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Ir aizritējis vēl viens 
notikumiem piepildīts gads, kas 
padarīja novada dzīvi bagātu 
un aizraujošu. Piedāvājam 
ieskatu nozīmīgākajās un 
interesantākajās kultūras 
dzīves norisēs 2012. gadā.

Janvārī kultūras namā notika iz
rāde “Kailie brieži”, kas pulcēja 
izrādēm nebijušu apmeklētāju 
skaitu – gandrīz 500 skatītāju.

Februārī jauktais koris “Ani-
ma” kopā ar Saulkrastu un Zvej
niekciema vidusskolas skolēniem 
un instrumentālo kvintetu “Tan-
go Sin Quinto” skatītājus priecē
ja brīnišķīgā muzikālā koncertā 
“Mīlestībai – jā!”.

Martā radošuma nedēļas ietva
ros Saulkrastu seniori un jaunieši 
pulcējās radošajā nedēļā “Ideju 
mikseris”, kurā tika radītas brīniš
ķīgas idejas par to, kā Saulkrastus 
padarīt par skaistāko vietu Latvijā.

Norisinājās pirmais Saulkrastu 
tautas deju festivāls “Sasala jūrīna” 
Saulkrastu sporta hallē, kur pul
cējās vairāk nekā 400 dalībnieku! 
Skatītājus priecēja gadskārtējais sa
rīkojums “Ak, pavasar, ak, pavasar!”, 
kurā tika izrādīta Saulkrastu teātra 
studijas 1. izrāde “Čaukstenes”.

Aprīlī notika Miervalda Lejas 
un Viktora Pizāna autorkoncerts 
“Latvija  – mana mūža dziesma”, 
kurā autori un izpildītāji dzies
mās un skaņdarbos pauda dziļu 

cieņas apliecinājumu Latvijai un 
tautas dziesmas mīlestībai.

Maijā deju kolektīvs “Fractus” 
svinēja 15 gadu jubileju ar brīnišķī
gu bijušo kolektīva dejotāju pieda
līšanos. Tika atzīmēta Velosipēdu 
muzeja 15  gadu jubileja, tostarp 
notika Katrīnas un Kapteiņa svēt
ku velobrauciens “Ieripo vasarā 
Saulkrastos”. Tika atklāts Svētku 
laukums ar sarīkojumu, kurā pie
dalījās novada mākslinieciskās 
pašdarbības kolektīvi, muzicēja 
Zdislavs Romanovskis un uz lie
lā ekrāna demonstrēja leģendāro 
mākslas filmu “Zvejnieka dēls”.

Saulkrastos pirmo reizi – Lat
vijas senioru dziesmu un deju 
diena – koncerts “Zem treju loku 

varavīkšņu tilta” pulcēja 1500 da
lībniekus.

Jūnijā  – Amerikas auto sali
dojums “Saulkrasti 2012. Wan-
ted!”. Ģimenes dienai veltīts 
koncerts “Brīnumskapis”  – mīļa 
un sen gaidīta izrāde un kon
certs saulkrastiešiem. Sadarbībā 
ar festivāla “Rīgas festivāls” or
ganizatoriem  – Sonoras Vaices 
solo koncerts “Par mīlestību” un 
“Mocarta mūzikas valdzinājums” 
Saulkrastu domes zālē.

Jūlijā gadskārtējie pilsētas 
svētki ar Lindu Leen Baltajā kāpā, 
alusipēdu un burvju mākslinie
kiem, spēcīgu negaisu svētku gā
jienā, Mariju Bērziņu, Normundu 

Ar dziesmām un dejām 
cauri 2012. gadam

Saulkrasti 
uzzied
Aizvadītais 2012. gads Saul
krastiem bijis īpašs, tas nesa 
gandarījumu un apziņu – 
viss nav bijis velti. Šajā gadā 
no jauna iemirdzējās Zvej
niekciema kultūras nams, 
uzposta Baltā kāpa, tika 
izbūvētas ietves Bērzu ale
jā, Atpūtas ielā, Smilšu ielā, 
pie Saulkrastu dzelzceļa sta
cijas, rekonstruēta apgais
mojuma sistēma, izbūvēts 
skeitlaukums. Saulkrasti uz
ziedēja vārda tiešā nozīmē. 
Taču pats galvenais – pilsē
tai “iepukstējās” sava sirds – 
Saules laukums. Un gribas 
ticēt, ka pirms vairākiem 
gadiem, pieņemot lēmumu 
Saulkrastu ģerbonī rietošo 
sauli simboliski izcelt no 
jūras, ir izdevies iedot nova
dam jaunu elpu, seju un nā
kotni. Esmu pārliecināts, ka 
šajā gadā Saulkrastu karogs 
lepni sāks plīvot arī pie ik
vienas mājas un mūsu nova
da vārds izskanēs visapkārt 
Baltijas jūrai! 

Saules laukumā satie
kas ceļotāji, tūristi, Saules 
laukumā satiekamies mēs – 
saulkrastieši. Šeit kopā mēs 
dejojām zaļumballē atklā
šanas vakarā maijā, baudī
jām kino, ielīgojām Jāņus, 
sagaidījām pērkona lietu 
pilsētas svētkos, baudījām 
džeza mūziku, dziedājām 
himnu un veidojām sveču 
zīmes 18. novembrī, pava
dījām veco un sagaidījām 
jauno gadu!

Ņemot vērā iespaidīgo 
skaitu saulkrastiešu, kuri 
smaidīgi un dzīvespriecīgi 
pulcējās šeit Jaunajā gadā, 
vēlot cits citam veselību un 
laimi, esmu pārliecināts – 
Saulkrastus sagaida izdevu
šies un auglīgi gadi!

Paldies visiem tiem ra
došajiem, darbīgajiem, at
saucīgajiem iedzīvotājiem, 
domubiedriem, draugiem, 
kolēģiem, kuri nāca, pieda
lījās, diskutēja, kritizēja, ne
atteica palīdzību un, galve
nais, – darīja.

Lai valda saticība un 
mīlestība, lai pietiek spēka 
un izturības jauniem dar
biem, lai piepildās visas la
bās domas, bet galvenais, lai 
ikdienas steigā atliek laiks 
saviem tuvajiem, ģimenei 
un bērniem.

Normunds Līcis,  
Saulkrastu novada  

domes priekšsēdētāja 
vietnieks

Jūnijā – Amerikas auto salidojums “Saulkrasti 2012. Wanted!”.Maijā pirmoreiz Saulkrastos norisinājās Latvijas senioru dziesmu un deju diena.

Jūlijā “Saul krasti Jazz” laikā Saules laukumā 
notika īpaša tērpu izrāde.

Novembrī Saules laukumā iedzīvotāji 
veidoja simbolisku uguns zīmi. 

Decembrī koris “Anima” sniedza koncertu 
“Ziemassvētku zieda noslēpums”.

Maijā tika atklāta pilsētas sirds – Saules laukums.
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Arī otrreiz izvēlētos to pašu
Jau par tradīciju kļuvis 
6. janvārī, Zvaigznes dienā, 
sveikt pārus, kuru kopdzīve 
mērāma piecdesmit un 
vairāk gadu garumā. 
Arī šogad sirsnīgi tika 
sumināti divi pāri – 
smaragda jubilejas svinētāji – 
Rita un Ojārs Šulci un 
Ivanda un Gatis Ozoli. 

Abi pāri laulības gredzenus mija 
tālajā 1957. gadā, un kopīgi no
dzīvoti piecdesmit pieci skaisti 
gadi. Šulcu ģimene ir bagāta ar 
trīs bērniem, divpadsmit maz
bērniem un jau pieciem mazmaz
bērniem. Kā atzīmēja Šulcu pāris, 
viens no kopdzīves stūrakme
ņiem ir sadzīvē radušās grūtības 
izrunāt un kopīgi tās risināt, kas 
ilgās kopdzīves laikā veiksmīgi 
ir izdevies. Arī Ozoli pievienojās 
Šulcu ģimenes teiktajam, uzsve
rot, ka atbalsts un sapratne ir 
bijusi neatņemama sastāvdaļa 
savstarpējās attiecībās Ozolu ģi
menē, kurā izaudzināti divi bērni 
un ir seši mazbērni. 

Kā katru gadu, svētku pasā
kumu noorganizēja un par ko
pējo noskaņu rūpējās Saulkrastu 
novada domes Dzimtsarakstu 
nodaļas vadītāja Baiba Meldere 
un sirsnīgus vēlējumus jubilā
riem domes vārdā vēlēja domes 
priekšsēdētāja vietnieks Nor
munds Līcis.

Abas ģimenes jau kopš 50. 
gadiem dzīvo Saulkrastos, un, 
ja būtu iespēja izvēlēties otrreiz, 

tad kopdzīvei ņemtu to pašu, 
skanēja apliecinoša atbilde no 
abiem pāriem, kuri zina ilgas 

kopdzīves noslēpumu.
Sirsnīgi sveicieni arī zelta 

pārim Gaļinai un Valentīnam 

Borodkiniem, kas ģimenes aps
tākļu dēļ nevarēja ceremonijā 
 piedalīties.

Ivanda un Gatis Ozoli un Rita un Ojārs Šulci zina ilgas kopdzīves noslēpumu. Foto no domes arhīva

Aktualitātes ūdenssaimniecības 
attīstības projektā
Tā kā ir uzlabojušies laikapstākļi, 
projekts “Ūdenssaimniecības at
tīstība Saulkrastos, ūdens saim
niecības attīstība Austrumlatvijas 
upju baseinu pašvaldībās, 3. kārta” 
turpinās. Patlaban tiek padarīti 
nepabeigtie darbi kanalizācijas 
sistēmā, savukārt labiekārtošana 
turpināsies pavasarī, kad zeme būs 
pilnībā atkususi. 

Tā kā ūdenssaimniecības attīs
tības projekts ir sarežģīts un tiek 
saņemtas vairākkārtējas rakstiskas 
un telefoniskas iedzīvotāju sūdzī
bas par būvniecību, izraktajām un 
nesalabotajām ielām, katru nedēļu 
tiek organizētas darba sapulces ar 
projektā iesaistītajiem dalībnie
kiem, t.  i., SIA “Saulkrastu komu
nālserviss” (SKS), būvdarbu veicē
jiem AS “BMGS” un SIA “TIKA” 
pārstāvjiem, kurās notiek paveikto 
un plānoto darbu grafiku pārbau
de un saskaņošana, tiek apspriesti 
jautājumi, kas saistīti ar iedzīvo
tāju neapmierinātību. SKS ne vien 
informē būvniekus par iedzīvotāju 
sūdzībām, bet arī uzliek par pie
nākumu reaģēt uz katru konkrēto 
sūdzību un novērst nepilnības.

SKS aicina iedzīvotājus par pa
manītajām neizdarībām un prob
lēmām saistībā ar rakšanu vērsties 
pie tiešajiem būvdarbu veicējiem – 
būvdarbu vadītāja Saulkrastu Cen
tra daļā Jevgēnija Doronkina (tālr. 
26330987), Ziemeļu daļā Zvejniek
ciemā pie Eduarda Kisiļova (tālr. 
2923843) vai būvuzrauga Artūra 
Sčura (tālr. 20216021). Kā arī, lai 

noskaidrotu vai precizētu infor
māciju par veikto un vēl paredza
mo kanalizācijas tīklu paplašinā
šanu un rekonstrukciju SKS aicina 
zvanīt SKS Ūdensapgādes un labie
kārtošanas nodaļas vadītajam Bru
no Veidem (tālr. 28638505).

Lai risinātu projektā aktualizē
jušās problēmas, Vides aizsardzī
bas un reģionālās attīstības minis
trija (VARAM) pērn 11.  decembrī 
Saulkrastu novada domē rīkoja tik
šanos, kurā piedalījās VARAM pār
stāvji, Saulkrastu novada domes 
vadība, SKS vadība un iedzīvotāji. 
Tās laikā notika viedokļu apmaiņa 
par projekta gaitu, paveiktajiem un 
plānotajiem darbiem. 

SKS informēja par pabeigta
jiem būvdarbiem līguma “Kanali
zācijas paplašināšanas un rekons
trukcijas Saulkrastos”, kā arī par 
būvdarbiem Saulkrastu Dienvidu 
daļā, kas tika pārtraukti zemās 
ārā temperatūras un sniega dēļ. 
Šos būvdarbus paredzēts pabeigt 
līdz 2013. gada jūnijam. Tāpat tika 
sniegta informācija par Ziemeļu 
daļā notiekošajiem būvdarbiem, 
kas norisinājās Ainažu un Akācijas 
ielā. Pabeidzot darbus, būvniekiem 
ir jāsakārto izraktās brauktuves un 
jāveic labiekārtošana. 

Kopumā projekta ietvaros tiks 
būvētas ūdens ņemšanas, sagata
vošanas un uzglabāšanas iekārtas 
un rekonstruēti un izbūvēti jauni 
ūdensvadi gandrīz 14 km garumā, 
jauni kanalizācijas tīkli 24 km ga
rumā un izbūvētas 12 jaunas kana

lizācijas sūkņu stacijas. Patlaban 
nodotas ekspluatācijā trīs dzeramā 
ūdens atdzelžošanas stacijas un iz
būvēti jauni ūdensvada un kanali
zācijas tīkli.

Pabeidzot projektu, Saulkrastu 
iedzīvotājiem tiks 

• nodrošināta pilnvērtīga un 
tīra dzeramā ūdens piegāde,

• nodrošināta ūdens padeves 
drošība un nepieciešamais ūdens 
apjoms sistēmā,

• samazināts neuzskaitītā 
ūdens daudzums un samazināts 
ūdensapgādes tīklu avāriju risks,

• samazināts virszemes ūdens 
piesārņojums ūdenstecēs un 
gruntsūdenī no pārplūstošām 
nosēdbedrēm, nepietiekami at
tīrītiem notekūdeņiem un septi
ķiem.

Atgādinām, ka tuvāka infor
mācija par ūdenssaimniecības 
attīstības projektu pieejama SKS 
vietnes www.komunalserviss.lv sa
daļā “Ūdenssaimniecības attīstī
bas projekts”, kur var iepazīties ar 
esošo ūdensvadu un kanalizācijas 
tīklu izvietojumu pa ielām, šobrīd 
būvējamo tīklu izvietojumu un 
perspektīvā plānotajiem darbiem.

SKS atvainojas iedzīvotājiem 
par sagādātajām neērtībām un 
aicina ar sapratni izturēties pret 
izveidojušos situāciju un, ja ir pa
manītas būvnieku neizdarības, ne
kavējoties sazināties ar būvdarbu 
veicējiem. 

SIA “Saulkrastu komunālserviss”

VSAA un NVA konsultācijas
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras darbinieks pieņems 

apmeklētājus 17. janvārī plkst. 10–12 
Saulkrastu novada domē 108. kabinetā.

Nodarbinātības valsts aģentūras darbinieki pieņems 
apmeklētājus 4. un 7. februārī no plkst. 10–15. 

Saulkrastu novada domes zālē.

Paldies labdarības 
akcijas dalībniekiem
Ar jaunām cerībām un apņemša
nos darīt labus darbus, vecā gada 
vietā stājies 2013. gads.

Dāvināšanas laiks pārskrējis, 
bet ir palicis prieks un gandarī
jums par kopīgo vēlmi sagādāt 
svētku prieku.

Saulkrastu sociālā dienesta 
darbinieki grib pateikties visiem, 
kas atbalstījuši labdarības akci
ju “Gaišus Ziemassvētkus”: SIA 
“Saulkrastu meži”, SIA “Saulkras
tu aptieka R.B”, biedrībai “Vid
zemes zvejnieku biedrība”, Saul
krastu deputātei Selgai Osītei, 
Dacei Puriņai, Signei Rozenfel
dei, kā arī Kārlim Kazākam un 
Mārim Saukānam.

Mēs esam pateicīgi, ka arī 
šajā gadā Saulkrastu un Zvejniek
ciema pensionāres ir saadījušas 
zeķītes, cimdiņus un sarūpējušas 
sirdsmīļas dāvaniņas ar apsveiku
miem. 

Sociālais dienests izsaka pa
teicību Saulkrastu sākumskolas 
skolotājai Daigai Bernau un viņas 
audzēkņiem par dalību labdarības 
pasākumā, izgatavojot Ziemas
svētku apsveikumus vientuļajiem 

pensionāriem un sagatavojot at
bilstošu apsveikuma programmu. 

Tik darbīgajās dienās palīdzī
bu sniedza Selga Osīte un Maruta 
Muste, nogādājot dāvanas tiem, 
kuri paši pēc tām ierasties nevarēja. 

Svētku koncertus gan liela
jiem, gan mazajiem organizēja PA 
“Saulkrastu kultūras un sporta 
centrs”. 

Sociālā dienesta pārziņā, kā 
katru gadu, bija dāvanu sarūpēša
na. Saulkrastu novada dome šim 
pasākumam piešķīra Ls 4000.

Šajā gadā Ziemassvētku 
paciņas saņēma 170 bērni un 
300  ģimenes – trūcīgas perso
nas, vientuļie pensionāri, 1. gru
pas invalīdi, hroniski slimi bērni, 
bērni, kuri ir aizbildnībā, bērni, 
kuri ir ārpusģimenes aprūpē, 
daudzbērnu ģimenes, Saulkrastu 
Sociālās aprūpes mājā dzīvojošie 
 pensionāri.

Novēlu visiem akcijas atbals
tītājiem un dalībniekiem laimīgu, 
veselīgu un labestīgu jauno gadu!

Anita Bogdanova, 
sociālā dienesta vadītāja
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Autoriepu vākšana – dārga un nes zaudējumus
No decembra SIA “ZAAO” 
(ZAAO) ir mainījis noteikumus 
attiecībā uz nolietoto autoriepu 
nodošanu un savākšanu, tomēr 
uzņēmums joprojām turpina to 
pieņemšanu, lai nodrošinātu vi
dei kaitīgo preču noglabāšanu un 
sniegtu iedzīvotājiem maksimāli 
plašas atkritumu nodošanas ie
spējas. Noteikumos izmaiņas ir 
skārušas apjomu, kādu iedzīvotāji 
var nodot ZAAO bez maksas, pro

ti, no privātpersonām Eko lauku
mos viena gada laikā bez maksas 
tiek pieņemtas 4 (četras) vieglo 
transportlīdzekļu riepas, savukārt 
juridiskajiem klientiem turpmāk 
par riepu nodošanu ir jāmaksā. 

ZAAO šķirotu atkritumu sa
vākšanas daļas vadītāja Ginta 
Gailuma: “Šāda situācija ir iz
veidojusies vairāku iemeslu dēļ, 
būtiskākais no tiem – Latvijā nav 
reālu iespēju riepas nodot tālākai 

pārstrādei, turklāt valsts videi kai
tīgo preču apsaimniekotāji ZAAO 
kā atkritumu savācēju nenodro
šina ar finansiālu atbalstu, līdz ar 
to riepu vākšana ir dārga un nes 
zaudējumus. Savulaik uzņēmums 
savāktās riepas izmantoja atkritu
mu noglabāšanas poligona “Daibe” 
būvniecības projektā, bet pēc tā 
pabeigšanas vairāku gadu gaitā ir 
izveidojušies ievērojami uzkrāju
mi, kuriem patlaban nav nekādu 

realizācijas iespēju. Šāda situācija 
diemžēl šobrīd ir visā valstī, un 
nolietoto autoriepu realizācija un 
pārstrāde ir problēma ne tikai re
ģionālā, bet arī nacionālā līmenī.”

Lai risinātu situāciju, ZAAO ir 
izstrādājis projektu, kas paredz rie
pu atkātotu izmantošanu pēc pār
strādes, un patlaban tiek meklētas 
iespējas tā realizācijai un ieviešanai.

Lija Ozoliņa

Rīta stundas un 
krēslas stundas bibliotēkā

Vai zināt, kas vieno Karlsonu, 
Pepiju Garzeķi, leduslācēnu 
Illi, valodu savstarpējo 
mijiedarbību un patriotismu? 
Tā ir Ziemeļvalstu Bibliotēku 
nedēļa, kura Latvijā pagājušā 
gada novembrī norisinājās 
jau 15. reizi ar tēmu 
“Dažādība Ziemeļvalstīs”.

Sadarbojoties Saulkrastu vidus
skolas un Saulkrastu novada 
bibliotēkām, šī nedēļa arī mūsu 
pilsētā norisinājās jau 10. reizi 
un sagādāja daudz interesantu, 
aizraujošu un radošas iedvesmas 
pilnu brīžu.

3. klases skolēniem ar audzi
nātāju Daigu Bernauu šī nedēļa 
aizritēja izcilās zviedru rakstnie
ces Astrīdas Lindgrēnes zīmē. 
Bērniem nācās pildīt dažādus 
atraktīvus uzdevumus un meklēt 
atbildes uz jautājumiem par auto
res radītajiem pasaku tēliem – at
tapīgo un kolorīto Karlsonu, dzī
vespriecīgo un nedaudz nešpetno 

Pepiju Garzeķi, draiskulīgo viszi
ni Lennebergas Emīlu un tik ami
zanti daudzkrāsainajiem Trokšņu 
ielas bērniem. Tāpat skolēniem 
bija iespēja gan virtuāli apmeklēt 
Astrīdas Lindgrēnes dzīvokli, gan 
doties izbraucienā ar vilcieniņu 
pa viņas radīto pasaku valstību. 
Ne mazāk prieka sagādāja arī 
iespēja kaut burtu uzdrukāt uz 
antīkas rakstāmmašīnas – teju tā
das pašas, uz kādas rakstījusi pati 
autore. Pārsteigums bērniem bija 
atklāsme, ka rakstniece bijusi tik
pat aizrautīga un enerģiska, pat 
nedaudz dulla, kā viņas radītie 
tēli, – ne velti vēl 96 gadu vecu
mā viņa rīkojusi kokā kāpšanas 
čempionātu, kurā turklāt ne vien 
piedalījusies pati, bet ieguvusi arī 
godalgotu vietu!

Turpretim 2. klases skolēnus 
ar audzinātāju Ernu Černiševu 
ciemos aicināja sniegbaltais le
duslācēns Ille, kurš Saulkrastos 
bija nokļuvis no savas dzimte
nes Grenlandes, atpeldot uz ais

berga. Lai Ille nejustos vientuļš, 
katrs bērns viņam sagādāja drau
gu – savu no mājām līdzpaņem
to rotaļu lāci. Kopīgi tika lasīta 
grāmatiņa par Illi, kurš nejauši 
bija nokļuvis pie meža brūna
jiem lāčiem un nekādi nevarēja 
saprast, kāpēc tie viņu nepie
ņem savā barā tikai tāpēc, ka Ille 
ir atšķirīgs – balts un pūkains. 
Stāstiņš par leduslācēnu, kā arī 
tik dažādie bērnu rotaļu lāči lika 
visiem kopā aizdomāties par to, 
cik atšķirīgi mēs katrs varam būt, 
un tā vietā, lai par to satrauktos 
un savstarpēji apceltos, daudz 
interesantāk taču ir kopā darīt 
dažādas patīkamas lietas! Tāpat 
bērni iepazina Grenlandi – tik 
tālo un sniegbalto zemi, tās dabu 
un klimatu, iedzīvotājus un dzī
vesveidu.

Savukārt 11. klases skolēni ar 
latviešu valodas skolotāju  Inesi 
Ābolu apcerēja un caurskatīja 
valodas un identitātes jautāju
mus. Par piemēru ņemot Mikas 

Nusiainena darbu “Želejkonfekšu 
bēglis”, kurā atainota somu iz
celsmes jaunieša dzīve Zviedrijā, 
Saulkrastu jaunieši dalījās savos 
ieskatos un redzējumā par dzīves 
telpu šeit, Latvijā. Mēģinot atklāt 
faktus un viedokļus par Ziemeļ
valstu valodu politiku, varam 
vilkt paralēles arī ar situāciju Lat
vijā un definēt savu nostāju. Par 
patīkamu pārsteigumu, lielākā 
daļa jauniešu valodas jautājumos 
nav gatavi ieņemt tikai vērotāja 
pozu, bet stingri pastāv uz latvis
kuma saglabāšanu laikā un telpā. 
Un ne tikai valsts svētku priekš
vakarā.

Paldies par brīnumaini pār
steidzošo nedēļu gan skolēniem, 
gan viņu skolotājiem! Tāpat sirs
nīgs paldies sakāms arī Saulkras
tu muzeja speciālistei Dagnijai 
Gurtiņai, kā arī Saulkrastu vidus
skolas un Saulkrastu novada bib
liotēku kolektīviem.

Daina Miķelsone

2. klases skolēnus 
ar audzinātāju 
Ernu Černiševu 
ciemos aicināja 
sniegbaltais 
leduslācēns Ille, 
kurš Saulkrastos 
bija nokļuvis no 
savas dzimtenes 
Grenlandes, 
atpeldot uz 
aisberga. Lai Ille 
nejustos vientuļš, 
katrs bērns 
viņam sagādāja 
draugu – savu 
no mājām 
līdzpaņemto 
rotaļu lāci. 
Foto no domes 
arhīva

Paziņojums par detālplānojuma “Sentimmas” projekta nodošanu 
sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai
Saulkrastu novada dome 
28.12.2012. pieņēma lēmumu “Par 
detālplānojuma “Sentimmas” 
projekta nodošanu sabiedriska
jai apspriešanai un atzinumu sa
ņemšanai” (sēdes protokols Nr. 17 
§ 26).

Sabiedriskā apspriešana 
termiņš noteikts no 2013. gada 
14. janvāra līdz 8. februārim. 
Sabiedriskās apspriešanas laikā 
detālplānojuma projekts būs 
izstādīts Saulkrastu novada 
domes 1. stāva vestibilā, Raiņa 

ielā 8, Saulkrastos un Saulkras
tu pašvaldības vietnē www.
saulkrasti.lv.

Rakstiskus priekšlikumus un 
ierosinājumus iesniegt Saulkras
tu būvvaldē, Raiņa ielā 8, 
Saulkrastos, darba dienās domes 

darba laikā līdz 8.02.2013.
Sabiedriskās apsprieša

nas sanāksme notiks pirmdien 
28.01.2013. plkst. 18 Saulkrastu 
būvvaldē, 101. kabinetā, Raiņa 
ielā 8, Saulkrastos, Saulkrastu no
vadā.

Laizānu, Normundu Rutuli, Lieni 
Šomasi un Gacho vakara koncertā 
un trešo Saulkrastu koklētāju sa
ietu “Koklē vēju vanadziņš”.

Starptautiskais festivāls 
“Saul krasti Jazz” svinēja 15.  ju
bileju. Par godu notikumam 
Saules laukumā uzstādīts ziedu 
saksofons. Laukumā norisinājās 
festivāla dienas koncerti un īpaša 
tērpu izrāde.

Augustā Saulkrastu domes 
zālē skatītājus aicināja klasiskās 
mūzikas koncertu cikls “Vasa
ras vakara mūzikas koncerti”. 
Notika Uldim Dukam veltītie 
mūzikas svētki “Rudens roze”. 
Saulkrastos skanēja ērģeļmūzi
ka. Norisinājās īpašs nakts kon
certs ar “Schola Cantorum Riga”, 
kas pulcēja lielu klausītāju un 
skatītāju pulku.

Septembrī Saules laukumā 
ceļu sāka jauns festivāls “Pa sau
lei”  – baltu dziesmas un vienotī
bas dienai par godu.

Oktobrī jauniešu deju ko
lektīvs “Krustu šķērsu” svinēja 
30 gadu jubileju.

Novembrī skatītājus priecēja 
vokālā ansambļa “Dzīle” 10  gadu 
jubilejas koncerts.

Lāčplēša dienai par godu 
Saulkrastu Pēterupes evaņģēliski 
luteriskajā baznīcā skanēja jauktā 
kora “Anima” pirmatskaņojums – 
Lūcija Garūta “Dievs, tava zeme 
deg!”. LR proklamēšanas gada
dienai par godu Saules lauku
mā iedzīvotāji pulcējās, lai kopā 
dziedātu valsts himnu un veidotu 
simbolisku uguns zīmi. 

Decembrī Saules laukumā 
svētku eglei tika iedegtas svecī
tes un atklāta Betlēmes ainiņa. 
Saulkrastu Pēterupes evaņģēliski 
luteriskajā baznīcā Saulkrastu 
jauktais koris “Anima” kopā ar vo
kālo grupu “Teria”, solistiem un 
ērģelnieku Jāni Pelši sniedza Zie
massvētku brīnuma sagaidīšanas 
koncertu “Ziemassvētku zieda 
noslēpums”.

Saulkrastieši pirmo reizi pul
cējas Jaunā gada sagaidīšanas svi
nībās Saules laukumā, priecājās 
un dejoja kopā ar leģendāro gru
pu “Linga”, uz lielekrāna vēroja 
tiešraidi no Rīgas un uzgavilēja 
košajam salūtam! 

Tāpat visa gada garumā Saul
krastu bibliotēkā, Saulkrastu 
novada domes zālē un kultūras 
namā “Zvejniekciems” ikviens 
varēja baudīt lieliskas mākslas iz
stādes. 

Ar dziesmām 
un dejām 
cauri 
2012. gadam
 1. lpp.

Saulkrastu novada 

uzņēmēju tikšanās notiks 

pirmdien, 28. janvārī, 

plkst. 18. 

Tuvāka informācija pa 

tālr. 29237265.
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Izsludināts konkurss 
tūrisma aktivitāšu 
veicināšanai
Lauku atbalsta dienests izsludi
nājis atklāta konkursa projektu 
iesniegumu pieņemšanu Eiropas 
Savienības Eiropas Lauksaim
niecības fonda lauku attīstībai 
(ELFLA) un Lauku attīstības 
pro grammas (LAP) pasākumam 
“Tūrisma aktivitāšu veicināša
na” saskaņā ar Ministru kabineta 
2012. gada 13. novembra noteiku
miem Nr. 773 “Kārtība, kādā pie
šķir valsts un Eiropas Savienības 
atbalstu atklātu projektu iesniegu
mu konkursu veidā pasākumam 
“Tūrisma aktivitāšu veicināšana”.

Projektu iesniegumu pieņem
šana 9. kārtai pasākumā “Tūrisma 
aktivitāšu veicināšana” notiks 
no 2013. gada 28. janvāra līdz 
2013. gada 28. februārim ar kopējo 
pieejamo publisko finansējumu:

1) aktivitātei, kas saistīta ar 
lauku tūrisma saistītu tūrisma 
pakalpojumu mārketinga akti
vitāšu īstenošanai – Ls 200 000 
(divi simti tūkstoši latu) apmērā;

2) pārējām aktivitātēm – Ls 
3 412 214 (trīs miljoni četri simti 
divpadsmit tūkstoši divi simti 
četrpadsmit latu) apmērā.

Pasākuma projektu īsteno
šanas beigu datums, ja tiek veik
tas investīcijas pamatlīdzekļu 
iegādei, ir astoņi mēneši, ja tiek 
veikta būvniecība un rekonstruk
cija – astoņpadsmit mēneši no 
Lauku atbalsta dienesta lēmuma 
pieņemšanas par projektu iesnie
gumu apstiprināšanu.

Projektu iesniegumi jāie
sniedz Lauku atbalsta dienesta 
reģionālajās lauksaimniecības 
pārvaldēs vai centrālā aparā
ta Klientu apkalpošanas daļā 
(308.  kab.), elektroniski (atbil
stoši normatīvajiem aktiem 
par elektronisko dokumentu 

 noformēšanu) vai – izmantojot 
Lauku atbalsta dienesta elektro
nisko pieteikšanās sistēmu (EPS).

Projekta iesnieguma veidla
pa un metodiskie norādījumi tās 
aizpildīšanai ir atrodami vietnē 
www.lad.gov.lv, sadaļā “ES at
balsts”.

Centrālā aparāta un reģionā
lo lauksaimniecības pārvalžu ad
reses ir uzrādītas interneta vietnē 
www.lad.gov.lv.

Lauku atbalsta dienests iz
sludina pieteikšanos uz Kredī
tu fonda līdzekļu aizdevumiem 
saskaņā ar 2010. gada 20. jūlija 
Ministru kabineta noteikumiem 
Nr. 664 “Kārtība, kādā tiek ad
ministrēts un uzraudzīts valsts 
un Eiropas Savienības atbalsts 
lauksaimniecībai, lauku un ziv
saimniecības attīstībai, izveido
jot Kredītu fondu”.

Kredītu fonda aizdevumi tiek 
piešķirti pasākuma “Tūrisma ak
tivitāšu veicināšana” ietvaros ar 
kopējo publisko finansējumu Ls 
484 389 (četri simti astoņdesmit 
četri tūkstoši trīs simti astoņ
desmit deviņi lati) apmērā. Pie
teikšanās uz Kredītu fonda aiz
devumiem notiks no 2013. gada 
28. janvāra līdz 2013. gada 1. jūni
jam vai līdz brīdim, kad tiks rezer
vēts viss pieejamais Kredītu fon
da finansējums, par to publicējot 
paziņojumu laikrakstā “Latvijas 
Vēstnesis”.

Iesniegumi Kredītu fonda 
līdzekļu saņemšanai jāiesniedz 
bankās vai krājaizdevu sabiedrī
bās līdz 2013. gada 1. jūnijam.

Ziemā brauc 
ciemā!
Kārtējai aktīvai ziemas 
sezonai sākoties, Alojas, 
Carnikavas, Limbažu, 
Salacgrīvas un Saulkrastu 
Tūrisma informācijas 
centri sadarbībā ar novadu 
uzņēmējiem atkārtoti 
sagatavojuši tematisku 
piedāvājumu “Ziemā brauc 
ciemā!”. 

Jaunais piedāvājums ir turpinā
jums Tūrisma informācijas cen
tru un novadu uzņēmēju veik
smīgai sadarbībai “Saviļņojošā 
Vidzeme” ietvaros. Jau trīs gadus 
četras Vidzemes pašvaldības – 
Salacgrīva, Aloja, Limbaži un 
Saulkrasti – izdod kopīgu tūrisma 
ceļvedi “Saviļņojošā Vidzeme”. 
Šogad dalībnieku pulkam pie
biedrojusies Carnikavas novada 
pašvaldība. 

“Ziemā brauc ciemā!” veidots 

ar mērķi palīdzēt katram atrast 
kaut ko sev noderīgu un intere
santu Vidzemes piekrastes nova
dos – gan ģimenēm ar bērniem, 
gan aktīvās atpūtas cienītājiem, 
gan gardēžiem un tiem, kuri vē
las uzlabot veselību vai vienkārši 
izbaudīt mieru.

Atsaucoties uz Tūrisma 
attīstības valsts aģentūras or
ganizēto Latvijas apceļošanas 
kampaņu “Iepazīsti Latviju no 
jauna!”, aicinām apceļot dzim
to zemi un izmantot Vidzemes 
piekrastes uzņēmumu piedāvā
jumus.

“Saviļņojošā Vidzeme” saka 
paldies visiem uzņēmējiem par 
atsaucību un aicina uzņēmējus 
būt atvērtiem un piedalīties nā
kamajos kopīgajos projektos.

Gita Memmēna,  
Saulkrastu TIC vadītāja

Kļūsim par zaļāko novadu Latvijā!
Nav piemērotāka brīža par jauna 
gada sākumu, lai ar labām do
mām un enerģisku rīcību pavērtu 
ceļu jauniem un brīnumainiem 
sasniegumiem. Tāpēc nopurini 
putekļus no grāmatplaukta, no
birdini gružus no žurnāla galdiņa, 
iztukšo pažobeles no vecām avī
zēm – veic revīziju savās mājās, 
lai atbrīvotu vietu jaunām un vēl 
neizlasītām grāmatām, žurnā
liem un avīzēm. Savukārt visus 
nevajadzīgos papīra un kartona 
izstrādājumus nodod otrreizējai 
pārstrādei, piedaloties makula
tūras vākšanas konkursā “Tīrai 
Latvijai”. 

Šajā akcijā, ko rīko “Zaļā jos
ta” sadarbībā ar SIA “Papīrfabri
ka “Līgatne””, AS “Latvijas valsts 
meži” un Valsts izglītības satura 
centru, iesaistījusies arī Saulkras
tu vidusskola. Konkurss tiek rī
kots ar mērķi rosināt bērnus un 
jauniešus rīkoties videi draudzī
gi, lai saudzētu dabas resursus. Ar 
konkursa palīdzību tiks pievērsta 
bērnu un jauniešu uzmanība 

 makulatūras šķirošanas nepie
ciešamībai un nozīmei ikdienas 
dzīvē, kā arī veidota izpratne, 
ka pareizi sašķiroti un nodoti 
atkritumi pārstrādei kļūst par 
vērtīgām izejvielām jaunu pro
duktu ražošanā. Konkursantiem 
makulatūras vākšanā aicinātas 
palīdzēt arī vietējās pašvaldības 
iestādes un uzņēmumi, nododot 
viņu rīcībā esošos nevajadzīgos 
papīra un kartona izstrādājumus, 
tā pietuvinot savas apdzīvotās 
vietas izglītības iestādes uzvarai 
un vērtīgām balvām. Savukārt tas 
Latvijas novads un pilsēta, kuras 
izglītības iestāžu audzēkņi būs 
savākuši visvairāk makulatūras, 

veselu gadu varēs lepoties ar Lat
vijas zaļākā novada un pilsētas 
titulu.

Makulatūras vākšanas kon
kurss noritēs līdz 2013. gada 
15.  martam. Makulatūru aicinām 
nodot Saulkrastu vidusskolas 
bibliotēkā Raiņa ielā 7, kontakt
persona – Ivonna Ungure.

Pēc konkursa rezultātu pazi
ņošanas uzzināsim, kuras skolas 
tiks pie vērtīgām balvām no SIA 
“Zaļā josta” – dāvanu kartēm 
sporta inventāra iegādei, kā arī 
vērtīgajām vides izziņas ekskur
sijām, ko uzvarētājiem sarūpējusi 
AS “Latvijas valsts meži”. Turklāt 
katra skola, kas piedalīsies kon
kursā, par katru savākto maku
latūras tonnu saņems 5 kg biroja 
vai zīmēšanas papīra no SIA “Pa
pīrfabrika “Līgatne””.

Iesaisties makulatūras vāk
ša nas konkursā un padari Saul
krastus par zaļāko novadu visā 
Latvijā!

Daina Miķelsone

Slēgs “GE Money Bank” filiāli
Plašākas filiāļu tīkla 
restrukturizācijas 
ietvaros “GE Money Bank” 
ir pieņēmusi lēmumu 
slēgt filiāli Saulkrastos, 
Ainažu ielā 10. 
Filiāles pēdējā darba diena 
būs šā gada 7. marts. 

Šāds lēmums pieņemts, lai pielā
gotu bankas izmaksas pašreizējai 
biznesa aktivitātei un apjomam 
Latvijā. 

“GE Money Bank” turpinās 
nodrošināt klientus ar bankas 
pakalpojumiem astoņās filiālēs, 
internetbankā un bankomātos.

Par plānoto filiāļu slēgšanu 
attiecīgo filiāļu klienti tiks infor

mēti iepriekš, un banka turpinās 
strādāt, lai nodrošinātu bankas 
pakalpojumus atbilstoši klientu 
prasībām.

Plānotajai filiāļu aizvēršanai 
nebūs tiešas ietekmes uz “GE 
Money Bank Latvija” klientu de
pozītiem un saistībām. Klienti, 
kurus skars šī restrukturizācija, 
tiks aicināti turpināt saņemt 
pakalpojumus tuvākajā “GE Mo-
ney Bank” filiālē, kā arī turpināt 
izmantot bankomātus un inter
netbanku, lai piekļūtu saviem 
līdzekļiem. Klienti tiek aicināti 
turpināt kredītu atmaksu atbil
stoši savā līgumā noteiktajam 
grafikam.

“GE Money Bank” izvērtē ie

spējas nodot šīs restrukturizācijas 
rezultātā skarto filiāļu telpas un 
ikdienas operācijas citām ban
kām, kas darbojas tirgū. Klienti 
attiecīgi tiks informēti, ja šāda 
iespēja radīsies.

“GE Money Bank”, tāpat kā 
klientu līdzekļi, ir droša un sta
bila: bankas likviditātes rādītājs 
divas reizes pārsniedz regulatora 
noteikto minimumu un tās kapi
tāla pietiekamības rādītājs sagla
bājas virs 14 %.

Jautājumu gadījumā klienti 
tiek aicināti vērsties “GE Money 
Bank” zvanu centrā  – 1878  – vai 
jebkurā “GE Money Bank” filiālē, 
vai apmeklēt bankas interneta 
vietni www.gemoneybank.lv.
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Par pieejamību kultūras mantojumam
Pagājušā gada novembrī 
Tulamorā (Īrija) notika 
otrais projekta CHARTS 
darba seminārs, lai nodotu 
labas prakses piemēru 
par pieejamību kultūras 
mantojumam.

Semināra laikā dalībnieki iepa
zinās ar Velsas (Apvienotā Ka
raliste) pieredzi par intelektuālo 
un fizisko pieejamību kultūras 
mantojumam, uzsverot radošu
mu kā atslēgu sapratnes veicinā
šanai. Midlendas (Īrija) pārstāvis 
iepazīstināja ar “Svētceļnieka 
ceļa projektu 2000–2012”, un 
pārstāvis no Eiropas kultūras 
tūrisma tīkla ECTN iepazīsti
nāja ar sociālo tīklu Placebooks, 
kurā tiek apvienoti dažādi di
gitālie instrumenti, lai radītu 
pieeju kultūras tūrisma digi
tālajiem resursiem. Gotlandes 
pārstāvis iepazīstināja ar vienī
go izveidoto datubāzi Zviedrijā 
Tillgänglighets Databasen, kura 
informē apmeklētājus un tūris
tus par piekļuvi, tostarp par īpa
šajām vajadzībām dažādai videi, 
sākot ar makšķerēšanas vietām, 
ostām, bibliotēkām, bērnudār
ziem, viesnīcām, slimnīcām, 
pārgājienu takām un izklaides 
parkiem, līdz kempinga vietām, 
veikaliem, kapsētām, sporta hal
lēm un koncertzālēm.

Noslēgumā projekta partne
riem tika nodots labas prakses 
piemērs par pieejamību kultūras 

mantojumam, kas bija šī seminā
ra mērķis.

Divu dienu laikā semināra 
dalībnieki iepazinās ar Ofalijas 
(Offaly) apgabalā esošās Ģimenes 
vēstures pētniecības biedrības dar
bu, apmeklēja Bolands Lock House , 
Tullamore DEW muzeju, Līšas 

(Laois) apgabala Abelejas (Abbey-
leix) bibliotēku, Biras (Birr) pilsētu 
ar daudziem vērtīgiem kultūras 
mantojumiem un brauca 10 km ar 
velosipēdiem.

Semināru rīkoja Midlendas 
reģionālā pašpārvalde. Seminārā 
piedalījās 28 dalībnieki no 10 pro

jekta partnervalstīm: Beļģijas, Nī
derlandes, Spānijas, Kipras, Grieķi
jas, Itālijas, Rumānijas, Zviedrijas, 
Lielbritānijas un Latvijas.

Midlendas reģionālā pašpār
valde – www.midlands.ie.

Placebooks – http://www.pla-
cebooks.org/.

Tillgänglighets Databasen 
www.t-d.se.

Ģimenes vēstures pētniecības 
biedrība – www.irishmidlandsan-
cestry.com.

Ieva Treija, 
Vidzemes tūrisma asociācija

Skolēnu, vecāku un 
pedagogu sarunas 
Pērn novembra beigās 
Zvejniekciema vidusskolā 
notika skolotāju, vecāku un 
skolēnu individuālās sarunas. 

Uz kopīgu sarunu mācību priekš
meta skolotāji uzaicināja vecākus 
kopā ar bērniem, kuri, pēc peda
gogu domām, mācās optimāli (6, 
7, 8 balles), bet varētu sasniegt vēl 
augstākus mācību rezultātus. 

Pavisam uz tikšanos tika uz
aicināti 53 vecāki, kuru bērnu 
iespējamo pozitīvo izaugsmi bija 
pamanījuši mācību priekšmetu 
skolotāji, ieradās – 42. Visvairāk 
vecāku kopā ar savu bērnu bija 
uzaicināti uz tikšanos ar vienu 
mācību priekšmeta pedagogu, 
bet bija arī tādi, kuri tikās ar di
viem vai pat trim skolotājiem. Ve
cākiem bija arī iespēja pieteikties 
sarunai ar pedagogu. To izman
toja trīs vecāki. Tā kā visi uzai
cinātie vecāki nevarēja ierasties 
noteiktajā laikā, sarunu laiku, ie
priekš vienojoties, bija iespējams 
mainīt. Žēl, ka daži vecāki, kuri 
neieradās, neuzskatīja par vaja
dzīgu informēt skolu. 

Pēc tikšanās ar pedagogiem 
vecāki aizpildīja anketu, atbildot 
uz dažādiem jautājumiem par sa
runu norisi un saturu. Visi vecāki 
(100 %) anketās norādīja, ka tik
šanās ar mācību priekšmetu sko
lotājiem bija labi organizētas un 
pārdomātas, sarunā kopīgi tika 

izanalizēti skolēna mācību sa
sniegumi, un vecāki ar skolotāju 
vienojās par turpmāko sadarbību, 
lai sasniegtu vēlamo rezultātu – 
mācību sasniegumu uzlabošanos. 
97,4 % vecāku norādīja, ka peda
gogi uzklausīja gan viņu, gan bēr
na domas un ka skolotāju sniegtā 
informācija viņus ieinteresēja un 
pārliecināja. 

Kopumā vecāki šādu sadar
bības formu vērtēja atzinīgi: 
“Noteikti atbalstāma ideja, lai 
veicinātu bērnu vēlmi mācīties 
labāk. Ļoti noderīga tikšanās gan 
bērnam, gan man. Bērnam pēc 
sarunas patīkamā gaisotnē radās 
vēlme mācīties vēl labāk. Turpi
niet iesākto darbu!”

Paldies vecākiem par sadarbī
bu, atsaucību un viedokli!

Valda Tinkusa

2012. gada 7. decembrī Nirnber
gā notika Furtas profesionālās 
vidusskolas un Zvejniekciema 
vidusskolas administrācijas un 
skolotāju tikšanās ar Nirnber
gas Rūpniecības un tirdzniecī
bas palātas pārstāvjiem Stefanu 
Kastneru un Udo Getemanu, lai 
runātu par skolēnu karjeras iz
vēli, uzsverot profesionālās izglī
tības nozīmi. No Zvejniekciema 
vidusskolas sarunās piedalījās 
skolas direktors Andris Dulpiņš, 
direktora vietniece Valda Tinkusa 
un angļu valodas skolotāja Gaida 
Haritone. 

Tikšanās laikā Nirnbergas 
Rūpniecības un tirdzniecības 

palātas pārstāvji uzsvēra, ka paš
laik Vācijā liela uzmanība tiek 
pievērsta izglītības politikai, lai 
veicinātu kvalificēta un konkurēt
spējīga darbaspēka izglītošanu un 
apmācību, uzsverot, ka kvalitatīvi 
cilvēkresursi ir Vācijas un Eiropas 
Savienības tautsaimniecības attīs
tības pamats. Lai to nodrošinātu, 
jāklīdina mīts, ka tikai augstākā 
izglītība paver plašākas iespējas 
darba tirgū. Profesionāli sava aro
da pratēji ir daudz nepieciešamāki 
un reizēm pat labāk atalgoti nekā 
augstskolu beigušie bakalauri bez 
profesionālās kvalifikācijas. 

Lai nodrošinātu izglītības un 
prakses saikni, Zvejniekciema 

 vidusskolai tiek piedāvāts iesais
tīties starptautiskā projektā, kura 
ietvaros, ja tiks panākta trīspusē
ja vienošanās. Mūsu skolas sko
lēniem būs iespēja praktizēties 
dažādos Nirnbergas uzņēmu
mos. Tiek plānots, ka mūsu sko
lēnu praksi uzņēmumos varētu 
vadīt vācu skolēni, kuri pirms 
tam praktizējušies attiecīgajā 
 uzņēmumā. 

Ja tiks panākta vienošanās un 
sākta plānotā trīspusējā sadarbī
ba, jūlija pēdējā nedēļā uz Vāciju 
praksē varētu doties 15–20 Zvej
niekciema vidusskolas audzēkņi. 

Valda Tinkusa

Zvejniekciema 
vidusskolas 
direktors 
Andris Dulpiņš, 
angļu valodas 
skolotāja Gaida 
Haritone un 
Nirnbergas 
Rūpniecības 
un tirdznie-
cības palātas 
pārstāvji.
Foto no 
Zvejniekciema 
vidusskolas 
arhīva

Zvejniekciema vidusskola 
iesaistīsies starptautiskā projektā

Seminārā no Latvijas piedalījās Ērgļu novada domes priekšsēdētājs Guntars Velcis, Raunas novada domes 
izpilddirektore Linda Zūdiņa, Saulkrastu Tūrisma informācijas centra vadītāja Gita Memmēna, Vidzemes 
Tūrisma asociācijas valdes priekšsēdētājs Raitis Sijāts un speciāliste Anna Kupče. Foto no domes arhīva

Mamogrāfs 

2013. gada pirmajā 
pusgadā mobilais 

mamogrāfs Saulkrastu 
slimnīcas teritorijā 

darbosies
•  4. februārī,
•  21. martā,
•  13. maijā.

Pieteikties uz mamogrāfiju 
pa tālr. 67142840, 

27866655.
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Svētku laikā Saulkrastos 
sumināti tie, kuri šogad savus 
namus greznoja īpaši svinīgi. 
Konkursa laureāti visi kā viens 
atzīst – prieks, kādu sirdij dod 
gaismiņām izgreznota māja, 
ir daudzkārt lielāks nekā 
elektrības rēķins par decembri.

Konkurss “Skaistākais Ziemas
svētku noformējums” tiek rīkots 
jau ceturto gadu ar mērķi veici
nāt skatlogu, dzīvojamo un sa
biedrisko ēku izgreznošanas tra
dīcijas, radot pilsētā un novadā 
Ziemassvētku noskaņas. Domes 
priekšsēdētāja vietnieks Nor
munds Līcis šogad sveica privāt
māju īpašniekus Ivetu Mušperti, 
Ingu GeistardiZaporožecu un 
Jāni Kauliņu, bet par sabiedrisko 
iekštelpu noformējumu – pirms
skolas izglītības iestādi “Rūķītis” 
(Stirnu iela 23) un par skatlogu 
noformējumu SIA “LASSO” (Rī
gas iela 99).

Domes priekšsēdētāja viet
nieks Normunds Līcis atzīst, ka 
cilvēku taupība ir jūtama. Kāds 
aizbraucis uz ārzemēm, sava 
nama logus atstājot tumsā, cits, 
santīmus makā skaitīdams, to 
nevar atļauties. Tie, kas gaismi
ņas iededz, to dara tikai dienas 
tumšajā pusē  – pa dienu elek
trību velti netērē. Bet priecē tās 
jaunās ģimenes, kuras salīdzi
noši nesen pārcēlušās uz dzīvi 
Saulkrastos un svētku rotāšanai 
pievēršas ar gaumi. Pie namu 
durvīm piekar vainadziņus, pie 
žoga pieliek kādu nelielu deko
ru. “Ir skaidrs, ka gaismas mak
sā naudu, bet ir cilvēki, kuri, par 
spīti finansiālajam aspektam, 
savu māju dekorē. Viens no šā
diem pozitīvajiem piemēriem ir 
Jānis Kauliņš. Viņš ik gadu deko
rē savu eglīti ceļa malā, par kuru 
var priecāties arī citi, kas to pa
mana.”

Kopā ar konfektēm un pipar
kūkām greznāko māju īpašnieki 
saņēma arī dāvanu kartes no vei
kala “Depo” 30 latu vērtībā. N. Lī
cis uzsver, ka ir svarīgi pateikties 
tiem, kas nepaliek vienaldzīgi un 
ir atsaucīgi pašvaldības iniciatī
vām un rosinājumiem.

Pirmās elektriskās svecītes 
eglē – no ēdnīcas
Konkurss par skaistāk izgaismo
to māju notiek jau ceturto reizi, 
un tieši tik sen tajā piedalās arī 
pieredzes bagātais laureāts  – Jā
nis. Viņa māja ir tieši Saulkrastu 
vidū – tas izmērīts tradicionāla
jos pavasara gājienos. “Ja brauc ar 
mašīnu, tad līdz vidum pietrūkst 
simt metru. Savukārt dejotājiem 
ir tāda tradīcija pavasara pusē iet 
lāpu gājienā. Pusi jauniešu, vidē
jās paaudzes un senioru kolek
tīvu aizved uz vienu Saulkrastu 
galu, bet pusi – uz otru. Vienlai
kus grupas dodas viena otrai pre
tī, un, kad satiekas, tad ir atrasts 
pilsētas vidus. Atrastajā vietā tiek 
iestādīts koks. Ierasts, ka satikša
nās parasti ir pie manas mājas vai 
mazliet tālāk,” stāsta vīrs. Viņš 
piebilst, ka reiz arī pats intereses 

pēc esot ar mašīnu braucis un 
mērījis attālumu, – māja un egle 
blakus tai patiesi izrādījies cen
trālais objekts.

Dzimis un audzis rīdzi
nieks, desmit gadu laikā Jānis 
Kauliņš iedzīvojies Saulkras
tos kā savās, īstajās mājās. Vīrs 
Saulkrastos pastāvīgi dzīvo tikai 
pēdējo desmitgadi, taču egli pie 
mājas Saulkrastu centrā grezno 
jau 25  gadus. Precīzu gadu skai
tu viņš labi atceras, jo tieši tik 
ilgi ir pazīstams ar savu pēdējo 
sievu. Vēl dziļos krievu laikos, 
kad sievas vecāki dzīvojuši ta
gadējās Jāņa mājās, viņš kopā ar 
sievu Ziemassvētkos braucis uz 
Saulkrastiem un pie reizes vien
mēr pušķojis 
egli. Sākotnēji 
pušķotas pa
rastās, no meža 
atnestās eglītes. 
Bet 1992. gadā 
Jānis tika pie 
savas īstās piemājas egles. Tai ir 
savs interesants stāsts: Jānim no 
studiju laikiem ir divi draugi  – 
Vents un Varis. Tie Jānim pirms 
20  gadiem uz Ziemassvētkiem 
uzdāvinājuši divas eglītes podi
ņos  – vienu pundureglīti, otru 
parasto, kas nu jau pie mājas sle
jas apmēram desmit metru aug
stumā. Jānis tobrīd vēl dzīvojis 
Rīgā, Mežaparkā, un arī tur vi
ņam bijusi sava greznojamā egle. 
Savu pirmo pušķošanas piedzī
vojumu Jānis atceras vēl no pa
visam maza vecuma. Vecmamma 
tolaik strādājusi ēdnīcā, un no 
turienes bija dabūtas elektriskās 
svecītes. “Mums pie mājas bija 
eglīte, un svecītes ielikām tajā. 
Vēlāk jau pirkām klāt, jo svecītes 
ātri izdega,” atceras Jānis.

Igauņi nāk ciemos 
ar pudeli
Šobrīd Jānis strādā Rīgas Dizai
na un mākslas vidusskolā par 
elektriķi, “tāpēc man ir viegli 
pušķot,” viņš smej. Šogad daudz 
darba bijis arī pie skolas Ziemas
svētku rotājumiem, tāpēc līdz 1. 
adventei māju un egli nav pa
guvis izkrāšņot. Dažas virtenes 
iekārtas un iedegtas, bet pilnī
bā rotāšanas darbus izdevies 

 paveikt uz 3.  adventi. Elektriskā 
apgaismojuma salavecīši, kas 
sakārti egles virtenē,  mērojuši 
ceļu no Vācijas. Jānis, jau laikus 
gatavojoties svētkiem, tos pasū
tījis internetā. Māju logus rotā 
Ziemassvētku vecītis kamanās ar 
briežiem un elektriskās svecītes. 
Gar jumta kori ir zaļa gaismas 
virtene, kas uzlikta pērn uz jauno 
gadu. Šogad izgaismots arī skur
stenis – sarkans, mirgojošs. Jānis 
priecājas, ka tumšajos vakaros 
sarkanā skursteņa gaisma izceļ 
dūmus. Viņš stāsta, ka pēdējos 
gados pāriet uz led apgaismoju
mu arī svētku rotājumos  – tas 
iznāk ievērojami ekonomiskāk.

Vīrietis atzīst, ka ik gadu pa
pildina savu 
rotājumu krāju
mu. Šogad par 
jaunu virteni 
iztērēti 50  lati, 
klāt vēl jārēķina 
vismaz 30  latu, 

ko katru gadu nākas atdot par 
elektrības rēķinu. Kopumā šo 
gadu gaitā apgaismojuma inven
tārā iztērēti apmēram 130 lati. Par 
spīti iespaidīgajām izmaksām, Jā
nis ir pārliecināts  – prieks, kādu 
sirdij dod mirdzošas gaismiņas 
eglēs un namos, ir daudz lielāks 
nekā iztērētā nauda. “Mani ie
priecina tas, ka man pašam ir un 
ka pie reizes varu iepriecināt arī 
visus garāmgājējus un garām
braucējus. Jūs nevarat iedomāties, 
kas tas ir par gandarījumu, kad es 
atceros, 1987.  gadā man pie dur
vīm piezvana divi igauņi un saka, 
ka svētku egle viņiem liek justies 
kā mājās. Un uzdāvina man “Vana 
Tallin” pudeli. Viņi saka – jau otro 
gadu brauc garām un priecājas. 
Uzreiz ir daudz lielāks prieks un 
stimuls kaut ko darīt  – kad citi 
tevi novērtē. Toreiz PSRS laikā 
Igaunijā bija ļoti stingra tā eglīšu 
greznošana, mums Latvijā tajos 
gados vēl ļoti reti kurš greznoja. 
Vienreiz man pat uzrakstīja pro
tokolu par izrotātu eglīti  – Zie
massvētki neesot padomju svētki, 
jāsvin esot Jaunais gads. Padomju 
laikā jau ticība bija aizliegta. Es 
nepareizā laikā nepareizo objektu 
esmu iededzis,” tagad atminas un 
smejas Jānis.

Saulkrastos var justies 
īpašs un pamanīts
Konkursa laureātu vidū bija arī 
Inga GeistardeZaporožeca, kuras 
māju Mārstaļu ielā no galvenās ie
las redzēt nevar, tāpēc daudziem 
skaistais skats paliek nepamanīts. 
Konkursam viņa pieteikusies, sa
vas kaimiņienes mudināta, kura 
zinājusi par pašvaldības aicināju
mu. Par saņemto balvu un atzinī
bu Inga patiesi priecājas. “Ir jauki, 
ka kāds arī ir atbraucis, paskatī
jies, novērtējis. Rīgā es būtu tikai 
viena no daudziem, bet šeit cilvē
ku tomēr ir mazāk, māju nav tik 
daudz, un tu vari justies īpašāks 
un pamanītāks.”

“Paši sev par prieku salikām 
daudz, daudz lampiņas, gan no 
ārpuses, gan iekšpuses, šogad 

sanāca tāda lielummānija,” par 
savu aizrautīgo mājas greznošanu 
smejas jaunā sieviete. Izgreznotā 
Mārstaļu ielas māja gaismiņās 
bijusi jau kopš 1.  adventes. Inga 
spriež, ka šogad īpašu svinīguma 
noskaņu un vēlmi padarīt gaišu 
vidi lielā mērā ietekmējusi meiti
ņas piedzimšana: “It kā par prieku 
viņai vecāki izpaužas, bet īstenībā 
jau pašiem ir vēl lielāks prieks par 
to visu.” Ingai šī ir pirmā ziema, 
kuru viņa pavada Saulkrastos, – 
līdz šim vienmēr bijusi atpūtnie
ce, kura no Rīgas uz jūras pilsētu 
atbrauc tikai vasarā. Meitas pie
dzimšana bijis iemesls ne tikai 
vērienīgai mājas greznošanai, bet 
arī lēmumam uz dzīvi Saulkras
tos apmesties pavisam. “Tā kā šī 
ir pirmā reize daudzām lietām, 

Pateicas novadniekiem par visskaistāk izgaismotajiem namiem

Sandras Lapkovskas radītā Betlēmes ainiņa Saulkrastu centrā 
pie Saules laukuma. Agneses Dzenes foto

“Vienmēr var gribēt vēl vairāk un krāšņāk, bet pilsēta pamazām 
 atdzīvojas. Skaidrs, ka lampiņas maksā naudu, bet prieks par tiem, kuri 
tomēr atrod lieku latu un savu namu izgaismo,” saka novada domes 
priekšsēdētāja vietnieks Normunds Līcis.

Vieniem no konkursa laureātiem – Ivetai Mušpertei ar vīru Andri, 
bērniem Miku un Montu – mājas greznošana pirmssvētku laikā jau 
kļuvusi par tradīciju.

Vasarā Saulkrastos 
varētu tapt rožu vai 

ceriņu iela.
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tad gribas, lai viss ir īpaši koši un 
daudz,” smej Inga. Viņa priecājas 
par mieru, ko var gūt, dzīvojot 
prom no Rīgas, svaigo gaisu, kas 
nāk par labu mazajai atvasei. “Tas 
ir tieši tas, ko man šobrīd vajag,” 
priecājas Inga. Viņa uzskata, ka 
vasarā Saulkrasti ir brīnišķīga 
kūrortvieta, tāpēc ziemas tum
šos mēnešus ir vieglāk pārdzīvot. 
“Turklāt nu jau diena kļūst garā
ka,” optimismu nezaudē Inga.

Atzinības rakstu 
liks pie sienas
Balvu par skaisti izrotātu namu 
saņēma arī Iveta Mušperte ar ģi
meni. Viņa stāsta, ka katru gadu 
pie visām mājas durvīm karina ad
ventes vainagus, arī pie vārtiņiem. 
Viss izrotāts arī ar lampiņām, lo

gos svečturīši. Mušpertu ģimene 
greznošanu sāk īsi pirms pirmās 
adventes un, tāpat kā citi, izman
to led lampiņas, kas ļauj ieekono
mēt. Mājas izgaismošana ir ikga
dēja Mušpertu ģimenes tradīcija, 
šogad dekorācijas papildinātas ar 
briedi ragavās uz mājas jumta. 
“Bērni vakarā labāk iet gulēt, kad 
redz, ka uz jumta spīd briedītis,” 
saka tētis Andris. Ar dekorēšanu 
ģimenē nodarbojas galvenokārt 
sieva, “man tikai atliek izpildīt ko
mandas,” smej Andris. Viņš stāsta, 
ka katru gadu lampiņas nākas pie
pirkt, jo vecās savu laiku nokalpo. 
“Laika gaitā ir izkristalizējies, ku
ras ir kvalitatīvākas, kuras švakā-
kas. Pēc pāris gadiem varbūt būs 
iekrājies tik daudz, ka jaunas vairs 
nevajadzēs.”

Pērn ģimene nav paguvusi 
konkursam pieteikties, bet šogad 
nodomājuši: “Nu kā, mēs taču 
katru gadu dekorējam! Mūsu 
māja ir meža ielokā, tāpēc dau
dzi nezina un nav redzējuši mūsu 
māju. Kad visapkārt ir tumšs, ap 
mūsu māju vienmēr gaišs.” 

Andris stāsta, ka konkursam 
pieteikties mudinājuši arī radi: 
“Tumšajā ziemas laikā, kad pie 
mums atbrauc ciemiņi, mēs pa
rasti visi sasēžamies busiņā un 
izbraukājam visus Saulkrastus, 
tādā kā ekskursijā. Viņi apskatīja 
apkārtni un nosprieda, ka mums 
noteikti vajadzētu piedalīties.”

Saņemtais atzinības raksts 
mājās tiks pielikts pie sienas, 
sola Andris. “Jābūt taču lepniem 
par to, ka dzīvojam Saulkrastos. 

Citi tikai krāj, lai varētu šeit 
nopirkt māju,” smejas vīrietis. 
Savukārt iegūto dāvanu karti 
no veikala “Depo”, visticamāk, 
ģimene izmantos jaunas lampi
ņu virtenes vai trijstūra svečtura 
iegādei.

Nākotnē varbūt 
puķu ielas
N. Līcis vērtē, ka ziema ir īstais 
laiks, kad cilvēki var izbrīvēt lai
ku un iesaistīties dažādās pašval
dības rīkotās aktivitātēs. Vasarā 
vairāk vilina jūra un dārza darbi, 
bet ziemā tas atkrīt. 

Priekšsēdētāja vietnieks at
zīst, ka pēdējos gados Saulkrastu 
iedzīvotāji ir mainījušies  – daļa 
aizbraukusi darbā uz ārzemēm, 
viņu vietā nākušas jaunās ģi

menes. “Jaunienācēji uz iesais
tīšanos novada dzīvē ir nedaudz 
kūtrāki, viņi ir jāmudina. Latvie
ši kā tauta ir diezgan kūtra, un 
viņus ir jāprot iesaistīt, dabūt 
apritē. Jaunie vecāki pamazām 
caur bērnudārzu, caur skolu ie
pazīst apkārtējos, dodas līdzi 
saviem bērniem uz pasākumiem 
un tādā veidā apgūst vidi.”

Attiecībā uz privātmāju ie
guldījumu pilsētas rotāšanā paš
valdībai jau ir savi nodomi arī 
vasaras periodā. “Varētu veidot 
puķu ielas. Piemēram, rožu vai 
ceriņu ielu. Aicinot iedzīvotājus 
padomāt par to, kā varētu izska
tīties teritorija gar ielas malu vai 
žogu  – lai visiem stādījumi būtu 
vienādi,” nākotnes ieceres ieskicē 
N. Līcis.

Pateicas novadniekiem par visskaistāk izgaismotajiem namiem

Jāņa Kauliņa mājas krāšņumu diennakts gaišajā 
laikā pilnībā nevar novērtēt, tomēr vakarā nams un 
egle tam līdzās iededzas spožās gaismiņās.

Jānis Kauliņš ir ilggadējs mājas un 
egles greznotājs pašā Saulkrastu 

centrā, kuram pašvaldība jau ceturto 
gadu izteic atzinību. 

Pirmsskolas izglītības iestāde 
“Rūķītis” saņēma apbalvojumu par 
sabiedrisko iekštelpu noformējumu. 
Tās vadītāja Sanita Tīberga.

Priekšsēdētāja vietnieks Normunds Līcis pateicas Sandrai Lapkovskai par 
svētku noskaņas ienešanu pilsētā ar radīto ainiņu no Betlēmes, kas visiem 
pilsētas iedzīvotājiem un viesiem bija skatāma ceļa malā, pie Saules 
laukuma pilsētas centrā.

“Paši sev par prieku salikām daudz, daudz lampiņu, gan no ārpuses, gan 
iekšpuses, šogad sanāca tāda lielummānija,” par savu aizrautīgo mājas 
greznošanu smejas Inga Geistarde-Zaporožeca, kas izpelnījusies atzinību 
par izrotāto namu.
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Ziemassvētki Zvejniekciema vidusskolā
Ziemassvētku gaidīšanas laiks 
Zvejniekciema vidusskolā 
sākās ar Ziemassvētku 
ieskaņas koncertu 
sākumskolēniem, 
ko šogad atbilstoši latviskajām 
tradīcijām sniedza Ādažu 
Mūzikas un mākslas skolas 
koklētāji. 

Gaidot svētkus, tika rotātas sko
las iekštelpas un fasāde. Šogad 
skolas telpu svētku rotājumi tika 
veidoti galvenokārt no dabas ma
teriāliem.

Šogad decembris priecēja ar 
biezām un baltām sniega kupe

nām, kas vēl vairāk atdzīvināja 
īpašo svētku sajūtu, ko uzbūra 
Ziemassvētku teatralizētais uz
vedums “Vecīša cimdiņš”, kas tika 
veidots pēc latviešu tautas pasa
kas motīviem. Šo skaisto uzvedu
mu 21. decembrī noskatījās gan 
skolēni, gan viņu vecāki, kuri bija 
ieradušies diezgan kuplā skaitā. 
Skatītāju sajūsma un paldies par 
šo darbu dramatiskā pulciņa va
dītājai Vijai Skudrai, mūzikas sko
lotājai Antrai Deniškānei, deju 
kolektīva vadītājai Judītei Krūmi
ņai un Mārai Alenai, kura kopā ar 
saviem darba rūķiem izgatavoja 
ne vien rakstaino vecīša cimdiņu, 

bet arī citus skaistos rotājumus. 
Paldies visiem, kuri piedalījās šajā 
uzvedumā!

Ziemassvētki ir dāvināšanas 
laiks, tādēļ neizsakāms bija skolē
nu prieks par saldumu paciņām, 
kas arī šogad tika sarūpētas, pa
teicoties Ziemassvētku vecītim, 
proti, galvenajam sponsoram SIA 
“Binders”, kā arī citiem ziedotā
jiem. 

Beidzot pirmo mācību semes
tri, skolēni saņēma liecības, kurās 
rakstītais daudzus iepriecināja, 
bet citus varbūt rosināja pado
māt, cik daudz spēka un pūļu jā
velta tam, lai mācību gada noslē

gumā sasniegumi mācībās būtu 
vēl labāki.

Možu garu, prātu un izturību 

 visiem jaunajā – Čūskas gadā!

Linda Dinbire

Mūsu volejbolistes plūc laurus 
starptautiskos turnīros Latvijā un ārzemēs
Gada nogalē Zvejniekciema 
vidusskolas meiteņu volejbola 
komandas tika uzaicinātas 
piedalīties vairākos 
starptautiskos turnīros 
Latvijā, Lietuvā un Igaunijā, 
šajās sacensībās piedalījās 
arī volejbola komandas 
no Somijas, Ukrainas, 
Baltkrievijas.

Pēc saspringtajām šīs sezonas 
Latvijas Volejbola federācijas 
kausa izcīņas spēlēm meitenes 
labprāt bija gatavas likt lietā visu 
savu pieredzi un cīnīties par me
daļām. Bija interesanti mēroties 
spēkiem ar nepazīstamām volej
bola komandām.

14.–16. decembrī notika tur
nīrs Daugavpilī, kur mūsu skolas 
volejbola komanda septiņu ko
mandu konkurencē izcīnīja 3. vie
tu, nepārspētas palika tikai Dau
gavpils un Igaunijas komandas. 

19. un 20. decembrī Lietuvā 
notika XII starptautiskais Zie
massvētku turnīrs, kurā 14 ko
mandu konkurencē Zvejniekcie

ma vidusskolas komandas izcīnīja 
2. un 9. vietu. 

Par labāko turnīra spēlētā
ju tika atzīta un balvu saņēma 

9. klases skolniece Annija Liniņa. 
27. un 28. decembrī Rīgā, 

starptautiskā turnīrā, Latvijas iz
lases sastāvā 8. klases skolniece 

Īvaise Zaķe un 7. klases skolniece 
Milda Martinsone izcīnīja godpil
no 3. vietu. 

29. un 30. decembrī mūsu 
skolas meiteņu komanda pie
dalījās 3.  starptautiskajā turnīrā 
Pērnavā, kur ar vienu zaudēju
mu tika izcīnīta 3. vieta, zaudējot 
Pērnavas un Vitu meiteņu ko
mandām. Šajā turnīrā balvu “La
bākais spēlētājs” saņēma Milda 
Martinsone.

Zvejniekciema vidusskolas 
komandu sastāvā šajos turnī
ros piedalījās un medaļas ieguva 
 Agita Krista Nolle, Beāte Adelīna 
Odīte, Paula Dalbiņa, Īvaise Zaķe, 
Milda Martinsone, Agnese Jerma
cāne, Kitija Ūdre, Sintija Simona 
Umbraško, Annjia Liniņa, Alise 
Nanija Umbraško. 

Dzidra Dulpiņa, 
Zvejniekciema vidusskolas  

sporta trenere

Zvejniekciema vidusskolas meiteņu komanda un trenere Dzidra Dulpiņa. Foto Annija Liniņa

Saistošie noteikumi Nr. 22
Apstiprināti ar Saulkrastu novada domes 2012. gada 28. novembra sēdes lēmumu (prot. nr. 16, § 33)

“Par Saulkrastu novada pašvaldības palīdzību dzīvojamo telpu jautājumu risināšanā” 
Izdoti saskaņā ar likuma “Par palīdzību 
dzīvokļa jautājumu risināšanā” 6.pan-
ta otro daļu, 7.panta piekto un sesto 
daļu, 14. panta septīto daļu, 15. pantu, 
17. panta pirmo daļu, 24. panta pirmo 
daļu, 26. panta pirmo daļu

I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi “Par Saulkrastu 
novada pašvaldības palīdzību dzīvoja
mo telpu jautājumu risināšanā” (turp
māk tekstā – Noteikumi) nosaka:
1.1. personu kategorijas, kuras, dek
larējot savu dzīvesvietu Saulkrastu 
novada administratīvajā teritorijā, ir 
tiesīgas saņemt šajos Noteikumos no
teikto palīdzību dzīvokļa jautājumu ri
sināšanā (turpmāk tekstā – Palīdzība);
1.2. kārtību, kādā reģistrējamas un 
izslēdzamas personas no pašvaldības 
dzīvojamo telpu jautājumu risināšanā 
sniedzamās palīdzības reģistra (turp
māk tekstā – Palīdzības reģistrs);
1.3. kārtību, kādā Palīdzība sniedzama.
2. Saulkrastu novada pašvaldība (turp
māk tekstā – Pašvaldība) sniedz Palī
dzību tikai tām personām, kuras savu 
dzīvesvietu ir deklarējušas Saulkrastu 
novada pašvaldības administratīvajā 
teritorijā un kuras īpašumā nav dzī
vošanai derīga dzīvojamā māja vai 
dzīvojamā telpa, izņemot Noteikumu 
14.3., 14.4. un 14.6. apakšpunktā minē
tos gadījumos.
3. Saulkrastu novada pašvaldības 
Dzīvokļu komisija (turpmāk tekstā  – 

Dzīvokļu komisija) 1 (viena) mēneša 
laikā izskata personas iesniegumu, 
dokumentus un pieņem lēmumu par 
personas atzīšanu par tiesīgu saņemt 
Palīdzību un tās iekļaušanu Palīdzī
bas reģistrā, izslēgšanu no Palīdzības 
reģistra un sagatavo atzinumu par Pa
līdzības sniegšanu.
4. Lēmumu par Palīdzības sniegša
nu pieņem Saulkrastu novada dome 
(turpmāk tekstā – Dome).
5. Personai nav tiesību tikt reģistrētai 
Palīdzības reģistrā Palīdzības saņem
šanai:
5.1. piecus gadus pēc tam, kad persona 
devusi piekrišanu privatizēt tās īrēto 
valsts vai pašvaldības dzīvokli citai 
personai un noslēgusi ar to vienoša
nos par dzīvojamās telpas lietošanas 
tiesību izbeigšanu;
5.2. septiņus gadus pēc tam, kad ar 
attiecīgās personas piekrišanu tai pie
derošs dzīvokļa īpašums ir pārdots vai 
citādi atsavināts un darījuma rezultā
tā persona zaudējusi attiecīgā dzīvok
ļa lietošanas tiesības;
5.3. persona apmainījusi tās īrēto dzī
vojamo telpu pret mazāku, iemitinā
jusi tajā personas, kuru iemitināšanai 
nepieciešama izīrētāja piekrišana, un 
šo darbību rezultātā ir radusies iespē
ja prasīt Palīdzību;
5.4. ja personas īpašumā ir dzīvošanai 
derīga dzīvojamā māja vai dzīvojamā 
telpa.
6. Persona, kura saskaņā ar Dzīvokļu 

komisijas lēmumu ir atzīta par tiesīgu 
saņemt Palīdzību un iekļaujama Pa
līdzības reģistrā, tiek reģistrēta tādā 
secībā, kādā tā iesniegusi pašvaldībai 
iesniegumu Palīdzības saņemšanai.
7. Ja spēku vai aktualitāti zaudējis 
kāds no šo Noteikumu 17., 18. punktā 
uzskaitītajiem dokumentiem, kas ap
liecināja personas tiesības saņemt Pa
līdzību, tad Palīdzības reģistrā iekļau
tajai personai ir pienākums 1 (viena) 
mēneša laikā iesniegt Dzīvokļu komi
sijai spēkā esošu vai aktualizētu doku
mentu kopijas (uzrādot oriģinālu). 
8. Nepieciešamības gadījumā Dzīvok
ļu komisija var pieprasīt papildus do
kumentus informācijas precizēšanai. 
9. Dzīvokļu komisijai ir tiesības pār
baudīt Palīdzības reģistrā iekļauto 
ziņu atbilstību patiesībai.
10. Dzīvokļu komisija apkopo informā
ciju par Palīdzības reģistru datiem ie
priekšējā kalendārajā gadā un uz katra 
gada 1.  jūniju aktualizē Palīdzības re
ģistros iekļauto personu kārtas numu
rus, kuras iekļautas Palīdzības reģistrā.

II. Palīdzības reģistrācijas grupas
11. Palīdzības reģistrs iekārtojams at
sevišķi katrai personu reģistrācijas 
grupai.
12. Pašvaldība neatliekami sniedz Pa
līdzību (1. reģistrs) personai, kuras īrē
tā vai īpašumā esošā dzīvojamā telpa 
vai dzīvojamā māja ir gājusi bojā vai 
daļēji sagruvusi stihiskas nelaimes 

vai avārijas rezultātā, ja persona šajā 
dzīvojamā telpā vai dzīvojamā mājā 
ir deklarējusi savu dzīvesvietu un ja 
tai Saulkrastu novada pašvaldības ad
ministratīvajā teritorijā nepieder cita 
dzīvošanai derīga dzīvojamā telpa vai 
dzīvojamā māja.
13. Pašvaldība neatliekami sniedz Palī
dzību šādā kārtībā:
13.1. Palīdzības saņemšanai persona 
iesniedz Dzīvokļu komisijā iesniegu
mu un dokumentu, kas apliecina sti
hiskas nelaimes vai avārijas esamību 
(Valsts ugunsdzēsības un glābšanas 
dienesta akts, u.tml.), ne vēlāk kā vie
na mēneša laikā pēc stihiskās nelai
mes vai avārijas;
13.2. pēc personas iesnieguma saņem
šanas:
13.2.1. Dzīvokļu komisija ne ilgāk kā 
piecu darba dienu laikā pieņem lēmu
mu par personas nodrošināšanu ar 
pagaidu dzīvojamo telpu;
13.2.2. Dome Administratīvā procesa 
likumā noteiktajā termiņā izvērtē, vai 
dzīvojamo telpu vai dzīvojamo māju 
ir iespējams atjaunot, un pieņem vie
nu šādiem lēmumiem:
13.2.2.1. lēmumu par pašvaldībai pie
derošas vai tās nomātas dzīvojamās 
telpas izīrēšanu, ja dzīvojamā telpa 
vai dzīvojamā māja ir pilnīgi vai daļēji 
gājusi bojā un nav atjaunojama;
13.2.2.2. lēmumu par vienreizēja pa
balsta piešķiršanu dzīvojamās telpas 
vai dzīvojamās mājas remontam līdz 

5000 (pieci tūkstoši) latu, ja dzīvoja
mā telpa vai dzīvojamā māja ir daļēji 
sagruvusi, bet ir atjaunojama.
14. Pašvaldība pirmkārt (2. reģistrs) ar 
dzīvojamo telpu nodrošina:
14.1. personas, kurām saskaņā ar liku
mu “Par dzīvojamo telpu īri” sniedzama 
palīdzība gadījumos, ja tās tiek izliktas 
no īrētās dzīvojamās telpas un ja tās ir:
14.1.1. maznodrošinātas personas, ku
ras sasniegušas pensijas vecumu vai ir 
personas ar invaliditāti;
14.1.2. maznodrošinātas personas, ar 
kurām kopā dzīvo un kuru apgādībā 
ir vismaz viens nepilngadīgs bērns, 
aizgādnībā esoša persona, mazno
drošināta pensijas vecumu sasniegusi 
persona vai maznodrošināta persona, 
kura ir persona ar invaliditāti;
14.1.3. politiski represētas personas, ja 
to lietošanā nav citas dzīvojamās telpas.
14.2. personas, kuras tiek izliktas no 
tām piederoša dzīvokļa, ja uz dzīvokļa 
īpašumu ir vērsta piedziņa sakarā ar 
maksājumiem par pakalpojumiem, 
kas saistīti ar dzīvojamās telpas lieto
šanu, mājas uzturēšanu, ekspluatāciju 
un remonta izdevumiem un ja tās ir:
14.2.1. maznodrošinātas personas, ku
ras sasniegušas pensijas vecumu vai ir 
personas ar invaliditāti;
14.2.2. maznodrošinātas personas, 
ar kurām kopā dzīvo un kuru ap
gādībā ir vismaz viens nepilngadīgs 
bērns, aizgādnībā esoša persona, 

10. lpp. 

Pelīšu ģimene pie vecīša cimdiņa. Foto Andris Dulpiņš
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Kuģubūvei jubileja

(Turpinājums)
Mūsu pusē jūrnieku skaits ir 
krietni pāri simtam (ieskaitot arī 
skultiešus), un tas ir, tikai runājot 
par kapteiņiem un stūrmaņiem, 
bet uz kuģiem brauca arī boc
maņi, matroži un koki. Ne velti 
Krišjānis Valdemārs nolemj atvērt 
jūrskolu arī Skultē jau 1874. gadā, 
jo tieši no šīs apkārtnes ir daudz 
mācīties gribētāju. Taču skolas at
vēršanai trūkst līdzekļu.

Burukuģu noriets
Visvairāk burinieku Latvijā uzbū
vē 1900.–1904. gadā, kopā 97. Pēc 

1904.  gada burinieku būve stipri 
samazinās, jo krītas vedmaksas 
un burinieki vairs nespēj izturēt 
pieaugušo konkurenci ar tvai
koņiem. Taču latviešu zemnieku 
flote nemirst tehnikas progresa 
izraisītā dabiskā nāvē, bet gan to 
iznīcina I pasaules karš. 

Karam sākoties, lai aizspros
totu vācu zemūdenēm un kara
kuģiem ieeju līcī, krieviem ienāca 
prātā lieliska doma: salādēt ostās 
esošos buriniekus ar akmeņiem 
un tos nogremdēt pret Irbes šau
rumu. Tur, kur bija seklāks, bu
riniekus nogremdēja citu citam 

blakus, bet tur, kur dziļāks, – bu
riniekus gremdēja citu citam vir
sū. Šajā piegājienā tika iznīcināti 
sešdesmit zēģelnieku – vesela flo
te. Burinieki I pasaules kara laikā 
gāja bojā, uzbraucot mīnām, tos 
gremdēja vācu zemūdenes, daļa 
burinieku no vāciešu puses tika 
saņemti kā laupījums un aizvesti 
prom no Latvijas.

Par visai Latvijas tirdzniecī

bas flotei nodarītiem zaudēju
miem liecina skaitļi: 1914.  gada 
1. janvārī Latvijas ostās ir pieraks
tīti 333  burinieki, bet 1920.  gada 
1.  janvārī skaitījās vairs tikai 
45 zēģelnieki.

Mūsu piekrastē pēdējo bu
rinieku “Roland” ūdenī ielaiž 
1913.  gadā. Tā īpašnieks ir Jānis 
Kiršteins. Tas ir vienīgais šeit ta
pušais motorburinieks – kuģis ar 

tvaika palīgdzinēju. Motoru uz
stāda kādā Rīgas kuģubūvētavā.

Pirmajos gados pēc LR no
dibināšanas mēģināja atjaunot 
burinieku būvi. 1920.–1933.  gadā 
ūdenī nolaida aptuveni 30 buri
nieku. Taču burinieku laiks jau ir 
pagājis... 

Dagnija Gurtiņa, 
muzeja speciāliste

Kuģa “Roland” ielaišana Neibādē 1913. gadā.

Kuģa “Roland” apkalpe: pirmais no kreisās stūrmanis Ernests Lasis, 
otrais – kapteinis Kārlis Jāņa dēls Kiršsteins.  
Foto no Jāņa Seregina personīgā arhīva

Saulkrastu novada domes 27. decembra sēdes lēmumi
Par nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķa maiņu
Mainīt nekustamā īpašuma Vid
rižu iela 5A, Saulkrasti, Saulkras
tu nov., kad. apz. 8013 002 0224, 
platība 4438 m2, lietošanas mērķi 
no “individuālo dzīvojamo māju 
apbūve, kods 0601”
uz “zeme, uz kuras galvenā saim
nieciskā darbība ir mežsaimniecī
ba, kods 0201”. 
Par nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķa maiņu
Mainīt nekustamā īpašuma 
“Maklandija”, Saulkrasti, Saulkras
tu nov., kad. apz. 8013 004 0162, 
platība 1641 m2, lietošanas mērķi 
no “individuālo dzīvojamo māju 
apbūve, kods 0601”
uz “dabas pamatnes, parki, zaļās 
zonas un citas rekreācijas nozīmes 
objektu teritorijas, ja tajās atļautā 
saimnieciskā darbība nav pieskaitā
ma pie kāda cita klasifikācijā norā
dīta lietošanas mērķa, kods 0501”, 
atbilstoši spēkā esošam Saulkrastu 
novada Teritorijas plānojumam. 
Par zemes nomas līguma 
noslēgšanu
Noslēgt ar Aiju Vinogradovu, ze
mes nomas līgumu uz laiku no 
1.01.2013. līdz 30.06.2014. par paš
valdības zemes īpašuma Ainažu 
iela 11F, Saulkrasti, Saulkrastu nov., 
kad. apz. 8013 002 0379, platība 
1340 m2, nomu, ar 2004. gada 1. jū
lijā noslēgtā zemes nomas līguma 
ar SIA “Vinsanta” nosacījumiem.
Par neapdzīvojamo 
telpu nomas līguma 
pagarināšanu
1. Ar 2013. gada 1. janvāri paga
rināt uz 2 (diviem) gadiem 2002. 
gada 29. novembrī noslēgto neap

dzīvojamo telpu nomas līgumu ar 
I. R. par Saulkrastu pašvaldības ne
apdzīvojamās telpas 10,8 m2 platī
bā nomu Raiņa ielā 7, Saulkrastos.
2. Noteikt neapdzīvojamās telpas 
nomas maksu mēnesī Ls 1 apmērā 
par 1 m2 + PVN.
3. Par veiktajiem grozījumiem 
parakstīt rakstisku vienošanos.
Par neapdzīvojamo 
telpu nomas līguma 
pagarināšanu
1. Ar 2013. gada 1. februāri paga
rināt uz 2 (diviem) gadiem 2009. 
gada 4. februārī noslēgto neapdzī
vojamo telpu nomas līgumu ar V. 
Š. par Saulkrastu pašvaldības neap
dzīvojamās telpas 16,68 m2 platībā 
nomu Raiņa ielā 7, Saulkrastos.
2. Noteikt neapdzīvojamās telpas 
nomas maksu mēnesī Ls 1 apmērā 
par 1 m2 + PVN.
3. Par veiktajiem grozījumiem 
parakstīt rakstisku vienošanos.
Par zemes nomas līguma 
noslēgšanu
1. Noslēgt uz 10 gadiem ze
mes nomas līgumu ar A. B. par 
Saulkrastu pašvaldībai piekritīgo 
zemes īpašuma platība 3429 m2, 
29/512 domājamo daļu nomu.
2. Zemes nomas maksa 1,5 % no 
zemes kadastrālās vērtības gadā.
Par zemes nomas līguma 
noslēgšanu
1. Noslēgt uz 10 gadiem zemes no
mas līgumu ar M.C par Saulkrastu 
pašvaldībai piekritīga zemes īpa
šuma platība 0,0585 ha, nomu.
2. Zemes nomas maksa 0,5 % no 
zemes kadastrālās vērtības gadā.
Par grozījumiem Saulkrastu 
novada domes 2012. gada 
25. janvāra saistošajos 

noteikumos Nr. 2 “Par 
nekustamā īpašuma nodokli 
2012. gadā Saulkrastu 
novada pašvaldībā” 
1. Apstiprināt Saulkrastu nova
da domes saistošos noteikumus 
“Grozījumi Saulkrastu novada 
domes 25.01.2012. saistošajos 
noteikumos Nr. 2 “Par nekusta
mā īpašuma nodokli 2012. gadā 
Saulkrastu novada pašvaldībā””.
2. Apstiprinātos saistošos notei
kumus un to paskaidrojuma raks
tu triju darba dienu laikā pēc to 
parakstīšanas rakstveidā un elek
troniskā veidā nosūtīt atzinuma 
sniegšanai Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministrijai.
3. Saistošie noteikumi stājas spēkā 
nākamajā dienā pēc to publicēša
nas bezmaksas informatīvajā izde
vumā “Saulkrastu Domes Ziņas“.
Par nekustamā īpašuma 
nodokļa atvieglojuma 
piemērošanu
Piemērot nekustamā īpašuma 
nodokļa atvieglojumu piecām 
personām 50 % un divām perso
nām 90 % apmērā.
Par detālplānojuma 
“Sentimmas” projekta 
nodošanu sabiedriskajai 
apspriešanai un atzinumu 
saņemšanai
1. Nodot sabiedriskajai apsprie
šanai un atzinumu saņemšanai 
detālplānojuma “Sentimmas”, 
Zvejniekciemā, Saulkrastu pagas
tā, Saulkrastu novadā, zemes kad. 
apz. 8033 001 0990 un Nr. 8033 
001 0991 projektu. 
2. Sabiedriskās apspriešanas lai
ku noteikt no 2013. gada 14. jan
vāra līdz 2013. gada 8. februārim.

3. Paziņojumu par detālplānojuma 
sabiedrisko apspriešanu publicēt 
vietējā laikrakstā “Saulkrastu Do
mes Ziņas” un pašvaldības vietnē.
Par pašvaldības 
kompensācijas piešķiršanu
1. Piešķirt pašvaldības kompen
sāciju T. S. Ls 75 (septiņdesmit 
pieci lati) mēnesī par to, ka viņas 
meita E. S. apmeklē bērnu attīstī
bas centru “Pūces skola”, reģistrā
cijas numurs 40103489806.
2. Noslēgt ar T. S. līgumu par paš
valdības kompensācijas izmaksas 
kārtību. 
Par vēlēšanu komisijas 
darbinieku darba apmaksas 
noteikšanu
1. Noteikt atlīdzības apmēru vē
lēšanu komisijas locekļiem par 
nostrādātām stundām 2013. gada 
Saulkrastu pašvaldības vēlēšanās, 
nosakot maksu par 1 stundu:
1.1. komisijas priekšsēdētājam Ls 4;
1.2. komisijas sekretāram Ls 3,80;
1.3. komisijas locekļiem Ls 3,50.
Par vēlēšanu iecirkņu 
noteikšanu Saulkrastu 
administratīvajā teritorijā 
Saulkrastu pašvaldības 
vēlēšanām
1. Noteikt Saulkrastu pašvaldī
bas vēlēšanām divus vēlēšanu 
iecirkņus un to atrašanās vietas 
Saulkrastu novada administratī
vajā teritorijā:
1.1. Vēlēšanu iecirknim Nr. 
768 Saulkrastu novada domes 
ēkā, Raiņa ielā 8, Saulkrastos, 
Saulkrastu novadā;
1.2. Vēlēšanu iecirknim Nr. 769 
Zvejniekciema vidusskolā, Atpūtas 
ielā 1, Zvejniekciemā, Saulkrastu 
pagastā, Saulkrastu novadā.

Par saistošo noteikumu 
“Grozījumi Saulkrastu 
novada domes 25.01.2012. 
saistošajos noteikumos 
Nr. 1 “Par Saulkrastu 
novada domes 2012. 
gada budžeta un speciālā 
budžeta apstiprināšanu”” 
pieņemšanu
1. Pieņemt iesniegto saistošo 
noteikumu projektu “Grozīju
mi Saulkrastu novada domes 
25.01.2012. saistošajos noteiku
mos Nr. 1 “Par Saulkrastu novada 
domes 2012. gada budžeta un spe
ciālā budžeta apstiprināšanu””.
2. Saistošos noteikumus triju 
dienu laikā nosūtīt Vides aizsar
dzības un reģionālās attīstības 
ministrijai zināšanai.
3. Saistošie noteikumi stājas 
spēkā nākamajā dienā pēc to pa
rakstīšanas un tie ir brīvi pieejami 
Saulkrastu novada domes ēkā.
Par līdzfinansējuma 
piešķiršanu piemiņas 
vietas izveidošanai
Atbalstīt labiekārtojuma projektu 
“Somu lidotāju piemiņas vieta”, 
Lielžvīguļi”, Saulkrastu pagastā, 
Saulkrastu novadā, zemes kad. 
apz. 8033 004 0030 un piešķirt 
līdzfinansējumu tā realizācijai 
2013. gada budžetā Ls 100 (viens 
simts latu, 00 santīmu) apjomā.
Nākamā ikmēneša domes sēde pa-
redzēta trešdien, 30. janvārī plkst. 15 
Saulkrastu novada domē Raiņa ielā 8.
Ar pilnu domes lēmumu tekstu (ie-
vērojot Fizisko peronu datu aizsar-
dzības likumā noteikto) var iepazī-
ties Saulkrastu novada pašvaldības 
interneta vietnē www.saulkrasti.lv, 
sadaļā “Domes lēmumi”.
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Saistošie noteikumi Nr. 24
Apstiprināti ar Saulkrastu novada domes 2012. gada 
27. decembra sēdes lēmumu (prot. nr. 17, § 39)

Grozījumi Saulkrastu novada domes 
25.01.2012. saistošajos noteikumos Nr. 1
“Par Saulkrastu novada domes 2012. gada 
budžeta un speciālā budžeta apstiprināšanu”
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldī-
bām” 21. panta pirmās daļas 2. punktu 
41. panta pirmās daļas 1. punktu

1. Apstiprināt grozījumus Saulkrastu no
vada domes 25.01.2012. Saistošajos no
teikumos Nr.  1 “Par Saulkrastu novada 
domes 2012. gada budžeta un speciālā 
budžeta apstiprināšanu” palielinot bu

džeta ieņēmumus Ls 10 171 apmērā un 
palielinot izdevumus Ls 10 171 apmērā, 
saskaņā ar pielikumiem Nr. 1 un Nr. 2.*

E. Grāvītis, domes priekšsēdētājs

* Pielikumi pieejami pašvaldības viet-
nes www.saulkrasti.lv sadaļas “Dome” 
apakšsadaļā “Saistošie noteikumi”.

 maznodrošināta pensijas vecumu sa
sniegusi persona vai maznodrošināta 
persona ar invaliditāti;
14.2.3. politiski represētās personas, 
kuras tiek izliktas no dzīvojamās tel
pas likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 
28.2 panta pirmajā daļā, 28.3 panta 
pirmajā daļā vai 28.4 panta otrajā daļā 
paredzētajā gadījumā, ja to lietošanā 
nav citas dzīvojamās telpas.
14.3. bērni bāreņi un bērni, kuri paliku
ši bez vecāku gādības un audzināti bēr
nu aprūpes un audzināšanas iestādē, 
audžuģimenē vai pie aizbildņa,  – pēc 
tam, kad beigusies viņu uzturēšanās 
bērnu aprūpes un audzināšanas iestā
dē, audžuģimenē vai pie aizbildņa, vai 
arī tad, kad viņi beiguši mācības izglī
tības iestādē, ja viņiem nav iespējams 
likumā noteiktā kārtībā iemitināties 
agrāk aizņemtajā dzīvojamā telpā, ja 
bērna dzīvesvieta līdz viņa nodošanai 
ārpusģimenes aprūpē bijusi Saulkrastu 
novada administratīvajā teritorijā;
14.4. repatrianti, kuri izceļojuši no 
Latvijas laikā līdz 1990.  gada 4.  mai
jam un kuriem nav iespējams likumā 
noteiktajā kārtībā iemitināties pirms 
izceļošanas no Latvijas aizņemtajā 
dzīvojamā telpā, vai repatrianti, kuri 
dzimuši ārvalstīs vai izceļojuši no Lat
vijas pēc 1990. gada 4. maija un izceļo
šanas brīdī bijuši nepilngadīgi;
14.5. maznodrošinātas politiski repre
sētās personas;
14.6. maznodrošinātas personas, ku
ras pēc soda izciešanas atbrīvotas 
no ieslodzījuma vietas, ja tās pirms 
notiesāšanas dzīvoja Saulkrastu no
vada pašvaldības administratīvajā te
ritorijā un tām nav iespējams likumā 
noteiktajā kārtībā iemitināties agrāk 
aizņemtajā dzīvojamā telpā. Šis no
teikums neattiecas uz tām personām, 
kuras devušas piekrišanu privatizēt 
to īrēto valsts vai pašvaldības dzīvok
li citai personai un noslēgušas ar šo 
personu vienošanos par dzīvojamās 
telpas lietošanas tiesību izbeigšanu 
vai ar kuru piekrišanu dzīvoklis ir pār
dots vai citādi atsavināts un darījuma 
rezultātā persona zaudējusi lietošanas 
tiesības uz attiecīgo dzīvokli;
14.7. personas, kuras dzīvo denacio
nalizētā vai likumīgam īpašniekam 

atdotā mājā un lietojušas dzīvokli līdz 
īpašuma tiesību atjaunošanai un per
sonas, kuras lietojušas dzīvokli dzīvo
jamās mājas īpašnieka maiņas brīdī, ja 
viņu lietošanā vai īpašumā nav citas 
dzīvojamā telpas vai īpašuma, no kura 
var gūt ienākumus un uz to ir attieci
nāms viens no šādiem nosacījumiem:
14.7.1. dzīvojamās telpas, kas atrodas 
denacionalizētā vai likumīgajam īpaš
niekam atdotā mājā, īres līgums ar 
īrnieku tiek izbeigts, pamatojoties uz 
minētās mājas īpašnieka (izīrētāja) lē
mumu veikt šīs mājas kapitālo remon
tu un remonta veikšana nav iespējam, 
īrniekam dzīvojot mājā vai lietojot at
tiecīgo telpu, un kopš īpašuma tiesību 
atjaunošanas ir pagājuši septiņi gadi, 
kā arī dzīvojamo māju (dzīvojamo tel
pu) nav paredzēts pārbūvēt par nedzī
vojamo māju (nedzīvojamo telpu);
14.7.2. personas, ar kurām denacio
nalizētās mājas īpašnieks nepagarina 
dzīvojamās telpas īres līgumu, kaut 
gan persona pildījusi īres līgumā ie
tvertās saistības, un tā ir:
14.7.2.1. maznodrošināta persona, ar 
kuru kopā dzīvo un kuras apgādībā ir 
vismaz viens nepilngadīgs bērns;
14.7.2.2. persona, kura sasniegusi pensi
jas vecumu vai ir persona ar invaliditāti 
un kurai nav likumīgo apgādnieku;
14.7.2.3. ģimene, kurā visi ģimenes lo
cekļi sasnieguši pensijas vecumu vai 
ir nestrādājoši invalīdi un kuriem nav 
likumīgo apgādnieku.
15. Ja ar dzīvojamo telpu ir nodroši
nātas visas Noteikumu 1. un 2. reģis
trā reģistrētās personas, Pašvaldība ir 
tiesīga sniegt Palīdzību izīrējot dzīvo
jamo telpu (vispārējā kārtībā) (3.re
ģistrs) pensionāriem un 1. grupas vai 
2. grupas invalīdiem, kuri ir deklarēti 
Pašvaldības administratīvajā teritorijā 
vismaz piecus gadus, kuriem nav ap
gādnieku un kuriem nepieder dzīvo
šanai derīga dzīvojamā telpa.
16. Pašvaldība ir tiesīga sniegt Palīdzī
bu īrētās dzīvojamās telpas apmaiņā 
pret citu īrējamu dzīvojamo telpu 
(4. reģistrs) šādām personām:
16.1. maznodrošinātām personām, 
kuras pēc atbildīgā īrnieka un viņa 
ģimenes locekļu pieprasījuma vēlas 
pārcelties no lielākas uz mazāku dzī
vojamo telpu vai dzīvojamo telpu ar 

daļējām ērtībām, vai dzīvojamo telpu 
ar malkas apkuri aizņemtās dzīvoja
mās telpas vietā sakarā ar personas 
(ģimenes) materiālām grūtībām veikt 
īres un komunālos maksājumus sa
skaņā ar īres līgumu vai arī personai 
(ģimenei) ir sakrājies parāds par īri un 
komunālajiem maksājumiem;
16.2. maznodrošinātas personas, kuras 
vēlas pašvaldības dzīvojamās telpas 
augšējos stāvus mainīt pret līdzvēr
tīgām dzīvojamām telpām zemākos 
stāvos, kustību traucējumu, sirds, 
plaušu hronisko slimību saslimšanas 
gadījumos, ja ir Veselības un darbspē
ju ekspertīzes ārstu valsts komisijas 
(turpmāk tekstā – VDEĀVK) izziņa vai 
ģimenes ārsta izziņa par veselības stā
vokli un nepieciešamību mainīt esošo 
dzīvojamo platību veselības dēļ. 

III. Pieteikšanās kārtība un izslēgša-
na no Palīdzības reģistra
17. Personas, kuras vēlas saņemt Palī
dzību, Pašvaldībā iesniedz rakstveida 
iesniegumu, uzrāda pasi vai personas 
apliecību un Saulkrastu novada paš
valdības Sociālā dienesta izziņu (tās 
kopiju) par maznodrošinātas perso
nas statusu piešķiršanu, ja Palīdzība 
sniedzama maznodrošinātai perso
nai, kā arī personas rakstveidā sniegtu 
apliecinājumu, ka šai personai nepie
der dzīvojamā māja vai telpa. Ja perso
nas rīcībā nav Sociālā dienesta izziņa 
(tās kopiju) par maznodrošinātās per
sonas statusa piešķiršanu, Dzīvokļu 
komisija veic minētās informācijas 
pieprasījumu no Sociālā dienesta. 
18. Papildus Noteikumu 17.punktā 
noteiktajiem dokumentiem, persona 
iesniedz šādu dokumentu kopijas, 
vienlaicīgi uzrādot attiecīgā doku
menta oriģinālu:
18.3. Noteikumu 14.1.1., 14.2.1. apakš
punktā minētai personu kategorijai:
18.3.1. tiesas spriedumu, kurš stājies 
likumīgā spēkā, kopiju;
18.3.2. pensionāra apliecības kopiju 
vai VDEĀK izziņas kopiju.
18.4. Noteikumu 14.1.2., 14.2.2. apakš
punktā minētai personu kategorijai:
18.4.1. tiesas spriedumu, kurš stājies 
likumīgā spēkā, kopiju;
18.4.2. bērna dzimšanas apliecības kopi
ju, ja bērns, reģistrēts citas pašvaldības 

administratīvajā teritorijā un bāriņtie
sas lēmuma par aizbildnības nodibi
nāšanu un par aizbildņa iecelšanu vai 
tiesas spriedumu par aizgādnības no
dibināšanu un bāriņtiesas lēmumu par 
aizgādņa iecelšanu kopiju, ja attiecīgais 
lēmums nav pieņemts Saulkrastu no
vada pašvaldības Bāriņtiesā;
18.4.3. pensionāra apliecības kopiju 
vai VDEĀK izziņu. 
18.5. Noteikumu 14.1.3., 14.2.3.  apakš
punktā minētai personu kategorijai:
18.5.1. tiesas spriedumu, kurš stājies 
likumīgā spēkā, kopiju;
18.5.2. noteikumu 14.2.3. apakšpunk
tā noteiktajām personām – atbilstoši 
likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 28.3 

panta trešajā daļā un 28.4 panta trešajā 
un ceturtajā daļā norādīto dokumen
tu kopijas;
18.5.3. politiski represētās personas 
apliecības kopiju, ja to nav izsniegusi 
Pašvaldība.
18.6. Noteikumu 14.3. apakšpunktā 
minētai personu kategorijai:
18.6.1. bāriņtiesas lēmumu par ārpus
ģimenes aprūpes nodrošināšanu, ja 
to nav pieņēmusi Saulkrastu nova
da pašvaldības Bāriņtiesa, vai tiesas 
sprieduma par aizgādnību tiesību at
ņemšanu, kopiju;
18.6.2. dzimšanas apliecības kopiju, ja 
bērns reģistrēts citas pašvaldības ad
ministratīvajā teritorijā. 
18.7. Noteikumu 14.4. apakšpunktā 
minētai personu kategorijai:
18.7.1. repatrianta izziņas kopiju;
18.7.2. arhīva izziņu par repatrian
tu, viņa vecāku vai vecvecāku pēdējo 
pastāvīgo deklarēto dzīvesvietu (pie
rakstu) pirms izceļošanas no Latvijas.
18.8. Noteikumu 14.5. apakšpunktā 
minētai personu kategorijai  – poli
tiski represētas personas apliecības 
kopiju.
18.9. Noteikumu 14.6.  apakšpunktā 
minētās personas – izziņas par atbrī
vošanu pēc brīvības atņemšanas soda 
izciešanas kopiju.
18.10. Noteikumu 14.7. apakšpunktā 
minētās personas:
18.10.1. dzīvojamās telpas īres līguma 
kopiju;
18.10.2. lēmuma kopiju par namīpa
šuma denacionalizāciju vai atdošanu 
likumīgajam īpašniekam vai tiesas 
sprieduma kopiju par īpašuma tiesību 
atjaunošanai (iesniedz mājas īpašnieks);
18.10.3. likuma “Par dzīvojamo telpu 
īri” 28.4 panta trešajā daļā norādīto 
dokumentu kopijas. 
18.11. Noteikumu 15.  punktā minētās 
personas:
18.11.1. personas pensionāra apliecības 
vai VDEĀK izziņas kopiju.
18.12. Noteikumu 16. punktā minētās 
personas:
18.12.1. iesniegumu, kuru parakstījuši 
visi pilngadīgie ģimenes locekļi un 
persona, ar kuru tiks veikta dzīvoja
mās telpas maiņa, un tās visi pilnga
dīgie ģimenes locekļi;
18.12.2. ārstu komisijas slēdziens;
18.12.3. VDEĀVK izziņas kopija. 
19. Par personai izīrējamo dzīvojamo 
telpu, tās platību, istabu skaitu, īres 
līguma termiņu, labiekārtotības pakā
pi un citiem nosacījumiem tiek lemts 
atbilstoši likumam “Par palīdzību dzī
vokļa jautājumu risināšana”.
20. Lēmumu par personas izslēgšanu 
no Palīdzības reģistra pieņem Dzīvok
ļu komisija šādos gadījumos:
20.1. persona iesniegusi rakstisku ie
sniegumu par atteikšanos no Palīdzī
bas saņemšanas;

20.2. persona sniegusi nepatiesas zi
ņas par apstākļiem, kuri bijuši par 
pamatu šīs personas reģistrēšanai 
attiecīgās pašvaldības Palīdzības sa
ņemšanai;
20.3. zuduši apstākļi, kuri bijuši par 
pamatu šīs personas reģistrēšanai 
attiecīgās pašvaldības Palīdzības sa
ņemšanai;
20.4. persona reģistrēta Palīdzības 
saņemšanai sakarā ar izlikšanu no 
dzīvojamās telpas, pamatojoties uz 
likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 28.2 
panta noteikumiem, bet novilcina 
Palīdzības sniegšanas procesu, ne
pamatoti atsakoties no vismaz trim 
dzīvojamo telpu īres piedāvājumiem;
20.5. persona saņēmusi iesniegumā 
norādīto pašvaldības Palīdzību.
21. Iestājoties Noteikumu 20.punktā 
noteiktiem nosacījumiem (izņemot 
20.1. un 20.5. apakšpunktā minētos 
gadījumus), persona tiek izslēgta no 
Palīdzības reģistra, ne vēlāk kā divas 
nedēļas pirms šāda lēmuma pieņem
šanas nosūtot uz personas norādīto 
adresi rakstveida paziņojumu.

IV. Dzīvojamo telpu izīrēšanai pie-
dāvāšanas secība 
22. Neizīrētu pašvaldībai piederošu 
dzīvojamo telpu piedāvā īrēt šādā 
kārtībā:
22.1. vispirms piedāvā īrēt šo Noteiku
mu 12.punktā minētajām personām, 
ja tādas ir;
22.2. ja 12.punktā minēto personu nav 
vai tās visas rakstveidā atteikušās īrēt 
piedāvātās dzīvojamās telpas, tad ne
izīrētās dzīvojamās telpas tiek piedā
vātas 14.punktā minētajām personām, 
vispirms dzīvojamās telpas piedāvājot 
īrēt 14.1. un 14.2. apakšpunktā minē
tām personām. Īrēt dzīvojamo telpu 
piedāvā iesniegumu reģistrācijas se
cībā;
22.3. ja Noteikumu 14.punktā minē
tās personas rakstveidā atteikušās 
īrēt dzīvojamo telpu, to piedāvā īrēt 
personām, kuras minētas Noteikumu 
15.punktā.
23. Palīdzību īrētās dzīvojamās telpas 
apmaiņā pret citu vispirms sniedz 
personām (ģimenēm), kuras veselības 
stāvokļa dēļ vēlas īrēt pašvaldības dzī
vojamo telpu zemākos stāvos.
24. Piedāvājot īrēt dzīvojamo telpu 
personai, kura reģistrēta Palīdzības 
reģistrā vai kurai neatliekami snie
dzama Palīdzība, tiek piedāvātas paš
valdības neizīrēto dzīvojamo telpu 
sarakstā iekļautās telpas piedāvājuma 
izteikšanas dienā, ievērojot likuma 
“Par palīdzību dzīvokļa jautājumu ri
sināšanā” 18.pantā noteikto kārtību.

V. Noslēguma jautājumi
25. Dzīvokļu komisijas lēmumu Ad
ministratīvā procesa likumā noteik
tajā kārtībā var apstrīdēt Pašvaldības 
domē. Pašvaldības domes lēmumu 
Administratīvā procesa likumā no
teiktā kārtībā var pārsūdzēt Adminis
tratīvā rajona tiesā.
26. Atzīt par spēku zaudējušiem 
Saulkrastu novada pašvaldības 
2006. gada 28.  jūnija saistošos notei
kumus Nr.7 “Par Saulkrastu pilsētas 
ar lauku teritoriju pašvaldības palīdzī
bu dzīvokļa jautājumu risināšanā”.
27. Saistošie noteikumi stājas spē
kā Latvijas Republikas likumā “Par 
pašvaldībām” 45.  pantā noteiktajā 
kārtībā.

E. Grāvītis, domes priekšsēdētājs 

Saistošo noteikumu “Par Saulkrastu novada pašvaldības palīdzību dzīvojamo telpu 
jautājumu risināšanā” paskaidrojuma raksts

I. Projekta nepieciešamības pamatojums
1. Projekta nepieciešamības pamatojums Ņemot vērā to, ka spēkā esošie Saulkrastu novada pašvaldības saistošie noteikumi 

Nr.7 “Par Saulkrastu pilsētas ar lauku teritoriju pašvaldības palīdzību dzīvokļa 
jautājumu risināšanā” neatbilst faktiskajai situācijai, ir mainījušies palīdzības 
sniegšanas nosacījumi, līdz ar to nepieciešams izdot jaunus Saulkrastu novada 
pašvaldības saistošos noteikumus par palīdzības sniegšanu personām dzīvojamo 
telpu jautājumu risināšanā.

II. Īss projekta satura izklāsts
2. Atsauce uz ārējiem normatīviem aktiem, no kuriem 

izriet pilnvarojums izstrādāt saistošos noteikumus
Saistošie noteikumi izstrādāti, pamatojoties uz likuma “Par palīdzību dzīvokļa 
jautājumu risināšanā” 6. panta otro daļu, 7. panta sesto daļu, 15. pantu, 24. panta 
pirmo daļu, 26. panta pirmo daļu

3.  Īss projekta satura izklāsts Saistošo noteikumu izdošanas mērķis ir sniegt palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa 
jautājumu risināšanā.
Saistošie noteikumi nosaka personu kategorijas, kuras ir tiesīgas saņemt pašval-
dības palīdzību dzīvojamo telpu jautājumu risināšanā, kā arī kārtību, kādā tā tiek 
sniegta. Lēmumu par pašvaldības palīdzības sniegšanu iedzīvotājiem dzīvokļa 
jautājumu risināšanā pieņem Saulkrastu novada dome. 

III. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašval-

dības budžetu
Nav.

5. Informācija par nepieciešamību veidot jaunas 
institūcijas, darba vietas, paplašināt esošo institūciju 
kompetenci, lai nodrošinātu saistošo noteikumu izpildi

Nav.

IV. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā 
6. Mērķgrupa, uz kuru attiecināms saistošo noteikumu 

tiesiskais regulējums
Saulkrastu novada administratīvajā teritorijā deklarēti iedzīvotāji, kuriem ir nepie-
ciešama palīdzība dzīvojamo telpu jautājumu risināšanā.

V. Informācija par administratīvajām procedūrām
7. Institūcija, kurā privātpersona var griezties saistošo 

noteikumu piemērošanā
Persona, kura ir tiesīga saņemt pašvaldības palīdzību dzīvojamo telpu jautājumu 
risināšanā, iesniedz Saulkrastu novada pašvaldības Dzīvokļu komisijā iesniegumu, 
pievienojot dokumentus, kas apliecina tiesības saņemt minēto palīdzību Saulkrastu 
novada pašvaldībā.

8. Ja saistošo noteikumu projekts skar administra-
tīvās procedūras, apraksta galvenos procedūras 
posmus un privātpersonām veicamās darbības, 
kā arī sniedz informāciju par to, kā piedāvātais 
regulējums maina līdzšinējo kārtību

Saulkrastu novada pašvaldības Dzīvokļu komisija izskata personas iesniegumu un 
pieņem lēmumu par personas atzīšanu par tiesīgu saņemt palīdzību dzīvokļa jau-
tājumu risināšanā, un tās iekļaušanu palīdzības reģistrā, izslēgšanu no palīdzības 
reģistra un dzīvojamās telpas izīrēšanu.

VI. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām
9. Sabiedrības pārstāvji, ar kuriem notikušas konsul-

tācijas saistošo noteikumu izstrādes procesā
Nav. 

10. Izmantotais sabiedrības līdzdalības veids Nav.
11. Sabiedrības pārstāvju izteiktie būtiskākie priekšliku-

mi vai iebildumi
Nav.

 8. lpp.
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Saistošie noteikumi Nr. 23
Apstiprināti ar Saulkrastu novada domes 2012. gada 
27. decembra lēmumu (protokols nr. 17, § 16)

Grozījumi Saulkrastu novada domes 
2012. gada 25. janvāra saistošajos 
noteikumos Nr. 2
“Par nekustamā īpašuma nodokli 
2012. gadā Saulkrastu novada pašvaldībā”
Izdoti saskaņā ar likuma “Par nekus-
tamā īpašuma nodokli” 1.  panta otrās 
daļas 9.1 punktu, 3. panta pirmās daļas 
1.4 daļu, 9. panta otro daļu, pārejas no-
teikumu 41.1 punktu
 
Izdarīt Saulkrastu novada domes 
2012. gada 25.  janvāra saistošajos no
teikumos Nr.  2 “Par nekustamā īpa
šuma nodokli 2012.gadā Saulkrastu 
novada pašvaldībā” šādus grozījumus:
1. Aizstāt noteikumu nosaukumā, tek
stā skaitļus “2012.” ar skaitļiem “2013.”
2. Izteikt 2. punktu šādā redakcijā:
“2. Nekustamā īpašuma nodoklis 
zemei, ja iepriekšējā taksācijas gadā 
nav mainīts nekustamā īpašuma lie
tošanas mērķis, atsevišķi par katru 

zemes vienību 2013.  gadā nedrīkst 
pārsniegt iepriekšējam taksācijas 
gadam aprēķināto nodokļa apmēru 
(neņemot vērā atvieglojumus) vairāk 
kā par 10 %.”
3. Izteikt 3. punktu šādā redakcijā:
“3. Neaplikt ar nekustamā īpašuma 
nodokli dzīvojamo māju palīgēkas, ja 
palīgēkas platība pārsniedz 25 m2, iz
ņemot garāžas.”
4. Aizstāt 5. punktā vārdus “būvei pie
kritīgās zemes kadastrālās vērtības” ar 
vārdiem “lielākās kadastrālās vērtības: 
būvei piekritīgās zemes kadastrālās 
vērtība vai būves kadastrālās vērtī
bas”.

E. Grāvītis, domes priekšsēdētājs

Grozījumu Saulkrastu novada domes 
2012. gada 25. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 2
“Par nekustamā īpašuma nodokli 2012. gadā Saulkrastu 
novada pašvaldībā” paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības 
pamatojums.

Lai nepieļautu būtisku nekustamā īpašuma nodokļa sloga 
pieaugumu nodokļa maksātājiem 2013. gadā, saistošo notei-
kumu projektā noteikts, ka 2013. gadā tiek piemērots nodokļa 
pieauguma ierobežojums 10 % apmērā.

2. Īss projekta satura izklāsts. Saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka kārtību, 
kādā tiek piemērots nekustamā īpašuma nodoklis atsevišķiem 
nekustamā īpašuma nodokļa objektiem Saulkrastu novada 
pašvaldībā 2013. gadā:
1. Nosaka 10 % nekustamā īpašuma nodokļa pieauguma iero-
bežojuma saglabāšanu zemei 2013. taksācijas gadā, lai strauji 
nepalielinātu dzīvojamo māju apbūves īpašniekiem nekustamā 
nodokļa maksu.
2. Nosaka, ka ar nekustamā īpašuma nodokli tiek apliktas 
būves, kas klasificētas kā vidi degradējošas, sagruvušas vai 
cilvēku drošību apdraudošas būves – 3 procentu apmērā no lie-
lākās kadastrālās vērtības: būvei piekritīgās zemes kadastrālās 
vērtība vai būves kadastrālās vērtības.
3. Neaplikt ar nekustamā īpašuma nodokli dzīvojamo māju palī-
gēkas, ja palīgēkas platība pārsniedz 25 m2, izņemot garāžas. 

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

Samazinās pašvaldības budžeta ieņēmumus nekustamā īpašu-
ma nodokļu iekasējuma ziņā apmēram par Ls 70 000 gadā.

4. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz uzņēmēj-
darbības vidi pašvaldības 
teritorijā.

Sabiedrības mērķgrupa, uz kuru attiecināms grozījumu saistošo 
noteikumu tiesiskais regulējums, ir Saulkrastu novada nodokļu 
maksātāji. 

5. Informācija par administra-
tīvajām procedūrām.

Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi tiks piešķirti, veicot 
aprēķinu. 

6. Informācija par konsultāci-
jām ar privātpersonām.

Sagatavojot saistošo noteikumu grozījumu projektu, pārrunas ar 
sabiedrības pārstāvjiem netika veiktas, jo tie labvēlīgi ietekmē 
nodokļa maksātājus.

Saistošie noteikumi Nr. 21
Apstiprināti ar Saulkrastu novada domes 2012. gada 28. novembra sēdes lēmumu (prot. nr. 16, § 32)

“Vienreizēja dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta piešķiršanas kārtība un apmērs”
Izdoti saskaņā ar likuma “Par palīdzību 
dzīvokļa jautājumu risināšanā” 26.1pan-
ta pirmo daļu

I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi “Vienreizēja 
dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabal
sta piešķiršanas kārtība un apmērs” 
(turpmāk tekstā – Noteikumi) nosaka 
vienreizēja dzīvojamās telpas atbrīvo
šanas pabalsta (turpmāk – Atbrīvoša
nas pabalsts) piešķiršanas kārtību un 
apmēru personām, kas atbrīvo īrēto 
dzīvojamo telpu, kas atrodas denacio
nalizētā vai likumīgajam īpašniekam 
atdotā mājā un kuru tās ir lietojušas 
līdz īpašuma tiesību atjaunošanai, vai 
arī minētās personas tiek izliktas no 
dzīvojamās telpas Latvijas Republikas 
likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 28.2, 
28.4 un 28.5 pantā paredzētajos gadī
jumos.
2. Personas, kuras ir saņēmušas Atbrī
vošanas pabalstu, zaudē tiesības sa
ņemt likuma “Par palīdzību dzīvokļa 
jautājumu risināšanā” 3.  panta 1. un 
2.punktā paredzēto palīdzību un tiek 
izslēgtas no Atbrīvošanas pabalsta 
piešķiršanas reģistra.
3. Personu, kura vēlas saņemt Atbrī
vošanas pabalstu un kura ir tiesīga to 
saņemt, reģistrē Saulkrastu novada 
pašvaldības Dzīvokļu komisija (turp
māk  – Dzīvokļu komisija) noteiktajā 
kārtībā izveidotajā Atbrīvošanas pa
balstu piešķiršanas reģistrā (turp
māk – Palīdzības reģistrs).
4. Dzīvokļu komisija pieņem lēmumu 
par personas iekļaušanu Palīdzības re
ģistrā un par personas pārreģistrēša
nu Palīdzības reģistrā, kā arī lēmumu 
par personas izslēgšanu no Palīdzības 
reģistra, sagatavo atzinumu par Atbrī
vošanas pabalsta piešķiršanu. 
5. Lēmumu par Atbrīvošanas pabalsta 
piešķiršanu pieņem Saulkrastu nova
da dome.
6. Dzīvokļu komisijas lēmumu par 

personas reģistrēšanu, pārreģistrē
šanu vai lēmumu, ar kuru atteikta 
personas reģistrēšana Palīdzības re
ģistrā vai izslēgšanu no Palīdzības re
ģistra var apstrīdēt Saulkrastu novada 
domē, Administratīvā procesa likumā 
noteiktajā kārtībā, bet Saulkrastu no
vada domes lēmumu Administratīvā 
procesa likumā noteiktā kārtībā var 
pārsūdzēt Administratīvā rajona tiesā.

II. Reģistrācijas kārtība Atbrīvoša-
nas pabalsta saņemšanai
7. Atbrīvošanas pabalsta saņemšanai 
reģistrē personas, kuras savu dzīves
vietu ir deklarējušas Saulkrastu no
vada administratīvajā teritorijā un šo 
personu lietošanā vai īpašumā nav 
citas dzīvojamās telpas (dzīvojamās 
mājas) Latvijas Republikas teritorijā. 
8. Personas, kuras vēlas saņemt Atbrī
vošanas pabalstu uzrāda pasi vai per
sonas apliecību un iesniedz Saulkras
tu novada pašvaldībā iesniegumu, 
kuram pievieno šādus dokumentus 
(uzrādot oriģinālus):
8.1. dzīvojamās telpas īres līguma ko
piju; 
8.2. ģimenes locekļu radniecību ap
stiprinošo dokumentu kopijas;
8.3. bērnu dzimšanas apliecību kopi
jas, ja bērns, reģistrēts citas pašvaldī
bas administratīvajā teritorijā;
8.4. tiesas sprieduma, kurš stājies li
kumīgā spēkā, kopiju par dzīvojamo 
telpu īres līguma izbeigšanu, ja perso
na tiek izlikta likuma “Par dzīvojamo 
telpu īri” 28.2, 28.4,28.5 pantā paredzē
tajos gadījumos;
8.5. notariāli apstiprinātu vienošanās 
līgumu starp īrnieku un mājas īpaš
nieku vai tās pilnvaroto personu par 
īrētās dzīvojamās telpas atbrīvošanas 
kārtību (izņemot 8.4.apakšpunktā mi
nēto gadījumu);
8.6. notariāli apstiprinātu vienošanos 
starp īrnieku, viņa pilngadīgajiem 
ģimenes locekļiem un citām attie

cīgajā dzīvojamā telpā deklarētajām 
personām atbilstoši 13.  punkta nosa
cījumiem, kurā noteikts Atbrīvošanas 
pabalsta saņēmējs;
8.7. īrnieka un viņa ģimenes locekļu 
apliecinājumu, ka viņu lietošanā vai 
īpašumā nav citas dzīvojamās telpas 
Latvijas Republikas teritorijā.
9. Ja ir mainījušies apstākļi vai ģimenes 
sastāvs, kas ir par pamatu Atbrīvošanas 
pabalsta piešķiršanai, Palīdzības reģis
trā iekļautās personas pienākums ir 
nekavējoties rakstveidā informēt Dzī
vokļu komisiju un iesniegt visus nepie
ciešamos dokumentus. 
10. Persona, kura saskaņā ar Dzīvokļu 
komisijas lēmumu ir tiesīga saņemt 
Atbrīvošanas pabalstu ir reģistrējama 
Palīdzības reģistrā, tādā secībā, kādā 
tā iesniegusi pašvaldībai iesniegumu 
Atbrīvošanas pabalsta saņemšanai:
10.1. pirmajā grupā reģistrējamas tās 
personas, kuras līdz šo Noteikumu 
stāšanās spēkā bija reģistrētas reģistrā 
palīdzības dzīvojamo telpu jautājumu 
risināšanā saņemšanai un atzītas par 
tiesīgām saņemt Atbrīvošanas pabal
stu;
10.2. otrajā grupā reģistrē pārējās per
sonas, kuras iesniegušas visus šo No
teikumu 8.punktā minētos dokumen
tus un atzītas par tiesīgām saņemt 
Atbrīvošanas pabalstu.
11. Personai nav tiesību tikt reģistrē
tai Palīdzības reģistrā Atbrīvošanas 
pabalsta saņemšanai septiņus gadus 
pēc tam, kad ar attiecīgās personas 
piekrišanu tai piederošais dzīvoklis 
pārdots vai citādi atsavināts un darī
juma rezultātā šī persona zaudējusi 
lietošanas tiesības uz attiecīgo dzī
vokli.

III. Atbrīvošanas pabalsta piešķirša-
nas kārtība un apmērs
12. Saulkrastu novada dome Atbrī
vošanas pabalstu piešķir Palīdzības 
reģistrā iekļautajām personām reģis

trācijas secībā apstiprinātā budžeta 
ietvaros.
13. Pieņemot lēmumu par Atbrīvoša
nas pabalsta piešķiršanu, netiek ņemti 
vērā tie ģimenes locekļi, kuri pēc per
sonu reģistrēšanas Palīdzības reģistrā 
iemitināti personu īrētajā dzīvojamā 
telpā likuma “Par dzīvojamo telpu 
īri” 9. panta noteiktajā kārtībā un tur 
deklarējuši savu dzīvesvietu, izņemot 
bērnus, kas ir vecāku apgādībā.
14. Atbrīvošanas pabalstu piešķir re
ģistrācijas secībā vispirms tām per
sonām, kuras reģistrētas Palīdzības 
reģistra pirmajā grupā, bet pēc tam 
personām, kuras reģistrētas Palīdzī
bas reģistra otrajā grupā.
15. Sagatavojot atbilstošu lēmu
ma projektu, Dzīvokļu komisijai ir 
pienākums atkārtoti pārbaudīt un 
nepieciešamības gadījumā tiesības 
pieprasīt, bet Atbrīvošanas pabalsta 
saņemšanas pretendentiem ir pienā
kums pirms pabalsta saņemšanas vēl
reiz apliecināt, ka viņa īpašumā nav 
dzīvojamās telpas, papildus iesnie
dzot šo noteikumu 8.7.  apakšpunktā 
minēto apliecinājumu.

16. Atbrīvošanas pabalsta apmērs tiek 
noteikts:
16.1. Ls  3000  – atbrīvošanas pabalsta 
saņēmējam; 
16.2. Ls  1000  – katram atbrīvošanas 
pabalsta saņēmēja ģimenes loceklim.
17. Ja Atbrīvošanas pabalsta finansiālajā 
nodrošināšanā piedalās denacionalizē
tās vai likumīgajam īpašniekam atdotās 
mājas īpašnieks, iemaksājot pašvaldī
bas norādītajā kontā ne mazāk kā pusi 
no personai izmaksājamā pašvaldības 
pabalsta apmēra, jautājumu par pabal
sta piešķiršanu risina ārpus kārtas.
18. Atbilstoši Saulkrastu novada domes 
pieņemtajam lēmumam, Saulkrastu 
novada pašvaldības Centralizētā grā
matvedība Atbrīvošanas pabalstu pār
skaita uz pabalsta saņēmēja norādīto 
norēķinu kontu kredītiestādē. 

IV. Noslēguma jautājums
19. Saistošie noteikumi stājas spēkā 
Latvijas Republikas likumā “Par paš
valdībām” 45.  pantā noteiktajā kārtī
bā.

E. Grāvītis, domes priekšsēdētājs

Saistošo noteikumu Nr.21 “Vienreizēja dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta 
piešķiršanas kārtība un apmērs” paskaidrojuma raksts

I. Projekta nepieciešamības pamatojums
1. Projekta nepieciešamības pamatojums Šie saistošie noteikumi nosaka vienreizēja dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta 

(turpmāk – Atbrīvošanas pabalsts) piešķiršanas kārtību un apmēru personām, kas 
atbrīvo īrēto dzīvojamo telpu, kura atrodas denacionalizētā vai likumīgajam īpašnie-
kam atdotā mājā un kuru tās lietojušas līdz īpašuma tiesību atjaunošanai, vai arī 
minētās personas tiek izliktas no dzīvojamās telpas Latvijas Republikas likuma “Par 
dzīvojamo telpu īri” 28.2, 28.4 un 28.5 pantā paredzētajos gadījumos.

II. Īss projekta satura izklāsts
2. Atsauce uz ārējiem normatīviem aktiem, no kuriem 

izriet pilnvarojums izstrādāt saistošos noteikumus
Saistošie noteikumi izstrādāti, pamatojoties uz likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 28.2, 
28.4 un 28.5 pantu un likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 26.1panta 
pirmo daļu.

3.  Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi nosaka, ka tiesības pieprasīt atbrīvošanas pabalstu ir personām, 
savu dzīvesvietu ir deklarējušas Saulkrastu novada administratīvajā teritorijā un 
šo personu lietošanā vai īpašumā nav citas dzīvojamās telpas (dzīvojamās mājas) 
Latvijas Republikas teritorijā. 

III. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz 

pašvaldības budžetu
Šim mērķim 2013.gada plānotie finanšu līdzekļi ir Ls 3000 katram atbrīvošanas 
pabalsta saņēmējam un Ls 1000 katram atbrīvošanas pabalsta saņēmēja ģimenes 
loceklim. Kopējā paredzētā naudas summa budžetā – Ls  6000 (seši tūkstoši lati, 00 
santīmi). 

5. Informācija par nepieciešamību veidot jaunas 
institūcijas, darbavietas, paplašināt esošo institūciju 
kompetenci, lai nodrošinātu saistošo noteikumu izpildi

Nav.

IV. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā 
6. Mērķgrupa, uz kuru attiecināms saistošo noteikumu 

tiesiskais regulējums
Saulkrastu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā deklarēti iedzīvotāji, kas 
atbrīvo dzīvojamo telpu, kura atrodas denacionalizētā vai likumīgajam īpašniekam at-
dotā mājā un kuru tās ir lietojušas līdz īpašumu tiesību atjaunošanai vai arī minētās 
personas tiek izliktas no dzīvojamās telpas likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 282, 284, 
un 285 pantā paredzētajos gadījumos.

V. Informācija par administratīvajām procedūrām
7. Institūcija, kurā privātpersona var griezties saistošo 

noteikumu piemērošanā
Persona, kura ir tiesīga saņemt atbrīvošanas pabalstu, iesniedz Saulkrastu novada 
domes Dzīvokļu komisijā iesniegumu, pievienojot dokumentus, kas apliecina tiesības 
saņemt minēto atbrīvošanas pabalstu. 

8. Ja saistošo noteikumu projekts skar administra-
tīvās procedūras, apraksta galvenos procedūras 
posmus un privātpersonām veicamās darbības, 
kā arī sniedz informāciju par to, kā piedāvātais 
regulējums maina līdzšinējo kārtību

Saulkrastu novada pašvaldības Dzīvokļu komisija izskata personas iesniegumu un 
pieņem lēmumu par personas iekļaušanu atbrīvošanas pabalstu piešķiršanas reģis-
trā, pārreģistrēšanu un izslēgšanu. Dzīvokļu komisija sagatavo atzinumu par personas 
atzīšanu par tiesīgu saņemt Atbrīvošanas pabalstu. Lēmumu par Atbrīvošanas 
pabalsta piešķiršanu pieņem Saulkrastu novada dome.

VI. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām
9. Sabiedrības pārstāvji, ar kuriem notikušas konsul-

tācijas saistošo noteikumu izstrādes procesā
Nav. 

10. Izmantotais sabiedrības līdzdalības veids Nav.
11. Sabiedrības pārstāvju izteiktie būtiskākie priekšli-

kumi vai iebildumi
Nav.
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Pasākumu kalendārs

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

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

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

Tirāža: 3000 eksemplāri.

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

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

Decembrī Saulkrastu 
novada Dzimtsarakstu 
nodaļā reģistrēta
Adrija Dzene.
Sveicam jauno saulkrastieti un 
viņas vecākus!

Sirsnīgi sveicam 
nozīmīgajā jubilejā
Bernhardu Laski,
Ainu Zandbergu,
Rasmu Skaidrīti Betagu,
Eugeniju Vīmani,
Dainu Rolavu,
Ievu Moniku Peksi,
Irmu Jakševicu,
Āriju Bullēnu,
Dzintru Visocki,
Valentīnu Rozenbergu,
Levu Paley,
Jāni Krīperi,
Sarmu Samtiņu,
Marionu Rapaliti,
Dainu Pogaini,
Juri Peskovu,
Onu Makejevu,
Mečislavu Buli,
Jevgēniju Ernu Bauni,
Māri Rumpi,
Skaidrīti Rozīti,
Hariju Ozoliņu,
Juri Mežali,
Ināru Rasmu Lazarovu,
Gunāru Kaziņu,
Edīti Domku,
Vilni Auziņu!

Saulkrastu novada dome 
izsaka līdzjūtību aizsaulē 
aizgājušo tuviniekiem.
Lilija Krustiņa
28.01.1920.–1.12.2012.
Austra Viktorija Brūvere
21.04.1925.–3.12.2012.
Osvalds Jubels
20.08.1936.–3.12.2012.
Alberts Luriņš
13.11.1942.–4.12.2012.
Biruta Dubovska
29.03.1934.–16.12.2012.
Jānis Krumulds
16.02.1942.–17.12.2012.
Ludmila Donāte
2.01.1940.–14.12.2012.
Jānis Alfrēds Bušs
4.06.1933.–19.12.2012.
Ausma Rimša
18.11.1923.–25.12.2012.
Raja Jakovčika
12.04.1959.–27.12.2012.
Alfrēds Cīrulis
23.03.1935.–27.12.2012.

12. janvārī 16.00 Kinopunkts 
k/n “Zvejniekciems” aicina skatī
ties dokumentālo filmu, kas jau 
ieguvusi pietiekami skandalozu 
slavu,  – “Dokumentālists”. Ieejas 
maksa – Ls 1.
Pie skarbās un vientuļās purva In
tas ierodas dokumentālists. Viņa 
acīs Inta ir brīnišķīga – izcila fil
mas varone ar spēcīgu raksturu, 
bet mežonīgā sieviete drīzāk ga
tava filmētājam uzlikt lāstu, nekā 
ļauties iemūžināties. Taču doku
mentālista neatlaidība dara savu, 
Intas sirds tiek iekarota. Un drīz 
pēc tam salauzta. Tas ir patiess 
stāsts par divu cilvēku attiecībām.
Kino kritiķe Kristīne Matīsa par 
filmu: “21.  gadsimta Latvijā nav 
nevienas citas dokumentālās fil
mas, kuru tik drīz  – pusgada lai
kā  – būtu noskatījušies tik dau
dzi tūkstoši interesentu. Vēl jo 
paradoksālāk, ka arī kinokritiķi 
un filmu nozares profesionāļi šo 
filmu atzīst par izcilu sasniegumu, 
piešķirot tai nacionālo balvu kā 
labākajai pilnmetrāžas dokumen
tālajai filmai  – Latvijā reti gadās, 
ka tik precīzi sakristu skatītāju un 
profesionāļu simpātijas. ”
Režisori: Ivars Zviedris, Inese Kļa
va. Filma latviešu valodā.
Filmas garums: 1 h 26 min.

Atzīmējot 1991.  gada Barikāžu 
aizstāvju atceres dienu, 20. jan-
vārī 10.00 piedāvājam braucienu 
interesentiem uz Barikāžu mu
zeju un ar Barikāžu notikumiem 
saistītajām vietām Rīgā! Brau
ciens un gida pakalpojumi  – bez 
maksas, ieeja Barikāžu muzejā  – 
par ziedojumiem. Interesentus 
lūdzam laikus pieteikties pa tāl
runi 67954179 (līdz 18. janvārim)! 

26. janvārī 16.00 kultūras 
namā “Zvejniekciems” Siguldas 
Tautas teātra izrāde “Divas Loti
ņas”. Biļetes iepriekšpārdošanā 
k/n “Zvejniekciems” un Saulkrastu 
sporta centrā. Ieejas maks  – Ls  2, 
skolēniem un pensionāriem – Ls 1.
Cilvēciski lielākās problēmas ro
das drošības trūkuma dēļ. Jebkāda 
drošība  – emocionāla, finansiā
la – spēj izsist pamatu zem kājām. 
“Patiesība ir tāda, ka šodien cilvē
ku drošība ir izgrūstīta,” – tā Dace 

Freiberga, psiholoģe, geišterapei
te. Tas ietekmē gan pieaugušo at
tiecības, gan likumsakarīgi arī bēr
nus. “Bērnu uzvedība ir ģimenes 
spogulis,” apgalvo D. Freiberga.
Abu dvīnīšu dzīve ir pakļauta vecā
ku nespējai sakārtot savas attiecī
bas, nespējai uzņemties atbildību 
par savu tuvāko, un vispirms jau 
par saviem bērniem un viņu laimi. 
Ir divi pieaugušie, kuri tukšumu 
savā intīmajā dzīvē mēģina aizpil
dīt ar pārmērīgu nodošanos dar
bam. Ir divi bērni, kuri patiesībā ir 
vientuļi, jo vecākiem nav laika un 
dziļākas intereses par jautājumiem 
un problēmām, kuras nodarbina 
meitenītes. Iestudējumā mēģinām 
runāt par cilvēciski pašām būtiskā
kajām vērtībām, uz kurām balstās 
visa mūsu dzīve. Antuāns de Sent
Ekziperī “Mazajā princī” saka: “Mēs 
esam atbildīgi par tiem, kurus pie
radinām.” 
Lai arī darbība izrādē notiek Vīnē 
un Minhenē, iestudējumā atspogu
ļotās problēmas ir tikpat aktuālas, 
ja pat ne vēl aktuālākas, arī Latvijā. 
Ar “Divām Lotiņām” mēs, Siguldas 
Tautas teātra ļaudis, turpinām jau 
E. H. Porteres “Pollianna” dramati
zējuma iestudējumā iesākto tēmu 
par bērna un pieaugušo attiecībām. 
Joprojām rodas jautājums, kurš 
no mums – pieaugušie vai bērni – 
dažkārt rīkojas gudrāk? Vai nav pat 
tā, ka bērni mūsu ģimenēs ienāk, 
lai kļūtu par vecāku skolotājiem? 
Taču, neraugoties uz materiālā 
ietverto problēmu smagumu, glu
ži tāpat kā “Polliannā”, arī “Divās 
Lotiņās” ir daudz āķīgu, smieklīgu 
situāciju un humora.
Mūziku izrādei ir rakstījis Val
dis Zilveris, bet par scenogrā
fiju gādājusi māksliniece Anita 
Znutiņa–Šēve. Viņi ir arī mūsu 
iepriekšējo sezonu iestudējumu 
“Polliannas” un “Ziņģu Ješkas uz
varas” līdzautori. Abas dvīnītes 
Loti un Luīzi, kā arī Stefu spēlē 
Siguldas Mākslu skolas “Baltais 
flīģelis” Teātra studijas audzēknes 
Elza Alberiņa, Lauma Vilciņa un 
Amanda Agnese Arnicāne. 
Atnākot, jūs kļūsit par lieciniekiem 
viņu patiesajai, dedzīgajai vēlmei 
atkal būt kopā pašām, lai vissazvēr
nieciskākajā veidā kopā savestu arī 
savus negudros vecākus.

30. janvārī 13.00 kultūras namā 
“Zvejniekciems” Liepājas Leļļu 
teātris piedāvā mazajiem un liela
jiem skatītājiem jauno izrādi “Lāč
radzis”. Biļetes iepriekšpārdošanā 
no 10. janvāra. Ieejas maksa – Ls 1. 
Liepājas Leļļu teātra jaunā izrāde 
“Lāčradzis” veidota pēc Džūlijas 
Donaldsones populārās, bērniem 
iemīļotās pasakas motīviem. Tas 
ir jauks stāsts par Pelēnu, kas ar 
savu iedomu tēlu satricina visu 
mežu. Un liels ir viņa pārstei
gums, pašam sastopoties ar Lāč
radzi. Izrādes režisore  – Lelde 
Eglinska, māksliniece  – Daiga 
Sika, leļļu skulptore – Ausma Nei
burga, mūzikas un dziesmu tekstu 
autors – Marģers Eglinskis, mūzi
kas aranžētājs  – Normunds Kal
niņš. Lomās  – Vija Mežale, Dace 
Doroškeviča, Signe Āpse, Matīss 
Millers, Dainis Laugalis.

9. februārī 18.00 Saulkrastu 
sporta centrā Otrais tautas deju 
kolektīvu festivāls “Sasala jūrīna”. 
Lūgums sekot reklāmai par festi
vāla norisi! 

SPortA AfIšA
12. janvārī 11.00 kafejnīcā “Nei
bāde” Saulkrastu zolītes čempio
nāta 1. posms
12. janvārī 19.00 sporta centrā 
Saulkrastu kausa izcīņa šautriņu 
mešanā, 1. posms
15. janvārī 20.00 sporta centrā 
LBL3 spēle Saulkrasti–Pārdau
gava
20. janvārī 11.00 sporta centrā 
Saulkrastu čempionāts novusā, 
1. posms
27. janvārī 11.00 sporta centrā 
Saulkrastu čempionāts galda te
nisā, 1. posms
29. janvārī 20.00 sporta centrā 
LBL3 spēle Saulkrasti–Dartija
2. februārī 11.00 Saulkrastu 
čempionāts novusā, 2.posms.

Līdz 4. februārim pieteikšanās 
Saulkrastu čempionātam basket
bolā. Epasts sports@saulkrasti.lv, 
tālr. 26524083. Spēles notiks sest
dienās. Sīkāk www.saulkrasti.lv.

SeNIoru AKtIVItāteS
30. janvārī kolektīvs izrādes 
“Finita la comedia” apmeklējums 
Dailes teātrī.
5. februārī 13.00 novada domes 
zālē tikšanās ar Latvijas farmāci
jas firmas “Grindeks” pārstāvjiem.

Par pašvaldības policijas paveikto decembrī
Decembrī Saulkrastu pašvaldības 
policijas darbinieki par dažādiem 
pārkāpumiem aizturēja un no
gādāja Rīgas reģionālās pārval
des Saulkrastu policijas iecirknī 
tālāku darbību veikšanai 14 per
sonas.Par atrašanos sabiedriskā 

vietā alkohola reibumā aizturētas 
10  personas. Par sīko huligānis
mu aizturēta viena persona. Par 
miesas bojājumu nodarīšanu aiz
turēta viena persona. Pēc Rīgas 
bāriņtiesas lūguma viena persona 
nogādāta Rīgas pašvaldības bērnu 

un jauniešu centrā “Marsa gatve”.  
Kā arī viena persona atrodas 
 meklēšanā.

Guntis Vinteris, 
Saulkrastu novada pašvaldības 

policijas priekšnieka p. i.

Sirsnīgi pateicamies visiem, 
kas palīdzēja, atbalstīja un 

bija ar mums, pavadot 
mūžībā pensionēto 

justīcijas pulkvežleitinantu 
Jāni Krumuldu.

Ģimene


