, 12 par alkoholisko 
dzērienu lietošanu sabiedriskā 

vietā, 60 par nenoslēgtu līgumu 
par sadzīves atkritumu izvešanu 
no nekustamā īpašuma, 315 - par 
apstāšanās un stāvēšanas notei-
kumu pārkāpšanu, 3 - par smēķē-
šanas ierobežojumu neievēroša-
nu, 1 par tirdzniecības noteikumu 
neievērošanu un 1 par pakalpoju-
mu sniegšanas noteikumu pār-
kāpšanu.
 Uzsāktas 133 administratīvā 
pārkāpuma lietvedības: par ne-
kustamā īpašuma un tai piegu-
ļošās teritorijas nesakopšanu, par 
meža piegružošanu, par līguma 
neslēgšanu par sadzīves atkritu-
mu izvešanu no nekustamā īpa-
šuma, kā arī par nesaskaņotas 
reklāmas izvietošanu.

Guntis Vinteris, 
pašvaldības policija

Pašvaldības policijas 
paveiktais jūlijā
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Lai gan meteorologi šovasar mūs 
nelutina ar gadalaikam atbils-
tošām laikapstākļu prognozēm, 
Saulkrastu novada bibliotēkā ir 
gana „karsti”! Iepazīstinām ar vai-
rākām aktuālām un ilgi gaidītām 
grāmatām, kas nonākušas mūsu 
krājumā:
 „Gunāra Priedes dzīve un dar-
bi” 2. un 3. sējums. Tajos ietverts 
laikposms no 1959. līdz 1976. 
gadam. Sastādītāja Dr. art. Ieva 
Struka apkopojusi lugas, rakstus 
par arhitektūru, dramaturģiju, 
teātri, kultūras vēsturi, izcilām 
personībām un rakstnieka kores-
pondenci. Apkopotais materiāls 
atklāj mākslinieka traģisko likte-
ni padomju laikā, kad pēc lugas 
„Smaržo sēnes” uzrakstīšanas 
1967. gadā Gunārs Priede vairs 
nedrīkstēja būt vajadzīgs ne te-
ātriem, ne lasītājiem, kļūstot par 
vienīgās aizliegtās latviešu lugas 
autoru. Līdzīgi kā pirmajā, arī 
šajos sējumos ir saglabāts hrono-
loģiskais princips - katru dzīves 
gadu ievada hronika, kas parāda 

laikmetu, kādā dzīvojis Gunārs 
Priede un viņa laikabiedri.
 G. Kalme „Latviešu karotpras-
me. Desmit sarunas par latvie-
šu leģionu”. Grāmatā analizētas 
Otrā pasaules kara kaujas Latvijā, 
PSRS un Vācijā. Izvēlētas no sāku-
ma līdz beigām latviešu virsnieku 
vadītas cīņas, kas beidzās ar kau-
jas uzdevuma sekmīgu izpildi vai 
uzvaru un par kurām to koman-
dieri saņēma apbalvojumus. Grā-
mata papildināta ar karšu kom-
plektu un DVD.
 J. Balodis „Atmiņu burtnīcas”. 
Grāmata ar ģenerāļa Jāņa Baloža 
atmiņām par diviem zīmīgiem 
notikumiem mūsu valsts vēstu-
rē – Brīvības cīņām 1918. – 1920. 
gadā un laiku pirms un pēc 1934. 
gada 15. maija apvērsuma. Izlasot 
viņa atmiņu stāstījumu, uzzinā-
sim, kāds ir bijis ģenerāļa viedok-
lis par šiem vēstures notikumiem, 
kādas viņš atceras un raksturo 
daudzas šajos gados satiktās per-
sonas tuvplānā.
 F. Bonami „Es arī tā mācētu”. 

Grāmata ir savā ziņā vienkāršs 
un visaptverošs mākslas ceļvedis. 
Frančesko Bonami 33 īsās nodaļās 
piedāvā savu 20. gadsimta māk-
slas un mākslinieku izlasi, kas 
veidota gana drosmīgi un nesau-
dzīgi. Tāds ir arī autora izteiks-
mes veids - rakstot viņš neslēpj ne 
sajūsmu, ne nepatiku pret kādu 
no māksliniekiem. Par to liecina 
jau satura rādītājs, kur dzēlīgie un 
asprātīgie nodaļu nosaukumi ļauj 
nojaust gan mākslinieku, gan Bo-
nami spriedumu.
 G. Berelis „Vārdiem nebi-
ja vietas”. Šī grāmata publicēta 
vēstures romānu sērijā „Mēs. 
Latvija. XX gadsimts”. „1913. gads 
- Latvijā uzņem pirmo mākslas 
filmu. 1914. gads - sākas Pirmais 
pasaules karš, par ko visi ir lielā 
sajūsmā, bet iemesli katram citā-
di. 1915. gads - Kurzemē tuksne-
sis, to pamet aptuveni 700 000 
cilvēku, vien rēgi klīst pa pur-
viem. 1916. gads - ļauži pamazām 
apjēdz, kādā baisā gaļasmašīnā no 
laba prāta ielīduši. Ja reiz pasaule 

sajukusi prātā, kā gan viens cil-
vēks var nepakļauties vispārības 
aicinājumam?” par grāmatas sa-
turu izsakās autors.
 TR Notārs „Belašs jeb vilcienā 
lasāmā grāmata”. Viennozīmīgi 
pēdējā laika provokatīvākā latvie-
šu grāmata, kuras autors ir bloge-
ris Lauris Vanags. Īsprozas krā-
jums piedāvā patiešām pikantu 
stāstu „ēdienkarti”, prozas saulītē 
ieceldams tādus varoņus, ko par 
varoņiem var dēvēt tikai literārā 
nozīmē. Taču tiem apbrīnojamā 
kārtā piemīt ģenētisks nezāles 
dzīvelīgums vai arī aerodiuma 
cienīgs domu lidojums. Tādi ir 
gan ašie puiši Ļoša un Goša ar 
azartiskām kriminālām tiek-
smēm un ar kaķa apsviedīgumu 
biznesā apveltītais Jonikāns, gan 
sievietes ar plašo dvēseli un šauro 
intelekta apvārsni Valentīna Sta-
ņislavovna un veikala operatore 
Ludmila, gan sapņainais garīgā 
skolotāja gaidītājs Marģeris un 
raižpilnais parlamenta spīkers. 
Un tie nebūt nav visi.

 Dāmu bestselleru cienītājas 
iepriecinās jaunākie Dž. Devero, 
K. Vaitas, K. Kellijas, K. Frīmenas 
romāni laiskiem un sapņainiem 
vasaras vakariem. Turpretim 
jaunieši sagaidījuši F. Gregorijas 
triloģijas „Tumsas ordenis” noslē-
dzošo grāmatu „Muļķu zelts”.
 Savukārt visjaunākos lasītājus 
sajūsminās jau zināmo varoņu –  
pelēnu Stiltonu, auniņa Šona un 
Sivēna – jaunie piedzīvojumi. 
Mazie detektīvmīļi novērtēs divas  
M. Vidmarka grāmatas – „Di-
mantu noslēpums” un „Mūmijas 
noslēpums” – ar šausmu elemen-
tiem. Lieliska grāmata vasaras 
noslēgumam ir arī „Pelle Bezastis 
uzsāk skolas gaitas”, kuru topošie 
skolēni var lasīt kopā ar vecākiem.
 Tuvojoties septembrim un 
atsākoties skolai, aicinām visus 
Saulkrastu skolēnus un bērnu-
dārza audzēkņus, kuri nepaguva 
jau pavasarī iesaistīties „Bērnu 
žūrijā”, to izdarīt tagad! 

Saulkrastu bibliotēka

Jaunumi Saulkrastu novada bibliotēkā

NVA konsultācijas
Nodarbinātības valsts dienesta (NVA) Siguldas filiāles 

darbinieki pieņems klientus 3. un 7. septembrī  
Saulkrastu domes telpās zālē 2. stāvā no plkst. 10 līdz 15.

Noslēdzies Saulkrastu pludmales 
volejbola kausa izcīņas 2. posms, 
kas reizē bija arī „Koklīšu” balvas 
izcīņa. Godalgotās vietas 16 ko-
mandu konkurencē izcīnīja:
 Kungi
1. Andris Zande / Edgars Igaunis
2. Renārs Strazds / Māris Vārčers
3. Mārtiņš Liniņš / 
 Raimonds Liniņš

Dāmas
1. Sintija Mediniece /
 Sanita Šreibere
2. Agnese Jermacāne /
 Alise Umbraško
3. Laura Neimane / Una Tirule

 Paldies sporta un atpūtas cen-
tram „Koklītes» par lieliskajām 
balvām!

Saulkrastu svētku sporta 
sacensību rezultāti

Godalgoto vietu ieguvēji. Foto: S. Sinkeviča.

Novuss Mix grupā (8 komandas)
1. Dina Kriščuka / 
 Modris Veilands
2.  Inga Antonova / 
 Aivars Smildziņš
3.  Monta Tīberga / Lauris Ābols

Pludmales volejbols Mix grupā 
(20 komandas)
1. Sallija Arhipova / 
 Mihails Arhipovs
2. Sintija Mediniece / 
 Artis Ilgavizis
3. Sandra Selga / 
 Vladimirs Remesovs

Galda teniss (6 dalībnieki)
1.  Kārlis Sausnītis
2.  Ģirts Kleinšmits
3.  Vladimirs Čursins

Strītbols (2 komandas)
1. Četri (Edgars Melders, Artūrs 
 Klakockis, Arvis Baltgalvis)
2. Trīs (Edgars Kalējs, Guntars 
 Dīķis, A. Jansons)

Futbola komandu dalībnieki. Foto: S. Sinkeviča.

Futbols (14 komandas)
1. Vidriži (Gatis Rudzītis, Jānis Balsis, Mārtiņš Balsis, Edgars Balsis, 
 Gatis Pērsis, Elvis Pērsis, Zigmārs Sinka, Edgars Dzenis)
2. Orki (Renārs Baumgartens, Mārtiņš Kalniņš, Dāvids Priedītis, 
 Māris Arājs, Genādijs Beļajevs, Rolands Koršunovs, Elvijs Kučeruks)
3. FK Partyzāns (Ivars Ozoliņš, Ilvars Barkāns, Lauris Linužs, Svasunas 
 Fokas, Antons Kuzņetsovs, Ervīns Arbidāns, Raimonds Kuzņetsovs)

„Koklīšu” balvu ieguvēji

No 1. līdz 31. augustam notiks SIA 
“ZAAO” akcija “Sper EKOsoli!”, 
kuras laikā EKO laukumos ie-
spējams bez maksas nodot neiz-
jauktu nolietoto elektrotehniku: 
televizorus, ledusskapjus, tējkan-
nas, trauku mazgājamās mašīnas, 
fēnus, gludekļus, mobilos telefo-
nus, pulksteņus, putekļusūcējus, 
mikserus un citas ierīces, kas dar-
binātas ar elektrību vai baterijām. 
 ZAAO Šķiroto atkritumu sa-
vākšanas daļas vadītāja Ginta Gai-
luma norāda, ka akcijas mērķis ir 
samazināt elektrisko un elektro-
nisko iekārtu atkritumu nonāk-
šanu neatbilstošos konteineros, 
mežos un citviet dabā, kur dažā-
dās vielas – freoni, smagie metāli 
u.tml., ko satur šie atkritumi, var 
radīt draudus cilvēka veselībai un 
apkārtējai videi. Tāpat G. Gailuma 
atgādina, ka vairākas nolietotas 
elektrotehnikas detaļas ir piemē-
rotas otrreizējai pārstrādei. Pērn, 
kad akciju rīkoja pirmo reizi, mē-
neša laikā iedzīvotāji nodeva 40 t 
nolietotas elektrotehnikas. 
 EKO laukumu darba laiki un 

akcijas nolikums pieejams uzņē-
muma mājaslapā www.zaao.lv. 
Nolikums pieejams arī pie EKO 
laukumu pārziņiem.
 Nododot nolietoto elektroteh-
niku, EKO laukuma apmeklētājs 
tiek aicināts aizpildīt īpašu akcijas 
kuponu un piedalīties balvu izlo-
zē. Katrā no 20 EKO laukumiem 
uzvarētājus noteiks, izlozējot vie-
nu kuponu. Katra EKO laukuma 
izlozētā kupona iesniedzējs balvā 
saņems elektrisko tējkannu. Visi 
kuponi, kas iemesti EKO lauku-
mos akcijas kuponiem paredzē-
tajās kastēs, piedalās izlozē par 
galveno balvu - daudzfunkcionālu 
virtuves kombainu.
 Atgādinām, ka ZAAO bez mak-
sas savāc neizjauktu nolietoto sa-
dzīves elektrotehniku arī pēc tele-
foniska vai rakstiska pieteikuma, 
izbraucot uz mājām. Savākšanu 
var pieteikt pa tālruni 64281250 
vai mob. tālr. 26132288, kā arī  
e-pastu zaao@zaao.lv. 

Zane Leimane, 
SIA ZAAO

Nolietotās elektrotehnikas 
vākšanas akcija “Sper EKOsoli!”

http://www.zaao.lv/
mailto:zaao@zaao.lv
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PIEŅEMŠANAS 
DIENAS,  DATUMS

PIEŅEMŠANAS 
LAIKS

REĢISTRATŪRA pirmdiena, trešdiena, 
piektdiena

otrdiena, ceturtdiena

8.00-16.00

9.00-17.00

STEIDZMĀS MEDICĪNISKĀS 
PALĪDZĪBAS PUNKTS

katru dienu 0.00-24.00

ĀRSTU KONSULTĀCIJAS : PIEŅEMŠANA PĒC IEPRIEKŠĒJA 
PIERAKSTA TĀLR. 67952700

Endokrinoloģe  Brigita VIZIŅA 25. augusts 14.00-17.00

Kardiologs 12. augusts 10.30-13.00

Dermatoloģe Ruta BARLO 28. augusts 9.00-13.00

Otolaringoloģe 
 Ilona KRONBERGA

atvaļinājumā

Acu ārste Ausma SPROĢE 17., 24., 31. augusts 10.00-16.00

Acu ārste Sandra AUSEKLE 11. augusts
20. augusts

15.40-17.35
9.00-13.00

Acu ārste Aneļa ŠUGAJEVA atvaļinājumā 10.00-13.00

Neirologs Ainārs VECVAGARS 14., 28. augusts 11.00-16.00

Neiroloģe Dace DZIRKALE otrdiena 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

atvaļinājumā 11.00-14.00

USG A. MICKEVIČA darbdienas 8.15-9.00

Ginekoloģe A. Mickeviča 
(iepriekšējs pieraksts 
t. 26539333)

pirmdiena, otrdiena, 
trešdiena, piektdiena

ceturtdiena

9.00-13.00

9.00-18.00

Rentgena kabineta 
darba laiks augustā
Saistībā ar jaunās rentgena 
iekārtas uzstādīšanu PSIA 
“Saulkrastu slimnīca” rentge-
na kabinets no 3. līdz 18. au - 
gustam ir slēgts! Atvaino-
jamies par sagādātajām 
neērtībām!

Pirmdiena
 24. augusts 9.00-16.00
 31. augusts  9.00-16.00

Otrdiena
 25. augusts  9.00-16.00

Trešdiena
 19. augusts  9.00-16.00
 26. augusts  14.00-18.00

Ceturtdiena
 20. augusts  9.00-16.00
 27. augusts  14.00-18.00

Piektdiena
 21. augusts  9.00-16.00
 28. augusts  14.00-18.00

Tuvākie rtg kabineti:
Ādažu slimnīcā
Darba laiks: 
pirmdien, trešdien, piektdien  
no 9.00 līdz 12.00
Reģistratūras tālr. 67997703

Limbažu slimnīcā
Darba laiks
darbdienās  8.30 - 14.00
Iepriekšējs pieraksts - 
reģistratūras tālr. 64070150

Ir atkal pagājis gads - maijā, jū-
nijā mūzikas un mākslas nodaļu 
izlaiduma dienas atnāk un aiziet 
ziediem, smaidiem, sirsnīgiem 
vārdiem un skaistiem tērpiem ba-
gātas, arī uztraukumā par izlaidu-
ma dienas koncertu un diplom-
darba aizstāvēšanu... Vidzemes 
jūrmalas Mūzikas un mākslas 
skolas (VJMMS) audzēkņu kārtē-
jā, šogad jau 45. izlaiduma svētki 
30. maijā pulcināja draugus, ve-
cākus Saulkrastu novada domes 
zālē, savukārt 16. jūnijā - teju pil-
nu Zvejniekciema kultūras nama 
zāli. Desmit mūzikas izglītības 
un desmit mākslas izglītības ab-
solventi - mūzikas un mākslas, 
kultūras jomā spējīgas jaunas 
personības. Mūzikas izglītības 
absolventi ar savu stilu, pieredzi 
koncertu un konkursu (arī starp-
tautisku) jomā, savukārt mākslas 
izglītības absolventi - ar savu re-
dzējumu par mākslā, dizainā sva-
rīgo, par iespējām un kvalitātēm 
nozarē. Izlaidumos paldies vārdi 

kolektīvam, vecākiem un jaunie-
šiem izskanēja daudzkārt - par ta-
lantu izglītot, audzināt. Par visu 
daudzo mācību gadu darbu, kas 
izturīgākajiem, talantīgākajiem, 
darba spējīgākajiem vainagojies 
ar pirmo mūžā saņemto izglītības 
apliecību - par profesionālās ie-
virzes izglītības iegūšanu. 
 Mūzikas nodaļas absolventi -  
Agita Krista Nolle, Una Ozola, To-
mass Sergejevs (kora klase), Lāsma 
Liepiņa, Inga Sermule (klavieru 
klase),  Armands Grūbe, Mar-
kuss Medvedevs, Pēteris Zaicevs 
(akordeona klase), Reinis Baltiņš, 
Rainers Šauriņš (sitaminstru-
mentu klase) - sniedza koncertu 
Saulkrastu novada domes zālē, 
atskaņojot skaņdarbus no beig-
šanas eksāmenu programmām. 
Arī šogad divi audzēkņi paveica 
grūti veicamo, īpaši atzīmējamo 
- saņēma apliecības par profesio-
nālās ievirzes izglītības iegūšanu 
VJMMS ne tikai mūzikā, bet arī 
mākslā. Tie bija T. Sergejevs un  

Un atkal viens gads. VJMMS absolventi 2015

A. Grūbe. Savukārt A. K. Nolle 
pirms gada saņemtajai mākslas 
izglītības apliecībai šogad pievie-
noja kora klases beigšanas aplie-
cību. Sveicot skolu un skolotājus, 
ik gadu absolventi parūpējas par 
kādu “rozīnīti”, bet tik atraktīvus, 
drošus, asprātīgus un uzrunām 
atvērtus, ikkatru skolotāju ar per-
sonisku vēstījumu uzrunājošus 
mūzikas izglītības absolventus 
piedzīvojām pirmoreiz. Patīkami, 
cilvēciski mīļi, pārsteidzoši!
 Mākslas nodaļas 10 absolven- 
ti – Anete Atāla, Leons Bernhards, 
Paula Dalbiņa, Madara Mem-
mēna, Rūdolfs Grēve, Armands 
Grūbe, Beate Adelīna Odīte, Alise 
Elizabete Rone, Laine Parfino-
viča, Tomass Sergejevs – skolas 
nobeiguma darbus prezentēja 

kultūras namā “Zvejniekciems”. 
Jau ierasti apbrīnas vērta absol-
ventu drosme, dažādība savos 
darbos izstrādāt radošās idejas, 
kas pirmajās skiču reizēs pedago-
giem likušās gana trakas, lai būtu 
realizējamas... Bet tomēr! Darbu 
prezentācijās tās visas aplieci-
nāja savu realitāti. Zīda glezno-
jums (A. Atāla), digitāls īskomikss  
(L. Bernhards), grafikas portretu 
cikli (P. Dalbiņa, A. E. Rone), glez-
nojums - triptihs jauktā tehnikā 
(M. Memmēna), modernizēts 
pārvietošanās līdzeklis - jauna 
dizaina divritenis (R. Grēve), glez-
nojums - triptihs akvareļu tehnikā 
(A. Grūbe), gleznojums uz stikla 
(B. A. Odīte), gleznojumu - kom-
pozīciju cikls (L. Parfinoviča), ģi-
tāras krāsu dizains (T. Sergejevs). 

 Šobrīd jau saņemti divi pie-
teikumi ar ēku un telpu nofor-
mējuma vēlmēm nākamajiem 
nobeiguma darbiem. Iestāžu un 
uzņēmumu vadītāji - esiet aktī-
vi un gatavi pierast, ka pieejams 
VJMMS mākslas izglītības absol-
ventu resurss, realizējot jūsu ie-
ceres (vides objekti, sienu glezno-
jumi, grafikas, vitrāžas, gleznas, 
tekstilijas, interjera priekšmeti 
utt.) praktiskā, māk slinieciskā, 
kvalitatīvā izpildījumā!
 Ticam un novēlam, lai absol-
venti, turpinot radošo izglītību, 
augtu, savai izaugsmei līdzi nesot 
VJMMS, Saulkrastu novada un 
Latvijas vārdu.

Ieva Lazdauska, 
VJMMS

Mūzikas specialitāšu 2015. gada absolventi. Foto: E. Nolle.

Mūzikas nodaļas absolventi un pedagogi. Foto: G. Memmēna.

Kļūsti radošs, interesants pats sev un citiem,  
zinošs mūzikā, mākslā, kultūrā!

Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas 
skola uzņem jaunus audzēkņus 
2015./2016. mācību gadā
Mākslas izglītībā – vizuāli plastiskās mākslas programmā.
 Programmā apgūst zīmēšanu, gleznošanu, kompozīciju 
 (tēlotājkompozīciju un dizaina pamatus), veidošanu, praktiskos 
 darbus, mākslas valodas pamatus, plenēra un muzeju praksi.
Uzņemšana mākslas izglītībā 
l 7. septembrī pl. 18.00 – 19.30 Saulkrastos, Raiņa ielā 8 
 (domes cokolstāvā, ieeja no pagalma)
l 8. septembrī pl. 18.00 – 19.30 Zvejniekciemā, Atpūtas ielā 1B 
 (kultūras nama 4. stāvā)
Papildu informācija pa tālr. 26563226 (Ieva Lazdauska).

Mūzikas izglītībā notiks papildu uzņemšana uz atsevišķām brīvām vietām 
(konkursa kārtībā). Par brīvajām vietām atsevišķajās specialitātēs interesē-
ties no 1. septembra pa tālr. 28449184 (Līga Ķestere).
 VJMMS apgūstamās specialitātes: flauta, saksofons, mežrags, eifonijs, 
 trompete, klavieres, akordeons, kokle, ģitāra, čells, vijole, marimba un 
 bungas, koris un solo dziedāšana. Programmās apgūst specialitātes 
 instrumenta spēli, klavierspēli, mūzikas literatūru un teoriju.
Uzņemšana mūzikas specialitātēs, t.sk. audzēkņu noklausīšanās 
(dzirde, ritms) - 4. septembrī pl. 18.00 - 19.30 Zvejniekciemā, Ostas ielā 15 
(VJMMS ēkā)

Iestājoties līdzi jāņem vecāka (aizbildņa) personu apliecinošs doku
ments, bērna dzimšanas apliecība (kopija vai oriģināls) vai pase. Uz vietas 
jāaizpilda noteikta parauga iesniegums.
Papildu informācija pa tālr. 26563226 (mākslas izglītība), 28449184 (mū
zikas izglītība).

Mācību gada sākums VJMMS
l otrdien, 1. septembrī, - mūzikas specialitāšu audzēkņiem
  pl. 17.00 Zvejniekciemā, Ostas ielā 15
l trešdien, 2. septembrī, - mākslas specialitātes audzēkņiem
  pl. 14.00 Zvejniekciemā, Atpūtas ielā 1B
  pl. 16.00 Saulkrastos, Raiņa ielā 8
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Uz tikšanos viņa atnāk ar pār-
lūkotām un rūpīgi atlasītām fo-
togrāfijām, kas stāsta par dzīves 
nozīmīgākajiem brīžiem. “Šeit 
redzams koklētāju ansamblis 
“Saule”. Bet te mēs baznīcā spē-
lējam. Muzeju naktī Blaumaņa 
muzejā uzstājāmies. Dzintaru 
koncertzālē 200 un vairāk kok-
les spēlēja... Šeit esam devušies 
uz Angliju, lai muzicētu latviešu 
«Straumēnos». Te redzami mir-
kļi no toreiz vēl Čehoslovākijas. 
Bet šajās bildēs esam kopā ar 
dziedātāju Jāni Sproģi un kom-
ponistu Vilni Salaku Vecpiebal-
gā... Nemaz neapjautu, ka man 
ir tik daudz nofiksētu mirkļu!» 
pārskatot bildes, ar aizrautī-
bu komentē Solveiga Ivanova, 
Vid zemes jūrmalas Mūzikas un 
mākslas skolas kokles klases sko-
lotāja un Saulkrastu koklētāju 
ansambļa “Saule” vadītāja. Cil-
vēks, kas šogad Saulkrastu pil-
sētas svētkos kāpa uz skatuves, 
lai saņemtu Lielo gada balvu par 
izciliem nopelniem un sasniegu-
miem izglītības un sabiedriska-
jā darbā Saulkrastu pašvaldībā, 
mūža ieguldījumu latviešu tau-
tas tradīciju un latviešu identitā-
tes stiprināšanā, kā arī Saulkras-
tu vārda popularizēšanu.

  Kaut arī pilsētas svētki no
tikuši pirms vairākām nedēļām, 
Jūs satikt izdodas tikai tagad, 
augusta sākumā. Visu laiku gan 
koncerti, gan dažādi pasākumi, 
gan arī tālāku zemju braucieni. 
Šī aizņemtība ir likumsakarīga 
vai tikai mirkļa sakritība?
 - Tāda nu es esmu. Visu mūžu 
skrejoša un darbīga. Citādāk ne-
kad nav bijis. Tās bildes arī atne-
su, lai parādītu, cik daudzpusīga 
un krāsaina var būt dzīve, kad 
cilvēks nesēž mājās un nečīkst: 
man ir grūti, man nav tas un ši-
tas. Vienmēr ir izvēle - darīt vai 
nedarīt. Es esmu par darīšanu. 
Iesaistoties, uzņemoties atbildī-
bu, gādājot prieku sev un citiem.
 Tagad pat - tikai vakar atgrie-
zos no brauciena uz Slovākiju.
Turp biju devusies ar senioru 
koklētāju ansambli. Mūs uzņēma 
ar lielu atsaucību. Mākslas un it 
īpaši mūzikas enerģija uzrunā 
jebkuras tautības un zemes cil-
vēku. Tā tas bija arī šoreiz. Spē-
lējām labi apmeklētos koncertos. 
Tas bija skaists brauciens.
  Pieminējāt, ka katram cil
vēkam vienmēr ir izvēles iespē
ja. Kas noteicis to, ka savā dzīvē 
par pamatnodarbošanos esat 
izvēlējusies mūziku?
 - Man pašai grūti to būtu no-
saukt par nodarbošanos. Drīzāk 
jau tas ir dzīvesveids, dzīve mū-
zikā.
 Jaunībā man bija divas lielas 
aizraušanās. Viena bija māk slas 
vingrošana, otra - mūzika. Pēc 
septiņgadīgās skolas aizgāju mā-
cīties uz Mediņa mūzikas vidus-
skolu, pēc tam Mūzikas akadē-
miju. Man bija tikai piec padsmit 
gadu, kad jau spēlēju džeza an-
samblī. Mums Bauskā bija ļoti 
populārs kolektīvs, kurā mani 

uzaicināja spēlēt. Braucām pa 
visu Bauskas novadu koncertējot 
un spēlējot dejas. Paralēli spēju 
gūt labus panākumus gan vienā, 
gan otrā jomā. Bet reiz neveik-
smīgi sastiepu muskuli un vairs 
nevarēju startēt sacensībās. It kā 
vajadzēja mākslas vingrošanai 
atmest ar roku, bet es ietiepos 
un kļuvu par tiesnesi šajā sporta 
veidā. Braukāju pa visu Padomju 
Savienību. Man vajadzēja nova-
dīt vēl tikai vienas sacensības, lai 
kļūtu par starptautiska līmeņa 
tiesnesi. Bet ko es? Ignorēju sa-
censības un apprecējos. Toreiz 
dzīvoju Igaunijā, un mans vīrs 
bija igaunis. Jaunības mīlestība, 
kas diemžēl nebija mūžīga. Pēc 
gadiem izšķīrāmies un es atgrie-
zos Latvijā, tajā brīdī pilnībā iz-
vēloties sevi saistīt ar mūziku.
 Tā kā jau pirms došanās uz 
Igauniju biju strādājusi par kon-
certmeistari, to turpināju darīt 
arī pēc atgriešanās. Darbojos 
Latvijā pazīstamos kolektīvos. Ar 
deju guru Hariju Sūnu, ar Iman-
tu Magoni, Mediņa mūzikas vi-
dusskolu. 
 Tajā laikā veidoju arī raidīju-
mus bērniem Latvijas radio.
  Kas jūs, zemgalieti, vēlāk 
rīdzinieci atveda uz Vidzemes 
jūrmalu  Saulkrastiem?
 - Jāsaka taisnība - pragma-
tisks aprēķins. Dzīvoju Rīgā, bet 
man īsti nebija sava dzīvokļa. To-
reiz dabūt dzīvoklī galvaspilsētā 
bija gandrīz neiespējami. Rindas 
gaidīšanā vilkās 20 un vairāk 
gadu garumā. Dzīvojamā platība 
prioritāri bija vajadzīga iebrau-
cējiem no plašās dzimtenes, bet 
ne vietējiem latviešiem.
 Zvejniekciemā gatavojās at-
vērt mūzikas skolu, un pilnīgi 
negaidīti Kultūras ministrija 
piedāvāja man kļūt par šīs skolas 
direktori. Sākumā man šī iespēja 
nelikās interesanta un vilinoša, 
bet tad sekoja piedāvājums pie-
šķirt dzīvokli. Mirkli padomā-
jusi, piekritu. Un šo savu izvēli 
nekad neesmu nožēlojusi.
 Jau no pirmās dienas centos 
skolai piesaistīt talantīgus mū-
ziķus un pedagogus. Par kompo-
zīcijas skolotāju uzaicināju kom-
ponistu Pēteri Vasku. Tas mums 
bija liels ieguvums. Mūsu skola 
izaudzinājusi daudzus talantīgus 
mūziķus un arī mūzikas pedago-
gus.
 Mana visciešākā pārliecība 
ir, ka mūzikas skolā kaut dažus 
gadus vajadzētu izglītoties ikvie-
nam bērnam. Māksla un mūzika 
emocionāli atraisa to enerģiju, 
kas ļauj kļūt par kultūras cilvēku. 
Atver dvēseli. Pat ja bērns izau-
got neizvēlas kļūt par profesio-
nālu mūziķi, tas viņam palīdzēs 
daudzos sarežģītos dzīves brīžos. 
Cilvēkā nekas nepazūd. Savu no-
spiedumu atstāj katra situācija 
un notikums. Tāpēc es skubinu 
vecākus domāt par bērniem, to, 
kādu garīgo bagāžu viņi saņem 
savai dzīvei. Ja tu bērnam dod 
drošības sajūtu un mīlestību, 
viņš noteikti izaug ar pluszīmi. 
Vecāku pienākums ir mudināt 

Katrai dienai ir kāds skaists mirklis

bērnu domāt, kāpēc viņš nācis 
šajā pasaulē un kas te jāpaveic, 
jo mēs katrs piedzimstam ar savu 
sūtību.
 Kad skolā sākas uzņemšanas 
konkursi, es vienmēr ļoti pārdzī-
voju, ka nevaram uzņemt visus 
gribētājus. Tas vienmēr ir kā kle-
jojums tumsā. Noklausies bērnu 
un domā, ka viņam nav dotību. 
Sakām - tas der tikai rūcējos. 
Taču vēlāk izrādās, ka prasmīga 
pedagoga rokās tas pats bērns 
kļūst par izcilu mākslinieku. Un 
otrādi - uzņem it kā spējīgu, bet 
vēlāk izrādās, ka no viņa profe-
sionāls mūziķis nekad nebūs.
  Vai pati bez maldīšanās un 
šaubām atradāt savu dzīves ceļu 
šīs augstās sūtības piepildīša
nai?
 - Uzaugu ļoti jaukā ģimenē, 
kur nedzirdēja skarbus vārdus 
un ķildas. Tēvs bija ļoti gudrs cil-
vēks. Izteikts intelektuālis. Viņš 
ieņēma augstu amatu finanšu 
jomā. Tieši spēju dēļ tēvu no lau-
kiem pārcēla uz darbu Rīgā. Viņš 
bija arī godīgs līdz pēdējai vīlītei. 
Nekad pat par santīmu neizgā-
ja uz kompromisiem. Savukārt 
mamma bija veselīga zemnieku 
meitene no dziļiem Vidzemes 
laukiem. Mums Katlakalna ka-
pos dus dzimtas piederīgie pat no 
1800. gada. Liela nozīme manā 
dzīvē ir onkulim, kurš bija muzi-
kants, spēlēja cītaru. Šo mūzikas 
instrumentu esmu restaurējusi 
un saglabājusi kā labu piemiņu. 
No turienes ir tā veselīgā dzīves 
uztvere, kas ļauj dzīvi pieņemt 
tādu, kāda tā ir, un būt laimīgam. 
Man pašai ir divi brīnišķīgi bēr-
ni - meita Baiba un dēls Kaspars. 
Īpašs prieks man ir par mazdēli-
ņu, kas aug dēla ģimenē.

 Man visu mūžu Dievs stāvējis 
klāt. Lai kādas likstas piemeklē, 
vienmēr ar tām tieku galā un iz-
eju no tām atkal ar jaunu pieredzi 
un izpratni. 
 Ilgi nevarēju saprast, kāpēc, 
dzirdot lidmašīnas skaņas, man 
gribas paslēpties. Tagad saprotu. 
Tas ir ļoti spilgts bērnības pārdzī-
vojums, no kura nekad, visa mūža 
garumā, nav izdevies tikt vaļā. 
Esmu kara laika bērns. Bauskā 
bija tas katls, kur vienā pusē stā-
vēja vācieši, bet otrā krievi. At-
ceros, sēžu kalna galā un dzirdu, 
kā šauj. Lodes spindz man tieši 
garām, bet netrāpa. Kad bries-
mas bija pārāk lielas, braucām 
no turienes projām. Mani iekrā-
mēja vezumnieka ratos kopā ar 
kartupeļiem un lielu katlu. Brau-
cot pa ceļu, rati apgāzās un katls 
man uzkrita virsū. Es smaku un 
pārdzīvoju nāves bailes. Braucot 
tālāk, dzirdējām uzlidojuma sāk-
šanos. Visi sakrita grāvī. Mammai 
rokassomiņā līdzi bija mīlestības 
vēstules. Viņa uzlika somiņu ar 
tām man uz galvas un pati ap-
gūlās pāri. Kad tas beidzās, ne-
sapratu, kāpēc tik daudzi neceļas 
augšā. Iestājās liels klusums. Tad 
nāca tanku uzbrukums, mamma 
uz ceļiem nometās uz šosejas. 
Labi, ka tobrīd garām brauca le-
ģionārs vezumnieks. Viņš mani 
sagrāba, aiz čupra ierāva ratos un 
mūs ar māti izglāba.
 Tas pārdzīvojums no manis 
nav izdzēšams, tāpēc runāju par 
to pozitīvo mīlestības pilno ener-
ģiju, kas jāsaņem katram augo-
šam cilvēkam, lai šādi tumsas 
nospiedumi cilvēkos būtu mazāk. 
Mūzika ir viena no lietām, kas 
vairo prieku un gaismu, dodot ie-
spēju visai pasaulei tapt gaišākai.

  Par savu mūža devumu 
esat novērtēta gan ar atzinības 
rakstiem, gan tagad saņemot 
Saulkrastu Lielo balvu. Bijāt 

pārsteigta un gandarīta?
 - Cilvēkam katra atzinība, ne-
atkarīgi no tās lieluma, ir kā pa-
saules mēroga Nobela prēmija. Ir 

Lai Saulkrastu novada 
iedzīvotājiem nodrošinātu 
kvalitatīvu, nepārtrauktu 
un drošu elektroenerģijas 
piegādi, 2015. un 2016. gadā 
AS „Sadales tīkls” realizēs 
9 investīciju projektus, 
elektrotīkla attīstībā ieguldot 
2 miljonus eiro. Kopumā 2015. 
un 2016. gadā Saulkrastu 
novadā AS „Sadales tīkls” 
plāno veikt zemsprieguma 
0,4 kV (kilovoltu) gaisvadu 
elektrolīniju rekonstrukciju un 
pārbūvi par kabeļu līnijām  
65,4 km garumā, izbūvēt 
2 jaunas transformatoru 
apakšstacijas, bet vidējā 
sprieguma 20 kV gaisvadu 
elektrolīniju plānots atjaunot 
0,5 km garumā.

Plašu teritoriju no Saulkrastu no-
vada aizņem vēsturiski veidojušās 
dārzkopības sabiedrības, kas šo-
brīd kļūst par plaši apdzīvotiem 
ciemiem, tādēļ AS „Sadales tīkls” 
ik gadu mērķtiecīgi turpina attīs-
tīt un rekonstruēt šajās teritori-
jās esošo elektrotīklu, lai arvien 
uzlabotu klientu elektroapgādes 
kvalitāti un drošumu. Jau iepriek-
šējos gados ir ieguldīts pamatīgs 
darbs Saulkrastu novada iedzīvo-
tāju elektroapgādes uzlabošanai, 
un arī šogad AS „Sadales tīkls” 
turpina veikt gan zemspriegu-
ma 0,4 kV, gan vidējā sprieguma  
20 kV elektrotīkla rekonstrukciju. 
Lai paaugstinātu elektroapgādes 
drošumu un kvalitāti 770 klien-
tiem, elektrotīkla rekonstrukcijas 
darbus un gaisvadu elektrolīniju 

pārbūvi par kabeļu līnijām AS „Sa-
dales tīkls” šogad un 2016. gadā 
veiks ciemos „Pēterupe”, „Selga”, 
„Silmala”, „Priedes”, „VEF Biķer-
nieki”, „Roze” un „VEF Pabaži”.
 Lai uzlabotu Saulkrastu nova-
da iedzīvotāju elektroapgādi, cie-
mu „Pēterupe” un „Selga” terito-
rijā AS „Sadales tīkls” šogad plāno 
veikt 0,4 kV gaisvadu elektrolīniju 
pārbūvi par kabeļu līnijām 17 km 
garumā. Zemsprieguma 0,4 kV 
elektrotīkla rekonstrukcijas darbi 
šogad turpinās arī ciemā „Silma-
la”, kur gaisvadu elektrolīniju pār-
būvi par kabeļu līnijām paredzēts 
veikt 9 km garumā. Projektu laikā 
AS „Sadales tīkls” sakārtos elektro-
enerģijas uzskaites 490 klientiem, 
kas nākotnē nodrošinās AS „Sa-
dales tīkls” darbiniekiem netrau-

cētu piekļuvi pie elektroenerģijas 
skaitītājiem, īpaši ziemas periodā, 
kad daļa lietotāju savos īpašumos 
neuzturas.
 Arī Saulkrastu novadā Zvej-
niekciemā AS „Sadales tīkls” šogad 
plāno rekonstruēt elektrotīklu, 
paaugstinot elektroapgādes dro-
šumu Skultes ostai, SIA „EMU 
Skulte” un Nacionālo bruņoto 
spēku reģionālajam nodrošināju-
ma centram. Realizējot projektu, 
tiks veikta jaunas transformatoru 
apakšstacijas izbūve, vidējā sprie-
guma 20 kV gaisvadu elektrolī-
nijas pārbūve par kabeļu līniju  
0,5 km garumā, bet zemsprieguma 
0,4 kV kabeļu līniju plānots izbū-
vēt 0,3 km garumā.
 Zemsprieguma elektrotīkla 
rekonstrukcija Saulkrastu novadā  

turpināsies arī 2016. gadā. Nozī-
mīgs projekts lietotāju elektroap-
gādes uzlabošanai tiks realizēts 
ciema „Roze” teritorijā, kur tiks 
gan izbūvēta jauna transformato-
ru apakšstacija, gan veikta 0,4 kV 
gaisvadu elektrolīniju pārbūve par 
kabeļu līnijām 18,2 km garumā. 
Ciema „VEF Pabaži” teritorijā tiks 
veikta 0,4 kV kabeļu līniju izbūve 
10 km garumā, ciemā „Priedes” -  
8,7 km garumā, savukārt ciema 
„VEF Biķernieki” iedzīvotāju elek-
troapgādes uzlabošanai zemsprie-
guma gaisvadu elektrolīnijas par 
kabeļu līnijām plānots pārbūvēt 
2,2 km garumā.

Tatjana Smirnova, 
AS „Sadales tīkls”

Uzlabos elektrotīklu 66 km garumā  Jūsu instruments, ko mācāt 
arī audzēkņiem, ir kokle. Vai 
šodienas daudzo skaņu jūklī tā 
joprojām spēj modināt jauniešu 
interesi?
 - Kokles spēle dod to maģis-
ko izjūtu, ka pasaule ir liela un 
dažāda. Un šim plašumam atver 
gan tās spēlētāju, gan klausītāju. 
Kokles skaņās mēs sajūtam, kā 
materiālā pasaule savijas ar ga-
rīgo. Interesanti, ka kokle katrā 
vietā un katrā koncertā skan ci-
tādāk, jo tā saplūst ar klātesošo 
enerģijām. Cilvēks, pieskaroties 
kokles stīgām, ar to it kā sarunā-
jas, un kokle tam atbild. Skaņās. 
 Lielās kokles skan kā arfas, 
un, lai tās apgūtu, jāiegulda liels 
darbs un pacietība. Ar mazajām ir 
vieglāk. Bet to skaņa nav tik dziļi 
tumīga kā lielajām. Es spēlēju lī-
dzi kolektīvam, jo man patīk būt 
šo skaņu radītās mūzikas vidū.

Jaunā koklētāja Solveiga Ķekure (Ivanova)

Kopā ar kolektīvu “Saule” Dzintaros

Kopā ar meitu Baibu un dēlu Kasparu

VJMMS direktore Solveiga Ivanova

Kopā ar serbu režisoru un mūziķi Emīru Kusturicu

Ziemas sniegos savā Zvejniekciema mājā

VJMMS jubilejas koncertā

gan lepnums, gan prieks, ka esi 
pamanīts. Taču vienlaikus ir arī 
jautājums - kāpēc es? Vai tāpēc, 
ka esmu skolotāja? Kas man pēc 
šīs atzinības saņemšanas būtu 
dzīvē vēl jāizdara? Mēs jau viens 
otru bagātinām un kļūstam paši 
par skolotājiem. Vai tāpēc, ka 

man patīk tas, ko es daru? Māk-
sla vispār nav iespējama, ja neesi 
ar sirdi un dvēseli visā iekšā.
 Dzīve pamatā ir ļoti krāsai-
na, un katrs cilvēks būtu pelnījis 
kādu labu vārdu, kādu atzinību 
vai balvu par to, ko viņš dara no 
sirds. Tā māte, kas audzina savus 

astoņus bērnus, tas dārznieks, 
kurš kopj skaistu dārzu, tas sēt-
nieks, kurš uztur tīru savu māju 
un sētu... Jo arī viņu dzīvē katrai 
dienai ir skaisti mirkļi, kas jāno-
vērtē.

Dzidra Smiltēna
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Izdoti saskaņā ar likuma „Par 
pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas  
2. punktu, 43. panta pirmās daļas 5. un 
7. punktu

I. Vispārīgie jautājumi
1.  Saistošie noteikumi (turpmāk – 
noteikumi) nosaka kārtību, kādā 
Saulkrastu novada administratīvajā 
teritorijā (turpmāk – Saulkrastu no-
vads) noformējamas un izvietojamas 
ielu nosaukumu un nekustamo īpa-
šumu nosaukumu, ēku (savrupmāju, 
rindu māju, daudzdzīvokļu dzīvojamo 
namu, vasarnīcu/dārza māju) numuru 
vai nosaukumu plāksnes un dzīvokļu 
numuru plāksnes.
2.  Nekustamo īpašumu nosaukumu 
plāksnes vai ēku, vasarnīcu/dārza māju 
numerācijas plāksnes jāizvieto pie vi-
siem apbūvētiem nekustamajiem īpa-
šumiem Saulkrastu novadā pirms ēkas 
nodošanas ekspluatācijā.
3. Ielu un nekustamo īpašumu, ēku nu-
muru vai nosaukumu plākšņu, vasar-
nīcu/dārza māju numuru plākšņu un 
dzīvokļu numuru plākšņu izvietotāji ir 
atbildīgi par to uzturēšanu labā tehnis-
kā un vizuālā stāvoklī un informācijas 
aktualizāciju.
II. Ielu nosaukumu norādes un 
virziena rādītāji uz infrastruktūras, 
kultūras vai tūrisma objektiem
4. Ielu norādes izvietojamas ielu krus-
tojumos uz ielas stūra. Informējot ne-
kustamā īpašuma īpašnieku, Saulkras-
tu novada pašvaldība var izvietot ielu 
norādes uz nekustamā īpašuma žoga 
ielas pusē.
5.  Saulkrastu novada pašvaldība ielu 
krustojumos Saulkrastu pilsētā un 
Zvejniekciemā pie īpaši uzstādīta no-
rāžu staba izvieto ielu nosaukumu 
norādes un, ja nepieciešams, virziena 
rādītājus uz infrastruktūras, kultūras 
vai tūrisma objektiem. Norāžu staba 
augstums ir 3,0 m, diametrs – 50 līdz 
100 mm.
6.  Ielu nosaukumu plāksnes izgata-
vo, izvieto, uztur un ielas nosaukuma 
maiņas gadījumā nomaina Saulkrastu 
novada pašvaldība par pašvaldības bu-
džeta līdzekļiem. 
7. Ielu nosaukumu norādes atbilst šā-
dām prasībām:
7.1.  ielu nosaukumu norādes (atbil-
stoši 1. pielikuma paraugam) izmēri 
ir: 160x420 mm, 160x640 mm vai 
160x840 mm atkarībā no ielas nosau-
kuma burtu zīmju skaita;
7.2. ielu nosaukumu norādes fona krā-
sa ir tumši zaļa, bet burti balti.
8. Virziena rādītāji uz infrastruktūras, 
kultūras vai tūrisma objektiem atbilst 
šādām prasībām:
8.1.  virziena rādītāju izmēri (atbilsto-
ši 1. pielikuma paraugam) ir 160x640 
mm vai 160x840 mm atkarībā no in-
frastruktūras, kultūras vai tūrisma ob-
jekta nosaukuma burtu zīmju skaita;
8.2. virziena rādītāju fona krāsa ir bal-
ta, bet burti tumši zaļi;
8.3.  izvietotā informācija uz norāžu 
plāksnes ietver nosaukumu latviešu 
valodā, attālumu līdz objektam un iko-
nu, kas raksturo objektu.
9.  Pie viena ielu nosaukumu norāžu 
staba atļauts izvietot ne vairāk kā pie-
cus virziena rādītājus uz infrastruktū-
ras, kultūras vai tūrisma objektiem.
10. Saulkrastu novada pašvaldība lemj 
par virziena rādītāju uz infrastruktū-
ras, kultūras vai tūrisma objektiem iz-
vietošanas nepieciešamību un skaitu, 

nodrošina to izgatavošanu un uzstādī-
šanu, izvērtējot:
10.1.  katra jauna virziena rādītāja at-
bilstību normatīvo aktu prasībām un 
iederību pilsētvidē;
10.2.  objekta, uz kuru vērsts virziena 
rādītājs, sabiedrisko nozīmi;
10.3. attālumu no virziena rādītāja līdz 
objektam;
10.4. esošo virziena rādītāju daudzumu 
pie ielu un laukumu nosaukuma norā-
žu stabiem;
10.5. vai tas nerada apdraudējumu sa-
tiksmes drošībai, aizsedzot ceļa zīmes, 
netraucē transportlīdzekļu vai gājēju 
redzamību.
III. Nekustamo īpašumu 
nosaukumu, ēku numuru vai 
nosaukumu plāksnes
11. Ēku numuru vai nosaukumu plāk-
snes (turpmāk – plāksne) tiek izgatavo-
tas, ievērojot šādus noteikumus:
11.1.  ēkas numura plāksnes izmēri ir 
320x220 mm un 320x280 mm;
11.2. plāksnes fona krāsa ir zila, teksts 
uz plāksnes rakstīts baltiem burtiem;
11.3. adresei ēkas numura zīmē jāatbilst 
Valsts adrešu reģistra datiem;
11.4.  uz ēkas numura plāksnes Saul-
krastu pilsētā un Zvejniekciemā (at-
bilstoši 2. pielikuma 2.1. punkta parau-
gam) norāda:
11.4.1. ielas nosaukumu;
11.4.2. mājas numuru;
11.4.3. norādi par ēkas piederību:
11.4.3.1. vārdu «privātīpašums» vai ēkas 
īpašnieka iniciāļus un uzvārdu, vai arī 
juridiskas personas nosaukumu;
11.4.3.2.  vārdus «valsts īpašums», ja 
ēkas īpašniece ir valsts;
11.4.3.3. vārdus «pašvaldības īpašums», 
ja ēkas īpašniece ir pašvaldība;
11.4.3.4. vārdu «kopīpašums», ja ēka ir 
valsts un pašvaldības, valsts un privāt-
personas, pašvaldības un privātperso-
nas īpašumā;
11.5.  uz ēkas numura plāksnes, ja ēka 
atrodas ciema teritorijā un ielai nav 
piešķirts nosaukums, atbilstoši Valsts 
adrešu reģistra datiem (atbilstoši  
2. pielikuma 2.2. punkta paraugam) 
norāda:
11.5.1. ciema nosaukumu;
11.5.2. būves numuru;
11.5.3. norādi par ēkas piederību - vār-
du «privātīpašums» vai ēkas īpašnieka 
iniciāļus un uzvārdu;
11.6.  uz ēkas numura plāksnes, ja ēka 
atrodas ciema teritorijā un ielai ir pie-
šķirts nosaukums, atbilstoši Valsts ad-
rešu reģistra datiem (atbilstoši 2. pieli-
kuma 2.3. punkta paraugam) norāda:
11.6.1. ciema nosaukumu;
11.6.2. ielas nosaukumu;
11.6.3. būves numuru;
11.6.4. norādi par ēkas piederību - vār-
du «privātīpašums» vai ēkas īpašnieka 
iniciāļus un uzvārdu.
12.  Nekustamā īpašuma un ēkas no-
saukuma plāksnes (atbilstoši 3. pieliku-
ma paraugam) izmēri ir 160x420 mm, 
160x640 mm vai 160x840 mm atkarī-
bā no nekustamā īpašuma nosaukuma 
burtu zīmju skaita.
12.1. plāksnes fona krāsa ir zila, teksts 
uz plāksnes rakstīts baltiem burtiem;
12.2.  uz nekustamā īpašuma un mā-
jas nosaukuma plāksnes tiek rakstīts 
nekustamā īpašuma vai mājas nosau-
kums.
13. Plāksne novietojama pie ēkas fasā-
des vai žoga ielas pusē tā, lai uzraksts 
uz tās būtu labi saskatāms. Uz ēkas 
fasādes plāksne izvietojama ne zemāk 

kā 2,5 m augstumā no zemes un ne 
augstāk kā 3,0 m no zemes, uz žoga ne 
zemāk kā 1,4 m augstumā no zemes.
14. Vietās, kur ēkas fasāde vai žogs nav 
piemēroti (redzamību apgrūtina koki 
vai krūmi, ēka vai žogs atrodas tālāk 
par 10 m no braucamās daļas u.tml. ga-
dījumi) plāksnes izvietošanai, plāksne 
piestiprināma šim nolūkam piemēro-
tam statnim, kas izvietots nekustamā 
īpašuma robežās pie nobrauktuves no 
ielas vai no ceļa. 
15.  Ja piekļūšanai zemes vienībai no-
teikts ceļa servitūts, tad mājas numura 
zīmi, nekustamā īpašuma nosaukuma 
plāksni uzstāda tā, lai tā būtu redzama 
no ielas.
16. Aizliegts stiprināt plāksnes pie žoga 
kustīgajām daļām – vērtnēm.
17.  Par nekustamā īpašuma nosau-
kuma, ēkas numura vai nosaukuma 
plāksnes izvietošanu atbilstoši notei-
kumiem ir atbildīgs attiecīgā nekus-
tamā īpašuma īpašnieks vai tiesiskais 
valdītājs.
18.  Vietās, kur nav māju numerācijas, 
zemes vienības īpašniekam jānodro-
šina, lai uz ceļa pie iebrauktuves būtu 
uzstādīts mājas nosaukums. 
IV. Daudzdzīvokļu dzīvojamo namu 
dzīvokļu numuru plāksnes
19.  Daudzdzīvokļu dzīvojamo namu 
kāpņu telpā esošo telpu grupu numura 
zīmes izvieto:
19.1. ēkas ārpusē virs ieejas kāpņu tel-
pā – plāksni, uz kuras norādīti dzī-
vokļu numuri attiecīgajā kāpņu telpā. 
Plāksnes izmēri ir 100x300 mm; 
19.2. uz katra dzīvokļa ārdurvīm – indi-
viduālais dzīvokļa numurs.
20.  Kāpņu telpā esošo telpu grupu 
numura zīmes ēkas ārpusē fona krāsa 
ir zila, bet numuri rakstīti ar baltiem 
arābu cipariem (atbilstoši 4. pielikuma 
paraugam).
21.  Ja ēkai ir divas vai vairākas ieejas, 
dzīvokļu numuru plāksnes ārpusē tiek 
izvietotas pie visām ieejām kāpņu tel-
pās.
22.  Par dzīvokļu numuru plāksnes 
izvietošanu ēkas ārpusē ir atbildīgs 
nama apsaimniekotājs.
23.  Par individuālo dzīvokļa numura 
izvietošanu uz dzīvokļa ārdurvīm at-
bilstoši noteikumiem ir atbildīgs dzī-
vokļa īpašnieks vai tiesiskais valdītājs.
V. Administratīvā atbildība par 
noteikumu neievērošanu
24. Administratīvo protokolu par pār-
kāpumu sastādīt ir tiesīgi:
24.1. Saulkrastu novada Būvvaldes va-
dītājs vai būvinspektors;
24.2.  Saulkrastu pašvaldības policijas 
darbinieki.
25.  Par noteikumu prasībām neatbil-
stošas plāksnes izvietošanu un uzturē-
šanu nekustamā īpašuma īpašniekam 
vai tiesiskajam valdītājam tiek izteikts 
rakstisks brīdinājums un noteikts 
termiņš pārkāpuma novēršanai, at-
kārtota pārkāpuma gadījumā tiek pie-
mērots naudas sods no 10,00 euro līdz  
70,00 euro.
26.  Par nekustamo īpašumu nosau-
kumu, ēku numuru vai nosaukumu 
plāksnes un dzīvokļu numuru plāk-
snes neesamību nekustamā īpašuma 
īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam 
tiek izteikts rakstisks brīdinājums un 
noteikts termiņš pārkāpuma novēr-
šanai. Atkārtota pārkāpuma gadīju-
mā tiek piemērots naudas sods no  
10,00 euro līdz 70,00 euro.
27.  Ja nekustamā īpašuma nosau-

SAISTošIe NoTeIKumI Nr. SN 14/2015
Izdoti Saulkrastu novada domes 26.06.2015. sēdē (prot. Nr. 8/2015, §9) 

Saistošie noteikumi par ielu un nekustamo 
īpašumu nosaukumu, ēku numuru vai 
nosaukumu plākšņu, dzīvokļu numuru 
plākšņu izvietošanu Saulkrastu novadā

kums ir oficiāli pārdēvēts vai numurs 
mainīts, precizētās plāksnes jānomai-
na divu mēnešu laikā. Šī noteikuma 
neievērošanas gadījumā nekustamā 
īpašuma īpašniekam vai tiesiskajam 
valdītājam tiek izteikts brīdinājums. 
Atkārtota pārkāpuma gadījumā tiek 
piemērots naudas sods – 15,00 euro.
28.  Administratīvo protokolu izskata 
un lēmumu pieņem Saulkrastu novada 
domes Administratīvā komisija.
VII. Noslēguma jautājumi
29.  Nekustamā īpašuma īpašnieks vai 
tiesiskais valdītājs sešu mēnešu laikā 
no šo noteikumu spēkā stāšanās dienas 
demontē noteikumiem neatbil stošas 
vai neatbilstoši izvietotas nosaukuma 
vai numura plāksnes un izvieto notei-
kumiem atbilstošas plāksnes saskaņā 
ar šo noteikumu prasībām.
30. Noteikumiem neatbilstošas daudz-
dzīvokļu dzīvojamo namu telpu grupu 
numuru plāksnes ēkas ārpusē (virs 
ieejas kāpņu telpā) nama apsaimnie-
kotājs nomaina uz noteikumiem atbil-
stošām plāksnēm sešu mēnešu laikā.
31. Saulkrastu novada pašvaldība piecu 
gadu laikā no šo noteikumu spēkā stā-
šanās dienas veic noteikumiem neat-
bilstošu ielu un laukumu nosaukuma 
zīmju uz norāžu stabiem un virziena 
rādītāju uz infrastruktūras, kultūras 
vai tūrisma objektiem nomaiņu.

E. Grāvītis, 
domes priekšsēdētājs

Paskaidrojuma raksta 
sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības 
pamatojums

Noteikumi izstrādāti, lai veidotu un uzturētu vieno-
tu Saulkrastu novada vizuālo tēlu un nodrošinātu 
nekustamā īpašuma atrašanās vietas noteikšanu 
Saulkrastu novadā.
Noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek izvietotas 
nekustamā īpašuma numuru vai nosaukumu 
plāksnes un dzīvokļu numuru plāksnes. 

2. Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi izdoti saskaņā ar likuma “Par 
pašvaldībām” 43. panta pirmās daļas  
5. un 7. punktu.
Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā nofor-
mējamas un izvietojamas ielu nosaukumu un 
nekustamo īpašumu nosaukumu, ēku numuru 
vai nosaukumu plāksnes un dzīvokļu numuru 
plāksnes, plākšņu paraugus, kā arī atbildību par šo 
noteikumu neievērošanu.

3. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz pašvaldī-
bas budžetu

Nav tiešas ietekmes uz pašvaldības budžetu.

4. Informācija par plānoto pro-
jekta ietekmi uz uzņēmējdarbī-
bas vidi pašvaldības teritorijā

Nav attiecināms.

5. Informācija par administratī-
vajām procedūrām

Nav attiecināms.

6. Informācija par konsultāci-
jām ar privātpersonām

Konsultācijas ar privātpersonām nav notikušas.

Saistošo noteikumu par ielu un nekustamo 
īpašumu nosaukumu, ēku numuru vai 
nosaukumu plākšņu, dzīvokļu numuru 
plākšņu izvietošanu Saulkrastu novadā 
PASKAiDROJUMA RAKStS

E. Grāvītis, 
domes priekšsēdētājs

Saistošo noteikumu par ielu un 
nekustamo īpašumu nosaukumu, 
ēku numuru vai nosaukumu 
plākšņu, dzīvokļu numuru plākšņu 
izvietošanu Saulkrastu novadā
4. pielikums

Saistošo noteikumu par ielu un 
nekustamo īpašumu nosaukumu, 
ēku numuru vai nosaukumu 
plākšņu, dzīvokļu numuru plākšņu 
izvietošanu Saulkrastu novadā
1. pielikums

Saistošo noteikumu par ielu un 
nekustamo īpašumu nosaukumu, 
ēku numuru vai nosaukumu 
plākšņu, dzīvokļu numuru plākšņu 
izvietošanu Saulkrastu novadā
2. pielikums

2.1.Ēkas numura plāksnes Saulkrastu 
pilsētā un Zvejniekciemā

2.2. Ēkas numura 
plāksnes, ja ēka 
atrodas ciema 
teritorijā un 
ielai nav piešķirts 
nosaukums

2.3. Ēkas numu-
ra plāksnes, ja 
ēka atrodas cie-
ma teritorijā un 
ielai ir piešķirts 
nosaukums

Saistošo noteikumu par ielu un 
nekustamo īpašumu nosaukumu, 
ēku numuru vai nosaukumu 
plākšņu, dzīvokļu numuru plākšņu 
izvietošanu Saulkrastu novadā
3. pielikums

http://likumi.lv/ta/id/57255-par-pasvaldibam
http://likumi.lv/ta/id/57255-par-pasvaldibam
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E. Grāvītis, 
domes priekšsēdētājs

E. Grāvītis, 
domes priekšsēdētājs

Izdoti saskaņā ar likuma “Par 
pašvaldībām” 43. panta pirmās daļas 
4. punktu, Pirotehnisko izstrādājumu 
aprites likuma 17. panta piekto daļu

I. Vispārīgie jautājumi 
1. Saistošo noteikumu „Par sabiedris-
ko kārtību Saulkrastu novadā” (turp-
māk – noteikumi) mērķis ir nodro-
šināt sabiedrisko kārtību un drošību 
Saulkrastu novadā. 
II. Lietotie termini
2.  Sabiedriska vieta – jebkura par 
maksu vai bez maksas publiski pie-
ejama vieta Saulkrastu novada pašval-
dības administratīvajā teritorijā, kas 
kalpo kopējo vajadzību un interešu 
nodrošināšanai.
3. Zaļā zona – Saulkrastu novada teri-
torijā sabiedriskajās vietās esošie ap-
stādījumi, zālieni un citas platības uz 
valsts vai pašvaldības zemes, gar pub-
liskās infrastruktūras elementiem, iz-
būvētiem ceļiem, ielām un ietvēm, kā 
arī uz publiskā lietojumā esošas privā-
tas zemes, kas nav norobežota vai kā 
citādi apzīmēta.
4.  Apstādījumi – ar kokiem, dekora-
tīviem krūmiem un ziediem apstādīti 
laukumi un joslas gar ietvēm, ceļiem, 
ielām vai citiem objektiem.
III. Aizliegumi un ierobežojumi 
Saulkrastu novada administratīvajā 
teritorijā

5. Saulkrastu novada administratīvajā 
teritorijā aizliegts:
5.1. pacelties un nolaisties ar deltaplā-
niem, gaisa baloniem un citām lidoša-
nai paredzētām konstrukcijām, kā arī 
vadīt lidošanai paredzētas konstrukci-
jas no attāluma, izņemot gadījumus, 
kad tas ir saskaņots ar Saulkrastu no-
vada domi;
5.2.  laika periodā no 15. maija līdz  
15. septembrim dedzināt nobiras, la-
pas un nopļauto zāli;
5.3. dedzināt atkritumus;
5.4.  izmantot pirotehniskos izstrādā-
jumus laikā no plkst. 23 līdz plkst. 7, 
ja tas nav saskaņots ar Saulkrastu no-
vada domi, izņemot valsts noteiktajās 
svētku dienās;
5.5. spēlēties uz ceļa braucamās daļas, 
ietves.
6. Sabiedriskās vietās aizliegts:
6.1. uzbraukt ar mehānisko transport-
līdzekli uz ledus publiskā lietošanā 
esošās ūdenstilpnēs, izņemot gadīju-
mus, kad nepieciešams sniegt palīdzī-
bu vai apsaimniekot ūdenstilpni;
6.2.  nodarboties ar zīlēšanu vai bur-
šanu;
6.3.  vest dzīvniekus pastaigā rotaļu 
laukumos, sporta laukumos un izglī-
tības un kultūras iestāžu teritorijās;
6.4.  kurināt ugunskurus, izņemot 
gadījumus, kad tas ir saskaņots ar 
Saulkrastu novada domi; 

6.5. uzstādīt telti, ierīkot pagaidu ap-
mešanās vietu vai patvaļīgi kurināt 
uguni, izņemot vietas, kur tas ir at-
ļauts;
6.6. sēdēt, gulēt vai stāvēt uz tirdznie-
cībai paredzētajiem galdiem un letēm, 
sēdēt uz soliņu atzveltnēm;
6.7.  pārvietoties ar mehāniskajiem 
transportlīdzekļiem, mopēdiem, mo-
torolleriem zaļajā zonā vai tos novie-
tot zaļajā zonā.
IV. Administratīvā atbildība par 
noteikumu neievērošanu un notei
kumu izpildes kontrole
7.  Par noteikumu neievērošanu pār-
kāpējam piemērojams administratī-
vais sods – brīdinājums vai naudas 
sods. Maksimālais naudas sods, kādu 
uzliek par noteikumu pārkāpšanu, fi-
ziskai personai ir līdz 350 euro, juridis-
kai personai - līdz 1400 euro.
8. Administratīvā pārkāpuma pro-
tokolu par šo noteikumu pārkāpšanu 
ir tiesīgas sastādīt Saul krastu novada 
pašvaldības policijas amatpersonas.
V. Noslēguma jautājumi
9.  Ar šo noteikumu stāšanos spēkā 
spēku zaudē Saulkrastu novada do-
mes 2010. gada 24. novembra saisto-
šie noteikumi Nr. 21 “Par sabiedrisko 
kārtību Saulkrastu novadā”.

E. Grāvītis, 
domes priekšsēdētājs

SAISTošIe NoTeIKumI Nr. SN 5/2015
Izdoti Saulkrastu novada domes 2015. gada 29. aprīļa sēdē (prot. Nr. 6/2015, §47)
Precizēti 2015. gada 26. jūnija sēdē (prot. Nr. 8/2015, §12)
Precizēti 2015. gada 29. jūlija sēdē (prot. Nr. 11/2015, §18)

PAR SAbiEDRiSKO KāRtībU 
SAUlKRAStU NOVADā

Paskaidrojuma raksta
sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamī-
bas pamatojums

Likuma „Par pašvaldībām” 43. panta pirmās daļas 4. 
punkts noteic, ka dome ir tiesīga izdot saistošos notei-
kumus par sabiedrisko kārtību, paredzot administratīvo 
atbildību par to pārkāpšanu, ja tas nav paredzēts liku-
mos un Ministru kabineta noteikumos.
Saulkrastu novada domes 2010. gada 24. novembra 
saistošie noteikumi Nr. 21 “Par sabiedrisko kārtību” ir 
kļuvuši neatbilstoši pašreizējai situācijai. Pašreizējos no-
teikumos nav ietverts pilnīgs pārkāpumu uzskaitījums, 
ar kuriem tiek apdraudēta sabiedriskā kārtība, aizskar-
tas fizisko un juridisko personu likumiskās intereses un 
par kuriem pašvaldība ir tiesīga noteikt administratīvo 
atbildību.
Turklāt 2015. gada 29. aprīlī vienlaikus ar šiem noteiku-
miem Saulkrastu novada dome izdod saistošos notei-
kumus “Par Saulkrastu novada pašvaldības pludmales 
un peldvietu izmantošanu”, kas nosaka sabiedriskās 
kārtības prasības pludmalē un peldvietās, līdz ar to būtu 
jāizdara Saulkrastu novada domes 2010. gada 24. no-
vembra saistošajos noteikumos Nr. 21 “Par sabiedrisko 
kārtību” vairāk nekā 50% grozījumu. Atbilstoši juridis-
kās tehnikas prasībām saistošo noteikumu grozījumu 
projektu nesagatavo, ja tā normu apjoms pārsniedz 
pusi no spēkā esošo saistošo noteikumu normu apjoma. 
Šādā gadījumā sagatavo jaunus saistošos noteikumus. 

2. Īss projekta satura 
izklāsts

Saistošie noteikumi “Par sabiedrisko kārtību Saulkrastu 
novadā” nosaka sabiedrisko kārtību Saulkrastu novada 
administratīvajā teritorijā, nodrošinot kārtību, drošību 
un sakoptu vidi. 

3. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz paš-
valdības budžetu

Projektam netiek prognozēta finansiāla ietekme uz paš-
valdības 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 adminis-
tratīvajām procedūrām

Saistošie noteikumi administratīvās procedūras neie-
tekmē.

6. Informācija par konsul-
tācijām ar privātpersonām

Konsultācijas ar privātpersonām nav notikušas.

29.04.2015. Saistošo noteikumu Nr. SN 5/2015 
“Par sabiedrisko kārtību Saulkrastu novadā” 
PASKAiDROJUMA RAKStS

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 domes 
2010. gada 31. marta saistošajos notei-
kumos Nr. 7 “Par nekustamā īpašuma 
nodokļu atvieglojumu piemērošanu 
atsevišķām nodokļu maksātāju kate-
gorijām Saulkrastu novadā” (turpmāk 
- Noteikumi) šādus grozījumus: 
1. Papildināt Noteikumus ar 2.7. 
apakšpunktu šādā redakcijā:
“2.7. juridiskām un fiziskām perso-
nām, kuras par saviem līdzekļiem 
veikušas ieguldījumu publiskās infra-
struktūras attīstībā, proti, veica ma-
ģistrālu ūdensvadu un kanalizācijas 
tīklu (neieskaitot māju pievadus) iz-
būvi, ielu un ielu apgaismojuma izbū-
vi (turpmāk – inženierkomunikācijas) 
– 90% apmērā no aprēķinātās nekus-
tamā īpašuma nodokļa summas.”.
2. Papildināt Noteikumus ar 4.¹ pun-
ktu šādā redakcijā:
“4.¹ Nodokļa atvieglojumus 2.7. 
apakšpunktā minētie nodokļa maksā-
tāji var saņemt, ja pirms ieguldījuma 
publiskā infrastruktūrā veikšanas ir 
noslēgts līgums ar Saulkrastu novada 

domi par 2.7. apakšpunktā minētu in-
ženierkomunikāciju izbūvi, nodošanu 
lietošanā un/vai Saulkrastu novada 
pašvaldības īpašumā.”.
3. Papildināt Noteikumus ar 6.¹ pun-
ktu šādā redakcijā:
“6.¹ Nekustamā īpašuma nodokļa at-
vieglojumu nepiemēro Noteikumu 
2.7. apakšpunktā minētajām nodokļu 
maksātāju kategorijām, ja:
6.¹1. nodokļu maksātājam ir nekus-
tamā īpašuma nodokļa parāds par 
iepriekšējo (-iem) taksācijas periodu 
(-iem); 
6.¹2. fiziskai vai juridiskai personai 
ir nomas maksas parāds par nomāto 
Saulkrastu novada pašvaldības īpašu-
mu;
6.¹3. ir veikta inženierkomunikāciju 
izbūve bez 4.¹ punktā norādītā līgu-
ma noslēgšanas ar Saulkrastu novada 
domi;
6.¹4. atvieglojuma saņēmēja deklarētā 
dzīvesvieta vai juridiskas personas ju-
ridiskā adrese nav Saulkrastu novada 
administratīvajā teritorijā.”.
4. Papildināt 8. punktu ar 8.5. apakš-
punktu šādā redakcijā:
“8.5. Noteikumu 2.7. apakšpunktā mi-
nētajām personām:
8.5.1. dokumentu par īpašuma piede-

rību, ja īpašums nav reģistrēts Zemes-
grāmatā;
8.5.2. dokumentus, kas apliecina veik-
tos darbus un ieguldījuma apmēru.”.
5. Papildināt Noteikumus ar 8.¹ un  
8.² punktu šādā redakcijā:
“8.¹  Saulkrastu novada dome ir tiesīga 
pieprasīt no atvieglojumu pieprasītāja 
papildu informāciju, kas nepiecieša-
ma, lai pieņemtu lēmumu par atvieg-
lojumu piešķiršanu. 
8.² Ja piemērotais nodokļu atviegloju-
ma apmērs attiecīgajā taksācijas gadā 
ir mazāks nekā personas ieguldījums 
publiskā infrastruktūrā, tad aprēķi-
nāto nekustamā īpašuma nodokļa 
atvieglojumu var piemērot uz laiku 
līdz desmit taksācijas gadiem, nepār-
sniedzot 50% (piecdesmit procentus) 
no kopējā ieguldījuma publiskā infra-
struktūrā.”.
6. Papildināt Noteikumus ar 9.¹ pun-
ktu šādā redakcijā:
“9.¹ Atteikumu piemērot nekustamā 
īpašuma nodokļa atvieglojumu var 
pārsūdzēt Administratīvā procesa li-
kumā noteiktajā kārtībā”.
7. Papildināt Noteikumus ar 12. pun-
ktu šādā redakcijā:
“12. Noteikumu 2.7. apakšpunktā 
minētajām juridiskajām personām, 

SAISTošIe NoTeIKumI Nr. SN 15/2015
Izdoti Saulkrastu novada domes 26.06.2015. domes sēdē (prot. Nr. 8/2015, §18) 

Grozījumi 2010. gada 31. marta 
saistošajos noteikumos Nr. 7   
“Par nekustamā īpašuma nodokļu 
atvieglojumu piemērošanu 
atsevišķām nodokļu maksātāju 
kategorijām Saulkrastu novadā”

Paskaidrojuma raksta 
sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības 
pamatojums

Grozījumi veikti, lai fiziskām un juridiskām personām 
sniegtu iespēju par saviem līdzekļiem izbūvēt inže-
nierkomukācijas, tādā veidā veicot ieguldījumu pub-
liskās infrastruktūras attīstībā un dzīves kvalitātes 
uzlabošanā. 

2. Īss projekta satura izklāsts 1. Grozījumi paredz piemērot nekustamā īpašuma 
nodokļa atvieglojumu 90% apmērā uz laiku līdz des-
mit gadiem gadījumā, ja fiziska vai juridiska persona 
par saviem līdzekļiem veikusi uzlabojumus publiskās 
infrastruktūras attīstībā, pirms tam noslēdzot līgumu 
ar Saulkrastu novada domi.
2. Grozījumi paredz atbalsta piešķiršanu juridiskām 
personām, ievērojot Komisijas 2013. gada 18. decem-
bra Regulu (EK) Nr. 1407/2013 par Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu 
deminimis atbalstam.

3. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz pašvaldī-
bas budžetu

Saistošo noteikumu īstenošanai netiek prognozēta 
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 adminis-
tratīvajām procedūrām

Nav attiecināms.

6. Informācija par konsultā-
cijām ar privātpersonām

Nav notikušas konsultācijas ar privātpersonām.

Saistošo noteikumu “Grozījumi 2010. gada  
31. marta saistošajos noteikumos Nr. 7  
“Par nekustamā īpašuma nodokļu atvieglojumu 
piemērošanu atsevišķām nodokļu maksātāju 
kategorijām Saulkrastu novadā””
PASKAiDROJUMA RAKStS

kas veic saimniecisko darbību, at-
balstu piešķir saskaņā ar Komisijas  
2013. gada 18. decembra Regulu (EK) 
Nr. 1407/2013 par Līguma par Ei-
ropas Savienības darbību 107. un  
108. panta piemērošanu deminimis at-

balstam (Eiropas Savienības Oficiālais 
Vēstnesis, 2013. gada 24. decembris, 
Nr. L 352).”.

E. Grāvītis, 
domes priekšsēdētājs

http://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2013/1407?locale=LV
http://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2013/1407?locale=LV
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E. Grāvītis, domes priekšsēdētājs

Izdoti saskaņā ar likuma „Par palīdzību 
dzīvokļa jautājumu risināšanā”  
25.2 panta pirmo un piekto daļu 
Ministru kabineta 2005. gada 15. no-
vembra noteikumiem Nr. 857 „Noteiku-
mi par sociālajām garantijām bārenim 
un bez vecāku gādības palikušajam 
bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, 
kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigša-
nās” 27., 30., 31. un 31.¹ punktu

1.  Saistošie noteikumi nosaka Saul-
krastu novada pašvaldības (turpmāk –  
Pašvaldība) pabalstu aprēķināšanas 
un izmaksas kārtību bārenim un bez 
vecāku gādības palikušajam bērnam 
pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās 
(turpmāk - pabalsts) patstāvīgas dzīves 
uzsākšanai un dzīves kvalitātes uzla-
bošanai, kā arī ar dzīvojamās telpas 
lietošanu saistīto izdevumu segšanas 
kārtību līdz 24 gadu vecumam.
2.  Pašvaldība bārenim vai bez vecāku 
gādības palikušajam bērnam piešķir:
2.1. pabalstu patstāvīgas dzīves uzsāk-
šanai;
2.2.  vienreizēju pabalstu sadzīves 
priekšmetu un mīkstā inventāra ie-
gādei;
2.3.  pabalstu ikmēneša izdevumiem 
bārenim vai bez vecāku gādības pali-
kušajam bērnam - sekmīgam izglītības 
iestādes audzēknim;
2.4. dzīvokļa (mājokļa) pabalstu. 
3. Pabalsts patstāvīgas dzīves uzsākša-
nai tiek noteikts 130 euro apmērā.
4. Vienreizējs pabalsts sadzīves priekš-
metu un mīkstā inventāra iegādei tiek 
noteikts 280 euro apmērā.
5.  Pabalsts ikmēneša izdevumiem iz-

glītības iestādes audzēknim tiek no-
teikts 65 euro apmērā.
6.  Dzīvokļa (mājokļa) pabalsta izde-
vumi var būt līdz 200 euro mēnesī par 
bāreņa vai bez vecāku gādības palikuša 
bērna izvēlētās dzīvošanai derīgās dzī-
vojamās platības izmaksām.
7. Dzīvokļa (mājokļa) pabalstu piešķir 
gadījumā, ja lēmumu par bērna ārpus-
ģimenes aprūpi pieņēmusi Saulkrastu 
bāriņtiesa. 
8. Dzīvokļa (mājokļa) pabalstu izmak-
sā, ņemot vērā īres līgumā norādīto 
īres maksu, ja īres maksā ir iekļauti 
izdevumi par pakalpojumiem, kas 
saistīti ar dzīvojamās telpas lietoša-
nu un kopējā īres maksa nepārsniedz  
6. punktā noteikto pabalsta apmēru. 
9. Dzīvokļa (mājokļa) pabalstu gadīju-
mos, kad īres maksā nav iekļauti izde-
vumi par pakalpojumiem, kas saistīti 
ar dzīvojamās telpas lietošanu, aprē-
ķina atbilstoši šo noteikumu pieliku-
mā norādītajiem ar dzīvojamās telpas 
lietošanu saistīto izdevumu segšanas 
normatīviem, nepārsniedzot 6. pun-
ktā noteikto pabalsta apmēru.
10. Lai saņemtu 2.1., 2.2. un 2.3. apakš-
punktā minētos pabalstus, bārenis vai 
bez vecāku gādības palikušais bērns, 
kas sasniedzis pilngadību, iesniedz 
Saulkrastu sociālajā dienestā (turpmāk 
– Dienests) iesniegumu, norādot kre-
dītiestādes vai pasta norēķina kontu.
11. Lai saņemtu 2.4. apakšpunktā mi-
nēto pabalstu, bārenis vai bez vecāku 
gādības palikušais bērns Dienestā ie-
sniedz:
11.1.  iesniegumu par vēlamo pabalstu, 
norādot kredītiestādes vai pasta norē-

ķina kontu;
11.2.  dzīvojamās telpas īres līguma 
kopiju, uzrādot oriģinālu. Īres līguma 
grozīšanas vai izbeigšanas gadījumā 
bārenis vai bez vecāku gādības paliku-
šais bērns iesniedz Dienestā attiecīgus 
grozījumus vai jaunu īres līgumu;
11.3.  vienu reizi mēnesī – rēķinus par 
dzīvojamās telpas lietošanu un pakal-
pojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās 
telpas lietošanu (turpmāk - rēķins) 
un dokumentus, kas apliecina rēķinu 
apmaksu.
12. Dzīvokļa (mājokļa) pabalstu izmak-
sā dzīvojamās telpas īpašniekam vai 
dzīvojamās telpas pārvaldniekam un/
vai ar dzīvojamās telpas lietošanas pa-
kalpojumu saistīto pakalpojumu snie-
dzējam. Ja tas nav iespējams, pabalstu 
izmaksā bārenim vai bez vecāku gādī-
bas palikušajam bērnam.
13.  Pašvaldība nesedz izdevumus, kas 
saistīti ar interneta, telefona un kabeļ-
televīzijas lietošanu, kā arī izdevumus, 
kas saistīti ar maksu par autostāvvie-
tas izmantošanu.
14.  Iesniegumu un citus dokumentus 
par pabalsta piešķiršanu Dienests iz-
skata un desmit darbadienu laikā pie-
ņem lēmumu par pabalsta piešķiršanu 
vai atteikumu.
15. Dienesta pieņemto lēmumu var ap-
strīdēt Saulkrastu novada domē.
16. Saulkrastu novada domes pieņem-
to lēmumu var pārsūdzēt Administra-
tīvajā rajona tiesā Administratīvā pro-
cesa likumā noteiktajā kārtībā.

E. Grāvītis, 
domes priekšsēdētājs

SAISTošIe NoTeIKumI Nr. SN 12/2015
Izdoti Saulkrastu novada domes 27.05.2015. domes sēdē (protokols Nr. 7/2015, §23)
Precizēti Saulkrastu novada domes 29.07.2015. sēdē (protokols Nr. 11/2015, §22)

Saistošie noteikumi par pašvaldības 
palīdzību bārenim un bez vecāku gādības 
palikušajam bērnam pēc ārpusģimenes 
aprūpes beigšanās

Aprēķinot dzīvokļa (mājokļa) pabal-
stu, izmantojami šādi ar dzīvojamās 
telpas lietošanu saistīto izdevumu 
segšanas normatīvi:
1. Dzīvojamās telpas īri, apsaimnieko-
šanas izdevumus un siltumenerģiju, 
kas tiek nodrošināta dzīvojamai mājai 
centralizēti, aprēķina:
1.1. par 32 m2 no dzīvojamās telpas ko-
pējās platības;
1.2.  par visu platību, ja tas ir vienis-
tabas dzīvoklis vai istaba kopējā dzī-
voklī.
2. Par gāzes nodrošināšanu dzīvoklī:
2.1. atbilstoši skaitītāju rādījumiem, ja 
ir ierīkots dabasgāzes pieslēgums:
2.1.1.  dzīvoklī ar gāzes plīti līdz 6 m3 
mēnesī;
2.1.2. dzīvoklī, kurā ūdens uzsildīšanai 
izmanto gāzi, papildus 2.1.1. apakš-
punktā noteiktajam līdz 3 m3 mēnesī.
2.2.  ja tiek izmantots gāzes balons (ar 
tilpumu ne vairāk kā 60 litri), tā iegā-
des izmaksas sedz reizi trijos mēnešos.
3. Par elektroenerģiju – atbilstoši skai-
tītāju rādījumiem, bet ne vairāk kā 
200 kWh mēnesī.

4.  Par auksto ūdeni un karsto ūde- 
ni – atbilstoši īres vai pārvaldīšanas 
izdevumu vai maksājumu par pakal-
pojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās 
telpas lietošanu, kvītī norādītajai 
summai vai, ja dzīvoklī ir ūdens skai-
tītāji, - atbilstoši ūdens skaitītāju rā-
dījumiem, bet ne vairāk kā par 4 m3 
mēnesī, no kuriem ne vairāk kā 2 m3 
par karsto ūdeni mēnesī.
5.  Apkures nodrošināšanai dzīvoklī 
(mājoklī):
5.1. ar malku vai cita veida cietā kuri-
nāmā izmaksas ir ne vairāk kā 165 euro 
kalendārā gadā. Kurināmā izmaksas 
summu izmaksā papildus dzīvokļa 
(mājokļa) pabalsta izdevumiem;
5.2. ar gāzi – izmaksas atbilstoši skai-
tītāju rādījumiem, bet ne vairāk kā  
0,71 euro par dzīvojamās telpas 1 m2 
mēnesī apkures sezonā, papildus pie-
likuma 2. punktā noteiktajam;
5.3.  ar elektroenerģiju – izmaksas at-
bilstoši skaitītāju rādījumiem, bet ne 
vairāk kā 0,71 euro par dzīvojamās tel-
pas 1 m2 apkures sezonā papildus pie-
likuma 3. punktā noteiktajam.

Paskaidrojuma raksta 
sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības 
pamatojums 

1.1. Saskaņā ar Bērnu tiesību aizsardzības likuma 12. panta ceturto daļu un 43. panta pirmo daļu 
un Ministru kabineta 2005. gada 15. novembra noteikumu Nr. 857 “Noteikumi par sociālajām 
garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprū-
pē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās” 27., 29., 30., 31.,31.1 un 31.2 punktu pašvaldībai 
jānodrošina Ministru kabineta noteiktās sociālās garantijas pilngadīgajiem bāreņiem un bez 
vecāku gādības palikušajiem bērniem pēc pilngadības sasniegšanas. 
1.2. 2015. gada 1. janvārī stājās spēkā grozījumi likumā „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu ri-
sināšanā„ (turpmāk – Likums), kas nosaka pašvaldības pienākumu pašvaldības saistošajos 
noteikumos noteiktajā kārtībā maksāt dzīvokļa (mājokļa) pabalstu bērnam bārenim un bēr-
nam, kurš palicis bez vecāku gādības un atrodas bērnu aprūpes iestādē, audžuģimenē vai pie 
aizbildņa, no dienas, kad bārenis vai bērns, kurš palicis bez vecāku gādības, sasniedzis pilnga-
dību, līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai. Dzīvokļa pabalstu, pamatojoties uz bāreņa vai bērna, 
kurš palicis bez vecāku gādības iesniegumu, maksā tā pašvaldība, kuras bāriņtiesa pieņēmusi 
lēmumu par bērna ārpusģimenes aprūpi.

2. Īss projekta satura izklāsts 2.1. Pilngadīgiem bāreņiem un bērniem, kuri palikuši bez vecāku gādības, tiek piešķirts un 
izmaksāts pabalsts sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei, pabalsts patstāvīgas 
dzīves uzsākšanai, pabalsts ikmēneša izdevumu segšanai – izglītības iestāžu audzēkņiem un 
dzīvokļa (mājokļa) pabalsts. 
2.2. Projekts izstrādāts, ņemot vērā, ka Likuma 25.² panta piektā daļa paredz nepieciešamību 
noteikt normatīvus dzīvokļa pabalsta aprēķināšanai, kā arī dzīvokļa pabalsta apmēra aprēķi-
nāšanas un izmaksas kārtību.

3. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz pašvaldības 
budžetu

3.1. Lai Saulkrastu Sociālā dienesta pārraudzībā esošie pilngadību sasniegušie bāreņi un bērni, 
kas palikuši bez vecāku gādības pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās, saņemtu paredzētos 
pabalstus, izmaiņas 2015. gada budžetā nav nepieciešamas,. Līdzšinējo pabalstu (pabalsts 
patstāvīgas dzīves uzsākšanai, vienreizējs pabalsts sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra 
iegādei, ikmēneša pabalsts mācību iestāžu audzēkņiem) summu noapaļošana uz augšu uz bu-
džetu negatīvu ietekmi neatstās. 

4. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz uzņēmējdar-
bības vidi pašvaldības teritorijā

Nav attiecināma.

5. Informācija par administratīva-
jām procedūrām

5.1. Saistošo noteikumu izpildi nodrošinās Saulkrastu Sociālais dienests. 
5.2. Saistošo noteikumu projekts attiecas uz bāreņiem vecumā no pilngadības līdz 24 gadiem. 
5.3. Saistošo noteikumu nodrošināšanai nav nepieciešamas papildu rezerves.

6. Informācija par konsultācijām 
ar privātpersonām

6.1. Konsultācijas ar privātpersonām nav notikušas. 

27.05.2015. saistošo noteikumu Nr. SN 12/2015
“Saistošie noteikumi par pašvaldības palīdzību bārenim un bez vecāku 
gādības palikušajam bērnam pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās”
PASKAiDROJUMA RAKStS

Pielikums Saulkrastu novada domes 2015. gada 
27. maija saistošajiem noteikumiem Nr. 12 
Ar dzīvojamās telpas lietošanu saistīto 
izdevumu segšanas normatīvi

E. Grāvītis, domes priekšsēdētājs

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, „Par palīdzību dzīvojamo jautājumu 
risināšanā” 14. panta sesto daļu, MK 2010. gada 30. marta noteikumiem  
Nr. 299 „Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par 
trūcīgu” 19.4. apakšpunktu, MK 2006. gada 19. decembra noteikumu Nr. 1036 
„Audžuģimenes noteikumi” 43. punktu

Paskaidrojuma raksta 
sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības 
pamatojums

Grozījums veikts, pamatojoties uz jaunizstrādātu sais-
tošo noteikumu projektu ”Par pašvaldības palīdzību 
bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam 
pēc pilngadības sasniegšanas”.

2. Īss projekta satura 
izklāsts

Ir izstrādāti jauni saistošie noteikumi, kas nosaka 
Saulkrastu novada pašvaldības pabalstu aprēķināša-
nas un izmaksas kārtību bārenim un bez vecāku gādī-
bas palikušajam bērnam pēc pilngadības sasniegšanas 
patstāvīgas dzīves uzsākšanai un dzīves kvalitātes uz-
labošanai, kā arī ar dzīvojamās telpas lietošanu saistīto 
izdevumu segšanas kārtību līdz 24 gadu vecumam. 

3. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz pašval-
dības budžetu

Saistošo noteikumu īstenošanai netiek prognozēta fi-
nansiāla 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 adminis-
tratīvajām procedūrām

Nav attiecināms.

6. Informācija par konsultā-
cijām ar privātpersonām

Nav notikušas konsultācijas ar privātpersonām.

Saistošo noteikumu “Grozījums 2013. gada  
24. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 4  
“Par sociālās palīdzības pabalstiem  
Saulkrastu novadā”” PASKAiDROJUMA RAKStS

SAISTošIe NoTeIKumI 
Nr. SN 11/2015
Izdoti Saulkrastu novada domes 27.05.2015. domes sēdē  
(prot. Nr. 7/2015, §22) 

Grozījums 2013. gada  
24. aprīļa saistošajos 
noteikumos Nr. 4  “Par sociālās 
palīdzības pabalstiem 
Saulkrastu novadā”

Izdarīt Saulkrastu novada domes 
2013. gada 24. aprīļa saistošajos notei-
kumos Nr. 4 “Par sociālās palīdzības 
pabalstiem Saulkrastu novadā” (turp-
māk – Noteikumi) šādu grozījumu: 
izslēgt Noteikumu VI. nodaļu Pa-

balsts bāreņiem un bez vecāku gādī-
bas palikušiem bērniem pēc ārpusģi-
menes aprūpes beigšanās.

E. Grāvītis, 
domes priekšsēdētājs
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SAISTošIe NoTeIKumI Nr. SN 6/2015
Izdoti Saulkrastu novada domes 2015. gada 29. aprīļa sēdē (prot. Nr. 6/2015, §47)
Precizēti 2015. gada 26. jūnija sēdē (prot. Nr. 8/2015, §12)
Precizēti 2015. gada 29. jūlija sēdē (prot. Nr. 11/201, §19)

PAR SAUlKRAStU NOVADA PAšVAlDībAS PlUDMAlES UN 
PElDViEtU liEtOšANU

Paskaidrojuma raksta
sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pama-
tojums

Likuma “Par pašvaldībām” 43. panta pirmās 
daļas 2. punkts noteic, ka dome ir tiesīga 
izdot saistošos noteikumus, paredzot 
administratīvo atbildību par to pārkāpšanu, 
ja tas nav paredzēts likumos par publiskā 
lietošanā esošo mežu un ūdeņu, kā arī 
par republikas pilsētas vai novada īpaši 
aizsargājamo dabas un kultūras objektu 
aizsardzību un uzturēšanu. Noteikumi 
nepieciešami, lai noteiktu peldvietu un 
pludmales lietošanas kārtību.

2. Īss projekta satura izklāsts Noteikumi nosaka pludmales zonējumu 
– peldvietu robežas, peldvietu aktīvās un 
mierīgās atpūtas zonas. Noteikumi nosaka 
arī sabiedriskās kārtības noteikumus plud-
malē un peldvietās, atbildību par noteikumu 
neievērošanu. 

3. Informācija par plānoto projekta 
ietekmi uz pašvaldības budžetu

Projektam netiek prognozēta finansiāla 
ietekme uz pašvaldības budžetu.

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

Projektam nav tiešas ietekmes uz sociāli 
ekonomisko stāvokli.

5. Informācija par administratīvajām 
procedūrām

Saistošie noteikumi administratīvās proce-
dūras neietekmē.

6. Informācija par konsultācijām ar 
privātpersonām

Konsultācijas ar privātpersonām nav 
notikušas.

E. Grāvītis, 
domes priekšsēdētājs

29.04.2015. saistošo noteikumu Nr. SN 6/2015 
“Par Saulkrastu novada pašvaldības 
pludmales un peldvietu lietošanu” 
PASKAiDROJUMA RAKStS

4.4. peldēties apreibinošo vielu ietek-
mē;
4.5. veikt rakšanas darbus ar mērķi ie-
gūt smiltis;
4.6.  izrakt kāpu aizsargstādījumus, 
lauzt koku un krūmu zarus, bojāt 
mizu, plūkt lapas, ziedus un augļus;
4.7. ķert vai iznīcināt savvaļas dzīvnie-
kus, postīt putnu ligzdas;
4.8.  ierīkot naktsmītnes, celt teltis, 
kurināt ugunskurus, izņemot gadīju-
mus, kad saņemta pašvaldības atļauja 
publisku pasākumu rīkošanai saskaņā 
ar Publisku izklaides un svētku pasā-
kumu drošības likuma prasībām;
4.9.  vest zirgus un ponijus izjādēs, 
izņemot gadījumus, kad saņemta paš-
valdības atļauja publisku pasākumu 
rīkošanai saskaņā ar Publisku izklai-
des un svētku pasākumu drošības li-
kuma prasībām;

4.10. bez pašvaldības izsniegtas atļau-
jas patvaļīgi veikt pludmales labiekār-
tošanas darbus;
4.11. izmantot jebkāda veida stikla ta-
ras izstrādājumus.
5.  Peldvietās papildus 4. punktā no-
teiktajam aizliegts:
5.1. izvest pastaigā un peldināt suņus 
un citus mājdzīvniekus;
5.2. sērfot, kaitot;
5.3. peldēt tālāk par peldvietas noro-
bežojošām bojām;
5.4. peldēties laikā, kad uz informā-
cijas stendiem izvietota informatīva 
norāde “Peldēties aizliegts” un glābēju 
tornī pacelta peldēšanas aizlieguma 
zīme – sarkanais karogs. 
6. Peldvietas mierīgās atpūtas zonā pa-
pildus 5. punktā noteiktajam aizliegts:
6.1. organizēt sporta pasākumus;
6.2. organizēt sabiedriskās ēdināšanas 

pakalpojumu sniegšanu.
7. Peldvieta ir Saulkrastu novada paš-
valdības administratīvajā teritorijā 
peldēšanai un atpūtai paredzēta, no-
robežota (iezīmēta) un labiekārtota 
vieta, kurā peldēšanās ir droša un nav 
aizliegta un kuru iedzīvotāji izmanto 
peldsezonas laikā:
7.1.  peldvieta “Centrs” – teritorija no 
gājēju tilta pār Pēterupi (iepretim 
Zvaigžņu ielai) līdz ceļam pie jūras 
(iepretim Bīriņu ielai), tās garums zie-
meļu – dienvidu virzienā ir 800 met-
ru, peldvietā atpūtnieki ievēro aktīvās 
un mierīgās atpūtas zonējumus;
7.2.  peldvieta “Rūķīši” – teritorija 
no autostāvvietas iepretī Ainažu un 
Akācijas ielas krustojumam ziemeļu 
virzienā līdz pazemes pārejai zem Ai-
nažu ielas, tās garums ziemeļu – dien-
vidu virzienā ir 600 metru.

8.  Peldvietā “Centrs” peldsezonas 
laikā, no pulksten 9.00 līdz 21.00 
drošību uz ūdens un krastā uzrauga 
Saulkrastu novada pašvaldības poli-
cija.
III. Administratīvā atbildība par 
noteikumu neievērošanu un 
noteikumu izpildes kontrole
9.  Par noteikumu pārkāpumiem var 
izteikt brīdinājumu vai uzlikt šādu 
administratīvo sodu:
9.1. fiziskām personām – līdz 350 euro;
9.2. juridiskām personām – līdz 1400 
euro.
10. Administratīvā pārkāpuma proto-
kolu par šo noteikumu pārkāpšanu ir 
tiesīgas sastādīt Saulkrastu pašvaldī-
bas policijas amatpersonas.

E. Grāvītis, 
domes priekšsēdētājs

Izdoti saskaņā ar likuma “Par 
pašvaldībām”43. panta pirmās daļas  
2. punktu un trešo daļu

I. Vispārīgie jautājumi
1.  Saistošie noteikumi „Par Saulkras-
tu novada pašvaldības pludmales un 
peldvietu lietošanu” (turpmāk – no-
teikumi) nosaka Saulkrastu novada 
pašvaldības pludmales un peldvietu 
izmantošanas prasības, kas jāievēro 
un jāņem vērā, uzturoties pludmalē 
un peldvietās, kā arī nosaka peldvietu 
robežas un zonējumu.
2.  Noteikumu mērķis ir nodrošināt 
pludmales un peldvietu aizsardzību 
un uzturēšanu, nosakot to izmanto-
šanas kārtību.
3. Noteikumos lietotie termini:
3.1.  peldvietas aktīvās atpūtas zona –  
paredzēta fiziskām aktivitātēm un 
pludmalei piemērotām spēlēm, tajā 
atrodas bērnu rotaļu laukumi un īpaši 
aprīkotas sporta zonas. Aktīvā atpūtas 
zonā pēc attiecīgas pašvaldības atļaujas 
saņemšanas pieļaujama publisku pasā-
kumu organizēšana un tirdzniecība;
3.2. peldvietas mierīgās atpūtas zo- 
na – paredzēta apmeklētājiem, kuri 
vēlas sauļoties un atpūsties;
3.3. kāpu zona – pludmalei pieguļoša 
teritorijas daļa, ko veido smilts pau-
guri, ieplakas un veģetācija;
3.4. informatīvā norāde “Peldēties aiz-
liegts” – peldēšanās apdraud cilvēka 
dzīvību, atbildīgajām institūcijām nav 
iespējams veikt glābšanas darbus uz 
ūdens un peldvietā “Centrs” pie glā-
bēju torņa uzvilkts “sarkans” karogs. 
Norādi izvieto peldvietā “Centrs” uz 
informatīvā stenda pie nobrauktuves 
pludmalē, peldvietā “Rūķīši” uz infor-
matīvā stenda iepretī autostāvvietai 
pie gājēju noejas uz peldvietu.
II. Sabiedriskās kārtības noteikumi 
pludmalē, peldvietās un kāpu zonā
4. Pludmalēs, peldvietās un kāpu zonā 
aizliegts:
4.1. pārvietoties Baltās kāpas teritorijā 
uz pludmali caur kāpu joslu, izņemot 
pa speciāli ierīkotām koka laipām 
(skatīt pielikumu);
4.2.  Baltās kāpas teritorijā aizliegts 
veikt jebkāda veida rakšanu, kāpas 
pamatnes brucināšanu un alu veido-
šanu; 
4.3.  bērniem vecumā līdz 12 gadiem 
peldēties bez vecāku vai citu pieaugu-
šo uzraudzības;

Mazzalves pamatskolā no 30. jū - 
lija līdz 2. augustam ekosko-
lu programmā notika jauniešu 
vasaras forums, kurā piedalījās 
arī Zvejniekciema vidusskolas 
skolnieces Annija Dzērve, Dina 
Eglīte un Daina Ekmane. Vasa-
ras forums šogad veltīts tam, lai 
veicinātu klimata pārmaiņu kā 
būtiskas problēmas apzināšanos 
skolu vidē un sabiedrībā. 
 Savukārt ekoskolu pedagogi 
uz forumu pulcējās 28. jūlijā. Sa-
gaidot ekoskolu koordinatorus-
pedagogus, 28. jūlijā forumu at-
klāja Vides izglītības fonds kopā 
ar Mazzalves pamatskolas un 
Neretas novada domes pārstāv-

jiem. Otrajā dienā koordinatori 
tikās ar vides ekspertiem un lek-
toriem Valdi Ratniku (Energode-
tektivs.lv), Artūru Jansonu (homo 
ecos:), Ingu Retiķi (LU ĢZZF), Ilzi 
Herbergu (ilggadēju ekoskolu 
koordinatori) un Lauru Grēviņu 
(viensplusviens.lv). Pedagogi jau-
nas prasmes apguva, līdzdarbojo-
ties dažādās tematiskajās darbnī- 
cās – kopā ar vides žurnālisti 
Anitru Toomu uzzinājām, kā vi-
dei draudzīgs dzīvesveids ievie-
šams mājsaimniecībā, Sniedze 
Popkova rādīja un mācīja, kā ga-
tavot dabīgo kosmētiku, bet vie-
tējais biškopis piedāvāja degustēt 
medu un stāstīja, kā ekoloģiski 

apsaimniekojama bišu saimnie-
cība. Savā pieredzē dalījās arī 
pedagogi, kuru vadītajās intere-
šu grupās apguvām dekupāžas 
pamatus, guvām idejas, kā radoši 
izmantot papīra un auduma at-
likumus. Ekoskolu koordinato-
riem šovasar tika sarūpēts arī 
piedzīvojums – laivu brauciens 
pa Mēmeli. 
 Jaunieši Klimata forumā 
Mazzalvē ieradās 30. jūlijā un 
nometnes sākumu atklāja pie-
dzīvojumiem pilnā iesvētību 
takā, bet nākamajā dienā tikās ar 
lektoriem un piedalījās izzinošās 
nodarbībās. Forumā jaunieši un 
pedagogi tikās ar Ingu Retiķi un 

Jāni Bikši (LU ĢZZF), kuri stāstī-
ja par klimata izmaiņām Latvijā 
un ūdeņu ekoloģisko kvalitāti. 
Kā katrs skolēns var veicināt 
energoefektivitāti savā skolā, 
stāstīja Valdis Ratniks; kā izvē-
lēties pārtiku un gatavot maltīti, 
nekaitējot klimatam, – Dita Lase 
(Vegus.lv); kā mainās vide, kurā 
dzīvojam un kā mums tai pielā-
goties, – Jānis Ķīnasts (pilsētplā-
notājs). Varējām doties izzinošā 
pastaigā gar upi kopā ar hidro-
bioloģi Elīnu Kolāti. Neizpalika 
arī radošās darbnīcas, kurās bija 
iespēja iepazīt bioloģisko daudz-
veidību (Valters Kinna, „Zaļā Brī-
vība”), gatavot veselīgas uzkodas 

(Dita Lase), veidot māla izstrādā-
jumus (Nameda Zemīte, biedrī-
ba „Ugunszīme”), zīmēt hennas 
tetovējumus (Meldra Rudzīte), 
mācīties veidot komiksus (Sabī-
ne Moore) un citas interesantas 
nodarbes. 
 Šī gada ekoskolu forums deva 
iespēju jauniešiem iepazīties, 
tika gūtas jaunas zināšanas, kā 
arī rasta papildu motivācija un 
iedvesma arī turpmāk dzīvot vi-
dei draudzīgi un šo dzīvesveidu 
popularizēt savā skolā, ģimenē, 
novadā. 

Svetlana Grube, 
Zvejniekciema vidusskola

Iegūtas jaunas zināšanas ekoskolu jauniešu forumā 



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»»
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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.

Pasākumu kalendārs
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Jūlijā Saulkrastu 
novada 
Dzimtsarakstu 
nodaļā reģistrēti
Bruno Veismanis
Lība Turkova
Rauls Ruža
Polīna Bočenkova
Elizabete Priekule
Oto Kaprano
Aleksandrs Halatins
Pauls Reinards Padžus-Tīss
Elza Marija Lastovecka

Sveicam mazuļus un viņu  
vecākus!

Saulkrastu novada  
dome sirsnīgi sveic  
nozīmīgajā jubilejā
Leonoru Juri
Līviju Ķesteri
Zoju Lurinu
Gaidu Birutu Osīti
Āriju Zikmani
Staņislavu Gardu
Ilmāru Janovu
Jāni Lāci
Jāzepu Blažēviču
Irēnu Geriņu
Valēriju Zaicevu
Skaidrīti Grabecu
Uldi Gustu
Aleksi Ulmani
Anatoliju Vološinu
Tamāru Āriņu
Teklu Jespari
Laimoni Pavāru
Gaidu Rubi
Ojāru Sbitņevu

Saulkrastu 
novada dome 
izsaka līdzjūtību 
aizsaulē aizgājušo 
tuviniekiem
Saulcerīte Vaga
01.08.1951. - 01.07.2015.
Marga Sniķere
08.12.1933. - 19.07.2015.
Sanita Strapcāne
16.09.1970. – 28.07.2015.  

Saulkrastu sirdī – Saules lauku-
mā, tāpēc dalībniekus gaidīsim 
jau no 8.30. 
 Ar sīkāku informāciju par pašu 
pasākumu un aktivitātēm var ie-
pazīties pasākuma mājaslapā 
www.gimenesdiena.lv un sekojot 

mūsu Facebook kontam - www.
facebook.com/gimenesdiena.Infor-
māciju var saņemt, arī rakstot uz 
info@gimenesdiena.lv.
 Ģimenes sporta dienu Saul-
krastos organizē SIA Ģimenes die-
na.

Ģimenes sporta diena 
Saulkrastos

14. augustā 19.00 Saulkrastu 
brīvdabas estrādē dziedošo ak-
tieru apvienības „ILGA” 10 gadu 
jubilejas koncerts. 
 Lai godam atzīmētu ansambļa 
jubileju, tās dalībnieki radījuši 
jaunu, humoristiski muzikālu uz-
vedumu 17 PANSI ONĀTA MIR-
KĻI, sadarbojoties ar Saulkrastu 
apkārtnes atraktīvo „meiteņu” 
ansambli JESTRĀS VEČIŅAS: 
Antoniju no Saulkrastiem (taus-
tiņinstrumenti), Līviju no Skul-
tes (basģitāra), Ženiju no Lilastes 
(ģitāra), Silviju no Zvejniekciema 
(sitaminstrumenti). 
 Uzveduma darbība norisinā-
sies Saulkrastu estrādes veco ļau-
žu pansionātā ILGA, kurā valda 
intrigas, pārpratumi un joki. Tur 
aktieru kopīgie piedzīvojumi un 
pārdzīvojumi desmit gadu ga-
rumā izskanēs nenopietni teat-
rālos kontekstos un zemtekstos 
komponistu R. Paula, Z. Liepiņa, 
E. Goldšteina un U. Stabulnieka 
dziesmās, kā arī populāru latviešu 
dzejnieku darbos.
 Uzveduma režisors Gundars 
Silakaktiņš, scenogrāfs Intars 
Gegusts, tērpu māksliniece Jura-
te Silakaktiņa, horeogrāfs Kārlis 
Božs, producente Ieva Šteinberga. 
 Biļetes var iegādāties „Biļešu 
Paradīze” kasēs un www.bilesu-
paradize.lv. Pirmo trīssimt biļešu 
īpašā cena - 7 EUR. Biļetes arī 

kultūras namā “Zvejniekciems” 
un Saulkrastu sporta centrā pie 
administratoriem.

Saulkrastu ērģeļmūzikas 
dienas 2015 21. – 23. augusts 
21. augustā 20.00 Saulkrastu 
Pēterupes evaņģēliski luteriskajā 
baznīcā Latvijas Nacionālās ope-
ras solistes Ingas Šļubovskas un 
ērģelnieces Ilonas Birģeles kopīgi 
veidotā programmā „Dziesmas 
par laimi” varēs dzirdēt latviešu 
komponistu radītos skaņdarbus 
no 19. gadsimta līdz mūsdienām. 
 Inga Šļubovska ir viena no 
daudzsološākajām jaunajām so-
listēm, kura vienlīdz veiksmīgi 
darbojas gan operas, gan kamer-
mūzikas žanrā. Savukārt Ilona 
Birģele regulāri muzicē Rīgas 
Doma baznīcā, atskaņojot virkni 
soloprogrammu, kā arī sadarbo-
jas ar talantīgiem mūziķiem Lat-
vijā un ārpus tās. 
 22. augustā 22.00 Saulkras-
tu Pēterupes evaņģēliski lute-
riskajā baznīcā Jolanta Strikaite 
(soprāns), Artis Sīmanis (sakso-
fons) un Kristīne Adamaite (ērģe-
les) koncertā „Lāsojiet, debesis!” 
 Saulkrastu ērģeļmūzikas sest-
dienas nakts koncerta laikā kon-
certu varēs klausīties gan baznīcā, 
gan tās dārzā, vērojot tiešraidi uz 
lielā ekrāna. 
 Ieeja koncertos – ar īpašiem 

bezmaksas ielūgumiem, ko varēs 
saņemt tikai Saulkrastos – k/n 
„Zvejniekciems” un Saulkrastu 
sporta centrā pie administrato-
riem, sākot no 12. augusta. 
 Iedzīvotāju ērtībām kursēs 
bezmaksas autobusi: 
21. augustā maršrutā Melnsila iela 
(19.30) – baznīca – Baltā kāpa –  
baznīca un pēc koncerta atpakaļ
22. augustā maršrutā Melnsila iela 
(21.30) – baznīca – Baltā kāpa –  
baznīca un pēc koncerta atpakaļ.
 23. augustā 10.00 Saulkras-
tu Pēterupes evaņģēliski luteris-
kajā baznīcā rīta dievkalpojumā 
spēlēs ērģelniece Ilze Barlo.

28. augustā 19.00 Saulkrastu 
estrādē dziesmuspēle „Kāzas, kā-
zas” 
 Kāzas ir viens no gaidītākajiem 
un skaistākajiem notikumiem cil-
vēka dzīvē. Tās parasti plāno ļoti 
laikus, tām tiek krāts, šūts, pirkts, 
nomāts, rakstīts un pušķots. Kat-
rai detaļai ir būtiska nozīme. Tie 
ir lieli svētki ne tikai pašiem jaun-
laulātajiem, bet arī vecākiem, ra-
diem un draugiem. Katram, kurš 
piedalījies kādās kāzās, ir sava 
pieredze un katram ar kāzām 
saistās kāds neaizmirstams, bieži 
ļoti jautrs atgadījums.
 Šovasar kāzu atmosfēru ar tām 
atbilstošajām atrakcijām, rituā-

liem un dziesmām piedāvā izcilu 
aktieru ansamblis - Jānis Āma-
nis, Ivars Kļavinskis, Mārtiņš Eg-
liens, Mārtiņš Brūveris, Marģers 
Eglinskis,  Līga Zeļģe, Aija Dzēr-
ve, Sarmīte Prule un Uldis Siliņš. 
Uzvedumā tiek īpaši domāts par 
skatītāju iesaistīšanu kāzu ri-
tuālos un norisēs.
 Īpaša informācija! Pāriem, 
kuri precējušies 2015. gadā, ieeja 
(uzrādot apliecību pie ieejas es-
trādē) BEZ MAKSAS! Tikai jāie-
rodas abiem kopā, protams.
 Biļetes  “Biļešu paradīzes” ka-
sēs iepriekšpārdošanā lētāk, kā arī 
kultūras namā “Zvejniekciems” 
un Saulkrastu sporta centrā pie 
administratoriem. Ieejas biļetes 
8, 10, 12 un 15 EUR.

29. augustā Saulkrastos folklo-
ras festivāls „PA SAULEI” un tra-
dicionālā Seno uguņu nakts Jūras 
parkā. Lūdzam sekot reklāmai 
www.saulkrasti.lv.

11. septembrī 19.00 Dzejas 
dienu noskaņās kultūras nama 
„Zvejniekciems” mazajā zālē 
„Zīda dzeja” – apgleznots zīds un 
dažādu autoru dzejas motīvi zīda 
gleznās.

SPOrTa afiša
15. augustā no 12.00 Saulkras-
tu sporta centrā Saulkrastu čem-
pionāts/Baltijas reitinga sacen-
sības - starptautiskas šautriņu 
mešanas sacensības ar vairāku 
valstu sportistu piedalīšanos. 
Startēs arī labākie Saulkrastu pār-
stāvji, kuriem būs nepieciešams 
līdzjutēju atbalsts.
22. augustā 10.00 ģimenes 
sporta dienas sākums Saules lau-
kumā. Ierašanās no 8.30.

SeniOru akTiviTāTeS
2. septembrī 13.00 domes zālē 
tikšanās Dzejas dienu ieskaņā. 
23. septembrī ekskursija uz 
Pierīgu. Tālr. uzziņām 26437766.

Saulkrastu jauniešu iniciatīvu 
centrs jūlijā organizēja projek-
tu „Pasaule mums piedāvā tik 
daudz!” un aicina jauniešus pie-
dalīties tā aktivitātēs arī augustā.
 Projekta otrā daļa „Karjeras 
un draudzības nedēļa” notiek no 
10. līdz 15. augustam. Tuvāka in-
formācija - www.saulkrasti.lv, tālr. 
29450691.

Jaunieti, 
piedalies projekta 
aktivitātēs!

22. augustā jau trešo gadu pēc 
kārtas Saulkrastos norisināsies 
pasākums - Ģimenes sporta die-
na. Aktivitāšu klāsts šogad būs 
īpaši plašs - velosacīkstes šosejā 
lieliem un maziem, pludmales 
volejbola turnīrs, nūjošana, ve-
lofotoorientēšanās, Momyfit vin-
grošana jaunajiem vecākiem ar 
bērniem, Valsts ugunsdzēsības un 
glābšanas dienasta un Nacionālo 
bruņoto spēku paraugdemons-
trējumi, jautrās stafetes ģimenēm 
u.c. 
 Plašais aktivitāšu klāsts tiek 
veidots ar nolūku nodrošināt vi-
sām paaudzēm interesantu die-
nu, piemēram, kamēr tēti minas, 
mazie var spēlēties Ludo spēļu 
stūrītī vai vingrot kopā ar mam-
mām Momyfit treneru vadībā. 
 Starts tiks dots jau pl. 10 pašā 

Atvainojamies Mednieku ielas 
9. nama iedzīvotājiem par ra-
dīto sarūgtinājumu Saulkrastu 
svētku laikā, nesagaidot svētku 
modinātājus – pūtēju orķestri. 
Noskaidrojām, ka ir notikusi 
cilvēciska kļūda, kas, protams, 
nav attaisnojums.
 Vēlreiz pateicamies gan par 
informāciju, gan par izpratni!

Ar cieņu - Judīte Krūmiņa, 
PA „Saulkrastu kultūras un  

sporta centrs” direktore
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