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1.  decembrī pie Saulkrastu vi-
dusskolas atklāts sporta lau- 
kums – vaļēja daudzfunkcionāla 
sporta arēna. Ziemā, saglabājo-
ties piemērotiem laikapstākļiem, 
tajā varēs uzsaldēt ledus kārtu, 
izveidojot slidotavu, savukārt 
vasaras sezonā arēna būs piemē-
rota rollerhokeja, minifutbola, 
basketbola, tenisa, florbola u.c. 
komandu spēlēm. Turpat bla-
kus ierīkots arī tāllēkšanas sek- 
tors.
 Līdz šim Saulkrastu vidussko-
las bērniem kvalitatīva sportoša-
na āra apstākļos tikpat kā nebija 
iespējama. Tagad tiks piepildīta 
daudzu iedzīvotāju vēlme, kuri 
pagājušajā gadā parakstījās par 
slidotavas izveidi Saulkrastos. 

Pašvaldības izstrādātais projek-
ta pieteikums guva atbalstu, un, 
palīdzot Saeimas deputātiem 
Edvardam Smiltēnam un Hosa-
mam Abu Meri, šim mērķim tika 
piešķirts daļējs valsts līdzfinan-
sējums. Savukārt hokeja vārtus 
uzdāvināja Saulkrastu uzņēmējs 
Anrī Kursītis. 
 Kādreiz asfaltētā un jau sa-
brukušā sporta laukuma vietā 
tagad izveidots jauns asfalta se-
guma laukums, uz kura izbūvēta 
15x30 m arēna ar 1  m augstām 
sānu malām. Arēnas galos izvie-
toti basketbola grozi, tās vidū ir 
noņemami stabi ar tenisa tīklu. 
Blakus arēnai izveidots ieskrie-
šanās celiņš ar tāllēkšanas bedri. 
Ierīkota arī lietusūdens atvades 

Atzīmējot mūsu valsts 97. jubile-
ju, arī šogad Saulkrastu novada 
dome pasniedza atzinības raks-
tus labākajiem sava aroda pratē-
jiem.
 Nominācijā Izglītība tika 
sveiktas divas skolotājas – par 
nozīmīgu ieguldījumu izglītī-
bas jomā, ilggadēju, atbildīgu un 
pašaizliedzīgu darbu Saulkrastu 
vidusskolā sveica Saulkrastu vi-
dusskolas skolotāju Gintu Urdzi-
ņu un Zvejniekciema vidussko-
las skolotāju Gunu Lāčaunieci 
par ilggadēju atbildīgu, pašaiz-
liedzīgu darbu tautas mākslas 
popularizēšanā Zvejniekciema 
vidusskolā un skolēnu teicamu 
sagatavošanu XI Latvijas Skolu 
jaunatnes dziesmu un deju svēt-
kiem.
 Nominācijā Kultūra par ilgga-
dēju deju kolektīva vadīšanu, ko-
lektīva teicamu sagatavošanu un 
dalību XI Latvijas Skolu jaunat-
nes dziesmu un deju svētkos, at-

saucību un dalību novada māks-
linieciskās pašdarbības norisēs, 
radošumu un dejas mīlestības 
ieaudzināšanu sveica mūsdienu 
deju grupas „Desperado” vadītāju 
Ingu Burkovu.
 Nominācijā Sports par izciliem 
sasniegumiem orientēšanās un 
piedzīvojumu sacensībās, rogai-
ningā un kalnu taku skriešanā, 
izcīnot godalgotas vietas valsts 
un starptautiskās sacensībās, at-
zinības rakstu saņēma orientie-
riste Irita Puķīte.
 Nominācijā Medicīna par god-
prātīgu, atbildīgu un nesavtīgu 
darbu vairāk nekā 50 gadu garu-
mā, rūpējoties par Saulkrastu no-
vada iedzīvotāju veselības uzla-
bošanu, apsveica SIA „Saulkrastu 
zobārstniecība” zobārsti-protē-
zisti Aiju Lejiņu.
 Nominācijā Drošība par at-
bildīgu profesionālo pienākumu 
veikšanu, pašaizliedzību un augs-
tiem darba rezultātiem noziedzī-

go nodarījumu atklāšanā sveica 
LR IeM Valsts policijas Rīgas 
reģiona pārvaldes Saulkrastu ie-
cirkņa Kriminālpolicijas nodaļas 
priekšnieka vietnieci majori Ive-
tu Sviklāni.
 Nominācijā Apkalpojošā sfēra 
par prasmīgu un radošu darbu, 
atsaucību un godprātīgu attiek-
smi, mērķtiecīgu profesionālo 
pilnveidošanos un aktīvu dalību 
novada svētku norisēs apbalvo-
jumu saņēma salonfrizētavas 
„TRIO+” kolektīvs - Jolanta Lei-
mane, Iluta Niedra, Diāna Nei-
mane, Signe Feodorova un Ilze 
Rezgale.
 Nominācijā Par mūža ieguldī-
jumu par ilggadēju, godprātīgu 
darbu, talantīgu un profesionālu 
pedagoģisko darbību Saulkrastu 
novadā un, atzīmējot nozīmīgu 
dzīves jubileju, sumināja pedago-
ģi Vizmu Mētru Niedri.
 Foto no sarīkojuma apskatāmi 
www.saulkrasti.lv sadaļā Galerijas.

Godātie Saulkrastu novada ie-
dzīvotāji! Pienācis gada pēdējais 
mēnesis - laiks, kad dabā iestājas 
miers un, pierimstot ikdienas 
steigai, arī mēs varam atskatīties 
uz aizgājušo gadu, izvērtēt pa-
darīto un plānot jaunus darbus. 
Šis ir laiks, kad varam atļaut sev 
brīdi atelpai, būt kopā ar tuva-
jiem, izjūtot un dodot mīlestību 
cits citam. Tieši Ziemassvētki 
un gada noslēgums ir došanas 
un saņemšanas laiks, kas visvai-
rāk apliecina mūsu doto un rada 
prieku par saņemto. Tādēļ aicinu 
ikvienu - būsim dāsni cits pret 
citu, teiksim labus vārdus un 
vēlēsim veiksmi, darīsim labus 
darbus! Priecāsimies par padarī-
to, par saviem, bērnu, tuvinieku, 
kaimiņu panākumiem, par nova-

du un mūsu valsti!
 Saulkrastu novada domes vār-
dā izsaku pateicību visiem par de-
vumu - gan lieliem, gan maziem, 
kuri ieguldījuši savu enerģiju, 
darbu, brīvo laiku mūsu kopējās 
lietas, mūsu novada attīstībā un 
izaugsmē, novada vārda skandē-
šanā Latvijā un ārpus tās.
 Mīļie draugi! Šajā pirmssvēt-
ku laikā vēlu jums un jūsu tuvi-
niekiem stipru veselību, labklājī-
bu un ticību saviem spēkiem! Lai 
miers un saticība jūsu ģimenēs! 
 Gaišus un priecīgus svētkus, 
lai jaunajā gadā izdodas viss iece-
rētais!

Ervīns Grāvītis, 
Saulkrastu novada domes 

priekšsēdētājs

Godināti labākie

No kreisās V. Niedre, G. Urdziņa, I. Puķīte, J. Leimane, I. Niedra, D. Neimane, S. Feodorova. Otrajā rindā 
A. Lejiņa, G. Lāčauniece, I. Burkova, I. Sviklāne. Foto M. Ločmele.

Atklāts sporta laukums

Pirms simboliskā pirmā iemetiena. Foto no domes arhīva.

Gaišu 
Ziemassvētku 
laiku un laimīgu 
2016. gadu!

sistēma, apgaismojums, uzstādī-
ti soliņi un veloturētāji.
 Sporta laukums būs pieejams 
ne vien Saulkrastu vidusskolas 

vajadzībām, to varēs izmantot ik-
viens sportotājs.
 Būvniecības darbus uzsāka 
oktobra sākumā. Tos veica SIA 

Buildimpeks par kopējo summu 
76 607,88 eiro.
 Video no pasākuma apskatā-
mi www.saulkrasti.lv sadaļā Video.
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Ir būtiski pilnveidot savus ik-
dienas paradumus, lai dzīvotu 
cilvēkiem un videi draudzīgi. 
Atkritumu apsaimniekotājs SIA 
ZAAO aicina domāt, kā ikdienas 
rīcība un izvēle ietekmē ikvienu 
no mums – veselību, apkārtējos 
cilvēkus un dabu. 
 Pirkt, lai izmestu? Tāds nav 
mērķis, bet tādas var būt sekas, ja, 
dodoties iepirkties, netiek piedo-
māts, kādā iepakojumā iegādāties 
vajadzīgās preces.
 ZAAO vērš uzmanību, ka gudri 
iepirkties var sagatavoties mā-
jās, ieliekot somā auduma maisi-
ņu, iepriekš iegādātu plastmasas 
maisiņu un vairākkārt lietojamus 
traukus.
 Savukārt veikalā jāpievērš uz-
manība tam, cik slāņu iepakoju-
mā ir iesaiņots produkts vai ir pie-
ejams lielāks iepakojums vairāku 
mazu vietā, vai konkrētais iepako-

jums ir pārstrādājams, protams, 
neaizmirstot par to, cik daudz 
konkrētā produkta būs iespējams 
patērēt līdz tā derīguma termiņa 
beigām.
 Izlietojot nopirktos produktus, 
ZAAO aicina pievērst uzmanību 
atkritumu samazināšanai, preču 
lietošanai atkārtoti un iespējām 
materiālus nodot otrreizējai pār-
strādei, proti, kastes un burkas iz-
mantot atkal vai pārveidot, otrrei-
zējai pārstrādei derīgos materiālus 
pirms to izmešanas saplacināt.
 Izpildot šos nosacījumus, ir 
iespēja dzīvot zaļāk un veselīgāk, 
nenodarot kaitējumu dabai. Tā 
ir arī iespēja samazināt radušos 
atkritumu daudzumu un katras 
mājsaimniecības izmaksas par at-
kritumu apsaimniekošanu.

Zane Leimane, 
SIA ZAAO

Izvērtē savu 
rīcību!

Novembrī Saulkrastu pašvaldī-
bas policijas darbinieki saņēmuši  
26 izsaukumus, par dažādiem 
pārkāpumiem aizturētas 9 per-
sonas, 3 personas nogādātas Rī-
gas reģiona pārvaldes Saulkrastu 
policijas iecirknī tālāku darbību 
veikšanai, 3 - savā dzīvesvietā,  
3 nodotas Valsts vides dienesta 
inspektora tālāko darbību veik-
šanai. 
 Divos gadījumos izsaukti 
dzīvnieku patversmes „Ulubele” 
darbinieki, lai sniegtu palīdzību 

cietušiem vai bojāgājušiem dzīv-
niekiem.
 Sastādīti 18 administratīvā 
pārkāpuma protokoli, tostarp  
3 par nenoslēgtu līgumu par sa-
dzīves atkritumu izvešanu no 
nekustamā īpašuma, 4 par apstā-
šanās un stāvēšanas noteikumu 
pārkāpšanu, 5 par teritorijas ne-
sakopšanu, 1 par dzīvnieku lab-
turības noteikumu pārkāpšanu,  
1 par alkoholisko dzērienu lieto-
šanu vai atrašanos sabiedriskā 
vietā reibuma stāvoklī, 4 - par 

smēķēšanas ierobežojuma pār-
kāpšanu.
 Uzsāktas 7 administratīvā pār-
kāpuma lietvedības: par nekus-
tamā īpašuma un tai pieguļošās 
teritorijas nesakopšanu, par ceļa 
aizsprostošanu, par līguma ne-
slēgšanu par sadzīves atkritumu 
izvešanu no nekustamā īpašuma.
 Piecos gadījumos pēc lūguma 
sniegta palīdzība NMPD brigādei.

Guntis Vinteris, 
pašvaldības policija

Pašvaldības policijas paveiktais 
novembrī

Ir aizvadīts aizraujošs 2015. gads, 
kas sākās ar apziņu, ka Zvejniek-
ciemā mācās Latvijas gudrākais 
astotklasnieks Artūrs Taube. Pa-
vasaris aizritēja nesavtīgā cīņā 
par iespēju piedalīties XI Latvijas 
Skolu jaunatnes dziesmu un deju 
svētkos, maijā sagaidījām atjau-
noto Zvejniekciema stadionu, bet 
vasaru pavadījām Dziesmu un 
deju svētku sagādātajos priekos un 
pārdzīvojumos, krāšņos pilsētas 
svētkos un džeza festivālā. Tumša-
jos rudens mēnešos sekojām līdzi 
jauna sporta laukuma tapšanai pie 
Saulkrastu vidusskolas, lai, iestājo-
ties aukstajam laikam, varētu kār-
tīgi izslidoties. Un tepat Saulkras-
tos dzīvo pasaules kausa ieguvējs 

jauniešu konkurencē kamaniņu 
sportā Kristers Aparjods.
 Šis Saulkrastiem bijis īsts pie-
auguma gads.  Vērojam vēl nebi-
jušu ēku būvniecību, jaunu ģime-
ņu ienākšanu Saulkrastos, kuplu 
bērnu pulciņu katrā pasākumā. 
Pieaudzis arī deklarēto iedzīvotāju 
skaits. Aktīvu darbu sākuši Saul-
krastu uzņēmēji, plānojot savu 
pārstāvniecību izstādēs un jaunā 
gada pirmajā mēnesī lustīgu balli. 
Mūs priecē vairākas jaunas kafej-
nīcas, viesnīca, top projekti 2 jau-
niem veikaliem. Tūristu skaits va-
saras sezonā palielinājies par 10%. 
Cilvēki izvēlas Saulkrastu novadu!
 Nākamais gads mūs sagaida ar 
lieliem izaicinājumiem – priekšā 

iespējamā novadu un izglītības re-
forma, arī apjomīgāki maksājumi 
pašvaldību finanšu izlīdzināšanas 
fondā, ko mēs varētu ieguldīt sava 
novada attīstībai.
 Gatavojoties Latvijas simt-
gadei, sākts darbs finansējuma 
piesaistei Neibādes parka un es-
trādes rekonstrukcijai. Nākamgad 
mums kopīgi jāizvēlas vieta lielā 
valsts karoga masta uzstādīšanai. 
Savu vēsturi mēs veidojam šo-
dien, tāpēc, ņemot vērā novadā 
esošo kolektīvu, folkloras kopu un 
rokdarbnieču daudzumu, jāveic 
izpētes darbi un jāsāk strādāt pie 
pašiem sava - Saulkrastu novada 
tautastērpa radīšanas.
 Lai paveiktu lielus darbus, ir 

svarīgi, lai mums apkārt būtu 
patriotiski, ieinteresēti un aktīvi 
iedzīvotāji. Paldies tiem kolēģiem, 
iestāžu darbiniekiem, jauniešiem, 
skolotājiem, uzņēmējiem, policis-
tiem, kuru sirdis pieder Saulkras-
tiem! Paldies visiem, kuri nesuši 
Saulkrastu vārdu pasaulē, piedalī-
jušies, rūpējušies, atbalstījuši savu 
novadu ikdienas darbos un pasā-
kumos!
 Gaišus Ziemassvētkus un lai-
mīgu, veselīgu un raženu jauno 
- 2016. - gadu! Tiekamies Saules 
laukumā!

Normunds Līcis, 
Saulkrastu novada domes 

priekšsēdētāja vietnieks

Cienījamie Saulkrastu novada iedzīvotāji!

Vasarā, veicot apsaimniekojamās 
daudzdzīvokļu ēkas Ainažu ielā 
70 jumta apskati, SIA „Saulkrastu 
komunālserviss” (SKS) speciālisti 
konstatēja, ka vecais šīfera jumta 
segums, kas tur atradās kopš mā-
jas būvniecības pirmsākumiem, ir 
kritiskā stāvoklī. 
 Sasaucot mājas dzīvokļu īpaš-
nieku kopsapulci, vienbalsīgi tika 
nolemts, ka ēkai nepieciešams 
jauns jumts. Lai jumta maiņa 
tiktu paveikta labā kvalitātē un 
laikus - pirms rudens lietavu sāk-
šanās, SKS nopietni atlasīja jumtu 
remonta darbu firmas, kas darbus 
var paveikt kvalitatīvi, ātri un par 
pieejamiem līdzekļiem.

Saulkrastu slimnīcā un pašval-
dības sociālajā mājā gada noga-
lē viesojās Vācijas Teklenbergas 
zemes komitejas Sarkanā Krusta 
izpilddirektors Johanness Hille 
ar kolēģiem un Rīgas apriņķa ko-
mitejas Sarkanā Krusta priekšsē-
dētāja Irēna Ikstena. Ar slimnīcas 
un sociālās mājas iestāžu vadītā-
jiem viesi apskatīja iestāžu telpas, 
tika arī runāts par turpmāko sa-
darbību.

Sarkanā 
Krusta 
darbinieki 
viesojas 
slimnīcā un 
sociālajā mājā

SK darbinieki, ciemojoties Saulkrastu slimnīcā un sociālajā mājā. 
Foto no slimnīcas arhīva.

Kopīgiem spēkiem tapis jauns jumts

Ainažu ielas 70 ēka. Foto no domes 
arhīva.

 Par visatbilstošāko nepiecie-
šamajām prasībām tika atzīta 
SIA ”SKĀRDA SERVISS”, kas 
darbus par kopējo summu -  
21 101,14 eiro - paveica līgumā pa-
redzētajā laikā.
 Būvdarbu laikā tika veikta 

jumta seguma nomaiņa, remon-
tētas jumta nesošās konstruk-
cijas, tās tika nostiprinātas un 
izlīdzinātas. Tāpat notika vēja 
kastu, lietus ūdens novadīšanas 
sistēmas un skursteņu ārējo galu 
remonts. 
 SKS izsaka gandarījumu par 
dzīvokļu īpašnieku un iedzīvotāju 
Ainažu ielā 70 ieinteresētību un 
atsaucību. Ar viņu palīdzību tika 
īstenots veiksmīgs projekts un 
gūts apliecinājums tam, ka kopī-
giem spēkiem var sasniegt iecerē-
tos rezultātus.

SIA „Saulkrastu  
komunālserviss”
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NVA konsultācijas
Nodarbinātības valsts dienesta (NVA) darbinieks  

4. un 7. janvārī pieņems klientus no plkst. 10 līdz 15  
Saulkrastu domes telpās - 2. stāva zālē.

Lai nodrošinātu publisko pakal-
pojumu pieejamību, ņemot vērā 
iedzīvotāju un uzņēmēju vaja-
dzības atbilstoši vienas pieturas 
aģentūras principam, Saulkrastu 
novada domes 1. stāvā decembra 
nogalē darbu sāks vienotais klien-
tu apkalpošanas centrs. 
 Tajā būs pieejama ne vien daļa 
pašvaldības sniegto pakalpojumu, 
bet arī Valsts ieņēmumu dienesta, 
Valsts sociālās apdrošināšanas 
aģentūras, Nodarbinātības valsts 
aģentūras, Lauku atbalsta dienes-
ta, Valsts zemes dienesta, Pilsonī-

bas un migrāciju lietu pārvaldes 
un arī Uzņēmuma reģistra pakal-
pojumi.
 Centra izveidei pašvaldība 
ir saņēmusi budžeta dotāciju 
10 000 eiro apmērā no izveidoša-
nas izmaksām, kā arī saņems 500 
eiro valsts budžeta dotāciju ik 
mēnesi darbinieka atalgojumam 
un 300 eiro centra uzturēšanai –  
pasta, interneta u.c. pakalpoju-
miem.

Anita Līce, 
Saulkrastu novada dome

Projekta “LIFE Ekosistēmu pakal-
pojumi” Saulkrastu un Jaunķe-
meru pilotteritorijās šobrīd veikti 
vairāki izpētes darbi – veikts abu 
teritoriju dabas stāvokļa novērtē-
jums, projekta aprīļa talkas ietek-
mes rezultātu izvērtējums, kā arī 
Saulkrastu teritorijas izpēte, lai 
atrastu piemērotākās apmeklētā-
ju uzskaites skaitītāju atrašanās 
vietas.

Saulkrastu un Jaunķemeru 
pilotteritoriju dabas 
stāvokļa novērtējums
Projektā ik gadu plānots veikt 
abu pilotteritoriju dabas vispārējā 
stāvokļa novērtējumu. 2015. gadā 
šāds novērtējums veikts pirmo 
reizi. Secināts, ka pamatā abu pi-
lotteritoriju lielāko daļu klāj me-
žainas piejūras kāpas.
 Saulkrastos mežaino piejūras 
kāpu kvalitāti var vērtēt starp 
vidēju un labu, mežs ir dabisks 
un labā stāvoklī. Taču teritorijā 
konstatēts mirušās koksnes jeb 
kritalu trūkums, bet tās ir bū-
tiska bioloģiskās daudzveidības 
sastāvdaļa. Tāpat konstatēts, ka 
Saulkrastos priekškāpas izveido-
jušās 5-8 m platumā, un tās veido 
tikai viens vai vairāki kāpu vaļņi, 
kas izraisa to nestabilitāti un ātru 
noskalošanu vētru laikā. 
 Savukārt Jaunķemeros me-
žaino piejūras kāpu stāvokļa 
kvalitāte variē no labas līdz pat 
izcilai, jo tur novērojama daudz 
mazāka cilvēku kustības intensi-
tāte. Taču dažviet Jaunķemeros 
kāpas negatīvi ietekmē mehani-

zēta pludmales attīrīšana. Secinā- 
jums - Jaunķemeros būtu pārvēr-
tējams pludmales apsaimniekoša-
nas veids, lai tas būtu atbilstošāks, 
dabai draudzīgāks un neietekmē-
tu vietējo augāju, kas veic kāpu 
nostiprināšanas funkcijas.
 
Projekta aprīļa talkas 
monitorings
Pavasarī Saulkrastu pilotteritorijā 
īstenota projekta talka, kuras laikā 
piekrastē uzpīti kārklu nožogoju-
mi, lai pamatā veiktu apmeklētāju 
plūsmas regulēšanas funkcijas, 
bet vienlaikus arī priekškāpas at-
jaunošanas funkcijas.
 Rudens sezonā apsekojot pa-
vasara talkā izveidotos kārklu 
pinuma nožogojumus Baltās kā-
pas apkārtnē, konstatēts, ka žogi 
kopumā ir labi saglabājušies un 
pilda savu funkciju – novirza ap-
meklētāju plūsmu vajadzīgajos 
virzienos, kas savukārt nepiecie-
šamajās vietās ļauj uzkrāties smil-
tij, veidojot jaunu priekškāpu un 
iesakņoties augājam.
 Tika arī konstatēts, ka nogāzēs 
izveidoto nožogojumu vietās tiek 
iestaigāti jauni apkārtceļi. Nākot-
nē projektā plānots sekot līdzi 
šo jauno apkārtceļu attīstībai un 
lietošanas intensitātei, un, ja ne-
pieciešams, rosināt jaunu noeju 
izveidi uz pludmali.

Apmeklētāju plūsmas 
uzskaite Saulkrastos
Lai projektā varētu efektīvāk 
veikt Saulkrastu pilotteritorijas 
izpēti, plānots organizēt apmek-

Jaunā Saulkrastu uzņēmēju 
konsultatīvā padome (UKP) ai-
cina uzņēmējus informēt par 
savu darbību, norādot uzņēmē-
ja vai uzņēmējdarbības veicēja 
nosaukumu, darbības sfēru, e-
pastu un tālruņa numuru, visu 
prasīto informāciju nosūtot uz 
e-pastu uznemejisaulkrastos@ 
gmail.com. Šādu informāciju lū-
dzam sūtīt visus, kuri vēlas tieši 
ietekmēt uzņēmējdarbības vidi 
un tās nākotni Saulkrastos, kā arī 
visus, kuri vēlas, lai par viņu uz-
ņēmējdarbību uzzina citi uzņē-
mēji, saulkrastieši un Saulkrastu 
viesi. 
 Papildus lūdzam uzņēmējus 
rezervēt 2016. gada 23. janvāri, 
kad notiks Saulkrastu uzņēmēju 
balle. Visa aktuālā informācija 
būs pieejama www.facebook.com/
uznemejisaulkrastos.
 Svecīšu iedegšanas pasāku-
mu, kas notika pirmajā Adventā 
Saules laukumā, finansiāli atbal-
stīja Andris Mušperts (Easysup.
lv), Artūrs Ancāns (Cietais rieksts), 
Solvita Muižniece (Strand), Ag-

nese Kūliņa-Priede (fotopakal-
pojumi), Mārtiņš Ķeviņš (Skultes 
kokosta), Aelita Babule, Imants 
Kalvišs (Saules dārzs), Andris 
Burbergs (Bušas), Armands Jē-
kabsons (juveliera pakalpojumi), 
Brigita Skrastiņa (Saulrieti), Vla-
dimirs Blaževičs (Neibādes logi), 
Mārcis Mežulis (GSA Projekts), 
Sandra Pilmane (Costa del Sol), 
Vita Timermane (Ravita), Ilze 
Kalviša (Superpīrāgs), Aleksejs 
Berezins (Krasts A), Rolands Ro-
zentāls (Gardi G), Zinta Zālīte-
Rupmane (Rerica), Ilze Samtiņa 
(Samtene), Pēteris Ojnaskovs 
(metālmākslinieks), Agnese Nolle 
(Saulkrastu zobārstniecība), Gin-
ta Ceriņa (Uzkalni), Inguss Bukšs 
(Tup un turies), Baiba Gāliņa 
(Adepta), Baiba Podviga (Lukoil), 
Tamāra Šaihutdinova (Pie Mai-
jas), Jūlija Beļska (Labas garšas 
tirgotava), Aigars Bārda (Skultes 
kartons), Inesis Zaporožecs (ZAP  
Lounge).

Artūrs Ancāns, 
Saulkrastu UKP

Veikti būtiski 
pilotteritoriju 
izpētes darbi

Darbu sāks vienotais 
klientu apkalpošanas 
centrs

Informācija 
uzņēmējiem

Nāk eņģeļi ar zvaigžņu svecēm rokās 
Un zemes tumsā savu gaismu nes, 
Mirdz neskaitāmi pulki debeslokā 
Kā toreiz senatnē, pie Betlēmes.
Caur gadu tūkstošiem skan nenorimstot 
Šī balss mums tad, kad zeme miegā dus.

SIA “Saulkrastu 
komunālserviss” izsaka 

sirsnīgu pateicību un 
novēl gaišus un priecīgus 

Ziemassvētkus, radošu 
un panākumiem bagātu 

jauno, 2016. gadu 
sadarbības partneriem, 

klientiem un visiem 
jaukajiem cilvēkiem 

Saulkrastu novadā!

lētāju uzskaiti. Šī iemesla dēļ 
projekta pārstāvji šobrīd izvērtē-
juši labākās apmeklētāju plūsmas 
skaitītāju atrašanās vietas. Tāpat 
aplēsts, ka labākais risinājums ir 
teritorijā uzstādīt digitālos ap-
meklētāju skaitītājus, lai efektīvi 
noteiktu gan ienākošo, gan izejo-
šo apmeklētāju plūsmu no terito-
rijas, kā arī lai identificētu cilvēku 
pārvietošanās intensitāti skaitlis-
kā izteiksmē. 
 Darbi projekts “LIFE Ekosistē-
mu pakalpojumi” aktīvi virzās uz 
priekšu. Nākamais būtiskais pro-
jekta rezultāts ir ekosistēmu pa-
kalpojumu kartēšanas pabeigšana 
2016. gada pirmajā pusē Saulkras-
tu un Jaunķemeru pilotteritori-
jās. Kartēšanas rezultātus plānots 
tālāk izmantot abu teritoriju 
ekosistēmu pakalpojumu ekono-
miskās vērtības noteikšanai un 
attīstības scenāriju izstrādei.
 Plašāka informācija par pro-
jektu - http://ekosistemas.daba.
gov.lv/public/lat/.

Rita Arāja, 
Dabas aizsardzības pārvalde

Saulkrastu novada dome sa-
darbībā ar biedrību „Vidzemes 
zvejnieku biedrība” 2015. gadā ir 
īstenojusi vairākus projektus ar 
Zivju fonda finansiālu atbalstu. 
Projektos „Dabisko dzīvotņu kva-
litātes uzlabošana Ķīšupes upē 
Saulkrastu novada teritorijā 2015. 
gadā” un „Dabisko dzīvotņu kva-
litātes uzlabošana Inčupes upē 
Saulkrastu novada teritorijā 2015. 
gadā” upes tika  atbrīvotas  no 
koku sagāzumiem, iztīrīti upju 
krasti, nojaukti bebru dambji un 
cilvēku radītie upju aizdambēju-
mi, upes atbrīvotas arī no dažāda 
veida atkritumiem. Savukārt pro-
jektā „Zivju resursu pavairošana 

un atražošana publiskajās ūdens-
tilpnēs Saulkrastu novada terito-
rijā 2015. gadā” tika nozvejoti tai-
miņu vaislinieki, lai no tiem zivju 
audzētavā „Tome” iegūtu ikrus, 
inkubētu tos un izaudzētu taimi-
ņu smoltu, kas nākamajos gados 
tiks ielaisti Saulkrastu novada 
upēs. Lai veiksmīgāk varētu veikt 
atražošanas efektivitātes novēr-
tējumu, mazuļiem tiek nogriezta 
taukspura. 
 Papildus šiem projektiem Vi-
dzemes zvejnieku biedrība īsteno 
arī citus projektus, kas saistīti ar 
vides aizsardzību un sabiedrības 
informēšanu, saņemot atbalstu 
gan no Latvijas Vides aizsardzī-

Zivju resursu 
aizsardzības un 
atjaunošanas pasākumi

bas fonda administrācijas, gan 
Latvijas Dabas fonda. Projektos 
tapušas īsfilmas par dažādiem 
aktuāliem jautājumiem vides aiz-
sardzības jomā.

Anita Līce, 
Saulkrastu novada dome

Lielajā talkā izveidotais kārklu 
žogs. Foto: I.Honavko.

mailto:uznemejisaulkrastos@gmail.com
mailto:uznemejisaulkrastos@gmail.com
http://www.facebook.com/uznemejisaulkrastos
http://www.facebook.com/uznemejisaulkrastos
http://ekosistemas.daba.gov.lv/public/lat/
http://ekosistemas.daba.gov.lv/public/lat/
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Aizsākot Latvijas svētku mēnesi 
novembri, Saulkrastu vidussko-
las skolēnu pašpārvalde - skolē-
nu mērija - organizēja erudīcijas 
konkursu 2. - 12. klašu skolēniem 
par Latviju. Tā bija laba pieredze 
un prakse 12. klases skolēniem 
Ričardam Goldiņam, Stefānijai 
Eglei un Alisei Elizabetei Ronei, 
kas apņēmās aptvert praktiski vi-
sas klašu grupas un sagatavot tām 

atbilstošus uzdevumus. Konkur-
sa organizatori un vadītāji varēja 
būt skolotāja lomā un sajust, cik 
svarīgi ir sagatavoties stundai, 
kurai noteikti jābūt interesantai, 
daudzveidīgai un, galvenais, ir 
jāprot nodibināt labu kontaktu 
ar auditoriju. Konkursa organi-
zatoriem un vadītājiem tas lieliski 
izdevās, un Latvijas mēnesis skolā 
ieskanējās ar atjautīgiem, rado-

Novembra sākumā PII Rūķītis 
piedalījās Ekoskolu programmas 
Rīcības dienās. Kopā ar vecākiem 
vācām makulatūru. Lai aicinātu 
Saulkrastu iedzīvotājus dzīvot 
zaļi, devāmies uz Saulkrastu sā-
kumskolu. Dāvinājām kastani ar 
vēstījumu katram iestādīt koku, 
lai uzlabotu gaisa kvalitāti tuvā-
kajā apkārtnē.
 Ar krāšņu masku parādi, 
dziesmām, dejām un rotaļām 
pavadījām rudeni un sagaidījām 
ziemu Mārtiņdienā.

 17. novembrī samīļojām Latvi-
ju dzimšanas dienā. Katra grupa 
kopā ar audzinātājām bija sagata-
vojusi dzejolīšus par kādu Latvijas 
novadu vai pilsētu. Kopīgi dziedā-
jām Latvijas valsts himnu.
 Tāpat novembrī atklājām Rū-
ķīša lielo rūķu vaļasprieku izstā-
di-tirdziņu Ziemassvētku gaidās.
 27. novembrī kopīgi ļāvāmies 
Adventa kompozīciju meistarkla-
sei kopā ar Janu Bukovsku.

PII “Rūķitis”

Novembris Rūķītī

Rūķīši akcijas gājienā „Dzīvo zaļi”. Foto no domes arhīva.

Latvijas laiks Saulkrastu 
vidusskolā

šiem un izzinošiem uzdevumiem 
par Latviju.
 Lāčplēša dienas rīts Saulkras-
tu vidusskolā uzausa ar svecīšu 
liesmas blāvo gaismiņu. Tās plī-
voja sākumskolas skolēnu rokās, 
kuri jaunsargu pavadībā nesa 
rīta gaismu uz kritušo karavīru 
piemiņas vietu Saulkrastu kapos. 
Tur visus uzrunāja skolas veca-
kais jaunsargs, 11. klases skolnieks 
Kristians Edvards Drozdovs. Viņš 
ar sirsnīgu un patriotisku uzru-
nu aicināja jaunākos skolēnus ne 
vien labi mācīties un pievienoties 
jaunsargiem, bet būt arī lepniem 
par savu skolu, pilsētu un valsti.
 11.  novembrī Saulkrastu vi-
dusskolā sagaidījām ciemiņus no 
Nacionālo bruņoto spēku 2. kāj- 
nieku bataljona, kas  dislo-
cēts  Ādažos un ietilpst  Latvijas 
Saus zemes spēkos. Savos profe-
sionālajos svētkos karavīri stāstīja 

par ikdienas darbu, pienākumiem 
un prezentēja līdzpaņemtos ie-
ročus, kas izraisīja lielu interesi 
gan pašos mazākajos, gan vecāko 
klašu skolēnos. Vidusskolēniem 
bija iespēja uzzināt, kā kļūt par 
karavīru, iepazīties ar militārās 
karjeras iespējām Latvijā.
 Lāčplēša dienas vakarā Saul-
krastu vidusskolā tradicionāli 
pulcējas skolas jaunsargi ar ins-
truktoru Gunāru Strazdiņu, lai 
dotos Saulkrastu novada orga-
nizētajā lāpu gājienā. Precīza ie-
rinda, raits solis un drošs skats 
raksturo jaunos Saulkrastu vidus-
skolas jaunsargus, kuriem liels at-
balsts ir arī viņu vecāki, kas svēt-
kos ir gājiena ierindā.
 Svētki, protams, neizpalika bez 
latviskiem, sirsnīgiem un skanī-
giem koncertiem, ko sākumsko-
las skolēniem sarūpēja skolotājas 
Laila Bāliņa un Daiga Bernaua, 

bet vecāko klašu skolēniem - Līga 
Priede un Inese Ābola.
 Kā jauka un sirsnīga tradīcija 
saglabājusies skolēnu viesošanās 
Saulkrastu pansionātā. Arī Lat-
vijas svētku nedēļā vecāko klašu 
skolēni devās apciemot vecos ļau-
dis un ar koncertuzveduma frag-
mentu sveica pansionāta iemīt-
niekus un darbiniekus svētkos. 
Tas bija sirsnīgs un emociju pilns 
notikums ne vien klausītājiem, 
bet arī skolēniem, kuri atzina, 
ka vajadzēja nodziedāt vēl kādu 
dziesmu, jo klausītāji bija aizkus-
tināti un atsaucīgi, dziedāja līdzi 
un atvadījās no jauniešiem ar 
prieka asarām. Tā nu šķīrāmies, 
bet solījāmies tikties gada tumšā-
kajā laikā, kad sirdis silda Ziemas-
svētku gaidas.

Linda Mieze, 
Saulkrastu vidusskola

Kritušo karavīru piemiņas vieta Saulkrastu kapos.

Karavīri stāstīja par savu ikdienas darbu, pienākumiem un prezentēja līdzpaņemtos ieročus. Foto: L. Mieze.

Jauka un sirsnīga tradīcija ir skolēnu viesošanās Saulkrastu pansionātā.

Mārtiņdienā pie “Ezīšu” grupas ciemojas Zīlītes un Tinces.

https://lv.wikipedia.org/wiki/%C4%80da%C5%BEu_novads
https://lv.wikipedia.org/wiki/Latvijas_Sauszemes_sp%C4%93ki
https://lv.wikipedia.org/wiki/Latvijas_Sauszemes_sp%C4%93ki
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Trešo reizi šajā gadā Vidzemes 
jūrmalas Mūzikas un mākslas 
skolas (VJMMS) pūšamo ins-
trumentu klases eifonija spēles 
audzēknis Kirils Turovs (specia-
litātes pedagogs Miervaldis Leja) 
kāpj uz augstākā sasniegumu 
pakāpiena, atkal iegūstot 1. vietu 
starptautiskā konkursā. Jāteic, 
ka ceļš uz šo konkursu bija gana 
loģisks un secīgs. Pirms tam iegū-
ta 1. vieta gan valstī, gan Lietuvā, 
Druskininkos. Lēmums par da-
lību konkursā gan tika pieņemts 
strauji, līdz ar to konkursa noli-
kumā noteiktie skaņdarbi sagata-
voti gluži neticamā ātrumā.
 27. novembrī noslēdzās Kārļa 
Izarta IX starptautiskais konkurss 
«Jaunais virtuozs» metālpūša-
majiem instrumentiem mežraga, 
eifonija un trombonu grupā, kurā 
mūsu pilsētas jaunais māksli-
nieks saņēma 1. pakāpes laureāta 
diplomu. Prieks un gandarījums 
arī par žūrijas komisijas sajūsmas 
apliecinājumiem un igauņu un 
lietuviešu pārstāvju bravo saucie-
niem - vienīgajam no konkursa 
dalībniekiem. Jāpiekrīt, ka ikvie-
nu no četriem izpildītajiem skaņ-
darbiem, bet jo īpaši E.Dārziņa 
«Melanholisko valsi», klausīties 

ir patiesa muzikāla bauda.
 Miervaldis Leja: «Esam uz-
lādējušies ar pozitīvām emoci-
jām. Kārtējo reizi pierādījām, ka 
mūsu pūšamo instrumentu sko-
la ir augstā profesionālā līmenī. 
Iepriecina, ka Kirila kā jaunākās 
grupas dalībnieka sniegums bija 
augstāks par divām nākama-
jām vecuma grupām, pagaidām 
gan nepārspējot sešpasmit līdz 
astoņpadsmitgadīgos C grupas 
konkursantus. Sirsnīgs paldies 
vienmēr pozitīvajai koncertmeis-
tarītei Beatai Gekai par augsto 
profesionālo sniegumu, ieguldīto 
papildu darbu, atsaucīgi izpildot 
visas manas muzikālās vēlmes! 
Tas noteikti nebija viegli! Šī gada 
konkursu pozitīvie rezultāti vi-
lina uz pilnveidošanos mūs vi-
sus. To novēlu arī visam mūsu 
VJMMS kolektīvam 2016. gadā!»
 VJMMS kolektīvs pievienojas 
sveicēju pulkam, vēlot Kirilam, 
pedagogam M.  Lejam un pianis-
tei, koncertmeistarei B.  Gekai 
izturību, radošus panākumus un 
prieku gan ikdienas mācību dar-
bā, gan turpmākajos koncertos 
un konkursos!

VJMMS

Patriotiskās nedēļas laikā Latvijas 
Universitātes (LU) Mazajā aulā 
notika LU Fonda mecenātu sti-
pendiātu sveikšanas ceremonija, 
kurā „Ceļamaizes” stipendiju ar 
mecenātes Annas Justīnes Čak-
ste-Rollins atbalstu saņēma Zvej-
niekciema vidusskolas absolvente 
Anete Kalniņa.
 Stipendija „Ceļamaize” tiek 
piešķirta 12. klases absolventiem, 
kuriem ir izcilas sekmes mācībās 
un augsti sasniegumi gan mācī-
bās, gan citās sabiedriskās akti-
vitātēs ārpus mācību darba. Zvej-
niekciema vidusskolas absolvente 
Anete Kalniņa tagad ir LU Juridis-
kās fakultātes bakalaura studiju 

programmas „Tiesību zinātnes”  
1. kursa studente un partijas „Vie-
notība” Jaunatnes organizācijas 
jaunā valdes locekle.
 Svinīgajā pasākumā stipendiā-
tus, viņu vecākus un pedagogus 
uzrunāja LU Fonda priekšsēdē-
tājs prof. Ivars Lācis, liekot aiz-
domāties, ko mums, latviešiem, 
nozīmē zeme, tauta un Latvija. 
Rektors rosināja jaunos stipen-
diātus būt vēl aktīvākiem sabied-
riskajā darbā un īstenot savus 
sapņus, lai Latvijas vārds skanētu 
tālu aiz tās robežām.

Sandra Ozola-Ozoliņa, 
Zvejniekciema vidusskola

Oktobrī skolu jauniešiem bija ie-
spēja piedalīties konkursā „Latvi-
jas atbildība COP 21”, sagatavojot 
uzrunu Latvijas delegācijas pār-
stāvjiem par klimata pārmaiņām 
un to ietekmi uz apkārtējo vidi. 
„COP21” ir ikgadējā konferen-
ce, kurā satiekas pasaules valstu 
pārstāvji, lai diskutētu par jau-
tājumiem, kas saistīti ar klimata 
pārmaiņām. 30.  novembrī Parīzē 
konference notika jau 21. reizi. 
 Tā kā Zvejniekciema vidusskola 
ir Eko skola, tad arī mūsu audzēk-
ņi Armands Grūbe, Līga Vilcāne 
un Kārlis Taube kopā ar Leonu 
Bernhardu sagatavoja uzrunas.
 Pavisam konkursam tika iesū-
tīti 50 darbi, bet visas mūsu sko-
lēnu uzrunas tika atzītas par ļoti 

vērtīgām, tādēļ mēs 27. novembrī 
kopā ar skolotāju Svetlanu Grubi 
piedalījāmies konkursa “Latvi-
jas atbildība COP21” noslēgumā 
Rīgā. Mūsu uzrunas tika iekļautas 
15 labāko darbu sarakstā, taču Lī-
gas Vilcānes darbs bija guvis kon-
kursa žūrijas īpašu ievērību, tādēļ 
viņa un vēl divas autores savas 
uzrunas teica Latvijas delegācijas 
pārstāvjiem. 
 Līdzdalība konkursa “Latvijas 
atbildība COP21” noslēgumā bija 
ļoti vērtīga, jo tajā gūtās zināšanas 
motivē domāt par klimata jautā-
jumiem arī turpmāk. Mūsu dzīves 
kvalitāte ir atkarīga no vēlmēm un 
to saprātīgas īstenošanas saskaņā 
ar dabas likumiem. Šādi pasākumi 
pievērš arī atbildīgo amatpersonu 

uzmanību ekoloģiskajām prob-
lēmām un dabas resursu saudzī-
gai izmantošanai. Savā runā Līga 
Vilcāne teica: „Mums ir paveicies, 
esam pieredzējuši laiku, kad zie-
mas bija aukstas un sniegotas, 
pavasari - ar tikko kūstošu sniegu 
un silto sauli, vasaras, kurās nebija 
jābaidās no draudīgās saules radi-
ācijas, un rudeņus, kuros lietus 
lija un veldzēja zemi... Bet mūsu 
bērniem un bērnu bērniem šādu 
atmiņu, visticamāk, nebūs...” 
 Bet mums, jauniešiem, jādara 
viss iespējamais, lai nākamajām 
paaudzēm saglabātu katram re-
ģionam unikālo klimatu.

Kārlis Taube, 
Zvejniekciema vidusskola

5. novembrī noslēdzās Latvijas 
Kultūras ministrijas atbalstītais 
projekts skolēniem „Eiropas pē-
das Latvijā. 2015”. Tā mērķis bija 
sekmēt skolēnu pašiniciatīvu un 
sadarbības prasmes, iepazīstot 
un popularizējot Eiropas kultū-
ras mantojumu Latvijā, kā arī 
veicināt sabiedrībā apziņu par 
Latviju kā vēsturisku Eiropas 
sastāvdaļu. Projektā piedalījās 
vairāk nekā 300 skolēnu no visas 
Latvijas, pavisam kopā izliekot   
99 slēpņus. 
 Lai piedalītos projektā „Ei-
ropas pēdas Latvijā. 2015”, Zvej-
niekciema vidusskolas 8.  klases 
skolēni no maija līdz septembrim 
iesaistījās slēpņošanas spēlē (geo-
caching). Slēpņošana ir izzinoša 
spēle, kas attīsta tās dalībnieku 
prasmi strādāt ar informāciju, 
kā arī radošumu, jo „slēpņotā-
jiem” ir jāuzraksta slēpņa un tā 
atrašanās vietas apraksts. Skolēni 
profesionāļu vadībā, izmantojot 
kartes, apguva koordinātu no-
teikšanu dabā un, aizrautīgi dar-

bojoties, izjuta īstu piedzīvojumu 
garšu.
 No Zvejniekciema vidussko-
las „slēpņošanā” piedalījās čet-
ras 8. klases skolēnu komandas. 
Katras dalībnieki izdomāja savas 
komandas nosaukumu: Anna 
Ērenfrīde, Andris Ivanovs, Beāte 
Adelīna Odīte, Armands Babulis 
apvienojās komandā „Dzērve-
nītes”, „Odziņās” darbojās Kate 
Strupiša, Lauma Krista Mežpuķe, 
Monta Čaša, Laura Jermacāne, 
„Mellenītēs” iesaistījās Marija 
Ķēniņa, Samanta Briede, Katrīna 
Mārtiņa, bet nosaukumu „LPA” 
savai komandai izdomāja  Mar-
kus Medvedevs, Pēteris Vimb-
sons, Lauris Lecis, Armands Grū-
be, Pēteris Zaicevs.
 Septembrī visu komandu da-
lībnieki tikās ar šī projekta vadī-
tājiem un slēpņošanas profesio-
nāļiem, lai   Saulkrastu novadā 
kopīgi izliktu 8 slēpņus dažādos 
kultūrvēsturiskos objektos. Ok-
tobrī tika dots starts pēddziņu 
maratonam, kura laikā skolē-

„Eiropas pēdas Latvijā” 3. vietas ieguvēji - 8. klases komanda, 
klases audzinātāja Santa Tinkusa sporta centrā „Brazīlija” kopā 
ar volejbolistiem Aleksandru Samoilovu un Jāni Šmēdiņu. Foto no 
Zvejniekciema vidusskolas arhīva.

niem bija jāatrod iespējami vai-
rāk izlikto slēpņu. Zvejniekciema 
vidusskolas komandas tos meklē-
ja Rīgā, Bauskā, Mežotnē un pat 
Liepājā. Skolēni, piedaloties šajā 

projektā, iepazina arī interesan-
tākos apskates objektus Latvijā. 
Kopā tika atrasti 47 izliktie slēpņi 
un projektā „Eiropas pēdas Latvi-
jā. 2015” iegūta 3. vieta. 

 Projekta noslēguma pasā-
kums atraktīvi un sportiski no-
tika pludmales sporta centrā 
„Brazīlija”. No mūsu skolas savu 
sportisko sniegumu izcili parā-
dīja Marija Ķēniņa, Beāte Ade-
līna Odīte un Anna Ērenfrīde 
un ieguva volejbolistu dāvinātos 
T kreklus un grāmatu par sporta 
vēsturi Latvijā. Skolēni balvā sa-
ņēma arī ceļojumu uz Stokhol-
mu un iespēju apmeklēt vairākus 
kultūras un izklaidējošus pasāku-
mus, bet skola - Latvijas Repub-
likas kultūras ministres Daces 
Melbārdes pateicības rakstu par 
aktīvu dalību projektā.
 Priecājos par skolēnu izdomu, 
pacietību un entuziasmu, ar kādu 
viņi iesaistījās projektā „Eiropas 
pēdas Latvijā. 2015”, jo tika gūta 
vērtīga pieredze, kopīgi darbojo-
ties, kā arī prieks un gandarījums 
par paveikto. 

Santa Tinkusa, 
Zvejniekciema vidusskola

Veiksmīgi noslēdzies projekts 
„Eiropas pēdas Latvijā. 2015”

Iespēja izteikt viedokli par klimata 
pārmaiņām

Absolvente saņem LU Fonda 
mecenātu stipendiju

VJMMS atkal pirmā

Kirils Turovs (no labās) ar koncertmeistari Beatu Geku un skolotāju 
Miervaldi Leju - brīdi pēc apbalvošanas. Foto: J. Turovs.

LU Fonda stipendiāte Anete 
Kalniņa.
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Šogad Ziemassvētki nāk ar ieilgu-
šu rudeni. Bez balta sniega un aiz-
salušas jūras. Ar stipriem vējiem 
un putu vērpetēs sakultu ūdens 
klāju. Arī vasara nāca negribīgi. 
Kā bezgalīgs pavasaris. Ar lietai-
nām, tumšu mākoņu dienām, pa-
visam trūcīgu siltumu un patukšu 
pludmali.
 Saulkrastiešiem šādas dabas 
kaprīzes nepatīk, jo tieši vasaras 
sezona ir laiks, kad var uzkrāt ne-
lielu « tauku kārtiņu» ziemai, kad 
saules un jūras kārotāji ir prom. 
Līdzi viņiem biznesa iespējas. To 
pa īstam šogad nācies izjust arī 
uzņēmējam ANDRIM MUŠPER-
TAM, kas Saulkrastos Jūras parkā 
bija aizsācis interesantu nodarbi 
atpūtniekiem - vizināšanos pa 
jūru ar SUP dēļiem.
 «Laika apstākļus izgrozīt, 
šķiet, nevienam nebūs pa spēkam, 
tāpēc jādomā, kā uzņēmējdarbību 
mūsu novadā padarīt aktīvu visa 
gada griezumā,» saka Andris, 
pulcējot ap sevi domubiedrus un 
vietējos biznesa cilvēkus. Tagad 
tas kļuvis arī par pienākumu, jo 
Saulkrastu konsultatīvā uzņēmē-
ju padome priekšsēža amatu uzti-
cējusi tieši viņam.
 Par dzīvi Saulkrastos arī saru-
na ar Andri Mušpertu.

 - Domāju, daudzi nemaz ne-
zina, kas tas SUP dēlis tāds ir un 
ko ar to dara.
 - Vienkārši un saprotami 
skaidrojot, tas ir liels sērfa dēlis, 
kuru, stāvot kājās, dzen uz priek-
šu ar airu palīdzību. SUPošana 
ir jauns ūdenstūrisma un sporta 
veids, kas strauji gūst popularitāti 
visā pasaulē. To gan neesam izdo-
mājuši mēs, bet gan cilvēki Ha-
vaju salās. Uz tā var vizināties pa 
upi, jūru, sauļoties, nodarboties 
ar jogu, makšķerēt un ķert viļ-
ņus. Tas ir nopietns treniņš visām 
muskuļu grupām.
 SUP dēļu noma tagad ir viens 
no maniem biznesiem. Mēs visu 
vasaru darbojāmies pa jūru. Tikai 
to silto un saulaino dienu bija ļoti 
maz. Nedaudz jūlijā un vēl augus-
tā. Saulkrastos 85% uzņēmēju ir 
saistīti ar tūrisma nozari. Šī izvēle 
ir ļoti pareiza. Vieta tam ir izcila. 
Mēs atrodamies līdzās miljons 
cilvēkiem, kas faktiski ir puse Lat-
vijas. Tikai 30 kilometru attālumā 
no Rīgas. Ar vilciena un autobusa 
satiksmi un Latvijā labāko auto-
ceļu. Viņus jāmudina ierasties te 
un izmantot mūsu piedāvātās ak-
tīvās atpūtas iespējas.
 - Daudzi domā, ka Saulkras-
tos nekāda uzņēmējdarbība ne-
notiek. Te ir kūrorts, kur cilvēki 
atbrauc pagulēt pie jūras, peldē-
ties un ziemā pastaigāties priežu 
un jūras gaisā.
 - Nav pareizs uzskats, ka te ir 
tikai pludmale ar laisku atpūtu. 
Mūsu cilvēkos ir uzņēmēja gars, 
kas mudina darboties. Šie bizne-
si pārsvarā gan ierindojami mazo 
un vidējo uzņēmumu grupā. Pro-
tams, pats nozīmīgākais un lielā-
kais ir Skultes kokosta. Tajā atro-
das arī vairāki mazi uzņēmumi. 
To, ka uzņēmēji ir aktīvi un vēlas 

darboties savā pilsētā, apliecina 
arī izveidotā Saulkrastu uzņēmē-
ju konsultatīvā padome.
 To cilvēku lokā, kurā mēs 
esam, atmosfēra ir ļoti pozitīva. 
Vienīgā problēma, kas šeit tiešām 
pastāv, - sākot no 1. septembra 
nav pakalpojumu un preču patē-
rētāju. Tāpēc būtu svarīgi piesais-
tīt un attīstīt dažādus uzņēmdar-
bības veidus, ko var izmantot pēc 
iespējas plašāk arī ārpus mūsu 
novada. Bet, lai par mums uzzi-
nātu, uzņēmēju konsultatīvajā 
padomē esam nolēmuši veidot 
datu bāzi, kurā būtu apkopota 
informācija par visiem Saulkrastu 
novada uzņēmējiem un viņu dar-
bības virzieniem. 
 Esmu rosinājis arī ideju par 
uzņēmējdarbības inkubatora iz-
veidi. Daudziem šeit dzīvojošiem 
cilvēkiem uzņēmumi ir reģistrēti 
citā vietā, visbiežāk Rīgā. Ja būtu 
šāds centrs, viņi uzņēmumus 
varētu pārreģistrēt uz Saulkras-
tiem. Tādējādi darbam piesaistītu 
vairāk mūsu cilvēku, bet kopīga 
vieta samazinātu administratīvās 
izmaksas. Inkubatora iespējas pa-
mudinātu arī cilvēkus ar pavisam 
mazu biznesu nodibināt pašiem 
savu rūpalu. Centrā strādātu al-
gots cilvēks, kas saņemtu kores-
pondenci, uzklausītu zvanus un 
informāciju nogādātu katram 
konkrētam uzņēmējam. Te būtu 
apspriežu un konferenču zāle, 
faktiski izveidota infrastruktūra 
uzņēmējdarbības uzsākšanai un 
attīstīšanai.
 Man pašam ir vairākas biznesa 
jomas, kurās darbojos. Augstākā 
juridiskā izglītība nodrošina to, 
ka daudzus gadus strādāju par 
šķīrējtiesnesi un esmu arī ko-
merc šķīrējtiesas padomes priekš-
sēdētājs. Mazliet pielieku roku arī 
vides sakārtošanā, piegādājot vi-
sām trim Baltijas valstīm atkritu-
mu pārstrādes iekārtas. Savu uz-
ņēmumu biroju jau pirms pusotra 
gada pārcēlu uz Saulkrastiem. At-
rašanās šeit nav traucējusi manai 
uzņēmējdarbībai. Gluži otrādi.
 Padomē runājam arī par uzņē-
mumu identifikāciju. Būtu labi, ja 
līdzās katra pazīšanas zīmei būtu 
arī Saulkrastu logo. Tas akcentē-
tu piederību šim novadam. No 
tūrisma biznesa viedokļa svarīgs 
ir stāsts gan par pilsētu, gan at-
sevišķām vietām. Pilsētas viesiem 
tas būtu interesanti. Prieks, ka 
par to tiek domāts. Šobrīd jau top 
dažādi vides objekti ar leģendu. 
Jūras parkā iecerēts izvietot vides 
objektu «Jūras puika». Varbūt kā-
dam Saulkrasti paliks atmiņā tieši 
ar šo tēlu. Mēs taču visi zinām, 
kurā Eiropas pilsētā ir «čurājošais 
puisītis”. Ikviens pateiks, ka Bri-
selē Beļģijā.
 Liels atbalsts uzņēmējiem ir 
sadarbība ar Saulkrastu domi. 
Pašvaldība izprot mūsu vajadzī-
bas un intereses. Savukārt biz-
nesa cilvēki arī ir gatavi atbalstīt 
savu pilsētu. Piemēram, jau tradi-
cionāli pirmajā Adventē, iededzot 
egli Saules laukumā, uzņēmēji ir 
tie, kas sarūpē saldumus un karst-
vīnu pasākuma dalībniekiem.

 - Pieņemot nākamā - 2016. - 
gada Latvijas budžetu, uzņēmēji 
izrādīja neapmierinātību ar tajā 
paredzētajām izmaiņām. Kas 
šobrīd traucē sekmīgi attīstīties 
uzņēmējdarbībai?
 - Vispirms tā ir nekonsekvence 
nodokļu jomā. Vienā dienā val-
dība apgalvo, ka būs tādi un tādi 
nodokļi, to palielinājumi vai sa-
mazinājumi. Paiet dažas dienas, 
un viss ir sagriezts ar kājām gaisā. 
Tā ir ļoti grūti plānot savu darbu. 
Mēs taču domājam un ieceram 
lietas pat vairākiem gadiem, un 
katra negaidīta izmaiņa bīstami 
sašūpo laivu, kurā airējam. Pirms 
vēlēšanām sasola, ka nodokļus 
nepalielinās, bet paiet vēlēšanas, 
un visi solījumi aizmirstas. Tas 
traucē arī investīciju piesaisti un 
apguvi. Bieži šīs izmaiņas skar 
patērētāju, jo ietekmē gala cenu 
pakalpojumam un precei.
 Bažas raisa arī valsts iepirku-
mi. Paskatieties Iepirkumu uz-
raudzības biroja mājaslapu, kas 
iegūst šos lielos iepirkumus un 
kā tas notiek. Nedomāju, ka tas ir 
tik caurredzams un skaidrs. Zinot 
pašizmaksu, dažkārt jābrīnās, kā 
par tādu summu doto uzdevu-
mu var paveikt. Tāpēc jau ir tādi 
gadījumi, ka “Maximas» gāžas uz 
galvas, jo izmantoti nekvalitatīvi, 
lēti materiāli. Citkārt atkal cenas 
ir pārlieku augstas. Var redzēt, 
ka eksperti bijuši cilvēki, kuriem 
konkrētajā jomā ir zema kompe-
tence.
 Mani uztrauc arī valsts iestā-
žu birokratizācija. Katrs ierēdnis 
grib nodrošināties, ja nu kas, viņš 
nekur nav vainīgs. Papīri ir kār-
tībā. Taču risinājumi pēc būtības 
daudzos gadījumos racionāli ne-
tiek meklēti.
 - Pieminējāt, ka jums ir juris-
ta izglītība. Tad kāpēc tagad tik 
plaši esat iesaistījies uzņēmēj-
darbībā?
 - Arī par uzņēmējdarbību man 

vienmēr bijusi noturīga interese. 
Tāpēc pēc biznesa augstskolas 
“Turība» beigšanas, kur ieguvu 
zināšanas jurispudencē, iestājos 
un pabeidzu arī MBI programmu.
 Lai cik pārsteidzoši tas nebū-
tu, bet strādāt sāku, jau mācoties 
12. klasē. Mana pirmā darba vieta 
bija apdares un celtniecības ma-
teriālu vairumtirdzniecības bāze. 
Toreiz mēs vēl nebijām Šenge-
nas zonā, un robežu šķērsošanai 
nācās kārtot muitas dokumen-
tus. Lūk, tas arī bija mans darba 
uzdevums.  Ar to es sāku, taču 
diezgan ātri kļuvu par loģistikas 
speciālistu un vēlāk par vadītāju. 
Tur strādājot, pabeidzu augstsko-
lu un varēju jau kārtot juridiskus 
jautājumus. Līdz vienā dienā man 
piedāvāja kļūt par uzņēmuma ju-
ristu.
 Tad kopā ar kursabiedriem 
izdomājām, ka mums vajag no-
dibināt šķīrējtiesu. Tā strādā līdz 
pat šim brīdim. Mēs neizceļamies 
ar lielu izskatāmo lietu skaitu, 
bet klienti, ar kuriem strādājam, 
atzinīgi vērtē mūsu darbu. Kri-
tērijs darba novērtējumam ir arī 
izsniegtie izpildraksti valsts tiesā. 
Mums pa visiem šiem gadiem ir 
tikai pāris gadījumu, kad izpild-
raksts nav izsniegts. Kļūdu darbā 
bijis ļoti maz.
 Pamazām sāku interesēties 
par projektu vadīšanu, kas saistīti 
ar vides sakārtošanu, ar ūdens-
saimniecību Latvijā. Tas mani 
aizrāva. Tur ir zināms radošums, 
jo vari pielietot aizvien jaunas 
tehnoloģijas. Redzēt, kā vide tiek 
sakārtota un vairs nav piesārņota.
 - Vai jūsu ieskatā Saulkrasti 
arī tapuši sakoptāki un tīrāki?
 - Ja runājam par cilvēku izmes-
tiem atkritumiem un attieksmi 
pret dabu, tad vēl ir daudz darā-
mā. Tā kā brīvajā laikā nodarbo-
jos ar motosportu, bieži izbraucu 
pa meža ceļiem uz Ādažu poligo-
na pusi. Tur patiešām patālu no 

cilvēku ikdienas ceļiem ir sastrā-
dātas ļoti sliktas lietas. Mežā iz-
gāzti ne tikai parasti atkritumi, 
bet arī bīstamas vielas. Tas viss 
aiziet gruntsūdeņos un nonāk 
mūsu akās. Es piekrītu, ka noķert 
šos zemes piemēslotājus nav vieg-
li, un tomēr, ja cilvēki nebūtu tik 
vienaldzīgi, to varētu izdarīt. 
 Saulkrastu pilsēta patiešām 
ir skaisti sakopta un tīra. Arī kā-
pas regulāri tiek aprūpētas un ir 
patīkami pa tām staigāt. Taču es 
ieteiktu pabraukāt pa tā sauca-
majām «dāčām». Citādi es tās ne-
spēju nosaukt. Tur vietām ir re-
dzama liela netīrība un nevīžība. 
Krietns kultūrslānis. Esmu sabil-
dējis visādus kuriozus. Piemēram, 
cilvēks iebraucis pagalmā mašīnu 
vismaz pirms desmit gadiem. Tā 
pamazām ir iegrimusi zemē, ap-
augusi ar nezālēm un krūmājiem 
un sarūsējusi. Tādus māju šrotus 
var redzēt ļoti daudz. Vai tiešām 
cilvēkam nav vēlēšanās sakopt 
savu mājas apkārtni, iztīrīt no 
drazām un lūžņiem? Uzsēt zālīti, 
iestādīt košumkrūmus un kādu 
puķīti? Nē - dzīvo mēslos līdz au-
sīm. Domāju, ka pašvaldības un 
arī Valsts policijai vajadzētu bie-
žāk ielūkoties šajās «dāčās», pa-
galmos, teritorijās. Dažādā veidā 
mudināt cilvēkus lielākai kārtī-
bai. Nebūt tik vienaldzīgiem.
 Kopumā, salīdzinot ar 90. ga-
diem, situācija ir uzlabojusies. Pa-
mazām cilvēki kļūst apzinīgāki. 
Taču gribētos, lai tas notiek ātrāk.
 - Tas tomēr ir atkarīgs no tā, 
kādā vidē cilvēks audzis, ko re-
dzējis un baudījis savā ģimenē. 
Vai ir mācīts svinēt ne tikai savu, 
bet arī Latvijas valsts dzimšanas 
dienu...
 - Tās ir lietas, kas modina pat-
riotismu gan bērnos, gan arī pie-
augušajos. Mums ģimenē ir tradī-
cija 18. novembrī visiem pulcēties 
kopā. Vienmēr pie manas māsī-
cas, jo viņa dzīvo 11.  novembra 

krastmalā. Tas mums dod iespēju 
arī baudīt krāšņo uguņošanu. Tu 
vari dzīvot pa visu pasauli, bet ne-
aizmirst, no kurienes esi nācis. 
 Nesen lasīju interviju ar mūsu 
teātra mecenātiem Ināru un Bo-
risu Tetereviem. Man patika viņu 
atskārsme par kosmopolītiski 
un nacionāli noskaņotiem cilvē-
kiem. Tas sasaucās ar to, ko pats 
jūtu.
 Pēdējā laikā daudz esmu do-
mājis par bēgļiem, kas plūst uz Ei-
ropu. Drīz arī Latvija būs spiesta 
tos uzņemt savā zemē. Vai es gri-
bētu, lai cilvēki no Āfrikas, Sīrijas 
un citām Tuvo austrumu valstīm 
apmetas uz dzīvi Saulkrastos? Tas 
ir skarbs jautājums. Zināmā mērā 
es šos cilvēkus saprotu, taču ik-
dienā būt kopā ar citādāku dzīves 
uzskatu, tradīciju, reliģijas, men-
talitātes ļaudīm, īpaši ja viņu ir 
daudz, būtu ļoti smagi.
 Tajā pašā laikā, ja sāktos ju-
kas un briesmas, vai mēs pakotu 
somas un dotos projām? Laikam 
jau ne. Kādam jāpaliek pie savas 
zemes, to aizstāvot. Mums man-
tojumā no Latvijas ģenerāļa Balo-
ža palicis izcils domu grauds. Kad 

viņš devās kaujā, aizstāvot Latvi-
ju, viņš neteica savam kara pul-
kam uz priekšu, bet gan aiz manis.
 Lasu profesora Taivāna inter-
vijas un rakstus un grūti ir no-
ticēt, ko viņš saka, bet zināmas 
bažas iezogas. Es absolūti neesmu 
melnbaltu un citu krāsu šķirotājs, 
bet radikālisms nav pieņemams.
 Mums jau te, Saulkrastos, arī 
ir dažādi cilvēki. Mans puika tre-
nējas futbolā kopā ar vienu Āfri-
kas izcelsmes zēnu. Tur nav nekā-
du problēmu. Viņi runā latviski, 
ir kopējas intereses, viss kārtībā. 
Jautājums ir par tiem simtiem 
tūkstošu, kas pārpludina Eiropu. 
Bieži labākas dzīves meklējumos. 
Nemācoties jaunās mītnes zemes 
valodu, nemeklējot darbu, neie-
kļaujoties sabiedrībā.
 Ar to pašlaik nodarbojas pa-
saules lielvaras un lauza galvu. 
Pat viņiem bieži vien risinājuma 
nav.
 - Jūs ļoti aktīvi esat iesaistī-
jies Saulkrastu sabiedrības dzī-
vē. Kopā ar ģimeni piedalāties 
pilsētas svētkos, eglītes iededzi-
nāšanā Saules laukumā un citos 
pasākumos. Tagad uzņēmāties 

rūpes par uzņēmējdarbības at-
tīstību pilsētā. Vai esat saulkras-
tietis - dzimis un audzis šeit?
 - Esmu dzimis Cēsīs. Kad sāku 
iet skolā, bija pēdējo padomju 
gadu laiks. Tur arī sāku iepazīt 
pasauli un saprast, kas notiek. 
Mans tēvs visu mūžu bija ātrās 
palīdzības šoferis. Mamma brau-
ca ātrajā palīdzībā par feldšeri. 
Ģimenē bijām trīs bērni. Spilg-
tākā bērnības atmiņa bija, kā es 
tētim braucu līdzi uz izsauku-
miem. Toreiz ātrās palīdzības bija 
krievu mašīnas, kur pa vidu bija 
motors ar pārsegu. Es uz tā sē-
dēju un braucot vēroju apkārtni. 
Kā mēs toreiz dzīvojām? Gājām 
uz bērnudārzu, spēlējāmies un 
reizēm arī kāvāmies. Braukājām 
pa Cēsu rajonu turp un atpakaļ. 
Bet tad vecāki izšķīrās. Mēs ar 
vecāko brāli palikām pie tēta un 
pārcēlāmies uz Rīgu. Jaunākais 
brālis palika pie mammas Cēsīs. 
Tētis mūs audzināja samērā brīvi 
un vienlaikus stingri. Par to esmu 
viņam pateicīgs. Līdz ar to ir pie-
rasta lieta - ja kaut ko gribi, ņem 
pats un izdari. Tētis bieži bija 
darbā, un mums bija jābūt pat-
stāvīgiem. Paši gājām uz skolu, 

uz treniņiem. Darbdienās Rīgā, 
bet brīvdienās kāpām vilcienā un 
braucām uz Cēsīm. Tur laukos 
bija dūšīgi jāstrādā. Bet man pa-
tika, ka varēju darīt lielo darbus. 
Viens pats pat gāju mežā kokus 
gāzt. Atceros, reiz ziemā visi bija 
saslimuši ar gripu, vienīgi es, strā-
dājot mežā, svaigā gaisā slimībai 
biju spējis pretoties. Man, tādam 
puišelim bez tiesībām, ar mašīnu 
vajadzēja braukt pēc pārtikas uz 
veikalu vienam pašam. Sagaidīju 
vakarā tumsu, kāpu mašīnā un 
braucu. Dūšas man pietika.
 Visciešākā saite man bija ar 
vecotēvu. Viņš man daudzas gud-
rības iemācīja. Deva padomus. 
Tāpēc man dzīvē nav bijis grūtīi 
tikt galā ne ar vienu darbu. Ve-
caistēvs vienmēr teica, ka nav 
jau problēma mehāniski lietas 
iemācīties, daudz svarīgāk ir visu 
darīt ar galvu. Radīt sev mērķi un 
to arī īstenot. Spēt atrast labāko 
ceļu mērķa sasniegšanai. Mana 
dzimta esot cēlusies no Vidzemes 
lībiešiem.
 Uz Saulkrastiem atnācām tie-
ši pirms desmit gadiem Ziemas-
svētkos. Man likās, ka tā ir izcila 
vieta dzīvošanai. Kamēr dzīvoju 
Saulkrastos, esmu paspējis ap-
precēties, piedzimuši divi bērni 
un pēc Jaungada gaidām pasaulē 
nākam trešo atvasi. Viņi nu gan ir 
īsteni saulkrastieši, jo nekur citur 
nv dzīvojuši.
 - Jūs esat saņēmuši arī Saul-
krastu domes atzinības rakstu 
par sakoptāko sētu. Tā sakoptība 
tapusi pašu rokām vai ienācāt 
jau pilnīgi sakārtotā vidē?
 - Pērkot māju Saulkrastos, 
mums svarīga bija vide, apkārtne, 
kur dzīvosim. Iepatikās vieta Pē-
terupes ielokā. Tā kā brīvu apbū-
ves gabalu nebija, pirkām pirms 
daudziem gadiem celtu mājiņu, 
lai tiktu pie tā upītes līkumiņa. 
Sākām ar piekārtošanu un sakār-
tošanu. Puika vēl bija mazs, bet 
jau nāca palīgā. Turēja dēļa galu, 
kamēr es zāģēju. Tā pamazām 
paši visu veidojām. Vēl jau daudz 
kas jādara: jāsiltina sienas, jumts 
jāmaina. Bet, ja salīdzina bildes 
pirms desmit gadiem un šodien, 
gandrīz vai pazīt to vietu nevar.
 Pirmais darbs, ko izdarījām, 
bija novākt gadsimtu krātus mēs-
lus un drazas. Visu nolīdzinājām, 
uzsējām zālīti. Pēc tam sieva sāka 
domāt par puķu stādīšanu. Vasa-
rā, kad tās zied viskrāšņāk, radi 
un draugi brauc stādījumus ap-
brīnot. Tas patiešām ir skaistums. 

Tagad, ziemā, māju izrotājam ar 
daudzām lampiņu virtenēm. Tas 
arī priecē, it īpaši, ja sniegs ka-
vējas un apkārtne ir nepievilcīgi 
pelēka.
 Pa šiem gadiem esmu izko-
pis arī Pēterupes krastus. Tur 
taču bija īsti džungļi! Mums par 
pārsteigumu atklājām, ka šajos 
krastos dzīvo daudz čūsku. Līdz 
tam odzes biju redzējis tikai zoo-
loģiskajā dārzā. Izcirtu krūmus, 
regulāri pļāvu zālīti, tīrot krastu 
pieķēru klāt arī kaimiņa tiesu. 
Tagad liekas, ka nevēlamie rāpuļi 
būs atkāpušies un pārceļojuši uz 
citu vietu. Mums prieku sagādā 
katrs sakopts kvadrātmetrs. Vēl 
lielāks prieks, ja redzi, ka arī kai-
miņa dārzā puķes uzradušās.
 Vēl jau vienu otru reizi iznāk 
pacīnīties ar tiem, kam viss vien-
alga. Upē uztaisīju laipu peldēša-
nai. Protams, nāk arī atbraukušie 
«dačņiki». Vai man žēl, lai peldas. 
Bet tad, kad sāka plēst un lauzt, 
tad gan pateicu vienu otru bargā-
ku vārdu. Tāpat ar viņu bērniem 
šad tad iznāk nopietnāk parunāt. 
Īpaši jau tad, kad viņi pārplēš 
dzērienu bundžas un samet upī-
tē. Sarāju un atgādināju, ka viņi 
paši peldoties var sagriezt kājas. 
Pamazām jau pierod, ka te ne-
drīkst piedrazot un lauzt.
 Mēs ģimenē esam tādi kā pie-
dzīvojumu meklētāji. Divas rei-
zes gadā kāpjam busiņā un doda-
mies ceļojumā pa Eiropu. Vasarā 
tagad vairāk baudām jūru tepat 
Saulkrastos. Rudeņos apceļojam 
Latviju, bet ziemā liekam slēpes 
pie kājām un visi dodamies uz 
kalnu. Puikam bija tikai gads un 
septiņi mēneši, kad pirmo reizi 
nobrauca no kalna. Atceros tādu 
kuriozu: iekāpjam ar dēlu pacēlā-
jā. Pretī sēž slēpotāji. Ieraudzījuši 
mazajam slēpes pie kājām, viņi tā 
bailīgi apjautājās, cik tad puisim 
gadu. Kad pateicu, ka gads un 
septiņi mēneši, viņi bija šokā. Bet 
mums viss labi. Tagad jau brauc 
kā lielais.
 - Pavisam drīz būs Ziemas-
svētki. Vai tie jūsu mājā tiek gai-
dīti īpaši?
 - Ziemassvētkos pie mums sa-
brauc vecvecāki, un tad iet vaļā 
pīrāgu un piparkūku cepšana. 
Piedalās gan lielie, gan mazie. 
Visa māja ir ar miltiem pilna un 
paši par rūķiem pārvērtušies. Arī 
egli ejam kopā meklēt. Tas mums 
atkal vesels piedzīvojums. Dažu 
labu ziemu iebraucam tik dziļos 
sniegos, ka jāmeklē traktors, lai 
velk mašīnu uz ceļa atpakaļ. Mežā 
ir ļoti skaisti, un mēs parasti egles 
meklējumos pavadām veselu die-
nu.
 Ne gluži vienmēr, bet bieži 
Ziemassvētku vakarā dodamies 
tepat uz mūsu Saulkrastu baz-
nīcu. Nekur citur “Klusa nakts, 
svēta nakts” neskan tik skaisti kā 
svētkiem greznotajā dievnamā. 
Grozies, kā gribi, lai cik daudz tu 
pats iespēj, bet tā svētība no aug-
šas katram cilvēkam tomēr arī ir 
vajadzīga.

Dzidra Smiltēna

Dzīve kā piedzīvojums

Ar bērniem slēpojot.

Ar ģimeni pie pašu būvētas pirtiņas.

Tēva un dēla hobijs Saulkrastu 
apkārtnē.

Ar ģimeni ceļojot pa zilo ezeru zemi – Latgali.

EASYsup.lv dēļu noma Saulkrastu pludmalē.

Andris Mušperts Alpu kalnos.
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Ziemassvētki tautā dēvēti arī par 
Bluķa vakaru vai Ķūķa vakaru 
(ķūķis, koča – tradicionāls Zie-
massvētku ēdiens).
 Ziemassvētkos ir vislielākā 
tumsa, jo saules ceļš kļūst ar-
vien īsāks. Taču Ziemassvētki it 
kā aptur tumsas tālāko plešanos 
plašumā. Saule trīs dienas atro-
das vienā punktā debesu jumā 
un tikai ceturtajā dienā sāk savu 
gaitu debesu kalnā. Tāpēc ļaudis 
trīs dienas - no 21. līdz 23. decem- 
brim - svin svētkus Saulei par 
godu. Ceturtā diena - 24. decem-
bris - veltīta Dievam. 25.  decem-
bris ir jaunā Saules ritējuma pir-
mā diena. Tā tas ir pēc tēvutēvu 
tradīcijām latviskajā dzīvesziņā, 
jo mūsdienās esam atgriezušies 
arī pie Ziemassvētku svinēšanas 
pēc kristīgās baznīcas rituāliem. 
To svinēšanai valstī ir brīvdienas.

 Jau ilgi pirms Ziemassvētkiem 
ļaudis sāk gatavoties šim svina-
majam laikam. Tiek sakoptas sē-
tas, mājas, istabas. Tiek gatavoti 
dažādi rotājumi un greznuma 
lietas. Ēdieni parasti izvēlēti ar 
simbolisku nozīmi: cūkas šņuku-
riņš, pīrāgi, zirņi, pupas, diedzēti 
graudi, ķūķis jeb koča, grūdenis 
jeb zīdenis. Mūsdienās ēdienus 
papildina daudzveidīgi saldumi 
un piparkūkas. Tagadējo Ziemas-
svētku centrā ir eglīte ar svecītēm 
un rotājumiem.
 Saulkrastu folkloras kopa 
„Dvīga” jau vairākus gadus or-
ganizē Bluķa vakaru kā neatņe-
mamu Ziemassvētku sastāvdaļu 
maskotajiem gājieniem. Maskās 
ir attēloti iedomāti gari, ko cen-
šamies atvairīt vai arī kuru lab-
vēlību gribam iegūt. Vissenākā 
masku sūtība kā senču gariem 

bija nest mājās svētību un nodi-
bināt kārtību. Izdzīt ļaunumu no 
malu malām. Tāpēc arī „Dvīgas” 
maskotais gājiens saistīts ar lielu 
trokšņošanu. Ja varbūt mums ap-
kārt vairs nav daudz ļaunuma, tad 
mums vēl ir daudz skaudības un 
nenovīdības pa kaktu kaktiem. 
Vilksim bluķi Zvejniekciemā 
19. decembrī, lai izbiedētu un aiz-
dzītu visu slikto!
Bluķa māte bluķi vilka
Pašā Bluķa vakarā.
Ja vilks bluķi trīs reizītes,
Nenāks mošķi šai zemē.
 Visa gada slikto domās savāk-
sim bluķī un sadedzināsim, lai ar 
Saules atgriešanos sāktu jaunu 
gadskārtu ar gaišām domām un 
labiem darbiem! Priecīgus Zie-
massvētkus!

Anita Ašmane

Ziemassvētki bluķi 
vilka...

„Dvīga” Limbažos. Foto: G. Haritone.

lietojums dabas daudzveidības 
aizsardzībā un pārvaldībā) sākts  
2014. un ilgs līdz 2018. gadam. 
Projekts aptver Saulkrastu un 
Jaunķemeru piekrastes teritori-
jas un ir viens no pirmajiem, kas 
aizsāk ekosistēmu pakalpojumu 
metodes izpēti un pielietošanu 
Latvijā. 
 Projekta kopējais mērķis ir vei-
cināt uz ekosistēmu un to sniegto 
pakalpojumu novērtēšanas pieeju 
balstītu stratēģisko plānošanu. 
Ekosistēmu pakalpojumu pieeja 
apraksta ieguvumus, ko cilvēki 
gūst no dabas resursiem. Projekta 
laikā tiks izstrādātas rekomendā-
cijas, kas palīdzēs integrēt ekosis-
tēmu pakalpojumu novērtējuma 
pieeju citu Latvijas pašvaldību 
lēmumu pieņemšanā un telpis-
kās plānošanas procesos. Tas ļaus 
sabalansēt teritorijas ekonomis-

kās, sociālās un vides intereses 
un pieņemt uz ekonomiskiem 
aprēķiniem balstītus lēmumus, 
novēršot situāciju, ka konkrētajā 
teritorijā notiek neefektīva un re-
ģionam zaudējumus nesoša dar-
bība.
 Eiropas Savienības LIFE+ pro-
grammas „Vides politika un pār-
valdība” LIFE13 ENV/LV/000839 
projekta „LIFE Ekosistēmu pakal-
pojumi” (LIFE Ecosystem Services) 
kopējais budžets ir 753  290 EUR, 
no kuriem 376  641 EUR ir LIFE+ 
programmas līdzfinansējums, 
277 430 EUR ir Latvijas Vides aiz-
sardzības fonda līdzfinansējums, 
bet 99 219 EUR - partneru līdzfi-
nansējums. Projekts īstenošana 
ilgs līdz 2018. gada 31. maijam.
 Ekosistēmas – dzīvo organis-
mu, nedzīvo dabas elementu un 
to dzīves vides kopums, kas mij-

iedarbojas un kopā veido vienotu 
sistēmu.
 Ekosistēmu pakalpojumi –  
ekosistēmu nodrošinātie mate-
riālie un nemateriālie labumi, kas 
palīdz nodrošināt cilvēku dzīves 
apstākļus. Piemēram, ekosistē-
mu pakalpojumi ietver pārtikas 
produktu, ūdens nodrošināšanu, 
plūdu regulēšanas funkciju, aug-
snes erozijas un slimību uzlies-
mojumu mazināšanas funkciju, 
kā arī nemateriālās vērtības, pie-
mēram, atpūtas nodrošināšanu 
dabas teritorijās.
 Ekosistēmu pakalpojumu 
eko nomiskā novērtēšana – eko-
sistēmu pakalpojumu vērtības ap-
rēķināšana naudas/monetārā iz-
teiksmē pēc noteiktas metodikas.

Rita Arāja, 
Dabas aizsardzības pārvalde

Ar studentu palīdzību taps unikāls 
dabas dizaina objekts
2016. gada vasaras sezonas 
noslēgumā Saulkrastos, Baltās 
kāpas apkārtnē plānota ļoti 
īpaša un neparasta dabas 
objekta – dabas dizaina 
parka – atklāšana. Tas iecerēts 
kā interaktīvs, sabiedrību 
piesaistošs objekts, kas izglītos 
par cilvēku saudzīgu rīcību 
pret vietējām dabas vērtībām 
un skaidros, kas ir ekosistēmu 
pakalpojumi. Dizaina parks 
tiks konstruēts tā, lai mazinātu 
apmeklētāju radīto ietekmi uz 
apkārtnes ekosistēmu. Būtisku 
pienesumu dizaina parka 
izstrādē sniegs arī Latvijas 
augstskolu studenti. 

Dizaina parks taps Eiropas Sa-
vienības projektā LIFE Ekosistē-
mu pakalpojumi, ko īsteno Dabas 
aizsardzības pārvalde, Saulkrastu 
novada pašvaldība un biedrība 
Baltijas krasti. Šobrīd Saulkrastu 
novada pašvaldības pārstāvji ak-
tīvi izstrādā dizaina parka kon-
cepciju. 
 Darbā iesaistīti arī Latvijas 

augstskolu – Rīgas Tehniskās uni-
versitātes (RTU), Latvijas Lauk-
saimniecības universitātes (LLU) 
un Latvijas Mākslas akadēmijas 
(LMA) – studenti un mācībspēki. 
Līdz šim ar studentiem bijušas jau 
vairākas tikšanās, studenti kopīgi 
ar projekta pārstāvjiem apmeklē-
juši Baltās kāpas apkārtni un dis-
kutējuši par piemērotāko dizaina 
parka izveides vietu. Rudens sesi-
jā studenti būs veikuši teritorijas 
analīzi un izdarīs pirmos secinā-
jumus. Savu unikālo redzējumu 
par dizaina parka izveidi studenti 
sniegs gada nogalē. LMA studenti 
prezentēs savu vīziju par dizaina 
parkā iekļaujamajiem mākslas 
objektiem, informatīvajām zīmē-
mun dizainu. Savukārt LLU un 
RTU studenti prezentēs savu re-
dzējumu par dabas dizaina telpis-
ko plānojumu, teritorijas izman-
tošanas un attīstības aspektiem 
un tehniskajiem risinājumiem. 
 Projekts LIFE Ekosistēmu pa-
kalpojumi (pilnais nosaukums 
Ekosistēmu un to sniegto pakal-
pojumu novērtējuma pieejas pie-

SIA ZAAO ikdienā intensīvi strā-
dā pie modernas atkritumu ap-
saimniekošanas pakalpojumu 
nodrošināšanas un kvalitatīva 
klienta servisa sniegšanas. Lai 
uzzinātu vērtējumu uzņēmuma 
darbībai un sniegtajiem pakal-
pojumiem, klienti aicināti paust 
savu viedokli, aizpildot ikgadējo 
ZAAO klientu aptaujas anketu.
 ZAAO ir svarīgs klientu vie-
doklis, tas regulāri tiek analizēts, 
lai attīstītu uzņēmuma piedāvā-
jumu. ZAAO vēlas izzināt atkri-
tumu apsaimniekošanas pakal-
pojumu saņēmēju viedokli par 
līdzšinējo sadarbību, saņemta-
jiem pakalpojumu veidiem un ne-
pieciešamiem jauniem pakalpo-
jumiem gan sadzīves atkritumu, 
gan otrreizējai pārstrādei derīga 
iepakojuma savākšanai. Tāpat 
klienti aicināti izvērtēt komu-
nikāciju ar uzņēmumu, tostarp 
apkalpošanas kultūru, informā-
cijas sniegšanas veidus, saturu 
un pieejamību. Uzņēmumi un 
organizācijas aicinātas izteikties 

par nepieciešamību pēc ZAAO 
piedāvātās bezmaksas apmācības, 
tostarp par pareizu otrreizējai 
pārstrādei derīgu materiālu pazī-
šanu.
 Aptaujas anketu klienti saņem 
pa pastu kopā ar ceļvedi māj-
saimniecībai atkritumu apsaim-
niekošanā, kas izdots kompakta 
kalendāra formā 2016.  gadam. 
Aizpildītās anketas līdz 2016. gada 
15.  janvārim var atdot dažādos 
veidos – nodot atkritumu savā-
cējmašīnu šoferiem, ienest ZAAO 
birojos Valmierā, Cēsīs, Limba-
žos, Saulkrastos, Balvos, atstāt 
EKO laukumu pārziņiem vai sūtīt 
pa pastu uz Valmieras biroju (SIA 
ZAAO, Rīgas iela 32, Valmiera, 
LV-4201), to var arī sūtīt pa faksu 
64281251 vai skenētu uz e-pastu 
zaao@zaao.lv. Ērti aptaujas an-
ketu var aizpildīt elektroniski uz-
ņēmuma mājaslapā, klientu sistē-
mas sadaļā - klientiem.zaao.lv.

Zane Leimane, 
SIA ZAAO

Izzina klientu viedokli 
pakalpojumu 
attīstīšanai

Konteineru tukšošana. Publicitātes foto.

mailto:zaao@zaao.lv
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Ziemassvētki un Jaungads 
ir svētki, kurus gaida gan 
pieaugušie, gan bērni. Lai šie 
svētki paietu droši un nebūtu 
jātiekas ar ugunsdzēsējiem 
glābējiem, Valsts 
ugunsdzēsības un glābšanas 
dienests (VUGD) ir apkopojis 
galvenos ieteikumus drošai 
svētku norisei.

Ja svētku laikā plānojat de-
dzināt svecītes, atcerieties:
l pirms sveces aizdegšanas tā 
jāatbrīvo no visa veida iepakoju-
ma un jāizlasa lietošanas instruk- 
cija; 
l sveces stabili jānovieto uz ne-
degošas virsmas. Nekad nenovie-
tojiet sveces citu siltuma avotu 
tuvumā, piemēram, uz televizo-
riem, radiatoriem, iekurtām krās-
nīm vai kamīniem; 
l nenovietojiet sveces audumu, 
aizkaru un mēbeļu tuvumā; 
l nepieļaujiet liesmas nonākša-
nu tiešā saskarē ar dekoratīvajām 
sveču aplikācijām, svečturiem, 
stiklu, jo tas var saplīst; 
l uzmaniet, lai svece atrastos 
bērniem un mājdzīvniekiem ne-
pieejamā vietā; 
l dekoratīvās želejveida sveces 
ar dažādiem dekorējumiem nav 
paredzētas dedzināšanai; 

l svecītes dedzināt eglītē ir ļoti 
bīstami; 
l neatstājiet degošas sveces bez 
uzraudzības pat uz īsu brīdi un, 
dodoties prom, vai pirms gulēt-
iešanas pārliecinieties, ka svece ir 
nodzēsta. 
 Ja rīkojat svētku pasāku-
mu savās mājās, atcerieties:
l Ziemassvētku eglīte stingri jā-
nostiprina, lai tā nevarētu apgāz-
ties; 
l vecākiem svētku gatavošanas 
virpulī nevajadzētu piemirst par 
mazuļiem un ne mirkli neatstāt 
viņus bez uzraudzības; 
l ar skolas vecuma bērniem 
pirms svētkiem jāpārrunā, kad 
uguns liesmiņa sagādā prieku un 
kad tā var nest lielu postu; 
l jāievēro visi ar drošu svecīšu 
dedzināšanu un pirotehnikas lie-
tošanu saistīti noteikumi; 
l uzpošot māju svētkiem, neaiz-
mirstiet ieviest kārtību arī lodži-
jā vai uz balkona. Augšējo stāvu 
kaimiņu pa logu nevērīgi izmesta 
degoša cigarete vai neuzmanīgi 
izšauta pirotehnika var nejauši 
iekrist lodžijā un, ja tur būs viegli 
uzliesmojošas lietas, var izcelties 
ugunsgrēks. 
 Ja plānojat lietot piroteh-
niskos izstrādājumus, atce-
rieties:

l pirotehniku iegādājieties ser-
tificētos veikalos; 
l rūpīgi izlasiet pirotehnikas 
lietošanas pamācību, ievērojiet to 
un neskaidrību gadījumā konsul-
tējieties ar speciālistu; 
l pirotehniku nedrīkst lietot 
vēstures pieminekļu, slimnīcu, 
baznīcu, mācību iestāžu, gāzes vai 
degvielas balonu, degvielas uzpil-
des staciju tuvumā, zem elektrī-
bas zemsprieguma, augstspriegu-
ma un sakaru līnijām; 
l skatītājiem ieteicams atrasties 
drošā attālumā no pirotehnikas 
izstrādājuma palaišanas vietas, lai 
izsargātos no smagām apdeguma 
traumām; 
l iekārtojot uguņošanas vietu 
un uzstādot pirotehnikas izstrā-
dājumus, ņemiet vērā vēja stipru-
mu un virzienu. Skatītājiem jājūt 
vējš no mugurpuses. 
l neizjauciet gatavos piroteh-
nikas izstrādājumus. Izņemiet 
izstrādājumu no iepakojuma un 
attīriet degauklas tikai īsi pirms 
lietošanas; 
l uguņošanas lietas neatstājiet 
bez uzraudzības! Tās var atrast 
bērni vai pusaudži, kas vēlēsies ar 
tām spēlēties; 
l pirotehnikas tuvumā nesmē-
ķējiet un neļaujiet to darīt citiem; 
l nepieļaujiet, ka raķetes izšau-

šanas laikā turpat tuvumā atrodas 
pārējās raķetes; 
l pirms palaišanas izstrādājumu 
novietojiet uz stabilas virsmas, lai 
tas palaišanas brīdī vai darbības 
laikā nevarētu apgāzties un ne-
gaidot mainīt trajektoriju. Raķe-
tes varat ievietot stabili vertikāli 
nostiprinātā (piemēram, zemē 
ieraktā) pudelē vai caurulē; 
l pirotehniskos izstrādājumus, 
kas nav nostrādājuši, atkārtoti 
aizdedzināt ir aizliegts! Pēc pāris 
minūtēm tos neizjauktus neitra-
lizējiet, iemetot ūdenī; 
l ja paredzēta lielāka uguņoša-
na, laikus sagatavojiet un tuvumā 
novietojiet ugunsdzēšamo aparā-
tu vai spaini ar ūdeni, kā arī pir-
mās palīdzības aptieciņu; 
l neļaujiet pirotehnikai nonākt 
bērnu rokās. 
 Ja plānojat svētku laikā 
kurināt pirti, kamīnu vai 
krāsni, atcerieties:
l kurināmais un citi degtspējīgi 
materiāli apkures iekārtas durti-
ņu priekša jānovieto ne tuvāk par 
1,2 m; 
l nedrīkst aizkuršanai izmantot 
viegli uzliesmojošus un degtspējī-
gus šķidrumus; 
l nenovietojiet uz apkures ie-
rīcēm degtspējīgus priekšmetus 
un materiālus, nežāvējiet drēbes, 

apavus utt.; 
l nekuriniet apkures iekārtas ar 
malku, kuras garums pārsniedz 
kurtuves izmērus; 
l neizmantojiet bojātas apkures 
iekārtas un dūmvadus; 
l nepārkuriniet krāsnis; 
l nededziniet apkures iekārtā 
ķīmiski apstrādātu koksni, finie-
ri, skaidu plātnes, krāsotus vai 
lakotus dēļus, krāsainu papīru vai 
plastmasu - tiem degot, var ras-
ties indīgi izgarojumi; 
l ja apkures iekārtu kurināsiet 
tikai svētku laikā, pirms tā lieto-
šanas pārliecinieties, ka dūmva-
dā nav kvēpu, sodrēju un darvas 
nosēdumi, kas, laikus nenotīrīti, 
labākajā gadījumā samazina ap-
kures ierīces darbības efektivitāti, 
bet sliktākajā var izraisīt intensī-
vu šo produktu degšanu; 
l neatstājiet mazus bērnus vie-
nus telpā ar iedegtu kamīnu vai 
krāsni. Lielākiem bērniem atļau-
jiet iekurināt apkures ierīci tikai 
pieaugušo klātbūtnē, ievērojot 
īpašu piesardzību. 
 Ugunsdzēsēji glābēji Latvijas 
iedzīvotājiem novēl priecīgu un 
drošu šo svētku laiku. Ja tomēr 
atgadās nelaime, atcerieties, ka 
glābšanas dienestu tālrunis ir 112. 
Jo ātrāk paziņosiet par nelaimi, jo 
ātrāk to būs iespējams novērst! 

Drošu svētku rokasgrāmata

Novembrī sākās jaunā kamani-
ņu sporta sezona. Šogad Latvijas 
junioru un jauniešu izlasē iekļu-
vuši 6 jaunie sportisti, kuri savas 
sportistu gaitas sāka Saulkrastos 
pie treneres Aivas Aparjodes. 
Tie ir Kristers Aparjods, Gunārs 
Bergs, Edgars Karnītis, Kendija 
Aparjode, Anda Upīte un Elīna 
Žurzdiņa.
 Pasaules kausa 1. posms noti-
ka Norvēģijā, Lillehammerē. Tur 
lieliskus panākumus guva Kris-
ters Aparjods, kurš izcīnīja sud-
raba medaļu junioru konkuren-
cē. Gunārs Bergs izcīnīja 7. vietu 
junioriem.
 Pasaules kausa 2. posms noti-
ka Siguldā, un tajā vislabāk veicās 
Kendijai Aparjodei, kura izcīnīja 
bronzas medaļu juniorēm. Anda 
Upīte un Elīna Žurzdiņa attiecīgi 
izcīnīja 10. un 11. vietu jaunietēm, 
savukārt Edgars Karnītis 13. vietu 
jauniešu konkurencē un Gunārs 
Bergs - 14.  vietu junioriem. Lie-
lākās cerības šajās sacensībās 
tika liktas uz Kristeru, bet smaga 
kļūda viņam liedza iekļūt pirma-
jā trijniekā. Ar lielisku otro brau-
cienu Kristers pacēlās no devītās 
vietas uz ceturto. Siguldas posmā 
junioru konkurencē piedalījās arī 
Kate Keita Fārenhorste un izcīnī-
ja 13. vietu.
 Jau tūlīt pēc Siguldas posma 
junioru un jauniešu izlase devās 

uz Vāciju un Austriju, kur šajā 
gadā tiks aizvadīti vēl divi pasau-
les kausa posmi jauniešiem un 
junioriem.
 Līdz jaunajam gadam notiek 
kvalifikācija otrajām jauniešu 
Ziemas olimpiskajam spēlēm, kas 
notiks Norvēģija, Lillehammerē 
nākamajā gadā no 11. līdz 22. feb-
ruārim. Uz spēlēm var kandidēt 
no 1998. līdz 2001. gadam dzi-
mušie jaunieši. Mūsu kandidāti 
ir Kristers Aparjods, Edgars Kar-
nītis, Anda Upīte un Elīna Žurz-
diņa. Vēlam veiksmi un turam 
īkšķus, lai mūsu sportistiem viss 
izdodas!
 Ļoti tiek gaidīti bērni vecumā 
no 9 gadiem, kuri vēlas iepazītos 
ar kamaniņu sportu un iet jau 
esošo sportistu pēdās. Pieteikties 
pa tālruni 29234556.

Aiva Aparjode, 
BJKSS

Saulkrastieši Kendija un Kristers 
Aparjodi.Publicitātes foto.

Saulkrastu 
kamaniņu 
braucēji pasaulē

Gada nogalē, kā jau ierasts, tiek 
apkopoti rezultāti un apbalvoti 
labākie sportisti individuālajos 
sporta veidos. 
Zolītē Juris Bukavs, kaut arī ne-
uzvarot nevienā no septiņiem 
posmiem, triumfēja kopvērtēju-
mā. Otrajā vietā ierindojās Ilgvars 
Kornis, trešo vietu, uzvarot pēdē-
jā posmā, izcīnīja Gundars Johan-
sons. Dāmu cīņās konkurence 
bija krietni mazāka. Tur pirmā 
vieta Signei Sinkevičai, otrā Inga 
Antonova, trešā Katrīne Mickāne.
Šautriņu metēji aizvadīja deviņus 
posmus. Vislabāk veicās Jurģim 

Grabčikam, kurš kļuva par uzva-
rētāju, savu otro sudraba godalgu 
šogad izcīnīja Ilgvars Kornis, tre-
šajā vietā Signe Sinkeviča.
Novusa sacensībās konkurence 
kļūst arvien lielāka, un šādā kva-
litatīvā cīņā uzvarēja Aivars Smil-
dziņš, otrajā vietā Andris Ander-
sons, tikai par vienu punktu no 
viņa atpalika Aleksejs Mironovs. 
Dāmu konkurencē pārliecinoši 
labākā šogad bija Dina Kriščuka, 
otrajā vietā Inga Antonova, trešā 
Monta Tīberga.

Signe Sinkeviča

Noskaidroti uzvarētāji 
individuālajos sporta 
veidos

Labākie šautriņu metēji: Signe 
Sinkeviča, Jurģis Grabčiks, Ilgvars 
Kronis.

Labākie novusa spēlētāji. 
Foto: S. Sinkeviča.

Paldies picērijai “Bundulis” par viesmīlību un gardo picu uzvarētājiem!

Godalgoto vietu ieguvējas dāmu 
konkurencē novusā.
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Izdoti saskaņā ar likuma “Par paš-
valdībām” 15. panta pirmās daļas 2. 
punktu, 21. panta pirmās daļas 14. 
punkta a) apakšpunktu un 43. pan-
ta trešo daļu 

Izdarīt Saulkrastu novada domes 
2011. gada 11. maija saistošajos 
noteikumos Nr. 7 „Par mak-
sas autostāvvietām, kas atrodas 
Saulkrastu novada ielu sarkano 

līniju robežās” (turpmāk – Notei-
kumi) šādus grozījumus: 
1.  Svītrot Noteikumu 2.8. apakš-
punktu.
2.  Svītrot Noteikumu 16.3. un 
16.4. apakšpunktu.
3. Svītrot Noteikumu 17., 18., 19., 
20., 21. un 22. punktu.

E. Grāvītis,  
domes priekšsēdētājs

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības 
pamatojums

Grozījumi veikti, ņemot vērā Patērētāju tiesību aizsardzības centra 2010. gada 1. decembra 
lēmumu Nr. 4-lg par nevienlīdzīgiem un netaisnīgiem līguma noteikumiem, kas pieņemts, 
izvērtējot SIA “Parking Control” rīcību.
Grozījumi veikti, ņemot vērā, ka esošajā maksas autostāvvietā, uz kuru atteicas 2011. gada 
11. maija saistošie noteikumi Nr. 7 „Par maksas autostāvvietām, kas atrodas Saulkrastu no-
vada ielu sarkano līniju robežās”, netiek izmantotas transporta līdzekļu riteņu bloķēšanas 
iekārtas.

2. Īss projekta satura izklāsts 1. No saistošajiem noteikumiem svītrotas normas, kuras faktiski netiek pielietotas Saulkrastu 
novadā. 
2. Par līdzīgām normām Patērētāju tiesību aizsardzības centrs norāda, ka tās pārkāpj gan 
Civillikuma normas, kas regulē aizturējuma tiesības, gan arī Patērētāju tiesību aizsardzības 
likuma noteikto līgumslēdzēju pušu tiesiskās vienlīdzības principu un labticīguma prasības, 
nostādot patērētāju neizdevīgā stāvoklī. 

3. Informācija par plānoto projekta 
ietekmi uz pašvaldības budžetu

Saistošo noteikumu īstenošanai netiek prognozēta finansiāla ietekme uz pašvaldības bu-
džetu. 

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

Projektam nav tiešas ietekmes uz sociāli ekonomisko stāvokli.

5. Informācija par 
administratīvajām procedūrām

Nav attiecināms.

6. Informācija par konsultācijām ar 
privātpersonām

Nav notikušas konsultācijas ar privātpersonām.

Saulkrastu novada domes 2015. gada 30. septembra saistošo 
noteikumu Nr.SN 20/2015 “Grozījumi Saulkrastu novada 
domes 2011. gada 11. maija saistošajos noteikumos Nr. 7 
„Par maksas autostāvvietām, kas atrodas Saulkrastu novada ielu 
sarkano līniju robežās””
PASKAIDROJUMA RAKSTS

Izdoti Saulkrastu novada domes 
2015. gada 30. septembra sēdē (prot. Nr. 14, 26.§)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI 
Nr. SN 20/2015
Grozījumi Saulkrastu novada 
domes 2011. gada 11. maija 
saistošajos noteikumos Nr. 7 
„Par maksas autostāvvietām, 
kas atrodas Saulkrastu 
novada ielu sarkano līniju 
robežās”

Pasaules pieredze rāda, ka uguns-
grēka autonomo detektoru pie-
lietošana ir efektīvs risinājums, 
lai pasargātu mājokļa iemītnieku 
dzīvības no pēkšņa ugunsgrēka 
briesmām. Tāpēc Valsts uguns-
dzēsības un glābšanas dienests 
(VUGD) aicina iedzīvotājus arī 
iepriekš būvētās ēkās savai drošī-
bas nodrošināšanai iegādāties un 
uzstādīt ugunsgrēku autonomos 
detektorus.

Nedaudz statistikas
Analizējot VUGD statistiku par 
ugunsgrēkiem dzīvojamās ēkās, 
secināts, ka aptuveni puse uguns-
grēkos bojāgājušo miruši nevis no 
fiziskiem apdegumiem, bet no sa-
indēšanās ar toksiskiem produk-
tiem, kas rodas, sadegot mājoklī 
esošajiem sadzīves priekšmetiem 
un mēbelēm. Pie tam lielākā daļa 
bojāgājušo nosmakuši dūmos vai 
sadeguši, atrodoties savās guļam-
istabās. Praktiskais risinājums, kā 
samazināt šāda veida bojāgājušo 
skaitu, ir dzīvojamo telpu aprī-
košana ar tehniskām iekārtām, 
kas brīdinātu cilvēkus par izcē-
lušos ugunsnelaimi un tā ļautu 
viņiem paspēt pamest degošās 
telpas. Visefektīvākais tehniskais 
risinājums cilvēku aizsardzībai no 
uguns ir ierīkot dzīvoklī uguns-

grēka autonomo dūmu detektoru 
(tas reaģē uz dūmiem).

Kas ir ugunsgrēka 
autonomais detektors?
Ugunsgrēka autonomais de-
tektors ir neliela izmēra ierīce, 
kas konstatē telpā izveidojušos 
ugunsgrēka faktorus (dūmu kon-
centrāciju, siltumu) un par to 
ar spalgu 80 dB skaņas signālu 
aptuveni pusstundu nepārtrauk-
ti brīdina mājokļa iemītniekus. 
Ugunsgrēka autonomais de-
tektors darbojas no autonoma 
strāvas avota. Visbiežāk tā ir 9V 
„kronas” tipa baterija, ko ievieto 
detektora korpusā. Saprotams, 
ka ugunsdzēšamo aparātu šī ierī-
ce neaizvieto. Tās uzdevums nav 
dzēst, bet gan brīdināt par izcēlu-
šos ugunsnelaimi. Par tālāko rīcī-
bu atkarībā no situācijas jāizlemj 
mājokļa iemītniekiem pašiem 
– apslāpēt liesmas pašu spēkiem 
vai nekavējoties pamest uguns-
nelaimes skarto mājokli un saukt 
palīgā ugunsdzēsējus. Gadījumos, 
kad mājoklī neviena nebūs, paliek 
cerība, ka detektora spalgo signā-
lu izdzirdēs kaimiņi un izsauks 
ugunsdzēsējus. Jāatceras, ka 
ugunsgrēka autonomie detektori 
paredzēti lietošanai telpās. Uzstā-
dīti ārā, tie gaidīto efektu nedos.

Ugunsgrēka autonomo 
detektoru izvietošana

Cik ugunsgrēka autonomo detek-
toru nepieciešams dzīvoklī? Ideāli 
būtu pa vienam uz katru telpu, 
kurā mājokļa iemītnieki uzturas 
un veic kādus saimnieciskus dar-
bus – proti, vietās, kur potenciāli 
iespējama ugunsgrēka izcelša-
nās. Minimālākā prasība – viens 
ugunsgrēka autonomais detek-
tors uz dzīvokli.
 Ugunsgrēka autonomā detek-
tora uzstādīšana ir ļoti vienkārša. 
To var paveikt jebkurš, kas prot 
sienā vai griestos izurbt pāris ne-
lielu caurumu, piestiprināt tiem 
ar ierīces komplektā ietilpstošo 
dībeļu un skrūvju palīdzību de-
tektora korpusu. Lietošanas ins-
trukcijā ražotājs visbiežāk norāda 
arī ieteicamās uzstādīšanas vietas.
 Vispiemērotākā vieta detekto-
ram būtu guļamistabas un gaite-

ņa griesti netālu no guļamistabas 
durvīm. Ja nevar detektoru uz-
stādīt griestos, to drīkst izvietot 
sienas augšdaļā tuvu griestiem, 
bet nedrīkst detektorus izvietot 
tieši griestu un sienas dobumā. 
Tas tādēļ, lai izcēlušās ugunsne-
laimes gadījumā būtu iespējams 
pamodināt guļošos mājokļa ie-
mītniekus. Savukārt citās telpās 
izvietotie detektori lieliski node-
rēs, lai brīdinātu mājniekus par 
kādā konkrētā telpā notikušu aiz-
degšanos.
 Viensētas dzīvojamā mājā un 
atsevišķi izvietotās saimniecības 
ēkās uzstādāmajiem detektoriem 
jānodrošina, lai to trauksmes ska-
ņas signāls būtu dzirdams tajās 
telpās, kur pārsvarā uzturas vai 
guļ iemītnieki. Ar vienkāršiem, 
veikalā nopērkamiem detekto-
riem vien šo uzdevumu neatrisi-
nāt. Vislabākais risinājums - ie-
rīkot  automātisko ugunsgrēka 
atklāšanas un trauksmes signali-
zācijas sistēmu. Tās konstruktīvā 
īpatnība ir tāda, ka, nostrādājot 
vienam detektoram, automātis-
ki tiek nodots signāls uz vadības 
pulti un tālāk signāls aktivizē 
trauksmes signāldevējus, kas uz-
stādīti kopā ar visiem detekto-
riem. Tādu sistēmu ierīkošanai 
VUGD iesaka vērsties pie specia-

lizētu ugunsdrošības aprīkojuma 
firmu speciālistiem.

Ugunsgrēka autonomo 
detektoru apkope
Uzstādītā detektora tehniskā ap-
kope ir vienkārša. Nepieciešams 
vien laikus nomainīt barošanas 
elementu – bateriju, pārbaudīt 
detektora darbību un noslaucīt 
putekļus lietošanas instrukcijā 
norādītajā kārtībā. Šos darbus 
sekmīgi var paveikt ikviens. Jauna 
baterija kalpo aptuveni 2 gadus.

Ugunsgrēka autonomo 
detektoru izvēles nianses
Detektorus var iegādāties elek-
tropreču un specializētos uguns-
drošības aprīkojuma, ierīču 
veikalos. Lai gan visi piedāvātie 
detektori spēj brīdināt par izcē-
lušos ugunsnelaimi, tomēr var 
atšķirties ar iebūvēto papildu 
funkciju klāstu, kā arī cenu. Šo 
ierīču pārdevēji sniegs paskaidro-
jumus par tās vai citas funkcijas 
nozīmi ērtākai ierīces lietošanai. 
Taču nepieciešamības gadījumā 
konsultācijas par ugunsgrēka 
detektoriem un to uzstādīšanas 
jautājumiem var saņemt VUGD. 
Detektoru cenas ir atkarīgas no 
ražotāja un detektora iebūvēta-
jām papildu funkcijām.

Efektīvs risinājums, lai pasargātu no 
pēkšņa ugunsgrēka briesmām

Biedrības „Ascendum” bērnu 
kultūras projekts “Garā pupa” 
aicina daudzbērnu ģimenes pie-
dalīties konkursā, kas jau trešo 
gadu tiek organizēts sadarbī-
bā ar auto preču un piederumu 
 vairumtirdzniecības uzņēmumu 
„Getz Bros.&Co. (Latvia)”. Iesūtot 
ideju aprakstu par to, kā ģimenē 
esošie talanti, prasmes spētu palī-
dzēt Latvijai nākotnē, 10 ģimenes 
janvārī iegūs īpašu iespēju iepazīt 

Rīgas Doma katedrāli aizraujošā 
ekskursijā – ekspedīcijā STUNDA 
DOMĀ.
 Konkursā aicināta pieteikties 
ikviena daudzbērnu ģimene (trīs 
vai vairāk bērnu), aizpildot pie-
teikuma anketu, kas atrodama 
biedrības „Ascendum” mājaslapā. 
Pieteikums konkursam ar norādi 
„Konkurss ģimenēm” elektronis-
ki jāsūta uz anete@ascendum.lv 
līdz 29. decembrim (ieskaitot). 

 Tuvojoties laikam, kad Doma 
laukumā pie katedrāles notiks 
pasākumi, kas pulcēs barikāžu 
laika atmiņas un stāstus, arī šī 
konkursa mērķis ir likt vienām no 
spēcīgākajām savienībām – Latvi-
jas daudzbērnu ģimenēm – aizdo-
māties, kādas viņiem piemītošās 
prasmes, talanti un kādā veidā 
nākotnē spētu palīdzēt Latvijai 
augt par pilsoniski un kulturāli 
spēcīgu valsti, stiprinot patriotis-

kās izjūtas. Konkursā ģimenes jo 
īpaši aicinātas uzsvērt savu bērnu 
talantus un prasmes.
 Desmit degsmīgāko un in-
teresantāko aprakstu iesūtītāju 
ģimenes balvā saņems iespēju 
janvārī piedalīties īpašā ekskursi-
jā – ekspedīcijā STUNDA DOMĀ, 
galvaspilsētā tuvplānā skatot Bal-
tijas senākās katedrāles noslēpu-
mus. Atraktīvu gidu vadībā bērni 
izzinās sirmās Doma katedrāles 

noslēpumus, paši savām acīm ie-
raudzīs slepeno Doma dārzu, 
iepazīsies ar Rīgas dibinātāju 
bīskapu Albertu, aplūkos krāšņās 
katedrāles vitrāžas, sajutīs ērģeļu 
varenību un piedalīsies citos ne-
aizmirstamos piedzīvojumos. Ek-
spedīcijā bērniem atraktīvā veidā 
būs iespēja arī apliecināt savas 
zināšanas erudīcijas turnīrā. Uz-
varētāju ģimenēm tiks apmaksāti 
arī ceļa izdevumi.

Aicina daudzbērnu ģimenes no visas Latvijas piedalīties ideju konkursā

mailto:anete@ascendum.lv
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Sēdē piedalās deputāti E.  Grāvī-
tis, N.  Līcis, L.  Vaidere, S.  Osīte, 
B.  Veide, G.  Lāčauniece, A.  Dul-
piņš, A. Silavnieks, A. Deniškāne, 
I. Žukovs, M. Kišuro, G. Zonbergs.

Par nekustamo īpašumu lietoša-
nas mērķu maiņu
1.  Mainīt nekustamā īpašuma 
Upenieku iela 2, VEF – Biķer-
nieki, platība 3446 m2, lietošanas 
mērķi, nosakot to 1200 m2 pla-
tībai kā neapgūtu individuālo 
dzīvojamo māju apbūves zemi, 
2246 m2 platībai – zeme, uz kuras 
galvenā saimnieciskā darbība ir 
mežsaimniecība.
2.  Mainīt nekustamā īpašuma 
Upenieku iela 4, VEF – Biķer-
nieki, platība 3079 m2, lietošanas 
mērķi, nosakot 1200 m2 platībai 
- neapgūta individuālo dzīvoja-
mo māju apbūves zeme, 1879 m2 

platībai – zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir mežsaim-
niecība.
3.  Mainīt nekustamā īpašuma 
Upenieku iela 6, VEF – Biķer-
nieki, platība 3124  m2, lietošanas 
mērķi, nosakot 1200 m2 platībai 
- neapgūta individuālo dzīvoja-
mo māju apbūves zeme, 1924 m2 

platībai – zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir mežsaim-
niecība.

Par īpašuma zemes ierīcības 
projekta izstrādi
1. Atļaut izstrādāt nekustamā īpa-
šuma “Vecpāvuļi”, Zvejniekciems, 
zemes ierīcības projektu.
2.  Apstiprināt zemes ierīcības 
projekta darba uzdevumu.

Par īpašuma zemes ierīcības 
projekta izstrādi
1. Atļaut izstrādāt nekustamā īpa-
šuma Bērzu iela 1A, Saulkrasti, 
zemes ierīcības projektu.
2.  Apstiprināt zemes ierīcības 
projekta darba uzdevumu.

Par pieminekļa statusa noteik-
šanu Neibādes kūrorta dibinātā-
jam veltītajam piemineklim 
1.  Ierosināt Valsts kultūras pie-
minekļu aizsardzības inspekcijai 
izvērtēt kultūrvēsturisko vērtību 
šādiem objektiem Saulkrastos, 
vēsturiskajā Neibādes parka te-
ritorijā, nosakot tiem atbilstošu 
pieminekļa statusu:
1.1.  Ēka Ainažu ielā 38 - vienīgā 
ēka, kas saglabājusies no pirma-
jām Neibādes kūrorta dibināša-
nas laikā uzceltajām piecām at-
pūtas kompleksa ēkām;
1.2. 1877. gadā Neibādes parkā uz-
stādītais Neibādes kūrorta dibi-
nātājam veltītais piemineklis. 

Par saistošo noteikumu izdoša-
nu
Izdot Saulkrastu novada domes 
saistošos noteikumus “Grozījumi 
2013. gada 24. aprīļa saistošajos 
noteikumos Nr. 4 “Par sociālās 
palīdzības pabalstiem Saulkrastu 
novadā””.

Par nekustamā īpašuma tirgus 
vērtības apstiprināšanu un ze-
mes īpašuma pirkšanas-pārdo-
šanas līguma noslēgšanu
1.  Apstiprināt sertificēta nekus-
tamā īpašuma vērtētāja noteikto 
Saulkrastu pašvaldības zemes 
īpašuma, platība 0,0574 ha, tirgus 
vērtību - 4200,00 EUR.
2.  Noslēgt ar ēkas īpašnieku pir-
kuma-pārdevuma līgumu par 
Saulkrastu novada pašvaldībai 
piederošā zemes īpašuma atsavi-
nāšanu.
3.  Noteikt pirkuma-pārdevuma 
līguma noslēgšanas termiņu – 
viens mēnesis no lēmuma spēkā 
stāšanas dienas.

Par Saulkrastu novada bibliotē-
kas maksas pakalpojumu apstip-
rināšanu
Apstiprināt Saulkrastu novada 

bibliotēkas lietošanas noteikumu 
2. pielikumu “Saulkrastu novada 
bibliotēkas maksas pakalpojumi”. 
Iekšējie noteikumi stājas spēkā 
2015. gada 1. decembrī.

Par sadarbības līguma apstipri-
nāšanu un noslēgšanu 
Apstiprināt sadarbības līguma 
projektu un noslēgt sadarbības 
līgumu ar Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministriju un 
Valsts darba inspekciju. 

Par iestāšanos biedrībā “Latvijas 
Personāla vadīšanas asociācija”
1. Iestāties biedrībā “Latvijas Per-
sonāla vadīšanas asociācija” ar 
2016. gada 1. janvāri. 
2. Pilnvarot Lietvedības un perso-
nāla nodaļas vadītāju Sanitu Sak-
soni piedalīties asociācijas biedru 
sapulcēs un citos pasākumos ar 
tiesībām balsot biedru sapulcēs 
un tikt ievēlētai asociācijas vēlē-
tajās institūcijās.

Par nekustamā īpašuma nodok-
ļa atvieglojuma piemērošanu
Piemērot nekustamā īpašuma 
nodokļa atvieglojumu 50% ap-
mērā personai no aprēķinātās 
nekustamā īpašuma nodokļa 
summas par nekustamo īpa- 
šumu.

Par grozījumiem Saulkrastu no-
vada pašvaldības budžetā
1.  Palielināt Saulkrastu novada 
pašvaldības 2015. gada budžeta 
ieņēmumus:
1.1. Palielināt ieņēmumu pozīciju 
“Mērķdotācijas brīvpusdienām” 
par 21 952,00 euro.
2. Apstiprināt izmaiņas Saulkras-
tu novada pašvaldībasbudžeta 
2015. gada izdevumos:
2.1.  “Brīvpusdienas – Saulkrastu 
vidusskola” par 15 105,00 euro;
2.2. “Brīvpusdienas – Zvejniekcie-
ma vidusskola” par 6847,00 euro.

Par būvprojekta izstrādi
Atļaut izstrādāt būvprojektu 
Saul krastu novada pašvaldības 
zemes īpašuma Ainažu iela 26A, 
Saulkrasti, platība 55 155 m2, labie-
kārtošanai un brauktuves 410 m2 
platībā izveidošanai.

Par pieteikuma iesniegšanu Sat-
versmes tiesā
Iesniegt pieteikumu Satversmes 
tiesā par Pašvaldību finanšu izlī-
dzināšanas likuma 3. panta otrās 
daļas, 5. panta otrās daļas, 6. pan-
ta otrās un trešās daļas, 7. panta, 
8. panta, 9. panta, 10. panta otrās 
un ceturtās daļas neatbilstību 
Latvijas Republikas Satversmes 
1. pantam un 1985. gada 15. oktob-
ra Eiropas vietējo pašvaldību har-
tas 4. panta sestajai daļai, 9. panta 
pirmajai daļai, 9. panta otrajai da-
ļai un 9. panta piektajai daļai.

Par papildu līdzekļu piešķiršanu 
reformas nodrošināšanai
Piešķirt finansējumu no nepa-
redzētajiem līdzekļiem domes 
budžetā 4200,00 EUR apmērā, 
lai atmaksātu Saulkrastu novada 
izglītības attīstības koncepciju 
2016. - 2021. gadam.

Par domes sēdes pārcelšanu
Noteikt, ka Saulkrastu novada 
domes 2015. gada decembra sēde 
notiks 2015.  gada 30.  decembrī 
plkst. 13.

Par sadarbības līguma noslēgša-
nu
Noslēgt sadarbības līgumu ar No-
darbinātības valsts aģentūru un 
Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministriju.

Par papildu finansējumu vieno-
ta klientu apkalpošanas centra 
izveidei
Piešķirt finansējumu no ne-
paredzētajiem līdzekļiem iz-

devumu pozīcijas “Valsts un 
pašvaldību vienoto klientu ap-
kalpošanas centra izveide un uz-
turēšana reģionu un novadu no-
zīmes attīstības centros” budžetā  
15 237,00 EUR, lai atmaksātu vie-
nota klientu apkalpošanas centra 
izveidi.

Par finansējuma paredzēšanu 
2016. gada budžetā projekta 
LIFE+ iepirkumam
Paredzēt finansējumu 2016. gada 
Saulkrastu novada pašvaldības 
izdevumu pozīcijā „Projekts 
«LIFE Ecosystem Services»  
83 746,00 eiro (t.sk. PVN) apmērā, 
lai nodrošinātu iepirkuma “Da-
bas dizaina parka koncepcijas un 
detālplānojuma un tajā ietverto 
prototipu izstrādāšanas projekts 
(projektēšana) un Dabas dizaina 
parka izveide, prototipu uzstā-
dīšana (būvniecība)” realizāciju 
2016.gadā. 
 Nodrošināt Saulkrastu novada 
domes līdzfinansējums 30% ap-
mērā, kas ir 25 123,80 euro projek-
ta realizācijai.

 Visos minētajos lēmumos bal-
sojums vienbalsīgs.

E. Grāvītis,  
domes priekšsēdētājs

Ar pilnu domes sēdes protokola 
tekstu (ievērojot Fizisko peronu 
datu aizsardzības likumā no-
teikto) var iepazīties Saulkrastu 
novada pašvaldības interneta 
vietnē www.saulkrasti.lv, sadaļā 
Domes lēmumi. Sēdes audioie-
raksts pieejams sadaļas Dome 
apakšsadaļā Domes sēdes.

Nākamā domes ikmēneša sēde 
notiks piektdien, 30. decembrī, 
plkst. 13 Saulkrastu novada 
domē, Raiņa ielā 8.

Saulkrastu novada domes 25. novembra 
sēdes Nr. 17 lēmumi

Paskaidrojuma raksta 
sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības 
pamatojums

Grozījums veikts, lai precizētu personas, kurām ir tiesības saņemt vienrei-
zēju dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalstu. 

2. Īss projekta satura izklāsts Grozījums nosaka, ka personām, kuras vēlas saņemt vienreizēju dzīvoja-
mās telpas atbrīvošanas pabalstu, iesnieguma iesniegšanas brīdī ir jāīrē 
dzīvojamā telpa Saulkrastu novada administratīvajā teritorijā un faktiski 
jādzīvo īrētajā dzīvojamajā telpā, vai personas izliek no dzīvojamās telpas.

3. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz pašvaldības 
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 
administratīvajām procedūrām

Nav attiecināms.

6. Informācija par konsultācijām 
ar privātpersonām

Nav notikušas konsultācijas ar privātpersonām.

Saulkrastu novada domes 2015. gada 28. oktobra 
saistošo noteikumu Nr. SN25/2015 „Grozījumi Saulkrastu 
novada domes 2012. gada 28. novembra saistošajos 
noteikumos Nr. 21 “Vienreizēja dzīvojamās telpas 
atbrīvošanas pabalsta piešķiršanas kārtība un apmērs””
PASKAIDROJUMA RAKSTS

E. Grāvītis,  
domes priekšsēdētājs

Izdoti saskaņā ar likuma „Par palīdzību 
dzīvokļa jautājumu risināšanā” 26.1 panta 
pirmo daļu

Izdarīt Saulkrastu novada domes 2012. 
gada 28. novembra saistošajos noteiku-
mos Nr. 21 “Vienreizēja dzīvojamās telpas 
atbrīvošanas pabalsta piešķiršanas kārtība 
un apmērs” (turpmāk tekstā - Noteikumi) 
šādu grozījumu: 
Izteikt Noteikumu 7. punktu šādā redak-
cijā:
7. Atbrīvošanas pabalsta saņemšanai re-
ģistrē personas, kuras 8. punktā minētā 

iesnieguma iesniegšanas brīdī:
7.1. īrē dzīvojamo telpu Saul krastu novada 
administratīvajā teritorijā un dzīvo īrētajā 
dzīvojamajā telpā vai tiek izliktas no dzīvo-
jamās telpas normatīvajos aktos paredzē-
tajos gadījumos;
7.2. savu dzīvesvietu ir deklarējušas 7.1. 
punktā minētajā nekustamajā īpašumā;
7.3. personu lietošanā vai īpašumā nav ci-
tas dzīvojamās telpas (dzīvojamās mājas) 
Latvijas Republikas teritorijā.

E. Grāvītis,  
domes priekšsēdētājs

Apstiprināti Saulkrastu novada domes 2015. gada 28. oktobra sēdē 
(prot. Nr. 16/2015, 20.§)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. SN 25/2015
Grozījumi Saulkrastu novada domes 
2012. gada 28. novembra saistošajos 
noteikumos Nr. 21 “Vienreizēja 
dzīvojamās telpas atbrīvošanas 
pabalsta piešķiršanas kārtība un 
apmērs”

http://www.saulkrasti.lv


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 - 3000 eksemplāri.

Izdevējs - SIA «Izdevniecība «Auseklis»»
Jūras iela 6, Limbaži, LV–4001.
PVN reģ. nr. LV44103005799

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

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

Pasākumu kalendārs
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Novembrī 
Saulkrastu novada 
Dzimtsarakstu 
nodaļā reģistrēti
Vladimirs Harlamovs
Matilde Ancāne
Kārlis Jasinevičs
Sveicam mazuļus un viņu vecākus!

Saulkrastu novada 
dome sirsnīgi sveic 
nozīmīgajā jubilejā
Annu Jostsoni
Rutu Daukšu
Annu Maksimovu
Gunāru Purmali
Jāni Stalnieku
Zigfrīdu Aulaciemu
Mariju Jasjukeviču
Rūtu Karpovu
Rasmu Mozgu
Mariju Renci
Aleksandru Ivanovu
Valentīnu Kijāni
Jolantu Miķelsoni

Saulkrastu 
novada dome 
izsaka līdzjūtību 
aizsaulē aizgājušo 
tuviniekiem
Marija Isakova
05.01.1922. - 19.11.2015.
Ieva Monika Pekse
18.01.1933. - 20.11.2015.
Ivans Seregins
05.11.1927. – 23.11.2015.
Didzis Bodnieks
05.03.1976. - 24.11.2015.
Juris Kalniņš
08.04.1938. – 30.11.2015.

Ko cilvēks cilvēkam var dot,
Vienam otru atbalstot?
Par nestundu, 

kad palīdzējāt man,
Vai dzirdat, sirds man atkal 

krūtīs skan!

 Sirsnīgi pateicos deju 
kolektīvam „Saulgrieži” 
un arī Rasmai Indārei 
par operatīvu rīcību 
kritiskā brīdī. Īpašs paldies 
Saulkrastu neatliekamās 
medicīniskās palīdzības 
brigādei Ivetai Sorokinai, 
I. Bērziņam un šoferim 
Ingum Robežniekam par 
manas dzīvības glābšanu.

Ināra Matīsa

Rentgena 
kabineta 

darba laiks 
decembrī

Pirmdiena
 28. decembris  9.00-16.00

Otrdiena
 15. decembris 13.00-17.00
 22. decembris  13.00-17.00

Trešdiena
 23. decembris  9.00-13.00
 30. decembris  13.00-16.00

Ceturtdiena
 17. decembris  9.00-16.00

Piektdiena
 18. decembris  9.00-15.00

PIEŅEMŠANAS DIENAS,  
DATUMS

PIEŅEMŠANAS 
LAIKS

REĢISTRATŪRA pirmdiena, trešdiena, 
piektdiena

otrdiena, ceturtdiena

8.00-16.00

9.00-17.00

STEIDZAMĀS 
MEDICĪNISKĀS PALĪDZĪBAS 
PUNKTS

katru dienu 00.00-24.00

ĀRSTU KONSULTĀCIJAS : PIEŅEMŠANA PĒC IEPRIEKŠĒJA 
PIERAKSTA TĀLR. 67952700

Endokrinoloģe
 Brigita VIZIŅA      

29. decembris 14.00-17.00

Kardiologs 17. decembris 10.00-13.00

Dermatoloģe Ruta BARLO 18. decembris 9.00-13.00

Otolaringoloģe
Ilona KRONBERGA

16. decembris 14.00-16.00

Neiroloģe Dace DZIRKALE otrdiena
18. decembris

14.00-17.00
13.00-16.00

Onkoloģe Santa RAUDIŅA sestdiena 10.00-13.00

Interniste Tatjana 
GRUZDOVA-DZIRKALE

otrdiena, trešdiena, 
ceturtdiena

11.00-17.00

Ķirurgs
Aleksandrs KUZŅECOVS

otrdiena
piektdiena

14.00-17.00
9.00-13.00

Ķirurgs Andris ZEMĪTIS trešdiena,
 ceturtdiena 
(pēc grafika)

9.00-12.00
14.00-17.00

Ķirurgs
Nikolajs DUPLIŠČEVS

pirmdiena 9.00-12.00

Ķirurgs Jurijs SOROKINS sestdiena 11.00-14.00

USG A. MICKEVIČA darba dienās 8.15-9.00

Ginekoloģe A. Mickeviča 
(iepriekšējs pieraksts - 
t. 26539333)

pirmdiena, otrdiena, 
trešdiena, piektdiena

ceturtdiena

9.00-13.00

9.00-18.00

Izsakām visdziļāko 
līdzjūtību tuviniekiem, 

sporta sacensību dalībnieku 
Hariju Pēternieku 
mūžībā aizvadot.

PA “Saulkrastu kultūras  
un sporta centrs”

19. decembrī 14.00 kultū-
ras namā „Zvejniekciems” visi 
saulkrastieši aicināti darboties 
svētku radošajā darbnīcā, dziedāt 
un dejot kopā ar vismazākajiem 
Saulkrastu dziedātājiem (vad. 
D. Kalniņa), vismazākajiem dejo-
tājiem (vad. I. Vonda) un deju gru-
pu „Fractus” (vad. S. Ozola-Ozoli-
ņa) , kā arī kopā ar Ziemassvētku 
vecīti iemācīties jaunas rotaļas, 
lai godam sagaidītu Ziemassvēt-
kus! 
19. decembrī 15.30 pie kultū-
ras nama „Zvejniekciems” folklo-
ras kopa „Dvīga” visus aicina lat-
viskā garā pavadīt Bluķa vakaru!
20. decembrī 17.00 kultū-
ras namā „Zvejniekciems” aicina 
jauktais koris „Anima”!
 Ziema... Laiks, kad zeme atpū-
šas, to pārklāj tīra un balta snie-
ga sega. Ārā satumst, un debesīs 
iemirdzas spožas zvaigznes. Un 
tad to mirdzošā gaisma nolaižas 
pie mums un pārvēršas mūzikā - 
spožā un varenā! Šogad Saulkras-
tu jauktais koris “Anima” piedāvā 
koncertu «Spožie Ziemas svētki». 
Tradīcijas, fanfaras, slavinājums 
un pāri visam prieks, prieks, 
prieks! Kopā ar labākajiem Lat-
vijas pūšaminstrumentu meis-
tariem, diviem perkusionistiem, 
solistiem un ērģelnieku Aigaru 
Reini “Anima” izpildīs tradicionā-
lās Ziemassvētku dziesmas kom-
ponista Valta Pūces apdarēs un 
viena no mūslaiku atzītākajiem 
Amerikas komponistiem, Džo-
na Ratera, žilbinošo skaņdarbu 
«Gloria». Atnāc, iegūsti iespaidus 
visam gadam un krāšņā un spēcī-
gā mūzikā piedzīvo svētkus!
 Ieejas maksa 5 EUR, biļetes – 
divas stundas pirms koncerta.
31. decembrī no 23.00 Saules 
laukumā aicinām kopā sagaidīt 
2016. gadu kopā ar Aiju Andreje-
vu, Olgu Rajecku, Aleksu un Kris-
tapa Krievkalna instrumentālo 
grupu. Būs svētku salūts, svinīgas 
uzrunas un apsveikumi. 
 Iedzīvotāju ērtībām 31. decem-
brī kursēs bezmaksas autobuss 
maršrutā Melnsila iela (22.40) –  
centrs – Baltā kāpa (23.00) – 
centrs. Pēc sarīkojuma Saules lau-
kumā (00.30) – atpakaļ.
1. janvārī 1.00 kultūras namā 

„Zvejniekciems” Jaungada bal-
le! Tajā līdz pat rīta gaismai  
(pl. 6.00) – gan DJ, gan visiem 
labi zināmā un iemīļotā Kristapa 
Krievkalna instrumentālā grupa, 
gan īpašie viesi – Aija Andrejeva, 
Olga Rajecka, kā arī grupa “TUT-
TI FRUTTI”.
 Ieejas maksa, iegādājoties biļe-
tes līdz 23. decembrim, - 10 EUR; 
vēlāk - 15 EUR. Biļetes no 10. de-
cembra iespējams iegādāties kul-
tūras namā „Zvejniekciems” (pie 
administratora).

16. janvārī 16.00 kultūras 
namā „Zvejniekciems” Siguldas 
Tautas teātris aicina uz Anšlava 
Eglīša izrādi „Galma gleznotājs” 
(masku spēli 4 ainās). Ieeja 1 EUR, 
biļetes – pirms izrādes.
 Anšlavs Eglītis: „Ņēmos sacerēt 
romantisku pārpratumu spēli – 
„brīvi” saistītu ar Leonardo da Vin-
či dzīves posmu Milānas hercoga 
galmā. Likās patīkami padarboties 
ap šo fantastiski daudzpusīgo un 
diezgan noslēpumaino renesanses 
meistaru”.
 A. Eglītis tēlo dievišķīgas 
dzirksts apmirdzēto Leonardo da 
Vinči un viņa skolnieku Frančes-
ko, kuri 1482. gadā, paša Milānas 
hercoga Lodoviko Sforcas aici-
nāti, no Florences ierodas Milā-
nas galmā. Lionardo (lugā izcilā 
meistara vārds ir ar šīm mazajām 
izmaiņām) jākļūst gan par galma 
gleznotāju, gan par pils, dārzu un 
pašas Milānas pārveidotāju - pil-
sētai un galmam jātop pirmajiem 
Itālijā un visā pasaulē. Taču abu 
jauno cilvēku ierašanās satracina 
gan hercogieni Beatriči, gan veco 

galma gleznotāju Graciadio. Ir 
noprotams, ka Beatriči un Lio-
nardo saista kāds noslēpums, kā-
das īpašas attiecības, kas sakņojas 
pagātnē. 
 Ļaudis, vēlēdamies izdibināt 
citu noslēpumus, vēlēdamies 
apmierināt savu egoismu un jeb-
kuriem līdzekļiem saglabāt savu 
statusu sabiedrībā, uzdodas par 
citiem cilvēkiem, piesavinās cita 
vārdu. Rodas virkne intrigu, kas 
tiek skaidrotas asprātīgos dia-
logos. Taču jautājums saglabā-
jas - vai tiešām jānomaina savs 
vārds, sava patība, uzdodoties par 
citu. Ko iegūstam (ja iegūstam) 
un ko zaudējam, pat nododam? 
Ceram, ka kultūras namā “Zvej-
niekciems” 16.  janvārī kļūsiet par 
interesantu, intriģējošu piedzīvo-
jumu lieciniekiem notiekošajam 
Milānas galmā kopā ar Lionardo, 
Beatriči un citiem galma iemīt-
niekiem!
20. janvārī 18.00 kultūras 
namā „Zvejniekciems” dokumen-
tālās filmas „Īvāns”, kuras režisors 
ir Andrejs Verhoustinskis un sce-
nārija autore Nora Ikstena, de-
monstrējums. Ieeja brīva.
 Dainis Īvāns - viens no spēcī-
gākajiem Latvijas jauno laiku vēs-
tures līderiem un personībām -  
filmā „Īvāns” stāsta, ka bērnībā vē-
lējies kļūt par Lāčplēsi, kura mutē 
Rainis licis vārdus „Nav pagātnei 
varas, mans ceļš ir jauns”.
 Par Latvijas pagātni un tagad-
ni D. Īvāns stāsta bez noklusēju-
miem un politiski klišejiskiem 
tekstiem, kas ar milzu apjomu 
skalo cilvēku smadzenes medijos 
un presē ikdienā. D. Īvāns uzska-
ta, ka vara degradē cilvēku, viņam 
ir savi argumenti, kuros šajā lai-
kā ir būtiski ieklausīties. Viņš ir 
gatavs atzīt arī savas kļūdas un 

vilšanās, kas ir tik neraksturīgi 
mūsdienu politiskās domas līde-
riem. Viņš atzīst arī personiskos 
zaudējumus, kas upurēti uz sa-
biedriski politiskās cīņas altāra.   
Filma „Īvāns”’ ir stāsts par cilvē-
ku, kurš simbolizē jaunlaiku Lat-
vijas vēsturi, par cilvēkvalsti, kas 
apvieno sevī gan cerības, ideālis-
mu, vilšanos, izvēles, kompromi-
sus, uzvaras un zaudējumus. Un 
atrod sevī spēku atgriezties pie 
pirmsākumiem, neļaut sevi sa-
malt laikmeta griežiem un nebūt 
tikai par gadījuma karakalpu dzī-
ves noliktajā stāstā.
 Filma „Īvāns” tapusi gada ga-
rumā, filmēšanas grupai izbaudot 
Daiņa Īvāna uzticēšanos un vies-
mīlību viņa dzimtas mājās „Īvā-
nos”. Filmā redzami unikāli kadri 
no vēstures arhīviem un Daiņa 
Īvāna personiski filmētajām ģi-
menes kinohronikām.

SPORTA AFIšA
5. janvārī 20.00 sporta centrā 
LBL3 spēle Saulkrasti – Rūjiena. 
Ieeja bez maksas. Skatītājiem lo-
terija.
9. janvārī 19.00 sporta centrā 
Saulkrastu kausa izcīņa šautriņu 
mešanā, 1. posms. Pieteikšanās uz 
vietas.
19. janvārī 20.00 sporta centrā 
LBL3 spēle Saulkrasti – Madona. 
Ieeja bez maksas. Skatītājiem lo-
terija.

SENIORU AKTIVITāTES
9. janvārī 13.00 domes zālē 
ieskandināsim jauno gadu kopā 
ar Umurgas sieviešu ansambli, 
zvaniem un ansambli „Dzīle”. 
Februārī izrāde „Rudenīgs blūzs” 
Valmierā. Tālr. tuvākai informāci-
jai - 26437766. 
 Veselīgu jauno gadu!

http://www.saulkrasti.lv

