
4. decembrī, otrās adventes pēcpus-
dienā, Svētku laukumā Bīriņu ielā 
tika iedegtas Saulkrastu Ziemas-
svētku egles gaismiņas. 
Kā jau ierasts, arī šogad Saulkras-
tu Dome nemeklēja skaistāko egli 
mežā, bet aicināja iedzīvotājus pie-
dāvāt savā pagalmā esošās “skais-
tules”, kas kādreiz iestādītas par 
tuvu ēkām un izaugot kļuvušas par 
apgrūtinājumu. Šoreiz Saulkrastu 
novada Dome saka paldies Ērikam 
Sproģim par saņemto dāvanu – 
šī gada svētku egli. Savukārt SIA 
“Saulkrastu meži” un Valdim Balti-
ņam pateicamies par palīdzību egles 
noņemšanā, pārvešanā un uzstādī-
šanā, bet Jānim Mickānam par ro-
tājumu izvietošanu Bīriņu ielas izejā 
uz jūru. Šajā gadā egle rotāta mie-
rīgākos toņos, vairāk pielāgojoties 
Ziemassvētku noskaņai, un acīgākie 
vērotāji egles rotājumos pamanīja 
Saulkrastu simbolu – saulīti.
Pasākuma laikā, par spīti lietum 
un vējam, klātesošos priecēja deju 
grupas “Fractus” un “Desperado” 
mazie dejotāji. Paldies par iztu-
rību mazajiem un nenogurstošo 
darba prieku deju grupu vadītā-
jām Ingai Burkovai un Sandrai 
Ozolai-Ozoliņai.
Un  – kā jau tradicionāli esam 
pieraduši  – pasākuma laikā īpa-
šu pārsteigumu bija sarūpējuši 
Saulkrastu uzņēmēji, cienājot ar 
tēju, karstvīnu, piparkūkām un 
konfektēm. Par jaukās noskaņas 
radīšanu paldies SIA “Saulkrastu 
meži”, SIA “Saulkrastu aptieka 
RB”, SIA “Biguža”, SIA “Anuta”, 
SIA “Rerica”, Helgas Odiņas I.U., 
SIA “Krasts A”, SIA “Bemberi 
maiznīca”, SIA “AN Auto”, SIA 
“Pietura”, SIA “Bagāts”, SIA “Alens 
Horsts un partneri”, SIA “Nauja”, 
kafejnīcai “Neibāde” un īpaša pa-
teicība Rolandam Rozentālam.

Saulkrastu novada Dome

Ir adventes laiks. Laiks, 
kad gatavojamies gada 
jaukākajiem notikumiem – 
Ziemassvētkiem un Jaunā 
gada sagaidīšanai. 
Dabā tas ir īss klusuma
brīdis, pirms saule atkal sāks 
savu uzvaras gājienu. Arī mēs 
šajā laikā varam nedaudz 
apstāties, pārdomāt padarīto, 
sakopot spēkus, domas un 
idejas, lai turpinātu labi iesākto 
un jaunajā gadā īstenotu to, ko 
esam iecerējuši.

Cienījamie novadnieki! Arī šo-
gad gribu pateikt jums paldies 
par labajiem darbiem mūsu no-
vada labā. Paldies izglītības un 

kultūras darbiniekiem, kuri iz-
glīto un veido jauno saulkrastie-
šu paaudzi. Paldies skolēniem, 
mākslinieciskās pašdarbības 
kolektīvu dalībniekiem, sportis-
tiem, māksliniekiem un visiem 
tiem, kuri nes Saulkrastu vārdu 
pasaulē. Paldies uzņēmējiem, 
kuri atbalsta novada saimniecis-
ko dzīvi. Paldies senioriem, kuri 
nepagurstoši iesaistās novada sa-
biedriskajās aktivitātēs. Paldies 
pašvaldības uzņēmumu – slim-
nīcas, komunālservisa, sociālā 
dienesta, sociālās aprūpes mājas, 
pašvaldības policijas, bibliotēkas, 
kultūras un sporta centra, kapu 
saimniecības, ostas pārvaldes, 
tūrisma informācijas centra un 

Domes darbiniekiem: jūs esat 
tie, kuri nodrošina novada ikdie-
nas darba dzīves norisi. Paldies 
Domes deputātiem, kuri, pieņe-
mot lēmumus, uzņemas atbildī-
bu par novada nākotni. 
Šajā laikā, neraugoties uz to, cik 
liels gadu gājums mums katram 
aiz muguras un kāda pieredze 
gūta, mēs tomēr mazliet ticam 
Ziemassvētku brīnumam, kas 
piepildīsies. Un varbūt šogad šis 
brīnums ir paļāvība un ticība. 
Ticība sev un saviem spēkiem. 
Ticība, ka esam starp savējiem, ar 
kuriem kopā varam paveikt labus 
darbus. Kopīgi un vienoti mēs  
varam daudz!
Esot un svinot kopā ar savējiem 

vai domās sūtot laba vēlējumus, 
mums sirdī ielīst prieks un sil-
tums. Tā ir īpaša sajūta. Es novēlu 
jums visu turpmāko gadu sagla-
bāt šo kopības izjūtu.
Vēlu jums pavadīt svētku dienas 
mīlestībā pret saviem tuvākiem 
un labdarībā pret citiem. No-
vēlu, lai Ziemassvētku miers, 
gaisma un mīlestība ienāk katrā 
sirdī, katrā mājā un dod spēku 
ikdienā!
Mīļie draugi! Priecīgus Zie-
massvētkus un laimīgu Jauno 
2012. gadu!

Ervīns Grāvītis, 
Saulkrastu novada 

 Domes priekšsēdētājs

Iedegtas 
galvenās  
svētku egles 
gaismiņas

Cienījamie novada 
iedzīvotāji!

Lai pilsētas un novada 
vizuālais noformējums radītu 
Ziemassvētku noskaņu, 
kā arī lai veicinātu skatlogu, 
dzīvojamo un sabiedrisko 
ēku izgreznošanas tradīcijas, 
Saulkrastu novada Dome jau 
trešo gadu pēc kārtas izsludina 
konkursu “Skaistākais 
Ziemassvētku noformējums”. 

Pieteikt izvērtējamos objektus 
svētku noformējuma konkursam 
var līdz trešdienai, 14. decembrim, 

Saulkrastu novada Domē (1. stāvā, 
106.  kabinetā), zvanot pa tālruni 
67142514 vai 28634639 vai rakstot 
uz e-pasta adresi marika.grasmane 
@saulkrasti.lv. Pieteikumā jāno-
rāda objekta adrese, nosaukums 
(veikalam, firmai u.  c.), kontakt-
persona un kontakttālrunis.
Konkursā var piedalīties ikviena 
juridiska un fiziska persona ar at-
bilstoši Ziemassvētkiem izrotātām 
tirdzniecības vai pakalpojumu 
sniegšanas vietām, skatlogiem, uz-
ņēmumu, izglītības iestāžu, dzīvo-

jamo māju un citu ēku fasādēm un 
priekšpagalmiem, kā arī sabiedris-
ko iestāžu iekštelpām. Konkursa 
vērtēšanas komisijai ir tiesības 
vērtēt arī konkursam nepieteik-
tos objektus, ja to izpildījums rada 
īpašu Ziemassvētku noskaņu, ir 
mākslinieciski augstvērtīgs un uz-
labo pilsētas tēla vizuālo kvalitāti. 
Noformējums tiks vērtēts četrās 
kategorijās: 
1) privātmāju noformējums;
2) daudzdzīvokļu māju noformē-
jums;

3) sabiedrisko ēku un skatlogu 
noformējums; 
4) sabiedrisko iekštelpu noformē-
jums.
Uzvarētāji un labāko noformēju-
mu autori tiks svinīgi sumināti  

trešdien, 21. decembrī, plkst. 
19.30. laukumā pie tūrisma infor-
mācijas centra, piešķirot pārstei-
guma balvas un izsakot pateicību.

Saulkrastu novada Dome

Aicina piedalīties konkursā 
“Skaistākais Ziemassvētku noformējums”

Iedzīvotāji tiek laipni aicināti uz Jaunā gada sagaidīšanu un 
uguņošanu Saulkrastos pie jūras, 

Bīriņu ielas galā. 
Pulcēšanās 2012. gada 1. janvārī no plkst. 00.00,  

svētku uguņošana — 00.30.
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Labdarības akcija “Gaišus Zie-
massvētkus” šogad noslēgsies otr-
dien, 20.  decembrī, ar koncertiem 
Saulkrastu novada Domes zālē  – 
pieaugušajiem koncerts plkst. 14.00 
un plkst. 16.00 koncerts bērniem. 
Pēc bērnu svētku koncerta būs ro-
taļas kopā ar Ziemassvētku vecīti. 
Koncertos un bērnu pasākumā kopā 
ar Ziemassvētku vecīti aicināts pie-
dalīties ikviens interesents. Minētie 
svētku pasākumi ir bez maksas.
Pēc svētku koncertiem Sociālā 
dienesta telpās, uzrādot ielūgu-
mus, svētku dalībnieki varēs sa-
ņemt Ziemassvētku paciņas.
Lai pasākumu varētu apmeklēt arī 

tie novada iedzīvotāji, kuri dzīvo 
ārpus pilsētas centra, būs nodro-
šināti bezmaksas autobusi, kas 
nogādās uz un no svētku koncerta. 
Autobusi kursēs plkst. 13.20 no 
Melnsila ielas Zvejniekciemā uz 
Saulkrastu novada Domi, pēc tam 
līdz Inčupei un atpakaļ uz Domi. Uz 
bērnu pasākumu pa tādu pašu mar-
šrutu kursēs autobuss ar atiešanas 
laiku no Melnsila ielas plkst. 15.20.
Pēc koncertiem autobuss kursēs 
pa tādu pašu maršrutu.
Tuvāka informācija pa tālr. 
67142510 vai 67142511.

Saulkrastu sociālais dienests
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Domes Atzinības rakstu saņēmēji. No kreisās: skolotāja Antra Deniškāne, rokdarbniece Astrīda Jēkabsone, uzņēmēja Maija Krieva, logopēde Antra 
Bukava, treneris Jānis Laksa, feldšere-laborante Dainuvīte Kaprano, bibliotekāre Kristīne Ogorodņikova. 

Atzinības raksti 
novada labākajiem

Saulkrastu Sociālais dienests 
aicina uz svētku pasākumiem 

Izglītības 
iestāžu 
informati-
zācijas 
projekts 
tuvojas 
noslēgumam

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

Saulkrastu novada Dome 
kopš 2009. gada decem-
bra ir sākusi projekta 
“Saulkrastu pilsētas ar lau-
ku teritoriju vidējās izglītī-
bas iestāžu informatizācija” 
īstenošanu, kura ietvaros ir 
paredzēta Saulkrastu vi-
dusskolas un Zvejniekcie-
ma vidusskolas aprīkošana 
ar datortehniku mūsdienī-
gākai mācību procesa no-
drošināšanai iestādēs.
2010. gada augustā abās iz-
glītības iestādēs tika ierīkoti 
datortīkli un iestādes bija 
gatavas sākt datortehni-
kas uzstādīšanu. Diemžēl 
datortehnikas piegāde ilga 
vairāk nekā gadu, un tikai 
š. g. novembrī pašvaldība 
parakstīja vienošanos ar LR 
Izglītības un zinātnes mi-
nistriju par datortehnikas 
piegādi. Kavēšanās iemesli ir 
ministrijas izsludināto pub-
lisko iepirkumu vairākkār-
tēja apstrīdēšana, kas pro-
jekta ieviešanu paildzināja 
par gadu. Pēdējo iepirkumu 
izdevās noslēgt veiksmīgi, 
un ministrija aicināja paš-
valdību noslēgt vienošanos 
par datortehnikas piegādi. 
Pirmo aprīkojumu saņems 
Saulkrastu vidusskola jau 
decembra beigās, savukārt 
Zvejniekciema vidusskola 
aprīkojumu saņems 2012. 
gada sākumā. 
Viss aprīkojums tiek iegā-
dāts projekta “Saulkrastu 
pilsētas ar lauku teritoriju 
vidējās izglītības iestāžu in-
formatizācija” ietvaros (lī-
guma Nr. 2009/0354/3DP/
3 . 2 . 2 . 1 . 2 / 0 9 / I P I A /
VIAA/514), tā īstenošanas 
izmaksas ir Ls 22 740,43, 
100 % Eiropas Reģionālās 
attīstības fonda finansē-
jums.
Projekta ietvaros Saulkras-
tu vidusskola tiks aprī-
kota ar 13 stacionāriem 
datoriem, vienu portatīvo 
datoru  un multimediju 
tehnikas komplektu, kurā 
ietilpst portatīvais dators, 
interaktīvā tāfele un pro-
jektors, savukārt Zvejniek-
ciema vidusskolai tiks ie-
gādāti 13 stacionārie datori.
 

Anita Līce , 
Saulkrastu novada Domes 

projektu vadītāja  

Latvijas Republikas 
proklamēšanas gadadienas 
veltītajā pasākumā, 17. novembrī, 
Saulkrastu novada Dome 
pasniedza Atzinības rakstus.

Atzinības rakstu un naudas balvu 
nominācijā “Izglītība” par radošiem 
panākumiem pedagoģiskajā darbī-
bā, sagatavojot kora klases audzēk-
ņus aktīvai dalībai koncertos un 
konkursos, kā arī par pašaizliedzīgu 
un neatlaidīgu darbu kora mūzikas 
popularizēšanā apbalvojumu saņē-

ma Vidzemes jūrmalas Mūzikas un 
mākslas skolas kora klases pedagoģe 
un vokālās nodaļas vadītāja Antra 
Deniškāne. Tāpat nominācijā “Izglī-
tība” par ilggadēju, apzinīgu, augsti 
profesionālu ieguldījumu bērnu ru-
nas attīstībā pirmsskolas izglītības 
iestādē “Rūķītis” apbalvojumu sa-
ņēma pirmsskolas izglītības iestādes 
logopēde Austra Bukava.
Par aktīvu, radošu, apzinīgu darbu 
kultūras un izglītības jomā no-
minācijā “Kultūra” tika apbalvota 
Saulkrastu novada bibliotekāre 

Kristīne Ogorodņikova. Savukārt 
nominācijā “Sports” par Saulkrastu 
basketbola komandas iegūtajiem 
augstajiem sportiskajiem sasnie-
gumiem, sportiska dzīvesveida un 
Saulkrastu vārda popularizēšanā 
apbalvoja Saulkrastu basketbola 
komandas treneri Jāni Laksu.
Nominācijā “Medicīna” par ilgga-
dēju, atbildīgu un pašaizliedzīgu 
darbu medicīnas jomā apbalvo-
jumu saņēma PSIA “Saulkrastu 
slimnīca” feldšere-laborante Dai-
nuvīte Kaprano.

Viesu mājas saimnieci “Pie Mai-
jas” Maiju Krievu par ilggadēju 
un veiksmīgu darbību tūrisma 
nozarē sumināja nominācijā “Uz-
ņēmējdarbība”.
Šogad nominācijā “Par mūža 
ieguldījumu” apbalvojumu un 
pateicības vārdus par ilggadējs 
radošo darbību latviešu tautas 
mākslas saglabāšanā, popularizē-
šanā un ieguldījumu Saulkrastu 
kultūras dzīves attīstībā saņēma 
Saulkrastu rokdarbnieku pulciņa 
dalībniece Astrīda Jēkabsone.
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Izmeklējumi  
un diagnostika
Laboratorija
Pirmdien, otrdien, trešdien, 
ceturtdien, piektdien 
8.00–12.00
Tālrunis 67952700

Rentgens
Pirmdien, piektdien
14.30–17.00,
otrdien, ceturtdien
14.00–17.00
Tālrunis 67952700

Ultra sonogrāfija 
ginekoloģij ā
Agr ita  Mickeviča
Pirmdien, trešdien
9.00–13.00, 
otrdien, ceturtdien
14.00–18.00
Tālrunis 26539333

Ultrasonogrāfija
dažādas saslimšanas
Jānis Majors 
Trešdien
 14.00–16.00,
piektdien 
9.00–13.00,
svētdien 
9.00–17.00
Tālrunis 67952700

Ārstu pieņemšanas laiki 
Saulkrastu slimnīcā
Traumpunkts
Katru dienu (ieskaitot 
brīvdienas) visu diennakti
Tālrunis 67951275

Reģistratūra
Pirmdien, trešdien, piektdiena 
8.00–17.00, 
otrdiena, ceturtdiena 
9.00–17.00
Tālrunis 67952700

Acu ārste 
Ausma Sproģe
Pirmdien
 10.00–16.00,
Tālrunis 67952700

Acu ārste 
Sandra Ausekle 
Trešdien (7., 14., 21. decembrī) 
7. un 14. decembrī 15.30–18.00
21. decembrī 9.00–12.00,
Tālrunis 67952700

Endokrinoloģe
(maksas konsu ltācij a s)
Brigita Viziņa
27. decembrī 14.00–17.00
Tālrunis 67952700

Ginekoloģe
Agrita Mickeviča
Pirmdien, trešdien 9.00–13.00,  
otrdien, ceturtdien  
14.00–18.00
Tālrunis 26 539333

Ģimenes ā r sts
A iva r s B ērziņš
Pirmdien, trešdien, piektdien 
9.00–13.00, 
otrdien, ceturtdien 
14.00–17.00
Tālrunis 67952700, 67952685

Ģimenes ā r ste 
Vēsm a  B ērziņa
Pirmdien, trešdien, piektdien 
9.00–12.00, 
otrdien, ceturtdien
14.00–17.00
Tālrunis 67951944, 67952700

Ģimenes ā r ste 
I nā ra  Zem īte
Pirmdien, trešdien, piektdien 
9.00–13.00,
otrdien, ceturtdien 
14.00–17.00
Tālrunis 67952700, 67952765

Ka rd ioloģe ( maksas 
konsultācij a s)
I nesa  Kozlovska
14. decembrī 
9.00–11.00
Tālrunis 67952700

Ķir urgs 
A leksa nd r s Kuzņecovs
Pirmdien, piektdien 
9.00–13.00,
otrdien, sestdien 
9.00–17.00  
Tālrunis 67952700

LOR speciāliste
Ilona Kronberga
Ceturtdien
14.30–17.00
Tālrunis 67952700

Neirologs
Ainārs Vecvagars
9. decembrī 10.00–15.00
Tālrunis 67952700

Ķirurgs 
Andris Zem īti s
Trešdien 
9.00–14.00, 
ceturtdien
10.00–17.00
Tālrunis 67952700

Tā kā daudzus Latvijas iedzī-
votājus, valsts un privātos uz-
ņēmumus, kā arī pašvaldības ir 
skārusi a/s “Latvijas Krājbanka” 
darbības apturēšana, informējam, 
ka Saulkrastu novada pašvaldības 
konti atrodas “GE Money Bank”, 
“Swedbank”, SEB un “Nordea” 
bankās. Latvijas Krājbankas kon-
tā pašvaldībai atrodas Ls  4600, 
kas būtiski neietekmē pašvaldī-
bas darbu. Pašlaik no valdības nav 
saņemta konkrēta informācija par 
tālāko rīcību. Ņemot vērā, ka nau-
das līdzekļi ir aizsargāti ar likumu, 
nav pamata satraukumam par bankā 
esošajiem pašvaldības līdzekļiem.

Saskaņā ar saistošo noteikumu “Par 
bērnu reģistrēšanas un uzņemša-
nas kārtību Saulkrastu pirmsskolas 
izglītības iestādē “Rūķītis”” (2. pan-
ta 9.  punktu) no 1.  oktobra līdz 
30. decembrim notiek pieteikumu 
pārreģistrācija. Pirmsskolas izglītī-
bas iestādē pieteikumu pārreģistrā-
ciju katru darba dienu no 9.00 līdz 
15.00 veic lietvede Velga Trušinska.
Līdzi jāņem personu apliecinošs 
dokuments un reģistrācijas kartīte.
Tuvāka informācija pa tālr. 
67952635. Noteikumus pilnā ap-
jomā var izlasīt interneta vietnē 
www.saulkrasti.lv, sadaļā “Sais-
tošie noteikumi”  – http://www.
saulkrasti.lv/lv/saistosie_noteiku-
mi/139.

Kases likvidācijas dēļ, sākot ar 
2012.  gada 1.  janvāri, Saulkrastu 
novada Domē netiks pieņem-
ti skaidras naudas maksājumi. 
Skaidras naudas maksājumus 
Saulkrastos, kas saistīti ar pašval-
dības sniegtajiem pakalpojumiem, 
var veikt a/s “GE Money Bank” 
Saulkrastu filiālē Ainažu ielā 10.

Pašvaldības 
banku konti

Domē tiek 
slēgta kase

Par bērnu 
reģistrēšanu 
“Rūķītī”

S o ci ā l ā  dienesta 
i n formācija

Nodarbinātības valsts 
aģentūras darbinieki 

Saulkrastu novada 
iedzīvotājus pieņems 

2012. gada 2. un 5. janvārī 
no plkst. 10.00 līdz 15.00 

Saulkrastu novada Domē, 
108. kabinetā.

Valsts sociālās 
apdrošināšanas 

aģentūras Siguldas 
filiāles darbinieks 

Saulkrastu novada 
iedzīvotājus pieņems 

2012. gada 19. janvārī no 
plkst. 10.00 līdz 12.00 

Saulkrastu novada Domē, 
108. kabinetā.

Ārstu konsultācijas 
ar ģimenes ārsta 

nosūtījumu – Ls 3, 
maznodrošinātiem –

Ls 1,50, 
trūcīgiem – bez maksas.

Ģimenes ārsta 
apmeklējums – Ls 1. 

Cena par maksas 
konsultācijām – Ls 15. 

Dienas stacionārs
Terapija, ķirurģiskas 
un ginekoloģiskas 
operācijas, injekcijas, 
fizikālā terapija.
Katru dienu. 

Maksa – Ls 5 dienā, ar 
nakšņošanu – Ls 10.
Mazturīgajiem – bez 
maksas.

Mājas aprūpe
Injekcijas, pārsiešanas. 
Tikai ar ģimenes ārsta 
nosūtījumu.
Bez maksas.

Potēšana
• pret gripu (personām, 
kas vecākas par 65 
gadiem – 50 % atlaide)
• pret difteriju – bez 
maksas,
 • pret ērču encefalītu
Uzziņas – reģistratūrā.

S ociā l ā  aprūpe

• pacientiem pēc 
operācijām, pēc pārciesta 

insulta;

• pacientiem ar kustību 
traucējumiem u. tml.;

• pacientiem ar 
onkoloģiskām 
saslimšanām;

• veciem un vientuļiem 
cilvēkiem.

Maksa: no Ls 9 līdz 12 
diennaktī, ieskaitot 

trīsreizēju ēdināšanu. 
Kvalitatīva aprūpe un 
medicīniskā palīdzība 

visu diennakti.

Uzziņas pa tālruni 
67952445

Fizikā lā  terapija

Galvanizācija – Ls 2,50
Jonoforēze – Ls 2,50

Ultraīsviļņu terapija – Ls 2,50
Ultraskaņas terapija – Ls 2
Parafīna procedūras – Ls 2

Masāžas 
Kakls, apkakles zona – Ls 3

Mugura – Ls 4

Pieraksts 29179851 (Anita)

JAUNUMS!

Acu ārsta un ginekologa 
apmeklējumam nav 

nepieciešams ģimenes 
ārsta nosūtījums.

Maznodrošinātām 
personām nav jāmaksā 

par ārsta apmeklējumu 
un par ārstēšanos 

slimnīcā.
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Koru kultūra Latvijā ir īpašs 
fenomens, ar ko mēs varam 
lepoties. Neviena Latvijas 
pilsēta nevar iztikt bez sava 
kora, un Saulkrasti nu jau 
10 gadu lepojas ar “Animu”. 
Koristi atzīst, ka ceļš caur šiem 
gadiem ne vienmēr bijis rozēm 
kaisīts, bet, tikai pateicoties 
ērkšķiem, tagad pa īstam var 
novērtēt ziedlapiņu skaistumu.

Mazliet melanholisks, mīļš, 
patriotisks, kaislīgs... apmēram 
tā varētu raksturot “Animas”  
10 gadu jubilejas koncertu. Koris 
savās iemīļotākajās dziesmās ie-
tērpa tās dvēseles izjūtas, ko viņi 
ir kopā piedzīvojuši. Koncerts 
savā dažādībā bija plašs, sākot ar 
latviešu tautasdziesmām līdz lie-
las formas skaņdarbam klavieru 
un sitamo instrumentu pavadī-
bā, kura atskaņošanā pievieno-
jās bijušie “Animas” dziedātāji, 
veidojot “Animas” kopkori. Ļoti 

patīkami bija redzēt, ka korī 
pulcējas tik patriotiski cilvēki, 
kas dzimtenes mīlestību izdzied 
dziesmās un nebaidās to paust 
arī vārdos. Dziesma “Barons” lika 
ietrīsēties ne vienai vien klausī-
tāja sirdij. 
Nenoliedzama bauda bija arī 
operas solistes Kristīnes Gailī-
tes dziedājums, kas ar neticamu 
vieglumu izdziedāja virtuozās 

partijas populārajā Karla Orfa 
skaņdarbā “Carmina Burana”. 
Koncerts “Dvēseles dziesmas” bija 
īpašs ne tikai ar savu muzikālo, bet 
arī vizuālo noformējumu. Jau no 
plkst. 18.00 Pēterupes baznīcu ap-
spīdēja violetie un baltie toņi, bet 
koncerta laikā bija redzams krāšņs 
gaismu šovs. Kora dziedājumu spilg-
tināja uz sienas projicētās foto kolā-
žas, īsfilmiņas vai noskaņu efekti.
Savās izjūtās par koncertu dalās 
kora dziedātājs Ronalds Biezais: 
“Es nebiju tas, kurš sēdēja kon-
certa laikā starp skatītājiem. Es 
biju tas, kurš stāvēja tur augšā uz 
podestiem starp dziedātājiem  – 
prožektoru gaismas apspīdēts, 
mīļoto cilvēku apskatīts, jo uz 
“Animas” koncertu svešinieki 
nebija ieradušies. Bija ieradušies 
mīļi un gaidīti cilvēki  – ģimene, 
draugi, cilvēki, kas reiz ir izpa-
līdzējuši, kuriem tika palīdzēts, 
saulkrastieši... vārdu sakot, savē-
jie. Ja tomēr bija kāds svešinieks 

iemaldījies, es varu saderēt, ka 
nemaz tik svešs šis cilvēks ne-
bija, jo galu galā mūs visus šajā 
koncertā vienoja mūzika. Un šo-
reiz no īpašas dziesmu kolekcijas 
“Dvēseles dziesmas”.”
“Anima” ir kļuvusi par lielu ģimeni, 
kas realitātē patiešām ietver vai-
rākas ģimenes, un kora iekšienē 
izveidojušies arī vairāki brīnišķīgi 
romantiskie stāsti. Tas apliecina, 
ka Latvijai koru kultūra ir svēta un 
vitāli nepieciešama. Koris gan pie-
bilst, ka bez klausītāju un atbalstī-
tāju palīdzīgās rokas šeit neiztikt. 
Tādēļ “Anima” vēlreiz izsaka lielu 
pateicību ikvienam, kas šajos ga-
dos ir bijis līdzās korim tā mērķu 
sasniegšanā, un aicina sev pievie-
noties jaunus dziesmas mīļotājus. 
10 gadi ir tikai sākums šim izjūtu 
ceļojumam, tāpēc “Anima” ener-
ģiski sāk gatavoties nākamajiem 
koncertiem.

Koris “Anima”

Koncentrējoties uz savu  
rūpi, savu smagumu,  
slimību vai nelaimi,  
nepietiek spēka, nav  
iespējams redzēt sev  
apkārt un vairot savu 
dzīvesprieku, pozitīvo  
enerģiju. Tici, tu vari. Tici,  
ir daudz cilvēku, kuri varētu, 
gribētu tev palīdzēt, tikai viņi 
nezina – kā, ja tu to nepasaki.

Bankas nāk un iet. Mēs paliekam, 
kopīgi domāsim, ko darīt tālāk, 

kā rīkosimies turpmāk, lai sevi 
pasargātu no negodīgiem cilvē-
kiem. Tici, labu un godīgu cilvēku 
pasaulē ir vairāk.
Varbūt kādās mājās šie Ziemas-
svētki nebūs tik priecīgi kā citās. 
Varbūt tu skumsi, sērosi pēc tuva, 
mīļa cilvēka, kurš šogad aizgājis 
Viņā saulē. Tici, tā tam bija jāno-
tiek, lai arī cik tas ir traģiski un 
smagi. Tici, viņš noraugās uz tevi 
no mākoņa maliņas un ir bēdīgs, 
ja tu pārlieku sēro.
Pieņem cilvēku tāds, kāds viņš ir. 

Pateikt slikto ir vieglāk, nekā pa-
teikt labo. Tici, cilvēks piedzims-
tot nav nedz labs, nedz ļauns. 
Tici, jebkurā no mums ir daudz, 
ļoti daudz labā. Bez ticības nav ie-
spējams dzīvot. Ja tu uzticies, ja tu 
paļaujies, tu ienes prieku, mieru 
sevī un ģimenē, mieru apkārtējos 
cilvēkos.
Kur ir Ticība, tur ir Cerība. Kur ir 
Cerība, tur ir Mīlestība.

Sarmīte Frišfelde,  
psihoterapeite 

Tūrisma 
informācijas centrs

Kā tu labprātāk saņemtu 
jaunumus par Saulkrastu 
novadā notiekošo?
Aizvadīta veiksmīga tūrisma se-
zona, bet ir pāris jautājumu, kuri 
nodarbina mūsu prātus. Viens 
no svarīgākajiem jautājumiem: 
kā tu vēlētos saņemt jaunumus 
par Saulkrastu novadā notieko-
šo  – pasākumiem, jaunumiem, 
attīstības plāniem u. c. Vai tu lasi 
Saulkrastu novada ziņas, kuras 
katru mēnesi bez maksas saņem 
pastkastē, pērc “Saulkrastu Avīzi”, 
lasi ziņas pašvaldības vietnē www.
saulkrasti.lv vai uzzini par plāno-
tajiem pasākumiem un notiekošo 
Saulkrastos kādā no sociālajiem 
tīmekļiem: www.draugiem.lv/
saulkrastic, http://twitter.com/
saulkrastic? Varbūt tu uzzini par 
pasākumiem, izlasot informā-
ciju uz afišu stabiem, informā-
cijas dēļiem? Kāpēc vēlamies to 
noskaidrot? Lai atrastu tieši tev 
ērtāko informācijas saņemša-
nas veidu. Priekšlikumu gaidī-
sim rakstiski uz adresi Ainažu 
iela 13b, Saulkrasti, LV–2160,  
e-pastu tic@saulkrasti.lv, telefo-
niski 67952641.

Iespēja iegādāties  
vietējo amatnieku darbus 
un produktus
Saulkrastu Tūrisma informāci-
jas centrs aicina atbalstīt savējos.  
Tuvojas Ziemassvētku laiks, un 
skaistas, rokām darinātas dāva-
nas iespējams iegādāties tepat 
Saulkrastos  – piektdienās un 
sestdienās rokdarbu veikaliņā 
“Pūra lāde”, Saulkrastu tūrisma 
informācijas centrā jūs gaida 
radošās apvienības “Seaside- 
feeling” rokdarbi, Signes Sinke-
vičas veidotie koka suvenīriņi, 
kā arī citu mākslinieku darbi. 
Maiznīcā un ceptuvē “Bembe-
ri” un konditorejā “10 balles” 
nopērkamas gardās dāvanas. 
Ziemassvētku tirdziņa laikā var 
iegādāties Saulkrastu Audēju 
kopas un rokdarbnieču pulciņa 
ar mīlestību veidotos darbus.

Uzņēmēji aicināti pieteikt 
tūrisma informāciju ziemas 
piedāvājumam
Saulkrastu Tūrisma informāci-
jas centrs sadarbībā ar Limbažu 
novada Tūrisma informācijas 
centru gatavo internetā lejupie-
lādējamu ziemas piedāvājumu. 
Šobrīd ir sagatavots nesezonas 
piedāvājuma maršruts “Kopā 
jautrāk!” krievu valodā, kuru var 
lejupielādēt www.visitlimbazi.lv  
un www.saulkrasti.lv. Aicinām 
izvietot lejupielādējamo mar-
šrutu savam darbam un iespē-
ju robežās izvietot uzņēmumu 
vietnēs. Ziemas piedāvājumu 
informāciju (piemēram, infor-
mācija par akcijām, īpašie zie-
mas piedāvājumi, atlaides, 
kompleksie piedāvājumi) un fo-
togrāfijas (1200x800  px) sūtiet 
uz tic@saulkrasti.lv. Jautājumu 
gadījumā sazinieties ar mums, 
zvanot pa tālr. 67952641 vai at-
nākot uz informācijas centru 
Ainažu ielā  13b, kā arī rakstot  
tic@saulkrasti.lv

Dvēseles dziesmas sasilda 
Saulkrastus rudens drēgnumā

Stiprini savu ticību labajam

Ja tomēr bija kāds 
svešinieks iemaldījies, es 
varu saderēt, ka nemaz 

tik svešs šis cilvēks 
nebija, jo galu galā 

mūs visus šajā koncertā 
vienoja mūzika. 

Un šoreiz no īpašas 
dziesmu kolekcijas 

“Dvēseles dziesmas”.

Ikviens interesents 
tiek mīļi aicināts 

piektdien, 
16. decembrī, 

plkst. 18.00 Saulkrastu 
novada bibliotēkā 

apmeklēt nodarbību 
no cikla “Iepazīsti 

sevi”, tēma 
“Brīnumu gaidot”. 

Foto no kora arhīva
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Iespēja bez maksas apmeklēt 
Sporta centra lielo zāli

Šoreiz ir tematisks tirdziņš – 
ziema, svētki, dāvanas, 
pašu gatavoti saldumi, 
labumi un labdarības 
stūrītis. Dalībniekus 
aicinām sagatavot dāvanas, 
savukārt apmeklētājiem 
būs iespēja pašiem 
izvēlēties dāvanu 
sev labdarības stūrītī.

Tā kā tirdziņš ir sociāla rakstura, 
dalību var pieteikt ikviena pri-
vātpersona, kura neveic komer-
ciālu tirdzniecību, jo akcents ir 

uz ģimeni, visu ģimeni – apģērbs, 
apavi (svētkiem, ziemai), sadzīves 
tehnika, mēbeles, ziemassvētku 
rotājumi u.  c. kvalitatīvas lietas, 
kuras meklē jaunu saimnieku.
Lieliska iespēja ietaupīt – pērkot, 
pārdodot un mainoties, lai kva-
litatīvas lietas un mantas dzīvo 
atkal!
Padomājiet, kas jūsu ģimenei Zie-
massvētkos var nenoderēt, bet 
citi var atrast kāroto!
Neaizmirsīsim par prieku dāvināt 
citiem!
Uz tikšanos 11. decembrī!

Ģimenes tirdziņš tev un man nr. 2

Kaķi bez savām mājām ir 
Saulkrastu pilsētas ikdienišķa 
parādība. Vienus tas tracina, 
bet daļai iedzīvotāju 
sirdsapziņa neļauj paiet garām 
likteņa varā pamestajiem. 
Dzīvnieku aizsardzības 
likums nosaka, ka sterilizēts 
bezsaimnieka kaķis NAV 
klaiņojošs dzīvnieks un ka 
tam ir tiesības uzturēties 
dzīvojamo māju tuvumā, ja 
tiek nodrošināta tā labturība.

Kontrolējama sterilizētu bez-
saimnieka kaķu skaita sagla-
bāšana dzīvojamā vidē (pilsētā, 
ciematā u. c.) ir nepieciešama 
šīs vides aizsardzībai pret pār-
mērīgu un cilvēka veselībai bīs-
tamu grauzēju savairošanos, kā 
arī trakumsērgas izplatības riska 
ierobežošanai.
Liels paldies tiem iedzīvotājiem, 
kas rūpējas par pamestajiem 
dzīvniekiem, nodrošinot tos 
ar pārtiku un dzeramo ūdeni. 
Jūsu nesavtībai un sirsnībai nav 
cenas. Tai pašā laikā, priecājo-
ties par kārtējo kaķēnu metienu 
daudzdzīvokļu nama pagalmā, 
domāsim, kā ar cilvēcīgām me-
todēm ierobežot šo klaiņojošo 
dzīvnieku vairošanos. Bezsaim-
nieka kaķu sterilizācija šajā ga-
dījumā ir efektīvākā metode to 
skaita regulēšanā. Izveidotas un 
atbilstoši uzturētas sterilizētu 
bezsaimnieka kaķu kolonijas 
veido sakārtotu pilsētvidi, kā arī 
veicina labvēlīgu sabiedrības at-
tieksmi pret dzīvniekiem.
Saulkrastu pilsētas vadība sadar-
bībā ar biedrību “Dzīvnieku pan-
siju Ulubele” realizē Bezsaimnie-
ka kaķu sterilizācijas programmu, 
kas aptver šādus darbības etapus 
un rīcību:
• iesniegums Saulkrastu pilsētas 
Domē ar informāciju par bez-
saimnieka kaķi vai bezsaimnieka 
kaķu grupu, kas apdzīvo un ba-
rojas noteiktā vietā. Neskaidrību 
gadījumos un ar konkrētiem jau-
tājumiem droši zvaniet biedrībai 
“Dzīvnieku pansija Ulubele” pa 
tālruni 20203333;
• situācijas apzināšana uz vietas 
(par bezsaimnieka kaķu esamību, 
pēc iespējas precīzu skaitu, par 
personām, kas tos baro un ir ga-
tavas uzņemties to aprūpi);

• bezsaimnieka kaķa nogādāšana 
pie veterinārārsta, kaķa sterilizā-
cija, vakcinācija pret trakumsērgu 
un apzīmēšana (auss galiņa no-
griešana);
• bezsaimnieka kaķa nogādāša-
na atpakaļ tā pastāvīgajā mītnes 
vietā.

Ieguvumi
Kaķu sterilizēšana un kastrēšana 
samazina:
• daudzu infekciju izplatību;
• kaķu kaušanos, ņaudēšanu un 
sasaukšanos un runču teritorijas 
“iezīmēšanu”;
• kaķi nevairojas, bet tai pašā lai-
kā savā teritorijā neielaiž citus 
kaķus.
Vēlreiz sakot lielu paldies tiem 
cilvēkiem, kas uzņēmušies pūles 
par bezsaimnieku kaķu sterilizē-
šanu un aprūpi, atgādināsim par 
tīrības un higiēnas prasību ievē-
rošanu šo dzīvnieku barošanas un 
turēšanas vietās.

Sterilizēto bezsaimnieka 
kaķu kolonijās jāievēro:
vispārējās dzīvnieku labturības 
prasības:
1) kaķiem ir gadalaikam atbilstoša 
vieta dzīvošanai;
2) kaķi tiek regulāri baroti;
3) kaķiem pastāvīgi pieejams 
ūdens dzeršanai;
4) netiek pieļauta kaķu vairoša-
nās (jākontrolē, vai kolonijai ne-
pievienojas nesterilizēti kaķi, tie 
jāsterilizē pašvaldības noteiktajā 
kārtībā);
5) kaķu vidū nepieļauj infekciju 
slimību izplatīšanos;

sabiedriskās kārtības un higi-
ēnas prasības:
1) kaķu turēšanas vietā tiek uztu-
rēta tīrība un kārtība;
2) pēc kaķu barošanas tiek nodro-
šināts, ka barības trauki un neap-
ēstā barība tiek novākta;
3) kaķi netiek turēti daudzdzīvok-
ļu namu koplietošanas telpās, ja 
tam nepiekrīt nama iedzīvotāji.
Atgādinām, ka atbilstoši MK no-
teikumiem par dzīvnieku labtu-
rības prasībām jebkurš īpašnieka 
kaķis var brīvi uzturēties ārpus 
sava saimnieka vai turētāja val-
dījumā vai turējumā esošās teri-
torijas, ja dzīvnieks ir vecāks par 
sešiem mēnešiem un ir sterilizēts. 
Laižot ārā šādus dzīvniekus, jā-
nodrošina, ka tiem ap kaklu ir 
siksniņa.
Arī uz bezsaimnieka kaķiem at-
tiecas labturības prasību ievēro-
šana un dzīvnieka atstāšana bez 
aprūpes vai pamešana bezpalīdzī-
gā stāvoklī ir uzskatāma par ciet-
sirdīgu izturēšanos pret tiem. Par 
cietsirdīgu izturēšanos pret dzīv-
nieku un par dzīvnieku labturības 
prasību neievērošanu var iestāties 
gan administratīvā, gan krimināl-
tiesiskā atbildība atbilstoši noda-
rījuma smagumam.
Realizējot kaķu sterilizācijas 
programmu, ir svarīga visu iedzī-
votāju aktivitāte un atbalsts. Ja 
tiks ievērotas minētās prasības, 
tad izpaliks arī ikdienišķie kon-
flikti starp likteņa varā pamesto 
dzīvnieku aprūpētājiem un mūžī-
gajiem skeptiķiem. 

Biedrība “Dzīvnieku pansija Ulubele” 

Latvijas Volejbola federācijas kau-
sa izcīņas finālsacensības volej-
bolā D2 grupas meitenēm notika 
26., 27.  novembrī Līvānos. Šajās 

sacensībās piedalījās arī Zvej-
niekciema vidusskolas meiteņu 
komanda, izcīnot godpilno 3. vie-
tu. Komandā spēlēja A.  K.  Nol-
le, B.  A.  Odīte, L.  Jermacāne, 
K. K. Urdziņa, P. Dalbiņa. 

Dzidra Dulpiņa, 
Zvejniekciema vidusskolas  

sporta trenere

Kaķis bez saimnieka = 
cilvēka bezatbildības upuris Volejbolā 3. vieta valstī 

Sports

No 1. janvāra 
līdz 28. februārim 
Saulkrastu 
Sporta centrā visiem 
Saulkrastu 
iedzīvotājiem 
būs iespēja 
apmeklēt lielo 
zāli bez maksas. 

Treniņi nenotiks plānoto sacen-
sību laikā, tāpēc sekojiet infor-
mācijai vai interesējieties pie ad-
ministratores pa tālr. 67952497.

Materiāls sagatavots sadarbībā ar A. Borovkova juridisko biroju “AB Grupa” 
(juridiska rakstura komentāri un skaidrojumi par dzīvnieku aizsardzības jautājumiem 20203333).

Pateicībā par iedzīvotāju rūpēm par bezsaimnieka kaķiem –
biedrība “Dzīvnieku pansija Ulubele”,  http://www.ulubele.org 

Sadarbībā ar portālu Ziedot.lv 
http://www.ziedot.lv/lv/project/892

Ziedojumu konts:
Biedrība “Dzīvnieku pansija Ulubele”

LV 97 HABA 0551 0283 5389 3
“Jaunsalenieki”, Salaspils, LV 2121

PVN reģ. nr. LV 40008095993
Ziedojumu tālrunis  90006083

Florbols 
trešdienās 20.00–21.30

Basketbols 
ceturtdienās 20.00–21.30, 

svētdienās 15.00–16.30

Futbols 
svētdienās 10.00–12.00

Volejbols 
svētdienās 12.00–14.00

Galda teniss 
svētdienās 16.30–18.00
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Saglabājoties rudenīgiem 
laika apstākļiem novembra 
beigās un decembra sākumā, 
līdz decembra vidum izdevies 
pabeigt satiksmes drošības 
uzlabošanas 1. kārtas darbus 
A. Kalniņa ielā gar Saulkrastu 
dzelzceļa staciju.

Kopumā projekta 1.  kārtā ir iz-
būvēta jauna ietve un veloceliņš 
250  m garumā, uzstādīti 7  jauni 
ielu apgaismojuma stabi, pār-
būvēta lietusūdens kanalizācijas 
sistēma un ierīkotas 5  autostāv-
vietas gar A. Kalniņa ielu automa-
šīnu īslaicīgai novietošanai. Iz-
būvētā celiņa kopējais platums ir 
2,60 m, no kuriem ietves platums 
ir 1  m, bet veloceliņa platums  – 
1,60  m. Gājēji un velobraucēji 
noteikti būtu vēlējušies platākus 
celiņus, taču tuvu ielai esošo īpa-
šumu robežas neļāva plānot lielā-
ku platumu. 
Ņemot vērā to, ka iepriekšējo 
gadu vētrās atsevišķi koki šajā te-
ritorijā jau bija nogāzušies, kā arī 
to, ka vēja laikā bieži krita sausie 

zari, Saulkrastu novada Domes 
Apstādījumu aizsardzības komi-
sija apsekoja visus kokus darbu 
veikšanas zonā. Apsekošanas 
rezultātā tika konstatēts, ka, ko-
kiem augot pārmitros apstākļos, 
sāls, kā arī vecuma ietekmē lie-
lākā daļa no tiem ir neatgrieze-
niski bojāti ar vizuāli redzamiem 
bīstamiem bojājumiem, iztrupē-
juši, saplaisājuši, aizlūzuši, daļēji 
sasvērušies vai ar paceltu sakņu 
sistēmu. Minēto apstākļu ietek-

mē Apstādījumu aizsardzības ko-
misija pieņēma lēmumu izsniegt 
atļauju minēto koku izņemšanai, 
nodrošinot iedzīvotājiem drošu 
pārvietošanos, kā arī atsedzot 
ainavisku skatu uz Saulkrastu 
dzelzceļa stacijas ēku un simtga-
dīgajām priedēm blakus mežā Bī-
riņu un A. Kalniņa ielas stūrī.
Nākamajā gadā satiksmes dro-
šības uzlabošanas darbu 2.  kārtā 
Saulkrastu pašvaldība šajā teri-
torijā plāno veikt nepieciešamo 

asfaltēšanu, teritorijas apzaļumo-
šanu, uzstādīt soliņus, atkritumu 
urnas, informācijas stendu un 
pilsētas karti, ierīkot gājēju pār-
eju uz staciju, kā arī izbūvēt ietvi 
un apgaismojumu līdz dzelzceļa 
stacijas peronam, nodrošinot vi-
des pieejamību.
Pašvaldības sāktie darbi likuši 
sarosīties arī apkārtnes uzņēmē-
jiem, un pašreiz tiek saskaņotas 
skices un notiek sarunas ar a/s 
“CATA” par iespēju izbūvēt jau-
nas autobusa piestātnes ar glī-
tiem autobusu sarakstiem un 
soliņiem. Šie darbi pozitīva lēmu-
ma gadījumā varētu sākties jau 
šajā gadā, papildinot pašvaldības 
izbūvēto celiņu un veidojot cil-
vēkiem patīkamu vidi Saulkrastu 
dzelzceļa stacijas tuvumā. Diem-
žēl nav zināms par kafejnīcu “Tū-
rists” un tās apkārtni, bet jācer, ka 
blakus sakārtotā vide liks saspa-
roties arī šim uzņēmējam.

Normunds Līcis, 
Saulkrastu novada 

 Domes priekšsēdētāja vietnieks

Pabeidz ietves būvniecības 
1. kārtu pie Saulkrastu dzelzceļa stacijas 

3. novembrī Zvejniekciema 
vidusskolas 6. un 7. klases 
skolēniem bija iespēja 
pārliecināties, vai viņi kā ceļu 
satiksmes dalībnieki, velosipēda 
vadītāji un gājēji zina ceļu 
satiksmes noteikumus. 

Skolā bija ieradušās Rīgas Motor-
muzeja pārstāves Laimdota Lase 
un Aija Bauere, kuras atbildēja uz 

skolēnu jautājumiem, kā, braucot ar 
velosipēdu, droši piedalīties ceļu sa-
tiksmē. Pusaudži kopā ar nodarbības 
vadītājām varēja inscenēt dažādas 
ceļu satiksmē sastopamas situācijas: 
krustojumu šķērsošana, braukšana 
pa veloceliņu, satiksmes regulētāja 
signālu ievērošana un citas. 
Pēc kopīgās nodarbības 39 skolēni 
kārtoja velosipēda vadītāja eksāme-
nu. Lai nokārtotu eksāmenu, eksā-

mena kārtotājiem bija jāatbild uz 10 
jautājumiem, atbildēm uz vismaz 8 
jautājumiem bija jābūt pareizām. 
Patīkami, ka šajā mācību gadā 
skolēni bija nopietni gatavojušies 
pārbaudījumam, jo eksāmenu no-
kārtoja un velosipēda vadītāja ap-
liecību ieguva 32 (82,1 %) audzēkņi. 
Eksāmena vadītājas uzslavēja mūsu 
skolēnu centību un teicamās zinā-
šanas, jo pieci audzēkņi (Sabīne 

Alise Leimane, Annija Dzērve, Pau-
la Feldmane, Raivo Kalniņš, Uģis 
Lemko) pārbaudījumu nokārtoja 
“izcili”, nepieļaujot nevienu kļūdu. 
Viņi un arī pārējie veiksminieki sa-
ņēma balvas – gaismas atstarotājus, 
bet velosipēda vadītāja apliecības 
izsniegtas novembra nogalē. 
Atliek vien vēlēt – laimīgu ceļu! 

Zvejniekciema vidusskola

Zvejniekciemā skolēni kārto 
velosipēda vadītāja eksāmenu 

Lai pievērstu skolēnu un 
arī sabiedrības uzmanību 
drošībai uz ceļa, 22. novembrī 
Zvejniekciema vidusskolas 
Skolēnu līdzpārvalde kopīgi 
ar Skolas padomes vecāku 
pārstāvēm Daigu Čerpakovsku 
un Janu Picalcelmu rīkoja 
aktivitāti “Esi redzams!”, kurā 
iesaistījās arī Saulkrastu 
Pašvaldības policija. 

Aktivitātes mērķis bija pievērst 
skolēnu uzmanību tam, ka, atro-
doties tumsā uz ceļa bez gaismas 
atstarotājiem, viņi nav redzami. 
Tādēļ tika pārbaudīts, vai visiem 
Zvejniekciema vidusskolas izglī-
tojamajiem un arī pedagogiem 
pie apģērba un/vai somas ir gais-
mu atstarojoši elementi. Izrādī-
jās, ka daļai skolēnu tomēr nav 
gaismas atstarotāju, jo viņi vēl 
joprojām ļoti maldīgi uzskata, ka 
transportlīdzekļu vadītāji star-
mešu gaismā viņus var ieraudzīt.  
1. un 2. klases skolēniem, ku-
riem atstarotāju nebija, tie tika 
dāvināti, bet 3.–9.klašu audzēk-
ņi atstarotājus saņēma kā balvu, 
demonstrējot savas zināšanas 
satiksmes drošībā šonedēļ, klases 
stundas laikā. 
Aktivitātes laikā tika arī vērots, 
vai skolēni pareizi šķērso brauk-
tuvi, gan izkāpjot no autobusa, 
gan dodoties uz skolu no mājām. 
Jāatzīst, audzēkņi bija ļoti discip-
linēti, bet pirms ceļa šķērsošanas 
vēlreiz tika pārrunāts, ka, šķērso-
jot brauktuvi, vispirms jāpaskatās 
pa kreisi, tad pa labi, tad atkal pa 
kreisi un jāpārliecinās, ka netuvo-
jas transportlīdzeklis. 
Izrādījās, ka vissarežģītāk skolē-
niem veicas iešana uz skolu pa 
ceļa nomali pa vienam, jo ļoti 
gribas parunāties un būt blakus 
“sen” nesatiktam draugam. 
Pēc pasākuma skolēni atzina, ka tas 
bijis noderīgs, bet atstarotāju pār-
baudes vajadzētu veikt atkārtoti. 

Zvejniekciema vidusskola

Drošība uz 
ceļa “Esi 
redzams!”

Tiek uzskatīts, ka skolēni savā 
uzturā par maz lieto svaigus 
augļus, dārzeņus un ogas, tādēļ 
2011./2012. m. g. arī Zvejniekcie-
ma vidusskola pieteicās atbalsta
programmā “Skolas auglis”.  
14. novembrī šīs programmas 
ietvaros augļus (ābolus) pirmo 
reizi saņēma arī mūsu skolas  
1.–9. klašu izglītojamie. Turp-
māk augļus vai dārzeņus izdalīs 
trīs reizes nedēļā. 
Saistībā ar veselīgu uzturu skolā 
notiks arī tematiski pasākumi. 

Zvejniekciema vidusskola

Zvejniekciema 
vidusskolā 
skolēni saņem 
“Skolas augli”

Foto: Valda Tinkusa
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Pārdomājot Latvijas valsts 93. ne- 
atkarības gadadienai veltīto pa-
sākumu, vēlos pateikt sirsnīgu 
paldies svētku organizatoriem – 
Kultūras un sporta centram un 
novada Domei, kā arī visiem kon-
certa dalībniekiem.
Jauki bija redzēt un klausīties abu 
koru dziedātājus. Īpašs paldies 
Kristapam Krievkalnam un Gintai 
Krievkalnei par ar pašcieņu pa-
sniegto priekšnesumu. Ja ikkatrs 
no mums spētu savu dzīvi piepil-
dīt ar individualitātes spēka un 
mērķtiecības piesātinājumu, sa-
vos darbos un dzīvesveidā paužot 
skaistākos talantus un spējas, cik 
daudzkārt spēcīgāka nācija mēs 
varētu būt.
Tā ir iznācis, ka nav bijušas pārāk 
biežas tās reizes, kad ir apmeklē-
ti valsts svētku pasākumi, tāpēc, 
iespējams, nebūšu objektīva, bet 
mani patiesi uzrunāja šā gada 
svinības. Līdz šim šķita, ka īstens 
patriots ir tas, kas nav izmisis, nav 
padevies alkohola varai vai devies 
pasaules plašumos lielākas laimes 
meklējumos, bet ir palicis dzī-
vot un strādāt tepat Latvijā. Taču 
valsts mīlestības jūtas patiesībā 
ir daudz dziļākas nekā iztikšana, 

labklājības pieaugums un galvu 
reibinoša karjera. Tās ir saistītas 
ar sirdsapziņu, morāli un garīgām 
vērtībām. Tāpēc ļoti spēcīgi un 
dziļi skāra svētku scenārija autores 
Vijas Skudras izvēlētie vārdi par 
iekšējo spēku, kuru ne tik tālajā 
senatnē dvēseles dzīlēs rada latvju 
strēlnieki, lai izcīnītu mērķi – savu 
neatkarīgu valsti. Un otrs ar rosi-
nošu impulsu piepildīts mirklis, 
atziņa – cik viegli ir dzīvot viegli, 
tikai labu teikt un tikai labu darīt.
Valsts jubileja ir nopietni svētki, 
tā ir mūsu nācijas garīgās esences 
apziņas veidošana, šajā reizē patie-
šām iederas teikt svinīgas un dziļi 
pārdomātas runas, izvirzot lielus 
un drosmīgus mērķus, atgādinot 
vērtību un goda pienākumus, ar 
lepnumu atskatoties uz paveik-
to. Un ir pietiekami daudz tā, kas 
priecē, un noteikti būs vēl vairāk! 
Brīnišķīga ir tradīcija apbalvot ar 
izcilību strādājošos saulkrastiešus. 
Tikai pavisam neliels ieteikums 
nākamā gada laureātiem – saņem-
ties drosmi un pateikt šos svinīgos 
vārdus: “Gods kalpot Latvijai!”
Lai mums kopīgi izdodas! 

Saulkrastiete

Rudens vētra posta Balto kāpu

Jaunās kāpnes Baltajā kāpā. Foto no Domes arhīva.

10. novembrī Saulkrastu novada 
Domē notika kārtējā Saulkrastu 
arhitektu, dizaineru un māksli-
nieku tikšanās. Šajā reizē klāteso-
šos ar darbu “Piekrastes apbūves 
vadlīnijas” iepazīstināja autors 
arhitekts Jānis Saknītis.
Kaut arī šis dokuments paredzēts 
piekrastes teritorijām Latvijā ār-
pus apdzīvotām vietām un tas 
neapskata piekrastes pilsētu un 
urbanizētu ciemu apbūves risinā-
jumus, klātesošie ar interesi uz-
klausīja autora stāstījumu. “Mums 
visiem kopā pieder skaista, daudz-
veidīga, gandrīz 500 km gara, un 
šobrīd vēl nesabojāta vērtība –  
Baltijas jūras piekraste. Tradicio-
nālās apbūves vienkāršā elegance, 
ēku apveidi un būvniecības paņē-
mieni ir radušies tepat un ir atbil-
stoši šai vietai. Tie ir autentiski 
un līdzsvaroti, rada saskaņu ar 
dabu. Tieši tas ir viens no mūsu 

piekrastes burvības noslēpu-
miem. Lai piekrasti saglabātu un 
arī turpmāk veidotu tradicionāli 
gaumīgu, lai tā priecētu gan ie-
dzīvotājus, gan viesus.” 
Profesionāļi atzina, ka līdzīgs, 
bet jau sīki detalizēts darbs būtu 

izstrādājams arī tieši Saulkrastu 
novadam, kurā tiktu izpētīts un 
apkopots Saulkrastu vēsturiskās 
apbūves mantojums – kultūrvēs-
turiskie objekti, pagalmu veido-
šanas principi, ēku arhitektūras 
formas, izmantotie būvniecības 
materiāli, pielietotie apdares ma-
teriāli, raksturīgās arhitektūras 
detaļas un mazās arhitektūras 
formas, uz kā pamata pēc tam 
tiktu izstrādātas Saulkrastu ap-
būves pamatnostādnes, ievērojot 
vēsturisko kontinuitāti.
Pasākuma otrajā daļā Anda Gai-
līte iepazīstināja ar savu skatīju-
mu un paveikto kultūras tūrisma 
attīstīšanas jomā Saulkrastos, 
uzsākot sarunu tēmu par kul-
tūrvēsturiskajiem objektiem, to 
atjaunošanu vai jaunu, saistošu 
apskates vietu un vides elementu 
izveidošanu, norāžu un informā-
cijas izvietošanu.

Tikšanās ar 
profesionāļiem mākslā, 
arhitektūrā un dizainā

Pārdomas pēc svētku sarīkojuma

Ne pārāk spēcīgajā vētrā 
novembra beigās, kas valdīja 
Saulkrastos 2 dienas, 
Baltās kāpas teritorijā jūras 
viļņi tomēr aizskalojuši 
ievērojamu daudzumu 
smilšu, izveidojot aptuveni 
0,5–1 m augstu pakāpienu. 
Savukārt vētras laikā 
ceļoties ūdens līmenim 
Inčupē, izveidojies jauns 
smilšu noslīdējums. 
Kaitējumu rudens sezonā 
paveikuši arī bebri, 
nograužot vairākus 
kokus tieši Baltās 
kāpas pakājē.

Šogad novembrī pēc Saulkrastu 
novada pašvaldības pasūtījuma 
pilnībā tika rekonstruētas avā-
rijas stāvoklī esošās kāpnes no 
ugunskura vietas Baltajā kāpā 
līdz pludmalei. Savukārt otras, 
garākās kāpnes, daļēji tika de-
montētas, jo, mainoties Inčupes 
gultnei, kāpnes veda tieši upē. 
Apsekojot kāpu pēc vētras, tika 
konstatēts, ka tagad kāpnes jā-
veido garākas un to konstrukcija 
jāpagarina vismaz par 1,5 m.
Nākamajā gadā plānots papil-
dināt jaunās kāpnes, izveidojot 
konstrukciju, kas nodrošinātu 
vides pieejamības prasības, kā 
arī ļautu māmiņām ar bērnu ra-
tiņiem nokļūt pludmalē, nene-
sot ratiņus pa garajām kāpnēm. 
Tāpēc šogad, izbūvējot pie jūras 
kāpnes, kāpas augšējā, mazāk 
stāvajā nogāzē, pakāpieni ir 
likvidēti un to vietā izbūvētas 
laipas no vairākiem slīpiem pos-
miem.

Saulkrastu  
novada Dome

Nākamā tikšanās 
un diskusijas notiks 

piektdien 9. decembrī 
17.00 Saulkrastu 

novada Domē. Tuvāka 
informācija – Saulkrastu 

novada Domes 
priekšsēdētaja vietnieks 

Normunds Līcis, 
tālr. 29237265, 

e-pasts: 
normunds.licis@

saulkrasti.lv
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Par atkritumu apsaimniekošanu Saulkrastu novadā
Apstiprināti Saulkrastu novada Domes sēdē 2011. gada 26. oktobrī (prot. Nr. 26, § 15). 
Izdoti saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 8. panta pirmās daļas 3. punktu.

I. Vispārīgie jautājumi
1. Šie saistošie noteikumi nosaka:
1.1. sadzīves atkritumu (turpmāk –  
atkritumi), tostarp sadzīvē radu-
šos bīstamo atkritumu, izņemot 
šķidros sadzīves atkritumus, ap-
saimniekošanu Saulkrastu nova-
da pašvaldības teritorijā; 
1.2. teritorijas dalījumu sadzīves 
atkritumu apsaimniekošanas  
zonās; 
1.3. prasības atkritumu savākša-
nai, tostarp arī minimālo sadzīves 
atkritumu savākšanas biežumu, 
pārvadāšanai, pārkraušanai un 
uzglabāšanai; 
1.4. atkritumu apsaimniekošanas 
maksas noteikšanas kārtību;
1.5. atbildību par šo noteikumu 
neievērošanu.
2. Šo noteikumu mērķis ir: 
2.1. nodrošināt pašvaldības au-
tonomās funkcijas – atkritumu 
apsaimniekošanas organizēšana 
pašvaldības iedzīvotāju interesēs –  
izpildi;
2.2. noteikt atkritumu apsaim-
niekošanas kārtību, lai aizsargātu 
cilvēku dzīvību un veselību, vidi, 
kā arī personu mantu;
2.3. veicināt atkritumu apsaim-
niekošanu, tostarp atkritumu 
dalītu vākšanu un šķirošanu, lai 
samazinātu poligonā apglabāja-
mo atkritumu daudzumu.
3. Šajos noteikumos lietotie ter-
mini atbilst terminiem, kuri no-
teikti normatīvajos aktos atkri-
tumu apsaimniekošanas jomā, 
tostarp:
3.1. sadzīves atkritumi – mājsaim-
niecībā, tirdzniecībā, pakalpoju-
mu sniegšanas procesā vai citur 
radušies atkritumi, ja tie īpašību 
ziņā ir pielīdzināmi mājsaimnie-
cībās radītajiem atkritumiem;
3.2. bīstamie atkritumi – atkri-
tumi, kuriem piemīt viena vai 
vairākas īpašības, kas padara tos 
bīstamus;
3.3. atkritumu valdītājs – ikviena 
fiziskā vai juridiskā persona, kura 
atbilst vismaz vienam no šādiem 
nosacījumiem: 1) ir atkritumu 
radītāja, 2) ir fiziskā vai juridiskā 
persona, kuras faktiskajā varā at-
rodas atkritumi;
3.4. atkritumu radītājs – ikviena 
fiziskā vai juridiskā persona, ku-
ras darbība rada atkritumus (sā-
kotnējais atkritumu radītājs) vai 
kura veic atkritumu priekšapstrā-
di, sajaukšanu vai citas darbības, 
kā rezultātā mainās atkritumu 
sastāvs vai īpašības;
3.5. atkritumu apsaimniekošana –  
atkritumu savākšana, uzglabā-
šana, pārvadāšana, reģenerācija 
un apglabāšana (tostarp sadedzi-
nāšana), šo darbību pārraudzība, 
atkritumu apglabāšanas vietu 
aprūpe pēc to slēgšanas, kā arī 
tirdzniecība ar atkritumiem un 
starpniecība atkritumu apsaim-
niekošanā;
3.6. atkritumu poligons – speciāli 
ierīkota un aprīkota vieta atkri-
tumu apglabāšanai uz zemes vai 
zemē, kur nodrošināti normatī-
vajos aktos noteiktie vides aizsar-
dzības pasākumi.
4. Šie noteikumi ir saistoši visām 

fiziskajām un juridiskajām perso-
nām Saulkrastu novada adminis-
tratīvajā teritorijā.
5. Visa Saulkrastu novada admi-
nistratīvā teritorija ir viena sa-
dzīves atkritumu apsaimnieko-
šanas zona ar diviem rajoniem: 
1) Saulkrasti un Zvejniekciems; 
2) pārejā Saulkrastu novada teri-
torija. 
6. Saulkrastu novada administra-
tīvajā teritorijā savāktie sadzīves 
atkritumi, kuri nav izmantojami 
reģenerācijai vai atkārtotai iz-
mantošanai, nogādājami un ap-
glabājami sadzīves atkritumu 
poligonā “Getliņi”, Rīgas reģiona 
Stopiņu novadā.
7. Saulkrastu novada teritorijā ir 
šādi atkritumu savākšanas veidi:
7.1. izmantojot atkritumu kontei-
nerus (tostarp dalīto atkritumu 
konteinerus);
7.2. atkritumu nogādāšana paš-
valdības ierīkotajā atkritumu sa-
vākšanas un šķirošanas laukumā;
7.3. atkritumu radītājiem vai 
valdītājiem, slēdzot līgumu vai 
vienojoties ar atkritumu apsaim-
niekotāju par noteiktu atkritumu 
veidu atsevišķu savākšanu.

II. Saulkrastu 
novada pašvaldības 
kompetence atkritumu 
apsaimniekošanas 
organizēšanas jomā
8. Saulkrastu novada pašvaldība 
organizē un kontrolē sadzīves 
atkritumu apsaimniekošanu tās 
administratīvajā teritorijā saska-
ņā ar normatīvajiem aktiem at-
kritumu apsaimniekošanas jomā, 
valsts un Pierīgas reģionālo atkri-
tumu apsaimniekošanas plānu, 
kā arī Saulkrastu novada Domes 
saistošajiem noteikumiem.
9. Saulkrastu novada pašvaldība:
9.1. publisko iepirkumu vai pub-
lisko un privāto partnerību re-
gulējošos normatīvajos aktos 
noteiktajā kārtībā izvēlas sadzī-
ves atkritumu apsaimniekotāju, 
veicot iepirkuma procedūru, un 
noslēdz ar to līgumu par atkritu-
mu savākšanu, pārvadāšanu, pār-
kraušanu un uzglabāšanu;
9.2. kontrolē pašvaldības izpild-
institūciju un atkritumu apsaim-
niekotāju darbību atkritumu 
apsaimniekošanas organizēšanas 
jomā;
9.3. nosaka maksu par sadzīves at-
kritumu apsaimniekošanu Saul-
krastu novada teritorijā;
9.4. informē atkritumu radītājus 
par atkritumu apsaimniekotāju, 
ar kuru pašvaldība ir noslēgusi 
līgumu par atkritumu apsaimnie-
košanu, norādot līguma darbības 
termiņu, publicējot informāciju 
Saulkrastu novada pašvaldības 
vietnē internetā www.saulkrasti.lv  
un citos plašsaziņas līdzekļos;
9.5. sadarbojoties ar atkritumu 
apsaimniekotājiem, informē at-
kritumu radītājus par atkritumu 
apsaimniekošanas jautājumiem, 
publicējot informāciju Saulkrastu 
novada pašvaldības vietnē inter-
netā www.saulkrasti.lv un citos 
plašsaziņas līdzekļos.

10. Personas, kuras atbilstoši nor-
matīvajiem aktiem par publisko 
iepirkumu ir publisko iepirkumu 
pasūtītāji, neveic sadzīves atkri-
tumu savākšanas un pārvadāša-
nas publisko iepirkumu, bet slēdz 
līgumu ar komersantu, kuru nor-
matīvajos aktos noteiktajā kār-
tībā izvēlējusies pašvaldība, par 
sadzīves atkritumu savākšanu, 
pārvadāšanu, pārkraušanu un uz-
glabāšanu.
11. Līgumi par sadzīves atkri-
tumu savākšanu, pārvadāšanu, 
pārkraušanu un uzglabāšanu, ku-
rus noslēdzis sadzīves atkritumu 
radītājs vai valdītājs un sadzīves 
atkritumu apsaimniekotājs, kas 
nav noslēdzis līgumu ar pašval-
dību, zaudē spēku triju mēnešu 
laikā no dienas, kad pašvaldība 
ir noslēgusi līgumu ar atkritumu 
apsaimniekotāju par atkritumu 
savākšanu, pārvadāšanu, pār-
kraušanu un uzglabāšanu savā 
administratīvajā teritorijā.

III. Atkritumu radītāju un 
valdītāju pienākumi
12. Ikviena pašvaldības adminis-
tratīvās teritorijas iedzīvotāja, fi-
ziskas un juridiskas personas pie-
nākums ir iekļauties pašvaldības 
sadzīves atkritumu apsaimnieko-
šanas sistēmā, savācot, šķirojot, 
nogādājot un novietojot radītos 
sadzīves atkritumus atkritumu 
valdītāja (nekustamā īpašuma 
īpašnieka, tiesiskā valdītāja vai 
apsaimniekotāja) vai atkritumu 
apsaimniekotāja norādītajā vietā.
13. Ikvienam atkritumu valdītā-
jam (nekustamā īpašuma īpaš-
niekam, tiesiskam valdītājam vai 
apsaimniekotājam), kurš atrodas 
pašvaldības administratīvajā teri-
torijā, ir pienākums slēgt līgumu 
ar pašvaldības izvēlētu atkritumu 
apsaimniekotāju par regulāru 
atkritumu izvešanu no īpašumā 
vai valdījumā esošā nekustamā 
īpašuma.
14. Ikviena atkritumu radītāja un 
valdītāja pienākums ir iesaistīties 
dalītas atkritumu savākšanas pa-
sākumos un veikt dalīti vācamo 
atkritumu atdalīšanu vietās, kur 
ir izvietotas tvertnes dalītiem 
atkritumiem (dalītās vākšanas 
punktos), vai nogādāt atkritumus 
speciāli ierīkotajā atkritumu sa-
vākšanas un šķirošanas laukumā. 
15. Atkritumu radītāji un valdītā-
ji ar saviem ikmēneša maksāju-
miem vai pildot līgumā noteiktos 
maksājumus, sedz atkritumu ap-
saimniekošanas izdevumus.
16. Lielgabarīta, būvniecības un 
būvju nojaukšanas atkritumi 
savācami atsevišķi no citiem at-
kritumiem, izmantojot šim nolū-
kam paredzētus konteinerus vai 
citus atkritumu savākšanas paņē-
mienus, kas nodrošina to apsaim-
niekošanu videi drošā veidā.
17. Atkritumu radītājs nešķirotos 
atkritumus ievieto tikai tajā at-
kritumu konteinerā, kas saskaņā 
ar noslēgto līgumu ar atkritumu 
apsaimniekotāju ir paredzēts 
konkrētā nekustamā īpašuma  
apkalpošanai.

18. Atkritumu radītājs – juridiska 
persona – tās darbības rezultātā 
radušos atkritumus novieto atse-
višķi no citiem atkritumu radītā-
jiem paredzētiem konteineriem, 
ja atkritumu apsaimniekotājs 
juridiskajai personai nodrošina 
šādu pakalpojumu.
19. Nešķirotie atkritumi pirms 
ievietošanas atkritumu tvertnēs 
iesaiņojami atkritumu maisos un 
atkritumu maisi ir jāaizsien. Asie 
priekšmeti ir iesaiņojami tā, lai 
izvairītos no kaitējuma cilvēku 
veselībai, kā arī atkritumu savāk-
šanas, pārvadāšanas un šķiroša-
nas iekārtu bojājumiem.
20. Atkritumu radītājam, kurš 
atbilstoši normatīvajiem aktiem 
par dabas resursu nodokļa piemē-
rošanu atbrīvots no dabas resursu 
nodokļa samaksas un kurš atbilst 
Ministru kabineta noteiktajiem 
kritērijiem, un ir noslēdzis līgu-
mu ar komersantu, ko tas izvē-
lējies un kurš saņēmis atbilstošu 
atļauju, par savā komercdarbī-
bas veikšanas vietā radīto atkri-
tumu savākšanu, pārvadāšanu, 
pārkraušanu un uzglabāšanu, 10 
darba dienu laikā informē vietē-
jo pašvaldību par atkritumu ap-
saimniekotāju, ar kuru noslēdzis 
līgumu, un par šā līguma darbības 
termiņu.

IV. Nekustamā īpašuma 
lietotāja, valdītāja, 
īpašnieka vai 
apsaimniekotāja pienākumi
21. Nekustamā īpašuma īpaš-
nieks, valdītājs vai lietotājs, vai 
šo personu pilnvarots apsaimnie-
kotājs papildus šajos noteikumos 
norādītajiem vispārīgajiem atkri-
tumu radītāju pienākumiem:
21.1. nodrošina atkritumu tvertņu 
izvietošanai nepieciešamos lau-
kumus vai vietas atkritumu kon-
teineru izvietošanai, kā arī uztur 
tās kārtībā; 
21.2. nodrošina atkritumu ap-
saimniekotāja specializētā trans-
portlīdzekļa piekļuvi atkritu-
mu savākšanas laukumiem vai 
novieto atkritumu konteinerus 
piebraucamā ceļa vai ielas malā; 
ja objektīvu iemeslu dēļ tas nav 
iespējams, atkritumu tvertņu 
iztukšošanas dienās sadzīves at-
kritumu tvertnes no īpašumu 
pagalmiem pārvieto specializē-
tajiem transportlīdzekļiem vai to 
apkalpei pieejamā vietā, kur tās 
netraucē gājēju un transportlī-
dzekļu kustību, kā arī nodrošina, 
lai pēc atkritumu izvešanas tvert-
nes tiktu novietotas atpakaļ to 
pastāvīgajā atrašanās vietā; 
21.3. pēc Saulkrastu novada Do-
mes vai daudzdzīvokļu dzīvojamo 
māju apsaimniekotāju pieprasīju-
ma sniedz ziņas par to iedzīvotāju 
skaitu, kas dzīvo attiecīgajā ne-
kustamajā īpašumā, kā arī par ko-
mersantiem un citām personām, 
kas veic saimniecisko darbību 
attiecīgajā nekustamajā īpašumā;
21.4. slēdz līgumu par katrā ne-
kustamajā īpašumā radīto sadzī-
ves atkritumu apsaimniekošanu 
ar atkritumu apsaimniekotāju, 

nodrošinot regulāru atkritumu 
izvešanu, ņemot vērā īpašumā 
radīto atkritumu daudzumu (ap-
jomu), bet ne retāk kā:
21.4.1. Saulkrastu pilsētā un Zvej-
niekciemā:
21.4.1.1. daudzdzīvokļu dzīvoja-
mās mājas – 1 (vienu) reizi nedēļā;
21.4.1.2. juridiskas personas – 1 
(vienu) reizi nedēļā;
21.4.1.3. individuālās dzīvojamās 
mājas – 1 (vienu) reizi mēnesī;
21.4.2. pārejā Saulkrastu novada 
teritorijā – ne retāk kā 1 (vienu) 
reizi mēnesī periodā – no 1. maija 
līdz 31. oktobrim.
21.5. nepieciešamības gadījumā veic 
izmaiņas šo noteikumu 20.4.pun-
ktā minētajā līgumā, nodrošinot 
sistemātisku atkritumu izvešanu, 
lai pie atkritumu tvertnēm nevei-
dojas atkritumu kaudzes;
21.6. ir atbildīgs par tā nekustamajā 
īpašumā radīto atkritumu savāk-
šanu, šķirošanu un nogādāšanu 
līdz atkritumu tvertnei, par kuras 
iztukšošanu tam ar atkritumu ap-
saimniekotāju ir noslēgts līgums;
21.7. uztur sadzīves atkritumu 
tvertnes lietošanas kārtībā;
21.8. uztur tīrību atkritumu tvert-
ņu laukumos;
21.9. ēkās, kur atkritumu savāk-
šanai tiek izmantoti atkritumu 
stāvvadi, nodrošina šo stāvvadu 
regulāru apkopi, dezinfekciju, 
konteineru telpu tīrību, kā arī 
specializētā transportlīdzekļa 
brīvu piekļūšana atkritumu kon-
teineriem un to ērtu piestumšanu 
pie specializētā transportlīdzekļa;
21.10. nodrošina citu atkritumu 
veidu (piemēram, liela izmēra 
atkritumi, būvniecības un būvju 
nojaukšanas atkritumi) nogādā-
šanu pārstrādes vai apglabāšanas 
vietās – ar savu transportu vai 
izmantojot atkritumu apsaim-
niekotāja pakalpojumus, par šo 
atkritumu savākšanu vienojoties 
atsevišķi; ja noslēgtais līgums ar 
atkritumu apsaimniekotāju pa-
redz regulāru šāda veida atkritu-
mu izvešanu, persona atkritumus 
novieto to savākšanas vietā īsi 
pirms noteiktā savākšanas laika; 
21.11. iesaistās citu pašvaldības 
atkritumu apsaimniekošanas pa-
sākumu īstenošanā.
22. Atkritumu radītājiem atļauts 
kompostēt bioloģiski noārdāmos 
atkritumus sava īpašuma teritorijā. 
23. Daudzdzīvokļu māju īpašnieki 
vai to apsaimniekotāji, dārzko-
pības kooperatīvās sabiedrības 
papildus 20. punktā minētajiem 
pienākumiem:
23.1. pēc saskaņošanas ar Saul-
krastu novada Domi un atkritu-
mu apsaimniekotāju, nodrošina 
daudzdzīvokļu māju iedzīvotā-
jiem vai dārzkopības kooperatīvās 
sabiedrības biedriem pieejamā 
vietā atkritumu tvertņu lauku-
mus, kas paredzēti sadzīves at-
kritumu savākšanai, uztur tajos 
kārtību, kā arī atkritumu tvertņu 
iztukšošanas dienās nodrošina 
specializētajiem transportlīdzek-
ļiem jebkurā laikā ērtu piekļuvi 
minētajām tvertnēm;
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23.2. daudzdzīvokļu dzīvojamo 
māju apsaimniekotāju un dārz-
kopības kooperatīvās sabiedrību 
pilnvaroto pārstāvju pienākums 
ir atbilstoši dzīvokļu īpašnieku 
vai dārzkopības kooperatīvās sa-
biedrības biedru pilnvarojumam 
noslēgt līgumu ar atkritumu ap-
saimniekotāju par atkritumu sa-
vākšanu no to apsaimniekošanā 
un/vai pārvaldīšanā nodotajiem 
īpašumiem;
23.3. dzīvokļa īpašnieki daudzdzī-
vokļu dzīvojamajās mājās, kurām 
nav izvēlēts apsaimniekotājs, un 
dārza māju/vasarnīcu īpašnieki, 
kuri nav dārzkopības kooperatī-
vās sabiedrības biedri, savstarpēji 
vienojas par atkritumu savākšanu 
to iepriekš norādīto personu īpa-
šumos radītajiem atkritumiem 
ar noteikumu, ka maksājumus 
atkritumu apsaimniekotājam par 
atkritumu savākšanu no iepriekš 
norādītajiem īpašumiem veic vie-
na persona, ar kuru atkritumu 
apsaimniekotājs noslēdz līgumu 
par atkritumu izvešanu, un pārē-
jie īpašnieki norēķinās ar šo per-
sonu.
24. Daudzdzīvokļu mājas dzī-
vokļu īpašnieki, noslēdzot ar 
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas 
apsaimniekotāju dzīvojamās mā-
jas pārvaldīšanas un apsaimnie-
košanas līgumu, var deleģēt savu 
atbildību par radīto atkritumu sa-
vākšanu nekustamā īpašuma (tā 
daļas, dzīvojamās telpas) apsaim-
niekotājam. Šādos gadījumos par 
atkritumu savākšanas pasākumu 
īstenošanu ir atbildīgs dzīvoja-
mās mājas apsaimniekotājs.

V. Publisko pasākumu 
organizētāju pienākumi
25. Publisko pasākumu organizē-
tājam pirms pasākuma rīkošanas 
atļaujas saņemšanas ir jānoslēdz 
līgums ar atkritumu apsaimnie-
kotāju par:
25.1. atkritumu tvertņu izvietoša-
nu pasākuma vietā un to aizvāk-
šanu pēc pasākuma norises;
25.2. pasākuma laikā un pēc pasā-
kuma radīto atkritumu savākša-
nu no izvietotajām tvertnēm. 
26. Pirms pasākuma sākšanās 
publisko pasākumu organizētā-
jam jānodrošina atkritumu sa-
vākšanas vietu izveide un to eks-
pluatācija pasākuma laikā.
27. Ja pasākuma laikā iespējams 
nodrošināt dalītu atkritumu 
vākšanu, tad publiskā pasākuma 
organizētājam jānodrošina ne-
pieciešamie apstākļi dalītai atkri-
tumu vākšanai.
28. Par publiska pasākuma laikā 
radīto atkritumu savākšanu ir 
atbildīgs tā organizētājs, kurš no-
drošina:
28.1. attiecīgās teritorijas sakop-
šanu 5 (piecu) stundu laikā pēc 
pasākuma, ja pasākums notiek 
dienas laikā (pēc pasākuma, kas 
noris nakts laikā, attiecīgās teri-
torijas sakopšana jānodrošina līdz 
nākamās dienas plkst. 12.00);
28.2. vietās, kur notiek intensī-
va gājēju un satiksmes kustība, 
publisko pasākumu organizē-
tājam jānodrošina attiecīgās 
teritorijas sakopšana 1 (vienas) 
stundas laikā pēc pasākuma  

noslēguma (pēc pasākuma, kas 
noris nakts laikā, attiecīgās teri-
torijas sakopšana jānodrošina ne 
vēlāk kā līdz plkst. 8.00).

VI. Atkritumu 
apsaimniekotāja 
pienākumi un tiesības
29. Atkritumu apsaimniekotājs 
koordinē un savas kompetences 
ietvaros uzrauga atkritumu ap-
saimniekošanu Saulkrastu no-
vada administratīvajā teritorijā 
saskaņā ar normatīvajiem aktiem 
atkritumu apsaimniekošanas jo- 
mā, valsts un reģionālo atkritu-
mu apsaimniekošanas plānu, kā 
arī šiem saistošajiem noteiku-
miem un noslēgto līgumu starp 
Saulkrastu novada Domi un at-
kritumu apsaimniekotāju, par 
konstatētajiem pārkāpumiem 
informējot pašvaldību un Valsts 
vides dienestu.
30. Atkritumu apsaimniekotāja 
pienākumi ir:
30.1. veikt sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanas maksas aprē-
ķināšanu un iesniegt aprēķina 
projektu Saulkrastu novada paš-
valdībai;
30.2. pēc Saulkrastu novada paš-
valdības pieprasījuma iesniegt 
izvērstu sadzīves atkritumu sa-
vākšanas, pārvadāšanas, pār-
kraušanas, uzglabāšanas, dalītās 
atkritumu savākšanas, šķirošanas 
un pārkraušanas infrastruktūras 
objektu uzturēšanas izmaksu ap-
rēķinu tādā detalizācijas pakāpē, 
kāds izteikts pieprasījumā;
30.3. noslēgt līgumus ar pakalpo-
jumu saņēmējiem par atkritumu 
savākšanu un izvešanu, piemē-
rojot Saulkrastu novada Domes 
apstiprināto maksas par sadzīves 
atkritumu apsaimniekošanas ap-
mēru;
30.4. noslēgt līgumus ar publis-
ko pasākumu organizētājiem par 
publisko pasākumu laikā radušos 
atkritumu apsaimniekošanu;
30.5. nodrošināt regulāru iedzī-
votāju, iestāžu un komersantu 
radīto sadzīves atkritumu (to-
starp dalīti vāktos atkritumus) 
savākšanu;
30.6. nodrošināt klientus ar at-
kritumu tvertnēm pietiekamā 
daudzumā un tilpumā (minimā-
lais sadzīves atkritumu tvertnes 
tilpums ir 140 litri), saskaņot ar 
Saulkrastu novada Domi atkritu-
mu tvertņu dizainu;
30.7. uzstādīt, labot, dezinficēt, 
nomainīt sadzīves atkritumu 
tvertnes, ja minētās tvertnes nav 
citas personas īpašums;
30.8. marķēt atkritumu konteine-
rus, norādot sadzīves atkritumu 
apsaimniekotāja nosaukumu un 
kontaktinformāciju, kā arī kon-
kretizēt atkritumu tvertņu piede-
rību (norādot dzīvojamās mājas/
vasarnīcas adresi, dārzkopības 
kooperatīvās sabiedrības nosau-
kumu vai citu informāciju);
30.9. atkritumu apsaimniekoša-
nā izmantot specializētus trans-
portlīdzekļus, iekārtas un ierī-
ces, kas nerada apdraudējumu 
cilvēku dzīvībai, veselībai, videi, 
nepārsniedz pieļaujamo trokšņa 
līmeni, kā arī ievērot pašvaldības 
noteiktās prasības kvalitatīva pa-
kalpojuma nodrošināšanai;
30.10. nodrošināt sadzīves atkri-

tumu tvertņu iztukšošanu un 
sadzīves atkritumu izvešanu no 
atkritumu tvertņu laukumiem;
30.11. piedāvāt atkritumu ārpus-
kārtas izvešanas pakalpojumu;
30.12. iespēju robežās un vadoties 
no normatīvajos aktos noteikta-
jām prasībām nodrošināt dalītu 
atkritumu vākšanu;
30.13. nogādāt savāktos nešķiro-
tos sadzīves atkritumus sadzīves 
atkritumu poligonā “Getliņi”, 
Rīgas reģiona Stopiņu novadā ar 
šim nolūkam paredzētiem specia-
lizētiem transporta līdzekļiem;
30.14. ziņot pašvaldībai par atkri-
tumu radītāju administratīvajiem 
pārkāpumiem šo saistošo notei-
kumu neievērošanas gadījumā;
30.15. 30 dienas iepriekš informēt 
atkritumu radītājus un valdītājus 
par atkritumu apsaimniekošanas 
prasībām un to izmaiņām;
30.16. nodrošināt pašvaldību ar 
pieprasīto informāciju par:
30.16.1. izvesto nešķiroto atkri-
tumu daudzumu no atkritumu 
valdītāju objektiem, norādot per-
sonu vai personu kopu, ar kuru 
noslēgts līgums, kā arī apkalpo-
šanas reižu skaitu; pārskatā infor-
mācija jāsagatavo gada ietvaros, 
ievērojot šajos noteikumos no-
teikto Saulkrastu novada admi-
nistratīvās teritorijas dalījumu pa 
rajoniem;
30.16.2. savāktajiem atkritumu 
veidiem un to daudzumu, ievē-
rojot šajos noteikumos noteikto 
Saulkrastu novada administra-
tīvās teritorijas dalījumu pa ra-
joniem: 1) Saulkrasti un Zvej-
niekciems; 2) pārejā Saulkrastu 
novada teritorija.
30.17. atkritumu apsaimniekotā-
ja pienākumos neietilpst meklēt 
sadzīves atkritumos pazudušus 
priekšmetus vai atļaut to darīt 
nepiederošām personām;
30.18. sadzīves atkritumi pēc to 
nodošanas pāriet atkritumu ap-
saimniekotāja īpašumā.

VII. Aizliegumi atkritumu 
radītājiem
31. Atkritumu radītājiem Saul-
krastu novada administratīvajā 
teritorijā ir aizliegts:
31.1. novietot mājsaimniecībā radī-
tos atkritumus jebkurā to savākša-
nai vai apglabāšanai neparedzētā 
vietā, tostarp nomest, novietot pie 
konteineriem, urnām, uz ielām, 
skvēros, parkos, mežos, pludmalē 
un citās vietās vai ievietot tos ci-
tiem atkritumu radītājiem pare-
dzētos konteineros;
31.2. dedzināt atkritumus, tostarp 
tvertnēs un urnās;
31.3. novietot (pastāvīgi) sadzīves 
atkritumu tvertnes uz ielām (iz-
ņemot nomaļas ielas, kur tvert-
nes netraucē satiksmi vai gājēju 
plūsmu, kā arī vietās, kur tas ir 
vienīgais iespējamais risinājums);
31.4. ievietot sadzīves atkritumu 
tvertnēs degošus, viegli uzliesmo-
jošus un eksplozīvus priekšmetus, 
šķidrus atkritumus, infekcijas sli-
mības izraisošus atkritumus, liel-
gabarīta atkritumus, būvniecības 
un būvju nojaukšanas atkritu-
mus, ražošanas atkritumus, ielu 
smiltis un bīstamos atkritumus;
31.5. ievietot atkritumus tvertnēs, 
kas ir nodotas lietošanā citiem 
pakalpojumu saņēmējiem;

31.6. cieši sablīvēt, iesaldēt vai sa-
dedzināt atkritumus sadzīves at-
kritumu tvertnēs; par šādu tvert-
ņu iztukšošanu var tikt noteikta 
paaugstināta samaksa;
31.7. jebkādā veidā bojāt atkritu-
mu tvertnes;
31.8. ievietot nešķirotus atkritu-
mus dalīti vākto atkritumu tvert-
nēs vai šķirotus atkritumus tiem 
neparedzētajās vietās;
31.9. veikt citas darbības, kas rada 
vides piesārņošanu vai ir pretru-
nā ar normatīvajos aktos ietverto 
regulējumu. 
32. Par šo saistošo noteikumu vai 
citu atkritumu apsaimniekošanas 
jomu regulējošo normatīvo aktu 
pārkāpumiem personas ir sau-
camas pie atbildības Latvijas Ad-
ministratīvo pārkāpumu kodeksā 
noteiktajā kārtībā.
33. Par saistošo noteikumu pārkā-
pumiem fiziskām un juridiskām 
personām ir paredzēta atbildība:
33.1. saskaņā ar Latvijas Adminis-
tratīvo pārkāpumu kodeksa attie-
cīgajiem pantiem;
33.2. par citiem saistošo noteiku-
mu pārkāpumiem, par kuriem 
atbildība nav paredzēta Latvijas 
Administratīvo pārkāpumu ko-
deksā, – piemēro brīdinājumu vai 
naudas sodu fiziskām personām 
no desmit līdz simts latiem, juri-
diskām personām no piecdesmit 
līdz piecsimts latiem;
34. Sūdzības, iesniegumi un 
priekšlikumi par atkritumu ap-
saimniekotāja sniegto pakalpo-
jumu kvalitāti adresējami atkri-
tumu apsaimniekotājam, kurš 
veic atkritumu apsaimniekošanu 
pašvaldības administratīvajā te-
ritorijā.
35.  Ja atkritumu apsaimniekotājs 
neveic nekādas darbības attiecībā 
uz iesniegto sūdzību, tad sūdzī-
bas var iesniegt Saulkrastu nova-
da Domei vai Valsts vides dienes-
ta reģionālajai vides pārvaldei.
36. Sastādīt administratīvā pār-
kāpuma protokolu par saistošo 
noteikumu neievērošanu tiesīgi: 
36.1. Saulkrastu novada Pašvaldī-
bas policijas darbinieki;
36.2. ar Saulkrastu novada Domes 
lēmumu pilnvarotas personas;
36.3. Valsts vides dienesta darbi-
nieki.
37. Lietas par šo saistošo notei-
kumu pārkāpumiem izskata Lat-
vijas Administratīvo pārkāpumu 
kodeksā noteiktajā kārtībā. Ad-
ministratīvo pārkāpumu lietas 
izskata Saulkrastu novada Admi-
nistratīvā komisija.
38. Administratīvais sods šo no-
teikumu pārkāpēju neatbrīvo no 
pārkāpuma radīto seku novēr-
šanas un materiālo zaudējumu 
segšanas.

VIII. Prasības sadzīves 
atkritumu dalītai vākšanai 
un šķirošanai
39. Saulkrastu novada iedzīvo-
tājiem tiek nodrošināta iespēja 
iesaistīties dalītās sadzīves atkri-
tumu vākšanas sistēmā šim nolū-
kam paredzētos dalīto atkritumu 
savākšanas laukumos vai punk-
tos, vai individuāli. 
40. Dalītie sadzīves atkritumi (pa-
pīrs, metāls, stikls, plastmasa un 
citi) tiek savākti sašķiroti, ja Atkri-
tumu apsaimniekotājs nodrošina 

attiecīgā pakalpojuma pieejamību. 
Šķirošana veicama atbilstoši pra-
sībām, ko dalīti vācamajiem atkri-
tumiem noteicis apsaimniekotājs. 
Šķirotajam papīram, ko savāc spe-
ciālās papīram paredzētās tvert-
nēs, jābūt tīram, stikla un plastma-
sas iepakojumam jābūt tīram, bez 
iepriekšējā pildījuma atliekām.
41. Atkritumu apsaimniekotājs 
laikus informē atkritumu radī-
tājus un sadzīves atkritumu ap-
saimniekotājus par jauna šķiroto 
atkritumu savākšanas veida ievie-
šanu un attiecīgo tvertņu krāso-
jumu vai apzīmējumu, ievietojot 
informāciju pašvaldības vietnē 
www.saulkrasti.lv un savā vietnē.
42. Šķiroto sadzīves atkritumu 
apsaimniekotāji nodrošina šķi-
roto atkritumu savākšanas vietu 
sakopšanu.
43. Ja atkritumu apsaimniekotājs 
nodrošina attiecīgā pakalpojuma 
pieejamību, atkritumu radītājiem, 
kas nodarbojas ar lauksaimniecis-
kās (pārtikas) produkcijas ražo-
šanu vai apstrādi, pārtikas preču 
tirdzniecību, sabiedrisko ēdinā-
šanas pakalpojumu sniegšanu, ir 
pienākums dalīti vākt bioloģiski 
noārdāmos atkritumus, kas rodas 
to saimnieciskās darbības rezultā-
tā, un noslēgt līgumu ar apsaim-
niekotāju par šo atkritumu izve-
šanu, ievērojot apsaimniekotāja 
noteiktās prasības attiecībā uz šo 
atkritumu apsaimniekošanu. 
44. Atkritumu tvertņu izvietoju-
mu nosaka zemes īpašnieks, bet 
atkritumu tvertņu uzstādīšanu 
parkos, skvēros, autobusu pietu-
rās, u.c. publiskās vietās nodroši-
na Saulkrastu novada pašvaldība, 
izvietojumu saskaņojot ar atkri-
tumu apsaimniekotāju.

IX. Prasības sadzīvē 
radušos bīstamo atkritumu 
apsaimniekošanai
45. Sadzīvē radušos bīstamo at-
kritumu radītājs vai valdītājs: 
45.1. atdala bīstamos atkritumus 
no citu veidu atkritumiem;
45.2. uzglabā bīstamos atkritu-
mus ne ilgāk par 12 mēnešiem tā, 
lai tie neapdraudētu cilvēku dzī-
vību un veselību, vidi, kā arī per-
sonu mantu;
45.3. sedz bīstamo atkritumu 
apsaimniekošanas izmaksas, ja 
normatīvajos aktos nav paredzēta 
cita kārtība.
46. Atkritumu radītāji no sadzīves 
bīstamiem atkritumiem atbrīvojas:
46.1. nogādājot uz dalīto atkri-
tumu pieņemšanas laukumu vai 
citām atkritumu apsaimniekotāja 
speciāli ierīkotām vietām;
46.2. iesaistoties atkritumu ap-
saimniekotāja un pašvaldības rī-
kotās akcijās;
46.3. slēdzot līgumu ar atkritumu 
apsaimniekotāju par atsevišķu 
sadzīves bīstamo atkritumu no-
došanu.
47. Dalīti tiek savākti šādi sadzī-
ves bīstamo atkritumu veidi:
47.1. sadzīves bīstamie atkritumi, 
tostarp videi kaitīgās preces, kā 
neizjauktas elektropreces, die-
nasgaismas lampas, akumulatori, 
baterijas, riepas, – dalīto atkritu-
mu pieņemšanas laukumā vai at-
kritumu apsaimniekotāja rīkoto 
akciju veidā;
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47.2. baterijas – dalīto atkritumu 
pieņemšanas laukumā vai ievie-
tot publiskajās vietās pieejamos 
konteinerus (elektropreču tirgo-
tavās, lielveikalos un citur);
47.3. medikamenti un to atlikumi –  
aptiekās;
48. Par pārējo bīstamo atkritu-
mu apsaimniekošanu jānoslēdz 
līgums ar atkritumu apsaimnie-
kotāju.
49. Atkritumu radītājiem aiz-
liegts sajaukt dažādu veidu 
bīstamos atkritumus, kā arī sa-
jaukt bīstamos atkritumus ar 
sadzīves vai ražošanas atkritu-
miem. Nav pieļaujama sadzīves 
bīstamo atkritumu (elektrop-
reču, riepu, akumulatoru u. c.)  
ievietošana sadzīves atkritumu 
konteinerā vai novietošana pie 
tiem.

XI. Prasības būvniecības 
un lielgabarīta atkritumu 
apsaimniekošanai
50. Lielgabarīta un būvniecības 
atkritumi jāsavāc atsevišķi no ci-
tiem sadzīves atkritumiem.
51. Atkritumu radītājiem aizliegts 
ievietot lielgabarīta un būvnie-
cības atkritumus citai personai 
piederošajā (vai nomātajā) kon-
teinerā, kā arī tos novietot citās 
neatļautās vietās.
52. Lielgabarīta un būvniecības 
atkritumu izvešanai jāizmanto 
atkritumu apsaimniekotāja pa-
kalpojumi, kurš ir noslēdzis lī-
gumu ar pašvaldību par sadzīves 
atkritumu apsaimniekošanu, vai 
arī tie patstāvīgi jānogādā speciāli 
izveidotajā atkritumu savākšanas 
un šķirošanas laukumā.
53. Būvniecības atkritumus aiz-
liegts novietot ārpus teritorijas, 
kur notiek būvdarbi.
54. Būvniecības un lielgabarīta 
atkritumu konteineru īpašnieka 
(vai nomnieka) pienākums ir uz-
turēt konteinerus atbilstošā teh-
niskā kārtībā. Konteineri novie-
tojami tā, lai netraucētu gājēju un 
citu transportlīdzekļu kustībai.
55. Būvniecības un lielgabarīta 
atkritumus konteineros nedrīkst 
uzglābāt ilgāk kā vienu mēnesi.
56. Būvniecības rezultātā izraktā 
zeme ir jāizmanto vai jānovieto 
tā, lai nenotiktu tās sajaukšanās 
ar būvgružiem vai citiem sadzīves 
atkritumiem. Ja iespējams, tā jā-
izlieto būvlaukuma labiekārtoša-
nai vai jāizved uz citu objektu vai 
zemes gabalu, saskaņojot šo vietu 
ar pašvaldību. Nepieļaut augsnes 
auglīgās virskārtas iznīcināšanu 
vai tās kvalitātes pasliktināšanos.

XII. Atkritumu 
apsaimniekošanas maksas 
noteikšanas kārtība
57. Maksu par sadzīves atkritu-
mu apsaimniekošanu nosaka 
Saulkrastu novada Dome ar savu 
lēmumu, pamatojoties uz Atkri-
tumu apsaimniekošanas likumu 
un šajos noteikumos noteikto 
kārtību.
58. Maksu par sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanu veido:
58.1. maksa par sadzīves atkritu-
mu savākšanu, pārvadāšanu, pār-
kraušanu, uzglabāšanu, dalītās 
atkritumu savākšanas, šķirošanas 

un pārkraušanas infrastruktūras 
objektu uzturēšanu atbilstoši lī-
gumam, ko noslēgusi Saulkrastu 
novada Dome ar atkritumu ap-
saimniekotāju, kuru atbilstoši 
publiskā iepirkuma rezultātam 
izvēlējusies pašvaldība;
58.2. sabiedrisko pakalpojumu re-
gulatora apstiprinātais tarifs par 
sadzīves atkritumu apglabāšanu 
atkritumu poligonā “Getliņi”, at-
tiecinot to uz vienu kubikmetru 
sadzīves atkritumu;
58.3. dabas resursu nodoklis par 
atkritumu apglabāšanu norma-
tīvajos aktos noteiktajā apmērā, 
attiecinot to uz vienu kubikmet-
ru vai tonnu sadzīves atkritumu.
59. Saulkrastu novada Dome pēc 
šo noteikumu 28.1. punktā minē-
tā atkritumu apsaimniekošanas 
maksas projekta saņemšanas lemj 
par atkritumu apsaimniekošanas 
maksas noteikšanu un lēmumu 
desmit dienu laikā pēc tā pie-
ņemšanas publicē savā vietnē in-
ternetā.
60. Apstiprinātā atkritumu ap-
saimniekošanas maksa stājas 
spēkā trīsdesmitajā dienā pēc šo 
noteikumu 59. punktā minētā 
lēmuma publicēšanas Saulkrastu 
novada Domes vietnē internetā.
61. Atkritumu apsaimniekotājs 
tiesīgs ierosināt izmaiņas maksā 
par sadzīves atkritumu apsaim-
niekošanu. Par cēloni atkritu-
mu apsaimniekošanas maksas 
izmaiņām var būt Sabiedrisko 
pakalpojumu regulatora tari-
fa izmaiņas, Latvijas Republikā 

noteikto nodokļu, kurināmā un 
elektroenerģijas cenas izmaiņas. 
Sadzīves atkritumu apsaimnieko-
šanas maksas izmaiņas apstiprina 
Saulkrastu novada Dome.
62. Atkritumu radītāji atkritumu 
apsaimniekošanas izmaksas sedz 
saskaņā ar līgumu, kas noslēgts 
ar atkritumu apsaimniekotāju vai 
atkritumu valdītāju;
63. Atkritumu radītāji un valdī-
tāji atkritumu apsaimniekotājam 
maksā pēc faktiski izvestā atkri-
tumu apjoma.
64. Maksa par atsevišķu atkritu-
mu veidu (bioloģisko, sadzīves 
bīstamo, pārstrādei derīgu, izlie-
totā iepakojuma, lielgabarīta, ra-
žošanas, būvniecības atkritumu 
u. c.) savākšanu tiek noteikta, 
savstarpēji vienojoties ar atkritu-
mu radītāju.
65. Daudzdzīvokļu dzīvojamo 
māju dzīvokļu īpašnieki un īrnie-
ki, nedzīvojamo telpu īpašnieki, 
nomnieki, dārzkopības koope-
ratīvās sabiedrības biedri un citi 
lietotāji par atkritumu savākša-
nu un apglabāšanu norēķinās ar 
ēkas/kooperatīvās sabiedrības ap-
saimniekotāja, pārvaldnieka vai 
direktora starpniecību normatī-
vajos aktos noteiktā kārtībā, kas 
ir atbildīgs par norēķinu veikšanu 
ar atkritumu apsaimniekotāju sa-
skaņā ar noslēgto līgumu.
66. Atkritumu apsaimniekotājiem 
vienu mēnesi iepriekš jāinformē 
atkritumu radītāji un valdītāji par 
sadzīves atkritumu apsaimnieko-
šanas maksas izmaiņām.

67. Atkritumu apsaimniekotājs ir 
tiesīgs pārtraukt atkritumu izve-
šanu, ja atkritumu valdītājs ne-
veic samaksu par atkritumu ap-
saimniekošanas pakalpojumiem 
saskaņā ar līgumu, par to infor-
mējot pašvaldību.

Noslēguma jautājumi
68. Līdz līguma noslēgšanai 
starp pašvaldību un komersan-
tu, kurš izraudzīts, publisko 
iepirkumu regulējošos norma-
tīvajos aktos noteiktajā kārtībā 
organizējot publiskā iepirkuma 
procedūru par atkritumu ap-
saimniekošanu, un kurš veiks 
sadzīves un sadzīvē radušos 
bīstamo atkritumu savākšanu, 
pārvadāšanu, pārkraušanu un 
uzglabāšanu, maksa par sadzī-
ves atkritumu apsaimniekošanu 
tiek noteikta saskaņā ar iepriekš 
noslēgtajiem līgumiem par at-
kritumu apsaimniekošanu. 
69. Noteikumi ir publicējami 
Saulkrastu novada Domes infor-
matīvajā izdevumā “Saulkrastu 
Domes Ziņas” un pašvaldības viet-
nē www.saulkrasti.lv. Noteikumi 
stājas spēkā nākamajā dienā pēc 
publicēšanas informatīvajā izde-
vumā “Saulkrastu Domes Ziņas”. 
70. Atzīt par spēku zaudēju-
šiem Saulkrastu pilsētas Domes 
26.05.2004. saistošos noteikumus 
Nr.4 “Par sadzīves atkritumu ap-
saimniekošanu” (prot. Nr. 4, § 10).

Ervīns Grāvītis,  
Domes priekšsēdētājs 
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Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pama-
tojums

Saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma (spēkā no 
18.11.2010.) Pārejas noteikumu 8.  punktu pašvaldības līdz 
2011. gada 1. aprīlim izvērtē spēkā esošo saistošo noteikumu par 
sadzīves atkritumu apsaimniekošanu atbilstību šā likuma prasī-
bām un atkritumu apsaimniekošanas valsts plānam un reģionā-
lajiem plāniem, kā arī pašvaldību administratīvo teritoriju dalīju-
mu atkritumu apsaimniekošanas zonās un, ja nepieciešams, līdz 
2011. gada 1. oktobrim izdod jaunus saistošus noteikumus.
Ņemot vērā, ka Saulkrastu novadā šobrīd spēkā esošie 26.05.2004. 
saistošie noteikumi Nr. 4 “Par sadzīves atkritumu apsaimniekoša-
nu” ir novecojuši, nepieciešams jauns tiesiskais regulējums atkri-
tumu apsaimniekošanas jomā. 

2. Īss projekta satura izklāsts Šie saistošie noteikumi nosaka sadzīves atkritumu apsaimnieko-
šanu, apsaimniekošanas teritorijas dalījumu, prasības atkritumu 
savākšanai, tostarp minimālo sadzīves atkritumu savākšanas bie-
žumu, prasības pārvadāšanai, pārkraušanai un uzglabāšanai, atkri-
tumu apsaimniekošanas maksas noteikšanas kārtību un atbildību 
par šo noteikumu neievērošanu.

3. Informācija par plānoto projekta 
ietekmi uz pašvaldības budžetu

Saistošo noteikumu īstenošanai netiek prognozēta finansiāla 
ietekme uz pašvaldības budžetu. 

4. Informācija par plānoto projekta 
ietekmi uz sociāli ekonomisko stā-
vokli (uzņēmējdarbības vidi) paš-
valdības teritorijā

Projektam nav tiešas ietekmes uz sociāli ekonomisko stāvokli.

5. Informācija par administratīva-
jām procedūrām

Nav attiecināms

6. Informācija par konsultācijām ar 
privātpersonām

Konsultācijas saistošo noteikumu projekta izstrādē notika ar 
SIA “RAGN-SELLS”, SIA “Vidzemes serviss” un SIA “Saulkrastu 
komunālserviss”.

Pielikums Saulkrastu novada Domes 
2011. gada 26. oktobra saistošajiem noteikumiem Nr. 12
Saulkrastu novada Domes 2011. gada 26. oktobra saistošo noteikumu Nr. 12 “Par atkritumu apsaimnieko-
šanu Saulkrastu novadā” paskaidrojuma raksts

Sau l kra stu  novada 
Dome a ici n a  da rbā
u z  notei ktu  l a i ku  –  

no  2.01 . 2012. l īdz 
12.07. 2012.

Projekta “Speciālistu 
piesaiste Saulkrastu 

novada administratīvās 
un attīstības plānošanas 

kapacitātes stiprināšanai” 
ietvaros tiek izsludināts 

atklāts konkurss uz šādu 
vakanci: 

PROJEKTU 
KOORDINATORS

Amata  pien ā ku mi :
• kontrolēt un 

nepieciešamības 
gadījumā organizēt 

apstiprināto projektu 
izpildes gaitu;

• izstrādāt īstenoto 
projektu atskaites 

to iesniegšanai 
uzraugošajās iestādēs;

• piedalīties projektu 
izstrādē un īstenošanā, 

kuri saistīti ar Saulkrastu 
novada attīstību, 

plānošanas reģiona 
izstrādāto attīstības 

plānojumu un nacionālo 
attīstības programmu; 

• apkopot un koordinēt 
pašvaldības iestādēs un 
uzņēmumos izstrādātos 

projektus.

P ra sī ba s 
pretendentiem: 
• augstākā izglītība;

• praktiskā darba 
pieredze projektu 

koordinēšanā vismaz 
1 gads;

• spēja noteikt prioritātes, 
organizēt un plānot 

darbu;
• komunikācijas spējas 

un atbildības izjūta;
• prasme strādāt ar 

datoru;
• valsts valodas zināšanas 

augstākajā līmenī;
• vismaz 2 svešvalodu 

zināšanas sarunvalodas 
līmenī.

P ietei kša n ā s 
termi ņ š: 

2011. gada 19. decembris 
(pasta zīmogs)

CV, motivācijas vēstuli un 
atbilstību apliecinošos 
dokumentus lūdzam 

sūtīt uz Saulkrastu 
novada Domi Raiņa ielā 8,  

Saulkrastos, Saulkrastu 
novadā, LV 2160, vai uz 

e-pasta adresi 
dome@saulkrasti.lv 
ar norādi “Projektu 

koordinatora vakance”.

Informācijai:  tālrunis 
67142515,  28372658 

projektu vadītāja 
Anita Līce, 

anita.lice@saulkrasti.lv.

 9. lpp.
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Domes sēdes lēmumi (30.11.2011.)
Par būvju pieņemšanas 
ekspluatācijā 
komisijas sastāvu
Apstiprināt būvju pieņemšanas 
ekspluatācijā komisijas sastā-
vu: 1. Pašvaldības būvinspektors 
(komisijas priekšsēdētājs) Māris 
Martinsons; 2. pašvaldības arhi-
tekts Līga Pilsētniece; 3. pasūtī-
tājs vai tā pilnvarots pārstāvis;  
4. būvprojekta autors, ja objektā 
nav veikta autoruzraudzība sa-
skaņā ar Vispārīgo būvnoteikumu 
161. punktu vai ja tas ir arhitektū-
ras konkursa projekts

Par nekustamā 
īpašuma nodokļa 
parāda piedziņu 
bezstrīda kārtībā par 
nekustamo īpašumu 
Piedzīt bezstrīda kārtībā no  
13 fiziskām personām nekusta-
mā īpašuma nodokļa parādu un 
nokavējuma naudu par nekusta-
mo īpašumu, piedziņu vēršot uz 
parādnieka naudas līdzekļiem, 
viņam piederošo kustamo un  
nekustamo mantu.

Par nekustamā īpašuma 
nodokļu parāda piedziņu 
bezstrīda kārtībā
Piedzīt bezstrīda kārtībā neno-
maksāto nekustamā īpašuma no-
dokli no 2 fiziskām personām.

Par nekustamā īpašuma 
Vidrižu iela 22B - 11, 
Saulkrasti, Saulkrastu nov., 
pārņemšanu Saulkrastu 
novada pašvaldības 
īpašumā
Pārņemt Saulkrastu novada paš-
valdības īpašumā valsts dzīvokļa 
īpašumu Nr. 11 Vidrižu ielā 22B, 
Saulkrastos, Saulkrastu novadā.

Par valsts autoceļa V39 
Saulkrasti–Bīriņi posma km 
0,000–0,900 pārņemšanu 
Saulkrastu novada 
pašvaldības īpašumā
1. Pārņemt Saulkrastu novada 
pašvaldības īpašumā valsts auto-
ceļa V39 Saulkrasti–Bīriņi posmu 
km 0,000–0,900 saskaņā ar no-
došanas aktu.
2. Autoceļa V39 Saulkrasti–Bīriņi 
posmu km 0,000–0,900 reģistrēt 
zemesgrāmatā uz Saulkrastu paš-
valdības vārda.

Par nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķa maiņu
Mainīt nekustamā īpašuma 
Priežkalnu iela 5, Zvejniek-
ciems, Saulkrastu pag., Saulkras-
tu nov., kadastra apzīmējums 
80330011257, platība 0,3031 ha, 
lietošanas mērķi no “zeme, uz ku-
ras galvenā saimnieciskā darbība 
ir lauksaimniecība, kods 0101”, 
uz “neapgūta individuālo dzīvo-
jamo māju apbūves zeme, kods –  
0600”, atbilstoši spēkā esošam te-
ritorijas plānojumam.

Par nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķa 
noteikšanu
Noteikt nekustamā īpašuma 
Lašu iela 5, Saulkrasti, Saulkras-
tu nov., kadastra apzīmējums 

80130030481, platība 1166 m2, 
lietošanas mērķi – “individuālo 
dzīvojamo māju apbūve, kods – 
0601”, atbilstoši spēkā esošam 
Teritorijas plānojumam.

Par zemes nomas līguma 
noslēgšanu
Noslēgt uz 10 gadiem zemes no-
mas līgumu ar fizisku personu par 
Saulkrastu pašvaldībai piekritīga 
zemes gabala “Jubileja 129”, Ju-
bileja, Saulkrastu pag., Saulkras-
tu nov., kadastra apzīmējums 
80330032499, platība 0,0547 ha, 
nomu. Zemes nomas maksa 0,5 % 
no zemes kadastrālās vērtības gadā.

Par nekustamā īpašuma 
nodokļa atvieglojuma 
piemērošanu
Piemērot nekustamā īpašuma 
nodokļa atvieglojumu 50 % ap-
mērā 5 un 90 % apmērā 1 fiziskai 
personai.

Par sadarbības līguma 
apstiprināšanu un 
noslēgšanu
1. Apstiprināt sadarbības līgu-
ma projektu par ziņu sniegšanu 
(ievadi) un meklēšanu Latvijas 
Republikas spēkā esošajos nor-
matīvajos aktos noteiktajā kārtī-
bā un apjomā valsts informācijas 
sistēmas “Integrētās iekšlietu 
informācijas sistēma” apakšsistē-
mās, valsts informācijas sistēmā 
“Sodu reģistrs”, valsts informāci-
jas sistēmā “Dokumentu paraugu 
reģistrs” un valsts informācijas 
sistēmā “Šengenas informācijas 
sistēma”, lai nodrošinātu pašval-
dības izveidoto institūciju funk-
ciju izpildi (pašvaldības policijas, 
dzimtsarakstu nodaļas, bāriņtie-
sas, administratīvās komisijas). 
2. Noslēgt ar Iekšlietu ministrijas 
Informācijas centru sadarbības 
līgumu. 
3. Informēt Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministriju par 
sadarbības līguma noslēgšanu.

Par Saulkrastu novada 
Domes saistošo
noteikumu
“Par pašvaldības kompensāciju 
izmaksu vecākiem (aizbildņiem), 
kuru bērns netiek nodrošināts ar 
vietu Saulkrastu novada pašvaldī-
bas izglītības iestādē pirmsskolas 
izglītības programmas apguvei” 
apstiprināšanu. Lēmuma projek-
ta izskatīšana atlikta.

Par papildu līdzekļu 
piešķiršanu VJMMS
1. Piešķirt finansējumu no nepa-
redzētajiem līdzekļiem izdevumu 
pozīcijā “Dotācija VJMMS” 8801 
lata apmērā, lai veiktu VJMMS 
darbinieku darba algu un VSAOI 
samaksu par vienu papildu mēnesi.
2. Apstiprināt izmaiņas VJMMS 
2011. gada izdevumos:
2.1. samazināt VJMMS izdevumu 
plānu:
2.1.1. ekonomiskās klasifikācijas 
kodu (EKK) 1119 (Darba samaksa) 
par 300 latiem;
2.2. palielināt VJMMS izdevumu 
plānu:
2.2.1. EKK 2232 (uz uzņēmuma lī-

guma pamata pieaicināto eksper-
tu izdevumi) par 300 latiem.
3. 1. un 2. punktā minētos grozī-
jumus iekļaut nākamajos saisto-
šajos noteikumos par pašvaldības 
2011.gada budžeta grozījumiem.

Par Domes 
budžeta ieņēmumu 
palielināšanu
1. Palielināt Saulkrastu novada 
Domes 2011. gada budžeta ieņē-
mumus:
1.1. ieņēmumu pozīciju “Mērķ-
dotācijas vēstures un angļu va-
lodas mācību literatūrai” par  
484 latiem.
2. Palielināt Saulkrastu novada do-
mes 2011.gada budžeta izdevumus:
2.1. izdevumu pozīciju “Mērķdo-
tācijas vēstures un angļu valodas 
mācību literatūrai Saulkrastu vi-
dusskolai” par 246 latiem;
2.2. izdevumu pozīciju “Mērķdo-
tācijas vēstures un angļu valodas 
mācību literatūrai Zvejniekciema 
vidusskolai” par 238 latiem.
3. 1. un 2. punktā minētos grozī-
jumus iekļaut nākamajos saisto-
šajos noteikumos par pašvaldības 
2011. gada budžeta grozījumiem.

Par papildu finanšu 
līdzekļu piešķiršanu 
1. Piešķirt finansējumu no nepa-
redzētajiem līdzekļiem izdevumu 
pozīcijā “Ielu apgaismes remont-
darbi, iekārtu iegāde, rekonstruk-
cija” 3746 latu apmērā, lai veiktu 
ielu apgaismes avārijas remont-
darbus.
2. 1. punktā minētos grozījumus 
iekļaut nākamajos saistošajos no-
teikumos par pašvaldības 2011. ga- 
da budžeta grozījumiem.

Par papildu
 finanšu līdzekļu 
piešķiršanu ietves 
un veloceliņa izbūvei 
1. Piešķirt finansējumu no ne-
paredzētiem līdzekļiem izde-
vumu pozīcijā “A.Kalniņa ielas 
ietves un apgaismojuma izbūve”  
6272 latu apmērā, lai veiktu ietves 
un veloceliņa izbūvi projekta “Iet-
ves, apgaismojuma un lietusūde-
ņu kanalizācijas 1. kārtas izbūve  
A. Kalniņa ielā, Saulkrastos”.
2. 1. punktā minētos grozīju-
mus iekļaut nākamajos saistoša-
jos noteikumos par pašvaldības  
2011. gada budžeta grozījumiem.

Par pārstāvja 
norīkošanu darbam 
Rīgas plānošanas 
reģiona konsultatīvajā 
komisijā
Norīkot Saulkrastu novada Do-
mes projektu vadītāju Anitu Līci 
darbam Rīgas plānošanas reģiona 
konsultatīvajā komisijā.

Ar pilnu Domes lēmumu tekstu 
(ievērojot Fizisko peronu datu aiz-
sardzības likumā noteikto) var ie-
pazīties Saulkrastu novada Domes 
vietnē www.saulkrasti.lv, sadaļā 
“Domes lēmumi”.
Nākamā ikmēneša Domes sēde 
paredzēta trešdien, 28. decembrī, 
plkst. 15.00 Saulkrastu novada 
Domē, Raiņa ielā 8.

Novembrī Saulkrastu 
Pašvaldības policijas 
darbinieki par dažādiem 
pārkāpumiem aizturēja 
21 personu. Par atrašanos 
sabiedriskā vietā alkohola 
reibumā aizturētas 
15  personas, par sīko 
huligānismu 4 personas 
un aizdomās par malu 
zvejniecību 2 personas.

4.11.11. kādā mājā aizturēti četri ne-
pilngadīgi jaunieši un apstākļu no-
skaidrošanai, kā arī aizdomās par 
alkohola lietošanu nogādāti Valsts 

policijas RRPP Saulkrastu iecirknī.
29.11.11. sadarbībā ar zivju inspek-
toru Ķīšupē aizturētas 2 personas 
aizdomās par nelikumīgu nēģu 
zveju. 
Par Latvijas valsts karoga ne-
pacelšanu 11. un 18. novembrī  
15 gadījumos uzsākta lietvedība 
administratīvā pārkāpuma lietā.
Par teritorijas nesakopšanu sastā-
dīti pieci administratīvā pārkāpu-
ma protokoli.

V. Kalniņš, 
Saulkrastu Pašvaldības  

policijas priekšnieks

Par Pašvaldības 
policijas paveikto 
novembrī

Saulkrastu novada Domes 
deputātu pieņemšanas laiki
Andris Dulpiņš Katra mēneša pirmās nedēļas pirmdienā 
no 9.00 līdz 11.00 Zvejniekciema vidusskolā.

Līga Vaidere Katra mēneša pēdējās nedēļas pirmdienā no 
10.00 līdz 12.00 Saulkrastu novada Domes ēkā, 
51. telpā (ieeja no Ceremoniju zāles puses).

Armands Krūmiņš  Katra mēneša otrās nedēļas trešdienā 
no 12.00 līdz 14.00  Saulkrastu novada Domes ēkā, 51. telpā 
(ieeja no Ceremoniju zāles puses).

Santa Ancāne Pirmdienās no 11.00 līdz 13.00 Saulkrastu 
slimnīcā, Ainažu 34.

Ilze Pētersone  Otrdien, 27. decembrī, no 15.00 līdz 
17.00 Saulkrastu novada Domes ēkā, 51. telpā (ieeja no 
Ceremoniju zāles puses); mob. tālr. 29107084, e-pasta adrese 
ilze.petersone4x4@inbox.lv.

Selga Osīte Katra mēneša otrās nedēļas otrdienā no 9.00 
līdz 11.00 Raiņa ielā 2a.

Guna Lāčauniece Katra mēneša pirmās nedēļas otrdienā 
no 8.00 līdz 17.00 Zvejniekciema vidusskolā;
mob. tālr. 26357992.

Artūrs Ancāns Katra mēneša pēdējā trešdienā no 13.00 
līdz 15.00 Saulkrastu novada Domes ēkā, 51. telpā (ieeja no 
Ceremoniju zāles puses); mob. tālr. 22079570.

Ervīns Grāvītis Pirmdienās no 11.00 līdz 12.00 un 13.00 līdz 
18.00 Saulkrastu novada Domes ēkā, 2. stāvā, 202. kab.

Normunds Līcis Pirmdienās no 11.00 līdz 12.00 un 13.00 
līdz 18.00 Saulkrastu novada Domes ēkā, 2. stāvā, 208. kab.

Daiga Buša Katra mēneša otrās nedēļas pirmdienā 
no 10.00 līdz 12.00 Raiņa ielā 7.

Andris Silavnieks Katra mēneša pirmās nedēļas 
pirmdienā no 16.00 līdz 18.00 “CATA” telpās, Akācijas ielā 7.

Normunds Starpcāns Katra mēneša pirmajā pirmdienā 
no 16.00 līdz 18.00 Saulkrastu novada Domes ēkā, 51. telpā 
(ieeja no Ceremoniju zāles puses); mob. tālr. 26376551.

Māris Vītols Katra mēneša otrās nedēļas pirmdiena no 
16.00 līdz 18.00 Saulkrastu novada Domes ēkā, 51. telpā 
(ieeja no Ceremoniju zāles puses).

Guntars Zonbergs Katra mēneša trešajā trešdienā no 
16.00 līdz 18.00 Saulkrastu novada Domes ēkā, 51. telpā 
(ieeja no Ceremoniju zāles puses).



9. decembrī 17.00 Saulkrastu 
Domes zālē draudzības koncerts 
“No rudens lapām līdz baltam 
sniegam”. Koncertā piedalās kok-
lētāju ansamblis “Saule” (vad. S. 
Ivanova) un Limbažu kultūras 
nama koklētāju ansamblis “Kokle” 
(vad. A. Viziņa-Nilsena), VJMMS 
1.–2. klašu koklētāju ansamblis 
(vad. S. Ivanova), Saulkrastu sā-
kumskolas vokālais ansamblis 
(vad. L. Bāliņa) un solisti. Ieeja 
koncertā brīva.

9. decembrī 19.00 Saulkras-
tu Sporta centrā Saulkrastu 
kausa izcīņa šautriņu mešanā,  
12. posms.

10. decembrī 11.00 Saulkrastu 
Sporta centrā Saulkrastu čempio-
nāts novusā, 6. posms un apbal-
vošana.

11. decembrī 11.00 Saulkrastu 
Sporta centrā Saulkrastu čem-
pionāts galda tenisā, 6. posms un 
apbalvošana.

No 12. decembra mākslinieces 
Taigas Kalvišķes zīda eņģeļi salidos 
Saulkrastu Domes zālē. Izstādes 
atklāšana un tikšanās ar māksli-
nieci 12. decembrī 16.00. Taiga Kal-
višķe ir Aizkraukles Mākslas skolas 
direktore. Dzimusi 1951. gadā Aiz-
krauklē, pēc Aizkraukles vidus-
skolas absolvēšanas mācījās Rīgas 
kultūras darbinieku tehnikumā, 
ko beidza ar diplomdarba izrādi  
(J. Lūša “Atrastā varavīksne”) kol-
hoza “Lāčplēsis” dramatiskajā ko-
lektīvā (1973). Divdesmit gadus bija 
dziedāšanas un vizuālās mākslas 
skolotāja Kaibalas vidusskolā. Tai-
ga Kalvišķe beigusi Latvijas valsts 
Mākslas akadēmiju. Pedagoģijas 
maģistre. Gleznotāja. Piedalās iz-
stādēs Latvijā, Somijā, Polijā. Glez-
no eļļas tehnikā, apglezno zīdu, 
veic sienas gleznojumus interjeros, 
veido ilustrācijas grāmatām. Izstā-
de būs apskatāma Domes darba 
laikā līdz 2012. gada 6. janvārim.

16. decembrī 18.00 Ikviens 
interesents tiek mīļi aicināts 
Saulkrastu novada bibliotēkā ap-
meklēt nodarbību no cikla “Iepa-
zīsti sevi”. Tēma “Brīnumu gai-
dot”. Vada psihoterapeite Sarmīte 
Frišfelde.

17.decembrī no 10.00 Saul-
krastu Sporta centrā (Smilšu ielā 
3) tradicionālais Ziemassvētku 
tirdziņš. Visi amatnieki, rokdarb-
nieki un Latvijā ražotas pārtikas 
pārdevēji laipni aicināti pieteik-
ties iepriekš pa tālruni 67954179 
(līdz 16. decembrim)! Tirdziņā 
jaukāku un priecīgāku pirkšanu 
un pārdošanu darīs koklētāju an-
samblis “Saule” un folkloras kopa 
“Dvīga”.

18. decembrī 11.00 kafejnīcā 
“Neibāde” Saulkrastu čempionāts 
zolītē, 6. posms un apbalvošana.

20. decembrī Labdarības akcijas 
“Gaišus Ziemassvētkus” ietvaros 
Saulkrastu Domes zālē 14.00 – 
koncerts Ziemassvētku noskaņās; 

16.00 – jautras Ziemassvētku 
dziesmiņas, rotaļas un Ziemas-
svētku vecīša sagaidīšana kopā 
ar Zaļkalniņu ģimeni. Lai ikviens 
nokļūtu gan uz akcijas noslēguma 
koncertu, gan uz bērnu sarīkoju-
mu, pilsētā kursēs bezmaksas au-
tobuss. Tas kursēs plkst. 13.20 no 
Zvejniekciema (Melnsila iela) uz 
centru, tad no centra līdz Inču-
pei un atpakaļ līdz centram. Pēc 
sarīkojuma autobuss kursēs pa 
tādu pašu maršrutu. Arī uz bērnu 
pasākumu pa šo pašu maršrutu 
kursēs autobuss. Izbraukšana no 
Zvejniekciema (Melnsila iela)  
plkst. 15.20.

No 21. decembra Saulkras-
tu novada Domes 2. stāva foajē 
Vidzemes jūrmalas Mūzikas un 
mākslas skolas audzēkņu darbu 
jauna ekspozīcija “Svētki ziemai”. 
Ekspozīcijā – vizuāli plastiskās 
mākslas nodaļas Saulkrastu un 
Zvejniekciema audzēkņu zīmētas 
Ziemassvētku un Jaunā gada ap-
sveikumu kartiņas.

21. decembrī 17.00 Saulkrastu 
novada Domes zālē Vidzemes jūr-
malas Mūzikas un mākslas skolas 
audzēkņu un pedagogu Ziemas-
svētku koncerts “Ak! Eglīte...”.

21. decembrī 19.00 Saulkrastos 
pie Domes ēkas kopā ar folkloras 
kopu “Dvīga” sagaidīsim Bluķa 
vakaru. Ziemas Saulgrieži ir pag-
rieziena punkts laika ritējumā, 
kad vistumšākajā gada brīdī at-
griežas gaisma – Saule, lai kliedē-
tu tumsu un ar katru nākamo die-
nu celtos Pasaules kalnā augšup.  
Latvieši šo brīdi ir atzīmējuši un 
svētījuši ar Bluķa vakaru. Tā ir 
ļoti sena un īpaši nozīmīga tra-
dīcija, kuru līdz mūsdienām ir 
saglabājuši mūsu priekšteči, tādēļ 

Saulkrastu folkloras kopa “Dvīga” 
aicina ikvienu pievienoties un 
kopā ar bluķi sadedzināt visu slik-
to, kas aizejošajā gadā sakrājies!

21. decembrī 19.30 konkursa 
“Skaistākais Ziemassvētku no-
formējums” uzvarētāju sveikšana 
Bīriņu iela galā, laukumā pie Tū-
risma informācijas centra.

26. decembrī 12.00 Saulkras-
tu Domes zālē aicinām bērnus 
un viņu vecākus kopā ar rūķiem 
Riķi, Niķi un Miķi palīdzēt atrast 
Ziemassvētku vecīti, kā arī iemā-
cīties šo un to noderīgu radošajās 
darbnīcās, bet galvenais – labi pa-
vadīt laiku kopā ar trim nerātniem 
rūķēniem.

29. decembrī 19.00 Saulkrastu 
Sporta centrā Saulkrastu kausa 
izcīņa šautriņu mešanā, noslēgu-
ma posms un apbalvošana.

1. janvārī 00.30 Jaunā gada sa-
gaidīšana un svētku uguņošana 
pie jūras, Bīriņu ielas galā. Pulcē-
šanās no 00.00.

1. janvārī 00.30 kultūras namā 
“Zvejniekciems”, Jauno gadu sā-
kot, aicinām visus gada pirmajās 
stundās satikties, lai novēlētu 
visiem laimīgu Jauno gadu un 
padejotu, kā arī ieklausītos gan 
latviešu, gan pasaules labāka-
jās šlāgera, popa un rokmelo-
dijās! Jaungada balle kopā ar K. 
Krievkalna instrumentālo gru-
pu un ansambli “Tekila Band”. 
Ir iespēja iepriekš rezervēt gal-
diņu, iegādājoties biļetes k/n 
“Zvejniekciems” pie dežuran-
ta (no 19. līdz 30. decembrim).  
Ieejas maksa – Ls 5.

S en ioru  a ktivitātes
2012. gads – aktīvo vecum-
dienu un paaudžu solidari-
tātes gads. 

3. janvārī plkst. 13.00 Domes 
zālē tikšanās ar Rīgas aktīvo se-
nioru apvienības pārstāvēm.

15. janvārī kolektīvs izrādes 
“Marlēna” apmeklējums. 
Tālr. uzziņām – 26437766.

“Saulkrastu Domes Ziņas”
Saulkrastu novada Dome. Raiņa iela 8, 
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www.saulkrasti.lv
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Novembrī Saulkrastu 
novada Dzimtsarakstu 
nodaļā reģistrēti

Adrians Jēkabsons,
Teodors Perepjolkins,
Kirils Tihanovs,
Renārs Babuks,
Ralfs Žukovs
Sveicam jaunos saulkrastiešus  
un viņu vecākus!

Saulkrastu novada  
Dome sirsnīgi sveic  
nozīmīgajā jubilejā

Ausmu Ozoliņu,
Viju Kregždi,
Jāni Vītolu,
Ainu Radionovu,
Viktoru Pūteli,
Paulu Jansonu,
Annu Hoļimenkovu,
Ilmu Granti,
Ilgu Brikmani,
Laimoni Austriņu,
Ainu Miltiņu,
Sarmu Kliederi,
Romānu Pūli,
Rutu Mieriņu,
Edgaru Ādolfu Abakuku,
Dzintru Mirsepu,
Larisu Ivanovu,
Valentīnu Delvigu,
Gunti Balgali

Saulkrastu novada Dome 
izsaka līdzjūtību aizsaulē 
aizgājušo tuviniekiem

Maiga Zālīte
14.05.1944.–3.11.2011.
Erna Maksimova
20.02.1927.–5.11.2011.
Zigrīda Kārkliņa
14.11.1944.–9.11.2011.
Viktors Kaļinovskis
19.04.1928.–14.11.2011.
Aina Grapmane
4.09.1923.–22.11.2011.

Laboj um s
Atvainojamies viesu 

mājas “Pie Maijas” 
saimniecei Maijai Krievai 
par pieļauto kļūdu rakstā 

“Latvijas Republikas 
proklamēšanas 

gadadienas sarīkojumi” 
1. lpp. “Saulkrastu Domes 
Ziņu” novembra numurā.

12      Saulkrastu Domes Ziņas
2011. gada decembris

Pasākumu kalendārs

“Cilvēkus kopā  
satur mīlestība un cieņa. 
Kad ir abi,  
tad nāk arī svētība.” 

Saulkrastu novada Dzimtsa-
rakstu nodaļa aicina pieteikties 
tās ģimenes, kuras laulībā no-
dzīvojušas no zelta līdz dimanta 
kāzu jubilejai un to atzīmējušas 
2011. gadā, t. i., visus tos laulā-
tos pārus, kuri šogad atzīmējuši  

50, 55, 60, 65, 70 un 75 gadu 
kāzu jubilejas.
Priecāsimies, ja mūsu novadā ir 
ģimenes, kuras labprāt dalītos 
savā pieredzē un dzīves gudrībā 
un 2012. gada sākumā satiktos 
Dzimtsarakstu nodaļā, lai kopā 
atzīmētu šos mīlestības svētkus.
Lūdzam ģimenes pieteikt 
Saulkrastu novada Dzimtsa-
rakstu nodaļā vai pa tālruni 
67142509.

“Zelta pārus” aicina svinēt 
mīlestības svētkus


