
Projekta īstenošanas rezultātā 
ir izremontētas un iekārtotas 
telpas jauniešu izaugsmes un 
konkurētspējas attīstībai – semi-
nāriem, apmācībām, diskusijām 

vai iespējai vienkārši satikties, lai 
interesanti pavadītu laiku. Līdz ar 
centra izveidi tiks veicinātas jau-
niešu iniciatīvas Saulkrastu nova-
dā, jaunieši tiks iesaistīti dažādos 

projektos, pieredzes apmaiņā un 
brīvprātīgajā darbā, līdzdarbosies 
jaunatnes organizācijās un vie-
tējā pašvaldības darbā. Tuvākajā 
laikā jaunieši pulcēsies jaunajās 
telpās, lai nodibinātu patstāvīgu 
jauniešu padomi un izveidotu 
plānu turpmākajiem uzdevu- 
miem.

Projekts „Multifunkcionāla jau- 

niešu iniciatīvu centra izveide 
Saulkrastu novadā – jauniešu ideju 
attīstības banka” realizēts ar Latvi-
jas – Šveices sadarbības program-
mas „Atbalsts jaunatnes iniciatīvu 
attīstībai attālos vai mazattīstītos 
reģionos” finansiālu atbalstu. Pro-
jekta kopējās izmaksas ir 131 431,34 
EUR, Latvijas – Šveices sadar-
bības programmas finansējums  

102 670,16 EUR, pašvaldības līdzfi-
nansējums 28 761,18 EUR.

Anita Līce, 
Saulkrastu novada dome
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Turpinās Saulkrastu novada teritorijas plānojuma grozījumu 
publiskā apspriešana 

Saulkrastu novada dome 2016. gada 30. novembra sēdē pie
ņēma lēmumu „Par Saulkrastu novada teritorijas plānojuma 
grozījumu nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju 

atzinumu saņemšanai” (protokols Nr.15/2016§15). 
Publiskā apspriešana notiek līdz 2017. gada 30. janvārim.  

Teritorijas plānojuma grozījumu publiskās apspriešanas sanāk
sme notiks 2017.  gada 26.  janvārī plkst.  17.00 Saulkrastu nova

da domes zālē, Raiņa ielā 8, Saulkrastos, Saulkrastu novadā.         
Publiskās apspriešanas laikā ar Saulkrastu novada teritorijas plā
nojuma 2012.–2024. gadam grozījumu redakciju varēs iepazīties 
Saulkrastu novada domē, Raiņa ielā 8, Saulkrastos, domes darba 

laikā, kā arī Saulkrastu novada pašvaldības interneta vietnē 
www.saulkrasti.lv  un portālā Geolatvija.lv.

Rakstiskus priekšlikumus un atsauksmes lūdzam iesniegt līdz 
2017.  gada 30. janvārim (fiziskām personām norādot vārdu, uz
vārdu, dzīves vietas adresi, juridiskām personām – reģistrācijas 

nr., reģistrācijas un darbības vietas adresi) 
Saulkrastu novada domē, Raiņa ielā 8, Saulkrastos, LV2160, 

vai sūtot elektroniski pa epastu: dome@saulkrasti.lv.

Tā kā Saulkrastu teritorijā 
esošajai Baltajai kāpai būtiski 
pietuvinājusies Inčupe, kas 
skaidrojams ar šī rudens krasi 
mainīgajiem laikapstākļiem –  
nepastāvīgo salu un 
nenoturīgo sniega segu –, 
Dabas aizsardzības pārvalde 
aicina apmeklētājus pašlaik 
neizmantot pie Baltās kāpas 
esošo noeju uz jūru un ievērot 
kustību ierobežojošās zīmes.

Sniega kušanas rezultātā Inču-
pē ievērojami palielinājies ūdens 
daudzums, tādējādi ietekmējot 
upes tecējumu un iespaidu uz 
Balto kāpu. Ja ziemā būs daudz 
sniega un pavasarī – strauja sniega 
kušana, upē ieplūdīs jaunas ūdens 
masas. Līdz ar to varētu sagaidīt 
erozijas izplatību Baltās kāpas le-
jas daļā un tālajā ziemeļu galā.

Dabas aizsardzības pārvaldes 
īstenotā projekta „LIFE Eko-
sistēmu pakalpojumi” eksperts 
ģeologs, Latvijas Universitātes 
Ģeogrāfijas un zemes zinātņu 
fakultātes docents Jānis Lapins-
kis uzskata, ka „upes izraisītā 
erozija pašu Baltās kāpas vi-
dusposmu (pie augstākās nogā-

zes daļas) būtiski neietekmēs. 
Pēc iepriekšējiem novērojumiem 
Inčupe šajā vietā, kur tā atro-
das šobrīd, jau ir atradusies  
2014. gadā.”

„Savukārt, ja drīzumā, kamēr 
grunts nav sasalusi un Inčupe at-
rodas tuvu kāpas nogāzei, uznāks 
vētra, iespējami arī infrastruktū-
ras bojājumi. Taču pēc sinoptiķu 
prognozēm tuvākajā laikā vētra 
nav gaidāma,” skaidro J.Lapinskis.  

Dabas aizsardzības pārvaldes 
vecākais eksperts Dainis Ozols 
norāda, ka šajā gadījumā erozija 
nav skārusi stāvkrastu, proti, Bal-
to kāpu, par ko liecina stāvkrasta 
augstums un Saulkrastu pašval-

Baltā kāpa nav apdraudēta

Atklātas telpas jauniešu izaugsmei

Jauniešu pārstāvis Saulkrastu vidusskolas absolvents Renārs Peksis: „Jauniešu centra atklāšana, pēc manām domām, ir viens no svarīgākajiem notiku-
miem Saulkrastos. Šis projekts sniedz lielas iespējas novada jauniešiem pilnveidot sevi un dot savu radošo ieguldījumu pilsētas nākotnē.”

29. decembrī Saulkrastos, Raiņa ielā 7, tika atklātas  telpas 
Saulkrastu novada Jauniešu iniciatīvu centra vajadzībām 
projekta „Multifunkcionāla jauniešu iniciatīvu centra izveide 
Saulkrastu novadā – jauniešu ideju attīstības banka” ietvaros.

Tuvākajā laikā plānots ievēlēt 
padomi, izstrādāt nolikumu, kā arī 
veikt citus darbus centra darbības 
uzsākšanai. Foto no domes arhīva

dības veidotie priedīšu un kārklu 
stādījumi.

Viņaprāt, erozija pludmales 
ietvaros ir notikusi pastarpināti, 
proti, viļņu un vēja darbība ru-
dens vētru laikā ir pārvietojusi 
krasta sanesas, kas savukārt no-
virzīja Inčupes ieteku tālāk uz 
ziemeļiem. Visticamāk, ka erozija 
laipas virzienā vairs būtiski netur-
pināsies (ja nebūs kādas ekstrēmi 
bargas vētras) un tuvāko 1–2 gadu 
laikā pavasara palos vai citos lie-
lākos plūdos Inčupe atjaunos 
taisnāku noteci uz jūru – izskalos 
pludmales smiltīs jaunu gultni un 
vairs neplūdīs tik tālu gar Baltās 
kāpas piekāji.

Ģeologs J.Lipskis norāda, ka 
vispareizākais ir pieņemt dabā 
notiekošos procesus un tiem 
pielāgoties. Arī D.Ozols uzskata, 
ka šajā gadījumā dabas vērtības nav 
apdraudētas, tāpēc nav nepiecieša-
ma iejaukšanās dabas procesos.

Baltās kāpas pamatā ir ļoti 
smalkas, ūdenī sablīvējušās smil-
tis, kas uzkrājušās Baltijas jūras 
senākajā attīstības posmā (Balti-
jas ledus ezera pastāvēšanas laikā 

pirms 10–13 tūkstošiem gadu), 
bet nogāzes augšējo daļu veido 
krietni jaunāku vēja pārnestu 
smilšu slānis. Inčupei ir īpaša vieta 
Baltās kāpas tagadējā veidolā, jo 
tieši upe ar savu tecējumu Balto 
kāpu neatlaidīgi cenšas uzturēt 
baltu. Inčupes grīva neatlaidīgi 
pārvietojas, virzoties aizvien 
tuvāk Baltajai kāpai.

Elīna Ezeriņa, DAP



Lai piesaistītu lielāku tūristu 
plūsmu no kaimiņu valstīm 
Lietuvas un Igaunijas, 
Vidzemes piekrastes 
pašvaldību apvienības 
„Saviļņojošā Vidzeme” 
pārstāvji piedalīsies 
starptautiskajos tūrisma 
gadatirgos „Adventure 2017” 
un „Tourest 2017”.

Lietuvas tūrisma izstādei „Adven-
ture 2017”, kas norisināsies no 20. 
līdz 22. janvārim, šogad tika saga-
tavota un izdota karte tūristiem 
lietuviešu valodā, kā arī Vidzemes 
piekrastes TOP pasākumu ka-
lendārs, aicinot iepazīt Vidzemes 
piekrastes daudzveidīgo tūrisma 
piedāvājumu.

Igaunijas tūrisma izstāde „Tou-
rest 2017” šogad notiks no 10. 
līdz 12. februārim, un, līdzīgi kā 
Lietuvas tūrisma izstādē, Vidze-
mes piekrastes pašvaldības tiks 
pārstāvētas Latvijas Investīciju 
un attīstības aģentūras Tūrisma 
departamenta organizētā Latvijas 
stendā, kurā darbosies pārstāvji 
no Limbažu un Saulkrastu tūris-
ma informācijas centriem.

Stendā varēs saņemt Vidzemes 
piekrastes tūrisma kartes igauņu 
valodā ar informāciju par apska-

tes objektiem, aktīvās atpūtas 
iespējām, tajā skaitā velomaršru-
tiem un ūdenssporta iespējām.

Februāra sākumā, no 3. līdz 5. 
februārim, Ķīpsalā notiks ikgadē-
jā tūrisma izstāde un gadatirgus 
„Balttour 2017”, kurā varēs uzzināt 
par 40 pasaules valstu un arī paš-
māju jaunākajām atpūtas iespē-
jām un ceļojumu piedāvājumiem. 
Vidzemes piekrastes pašvaldību 
apvienība „Saviļņojošā Vidze-
me” izstādē piedalīsies atsevišķā 
stendā – Vidzemes piekraste –,  
kur pašmāju tūristiem piedāvās 
gan jaunāko karti, gan pārgājienu 
karti, gan informāciju par pasā-
kumiem visa gada garumā. 

Jauno gadu sagaidot, Saulkras-
tu Tūrisma informācijas centrs 
pateicas visiem tūrisma nozarē 
strādājošajiem par sadarbību!

Gita Memmēna, 
Saulkrastu TIC 
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Notiks pašpatēriņa zvejas nomas 
tiesību izsole

Pamatojoties uz Ministru kabineta 11.08.2009. noteiku
miem Nr. 918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās 
zvejas tiesību nomu un zvejas izmantošanas kārtību”, paš
patēriņa zvejas tiesību nomas slēgta mutiska izsole zvejai 
Rīgas jūras līcī, Saulkrastu novada teritorijā, ar zvejas rīku 

zivju tīkls notiks 2017. gada 20. janvārī plkst. 10.00 
Saulkrastu novada domē, Raiņa ielā 8, Saulkrastos, 

200. telpā, 2. stāva zālē.
Ar pašpatēriņa zvejas tiesību nomas izsoles nolikumu var 

iepazīties Saulkrastu novada domē, 
Raiņa ielā 8, Saulkrastos, 102. telpā, 

pašvaldības interneta vietnē: www.saulkrasti.lv.

No janvāra sākuma publiski 
pieejama Saulkrastu novada 
pašvaldības interneta vietnes 
www.saulkrasti.lv atjaunotā 
versija. 

Jaunajā versijā ir mainīts dizains, 
pieejama ērtāka navigācija, tajā 
skaitā arī lapu sadaļās un to 
apakšsadaļās. Sākumlapā apska-
tāmas trīs svarīgākās aktualitātes, 
jaunākās fotogalerijas un video-
sižeti. Iedzīvotājiem iespējams 
nosūtīt jautājumu pašvaldībai, 
saņemot atbildi personīgi e-pas-
tā, kā arī informēt par apgaismo-

juma, atkritumu u.c. problēmām 
īpašā sadaļā „Ziņot”. Ir uzlabota 
saderība ar mobilajām ierīcēm, kā 
arī izveidota iespēja ieteikt rakstu 
populārāko sociālo tīklu profilos. 
Satura aktualizēšanas un infor-
mācijas pārnešanas laikā, iespē-
jams, ir ieviesušās neprecizitā-
tes vai radušās kļūdas. Par tām 
aicinām ziņot, sūtot e-pastu uz 
dome@saulkrasti.lv vai zvanot pa 
tālr. 67142514.

Iepriekšējā pašvaldības mājas 
lapas versija tuvākajos mēnešos 
publiski būs pieejama, aktivizējot 
saiti http://arhivs.saulkrasti.lv/.

Jauna interneta vietnes versija

NVA konsultācijas
Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) Siguldas filiāles darbi

nieki pieņems klientus 2. un 6. februārī no plkst. 10.00 līdz 15.00 
Saulkrastu domes telpās – zālē 2. stāvā.

Saulkrastu Sociālais dienests saka 
lielu paldies par sadarbību visiem, 
kuri piedalījās akcijas „Gaišus Zie-
massvētkus” tapšanā: Saulkrastu 
kultūras un sporta centra direk-
torei Judītei Krūmiņai par radošo 
sadarbību, SIA „Saulkrastu ap-
tieka R.B.” par sniegto materiālo 
atbalstu, Saulkrastu pensionārēm 
par rakstainajiem adījumiem, 
Saulkrastu pensionāru biedrības 
priekšsēdētājai Marutai Mustei 
un domes deputātei Selgai Osī-
tei par atsaucību un veltīto laiku 
Ziemassvētku paciņu nogādāšanā 
vientuļajiem pensionāriem, kā 
arī Andrim Zundem par svētku 
priekšnesumu.

Paldies par sadarbību

SIA „ZAAO” mērķis ir 
nodrošināt modernus 
atkritumu apsaimniekošanas 
pakalpojumus un sniegt 
klientiem kvalitatīvu servisu. 
Lai uzzinātu uzņēmuma 
darbības un sniegto 
pakalpojumu vērtējumu, 
klienti aicināti paust savu 
viedokli, aizpildot ikgadējo 
„ZAAO” klientu aptaujas 
anketu.

„ZAAO” ir svarīgs klientu vie-
doklis, tas regulāri tiek analizēts, 
lai attīstītu uzņēmuma sniegtos 
pakalpojumus. „ZAAO” vēlas no-
skaidrot atkritumu apsaimnie-
košanas pakalpojumu saņēmēju 

viedokli par līdzšinējo sadarbību, 
saņemtajiem pakalpojumu vei-
diem un nepieciešamiem jau-
niem pakalpojumiem gan sadzī-
ves atkritumu, gan otrreizējai 
pārstrādei derīga iepakojuma 
savākšanai. Klienti aicināti izvēr-
tēt komunikāciju ar uzņēmumu, 
tostarp apkalpošanas kultūru, 
informācijas sniegšanas veidus, 
saturu un pieejamību. Tāpat 
klienti aicināti izteikt viedokli 
par „ZAAO” vides iniciatīvu „100 
darbi Latvijai”.

Aptaujas anketu klienti sa-
ņem pa pastu kopā ar 2017. 
gada atkritumu apsaimnie-
košanas kalendāru. Aizpildī-
tās anketas līdz 15. janvārim 

var atdot dažādos veidos –  
nodot atkritumu savācējmašīnu 
šoferiem, atstāt EKO laukumu 
pārzinim vai sūtīt pa pastu uz Val-
mieras biroju (SIA „ZAAO”, Rīgas 
iela 32, Valmiera, LV-4201), to var 
arī sūtīt pa faksu 64281251 vai 
skenētu uz e-pastu zaao@zaao.lv. 
Aptaujas anketu ērti var aizpildīt 
„ZAAO” klientu e-sistēmā.

Zane Legzdiņa, SIA „ZAAO” 

Aicina novērtēt sniegtos pakalpojumus 

Saulkrastus popularizēs 
Baltijas valstu tūrisma 
izstādēs

Izsludināts konkurss 
par labāko sociālo darbinieku
Labklājības ministrija (LM) 
līdz 5. februārim izsludina 
konkursu „Labākais sociālais 
darbinieks Latvijā – 2016”. 
Konkursa mērķis ir apzināt 
un pateikt paldies sociālajiem 
darbiniekiem Latvijā, kuri 
aktīvi un godprātīgi darbojas 
sociālā darba praksē, sniedz 
profesionālu atbalstu 
iedzīvotājiem dažādu sociālo 
problēmu risināšanā un 
novēršanā un popularizē 
sociālā darbinieka profesiju 
Latvijā.

Pretendenti tiek izvirzīti un 
vērtēti šādās nominācijās:
• „Labākais iedzīvotāju izvirzītais 
sociālā dienesta sociālais darbi-
nieks Latvijā 2016”
• „Labākais iedzīvotāju izvirzītais 
nevalstiskā sektora sociālais dar-
binieks Latvijā 2016”
• „Labākais darba devēja izvirzī-
tais sociālās institūcijas vadītājs 
Latvijā 2016”
• „Labākais darba devēja izvirzī-
tais sociālais darbinieks Latvijā 
2016”

Kandidāts ar vislielāko punktu 
skaitu, neatkarīgi no nominā-
cijas, tiek nosaukts par „Labāko 
sociālo darbinieku Latvijā 2016. 
gadā”.

Katrai nominācijai ir sava elek-
troniski aizpildāmā anketa ar 
mērķi visiem iesniedzējiem pie-
dāvāt vienādas iespējas un prasī-
bas anketu aizpildīšanā, par katru 
pretendentu sniedzot informāci-
ju pēc vienādiem kritērijiem. 

Lai pretendētu uz titulu „Labā-
kais sociālais darbinieks Latvijā –  
2016”, jābūt Latvijā strādājošam 
sociālajam darbiniekam, kuram ir 
atbilstoša izglītība un vismaz trīs 
gadu pieredze sociālā darba jomā. 

Konkursā vērtēs pretendenta 
ieguldījumu sociālā darba prak-
ses attīstībā, starpprofesionālo 
un starpinstitucionālo sadarbību, 
sociālā darba praksē pielietotās 
inovatīvās sociālā darba metodes 
un ieguldījumu sociālā darba pro-
fesijas attīstībā.

Konkursu LM īsteno sadarbībā 
ar Sociālo darbinieku biedrību, 
Latvijas Pašvaldību savienību, 
Latvijas Pašvaldību sociālo die-
nestu vadītāju apvienību un Lat-
vijas Profesionālo sociālā darba 
speciālistu asociāciju, kuru pār-
stāvji strādās žūrijā, lai vērtētu 
iesniegtās anketas un piešķirtu 
atbilstošus titulus. Žūrija anketas 
izskatīs un lēmumu pieņems līdz 
2017. gada 13. martam. 

Pieteikumu aizpildīšana notiek 
elektroniski vietnē: 

• www.vis idat i . lv/aptauja/ 
1238287875/ – aizpilda darba de-
vēji, profesionālās un nevalstiskās 
apvienības;
• w w w.v i s i d a t i . l v /a p t a u j a / 
1238306777/ – aizpilda iedzīvotāji, 
privātpersonas (saites pieejamas 
LM mājaslapā).

Anketas ir sastādītas elektro-
niski, paredzot, ka katram pietei-
cējam par pretendentu jāsniedz 
atbildes uz visiem anketas jautā-
jumiem, tādējādi izslēdzot iespē-
ju sniegt dažādas, pārāk izvērstas 
un subjektīvas atbildes, kā arī 
nodrošinot līdzvērtīgas prasības 
un iespējas pret visiem preten-
dentiem. 

Kandidāts, kura praksi un zinā-
šanas anketas aizpildītājs novērtē-
jis, piešķirot katrā anketas jautāju-
mā un anketas summā maksimālo 
punktu skaitu, netiks vērtēts saka-
rā ar to, ka, iespējams, novērtējot 
ar maksimālo punktu skaitu visās 
jautājumu kategorijās, anketas 
iesniedzējs nav bijis objektīvs, ne-
skatoties uz pieņēmumu, ka katrs 
pieteikuma iesniedzējs ir labticīgs 
tās aizpildīšanā. 

Konkursa nolikums ir pieejams 
LM interneta vietnē www.lm.gov.lv.

Egils Zariņš,  
Labklājības ministrija



Īstenojot valsts sociālo 
politiku darba, sociālās 
aizsardzības, bērnu tiesību 
aizsardzības, bērnu un 
ģimenes lietu, kā arī 
cilvēku ar invaliditāti 
vienlīdzīgu iespēju jomā, 
Labklājības ministrija (LM) 
informē par vairākām 
būtiskām izmaiņām, kas 
stāsies spēkā 
2017. gadā. 

No 2017. gada 1. janvāra:
• Minimālā mēneša darba alga 
normāla darba laika ietvaros būs 
380 eiro. 
• Pārrēķinās pensijas (vecuma un 
apgādnieka zaudējuma pensijas, 
kā arī saskaņā ar Nolikumu „Par 
izdienas pensijām” piešķirtās iz-
dienas pensijas), kuras piešķirtas 
vai pārrēķinātas 2011. gadā. Pār-
rēķinot pensijas, tās palielināsies 
cilvēkiem, kuri pensijas sāka sa-
ņemt ekonomiskās krīzes laikā, 
piemērojot negatīvus pensijas ka-
pitāla indeksus. Pensiju pārrēķins 
notiks automātiski, un senioriem 
papildus nekas nav jādara. Pār-
skatīto pensijas apmēru noteiks 
no 2017. gada 1. janvāra, un par 
periodu no 1. janvāra to izmaksās 
līdz 2017. gada jūnijam.
• Slimības pabalstu izmaksās cil-
vēkiem, kuriem darba nespēja ie-
stājusies nodarbinātības periodā. 
Pēc darba attiecību pārtraukšanas 
cilvēkiem ir tiesības iegūt bez-
darbnieka statusu, reģistrējoties 
Nodarbinātības valsts aģentūrā, 
kā arī saņemt bezdarbnieka pa-
balstu. 
• Pagarinās bezdarbnieka pabal-
sta piešķiršanas kvalifikācijas pe-
riodu – sociālās apdrošināšanas 
iemaksām bezdarba gadījumam 
būs jābūt veiktām ne mazāk kā 
12 mēnešus pēdējo 16 mēnešu pe-
riodā (šobrīd 9 mēneši 12 mēnešu 
periodā) pirms bezdarbnieka sta-
tusa iegūšanas dienas. Personai, 
kura bezdarbnieka statusu būs ie-
guvusi līdz 2017. gada 31. martam, 
tiesības uz bezdarbnieka pabalstu 
noteiks saskaņā ar līdzšinējo tie-
sisko regulējumu, kas ir spēkā 
līdz šī gada beigām. Tādējādi šiem 
cilvēkiem, lai pretendētu uz bez-
darbnieka pabalstu, būs jābūt vei-
kušiem sociālās iemaksas vismaz 
9 mēnešus 12 mēnešu periodā.
• Tiesības uz vecāku pabalstu būs 
arī tad, ja darba tiesiskās attiecī-
bas ir bijušas uz grūtniecības vai 

dzemdību atvaļinājuma iestāša-
nās brīdi, bet beigušās šā atvaļi-
nājuma laikā.
• Ģimenes valsts pabalsts par 
ceturto un nākamajiem bērniem 
būs 50,07 eiro mēnesī pašreizējo 
34,14 eiro vietā (4,4 reizes lielāks 
nekā par pirmo bērnu ģimenē). 
Lai Valsts sociālās apdrošināšanas 
aģentūra (VSAA) varētu veikt ne-
pieciešamās izmaiņas informāci-
jas sistēmās, paredzēts pārejas pe-
riods. Proti, VSAA no 2017. gada 
1. janvāra pārrēķinās pabalsta 
apmēru un starpību izmaksās ne 
vēlāk kā līdz 2017. gada 1. maijam. 
• Valsts sociālos pabalstus (ģime-
nes valsts pabalstu, bērna kopša-
nas pabalstu, valsts sociālā no-
drošinājuma pabalstu u.c.) varēs 
pieprasīt sešu mēnešu (iepriekš 12 
mēnešu) laikā no tiesību rašanās 
dienas.
• Sociālās apdrošināšanas obli-
gātās iemaksas par vecāku pabal-
sta saņēmējiem un bērna kopša-
nas pabalsta saņēmējiem pensiju 
apdrošināšanai, apdrošināšanai 
pret bezdarbu, invaliditātes ap-
drošināšanai tiks veiktas no 171 
eiro (šobrīd no 142,29 eiro). Savu-
kārt bērna pirmsadopcijas aprū-
pes laikā par personu turpmāk 
veiks sociālās apdrošināšanas 
obligātās iemaksas arī invalidi-
tātes apdrošināšanai (šobrīd in-
validitātes apdrošināšanas stāžā 
šo laiku neieskaita), un šīs iemak-
sas veiks no 171 EUR (šobrīd  no 
71,14 eiro).
• Valsts sociālā nodrošinājuma 
pabalstu (šobrīd – 64,03 eiro, per-
sonai ar invaliditāti kopš bērnī- 
bas – 106,72 eiro) piešķirs per-
sonai, kurai nav tiesību uz valsts 
pensiju, nav nodarbināta un ir 
sasniegusi vecuma pensijas pie-
šķiršanai nepieciešamo vecumu 
(iepriekš – pabalstu piešķīra, ja 
persona bija par 5 gadiem pār-
sniegusi vecuma pensijas piešķir-
šanai nepieciešamo vecumu).
• Vienam no adoptētājiem, kurš 
adoptējis ārpusģimenes aprūpē 
esošu bērnu vecumā līdz trim 
gadiem, piešķirto 10 kalendāra 
dienu atvaļinājumu apmaksās 
80% apmērā no vidējās apdroši-
nāšanas iemaksu algas un par šo 
laiku tiks veiktas iemaksas sociā-
lajai apdrošināšanai normatīvajos 
aktos noteiktajā kārtībā.
• Vecāku pabalsta un bērnu kop-
šanas pabalsta saņēmējiem tiks 
veiktas sociālās apdrošināšanas 

iemaksas pensiju apdrošināšanai, 
apdrošināšanai pret bezdarbu un 
invaliditātes apdrošināšanai no 
171 eiro (līdz šim no 142,29 eiro).
• Pilnveidoti nosacījumi vecāku 
pabalsta piešķiršanai – no 2017. 
gada 1. janvāra tiesības uz vecā-
ku pabalstu būs arī tad, ja darba 
tiesiskās attiecības ir bijušas uz 
grūtniecības vai dzemdību atvaļi-
nājuma iestāšanās brīdi, bet bei-
gušās šā atvaļinājuma laikā (līdz 
šim, pretendējot uz vecāku pabal-
stu, svarīgs nosacījums bija atra-
šanās darba tiesiskajās attiecībās 
uz vecāku pabalsta pieprasīšanas 
brīdi).
• Pabalsts aizbildnim par bērna 
uzturēšanu līdz sešu gadu ve-
cumam būs 95 eiro, par bērna 
uzturēšanu no septiņiem līdz 18 
gadiem – 114 eiro (līdz šim 45,53 
eiro). VSAA no 2017. gada 1. janvā-
ra pārrēķinās pabalsta apmēru un 
starpību izmaksās līdz 2017. gada 
1. jūlijam (pārejas periods nepie-
ciešams izmaiņu veikšanai VSAA 
informācijas sistēmās).
• Atlīdzība par adoptējamā bērna 
aprūpes nodrošināšanu būs 171 
eiro (līdz šim 49,80 eiro). Turklāt 
tiks veiktas arī sociālās apdrošinā-
šanas iemaksas par periodu, kurā 
bērns atrodas adoptētāja aprūpē. 
VSAA no 2017. gada 1. janvāra 
pārrēķinās atlīdzības apmēru un 
starpību izmaksās līdz 2017. gada 
1. aprīlim (pārejas periods nepie-
ciešams izmaiņu veikšanai VSAA 
informācijas sistēmās).

No 2017. gada 1. aprīļa:
• Palielinās valsts atbalstu apgād-
nieku zaudējušiem bērniem –  
apgādnieka zaudējuma pensijas, 
valsts sociālā nodrošinājuma pa-
balsta un atlīdzības par apgādnie-
ka zaudējumu minimālos apmē-
rus. Par bērnu līdz 6 gadu vecuma 
sasniegšanai minimālais apmērs 
būs 92,5 eiro (bērnam ar invalidi-
tāti kopš bērnības – 106,72 eiro), 
bet pēc bērna 7 gadu vecuma sa-
sniegšanas – 111 eiro.
VSAA pārskatīs pabalsta apmēru 
un par periodu no 1. aprīļa to iz-
maksās ne vēlāk kā līdz 2017. gada 
30. septembrim (pārejas periods 
nepieciešams izmaiņu veikšanai 
VSAA informācijas sistēmās). 
No 2017. gada 1. oktobra:
• Pensiju indeksācijā piemēros 
50% (iepriekšējo 25% vietā) no ap-
drošināšanas iemaksu algas reālā 
pieauguma procentiem. 
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Saulkrastu vidusskola (reģistrācijas numurs 4313901093)

aicina pieteikties darbā (uz nenoteiktu laiku) 
uz vakanto remontstrādnieka amatu.

Galvenie amata pienākumi – 
veikt dažādus remonta un būvniecības darbus skolā.

Prasības pretendentiem: 
 labas praktiskās  darba izpildes iemaņas un tehniskās prasmes,

 pieredze celtniecības un remonta darbos.
Iesniedzamie dokumenti – CV, pieteikuma vēstule.

Pieteikumus var iesniegt Saulkrastu vidusskolā, Smilšu ielā 3, 
Saulkrastos, Saulkrastu novadā, LV2160, vai nosūtīt elektronis

ki uz epasta adresi saulkrastuvsk@inbox.lv.
Pieteikuma iesniegšanas termiņš – līdz 2017. gada 20. janvārim.

Piedāvājam atalgojumu 487,00 EUR (bruto); 
veselības apdrošināšanu.

Tālrunis uzziņu saņemšanai – 67951638,  29197129

2016. gada nogalē Saulkrastu 
novada bibliotēkas kolektīvs 
devās pieredzes apmaiņas 
braucienā uz Alojas novada 
uzņēmējdarbības atbalsta 
centru – bibliotēku „SALA”. 
Bibliotēkas vadītāja ir bijusī 
saulkrastiete Ieva Prauliņa, 
kura tur dzīvo un strādā jau 
vairāk nekā divdesmit gadu.

Ungurpils atrodas piecus kilometrus 
no novada (Alojas pilsētas) centra. 
Ciematiņš bijušās muižas vietā izau-
dzis padomju laikā, kad te saimnie-
koja kolhozs. Šobrīd te dzīvo ap 300 
iedzīvotāju.

Pagājušā gada oktobra beigās 
Alojas novada  Ungurpilī, Dzir-
navezera krastā, svinīgi atklāja 
jaunuzcelto Alojas novada uz-
ņēmējdarbības atbalsta centru – 
bibliotēku „SALA”. Alojas novada 
pašvaldība ir viena no pirmajām 
Latvijā, kura īstenojusi zema ener-

ģijas patēriņa ēku būvniecību un 
izmantojusi koku kā pamata būv-
niecības materiālu sabiedrisko ēku 
celtniecībā. Projekta īstenošanas 
rezultātā tika uzcelta jaunbūve 
526,2 m2 platībā, kuras siltum-
enerģijas patēriņš ekspluatācijas 
laikā uz apkurināmo telpu platību 
nepārsniegs 14,6 kWh/m2 gadā.

Alojas novadā tiek radīta uzņē-
mējdarbības atbalsta infrastruk-
tūra, ko izmantos esošo un jaunu 
uzņēmumu attīstībai, vietējās sa-
biedrības aktivizēšanai un publisku 
pasākumu rīkošanai. Ēkā atrodas 
arī moderna bibliotēka, semināru 
telpas, attālinātās darba vietas un 
plaša konferenču zāle ar lielisku 
skatu uz Ungurpils Dzirnavezeru. 
Konferenču zālē tiek plānotas ne 
tikai konferences, bet arī teātra iz-
rādes, koncerti un citas aktivitātes. 

Vizma Stūrmane, 
Saulkrastu bibliotēka

Izmaiņas sociālajā jomā 2017. gadā Pēc pieredzes uz Alojas novadu

Fotogrāfijā no kreisās puses: Aina Gribnere, Vizma Stūrmane, Ieva Prau-
liņa, Inese Einika un Guntra Kleinšmite. Foto no bibliotēkas arhīva.

Imanta Ziedoņa fonds „Viegli” 
jau ceturto gadu izsludina 
pieteikšanos apbalvojumam 
„Laiks Ziedonim”. 

Apbalvojums tiks nemainīgi pa-
sniegts piecās nominācijās: zinātnē, 
novadpētniecībā, bērniem un jaunie-
šiem, tautsaimniecībā un par dzīvi 
literatūrā. Pieteikšanās līdz 24. febru-
ārim apbalvojuma mājas lapā www.
laiksziedonim.lv. Laureāti tiks pazi-
ņoti cildināšanas ceremonijā 3. mai- 
jā – I.Ziedoņa dzimšanas dienā.

Imanta Ziedoņa fonds „Viegli” 
apbalvojumu „Laiks Ziedonim” ie-

dibinājis 2014. gadā, lai iedvesmo-
tu, novērtētu un cildinātu jaunradi, 
kā arī dzejniekam Imantam Zie-
donim svarīgās vērtības – izcilību, 
degsmi, sūtību, stāju, veiksmi un 
savpatnību –, kas jau ceturto gadu 
tiek meklētas katra pretendenta 
personībā. Tā ir iespēja ikvienam 
pamanīt un izcelt kādu savu no-
vadnieku, darba devēju, kolēģi vai 
aktīvu jaunieti. Līdz šim apbalvo-
jumu saņēmuši 15 laureāti no dažā-
diem Latvijas novadiem. Apbalvo-
jumu atbalsta mecenāti Boriss un 
Ināra Teterevi, nodrošinot katras 
nominācijas laureātam naudas bal-

vu 3000 eiro apmērā.
Apbalvojums zinātnē „Taureņu 
uzbrukums” tiks pasniegts zināt-
niekam ar doktora grādu, kas aktīvi 
nodarbojas ar pētniecību. 
Apbalvojums novadpētniecībā 
„Kedas” 2017. gadā tiks piešķirts 
cilvēkiem vai cilvēku grupām, kas 
aizrautīgi un radošā veidā darbo-
jas latviskuma veicināšanā un lat-
viskās kultūras tradīciju izpētē un 
attīstībā trimdā/diasporā.
Apbalvojums tautsaimniecībā 
„Zemi es mācos” 2017. gadā cildi-
nās cilvēkus, kuri mācījušies, strā-
dājuši ārvalstīs un šīs zināšanas 

un prasmes iegulda Latvijas taut-
saimniecības attīstībā. Šī kategorija 
tiks realizēta sadarbībā ar Latvijas 
Tirdzniecības un rūpniecības ka-
meru.
Apbalvojums kategorijā „Bērni un 
jaunieši” „Rabarbers” cildinās jau-
niešus vecumā no 13 līdz 25 gadiem, 
kuri ir kā piemērs citiem, kam pie-
mīt drosme iet savu ceļu un kuru 
dzīvē un darbībā izpaužas visas ap-
balvojuma vērtības.
Apbalvojums kategorijā „Dzīve li-
teratūrā” „Bize” 2017. gadā cildinās 
izcilus bibliotekārus. 
Pretendents var pieteikties gan 

pats, gan tikt pieteikts līdz 2017. 
gada 24. februāra plkst. 17.00 mājas 
lapā www.laiksziedonim.lv. Apbal-
vojuma pretendentus martā izvēr-
tēs vizionāri – cilvēki, kuri ir kom-
petenti nomināciju jomā, pārredz 
un pārzina nozares aktualitātes. 
Apbalvojuma nominanti tiks pazi-
ņoti aprīlī, savukārt laureātus cildi-
nāsim ceremonijā 3. maijā, Imanta 
Ziedoņa dzimšanas dienā. 

Kristīne Tjarve, fonds „Viegli” 

Sākusies pretendentu pieteikšana apbalvojumam „Laiks Ziedonim”
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Ziemassvētku gaidīšana Saulkrastu vidusskolā aizsākās ar 
Adventes svecītes iedegšanu. Mazajā skolā skolotāja Erna 
Černišova skaidroja Adventes laika nozīmi, bet Lielajā skolā 
audzēkņus uzrunāja skolas vadība. 

Iededzot otro un trešo Adventes laika svecīti, pie skolasbiedriem vēr-
sās 3.b., 9. un 12. klase, ar svētku dziesmām priecēja Mazās skolas an-
samblis un koris, 6. klases dziedātāji. Svētku sajūtu skolā radīja pašu 
veidotie puzuri un Māras krusti, ar tiem tika rotāta arī eglīte. Svētku 
koncertā „Dziļā ziemā” varēja ieraudzīt A.Upīša stāsta „Sūnu ciema 
zēni varoņus”, kas beigās nonāk pie zīmīgas atziņas: pašu spēkiem mēs 
varam paveikt daudz. Svētku laikā skolēniem bija vairāki atbildīgi uz-
devumi, viens no tiem bija piparkūku cepšana, ar tām tika cienāti arī 
vecāki pirms svētku koncerta. 1. klases skolēni veidoja svētku apsvei-
kumus ģimenei, bet pārējie sākumskolas skolēni – Saulkrastu Sociālās 
aprūpes mājas iemītniekiem. Svētku laiks noslēdzās ar jautriem klašu 
uzvedumiem Lielajā skolā. Patīkams pārsteigums bija direktores dāvā-
tie kliņģeri, kas ienesa svētku prieku, paldies viņai par to!

Inese Ābola, Saulkrastu vidusskola

Advente, piparkūkas un 
apsveikumi

Svētku koncertā „Dziļā ziemā”. Foto no Saulkrastu vidusskolas arhīva.

Ne vienmēr viss ir 
sasniedzams! Dažreiz mēs 
domājam, ka nav iespējams 
iegādāties jaunu mašīnu, 
telefonu, uzbūvēt māju un 
aizbraukt tālā ceļojumā. Taču 
kādam nav sasniedzams 
ikvienam tik pašsaprotamais –  
sava pagalma sakopšana vai 
lapu grābšana, tuva cilvēka 
apskāviens, mīļš vārds 
Ziemassvētkos.
 
Un tieši tāpēc pagājušā gada ru-
denī Zvejniekciema vidusskolas 8. 
un 11. klases izglītojamie kopā ar 
audzinātājām Aleksandru Ivano-
vu un Sandru Ozolu-Ozoliņu uz-
sāka labdarības akciju – palīdzēt 
vecāka gadagājuma cilvēkiem.

Pirmo reizi jaunieši pie kun-
dzēm devās rudenī. Skolēni sa-
grāba lapas, sakopa teritoriju ap 
māju un arī jautri pavadīja laiku, 
iepriecinot vientuļās seniores, bet 
pēc darba paveikšanas visi piekri-
ta, ka labprāt ko līdzīgu atkārtotu.

 Pēc pirmās Adventes nedē-
ļas abas klases nolēma turpināt 
rudenī iesākto labdarības ma-
ratonu, iesaistoties NSUS („No 

sirds uz sirdi”) labdarības bied-
rības rīkotajā pasaules mēroga 
projektā „Eņģeļa pasts”, nosūtot 
pozitīvus un stiprinošus vārdus 
vientuļajiem un vecajiem ļaudīm, 
Saulkrastu Sociālās aprūpes mā-
jas iemītniekiem Ziemassvētkos 
un sagādājot pārsteigumu savām 
kundzēm – Vitai Riņķei un Reet 
Pintānei – ziemas saulgriežos. 

Skolēnu „Eņģeļa pasta” sarū-
pētie Ziemassvētku apsveikumi 
tika nogādāti Saulkrastu Sociālās 
aprūpes mājas labajam gariņam 
un direktorei Jogitai Skujiņai. Bet 
drēgnajā 20. decembra pēcpus-
dienā jaunieši devās pie savām se-
niorēm, kuras viesus sagaidīja ar 
siltu tēju, kafiju, piparkūkām un 
citiem gardumiem. 

Paldies Vitas un Reet kundzei 
par laipno uzņemšanu! Paldies 
Saulkrastu Sociālās aprūpes mā-
jas direktorei Jogitai Skujiņai par 
sadarbību!

Lai iepriecinātu otru cilvēku, 
radi savu balto pasauli savā sirdī –  
no sirds uz sirdi!

Una Tirule,  
Zvejniekciema vidusskola

No sirds uz sirdi

Skolēni ar „Eņģeļa pasta” sūtījumu.

Decembris ir īpašs, 
notikumiem bagāts mēnesis, 
kurš gan skolotājiem, gan 
skolēniem paskrien 
ļoti ātri. 

Notiek klases vakari, skolēni kopā 
ar pedagogiem un vecākiem do-
das mācību ekskursijās, tiek gata-
voti iestudējumi. 3. klases skolēni 
kopā ar klases audzinātāju Jolan-
tu Liniņu sagatavoja uzvedumu 
„Sniegavīra Ziemassvētki”, ar 
kuru iepriecināja mazākos sko-
lēnus un vecākus. Savukārt 1.b 
klases skolēnu vecāki pārsteidza 
savus bērnus, rādot iestudēju-
mu „Putnubiedēkļa Ziemassvēt-
ki” un iesaistot tajā arī bērnus. 
Pirmsskolas bērni un skolotāja 
Irēna Spunde pēc latviešu tautas 
pasakas motīviem iestudēja uzve-
dumu „Vecīša cimdiņš”. 2. klases 
skolēni kopā ar vecākiem un kla-
ses audzinātāju Anitu Uzkalnu 
Ziemassvētku gaidīšanas laikā 
sniedza atbalstu Juglas dzīvnieku 
patversmei „Labās mājas” un ap-
meklēja ražotnes „Ādažu čipsi” 
meistarklasi. 1.a klase un audzi-
nātāja Everita Levina devās uz 
Smiltenes novada lauku mājām 
„Donas”, lai darbotos rūķu pipar-
kūku darbnīcā. 

Kopā ar rūķiem skolēni ne tikai 
cepa piparkūkas, bet arī uzzinā-
ja šo kārumu vēsturi. 1.a klases 
audzēkņi iestudēja uzvedumu, 
kurā, iemācoties tautasdzies-
mas, ticējumus, sakāmvārdus un 
mīklas, stāstīja, kā senāk svinēja 
Ziemassvētkus, bet  4. klase kopā 
ar audzinātāju Valdu Krasovsku 
izzināja Ziemassvētku latviskās 
tradīcijas, viesojoties Turaidas  
muižā.

Decembra vidū sākumskolas 
skolēni kopā ar folkloras kopu un 
tās vadītāju un mūzikas skolotā-
ju Antru Deniškāni tradicionālos 
latviešu Ziemassvētkus svinēja 
ar maskošanos, bluķa vilkšanu, 
dziedāšanu, iešanu rotaļās, zir-
ņu ēšanu. Pateicoties skolotājai 
Antrai Deniškānei un klašu au-
dzinātājām, skolēni aizrautīgi iz-
zina tautas tradīcijas, mācās tās 

un praktizē ne tikai skolā, bet arī 
mājās. 

Pats galvenais pasākums, ko ar 
nepacietību gaidīja skolēni un ve-
cāki, bija teatralizētais uzvedums 
„Ziemassvētku vilciens”, kas 21. 
decembrī notika skolas Mazajā 
zālē. Uzveduma stāsts aizveda mūs 
uz bērnības zemi, kad sapņojām 
par brīnumiem, kas notiek Zie-
massvētku laikā. Ziemassvētku 
vilcienā, kas brauc uz Ziemeļpolu, 
dzīvojām līdzi uzveduma varoņu 
pārliecībai, ka labestība, izpalīdzī-
ba, nesavtīgums un ticība palīdz 
sasniegt mērķi, pārvarot visus 
šķēršļus. Uzvedumā piedalījās deju 
kolektīva „Murdiņš” dejotāji – rūķi 
(vadītāja Judīte Krūmiņa), Ziemas-
svētku dziesmas dziedāja skolas 

koris, ansamblis un individuālie iz-
pildītāji (vadītāja Antra Deniškāne, 
koncertmeistars Andis Bahmanis), 
uzveduma scenāriju veidoja teātra 
pulciņa vadītāja Vija Skudra.  

Ar decembra saviesīgajiem pa-
sākumiem tika sagaidīti ne vien 
Ziemassvētki, bet arī pirmā se-
mestra nobeigums, kad skolēni 
saņēma liecības un skolas rūķu 
sarūpētās dāvanu paciņas. Saņe-
mot liecības, skolēni izvērtēja pa-
darīto un apņēmās jaunajā gadā 
mācīties labāk un centīgāk.  

Lai visiem interesants, darbīgs, 
radošām idejām un domām ba-
gāts jaunais gads! 

Valda Tinkusa, 
Zvejniekciema vidusskola

Svētku gaidīšanas laiks 

Teātra pulciņa dalībnieki teatralizētajā uzvedumā 
„Ziemassvētku vilciens”.

Sākumskolas skolēni un folkloras kopas dalībnieki kopā ar skolotāju 
A.Deniškāni svinēja svētkus, ievērojot tautas tradīcijas. Foto no Zvejniek-
ciema vidusskolas arhīva.
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Saskaņā ar Rīgas plānošanas 
reģiona (RPR) veikto 
aptauju vairums reģiona 
pašvaldību – 96% – atbalsta 
šī brīža valsts administratīvi 
teritoriālo iedalījumu piecos 
plānošanas reģionos un neredz 
pamatojumu nepieciešamībai 
mainīt līdzšinējo teritoriālo 
iedalījumu uz 16 sadarbības 
teritoriju izveidi, apšaubot tā 
priekšrocības.

Aptauja tika veikta, publiski ak-
tualizējoties diskusijai par 16 sa-
darbības teritoriju izveidi.

80% Rīgas plānošanas reģiona 
pašvaldību atzina, ka neatbalsta 
šādu publiski izskanējušu priekš-
likumu par teritoriālā iedalījuma 
maiņu uz 16 sadarbības teritori-
jām. Tikai 8% pašvaldību apsver 
iespēju šādu modeli atbalstīt. 
Lielākoties pašvaldības norādīja, 
ka būtībā nesaskata priekšrocī-
bas šādam modelim, izņemot 
administrācijas izdevumu opti-
mizāciju. Kā galveno šķērsli mo-
deļa izvērtēšanai pašvaldības min 
akūtu informācijas trūkumu par 
modeļa būtību, kā tas darbosies 
un cik liederīgi būtu mainīt esošo 
modeli. 

72% pašvaldību ir pārliecinātas, 
ka 16 sadarbības teritoriju ievie-
šana neveicinās novada izaugsmi. 
Tikai 8% respondentu saskata po-
tenciālu šim modelim. Pārējiem 

respondentiem šo jautājumu šo-
brīd pie plašākas informācijas ne-
esamības ir grūti komentēt.

Tikai 4% aptaujāto pašvaldību 
atzina, ka tās neatbalsta šī brīža 
valsts administratīvi teritoriālo 
iedalījumu. Savukārt vairāk nekā 
80% uzskata, ka būtu nepiecie-
šams saglabāt esošo iedalījumu 
piecos plānošanas reģionos.

Aptaujā piedalījās 25 Rīgas plā-
nošanas reģiona pašvaldību pār-
stāvji. Tā norisinājās 2016. gada 
novembrī.

Rīgas plānošanas reģions (RPR) 
ir viens no valsts izveidotajiem 
plānošanas reģioniem, kas ap-
tver galvaspilsētu Rīgu un 30 
novadus Latvijas centrālajā daļā. 
Rīgas plānošanas reģionam, pa-
teicoties tā atrašanās vietai, ir 
liela ietekme valsts ekonomikā, 
tūrismā, kultūrā un izglītībā. Kā 
valsts institūcija, kas pakļauta 
Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrijai, Rīgas plā-
nošanas reģiona kompetence ir 
nodrošināt reģiona attīstības plā-
nošanu, koordināciju, pašvaldību 
un citu valsts pārvaldes iestāžu 
sadarbību, starptautisku projektu 
īstenošanu plānošanas reģionā, 
kā arī veikt sabiedriskā transpor-
ta maršrutu plānošanu. Vairāk 
par Rīgas plānošanas reģionu:  
www.rpr.gov.lv.

Inese Ozoliņa, RPR

Gada nogalē Pierīgas mēri 
tikās Carnikavā, lai atskatītos 
uz paveikto gada laikā kopš 
Pierīgas pašvaldību apvienības 
(PPA) dibināšanas. Kā atzīst tās 
biedri, apvienība ir reaģējusi un 
paudusi viedokli sabiedrībai 
un valdībai par dažādiem 
Pierīgas iedzīvotājiem 
aktuāliem jautājumiem, kas 
attiecas gan uz nepieciešamām 
izmaiņām likumdošanā, 
ES struktūrfondu apguvē, 
attīstības plānošanā u.c. 

„Viennozīmīgi var teikt, ka mūsu 
apvienību respektē kā spēku gan 
valdības partijas, gan arī reģionu 
pašvaldības. Ir jāturpina uzsāktais 
darbs un jāpalielina efektivitāte, 
piesaistot resursus, lai mūsu ini-
ciatīvas likumdošanā vai lēmumos 
biežāk rezultētos ar mūsu ieteiku-
miem,” saka PPA vadītājs un Ādažu 
novada domes priekšsēdētājs Māris 
Sprindžuks. Viņš norāda, ka uzsāk-
tā sadarbība ir bijusi auglīga, un cer, 
ka nākamgad apvienībai pievieno-
sies vēl citas Pierīgas pašvaldības, 
kā arī PPA izdosies izveidot dialogu 
ar Rīgas pilsētu. 

2016. gadā PPA panāca, ka ERAF 
finansējums tiek piešķirts Pierīgas 
reģiona izglītības sistēmas infra-
struktūras izbūvei vai pārbūvei, sa-
vukārt Zemkopības ministrija veic 
grozījumus noteikumos par zvej-
niecības atļaujām. Pierīgas viedok-
lis tika sadzirdēts arī administratīvi 
teritoriālās reformas un sadarbības 
teritoriju jautājumos.

„Mēs kā apvienība varam paust 
Pierīgas pašvaldību viedokli, kas 
bieži atšķiras no kopīgā Latvijas 
Pašvaldību savienības viedokļa. Ja 
gada laikā esam varējuši ietekmēt 
vismaz dažus likumprojektus, pie-
mēram, izglītībā, meliorācijā un 
zivsaimniecībā, tas ir ļoti labi,” at-
zīst PPA izpilddirektore un Carni-
kavas novada domes priekšsēdētāja 
Daiga Jurēvica. 

Šogad paveikto darbu sarakstā 
ir arī PPA biedru pārrunas ar Lab-
klājības ministrijas pārstāvjiem par 
deinstitucionalizācijas plāniem, 
diskusija par veselības nozares re-
formu ar Veselības ministri Andu 
Čakšu, saņemot solījumu, ka tiks 
atvieglota kārtība telpu iznomā-
šanai ārstu praksēm. Tāpat Pierī-
gas mēri ar Valsts zemes dienesta 

pārstāvjiem apsprieda nekustamā 
īpašuma nodokļa sistēmas refor-
mu Latvijā, un pēc šīs sanāksmes 
PPA tika iekļauta Finanšu minis-
trijas darba grupā. Apvienība ir 
izstrādājusi un iesniegusi valdībai 
Pierīgas reģiona izglītības sistēmas 
infrastruktūras attīstības projektu, 
kā arī uzsākusi sarunas ar Rīgas 
pilsētas pašvaldību par iespējamo 
sadarbību, pagaidām gan bez rezul-
tātiem.  

„Tas ir daudz, ka mēs kā apvie-
nība esam pamanīti. Vai valdība 
mūsos ir ieklausījusies līdz ga-
lam? Par to es neesmu pārlieci-
nāts, bet ir jāstrādā uz priekšu,” 
norāda Saulkrastu novada domes 
priekšsēdētājs Ervīns Grāvītis.

Nākamajā gadā PPA plāno tur-
pināt veidot Pierīgas dialogu ar 
Rīgu, darboties nekustamā īpa-
šuma nodokļa reformas grupā, 
aktivizēt izglītības infrastruktūras 
projektu virzību, iesaistīties sa-
darbības teritoriju veidošanā, me-
liorācijas sistēmu sakārtošanā un 
daudzu citu Pierīgas iedzīvotājiem 
svarīgu jautājumu risināšanā. 

Sandra Baltruka, PPA

Kopš šī gada 1. janvāra stājušies 
spēkā grozījumi Ministru 
kabineta noteikumos par 
mājas (istabas) dzīvnieku 
reģistrācijas kārtību, kas 
nosaka, ka visiem suņiem, 
kas vecāki par 6 mēnešiem, 
jābūt čipotiem un reģistrētiem 
Lauksaimniecības datu centra 
(LDC) datubāzē.

Tiem suņu īpašniekiem, kuri vēl 
nav paguvuši sačipot un reģistrēt 
savus suņus LDC, jādodas pie vete-
rinārārsta un jāveic nepieciešamās 
darbības. Veterinārārsts ievadīs 
sunim mikročipu, un gadījumā, 
ja suns noklīdīs un nonāks vete-
rinārajā klīnikā vai dzīvnieku pat-
versmē, noskenējot mikročipu, 
varēs atrast suņa īpašnieku. Pirms 
došanās pie veterinārārsta būtu jā-
sazinās un jānoskaidro, cik maksās 
suņa mikročipa ievadīšana.

Ja suni LDC datubāzē reģistrē 
veterinārārsts, tad īpašnieks uz-
rāda savu personu apliecinošu 
dokumentu un mājdzīvnieka (lo-
lojumdzīvnieka) pasi vai vakcinā-
cijas apliecību.

Ja veterinārārstam nav iespējas 
reģistrēt dzīvnieku datubāzē, tad 
viņš izsniedz īpašniekam aizpil-
dītu un parakstītu reģistrācijas 
veidlapu, ko dzīvnieka īpašnieks 
pats iesniedz reģistrēšanai.

Mājdzīvnieka reģistrācija vie-
notajā valsts reģistrā ir maksas pa-
kalpojums. Saskaņā ar cenrādi –  
vienreizēja maksa   3,50 eiro ap-

mērā. Apmaksu var veikt ar inter-
netbankas starpniecību vai arī iz-
mantojot banku vai pasta nodaļu 
pakalpojumus.
Maksājuma rekvizīti:
Saņēmējs: Lauksaimniecības 
datu centrs
PVN maks. Nr. 90001840100
Valsts kases Rīgas norēķinu 
centrs 
Norēķinu konts: 
LV88TREL2160380004000 
Ieņēmumu kods: 21499
BIC kods: TRELLV22

Maksājuma mērķī jānorāda 
dzīvnieka īpašnieka vārds, uz-
vārds un personas kods, kā arī, 
par ko tiek maksāts, piemēram, 
suņa reģistrācija (jānorāda dzīv-
nieka mikročipa numurs).

Saulkrastu novadā, saskaņā ar 
Saulkrastu novada domes saisto-
šajiem noteikumiem, suni LDC 
datubāzē var reģistrēt Saulkrastu 
pašvaldības policijā. Suņa īpašnie-
kam, dodoties reģistrēt suni uz 
Pašvaldības policiju (Raiņa ielā 8), 
līdzi jābūt: personu apliecinošam 
dokumentam, mājdzīvnieka pasei, 
veterināra izsniegtai reģistrācijas 
veidlapai un maksājuma par reģis-
trāciju apliecinošam dokumentam 
(izdruka no internetbankas vai arī 
bankas vai pasta izsniegta kvīts).

Jāpiebilst, ka kaķu un mājas 
(istabas) sesku reģistrācija nav 
obligāta.

Marika Grasmane,  
Saulkrastu novada dome

Neatbalsta priekšlikumu 
mainīt teritoriālo iedalījumu uz 
16 sadarbības teritorijām

Informācija suņu īpašniekiem

Pierīgas pašvaldību apvienība
vērtē gada laikā paveikto
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Šoruden kultūras nams 
„Zvejniekciems” svinēja 
60. gadu jubileju. Balles vakarā 
vēstures notikumu atcere 
mijās ar apsveikumiem, koru 
un ansambļu dziedātām 
dziesmām un dejām.

Kad zālē ar lepni paceltām galvām 
un staltu stāju ienāca „Saulgrie-
žu” kolektīva dejotāji, gandrīz vai 
grūti bija noticēt, ka tie ir mūsu 
seniori. Viņi uzrunāja klātesošos 
ne tikai ar raito dejas soli, bet arī 
ar savu aizrautīgo jaunības sparu.

Daudzus gadus „Saulgriežos” 
dejo un darbojas arī Rasma Gar-
klāva, deju kolektīvs viņai ir gan-
drīz kā otrās mājas. Dejotāji viņai 
uzticējuši arī kolektīva prezidentes 
pienākumus. Rosīšanās ir liela: visi 
jāapziņo par mēģinājumu laiku, jā-
organizē dalība daudzajos koncer-
tos un festivālos, jāuzņem draugu 
kolektīvi un jādodas ciemos pie vi-
ņiem, jāpiedalās Saulkrastu sakop-
šanas talkās un citos pilsētas pa-
sākumos. Saulkrastu senioru deju 
kopai esot arī draudzīgo kolektīvu 
loks, kas aptverot vai visu Latviju.

Pērn Rasma Garklāva nosvinēja 
savu 85 gadu jubileju un piedzī-
voja vēl vienu priecīgu notikumu. 
Viņa saņēma Saulkrastu domes 
atzinības rakstu nominācijā „Sa-
biedriskais darbs”. Par ilggadēju ra-
došo darbību un mūža ieguldījumu 
Saulkrastu kultūrvides veidošanā, 
Saulkrastu vārda popularizēšanā, 
kā arī latviešu tautas mākslas sagla-
bāšanā.

Mēs tiekamies starp Ziemas-
svētkiem un Vecgada vakaru, lai-
kā, kas ikvienu mudina nodoties 
pārdomām, atmiņām un dzīves 
pašizvērtējumam. Par to tad arī 
sarunājamies šajā tikšanās reizē.

– Vai atceraties, kā ienācāt 
Saulkrastu deju kolektīvā „Saul-
grieži”? Vai tā bija jūsu pirmā 
pieredze dejošanas prasmē?

– Es jau no mazām dienām 
esmu dancojusi, spēlējusi teātri, 
sportojusi. Tas man arī labi pade-
vās. Atceros, biju pavisam maza 
meitene, kad droši un bez bailēm 
dažādos radu un draugu saietos 
varēju uzstāties, skaitot dzejoļus 
un dziedot dziesmas. Lai kur es 
dzīvoju, vienmēr atradu iespēju 
iesaisīties pašdarbībā. 

Kad pārnācām uz Saulkrastiem, 
es katru dienu braucu uz darbu 
Rīgā. No rīta agri biju prom no 
mājas un vakarā vēlu pārrados. 
Līdz ar to sākumā nekādas radošās 
izpausmes iespējas šeit nemeklēju. 

Astoņdesmitajos gados modē 
nāca makramē rokdarbi. Es pietei-
cos Rīgā kursos. Tā pamazām sāku 
nodarboties ar aušanu.

Pēc kāda laika Saulkrastu avīzē 
izlasīju sludinājumu, ka uzņem 
jaunus dalībniekus aušanas pul-
ciņā. Domāju, jāiet paskatīties, 
varbūt varu te padarboties. Aizeju, 
skatos, sievas sēž pie galda, līdzi 
cienasta groziņi, dzer kafiju. Tāda 

omulīga un draudzīga kompānija. 
Tā bija mana pirmā saskarsme ar 
Saulkrastu pašdarbību. Pieteicos 
un sāku darboties aušanas kolektī-
vā „Kodaļa”. Tas varēja būt ap 1993. 
gadu.

Vienā no Saulkrastu saietiem ie-
pazinos ar Viktoriju Lūsi. Viņa bija 
no deju kolektīva „Saulgrieži”. Sa-
tiekoties uzreiz rosināja: jūs taču 
varat ar vīru nākt un dejot „Saul-
griežos”. Man ļoti gribējās dejot, 
bet vīrs nebija gatavs iesaistīties. 
Tā arī toreiz neaizgāju. 

1998. gadā nomira vīrs, un jutos 
mazliet vientuļi. Tad atcerējos par 
dejošanu. Satiku Viktoriju, iemi-
nējos, varbūt varētu pievienoties 
kolektīvam. Pēc nedēļas atskanē-
ja zvans, un Viktorija man teica: 
„Rasma, otrdien esi uz mēģinā-
jumu!” Toreiz mēģinājām vēl do-
mes telpās. Tā es sāku. Divus ga-
dus man nebija partnera. Ar tiem 
kungiem vienmēr bijušas grūtības. 
Reizēm koncertos nāk talkā puiši 
no citiem kolektīviem. 

Beigu beigās pierunāju vienu 
attālāku kaimiņu Ziedoni. Ilgi mēs 
viņu lauzām: jānāk dejot. Viņš at-
runājās, ka nevarot, neesot laika. 
Čīkstēja vienā gabalā. Es nelikos 
mierā. Vienā reizē piebraucu pie 
mājas un teicu: „Kāp iekšā, brau-
cam dejot!” Viņš man paklausīja 
un mums pievienojās. Viņš ir arī 
audējs, lietišķās mākslas meistars. 
Pēc tam jau es viņu ievilināju pie 
mūsu audējiem.

Man patīk aušana, taču, ja godī-
gi jāatzīstas, dejošana tomēr tuvāk 
pie sirds. Tā jau ir mīlestība no jau-
nības dienām.

Dziesmu un deju svētki vien ir 
ko vērti. Tā kopības sajūta, kad tu 
apzinies savu nozīmīgumu. Ja ne-
būsi savā vietā, viss deju raksts pa-
galam. Bez tās mazās skrūvītes viss 
lielais mehānisms nevar darboties. 
Tas dod pacilātības sajūtu.

– Jūs sarunā minējāt, ka 
Saulkrastos esat ienācēja. Kur ir 
jūsu dzimtā vieta, un kādas bēr-
nības atmiņas palikušas prātā?

– Varu uzskatīt, ka esmu rīdzi-
niece, kaut arī ilgus gadus bērnībā 
nodzīvoju laukos – Mālpilī. Mana 
dzīve viennozīmīgi savijusies ar to, 
ko piedzīvojusi mana mammīte.

Viņas mūžs bija ļoti grūts, lai 
gan viņa piedzima pārticīgā ģime-
nē. Mans vecaistēvs bija krodzi-
nieks, un viņam piederēja krogs 
Vecmīlgrāvī. Tur netālu bijuši arī 
viņa zirgu staļļi ar daudziem skais-
tiem zirgiem. Taču manas mam-
mas tēvs agri nomira. Pēc tam 
nomira arī viņas mamma. Dažādi 
aizbildņi izsaimniekoja vecāku at-
stāto mantu, un mazā, sešus gadus 
vecā meitene palika apaļa bārene. 
Paaugoties nekas cits neatlika, kā 
iet strādāt pie saimnieka par kal-
poni. Tur viņa iemīlējās saimnieka 
dēlā, un pēc laika viņai piedzima 
meitiņa. Taču saimnieks aizliedza 
dēlam precēt vienkāršo kalponīti. 
Viņa atnāca uz Rīgu un, nevarēda-
ma ar dzīvi tikt galā, mazo atdeva 

patversmē. Tajos laikos, ja nepre-
cētai meitai piedzima bērns, tas 
skaitījās liels negods. Pārāk ilgi 
jau mana māšele patversmē neno-
dzīvoja. Mums Mālpilī bija tante, 
kas kādu laiku dzīvoja Amerikā, 
tad atbrauca uz Latviju atpakaļ 
un kopā ar vīru nopirka nelielu 
muižiņu. Viņiem bērnu nebija, un 
šis pāris manu māsu pieņēma pie 
sevis. Arī mēs diezgan daudz dzī-
vojāmies pa Mālpili.

Mana mamma pēc kāda laika ap-
precējās ar atraitni, kurš bija stipri 
vecāks par viņu un kuram bija divas 
meitas. 1931. gadā piedzimu es, pēc 
pieciem gadiem jaunākā māšele. 
Mēs dzīvojām Rīgā, netālu no Ķīš-
ezera. Tur bija pavisam maza ista-
biņa un tāda pati virtuvīte. Tipisks 
strādnieku dzīvoklis. Man bieži bija 
jāauklē mazā māsa. Es pati toreiz 
arī biju tikai piecus gadus veca. 
Māsa bieži raudāja, un tad rāvām 
abas kopā. Vienā reizē vairs neiz-
turēju, izmisumā izlēcu pa pirmā 
stāva logu un aizbēgu. Kad pārnā-
cu, dabūju pamatīgu kāvienu. Ar 
šujmašīnas apaļo siksniņu.

Toreiz atbrauca ciemos tante, 
ieraudzījusi mani noraudājušos, 
paņēma un aizveda uz Mālpili. Pēc 
tam uz pirmo klasi Čiekurkalna 
10. pamatskolā gan atgriezos Rīgā.

Kad pabeidzu pirmo klasi, sā-
kās karš. Mans tēvs toreiz strādā-
ja „Sarkanajā metālistā”. Viņš bija 
labs strādnieks, un tēva bilde esot 
karājusies pie goda dēļa Daugav-
malā. Tas bija 1940. gadā. Kad sā-
kās karš, tēvs pēkšņi pazuda. Viņš 
laikam aizgāja līdzi Sarkanajai Ar-
mijai uz Krieviju. Arī viena no pus-
māsām bija projām. Pēc kara tēvs 
atgriezās, bet mammai jau tad bija 
cits dzīvesbiedrs.

 Toreiz, kad ienāca vācietis, 
mammu apcietināja. Es paliku 
viena ar mazo māšeli. Man bija 10, 
viņai – 5 gadi. Tad es atkal rakstī-
ju vēstuli uz Mālpili tantei: „Mīļo 
tantiņ, paņem mūs abas pie sevis.” 

Tā atkal nonācu Mālpilī, sāku 
iet otrajā klasē. Mālpilī arī pabei-
dzu pamatskolu. Tur iemācījos vi-
sus lauku darbus: art, ecēt, pļaut 
sienu, slaukt govis, ravēt. Tantei 
bija diezgan liela saimniecība, un 

krievu laikos kalpus nedrīkstēja 
turēt. Atceros – no rītiem guļu 
un dzirdu, ka tante jau rosās. Bet 
man tā nāk miegs un negribas 
celties. Mēģinu sev iestāstīt, ka 
jāceļas, jāiet slaukt govis. Pēc tam 
devos uz skolu. Bija jāpilda arī 
kaut kādas šķūtis meža darbos. 
Mēs ar tanti, man tad bija 12 ga-
diņi, abas divas gājām lielā mežā 
zāģēt kokus. Zāģis neass, egles gā-
žas gandrīz vai virsū. Tas bija baisi 
un smagi. Es jau esmu kara laiku 
bērns. Varbūt caur to arī lielāks 
rūdījums dzīvē iedots.

Mana mamma nodzīvoja līdz 
97 gadu vecumam. Pusmāsiņa 
Anna strādāja Rīgā par medmāsi-
ņu un, vāciešiem atkāpjoties, aiz-
brauca līdzi uz Dāniju. Pēc tam 
viņa visu mūžu nodzīvoja Zvied-
rijā. Mamma brauca pie viņas cie-
mos. Nezinu, kā viņai tas izdevās, 
bet vienā reizē ciemakukulī viņa 
aizveda māsai veselu kubuliņu ar 
mūsu garšīgajiem nēģiem. Es no 
māsām esmu palikusi vienīgā. 
Kad par visu to domā, atmiņas at-
nāk kā liels pārdzīvojums.

Spēt sevī saglabāt dzīvesprieku

Ziemsvētki kopā ar mazbērniem un mazmazbērniem.

Zviedrijā, Ārholmas salā.
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Spēt sevī saglabāt dzīvesprieku

– Kā ievirzījās jūsu dzīve? Vai 
izdevās piepildīt kādu izlolotu 
sapni par nākotni?

– Kad pabeidzu pamatskolu, 
atnācu uz Rīgu. Mamma bija iz-
domājusi, ka es varētu mācīties 
Daiļamatniecības vidusskolā. Viņa 
laikam bija pamanījusi manu no-
slieci uz radošām nodarbēm. Es 
gan nebiju tik pārliecināta par šādu 
izvēli. Toreiz pat lāgā zīmēt nepra-
tu. Domāju – ko es tur darīšu? Tad 
konstatējām, ka brīvas vietas ir tikai 
metālkalšanas nodaļā. Neko darīt, 
gāju mācīties par metālkalēju. Sā-
kumā jau bija interesanti – zīmēju, 
veidoju skices. Tas sarežģītais nāca 
vēlāk. Uzreiz sāku lūkot, kur varētu 
iesaistīties pašdarbībā. Es vienmēr 
biju aktīva. Dzīvojot Mālpilī, va-
jadzēja spēlēt arī teātri. Reiz lugā 
piedalījās arī skolas direktors, un 
man vajadzēja viņam bučot roku. 
Tas bija liels pārdzīvojums. Ja vēl ta-
gad esmu aktīva un rosīga, tas droši 
vien ir bērnībā atraisītais un iedro-
šinātais. 

Daiļamatniecības vidusskolā bija 
dažādas sporta sekcijas un arī dra-
matiskais kolektīvs. Atceros, mēs 
iestudējām lugu „Pūt, vējiņi!”. Es 
biju Zane, bet Baibiņa bija vēlākā 
televīzijas režisore Marta Iksīte-Vi-
deniece.

Reiz paziņas mani pierunāja at-
nākt līdzi uz Vingrotāju ielas spor-
ta namu. Tas būšot interesanti. Es 
aizgāju, un man iepatikās. Tad jau 
es mācījos otrajā kursā. Sports mani 
tā aizrāva, ka mācībām palika pa-
visam maz laika. Pirmajā pusgadā 

praktiskajos darbos man vēl bija 4, 
bet otrajā jau 2. Tādu pašu atzīmi 
dabūju kompozīcijā un pie eksā-
meniem netiku pielaista. Domāju, 
ka tās mākslas jāmet pie malas un 
jāpāriet uz parasto vidusskolu. Taču 
mamma bija dusmīga un pateica: 
„Ej strādāt!” Tā arī izdarīju. Mani 
iekārtoja darbā par pionieru vadī-
tāju, bet es ātri no turienes aizlai-
dos. Man šis darbs nepatika. Sports 
man vairāk gāja pie sirds, sacensībās 
guvu labus rezultātus. Man jau bija 
pirmā sporta klase. No „Daugavas” 
pārgāju uz „Spartaku”. Tad jau tiku 
izlasē. Varējām piedalīties sacensī-
bās visā Padomju Savienībā. Māk-
slas vingrotāji Krasovski aicināja 
mani pie sevis.

Līdz 1957. gadam cītīgi nosporto-
ju. Strādāju un sportoju. Es dabūju 
darbu Latvijas Mēbeļu asociācijā 
par tapsētāju. Bet kuram gan vadī-
tājam patīk, ka visu laiku atprasās 
uz treniņiem un sacensībām. Negā-
ja tik gludi.

Rudeņos no darba bija jābrauc uz 
kolhoziem talkās. Ko sūtīs? Jaunus 
cilvēkus, protams. Aizsūtīja mani 
reiz vienā tādā talkā uz Rāmuļiem 
Cēsu pusē.

Toreiz tur pat elektrības vēl nebi-
ja. Pa dienu nostrādājāmies, vaka-
rā, kā jau jauni, dauzījāmies. Reizi 
nedēļā brauca kino rādīt. Pēc kino 
parasti spēlēja mūzika un notika 
ballīte.

 Tur es iepazinos ar savu nākamo 
vīru. Viņš bija beidzis Priekuļu teh-
nikumu. Tas notika 1954. gadā, vi-
ņam vecāku mājas tur atradās.  Zālē 
ienāca tāds slaids, skaists jauneklis. 
Aicināja mani dejot. Viņš tajā pašā 
gadā aizgāja dienēt. Toreiz armijā 
trīs gadi bija jāpavada. Jautāja, vai 
viņu gaidīšot mājās. Solījos, ka gai-
dīšu. 

Viņš mani bija iepazīstinājis ar 
saviem vecākiem, un brīvajās die-
nās es dažkārt braucu apciemot 
viņa mammu. Ja es kādu brīdi neti-
ku rakstījusi vēstuli savam draugam 
uz armiju, mamma tūlīt skubināja 
uzrakstīt. Ojārs, tā sauca puisi, ļoti 
gaidot kādu rindiņu no manis. Var 
teikt, ka ar mammas palīdzību es 
viņu sagaidīju. Ojāra tēvs 1957. gadā 
nomira, viņš uz bērēm nemaz neti-
ka. 

Pēc tēva saslima arī mamma. 
Ojārs atnāca no armijas mājās, un 
mēs apprecējāmies. Nākamajā die-
nā ar vilcienu aizbraucām dzīvot uz 
Rāmuļiem. Jau pirmajā naktī goti-
ņai kūtī atskrēja teliņš, un tā sākās 
mana sievas dzīve. Vīrs bija kolhoza 
galvenais mehāniķis, un man arī 
piedāvāja darbu. Varēju izvēlēties: 
skolā par grāmatvedi vai bibliotekā 
par vadītāju. Es izvēlējos bibliotēku. 

Viegli nebija, jo situācija izveido-
jās tāda, ka visi mājas darbi sagūla 
uz maniem pleciem. Pēc gada man 
atskrēja puika. Dabūju Jānīti. Vī-
ramāte, cik varēja, man palīdzēja, 
jo es tajā laikā biju sākusi mācības 
Kultūras darbinieku tehnikumā. 
Protams, neklātienē. Kaut kā gro-
zījāmies. Eksāmenu laikā mazo 
ņēmu sev līdzi uz Rīgu un atstāju 

savai mammai. Mācības pabeidzu 
un kļuvu par diplomētu bibliotēkas 
speciālisti. 

Tajā gadā, kad piedzima dēls, 
mana mamma Saulkrastos bija 
dabūjusi zemes pleķīti. Te tuvumā 
bija tikai dažas mājas, un visapkārt 
pletās pļavas. Mēs no kolhoza sa-
runājām kokmateriālus un vedām 
uz Saulkrastiem. Sākumā jau bija 
doma par māju mammai. 

Dzīvojot Rāmuļos, kaut bija pa-
liela saimniecība, piedalījos pašdar-
bībā. Dziedāju ansamblī, tad sāku 
spēlēt teātri vietējā kolektīvā, tad 
nāca klāt deju kolektīvs. Abi divi ar 
vīru dejojām tautas dejas. Kultūras 
nama tur toreiz nebija, vecs zirgu 
stallis tika pārtaisīts par klubu, kur 
notika mēģinājumi, pasākumi un 
mūsu koncerti. 

Pēdējos gados, kad vēl tur strādā-
jām, atnāca enerģiska vadītāja, kas 
bija iecerējusi uz vecajiem pama-
tiem būvēt jaunu kultūras namu. 

Mana mamma 1965. gadā teica –  
ko jūs tur mokāties pa tiem Rāmu-
ļiem, nāciet uz Saulkrastiem un 
celiet sev māju. Padomājām un pie-
kritām. Vīrs dabūja darbu Saulkras-
tu Ceļu daļā par mehāniķi, es Rīgā 
sāku strādāt par bibliotekāri mēbe-
ļu fabrikā „Rīga”. Pēc tam ilgus ga-
dus nostrādāju Mēbeļu apvienības 
arodkomitejā par grāmatvedi.

Man ir dēls, divas mazmeitas un 
četri mazmazbērni. Dēls tagad strā-
dā zivju aizsardzībā.

– Atnākot uz Saulkrastiem, dzī-
ve mainījās? Vai vīrs kādreiz ne-
pārmeta, ka bija jāaiziet no dzim-
tas mājām?

– Mēs ātri šeit iedzīvojāmies. 
Vīram Saulkrastos patika. Nekad 
nestrīdējāmies, un mūsu starpā 
valdīja liela saskaņa. Tas ir tik sva-
rīgi, lai domāšanas virziens abiem 
būtu līdzīgs. Tagad te viss ir zaļš, 
bet, kad vīrs bija dzīvs, līdz pašiem 
logiem auga tulpes. Mēs puķes 
uzziedinājām un pārdevām uz 
8. martu, pelnījām arī, realizējot 
puķu sīpolus.

 Manam vīram ļoti patika šī dar-
bošanās. Viņš puķes stādīja, kopa 
un ravēja. Mēs jau gan bijām mazie 
audzētāji. Vairāk par 1500 neva-
rējām uzziedināt. Vīrs pats uzcēla 
saimniecības ēku. Braucām, ska-
tījāmies, kur kaut ko jauca nost, 
ņēmām ciet, vedām mājās un bū-
vējām. Tur arī bija tā lielā puķu 
uzziedināšana savam „biznesam”. 
Pie mašīnas citādāk nebūtu tikuši.  
Pirms tam mums bija tikai mo-
tocikls. Es motocikla braukšanas 
tiesības noliku ātrāk par vīru. Vīrs 

izkrita braukšanā, bet es astotnieku 
izbraucu kā nieku. 

Esmu diezgan tehnisks cilvēks. 
Kad pirkām mašīnu, es jau biju da-
būjusi tiesības autovadīšanai. To jau 
tagad grūti saprast, ka padomju lai-
kā bija jāstāv rindā, lai nopirktu ma-
šīnu. Mums tā rinda pienāca abiem 
reizē, un mēs lūdzām mani atstāt 
rindā, lai varētu nopirkt otrreiz, kad 
šī būs savu laiku nokalpojusi. 

Pirmie braucieni bija ar puķēm 
uz Ļeņingradu. Atceros, pirmo reizi 
aizbraucām ar 400 tulpēm. Cauras 
naktis sēdējām pie metro stacijām 
un tirgojāmies. Bija jau arī gadīju-
mi, kad pa nakti paši izturējām, bet 
puķes bija apsalušas. 

Tad sākām braukt uz Tallinu. 
Tur jau bija eleganti. Pa dienu līdz 
vēlam vakaram tirgojāmies uz ie-
las, bet naktis pārlaidām viesnīcā. 
Tallinas mēbeļu kombinātā man 
bija pazīstama darbiniece, un viņa 
mums vienmēr noorganizēja labas 
naktsmājas. 

Lai kaut ko uzbūvētu un iegādā-
tos, vajadzēja lauzīt galvu, kā papil-
dus nopelnīt naudu, jo ar to pliko 
algu neko nevarēja atļauties.

Sāpīgi bija, kad nāca tās naudas 
maiņas. No rubļiem uz „repšikiem” 
un pēc tam uz latiem. Tad pazuda 
mūsu krātie ietaupījumi. Visa puķu 
nauda. Es vīram teicu – nopirksim 
kādas lietas par to naudu, piemē-
ram, televizorus. Viņš tā jocīgi uz 
mani paskatījās un atteica, ko mēs 
iesāksim ar tiem televizoriem, 
mums taču viens jau ir. 

– Lai arī esat nedaudz pakāpu-
sies gadu kalnā, joprojām jūsos 
jaušama vēlēšanās būt aktīvai, ro-
sīgai un darbīgai. Vai ir kāds noslē-
pumains avotiņš, no kura pasmelt 
tam visam spēku un enerģiju?

- Es taču vēl esmu ļoti jauna. 
Man pērn palika tikai 85 gadi. 
Lai arī deju kolektīvā „Saulgrieži” 
esmu vecākā, jūtamies vienlīdzīgi. 
Visi esam ideju un labu nodomu 
pilni. Gatavi jokiem, nerātnībām, 

spējīgi dažkārt nogāzt arī kādu 
podu.

Ar to es uzturu možu garu. Esmu 
pašpietiekama. Es vēlos to, ko varu 
sasniegt. Man nevajag visu pasaules 
bagātību. Man pietiek ar to, kas man 
ir. Cilvēkos Latvijā ir tāda čīkstēša-
nas vaina iemetusies. Bet vajag iet 
un darīt, tad tās vainas pazūd. Kad 
sev pajautā, ko esi lietas labā izdarī-
jis, viss nostājas savā vietā.

Šogad mums bija interesants 
pasākums pie vienas kundzes mā-
jās. Smalkais stils kā angļu filmā. 
Visas bijām ģērbtas retro kleitās, 
ar cimdiņiem, ar cepurītēm un uz-
vedāmies atbilstoši laikmetam un 
manierēm. Bijām pārsmējušās līkas. 

Jau trešo gadu braucam divu die-
nu ekskursijā. Saplānojam maršru-
tu, apciemojam divus pansionātus. 
Nopērkam cienastu, nodejojam, 
pasēžam, parunājamies, lai pansio-
nāta „jaunajiem cilvēkiem” arī būtu 
kāds sirds siltums uz svētkiem. 
Mums, dejotājiem, dzīve ir gan pār-
maiņu, gan arī prieka pilna.

Es esmu braukusi ar deju kolek-
tīvu uz Angliju. Uzaicināja „Strau-
mēni”. Tad vēl bijām Serbijā, Vācijā. 

Kad bija pašdarbnieku vakars, 
dabūju balvu. Dižbalva – man no 
kultūras centra. Jau divus gadus 
esam topā – labākais pašdarbības 
kolektīvs. 

Mums ir daudz draugu. To var 
apjaust sadancošanā, kas Saulkras-
tos notiek pirms saulgriežiem. Sa-
brauc kolektīvi no visas Latvijas. 

Šogad ar roku rakstīju ap-
sveikumus. Saskaitīju, iznāca 24 
draugu kolektīvi. Nav jau iespē-
jams visur izbraukāt. Mums gadā 
ir pāri par 20 koncertiem. Pieda-
lāmies taču arī vietējos pilsētas 
svētkos un pasākumos.

Šeit – jūras krastā Saulkrastos –  
mītu 51 gadu. Tos nodzīvojot, 
esmu apjautusi, ka man tā ir vis-
skaistākā vieta pasaulē.

Dzidra Smiltēna

Audēju kopā „Kodaļa” top audums Latvijai 90 gadu jubilejā.

Kāzu dienā ar vīru Ojāru.

Pati vēl jauna, dēlam 2 gadi, un 
tiek svinēti Bērnības svētki.

„Saulgriežu” dejotāji piedalās Latvijas Dziesmu un deju svētkos.
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Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43. panta trešo daļu

Izdarīt Saulkrastu novada domes 2013. gada 25. septembra saistošajos noteikumos Nr.15 „Par materiālo 
palīdzību Saulkrastu novadā” (turpmāk – Noteikumi) šādu grozījumu: 
Papildināt Noteikumus ar 21.1 punktu šādā redakcijā:
„21.1 Materiālo palīdzību nepiešķir, ja Dienests konstatē, ka vecāki materiālo palīdzību saistībā ar bērna 
piedzimšanu saņēmuši citā Latvijas Republikas pašvaldībā.”. 

Ervīns Grāvītis, domes priekšsēdētājs

Saulkrastu novada domes 30.11.2016. saistošo noteikumu Nr. SN 22/2016
„Grozījums Saulkrastu novada domes 2013. gada 25. septembra saistošajos noteikumos 
Nr.15 „Par materiālo palīdzību Saulkrastu novadā””

Paskaidrojuma raksts

Sadaļa Informācija

1. Projekta nepieciešamības 
pamatojums

Saistošie noteikumi izstrādāti, ņemot vērā Saulkrastu Sociālā dienesta konstatētus gadījumus, kad vecāki 
veikuši jaundzimušo bērnu pārdeklarēšanu ar mērķi saņemt materiālo palīdzību dažādās pašvaldībās. Saistošie 
noteikumi nodrošinās konsekvences ievērošanu konkrētās materiālās palīdzības administrēšanā.

2. Īss projekta satura izklāsts
Saistošie noteikumi noteic, ka materiālo palīdzību nepiešķir, ja Saulkrastu Sociālais dienests konstatē, ka 
vecāki materiālo palīdzību saistībā ar bērna piedzimšanu saņēmuši citā Latvijas Republikas pašvaldībā.

3. Informācija par plānoto projekta 
ietekmi uz pašvaldības budžetu

Saistošie noteikumi neparedz papildu finanšu līdzekļus.

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

Nav attiecināms.

5. Informācija par administratīva-
jām procedūrām

Saistošo noteikumu izpildi nodrošinās pašvaldības iestāde – Saulkrastu Sociālais dienests.

6. Informācija par konsultācijām 
ar privātpersonām

Konsultācijas ar privātpersonām nav notikušas.

Izdoti Saulkrastu novada domes 2016. gada 30. novembra sēdē (prot. Nr.15/2016§19)

Saistošie noteikumi nr. Sn 22/2016
Grozījums Saulkrastu novada domes 
2013. gada 25. septembra saistošajos noteikumos Nr.15 
„Par materiālo palīdzību Saulkrastu novadā”

Izdoti saskaņā ar likuma „Par paš-
valdībām” 15. panta pirmās daļas 
2. punktu, 43. panta pirmās daļas 
5. punktu, likuma „Par nekustamā 
īpašuma nodokli” 3. panta 1.4 daļu

Izdarīt Saulkrastu novada domes 
2015. gada 29. jūlija saistošajos 
noteikumos Nr. SN 17/2015 „Par 
nekustamā īpašuma nodokļa 
piemērošanu vidi degradējošām, 
sagruvušām vai cilvēku drošību 
apdraudošām būvēm” (turpmāk –  
Noteikumi) šādus grozījumus: 
1. Papildināt Noteikumu 1. pun-
ktu aiz vārda „noteikumi” ar vār-
diem „„Par nekustamā īpašuma 
nodokļa piemērošanu vidi degra-
dējošām, sagruvušām vai cilvēku 
drošību apdraudošām būvēm” 
(turpmāk – saistošie noteikumi)”.
2. Aizstāt Noteikumu nodaļas „Būv-
ju klasificēšana” numerācijā romie-
šu ciparu „I.” ar romiešu ciparu „II.”.
3. Aizstāt Noteikumu 4.1. apakš-
punktā vārdu „atzinumu” ar vār-
diem „apsekošanas aktu” un aiz 
vārda „būves” papildināt ar vārdiem 
„un veic šo būvju fotofiksāciju”.
4. Svītrot Noteikumu 4.2. apakš-
punktu.

5. Aizstāt Noteikumu 4.3. apakšpun-
ktā vārdu „šo” ar vārdu „saistošo”.
6. Aizstāt Noteikumu nodaļas 
„Nekustamā īpašuma nodokļa 
likmes piemērošana” numerācijā 
romiešu ciparu „II.” ar romiešu 
ciparu „III.”
7. Aizstāt Noteikumu 10. punktā 

vārdu „šo” ar vārdu „saistošo”.
8. Aizstāt Noteikumu nodaļas „Lē-
muma apstrīdēšanas un pārsūdzē-
šanas kārtība” numerācijā romiešu 
ciparu „III.” ar romiešu ciparu „IV.”.

Ervīns Grāvītis,  
domes priekšsēdētājs 

30.11.2016. saistošo noteikumu Nr. SN 23/2016
Grozījumi Saulkrastu novada domes 2015. gada 29. jūlija 
saistošajos noteikumos 
Nr. SN17/2015 „Par nekustamā īpašuma nodokļa 
piemērošanu vidi degradējošām, 
sagruvušām vai cilvēku drošību apdraudošām būvēm”

Paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļa Informācija
1. Projekta nepieciešamības 
pamatojums

Saistošie noteikumi izstrādāti, lai precizētu atsevišķas tehniskas 
neprecizitātes.

2. Īss projekta satura 
izklāsts

Saistošie noteikumi precizē nodaļu numerāciju un dokumenta, kas 
tiek sagatavots, apsekojot būvi, nosaukumu.

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

Nav tiešas ietekmes uz pašvaldības budžetu.

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

Saistošo noteikumu projekts neietekmē uzņēmējdarbību. 

5. Informācija par konsultā-
cijām ar privātpersonām

Konsultācijas nav notikušas.

Izdoti Saulkrastu novada domes 2016. gada 30. novembra sēdē (prot. Nr.15/2016 §28) 

Saistošie noteikumi nr. Sn 23/2016
Grozījumi Saulkrastu novada domes 2015. gada 29. jūlija 
saistošajos noteikumos Nr. SN 17/2015 „Par nekustamā 
īpašuma nodokļa piemērošanu vidi degradējošām, 
sagruvušām vai cilvēku drošību apdraudošām būvēm”

Izdoti saskaņā ar likuma „Par paš-
valdībām” 15. panta pirmās daļas 4. 
punktu, 43. panta trešo daļu, 
Izglītības likuma 17. panta 2.4 daļu

I. Vispārīgais jautājums
1. Saistošie noteikumi (turpmāk –  
Noteikumi) nosaka Saulkrastu 
novada pašvaldības (turpmāk – 
pašvaldība) kompensācijas (turp-
māk – kompensācija) noteikša-
nas, piešķiršanas un izmaksas 
kārtību un nosacījumus kompen-
sācijas atteikšanai vai izmaksas 
pārtraukšanai. 

II. Kompensācijas piešķiršanas 
nosacījumi
2. Pašvaldības kompensētu pa-
kalpojumu bērnam nodrošina no 
pusotra gada vecuma līdz brīdim, 
kad tiek uzsākta bērna obligātā 
sagatavošana pamatizglītības ie-
guvei.
3. Pašvaldība šajos Noteikumos 
noteiktā kārtībā nodrošina kom-
pensācijas piešķiršanu par pakal-
pojumu, kuru bērns saņem pie 
privātā bērnu uzraudzības pakal-
pojuma sniedzēja vai privātajā 
pirmsskolas izglītības iestādē, ja 
pirmsskolas vecuma bērns netiek 
nodrošināts ar vietu pašvaldības 
izglītības iestādē (turpmāk visi 
kopā – pakalpojuma sniedzēji), 
kas īsteno pirmsskolas izglītības 
programmu (turpmāk – Pirms-
skolas iestāde).
4. Iesaistīties pašvaldības kom-
pensētā pirmsskolas vecuma 
bērnu izglītības pakalpojuma 
sniegšanā vai uzraudzības pakal-
pojuma sniegšanā var:
4.1.  privātās pirmsskolas izglī-
tības iestādes, kas ir reģistrētas 
normatīvajos aktos noteiktajā 
kārtībā (turpmāk – Privātā iestā-
de);
4.2.  privātie pirmsskolas vecuma 
bērnu uzraudzības pakalpojuma 
sniedzēji, kuri ir reģistrēti nor-
matīvajos aktos noteiktajā kār-
tībā, nodrošina pakalpojumus 
pilnu laiku (ne mazāk kā astoņas 
stundas darba dienā) vienlaikus 
ne mazāk kā 5 (pieciem) bērniem, 
un to darbības vieta Bērnu uz-
raudzības pakalpojumu sniedzē-
ju reģistrā ir Saulkrastu novada 
administratīvajā teritorijā (turp-
māk – Uzraudzības pakalpojuma 
sniedzējs);
4.3.  privātie pirmsskolas vecuma 
bērnu uzraudzības pakalpojuma 
sniedzēji, kuri ir reģistrēti nor-
matīvajos aktos noteiktajā kār-
tībā, nodrošina pakalpojumus 
pilnu laiku (ne mazāk kā astoņas 
stundas darba dienā) ne vairāk kā 
4 (četriem) bērniem, un to dar-
bības vieta Bērnu uzraudzības 
pakalpojumu sniedzēju reģistrā 
ir Saulkrastu novada administra-
tīvajā teritorijā (turpmāk – aukle).
5. Bērna, kurš atbilstoši spēkā 
esošo Saulkrastu novada domes 
(turpmāk – Domes) saistošo no-

teikumu par bērnu reģistrēšanas 
un uzņemšanas kārtību Pirms-
skolas iestādē prasībām ir reģis-
trēts reģistrā uzņemšanai Pirms-
skolas iestādē, bet viņam netiek 
nodrošināta vieta Pirmsskolas 
iestādē, likumiskajam pārstāvim 
ir tiesības, saglabājot bērna re-
ģistrāciju uz vietu Pirmsskolas 
ie stādē, izmantot Privātu iestā-
di vai Uzraudzības pakalpojuma 
sniedzēju, vai aukli, saņemot 
kompensāciju Noteikumos no-
teiktajā apjomā.
6. Gadījumā, ja bērns izmanto Uz-
raudzības pakalpojuma sniedzēju 
vai aukli un viņam rakstveidā pie-
dāvāta vieta Pirmsskolas iestādē, 
kurā viņš ir reģistrēts uzņemša-
nai, bet bērna likumiskais pārstā-
vis no piedāvātās vietas atsakās, 
bērns var turpināt apmeklēt Uz-
raudzības pakalpojuma sniedzēju 
vai aukli, saņemot kompensāciju, 
ja Pirmsskolas iestādē saglabājas 
rinda. 
7. Gadījumā, ja bērns izmanto 
Privātu iestādi un viņam rakst-
veidā piedāvāta vieta Pirmsskolas 
iestādē, kurā viņš ir reģistrēts uz-
ņemšanai, bet bērna likumiskais 
pārstāvis no piedāvātās vietas 
atsakās, bērns var turpināt ap-
meklēt Privāto iestādi Izglītības 
likumā noteiktajā kārtībā.

III. Kompensācijas apmērs
8. Kompensācijas apmēru par Pri-
vātās iestādes pakalpojumu sa-
ņemšanu vienam bērnam mēnesī 
apstiprina reizi gadā ar Domes 
lēmumu atbilstoši Ministru ka-
bineta noteikumiem par izmaksu 
noteikšanas metodiku un kār-
tību, kādā pašvaldība atbilstoši 
tās noteiktajām vidējām izmak-
sām sedz pirmsskolas izglītības 
programmas izmaksas privātai 
izglītības iestādei. Kompensāci-
jas apmērs ir vienāds ar vidējām 
izmaksām vienam bērnam Pirms-
skolas iestādēs.
9. Kompensācijas apmērs par Uz-
raudzības pakalpojuma sniedzēja 
pakalpojumu saņemšanu vienam 
bērnam mēnesī ir 90% apmērā no 
8. punktā norādītā kompensācijas 
apmēra.
10. Kompensācijas apmērs par 
aukles pakalpojumu saņemšanu 
vienam bērnam mēnesī ir 70% 
apmērā no 8. punktā norādītā 
kompensācijas apmēra.
11. Kompensācijas apmērs nosa-
kāms proporcionāli to apmeklē-
juma dienu skaitam, kuras bērns 
apmeklējis Pakalpojuma sniedzē-
ju. Kompensācija netiek piešķir-
ta par dienām, kurās bērns bez 
attaisnojoša iemesla neapmeklē 
Privāto iestādi, Uzraudzības pa-
kalpojuma sniedzēju vai aukli. 
Prombūtne veselības stāvokļa 
dēļ, pamatojoties uz ārsta izziņu, 
vai prombūtne, par kuru bērna 
likumiskais pārstāvis ir rakstiski 
informējis pirms plānotās prom-
būtnes un kura nav ilgāka par  

Izdoti Saulkrastu novada domes 2016. gada 30. novembra sēdē  (prot. Nr.15/2016§31)
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Kārtība, kādā Saulkrastu novada pašvaldība piešķir un izmaksā kompensāciju par pakalpojumu, kuru bērns saņem pie privātā bērnu uzraudzības 
paka lpojuma sniedzēja vai privātajā pirmsskolas izglītības iestādē
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Saistošie noteikumi nr. Sn 24/2016
    Precizēti Saul krastu novada domes 2016. gada 28. decembra sēdē (prot. Nr.18/2016§54)

Kārtība, kādā Saulkrastu novada pašvaldība piešķir un izmaksā kompensāciju par pakalpojumu, kuru bērns saņem pie privātā bērnu uzraudzības 
paka lpojuma sniedzēja vai privātajā pirmsskolas izglītības iestādē

60 dienām gada laikā, ir uzskatā-
ma par attaisnotu prombūtni.
12. Stājoties spēkā izmaiņām 
kompensācijas apmērā, Domes 
izveidota iestāde „Saulkrastu no-
vada dome” (turpmāk – Saulkras-
tu novada dome) informē par 
pieņemto lēmumu, nosūtot Do-
mes lēmumu bērna likumiskajam 
pārstāvim un Privātajai iestādei 
vai Uzraudzības pakalpojuma 
sniedzējam, vai auklei.

IV. Kompensācijas pieprasīšanas 
un piešķiršanas kārtība
13. Tiesības pieprasīt kompensā-
ciju ir vienam no bērna likumis-
kajiem pārstāvjiem, ja: 
13.1.  bērna un viena no likumis-
kajiem pārstāvjiem dzīvesvieta 
deklarēta Saulkrastu novada ad-
ministratīvajā teritorijā; 
13.2.  bērns pirms kompensācijas 
pieprasīšanas reģistrēts uzņem-
šanas reģistrā Pirmsskolas iestādē 
un netiek nodrošināts ar vietu 
Pirmsskolas iestādē;
13.3.  bērns nav reģistrēts citas 
pašvaldības izglītības iestādē, un 
par šo bērnu Dome neveic attie-
cīgās pašvaldības padotībā esošās 
izglītības iestādes uzturēšanas iz-
devumu finansēšanu; 
13.4.  bērna vecums atbilst No-
teikumu 2. punktā noteiktajam 
vecumam.
14. Gadījumā, ja bērna likumis-
kajiem pārstāvjiem ir parāda 
saistības Pirmsskolas iestādē, 
lēmumu par kompensācijas pie-
šķiršanu par pakalpojumu, kuru 
bērns saņem pie Uzraudzības 
pakalpojuma sniedzēja vai pie 
aukles, pieņem pēc parāda saistī-
bu nokārtošanas. Bērna likumis-
kais pārstāvis rakstiski informē 
Saulkrastu novada domi par pa-
rāda saistību neesamību.
15. Šo Noteikumu 13. punktā no-
rādītā persona uzrāda personu 
apliecinošu dokumentu un ie-
sniedz Saulkrastu novada domē 
iesniegumu (1. pielikums) par 
kompensācijas pieprasīšanu, ku-
ram pievieno šādus dokumentus:
15.1.  bērna dzimšanas apliecības 
kopiju, ja bērna dzimšana nav 
reģistrēta Saulkrastu novada paš-
valdībā (uzrādot oriģinālu); 
15.2.  bāriņtiesas lēmuma, kas 
apliecina aizbildnības nodibinā-
šanas faktu vai audžuģimenes 
statusa piešķiršanu, kopiju, ja lē-
mums nav pieņemts Saulkrastu 
novada bāriņtiesā (uzrādot oriģi-
nālu);
15.3.  dokumentu vai tā kopiju, 
kas apliecina bērna uzņemšanu 
Privātā iestādē vai pie Uzraudzī-
bas pakalpojuma sniedzēja, vai 
pie aukles.
16. Saulkrastu novada domes 
Izglītības, kultūras, sporta un 
jaunatnes lietu komiteja izskata 
saņemto iesniegumu nākamajā 
komitejas sēdē pēc iesnieguma 
iesniegšanas un pārbauda šo No-

teikumu 13. punktā un 14. punktā 
norādītos apstākļus, iesniegu-
mam pievienotos dokumentus 
un sniedz atzinumu par kom-
pensācijas piešķiršanu un līguma 
noslēgšanu ar Privāto iestādi, Uz-
raudzības pakalpojuma sniedzēju 
vai aukli vai atteikumu piešķirt 
kompensāciju. Pēc komitejas at-
zinuma Dome pieņem lēmumu 
par kompensācijas piešķiršanu 
vai atteikumu piešķirt kompen-
sāciju.
17. Kompensācijas apmēru nosa-
ka uz termiņu līdz kārtējā gada 
31. decembrim. Pēc šajā punktā 
minētā termiņa Dome lemj par 
kompensācijas apmēru nāka-
majam periodam, paziņojot par 
pieņemto lēmumu likumiskajam 
pārstāvim un pakalpojuma snie-
dzējam.
18. Dome uz lēmuma par kom-
pensācijas piešķiršanu pamata 
noslēdz līgumu ar Noteikumu 
4.1., 4.2. vai 4.3. punktā minēto 
pakalpojuma sniedzēju atbilstoši 
2. pielikumā pievienotajam līgu-
ma paraugam.
19. Kompensāciju aprēķina ar tā 
mēneša pirmo datumu, kurā pie-
ņemts Domes lēmums, un izmak-
sā pēc līguma noslēgšanas.
20. Ja bērns sasniedz pusotra 
gada vecumu mēnesī, kad Dome 
pieņem lēmumu par kompensā-
cijas piešķiršanu, kompensāciju 
aprēķina ar datumu, kurā bērns 
sasniedz minēto vecumu.
21. Kompensāciju par iepriekšējā 
mēnesī bērnam sniegtajiem uz-
raudzības vai izglītības pakalpoju-
miem izmaksā Saulkrastu novada 
domes Finanšu un grāmatvedības 
nodaļa vienu reizi mēnesī, kom-
pensācijas aprēķinam par pamatu 
ņemot Privātās iestādes vai Uz-
raudzības pakalpojuma sniedzēja, 
vai aukles izrakstīto rēķinu. Kom-
pensācijas norēķins tiek veikts 
5 (piecu) darba dienu laikā pēc 
rēķina saņemšanas, pārskaitot 
kompensācijas summu uz rēķinā 
norādīto Privātās iestādes, Uz-
raudzības pakalpojuma sniedzēja 
vai aukles norēķinu kontu bankā. 

V. Lēmums par kompensācijas 
pieprasījuma noraidīšanu un 
kompensācijas izmaksas pār-
traukšanas kārtība
22. Dome pieņem lēmumu par 
kompensācijas pieprasījuma no-
raidīšanu, ja: 
22.1.  faktiskie apstākļi attiecībā 
uz kompensācijas pieprasītāju 
neatbilst Noteikumu 13. punktā 
noteiktajām prasībām;
22.2.  iesniegumā ir sniegtas ne-
patiesas ziņas;
22.3.  nav iesniegti visi Noteikumu 
15. punktā minētie dokumenti;
22.4.  Uzraudzības pakalpojuma 
sniedzēja vai aukles darbības vie-
ta, kas norādīta Bērnu uzraudzī-
bas pakalpojumu sniedzēju reģis-
trā, ir ārpus Saulkrastu novada 

administratīvās teritorijas.
23. Ja tiek pieņemts lēmums par 
atteikumu piešķirt kompensāci-
ju, bērna likumiskie pārstāvji ir 
tiesīgi atkārtoti iesniegt iesnie-
gumu par kompensācijas piepra-
sīšanu pēc visu lēmumā norādīto 
trūkumu novēršanas. 
24. Dome pieņem lēmumu par 
kompensācijas izmaksas pār-
traukšanu:
24.1.  ar dienu, kad bērns tiek 
nodrošināts ar vietu Pirmsskolas 
iestādē un neturpina apmeklēt 
Privātu iestādi vai Uzraudzības 
pakalpojuma sniedzēju, vai aukli;
24.2.  ja pēc lēmuma par kompen-
sācijas piešķiršanu pieņemšanas 
konstatēts, ka iesniegumā par 
kompensācijas pieprasīšanu ir 
sniegtas nepatiesas ziņas;
24.3.  ja tiek konstatēts aizbildnī-
bas izbeigšanās fakts vai atņemts 
audžuģimenes statuss;
24.4.  ja vienam no bērna likumis-
kiem pārstāvjiem ar bāriņtiesas 
lēmumu ir atņemtas bērna aprū-
pes tiesības vai ar tiesas spriedu-
mu ir atņemtas aizgādības tiesī-
bas; 
24.5.  ja bērna likumiskie pār-
stāvji atsakās no piedāvātās vie-
tas Pirmsskolas iestādē vai viena 
mēneša laikā no Pirmsskolas ie-
stādes paziņojuma izsūtīšanas 
neveic darbības bērna reģistrēša-
nai Pirmsskolas iestādē un netur-
pina apmeklēt Privātu iestādi vai 
Uzraudzības pakalpojuma snie-
dzēju, vai aukli;
24.6.  ja zudis kaut viens no No-
teikumu 13. punktā minētajiem 
apstākļiem, kas piešķir tiesības 
saņemt kompensāciju.
25. Ja Dome ir pieņēmusi lēmu-
mu par kompensācijas izmaksas 
pārtraukšanu sakarā ar to, ka ar 
bāriņtiesas lēmumu ir atņemtas 
bērna aprūpes tiesības vai ar tie-
sas spriedumu ir atņemtas aiz-
gādības tiesības, Dome par pie-
ņemto lēmumu informē Privāto 
iestādi, Uzraudzības pakalpojuma 
sniedzēju vai aukli.
26. Ja lēmums par kompensācijas 
izmaksas pārtraukšanu pieņemts, 
pamatojoties uz 24.2. apakšpun-
ktā norādīto iemeslu, pakalpo-
juma sniedzējam ir pienākums 
viena mēneša laikā atmaksāt sa-
ņemto kompensāciju pašvaldības 
budžetā pilnā apmērā. 
27. Kompensācijas izmaksu atbil-
stoši Domes lēmumam par kom-
pensācijas izmaksas pārtraukša-
nu pārtrauc šādā termiņā:
27.1.  Noteikumu 24.1. apakš-
punktā paredzētajā gadījumā – ar 
dienu, kad bērnam ir nodrošināta 
Pirmsskolas iestādes pakalpoju-
ma saņemšana un bērns netur-
pina apmeklēt Privātu iestādi vai 
Uzraudzības pakalpojuma snie-
dzēju, vai aukli;
27.2.  Noteikumu 24.2. apakšpun-
ktā minētajā gadījumā – ar Domes 
lēmuma spēkā stāšanās dienu;

27.3.  Noteikumu 24.3., 24.4. 
apakšpunktā paredzētajā gadīju-
mā – ar aizbildnības izbeigšanās 
dienu, audžuģimenes statusa at-
ņemšanas dienu, aprūpes tiesību 
izbeigšanās un aizgādības tiesību 
atņemšanas dienu;
27.4.  Noteikumu 24.5. apakš-
punktā paredzētajā gadījumā – ar 
nākamo dienu pēc viena mēneša 
termiņa beigām;
27.5.  Noteikumu 24.6. apakš-
punktā paredzētajā gadījumā – ar 
brīdi, kad zuduši apstākļi, kas mi-
nēti Noteikumu 13. punktā.
28. Gadījumā, ja Noteikumos 
paredzētie apstākļi, kas liedz ie-
sniegumu iesniegušajam bērna 
likumiskajam pārstāvim saņemt 
kompensāciju, nav attiecināmi 
uz citu bērna likumisko pārstāvi, 
Dome uz cita likumiskā pārstāv-
ja iesnieguma pamata pieņem 
lēmumu par kompensācijas pie-
šķiršanu vai grozījumu izdarīša-
nu sākotnējā lēmumā (ja apstākļi 
iestājušies pēc lēmuma par kom-
pensācijas piešķiršanu pieņemša-
nas).
29. Nepamatoti saņemtu kom-
pensāciju (t.i., kompensāciju, kas 
saņemta par periodu pēc Notei-
kumu 27. punktā noteiktajiem 
termiņiem) kompensācijas saņē-
mējam ir pienākums atmaksāt 
pašvaldības budžetā.
30. Kompensācijas izmaksu bez 
Domes lēmuma pārtrauc pēc 

bērna likumiskā pārstāvja ie-
snieguma ar atbilstošu lūgumu 
saņemšanas. Šādā gadījumā kom-
pensācijas izmaksa tiek pārtrauk-
ta ar iesniegumā norādīto datu-
mu vai gadījumā, ja datums nav 
norādīts, ar iesnieguma saņemša-
nas un reģistrēšanas datumu.

VI. Lēmuma paziņošanas un 
pārsūdzības kārtība
31. Domes lēmumu par kompen-
sācijas piešķiršanu vai kompen-
sācijas pieprasījuma noraidīšanu 
sagatavo rakstveidā administratī-
vā akta formā un paziņo kompen-
sācijas pieprasītājam. 
32. Domes lēmumu par adminis-
tratīvo aktu vai faktisko rīcību 
var pārsūdzēt Administratīvajā 
rajona tiesā normatīvajos aktos 
noteiktajā kārtībā. 

VII. Noslēguma jautājums
33. Ar šo Noteikumu spēkā stā-
šanos spēku zaudē Saulkrastu 
novada domes 2011. gada 28. de-
cembra saistošie noteikumi Nr.15 
„Par pašvaldības kompensācijas 
izmaksu vecākiem vai perso-
nām, kas realizē aizgādību, kuru 
bērns netiek nodrošināts ar vietu 
Saulkrastu novada pašvaldības iz-
glītības iestādē pirmsskolas izglī-
tības programmas apguvei”.

Ervīns Grāvītis,  
domes priekšsēdētājs        

1. pielikums
Saulkrastu novada domes 

2016. gada 30. novembra saistošajiem noteikumiem 
Nr.SN 24/2016 

SAULKRASTU NOVADA DOMEI,
reģ. Nr. 90000068680,

juridiskā adrese: Raiņa iela 8, Saulkrasti, 
Saulkrastu novads, LV-2160

_________________________________________(vārds, uzvārds)
_________________________________________ (personas kods)
deklarētā dzīvesvietas adrese: ______________________________
_______________________________________________________
(tālruņa Nr.)

IESNIEGUMS
Lūdzu piešķirt pašvaldības kompensāciju sakarā ar to, ka manam bēr-
nam _____________________________________________ 
          (vārds, uzvārds), personas kods _________-________ ,
bērna deklarētā dzīvesvietas adrese __________________________
______________________, nav nodrošināta vieta pašvaldības izglītī-
bas iestādē, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu Saulkrastu 
novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.

Pielikumā:
1) bērna dzimšanas apliecības kopija;
2) dokuments, kas apliecina bērna uzņemšanu Privātā iestādē vai pie 
Uzraudzības pakalpojuma sniedzēja, vai pie aukles;
3) bāriņtiesas lēmums
______________________________________________.

Piekrītu, ka Saulkrastu novada pašvaldība pārbauda un elektroniski 
apstrādā šajā iesniegumā un tā pielikumos norādītos datus.
20___. gada___.________________         ______________________
_ /___________/



Saulkrastu novada dome, reģis-
trācijas Nr.90000068680, juridis-
kā adrese: Raiņa iela 8, Saulkrasti, 
Saulkrastu novads, LV-2160, domes 
priekšsēdētāja Ervīna Grāvīša per-
sonā, kurš darbojas saskaņā ar liku-
mu „Par pašvaldībām” un Saulkras-
tu novada pašvaldības nolikumu 
(turpmāk – Pašvaldība), no vienas 
puses, un
__________________________, 
reģistrācijas Nr. / personas kods 
_______________________, 
adrese: ____________________, 
(turpmāk – pakalpojuma snie-
dzējs), no otras puses, abas kopā 
sauktas Puses, bet katra atsevišķi –  
Puse, pamatojoties uz Saulkras-
tu novada domes 20__. gada 
__.___________ lēmumu (sē-
des protokols Nr.__/2016§__), 
Saulkrastu novada domes 20__. 
gada __.___________ saistoša-
jiem noteikumiem Nr.SN __/2016 
„Kārtība, kādā Saulkrastu novada 
pašvaldība piešķir un izmaksā kom-
pensāciju par pakalpojumu, kuru 
bērns saņem pie privātā bērnu uz-
raudzības pakalpojuma sniedzēja 
vai privātajā pirmsskolas izglītības 
iestādē” (turpmāk – saistošie no-
teikumi), savstarpēji vienojoties, 
noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Lī-
gums):

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS
1.1.  Pakalpojuma sniedzējs apņe-
mas nodrošināt ______________
(bērna vārds, uzvārds) _________ 
personas kods: _______________ 
Pašvaldības kompensēta bērnu 
uzraudzības, aukles vai privātās 
pirmsskolas izglītības iestādes pa-
kalpojuma sniegšanu (turpmāk – 
pakalpojums) pirmsskolas vecuma 
bērniem, kuru deklarētā dzīvesvieta 
ir Saulkrastu novada pašvaldības ad-
ministratīvajā teritorijā. 
1.2.  Pakalpojuma sniegšanas vieta:
_____________________.

2. FINANSĒŠANAS KĀRTĪBA
2.1. Pašvaldība piedalās pakalpojuma 
līdzfinansēšanā šajā Līgumā noteiktajā 
kārtībā, maksājot pakalpojuma snie-
dzējam par bērnu, par kuru Pašvaldība 
ir pieņēmusi lēmumu par kompensā-
cijas piešķiršanu, pamatojoties uz to, 
ka pirmsskolas vecuma bērns netiek 
nodrošināts ar vietu Pašvaldības izglī-
tības iestādē, kas īsteno pirmsskolas iz-
glītības programmu. Pašvaldības kom-
pensācijas apmērs par pakalpojuma 
saņemšanu vienam bērnam mēnesī ir 
______ euro (_____________) (turp-
māk – finansējuma summa). Finansē-
juma summa var tikt mainīta ar domes 
lēmumu atbilstoši Ministru kabineta 
noteikumiem par izmaksu noteikšanas 
metodiku un kārtību, kādā pašvaldī-
ba atbilstoši tās noteiktajām vidējām 
izmaksām sedz pirmsskolas izglītības 
programmas izmaksas privātai izglītī-
bas iestādei.
2.2. Finansējuma summas apmērs 
nosakāms proporcionāli to apmek-
lējuma dienu skaitam, kuras bērns 
apmeklējis pakalpojuma sniedzēju. 
Kompensācija netiek piešķirta par 
dienām, kurās bērns bez attaisnojo-
ša iemesla neapmeklē pakalpojuma 

sniedzēju. Par attaisnojošu iemes-
lu ir uzskatāma bērna prombūtne 
veselības stāvokļa dēļ, ko apliecina 
ārsta izsniegta izziņa vai prombūt-
ne, par kuru bērna likumiskais pār-
stāvis ir rakstiski informējis pirms 
plānotās prombūtnes un kura nav 
ilgāka par 60 dienām gada laikā.

3. NORĒĶINU KĀRTĪBA
3.1. Pakalpojuma sniedzējs līdz katra 
mēneša piektajam datumam iesniedz 
Pašvaldībai rēķinu. Rēķina summa 
veidojas atbilstoši 2.1. un 2.2. punkta 
nosacījumiem. Rēķinam klāt pakal-
pojuma sniedzējs pievieno bērna 
likumiskā pārstāvja apstiprinātu 
bērnu apmeklējuma sarakstu par ie-
priekšējo mēnesi (Līguma pielikums).
3.2. Pašvaldība šajā Līgumā noteik-
tajā kārtībā aprēķināto finansējuma 
summu samaksā pakalpojuma snie-
dzējam 5 (piecu) darba dienu laikā 
pēc rēķina un saraksta par pakalpoju-
ma sniedzēja apmeklējumu (Līguma 
pielikums) par iepriekšējo mēnesi sa-
ņemšanas, ieskaitot to Līgumā norā-
dītajā pakalpojuma sniedzēja bankas 
kontā. 

4. PUŠU TIESĪBAS UN PIENĀKU-
MI
4.1. Pakalpojuma sniedzējs:
4.1.1.  atbild par sniegtās informāci-
jas atbilstību faktiskajai situācijai. 
Pakalpojuma sniedzēja pienākums 
ir atmaksāt līdzfinansējuma sum-
mas pārmaksu, ja tā izveidojusies 
pakalpojuma sniedzēja vainas dēļ, 
sniedzot nepatiesu vai nepilnīgu 
informāciju vai nepaziņojot par 
apstākļiem, kuri ietekmē tiesības uz 
līdzfinansējumu; 
4.1.2. Pakalpojuma sniedzējs mēneša 
laikā pēc Pašvaldības paziņojuma 
saņemšanas atmaksā pārmaksātos 
līdzfinansējuma līdzekļus Pašvaldī-
bas bankas kontā; 
4.1.3. sniedz pilna laika pakalpo-
jumu (privātā izglītības iestāde 
darbdienās ne mazāk kā 12 stundas 
dienā, uzraudzības pakalpojuma 
sniedzēji, aukles darba dienās ne 
mazāk kā 8 stundas dienā);
4.1.4. nodrošina pakalpojuma snie-
dzēja darbību atbilstoši normatīvo 
aktu prasībām un atbild par šo nor-
mu neievērošanas sekām;
4.1.5. atbild par pakalpojuma snieg-
šanā iesaistīto personu atbilstību 
normatīvo aktu prasībām un atbild 
par šo normu neievērošanas sekām;
4.1.6. līdz katra kalendārā mēne-
ša piektajam datumam iesniedz 
Pašvaldībai bērnu apmeklējumu 
sarakstu, ievērojot Līguma 2.2. 
punktā noteiktās prasības, par ie-
priekšējā mēnesī sniegto pakalpo-
jumu bērniem. 
4.2. Pašvaldība:
4.2.1. ir tiesīga kontrolēt bērnu fak-
tisko skaitu pie pakalpojuma snie-
dzēja un tās apmeklējumu; 
4.2.2. ir tiesīga pēc pakalpojuma 
sniedzēja iesniegtā apmeklējuma 
saraksta saņemšanas pārbaudīt to 
pareizību, un gadījumā, ja iesnieg-
tie dati ir kļūdaini vai nepilnīgi, 
Pašvaldība ir tiesīga pieprasīt pakal-
pojuma sniedzējam novērst kļūdas 
vai nepilnības. 

5. LĪGUMA DARBĪBAS TERMIŅŠ
5.1. Līgums stājas spēkā ar 20__. 
gada __.________ un ir spēkā trīs 
gadus, līdz 20__.gada ._______.
5.2. Puses ir tiesīgas vienpusēji iz-
beigt šo Līgumu 30 dienas iepriekš, 
rakstveidā brīdinot otru pusi, no-
slēdzot vienošanos.

6. STRĪDU IZSKATĪŠANAS 
KĀRTĪBA
6.1. Jebkurš strīds, kas rodas saistībā 
ar šī Līguma spēkā esamību, izpildi, 
izmaiņām Līgumā vai tā izbeigšanas 
kārtību, risināms tiesā Latvijas Re-
publikas normatīvajos tiesību aktos 
noteiktajā kārtībā.

7. CITI NOTEIKUMI
7.1. Šī Līguma noteikumi var tikt 
grozīti, Pusēm par to vienojoties. 
Līguma grozījumi noformējami 
rakstveidā un ar brīdi, kad tos pa-
rakstījušas abas Puses, kļūst par šī 
Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
7.2. Kontaktpersona no Pašvaldī-
bas puses jautājumos, kas saistīti ar 
maksājumu veikšanu – _________, 
tālr. _____, e-pasts: ____@_____;
7.3. Pakalpojuma sniedzēja kontakti –  
____________, tālr.________, 
e-pasts: _______@______.  
7.4. Puses nav atbildīgas par līgum-
saistību neizpildi un neizpildes dēļ 
radītajiem zaudējumiem, ja tas no-
ticis nepārvaramas varas apstākļu 
(piemēram, dabas stihija, uguns-
grēks, militāras akcijas) dēļ. Minēto 
apstākļu esību apliecina kompetenta 
institūcija. Par līgumsaistību izpildes 
neiespējamību minēto apstākļu dēļ 
viena Puse rakstiski informē otru 5 
(piecu) dienu laikā pēc šo apstākļu ie-
stāšanās un, ja nepieciešams, vienojas 
par turpmāku Līguma izpildes kārtī-
bu vai izbeigšanu.
7.5. Šis Līgums ir sastādīts 2 (divos) 
eksemplāros uz 3 (trim) lapām ar 
vienu pielikumu uz vienas lapas, no 
kuriem vienu Līguma eksemplāru 
saņem Pašvaldība, bet otru – Pakal-
pojuma sniedzējs.

8. PUŠU REKVIZĪTI UN 
PARAKSTI
Pakalpojuma sniedzējs:       
Vārds, uzvārds/Juridiskai personai –  
nosaukums____________
Personas kods/ 
Reģistrācijas Nr. : _____________
Adrese:____________
Banka: ___________
Konts: ___________
Tālrunis: _________
E-pasts: ___________________
20__. gada  __. ______

Pašvaldība:
Saulkrastu novada dome
Reģ.Nr.90000068680
Raiņa iela 8, Saulkrasti, 
Saulkrastu novads, LV-2160             
Banka: AS SEB banka
Konts: LV78UNLA0050008528948 
Tālrunis:67951250, Fakss: 67951150
E-pasts: dome@saulkrasti.lv

______ E.Grāvītis
20__. gada  __. ___

Ervīns Grāvītis,  
domes priekšsēdētājs
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Kārtība, kādā Saulkrastu novada pašvaldība piešķir un izmak-
sā kompensāciju par pakalpojumu, kuru bērns saņem pie pri-
vātā bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja vai privātajā 

pirmsskolas izglītības iestādē
Paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta
sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamī-
bas pamatojums

Saistošie noteikumi izstrādāti, lai noteiktu kompensā-
cijas par pakalpojumu, kuru bērns saņem pie privātā 
bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja vai privātajā 
pirmsskolas izglītības iestādē noteikšanas, piešķirša-
nas un izmaksas kārtību un nosacījumus kompensāci-
jas atteikšanai vai izmaksas pārtraukšanai. 

2. Īss projekta satura 
izklāsts

Saistošie noteikumi nosaka:
kompensācijas piešķiršanas nosacījumus, tostarp 
prasības attiecināmas gan uz pakalpojuma sniedzēju, 
gan uz bērna likumīgo pārstāvju iesniegto informāciju 
un atbilstību saistošo noteikumu prasībām;
kompensācijas apmēru, kas noteikts privātām izglītības 
iestādēm, uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un auklēm;
kompensācijas pieprasīšanas un piešķiršanas kārtību;
kārtību, kādā kompensācijas pieprasījums noraidāms 
un kompensācijas izmaksas pārtraucamas,
lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzības kārtību.

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

Pašvaldības izdevumi, pamatojoties uz privātā izglītī-
bas iestādē esošo rindu, prognozējami ik gadu aptuveni 
no 100 000 līdz 150 000 euro apmērā atkarībā no 
bērnu skaita. Ņemot vērā faktisko situāciju, kas liecina, 
ka visi rindā esošie bērni nepieprasa kompensācijas 
piešķiršanu, šī summa var mainīties.

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

Saistošie noteikumi tiešā veidā neietekmē uzņēmējdar-
bības vidi Saulkrastu novada pašvaldības teritorijā.

5. Informācija par admi-
nistratīvajām procedūrām

Institūcija, kurā privātpersona var vērsties Noteikumu 
piemērošanā, ir Saulkrastu novada dome.

6. Informācija par konsul-
tācijām ar privātpersonām

Ir notikušas konsultācijas ar Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministriju.

2. pielikums
Saulkrastu novada domes 2016. gada 30. novembra saistošajiem noteikumiem Nr.SN 24/2016 

Līgums
par pašvaldības kompensāciju ________________________ pakalpojuma sniedzējam (bērnu uzraudzības / aukles / privātās pirmsskolas izglītības iestādes)

Saulkrastos   20__. gada __.______   

Pielikums
20__. gada __.__________ līgumam

par pašvaldības līdzfinansēta ___________________________
 pakalpojuma nodrošināšanu

Saraksts par pakalpojuma sniedzēja apmeklējumu 
par laika periodu

 no 20___. gada ___._____ līdz 20___. gada ____._____

Pakalpojuma sniedzējs
Pakalpojuma sniedzēja adrese
Pakalpojuma sniegšanas vieta
Nodokļu maksātāja numurs
Banka
Konta Nr.

Nr.
p.k

.

Bērns (kurš atbilst Līgu-
ma 2.1. noteikumiem)

Dienu 
skaits, kad 
sniegts 
pakalpo-
jums

Dienu 
skaits, 
kad 
pakalpo-
jums nav 
sniegts

Iemesls, kādēļ 
pakalpojums 
nav sniegts 
(attaisnots, 
neattaisnots)

Likumis-
kā
pārstāv-
ja vārds, 
uzvārds, 
per-
sonas 
kods

Liku-
miskā   
pārstāvja 
paraksts

Vā
rd

s

Uz
vā

rd
s

Pe
rso

na
s k

od
s

         
         

Pakalpojumu sniedzējs  

 (amats, vārds, uzvārds, paraksts)
Datums _________________________________________

Sagatavotājs  

 (amats, vārds, uzvārds, paraksts, tālrunis)
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Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma 12. panta 2.1 daļu

Izdarīt Saulkrastu novada domes 2013. gada 25. septembra saistošajos 
noteikumos Nr. 16 „Par līdzfinansējuma samaksas kārtību profesio-
nālās ievirzes izglītības programmu ieguvei Vidzemes jūrmalas Mūzi-
kas un mākslas skolā” (turpmāk – Noteikumi) šādus grozījumus: 

Aizstāt Noteikumu 4.3. apakšpunktā skaiti „35,00” ar skaitli „36,00”.
Aizstāt Noteikumu 4.4. apakšpunktā skaiti „9,00” ar skaitli „12,00”.
Izteikt Noteikumu 17. punktu šādā redakcijā:
„17. Ja vecāki līdzfinansējuma maksu nav samaksājuši trīs mēne-

šus, tos 10 (desmit) dienu laikā no pēdējā rēķina apmaksas termiņa 
beigām rakstiski brīdina par parāda nomaksas pēdējo termiņu vai 
iespēju slēgt papildus vienošanos par līdzfinansējuma maksas parā-
da samaksu pa daļām. Ja parāds nav nomaksāts vai vienošanās nav 
noslēgta 1 (viena) mēneša laikā no brīdinājuma saņemšanas, izglīto-
jamo atskaita no Izglītības iestādes. Parādsaistības netiek dzēstas, 
parādu piedziņu veic normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.”

30.11.2016. saistošo noteikumu Nr. SN25/2016
„Grozījumi Saulkrastu novada domes 2013. gada 25. septem-

bra saistošajos noteikumos Nr.16 „Par līdzfinansējuma sa-
maksas kārtību profesionālās ievirzes izglītības programmu 

ieguvei Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolā””
PASKAIDROJUMA RAKSTS

Paskaidrojuma raksta 
sadaļas Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības 
pamatojums

Grozījumi veikti, lai precizētu kārtību, kādā 
audzēkni atskaita no izglītības iestādes, ja par 
audzēkni nav veikta līdzfinansējuma maksa 
vairāk nekā trīs mēnešus. 

2. Īss projekta satura 
izklāsts

Saulkrastu novada domes 2013. gada 25. septem-
bra saistošie noteikumi Nr.16 „Par līdzfinansējuma 
samaksas kārtību profesionālās ievirzes izglītības 
programmu ieguvei Vidzemes jūrmalas Mūzikas un 
mākslas skolā” noteic, ka gadījumā, ja līdzfinan-
sējuma maksa nav veikta vairāk nekā 3 (trīs) 
mēnešus pēc kārtas, Izglītības iestādes koleģiālā 
institūcija (pedagoģiskā padome) lemj jautājumu 
par  izglītojamā atskaitīšanu no attiecīgās profesio-
nālās ievirzes izglītības programmas. 
Pie šāda tiesiska regulējuma pastāv risks, ka 
izglītojamais tiek atskaitīts no profesionālās 
ievirzes izglītības programmas, kurā ir izveidojies 
parāds, un uzņemts citā profesionālās ievirzes 
izglītības programmā. 
Grozījumi paredz kārtību, ka gadījumā, ja līdzfi-
nansējuma maksa nav veikta vairāk nekā 3 (trīs) 
mēnešus un pēc brīdinājumā noteiktā termiņa 
parāds nav samaksāts vai vienošanās par parāda 
samaksu pa daļām nav noslēgta, izglītojamo 
atskaita no Izglītības iestādes. Parādsaistības 
piedzen normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
Papildus precizēts līdzmaksājuma apmērs sagatavo-
šanas klasē mūzikā un sagatavošanas klasē mākslā.

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

Saistošo noteikumu īstenošanai netiek progno-
zēta būtiska finansiāla ietekme uz pašvaldības 
budžetu. 

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

Projektam nav tiešas ietekmes uz sociāli ekono-
misko stāvokli.

5. Informācija par adminis-
tratīvajām procedūrām

Nav attiecināms.

6. Informācija par konsultā-
cijām ar privātpersonām

Nav notikušas konsultācijas ar privātpersonām.

Ervīns Grāvītis, domes priekšsēdētājs

Apstiprināti ar Saulkrastu novada domes 
2016. gada 30. novembra lēmumu (prot. Nr.15/2016 §34) 

Saistošie noteikumi Nr.SN 25/2016
Grozījumi Saulkrastu novada 
domes 2013. gada 25. septembra 
saistošajos noteikumos Nr.16 „Par 
līdzfinansējuma samaksas kārtību 
profesionālās ievirzes izglītības 
programmu ieguvei Vidzemes 
jūrmalas Mūzikas un mākslas skolā”

Saulkrastu novada domes 
28. decembra sēdes Nr.18 lēmumi
Sēdē piedalās deputāti 
E.Grāvītis, N.Līcis, L.Vaidere, 
S.Osīte, A.Aparjode, M.Kišuro, 
J.Grabčiks,  B.Veide, A.Deniškāne, 
G.Lāčauniece, A.Dulpiņš, 
G.Zonbergs, A.Silavnieks.

Par Saulkrastu novada autoceļu 
sarakstu
Apstiprināt „Saulkrastu novada 
autoceļu sarakstu ar uzturēšanas 
klasēm ziemas (no 1. novembra 
līdz 31. martam) un vasaras (no 1. 
aprīļa līdz 31. oktobrim) sezonai”.

Par īpašuma zemes 
ierīcības projekta izstrādi
Atļaut izstrādāt nekustamā īpa-
šuma ,,Garpēteri” zemes vienības 
zemes ierīcības projektu.

Par nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķa maiņu
1. Mainīt zemes īpašumam Lapi-
ņu iela 3, Banga, Saulkrastu no-
vads, lietošanas mērķi no „indi-
viduālo dzīvojamo māju apbūves 
zeme”, uz „neapgūta individuālo 
dzīvojamo māju apbūves zeme”, 
platība 0,1694 ha.
2. Mainīt zemes īpašumam Lapi-
ņu iela 6, Banga, Saulkrastu no-
vads, lietošanas mērķi no „indi-
viduālo dzīvojamo māju apbūves 
zeme”,  uz „neapgūta individuālo 
dzīvojamo māju apbūves zeme”, 
platība 0,1497 ha.

Par zemes nomas līguma 
pagarināšanu
Pagarināt uz 5 (pieciem) gadiem 
2012. gada 1. februāra noslēgto ze-
mes nomas līgumu par Saulkras-
tu pašvaldības zemes īpašuma da-
ļas 855 kv.m platībā iznomāšanu 
sakņu dārza uzturēšanai. 

Par dzīvokļa īres līguma 
noslēgšanu
Noslēgt ar personu uz 1 (vienu) 
gadu īres līgumu par dzīvokļa 
īpašumu Nr.6 ar kopējo platību 
47,27 m2 ar tam piederošajām 
4727/23257 kopīpašuma domā-
jamām daļām no daudzdzīvokļu 
mājas, zemes un palīgēkas.

Par nekustamā īpašuma 
statusa maiņu
Nekustamā īpašuma sastāvā eso-
šai viena dzīvokļa ēkai noņemt 
vidi degradējošas ēkas statusu, 
sākot ar 2017. gada 1. janvāri.

Par pašvaldības kompensācijas 
piešķiršanu 
Piešķirt un aprēķināt 2 personām 
pašvaldības kompensāciju 228 
euro (divi simti divdesmit astoņi 
euro) mēnesī par to, ka viņu bērni 
apmeklē bērnu attīstības centru 
„Pūces skola”.

Par atteikumu piešķirt 
pašvaldības kompensāciju 
Atteikt piešķirt pašvaldības kom-
pensāciju divām personām.

Par saistošo noteikumu 
izdošanu
Izdot Saulkrastu novada domes 
saistošos noteikumus „Par brauk-

šanas maksas atvieglojumiem sa-
biedriskajā transportā Saulkrastu 
vidusskolas un Zvejniekciema vi-
dusskolas audzēkņiem”.

Par saistošo noteikumu 
izdošanu
Izdot Saulkrastu novada domes 
saistošos noteikumus „Grozījums 
Saulkrastu novada domes 2013. 
gada 25. septembra saistošajos 
noteikumos Nr.15 „Par materiālo 
palīdzību Saulkrastu novadā”” .

Par aizņēmuma ņemšanu 
no Valsts kases 
Ņemt aizņēmumu Valsts kasē 
2017. gadā uz 5 gadiem 120 896,- 
euro apmērā ar Valsts kases no-
teikto procentu likmi un atlikto 
pamatsummas maksājumu līdz 
01.01.2018. projekta „Uzņēmēj-
darbības izaugsmei nepiecie-
šamās infrastruktūras attīstība 
Saulkrastu novadā” realizācijai, 
aizdevuma atmaksu garantējot ar 
pašvaldības budžetu. 

Par papildu līdzekļu piešķiršanu 
pabalsta izmaksai
Piešķirt finansējumu no nepare-
dzētajiem līdzekļiem Saulkrastu 
vidusskolas budžetā 215,00 EUR 
apmērā, lai izmaksātu vienreizējo 
pabalstu.

Par līguma noslēgšanu 
Noslēgt līgumu ar 2 personām 
par kārtību, kādā viņas veiks ie-
guldījumu Saulkrastu novada 
pašvaldības infrastruktūrā, vei-
cot būvprojekta „Piebraucamā 
ceļa izbūve Bīriņu ielai 15 un ze-
mes gabalam 249F, Saulkrastos” 
izstrādi un piebraucamā ceļa 1. 
kārtas īstenošanu līdz cietajam 
segumam pašvaldības nekustamā 
īpašuma Alfrēda Kalniņa iela 23, 
Saulkrastos, daļai 732 kv.m. pla-
tībā.

Par pašpatēriņa zvejas tiesību 
nomas izsoles nolikuma 
apstiprināšanu un izsoles komi-
sijas apstiprināšanu
Nodot izsolei pašpatēriņa zvejas 
nomas tiesības zvejai Rīgas jūras 
līcī, Saulkrastu novada teritori-
jā, ar zvejas rīku zivju tīkls, izso-
les veids – slēgta mutiska izsole 
ar augšupejošu soli. Apstiprināt 
pašpatēriņa zvejas nomas tiesību 
izsoles noteikumus. 

Par saistošo noteikumu 
izdošanu
Izdot saistošos noteikumus „Gro-
zījumi Saulkrastu novada domes 
27.01.2016. saistošajos noteiku-
mos Nr.SN2/2016 „Saistošie no-
teikumi par Saulkrastu novada 
pašvaldības 2016. gada budžetu””.

Par nekustamā īpašuma 
nodokļa atvieglojuma 
piemērošanu
Piemērot nekustamā īpašuma 
nodokļa atvieglojumu 25% apmē-
rā 6 personām un 50% apmērā 2 
personām no aprēķinātās nekus-
tamā īpašuma nodokļa summas 
par nekustamo īpašumu.

Par adrešu precizēšanu 
Precizēt adreses nekustamajiem 
īpašumiem Saulkrastu pagastā, 
Saulkrastu novadā.

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu 
projekta īstenošanai un iepirku-
ma procedūras rīkošanai
Ņemt aizņēmumu Valsts kasē 
2017. gadā uz 10 gadiem 250 000,00  
euro apmērā ar Valsts kases no-
teikto procentu likmi un atlikto 
pamatsummas maksājumu līdz 
01.01.2018. projekta „Daudz-
funkcionālās ēkas Raiņa ielā 7, 
Saulkrastos, energoefektivitātes 
paaugstināšana” realizācijai, aiz-
devuma atmaksu garantējot ar 
pašvaldības budžetu. 

Par finansiālu atbalstu 
Saulkrastu uzņēmēju 
konsultatīvajai padomei* 
Atbalstīt Saulkrastu Uzņēmēju 
konsultatīvās padomes rīkotu 
konferenci, kas 2016. gada 21. 
janvārī tiks organizēta k/n „Zvej-
niekciems”, 950,00 euro apmērā.

Par precizējumu lēmumā 
Izdarīt precizējumu Saulkrastu 
novada domes 2016. gada 14. de-
cembra lēmuma 1. punktā, nosa-
kot mēnešalgu konkrētam ama-
tam 1148 euro.

Par saistošo noteikumu 
precizēšanu
Precizēt Saulkrastu novada do-
mes 2016. gada 30. novembra 
saistošos noteikumus  Nr. SN 
24/2016 „Kārtība, kādā Saulkras-
tu novada pašvaldība piešķir un 
izmaksā kompensāciju par pakal-
pojumu, kuru bērns saņem pie 
privātā bērnu uzraudzības pakal-
pojuma sniedzēja vai privātajā 
pirmsskolas izglītības iestādē”. 

Par izmaiņām Iepirkumu komi-
sijas sastāvā
Atbrīvot no Iepirkumu komisijas 
sastāva komisijas locekli Igoru 
Žukovu – Saulkrastu novada do-
mes deputātu. 

*„PAR” – 7 (E.Grāvītis, N.Līcis, 
L.Vaidere, J.Grabčiks, M.Kišuro, 
B.Veide, A.Dulpiņš), „PRET” – 
nav, „ATTURAS” – 5 (S.Osīte, 
A.Aparjode, A.Deniškāne, 
G.Zonbergs, A.Silavnieks).

Visos pārējos lēmumos balsojums 
vienbalsīgs.

Ervīns Grāvītis,  
domes priekšsēdētājs  

Ar pilnu domes sēdes protokola 
tekstu (ievērojot Fizisko personu 
datu aizsardzības likumā noteik-
to) un sēdes audioierakstu var 
iepazīties Saulkrastu novada paš-
valdības interneta vietnē www.
saulkrasti.lv, sadaļā „Domes sē-
des”.

Nākamā domes ikmēneša sēde 
notiks trešdien, 25. janvārī, plkst. 
15.00 Saulkrastu novada domē, 
Raiņa ielā 8.
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ta centrā un kultūras namā „Zvej-
niekciems” pie administratoriem. 

Smurfu mežā atkal notiek olim-
piskās spēles. Smurfiņi tām cītīgi 
gatavojas. Pilnīgi negaidot sacensī-
bām piesakās arī sarkanais smurfs 
Sārtvaidzis, kurš ir nolēmis uzvarēt 
ar ne visai godīgiem paņēmieniem. 
Līdz ar to cīņa par uzvaru smurfi-
ņiem kļūst daudz, daudz grūtāka. 
Vai godīgums uzvarēs viltību, vai 
draudzība pārspēs visas likstas? 
To nāc skatīties sportiski komiskā 
stāstā „Smurfiņi un meža olimpiā-
de”.
Režisors – Imants Strads, piedalās 
dažādu Latvijas teātru aktieri.

SPORTA AfIšA
Otrdien, 10. janvārī, 20.00 LBL3 
spēle Saulkrasti – Rēzekne.
Trešdien, 11. janvārī, 19.00 Lat-
vijas florbola čempionāta 2. līgas 
spēle Saulkrasti – Mēmele. 
Svētdien, 15. janvārī, 11.00 pie 
sporta centra Sniega diena. 
Sestdien, 21. janvārī, 19.00 
Saulkrastu čempionāts šautriņu 
mešanā, 1. posms. 
Svētdien, 22. janvārī, 11.00 
Saulkrastu čempionāts novusā,  
1. posms. 
Trešdien, 25. janvārī, 19.00 Lat-
vijas florbola čempionāta 2. līgas 
spēle Saulkrasti – Ķekava2. 
Sestdien, 28. janvārī, 11.00 kafej-
nīcā „Cietais rieksts” Saulkrastu 
čempionāts zolītē, 1. posms. 
Svētdien, 29. janvārī, 11.00 
Saulkrastu čempionāts galda te-
nisā, 1. posms. 
Trešdien, 8. februārī, 19.00 Lat-
vijas florbola čempionāta 2. līgas 
spēle Saulkrasti – FB „Coyote”.
Sestdien, 11. februārī, 10.00 starp-
tautisks džudo turnīrs zēniem un 
meitenēm „Saulkrasti 2017”.

SENIORU AKTIvITāTES
7. februārī plkst. 13.00 domes zālē 
tikšanās ar pašvaldības izpilddi-
rektoru Andreju Arni, Attīstības 
nodaļas vadītāju Solveigu Tiļugu  
un Sociālā dienesta vadītāja 
pienākumu izpildītāju Kristīni  
Mozgu.  Tālr. 26437766.

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

Sabiedrisko attiecību speciāliste Marika Grasmane
Tālr. 67142514, 28634639, e-pasts: marika.grasmane@saulkrasti.lv

Reģistrācijas apliecība Nr.1633, Izdevējs – SIA „Rīgas Apriņķa Avīze”
Lāčplēša iela 24, Rīga, LV 1011. PVN reģ. nr. LV40103037514, Tirāža: 3000 eksemplāru

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

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

Decembrī Saulkrastu 
novada Dzimtsarakstu 
nodaļā reģistrēti
Madars Odiņš
Everts Upens
Agate Burberga
Sveicam mazuļus un viņu vecākus!

Saulkrastu novada dome 
nozīmīgajā jubilejā sveic
Dzintaru Pudānu
Birutu Ratnieci
Valentīnu Sērmūkšu
Genādiju Aļhimoviču
Františku Savicku
Jevgēniju Šavkunenko
Zelmu Valpēteri
Liu Maru Žaugru
Tatjanu Joņinu
Evgeny Nadezhdinskiy
Aloizu Roskošu
Mihailu Buliginu
Staņislavu Hasiaku
Viju Jankausku
Teklu Jefremovu
Mariju Katkeviču
Guntu Ainu Miķelsoni
Māri Pauzeri
Klavdiya Robezhnieks
Vandu Ināru Truboviču
Jāni Vārpiņu
Rasmu Zālīti
Iraidu Aparjodi
Viktoru Bakuļinu
Anitu Dunduri
Meriju Gelpinu
Maritu Grāvīti
Robertu Hļebņikovu
Bernardu Jurkeviču
Vilni Melbārdi
Ati Saksonu
Oļegu Sapronovu
Vizmu Šusti
Robertu Veidenbergu
Ievu Buili
Mariju Driču
Oļegu Rimdenoku

Saulkrastu novada dome 
izsaka līdzjūtību aizsaulē 
aizgājušo tuviniekiem
Indulis Lācis
26.08.1944.–02.12.2016.
Biruta Brinkmane
16.09.1932.–01.12.2016.
Anna Bluķe
26.07.1926.–05.12.2016.
Dainis Ungurs
12.08.1944.–01.12.2016.
Vitālijs Afanasjevs
01.11.1950.–05.12.2016.
Mirdza Liepiņa
28.08.1934.–10.12.2016.
Elena Sutkeviča
17.11.1950.–13.12.2016.
Kārlis Leinasars
18.09.1937.–14.12.2016.
Gunta Grasmane
12.01.1942.–19.12.2016.
Ringolds Simsons
04.02.1952.–20.12.2016.
Dzidra Ozolīte
29.06.1922.–26.12.2016.
Mairis Drozda
26.03.1989.–24.12.2016.

Paldies par palīdzību
Mēs, Valaiņu ģimene, izsa
kām siltu pateicību visiem 

Saulkrastu un Zvejniek
ciema iedzīvotājiem, kas 
nepalika vienaldzīgi un 

palīdzēja gan ar domām, 
gan darbiem pēc uguns

nelaimes, kas diemžēl 
tik negaidīti piemeklēja 

mūsu ģimeni. Jūsu 
atbalsts mums ļoti daudz 
nozīmē! Īpašu pateicību 
vēlamies izteikt mīļajai 
Grabčiku ģimenei par 

viņu dedzīgo un sirsnīgo 
palīdzību! No sirds sakām 

paldies!

15. janvārī 16.00 aktiera Krista-
pa Rasima muzikālā monoizrāde 
„Personības dalīšanās”.  Biļetes ie-
priekšpārdošanā no 15. decembra 
kultūras namā „Zvejniekciems” 
un Saulkrastu sporta centrā pie 
administratoriem. Biļetes cena 
līdz 30. decembrim 7 EUR, vēlāk –  
10 EUR! 

Pēc izrādes – autobuss maršru-
tā: k/n „Zvejniekciems” – centrs –  
Baltā kāpa.

Lieliskais aktieris un TV šova „Iz-
klausies redzēts!” uzvarētājs Kris-
taps Rasims devies Latvijas tūrē, 
lai skatītājus iepazīstinātu ar savu 
jauno muzikālo monoizrādi „Per-
sonības dalīšanās”. „Tā ir savdabī-
ga stand up izrāde, kurā skanēs arī 
paša sacerētas miniatūras. Vairāk 
neko neatklāšu, jo gribu, lai publika 
padomā un pati saprot, kas tas ir,” 
par jauno projektu, kura režisors 
ir Valdis Pavlovskis, saka Kristaps, 
savukārt Valdis ar smaidu piebilst, 
ka zināmā mērā jaunā izrāde „ne-
daudz būs provokācija”.
Atgādināsim, ka skatītāju mīles-
tību Kristaps Rasisms izpelnījās, 
TV šovā „Izklausies redzēts!” ļoti 
veiksmīgi atdarinot Jezupu no 
Jāņa Streiča filmas „Limuzīns Jāņu 
nakts krāsā”, grupas „The Prodigy” 
solistu un, protams, leģendāro 
dziedātāju Džo Kokeru.
Izrādes režisors Valdis Pavlovskis, 
muzikālais noformējums – Juris 
Kristons, producents – Jānis Kļaviņš.
20. janvārī no 15.00 līdz 18.00 
kultūras namā „Zvejniekciems” 
1991. gada barikāžu aizstāvju 
atceres dienā izglītojošs sarīko-
jums „Iepazīsim vēsturi un lai-
ku” – laikmeta zīmes, atribūti un 
tehnika, foto liecības no Barikā-
žu muzeja, viktorīna un iespēja 
pagatavot un nobaudīt barikāžu 
aizstāvju tradicionālo cienastu. 
Īpaši aicināti skolēni un jaunieši! 
3. februārī 14.00 kultūras namā 
„Zvejniekciems” jauna Valmie-
ras kinostudijas izrāde bērniem 
„Smurfiņi un meža olimpiāde”. 
Ieejas biļetes cena 4 EUR, biļešu 
tirdzniecība iepriekšpārdošanā, sā-
kot no 16. janvāra, Saulkrastu spor-

Pasākumu kalendārs

Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
9.
-

10.
12.00–17.00

11.
9.00–13.00

12.
9.00–16.00

13.
–

16.
9.00–16.00

17.
9.00–16.00

18.
9.00–14.00

19.
12.00–17.00

20.
-

23.
–

24.
9.00–16.00

25.
–

26.
12.00–17.00

27.
9.00–13.00

30.
9.00–16.00

31.
–

RTG kabineta darba laiks janvārī

Saulkrastu poliklīnikas informācija
Saulkrastu poliklīnikas reģistratūras darba laiks P., T., Pk.  8.00–16.00, 
O., C. – 9.00–17.00. Steidzamās medicīniskās palīdzības punkts – 
visu diennakti. Ārstu pieņemšana pēc iepriekšēja pieraksta pa tālr. 
67952700.

Endokrinoloģe Brigita VIZIŅA      31.janvāris 14.00-17.00
Kardiologs 18.janvāris 9.00-13.00
Otolaringoloģe Ilona KRONBERGA ceturtdiena 13.30-16.00
Acu ārste Ausma SPROĢE pirmdiena 10.00-15.00

Acu ārste Sandra AUSEKLE 24.janvāris 
26.janvāris

15.10-16.30
14.40-17.00

Acu ārste Aneļa Šugajeva ceturtdiena 10.00-13.00
Neiroloģe Dace DZIRKALE pirmdiena 14.00-16.00
Neirologs Ainārs VECVAGARS 13.,27.janvāris 11.00-16.00
Onkoloģe Santa RAUDIŅA sestdiena 10.00-13.00

Interniste Tatjana GRUZDOVA otrdiena, trešdiena, 
ceturtdiena 11.00-17.00

Ķirurgs Aleksandrs KUZŅECOVS otrdiena,
piektdiena

14.00-17.00
9.00-13.00

Ķirurgs Andris ZEMĪTIS trešdiena, ceturtdiena 
(pēc grafika)

9.00-12.00
14.00-17.00

Ķirurgs Nikolajs DUPLIŠČEVS pirmdiena 9.00-12.00
Ķirurgs Jurijs SOROKINS sestdiena 11.00-14.00
USG A.MICKEVIČA darbdiena 8.15-9.15

Ginekoloģe A.Mickeviča
 (iepriekšējs pieraksts t.26539333)

pirmdiena, otrdiena, 
trešdiena, piektdiena
ceturtdiena

9.00-13.00
9.00-18.00




