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Deputāti atbalsta 
uzņēmēju iniciatīvu
Saulkrastu novada domes 
deputāti atbalstīja biedrības 
„Saulkrastu Uzņēmēju 
biedrība” iniciatīvu pašvaldības 
administratīvajā teritorijā 
uzstādīt karoga mastu.

18. oktobrī domes ārkārtas sēdē 
deputāti pieņēma lēmumu nodot 
bezatlīdzības lietošanā daļu no 
laukuma 40 kvadrātmetru platī-
bā Smilšu ielā 3 (starp Saulkras-
tu Pēterupes baznīcu un pasta 

ēku), kur paredzēts izveidot vietu 
18 metru augsta karoga masta ie-
rīkošanai.

Tāpat tika nolemts, ka vietas 
sakārtošanā pašvaldība ieguldīs 
4600,00 eiro, lai labiekārtotu celi-
ņu karogam pieguļošajā teritorijā.

Biedrība plāno karoga mastu 
uzstādīt līdz šī gada novembra 
vidum un Latvijas karogu tajā 
pacelt 18. novembrī – Latvijas Re-
publikas proklamēšanas 99.  ga-
dadienā. 

Notiks Ziemassvētku 
labdarības akcija
Saulkrastu Sociālais dienests 
aicina atbalstīt akciju „Gaišus 
Ziemassvētkus”, lai kopā ar 
pašvaldības devumu radītu 
Saulkrastu Sociālā dienesta 
klientiem – trūcīgām un 
maznodrošinātām ģimenēm, 
1. grupas invalīdiem, bērniem 
bāreņiem, vientuļiem 
pensionāriem, pansionāta 
iemītniekiem un arī daudzbērnu 
ģimeņu bērniem – līksmus un 
gaišus Ziemassvētkus.

Lūdzam uzņēmējus un citus inte-
resentus atbalstīt šo pasākumu ar 
naudas ziedojumiem vai ar pašu 
ražojumiem līdz 4. decembrim. 

Par atbalstu akcijai lūdzam ziņot 
pa tālruni 67142510 vai 67142511 
vai Saulkrastu domes 108. kabi-
netā.

Mūsu konts:
Saulkrastu novada dome,
reģ. Nr. 90000068680,
„Swedbank”, 
konta Nr. LV17HA-
BA0551028797653,
ar norādi „Akcijai „Gaišus Zie-
massvētkus””

Akcijas „Gaišus Ziemassvēt-
kus” organizētāju vārdā un uz at-
saucību cerot,

Kristīne Mozga, 
Sociālā dienesta vadītāja

Paldies par paveikto
Kā ik gadu Latvijas 
Republikas dzimšanas dienas 
priekšvakarā Saulkrastu 
novada dome suminās tos, 
kuru profesionālo darbu, 
sabiedriskās aktivitātes 
un ieguldījumu kopējā 
labklājībā šogad ir novērtējuši 
darba devēji un iedzīvotāji, 
pasniedzot apbalvojuma 
rakstu un naudas balvu.

Nominācijā „Izglītība” apbalvo-
jumu saņems: Saulkrastu vidus-
skolas kolektīvs par mērķtiecīgu 
un kvalitatīvu darbu, Saulkrastu 
Jauniešu mājas vadītāja Ingūna 
Feldmane par neformālās izglī-
tības attīstīšanu un bērnu un 
pusaudžu lietderīgu brīvā laika 
pavadīšanas veicināšanu, Zvej-
niekciema vidusskolas skolotā-
jas Vija Skudra un Daiga Zande 
par kvalitatīvu un mērķtiecīgu 
darbu, PII „Rūķītis” pirmskolas 
izglītības skolotāja Ligita Rozen-

berga par ilggadēju, radošu un 
izglītojošu darbu un Vidzemes 
jūrmalas Mūzikas un mākslas 
skolas direktore Ieva Lazdauska 
par ilggadēju kultūrizglītojošu 
darbu un profesionālu pedago-
ģisko darbu.

Nominācijā „Apkalpojošā sfē-
ra“ par viesmīlības pakalpojumu 
attīstību un bagātināšanu sumi-
nās viesu nama „Aizvēji” saimnie-
ci Līgu Vaideri.

Nominācijā „Medicīna” apbal-
vojumu par pašaizliedzīgu darbu 
un īpašām rūpēm par pacientiem 
pasniegs Saulkrastu slimnīcas ap-
rūpes māsai un sterilizācijas teh-
niskajai darbiniecei Anitai Balt-
purviņai.

Nominācijā „Mecenātisms” 
apbalvojumu par Saulkrastu kul-
tūras un sporta notikumu un ko-
lektīvu atbalstu un ieguldījumu 
zivju resursu atjaunošanā saņems 
SIA „Varita” vadītājs Agris Lapiņš.

Nominācijā „Uzņēmējdarbība” 

par ilggadēju un veiksmīgu uzņē-
mējdarbību sveiks SIA „Saulkras-
tu meži” vadītāju Valdi Baltiņu.

Nominācijā „Sabiedriskais 
darbs” par nesavtīgu palīdzību 
līdzcilvēkiem pateiksies Saulkras-
tu Pensionāru biedrības dalībnie-
cei Skaidrītei Incenbergai.

Nominācijā „Par mūža ieguldī-
jumu” par izcilu veikumu Latvijas 
nemateriālā kultūras mantojuma 
saglabāšanā, prasmīgu, radošu 
darbu un Saulkrastu novada kul-
tūrtelpas kopšanu, kā arī atzīmē-
jot audēju kopas „Kodaļa” 55 gadu 
jubileju, apbalvos tās dibinātā-
ju un ilggadēju vadītāju Rasmu 
Krūkliņu.

Uzmanību! Apbalvošanas pa-
sākums notiks svētku sarīkoju-
ma laikā piektdien, 17. novembrī, 
plkst. 19.00 Saulkrastu Sporta 
centrā Smilšu ielā 3, Saulkrastos. 
Detalizētāku informāciju par LR 
proklamēšanas gadadienai veltī-
to sarīkojumu lasiet 12. lpp.

Šo pašu svētāko
Tu neaizmirsti:
vai celies debesīs,
vai jūras dzīlēs nirsti,
vai draugu pulkā
dali savu prieku,
vai viens pats satiecies
ar pretinieku –
Tu esi Latvija! 
(O.Vācietis)

Aicinājums Saulkrastu 
novada iedzīvotājiem kļūt par 
audžuģimenēm vai aizbildņiem
Bērnam, lai viņš pilnvērtīgi attīs-
tītos, ir nepieciešama ģimeniska 
vide, kurā dominē mīlestība, sa-
pratne un cieņa citam pret citu. 
Diemžēl ir situācijas, kad bērns 
dažādu iemeslu dēļ savā biolo-
ģiskajā ģimenē ir palicis neaiz-
sargāts, viņam netiek sniegta 
nepieciešamā aprūpe ikdienā un 
vecāku mīlestība. Bērns paliek 
bez vecāku gādības, un ir nepie-
ciešams bērnam sniegt aprūpi 
ārpus bioloģiskās ģimenes. Au-
džuģimene ir viena no ārpusģi-

menes aprūpes formām, kurā 
bērnam, kam nav vecāku vai par 
kuru dažādu iemeslu dēļ nerū-
pējas viņa īstie vecāki, ir iespēja 
dzīvot citā ģimenē vai ģimenes 
aprūpei iespējami pietuvinātos 
apstākļos.

Saulkrastu novada bāriņtiesa 
aicina iedzīvotājus būt atsaucī-
giem un kļūt par audžuģimenēm 
vai aizbildņiem, būt gataviem 
dalīties mīlestībā, uzņemoties 
rūpes par bērniem, kuri palikuši 
bez savu bioloģisko vecāku gādī-

bas un alkst pēc ģimeniskas vides, 
mīlestības un uzmanības.            

Vajadzība pēc bērnu ievietoša-
nas audžuģimenē nepieciešama 
arī krīzes situācijās.

Ģimenes vai personas, kuras 
jūt sevī aicinājumu kļūt par au-
džuģimenēm, aizbildņiem vai 
adoptētājiem, laipni tiek gaidīti 
plašākas informācijas saņemšanai 
Saulkrastu novada bāriņtiesā Rai-
ņa ielā 8, Saulkrastos, Saulkrastu 
novadā, tālrunis saziņai 67142509 
vai 25708981.

Sveicam Saulkrastu novada 
iedzīvotājus 

Latvijas Republikas 
proklamēšanas dienā !
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Pašvaldības 
iestādes vadītājs
Reizi četros gados virkne topošo 
politiķu sola vēlētājiem daudzas 
pārmaiņas, labāku pārvaldību un 
strauju novada izaugsmi. Kaut 
gan deputātiem ir lielas pilnva-
ras ietekmēt pašvaldības darbu 
(ievēlēt priekšsēdētāju, pieņemt 
budžetu, citus saistošus lēmumus 
un iecelt iestāžu vadītājus), nova-
da ikdienas darba kvalitāte pār-
svarā ir atkarīga no pašvaldības 
iestāžu vadītājiem. 

Saulkrastu novadā ir 2 kapi-
tālsabiedrības un 15 pašvaldības 
iestāžu, kuru vadītāji tiešā veidā 
ir pakļauti domei. Minēšu galve-
nās prasmes, īpašības un darbus, 
kuras es sagaidu no iestāžu vadī-
tājiem: 

1) Vadītājs ne mirkli nedrīkst 
aizmirst, ka viņa darba un mai-
zes devējs ir nodokļu maksātājs. 
Pašvaldības iestādes vadītājs taču 
ir nodrošināts ar algu, visiem 
iespējamajiem un nepiecieša-
majiem palīglīdzekļiem un re-
sursiem, apmaksātiem rēķiniem 
par telpām, kurās sēž, datoru un 
telefonu, kuru lieto, un degvielu, 
kuru nobrauc. Nav pieļaujams, ka 
pašvaldības iestādes vadītājs pret 
saviem darbiniekiem vai nodokļu 
maksātājiem izturas kā pret ze-
mākas šķiras cilvēkiem, kuri mīļā 
miera labad ir jāpacieš. Vadītājam 
jāpiemīt spējai uzklausīt darbi-
nieku un iedzīvotāju viedokli, 
priekšlikumus un kritiku. Vadī-
tājam ir jāreaģē uz iniciatīvām, 
nevis tās jāizmet miskastē!

2) Vadītājam detalizēti jāpārzi-
na iestādes īstermiņa un ilgtermi-
ņa mērķi un iestādes vajadzības. 
Par šīm vajadzībām vadītājam ir 
jācīnās domē, jāaizstāv iestādes 
un tās darbinieku intereses. Paš-
valdības resursi vienmēr bijuši 
un būs ierobežoti – no iestādes 
vadītāja ir atkarīgs, cik lielā mērā 

līdzekļi tiks piešķirti konkrētas 
iestādes attīstībai.

3) Vadītājam ir precīzi jāpārzi-
na savas iestādes un pamatlīdzek-
ļu tehniskais stāvoklis. Nav pie-
ļaujama nolaidīga attieksme pret 
pašvaldības īpašumu.

4) Reizi gadā vadītājam jāveic 
pārrunas ar saviem darbiniekiem, 
nepieciešamības gadījumā – jā-
organizē anonīmas aptaujas, lai 
noskaidrotu patieso darbinieku 
viedokli par darba vidi. Vadītājam 
jāorganizē savu darbinieku tālāk-
izglītība, kā arī pašam jāpiedalās 
pieredzes apmaiņās un pašizglī-
tošanā. Šis punkts ir sevišķi sva-
rīgs iestāžu vadītājiem, kuri savu 
iestādi vada vairāk nekā 5 gadus 
un kuriem šķiet, ka viņi ir tik pie-
redzējuši, ka visu dara augstākajā 
līmenī. Vadītājam ir jābūt paškri-
tiskam, citādi viņš savu iestādi 
gremdēs.

5) Vadītājam jāmeklē finanšu 
resursi arī ārpus pašvaldības bu-
džeta, lai īstenotu dažādas rado-
šas idejas, kas var uzlabot iestādes 
darbu. Pirms atrast simts iemes-
lu, kādēļ nedarīt, jāatrod vismaz 
viens, lai darītu.

Tikai pieci punkti, kas izklau-
sās ārkārtīgi vienkārši izdarā-
mi un ir pašsaprotami. Bet cik 
daudzi no 17 iestāžu vadītājiem 
Saulkrastos atbilst izvirzītajiem 
kritērijiem? Man, līdzīgi kā jums, 
ir savs subjektīvais viedoklis par 
katru vadītāju. Bet, lai viedoklis 
kļūtu objektīvs, plānoju iestāžu 
vadītājiem dot laiku vēl 6 mē-
nešus, lai tie pierāda sevi darbā. 
Un tad objektīvi izvērtēsim, ar 
kuriem vadītājiem sadarbība jā-
turpina.

Alens Horsts, 
Saulkrastu novada domes  

deputāts

Noslēgti līgumi par 
gājēju celiņa pārbūvi un 
apgaismojuma izbūvi
Saulkrastu novada dome oktob-
ra beigās noslēdza divus ar no-
vada infrastruktūras uzlaboša-
nu saistītus līgumus: par gājēju 
celiņa pārbūvi Alfrēda Kalniņa 
ielā, posmā no Ainažu ielas līdz 
Ķīšupes ielai, un par ielu apgais-
mojuma izbūvi Saulkrastu admi-
nistratīvajā teritorijā – Viļa Lāča 
ielā, no Brāļu Kaudzīšu ielas līdz 
autoceļam P6, un ielu apgais-

mojuma izbūvi Vidrižu ielā, no 
autoceļa A1 līdz Bīriņu ceļš–Sau-
līte.

Gājēju celiņa pārbūves laikā 
tiks demontētas vecās betona 
plātnes, apmales, kā arī demon-
tēts asfaltbetona segums, uz-
stādītas jaunas ielu apmales un 
betona bruģa segums un veikti 
citi būvniecības darbi. Celiņa pār-
būvi veiks iepirkuma procedūrā 

uzvarējušais uzņēmums SIA „GP 
Holding”. Darbus plānots pabeigt 
līdz nākamā gada maija vidum. 
Līguma summa ir 41 231,65 eiro.

Savukārt ielu apgaismojuma 
izbūves gaitā tiks uzstādīti jauni 
6,5 m augsti apgaismojuma balsti 
un LED tipa gaismekļi. Darbus 
veiks SIA „Amanda-EA” par 38 
964,66 eiro. Būvdarbu termiņš ir 
līdz šī gada beigām.

Notiks meliorācijas sistēmas 
tīrīšanas un atjaunošanas darbi
Saulkrastu novada dome ir 
noslēgusi līgumu ar SIA „E 
būvvaldība” par meliorācijas 
sistēmas atjaunošanas 
darbiem Saulkrastu 
pašvaldības administratīvajā 
teritorijā.

Meliorācijas darbu laikā tiks iz-
ņemti krūmi, kas traucē ūdens 
plūsmai gultnē, kā arī notiks 
grunts ieskalojumu, sadzīves at-
kritumu un piesērējumu izņem-
šana. Tāpat tiks likvidēts caurte-

ku piesērējums un atjaunoti to 
konstruktīvie elementi, atjaunots 
ceļu un nobrauktuvju segums, 
nomainītas bojātās caurtekas, kā 
arī veikti citi ar meliorācijas sistē-
mu funkciju saistīti darbi.

Meliorācijas sistēmas tīrīšana, 
kopšana un atjaunošana notiks 
ciema „Ķīšupe 2” Astru, Ziedu ielu 
posmos, Rožu prospektā, Gais-
mas ielā 16, ciema „Priedes” Prie-
žu un Liepu ielās, ciemā „Roze” 
Nr. 63–119 un Nr. 185, 186, Tallinas 
ielā no Aģes tilta līdz Atpūtas ielai 

un no Atpūtas ielas līdz Ķīšu ielai, 
Ozolu ielā, ciemā „Jubileja” 179, 
ciema „VEF–Biķernieki” Desmitajā 
ielā un Zvejniekciemā Celtnieku 
ielā no Zaļās līdz Akmeņu ielai un 
Rožu ielā. Līdz ar to šajās teritori-
jās tiks noregulēts gruntsūdeņu 
līmenis un samazināsies minēto 
vietu applūšanas risks.

Kopumā tiks iztīrītas un atjau-
notas caurtekas 570 m un grāvji 
2690 m garumā. Plānots, ka dar-
bus pabeigs līdz šī gada decembra 
vidum. 

Uzsākti 
projektēšanas darbi
Kā jau iepriekš tika informēts, 
sabiedrība ar ierobežotu atbildī-
bu „Saulkrastu komunālserviss” 
septembra beigās noslēdza līgu-
mu ar personu apvienību „WESE-
MANN – Edrija – Būvmeistars” 
par projekta „Ūdenssaimniecības 
pakalpojumu attīstība Saulkras-
tos, II kārta” realizēšanu. Oktobra 
beigās ir sākti ūdensapgādes un 
kanalizācijas tīklu projektēšanas 
darbi.

Projekta ietvaros tiks izbūvēti 

vairāk nekā 18 km jaunu notek-
ūdeņu savākšanas tīklu, tai skaitā 
2 km kanalizācijas spiedvada un 
6 jaunas kanalizācijas sūkņu sta-
cijas, papildus pārbūvējot vienu 
kanalizācijas sūkņu staciju, kā arī 
nepilni 5 km jaunu ūdensvadu. 
Plānots, ka būvniecības darbi sāk-
sies 2018. gada vasarā.

3% likmes piemērošana 
nekustamajam īpašumam
Ņemot vērā to, ka pēc saistošo 
noteikumu Nr. 14 „Par nekus-
tamā īpašuma nodokli un ne-
kustamā īpašuma nodokli un 
tā atvieglojumiem” publikācijas 
informatīvā izdevuma „Saulkras-
tu Domes Ziņas” oktobra nu-
murā iedzīvotāji interesējās par 
veikto papildinājumu saistībā ar 
nekustamā īpašuma aplikšanu 
ar 3% likmi, ja ēkas būvniecība 

pārsniegs normatīvajos aktos no-
teikto kopējo būvdarbu veikšanas 
ilgumu, informējam, ka šī norma 
stāsies spēkā no 2022. gada 1. ok-
tobra (pamatojoties uz „Būvnie-
cības likumu”). Aicinām sakārtot 
visu nepieciešamo dokumentāci-
ju un nodot būves ekspluatācijā 
līdz minētajam termiņam, pretējā 
gadījumā tiks piemērota 3% ne-
kustamā īpašuma nodokļa likme.

Piedāvā aprūpes pakalpojumus bērniem 
ar īpašām vajadzībām un viņu ģimenēm
Lai nodrošinātu psihosociālo 
atbalstu un pedagoģiskos 
un aprūpes pakalpojumus 
bērniem ar īpašām vajadzībām 
un viņu ģimenēm, ir iespēja 
pieteikties pakalpojumam 
„Atelpas brīdis”.

Pakalpojuma „Atelpas brīdis” 
mērķis ir nodrošināt bērniem 
ar invaliditāti un funkcionāliem 
traucējumiem īslaicīgu diennakts 
sociālās aprūpes pakalpojumu, 
atslogojot ģimenes un piederīgos 
no smagās, atbildību un lielu spē-
ku prasošās aprūpes un audzinā-
šanas pienākumu veikšanas.

Pakalpojumu nodrošina Bērnu 
slimnīcas speciālisti (sociālie au-
dzinātāji, aprūpētāji, māsu palīgi, 
speciālais pedagogs, sociālais dar-
binieks, medicīnas māsa u.c.), kuri 

papildus aprūpei attīsta bērniem 
pašapkalpošanās iemaņas un so-
ciālās prasmes, palīdz veidot so-
ciālos kontaktus, mudina bērnus 
iesaistīties dažādās piemērotās in-
dividuālās un grupu aktivitātēs, kā 
arī organizē viņu brīvā laika pava-
dīšanu. Programmas norises laikā 
bērniem tiek piedāvāta iespēja ap-
gūt jaunas iemaņas un piedalīties 
radošās aktivitātēs  – zīmēt, dzie-
dāt, dejot, rotaļāties un darboties 
ar dažādiem materiāliem.

Bērna vecāki un citi ģime-
nes locekļi saņem atbalstu un 
praktiskas konsultācijas par sava 
bērna aprūpes, audzināšanas un 
izglītošanas jautājumiem, kā arī 
sadarbībā ar pakalpojuma spe-
ciālistiem iesaistās bērna sociālās 
aprūpes plāna veidošanā un reali-
zēšanā. „Atelpas brīža” pakalpoju-

mu ir iespējams arī iekļaut vieno-
tā programmā ar iepriekš plānotu 
rehabilitācijas kursu, ja bērnam 
tādu ir nozīmējuši speciālisti (fi-
zioterapeits, logopēds, ergotera-
peits, psihologs u.c.).

Pakalpojums ir domāts pirms-
skolas un skolas vecuma bērniem, 
kuri ikdienā nevar apmeklēt sko-
lu smagā veselības stāvokļa dēļ. 
Pakalpojums ir pieejams visu 
diennakti, bez brīvdienām. Adre-
se: Rīga, Juglas iela 20.

Saulkrastu novada iedzīvotā-
jiem, lai pieteiktos pakalpoju-
mam „Atelpas brīdis” (pašvaldību 
finansēts pakalpojums ģimenēm, 
kuras audzina bērnu ar invali-
ditāti), ir nepieciešams vērsties 
Saulkrastu Sociālajā dienestā Rai-
ņa ielā 8. Tālr. uzziņām 67142510 
vai 25708983.

Turpinās pārbūves darbi 
gājēju tiltiņam pār Aģes upi 
Pārbūves darbi gājēju tiltiņam 
pār Aģes upi turpinās. Plānots, 
ka būvniecības darbus pabeigs 
šī gada decembrī. 

Pirms darbu uzsākšanas tilta 
konstrukciju pārbaudi veica ser-
tificēti būvinženieri, kas konsta-
tēja, ka vecais tilts ir būvēts bez 
mūsdienu būvniecības prasībām 
atbilstošiem dokumentiem, iz-
mantojot tilta būvniecībai neat-
bilstošas konstrukcijas. Pārbūves 
procesā ir nomainīti visi kons-
truktīvie elementi, atjaunojot at-
balsta sienas, kas saglabājušās no 
20. gs. sākumā būvētā tilta. 
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NVA konsultācijas 
Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) Siguldas filiāles darbinieki pieņems klientus 

4. un 7. decembrī no plkst. 10.00 līdz 15.00 Saulkrastu domes telpās, cokolstāvā. 
Aicinām sekot norādēm!

Notiek darbs pie 
adrešu sakārtošanas
Saulkrastu novada 
pašvaldība šobrīd veic darbu 
pie adresācijas objektu 
sakārtošanas. Adreses tiks 
mainītas vai precizētas visos 
Saulkrastu novada Saulkrastu 
pagasta teritorijas ciemos. 

Informējam, ka saskaņā ar Minis-
tru kabineta 2015. gada 8.  decem-
bra noteikumu Nr. 698 „Adre sā cijas  
noteikumi” (turpmāk  – Adre sā-
ci jas noteikumi) pašvaldībai bez 
personas piekrišanas, izvērtējot 
konkrēto situāciju, ir tiesības pie-
šķirt adresi, ja adrese adresācijas 
objektam nav piešķirta, un mainīt, 
likvidēt vai precizēt adreses pie-
raksta formu, ja reģistrētā adrese 
neatbilst šajos noteikumos minē-
tajām prasībām. 

Īpašuma nosaukums, ar kādu 
konkrētais īpašums reģistrēts ze-
mesgrāmatā, nemainīsies – mai-
nīsies tikai adrese, kur šis īpašums 
atrodas. Lēmumus par adreses 

maiņu, likvidāciju vai jaunas pie-
šķiršanu pašvaldība nosūta Valsts 
zemes dienestam, līdz ar to infor-
mācija par aktuālajām adresēm 
elektroniski tiek nodota Nekus-
tamo īpašumu valsts kadastra 
informācijas sistēmai un Valsts 
vienotajai datorizētajai zemesgrā-
matai, kā arī visām iestādēm, ku-
rām ir noslēgts sadarbības līgums 
ar Valsts zemes dienestu, tādēļ ne-
kustamā īpašuma īpašniekam nav 
šajā sakarā jāveic kādas darbības. 

Adrešu maiņa neietekmē arī 
nekustamā īpašuma nodokļa ap-
rēķinu. Tāpat adrese automātiski 
tiek mainīta iedzīvotāju reģistrā 
un personām nav nepieciešams 
savu dzīvesvietu deklarēt atkār-
toti. Vienīgi iedzīvotājiem pašiem 
par adreses maiņu jāinformē ies-
tādes, ar kurām ir nodibinātas tie-
siskās attiecības un kurām adreses 
maiņas fakts var interesēt, piemē-
ram, „Lattelecom”, „Latvenergo”, 
Valsts ieņēmumu dienests, Uzņē-

mumu reģistrs, bankas, kā arī per-
sonas, ar kurām notiek personiskā 
un lietišķā sarakste, citādi vēstule 
var nesasniegt savu adresātu.

Arī turpmāk par adrešu mai-
ņu Saulkrastu novada dome in-
formēs iedzīvotājus pašvaldības 
interneta vietnē www.saulkrasti.
lv un pašvaldības informatīvajā 
izdevumā „Saulkrastu Domes 
Ziņas” un katram nekustamā īpa-
šuma īpašniekam, kuru īpašumus 
skars adreses maiņa, saprātīgā 
termiņā (ņemot vērā adresātu ap-
jomu) lēmums par adreses maiņu 
tiks nosūtīts pa pastu uz īpašnie-
ka deklarēto dzīvesvietas adresi. 
Lēmumus par adreses maiņu paš-
valdība nodos arī Saulkrastu un 
Zvejniekciema pasta nodaļām, lai 
adreses maiņas dēļ pasta nodaļās 
saņemtās vēstules sasniegtu savu 
adresātu.

Neskaidrību gadījumā lūdzam 
sazināties ar Nekustamo īpašumu 
nodaļu pa tālruni 67142518.

VKKF 3. kultūras projektu 
konkursā atbalsts 
arī bibliotēkai
Noslēdzies Valsts 
kultūrkapitāla fonda (VKKF) 
šī gada 3. kultūras projektu 
konkurss, kurā atbalstīts arī 
Saulkrastu novada bibliotēkas 
iesniegtais projekta pieteikums 
„Lasītava krustojumā”. 
Literatūras nozarē tas guvis 
finansiālu atbalstu 1000 eiro. 

Projekta mērķis ir kopā ar grāma-
tu autoriem popularizēt latviešu 
oriģinālliteratūru bērniem un 
jauniešiem, piesaistot mērķau-
ditorijas uzmanību bērnu lite-
ratūrai, lasīšanai, kā arī veicināt 
viņu lasītprasmi un interesi par 
iespieddarbiem. Bibliotēka plāno 
aktīvi iesaistīt Saulkrastu novada 
bērnus un jauniešus literārajos 
pasākumos. Projekta īstenoša-
nas gaitā tiks organizēti deviņi 

lasīšanas veicināšanas pasākumi 
Saulkrastu novada bibliotēkā 
un Zvejniekciema vidusskolā, 
pieaicinot literātus – Arvīdu Di-
niju Deģi, Ievu Samausku, Ievu 
Melgalvi, Liliju Berzinsku, Luīzi 
Pastori, Eviju Gulbi, Rasu Bugavi-
čuti-Pēci, Lauru Dreiži un Lindu 
Nemieru. 

Projekta norises laiks – no 
2017. gada 20. novembra līdz 
2018. gada 31. maijam. Pasākumu 
norises vieta – Saulkrastu novada 
bibliotēka un Zvejniekciema vi-
dusskola.

Projekta „Lasītava krustojumā” 
ietvaros pasākumus ar līdzfinan-
sējumu 970 EUR apmērā atbalsta 
arī Saulkrastu novada dome. 

Ilze Dzintare, 
Saulkrastu novada bibliotēka

Zvejniekciemā 
atjaunos centralizēto 
siltumapgādes sistēmu
Saskaņā ar Eiropas Savienības 
struktūrfondu nosacījumiem 
Centrālā finanšu un līgumu 
aģentūra šī gada oktobra 
beigās apstiprināja SIA 
„Saulkrastu komunālserviss” 
projekta „Siltumavota 
efektivitātes paaugstināšana 
Zvejniekciemā” iesniegumu. 

Tas nozīmē, ka uzņēmums rea-
lizēs Zvejniekciema katlumājas 
pārbūvi, kā rezultātā apkurē vairs 
netiks izmantotas akmeņogles, 
pārejot uz ekoloģiski tīrāku ku-
rināmā veidu – vietējo atjaunoja-

mo energoresursu šķeldu. Tāpat 
projekta ietvaros tiks modernizē-
tas siltumražošanas iekārtas, un 
jaudas pieaugums centralizētajā 
siltumapgādē būs no 930 kW līdz 
1,0 MW.

Projekta mērķis ir veicināt 
energoefektivitāti Zvejniekciema 
centralizētajā siltumapgādes sis-
tēmā, paaugstinot siltumenerģi-
jas ražošanas efektivitāti un vie-
tējo atjaunojamo energoresursu 
izmantošanu.

Projekta kopējā summa ir 369 
171 eiro, no kuriem 113 640 eiro ir 
Kohēzijas fonda atbalsts.

Informācija par Nacionālo bruņoto 
spēku un sabiedroto mācībām
Oktobra sākumā Saulkrastu 
novada dome saņēma vairākus 
mutiskus, kā arī rakstiskus 
iedzīvotāju jautājumus un 
sūdzības par trokšņiem nakts 
laikā, kas dzirdami no Ādažu 
poligona puses. Šie jautājumi 
tika nosūtīti Nacionālajiem 
bruņotajiem spēkiem (NBS) 
ar lūgumu skaidrot situāciju. 
No Aizsardzības ministrijas ir 
saņemta šāda atbilde:

„Aizsardzības ministrija informē, 
ka Ādažu poligonā regulāri no-
tiek Nacionālo bruņoto spēku un 
sabiedroto spēku mācības. Infor-
mācija par militārajām mācībām 
tiek publicēta Nacionālo bruņo-
to spēku interneta vietnē www.
mil.lv, kā arī sociālajos medijos 
„Twitter”, „Facebook” un „Drau-
giem”. Arī par konkrētajām mācī-
bām informācija masu medijiem 
tika izsūtīta jau 29. septembrī un 
vienlaikus nopublicēta Nacionālo 
bruņoto spēku interneta vietnē 
un sociālajos medijos.

Aizsardzības ministrija vērš 
uzmanību, ka mācības ir būtiska 
valsts aizsardzības sastāvdaļa, lai 
nodrošinātu Nacionālo bruņoto 
spēku un sabiedroto spēku kau-
jas spējas, kas ir garants Latvijas 
drošībai un mieram. Latvijas ka-
ravīriem, zemessargiem un mūsu 
sabiedrotajiem ir jābūt gataviem 
aizsargāt mūsu iedzīvotājus jeb-
kuros apstākļos, tāpēc apmācības, 
īpaši taktiskie vingrinājumi un 
mācības ar kaujas šaušanu, ir in-
tensīvas un maksimāli pietuvinā-

tas realitātei, līdz ar to var notikt 
jebkurā diennakts laikā.

Sabiedrotie ir ieradušies Latvi-
jā, lai aizsargātu mūsu valsts dro-
šību, un viņu klātbūtne mācībās 
apliecina, ka šīs ir tikai mācības, 
kurās tiek trenētas spējas, vienlai-
kus nodrošinot, ka nekad neradī-
sies tādas situācijas, kad šīs spējas 
būtu nepieciešams izmantot ār-
pus poligona robežām.

Jāuzsver, ka mācībās radītais 
troksnis netiek uzskatīts par in-
dustriāli radītu troksni un līdz ar 
to netiek ierobežots laikā un vie-
tā, ir īslaicīgs un nenodara kaitē-
jumu cilvēkam. Neskatoties uz to, 
bruņotie spēki maksimāli cenšas 
samazināt kaujas šaušanu naktīs 
un brīvdienās. Ādažu poligons 
ir viena no noslogotākajām ka-
ravīru un zemessargu apmācību 
vietām ne tikai Latvijā, bet tas ir 
lielākais militārais poligons Balti-
jas valstīs.

Jau ziņots, ka Nacionālajos 
bruņotajos spēkos rudenī intensī-
vi turpinās mācību cikls. Mācību 
un vingrinājumu laikā pa Latvi-
jas autoceļiem pārvietojas gan 
Latvijas, gan sabiedroto bruņoto 
spēku militārā tehnika, bet gaisa 
telpā lido militārās lidmašīnas un 
helikopteri. Nacionālie bruņotie 

spēki lūdz iedzīvotājus ar saprat-
ni izturēties pret notiekošajām 
mācībām, īslaicīgi radītajiem 
trokšņiem, militārās aviācijas 
gaisa kuģu pārlidojumiem un ie-
spējamiem īslaicīgiem satiksmes 
kustības apgrūtinājumiem.”

Ņemot vērā to, ka NBS mā-
cības skar ne vien Saulkrastu 
pašvaldības iedzīvotājus, bet arī 
poligona apkārtnē esošo Ādažu, 
Sējas, Carnikavas, Garkalnes un 
Inčukalna novada iedzīvotājus, 
novembra sākumā Ādažu poli-
gonā notika minēto pašvaldību 
priekšsēdētāju rosināta tikšanās 
ar aizsardzības ministru Raimon-
du Bergmani, lai rastu risinājumu 
visām pusēm labvēlīgā veidā.

Tikšanās laikā Saulkrastu no-
vada domes priekšsēdētājs Ervīns 
Grāvītis aicināja NBS izveidot 
trokšņu kartējumu, veicot trokš-
ņu mērījumus, kas informētu sa-
biedrību par poligonā notiekošo 
darbību radīto troksni un node-
rētu trokšņu samazināšanas rīcī-
bas plāna izstrādei.

Plānots, ka NBS Sauszemes 
spēku kājnieku brigādes koman-
dieris pulkvedis Ilmārs Atis Le-
jiņš apmeklēs Ādažu poligonam 
blakus esošos novadus, lai tiktos 
ar iedzīvotājiem un skaidrotu si-
tuāciju. 

NBS aicina sekot līdzi infor-
mācijai, kas tiek publicēta ofi-
ciālajos sociālo mediju kontos: 
„Facebook” (@Latvijasarmija) 
un „Twitter” (@Latvijas_armija) 
profilā, kā arī Nacionālo bruņoto 
spēku mājaslapā www.mil.lv. 

Uzmanību! 
Informācija politiski represētām personām
Tuvojoties Latvijas Republikas 
proklamēšanas dienai 18. no-
vembrī, Saulkrastu Sociālais die-
nests atgādina, ka tām politiski 
represētajām personām, kuras ir 
nomainījušas  banku vai bankas 
kontu, jāinformē par to Sociālais 
dienests. 

Politiski represētās personas, 

kuru dzīvesvieta pēdējā gada lai-
kā ir deklarēta Saulkrastu novadā, 
bet  kurām lēmums par  politiski 
represētas personas statusa  pie-
šķiršanu ir pieņemts  citā novadā, 
lūdzam, uzrādot politiski repre-
sētas personas apliecību, pieteik-
ties Saulkrastu Sociālajā dienestā. 

Tālrunis informācijai 67142511.

Aprēķināti pārvaldīšanas 
pakalpojumi
Pamatojoties uz 11.07.2017. Mi-
nistru kabineta noteikumiem 
Nr.  408 „Dzīvojamās mājas pār-
valdīšanas un apsaimniekošanas 
maksas aprēķināšanas notei-
kumi” sabiedrība ar ierobežotu 
atbildību „Saulkrastu komunāl-
serviss” šī gada 16. oktobrī savā 
tīmekļa vietnē www.komunalser-
viss.lv pub licēja apsaimniekoto 
daudzdzīvokļu dzīvojamo māju 
aprēķinātos pārvaldīšanas pakal-
pojumus 2018. gadam.

Uzņēmums aicina katras ap-
saimniekotās daudzdzīvokļu dzī-
vojamās mājas dzīvokļu īpašnie-

kus līdz šī gada 26. novembrim 
iepazīties un pieņemt lēmumu 
par sagatavoto dzīvojamās mā-
jas uzturēšanas darbu plānu un 
aprēķināto pārvaldīšanas maksā-
jumu apstiprināšanu vai noraidī-
šanu.

Informējam, ka sastādītais uz-
turēšanas darbu plāns un aprē-
ķinātie pārvaldīšanas maksājumi 
stāsies spēkā 2018. gada 1. janvārī, 
ja dzīvokļu īpašnieki līdz šī gada 
26. novembrim nebūs pieņēmuši 
lēmumu par uzturēšanas darbu 
plāna un pārvaldīšanas maksāju-
mu apstiprināšanu.
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Mācīšanās, tikai citāda
Tradicionāli mācību gada 
sākumā Saulkrastu vidusskola 
organizē skolēnu mācību 
ekskursijas. Neskatoties uz 
jauno informācijas tehnoloģiju 
ienākšanu skolā, mācību 
ekskursija joprojām ir metode, 
kuru mūsu skola iekļauj 
mācību procesā. 

Mācību ekskursijas palīdz dažā-
dot mācību procesu un plānotās 
mācību satura tēmas iepazīt at-
šķirīgos apstākļos – dabā, muzejā, 
darbnīcās, kultūras vai vēstures 
objektos. Mainot vidi, skolotā-
jiem ir iespēja dažādot skolas ik-
dienu, paaugstināt bērnu motivā-
ciju izzināt pasauli, priecāties par 
jaunatklātām vietām.

Savā pirmajā klases ekskursijā 
devās pirmo klašu skolēni. Bēr-
ni apmeklēja atpūtas kompleksu 
„Rakši”, kur viņi gida pavadībā 
iepazinās ar dažādiem dzīvnie-
kiem. Skolēniem bija iespēja do-
ties pastaigā ar lamām un pabarot 
dzīvnieciņus. Bērni pārliecinājās, 
cik pasaule ir saistoša un cik in-
teresanti ir mācīties. Pēc garšīgo 
pankūku ēšanas visi varēja teikt: 
„Diena bija izdevusies!”

Pārējo sākumskolas klašu ceļi 
šogad veda uz Zemgali. 2.a un 2.b 
klase gida pavadībā iepazinās ar 
Jelgavas vēsturi, praktiski apguva 
karameļu gatavošanu Karameļu 
darbnīcā un uzzināja, kā Latvi-
jā audzē strausus saimniecībā 
„Mazzariņi”.

Tērvete – Sprīdīša laimīgā 
zeme – bija 3.a un 3.b klases ga-
lamērķis. Tērvetes dabas parkā 
skolēni piedalījās „Mammas da-
bas” organizētajā nodarbībā „Zaļā 
klase”. Viņi iepazinās ar izplatītā-
kajiem Latvijas mežu kokiem, to 
īpašībām un augšanas īpatnībām. 
Skolēni izzināja Latvijas mežu un 

ūdens dzīvniekus un ieguva in-
formāciju par mežu aizsardzības 
nepieciešamību. Šajā dienā sko-
lēni apvienoja veselīgu pastaigu 
dabā ar iespēju iesaistīties dabas 
izpētes procesā. Skaidrot mežā 
notiekošo bērniem palīdzēja arī 
parka tēli – Meža māte, Sila raga-
niņa, Sīkstulis un rūķu saime. 

 Kad tīrumos raža novākta un 
nokultie labības graudi jau guļ ap-
cirkņos, abu ceturto klašu skolēni 
devās ekskursijā uz „Lāču” mai-
zes ceptuvi, lai paši uzzinātu un 
pārliecinātos, kā top gardā rudzu 
maize. Bērni iepazinās ar maizītes 
rašanās ceļu, paši no mīklas vei-
doja kliņģerus un cepumus. Abu 
klašu audzinātājas veidoja mai-
zes klaipiņus, ko vēlāk siltus un 
smaržīgus, tikko ceptus, veda mā-
jup. Neizpalika arī dažādu maizes 
šķēlīšu degustācija. Sapratām, cik 
atbildīgs, grūts, bet ļoti vajadzīgs 
ir maizes cepēja arods. Ar kārtī-
gu rudzu maizi iestiprinājušies, 
skolēni devās tālāk uz skaistajām 
Cenas purva takām, lai iepazītu 
dažādos purva augus, klausītos 

aizlidojošo putnu saucienos, el-
potu svaigo gaisu un priecātos par 
saules apmirdzētajām ainavām. 

Pamatskolas un vidusskolas 
skolēni savukārt izzināja Vidzemi 
un tuvākās kaimiņvalstis. 5.a klase 
apmeklēja Mazsalacas dabas par-
ku un Skaņo kalnu, pabija Ķirbi-
žu Meža muzejā, kur „pielaikoja” 
dažādus meža zvērus. Ekskursijas 
noslēgumā notika garšīgā Rūjienas 
saldējuma degustācija. 6. klases 
devās „Meža ekspedīcijā” uz Ro-
pažiem, kur apguva matemātiku, 
dabaszinības un mūziku mežā, kā 
arī iejutās būvinženieru lomās, bū-
vējot no dēļiem tiltu pēc Da Vinči 
skicēm. 7. un 9. klase koncentrējās 
uz kolektīva saliedēšanu piedzī-
vojumu pasākumā „Ūdensputni”, 
izturot arī Nakts trases grūtos 
pārbaudījumus un atgriežoties ik-
dienas mācību procesā kā daudz 
saliedētākas, draudzīgākas un pro-
duktīvākas klases. 5.b un 8.b klases 
apmeklēja Igaunijas „Ahhaa” cen-
tru, kur izmēģināja zinātnes un 
tehnoloģiju pasauli, kā arī tuvplā-
nā iepazina smalko mehānismu – 

cilvēka ķermeni. 11. un 12. klases 
devās uz Straupes Psihoneiroloģis-
ko klīniku, kur varēja novērtēt, ka 
rūpes visa mūža garumā prasa ne 
tikai cilvēka fiziskais ķermenis, bet 
arī garīgā veselība. Savukārt cilvēka 
mākslinieciskā un radošā gara ra-
dītās vērtības iepazina un novērtē-
ja 10. klases skolēni, kuri devās uz 
Rīgu, lai apmeklētu Latvijas Valsts 
mākslas muzeju.

Mācību ekskursija prasa no-
pietnu sagatavošanās darbu. Plā-
nojot mācību ekskursijas, skolo-
tāji cenšas nodrošināt pilnvērtīgas 
iespējas izglītības satura apguvei 

dažādās jomās, lai skolēniem būtu 
iespēja novērot, secināt, atklāt un 
saprast, eksperimentēt un risināt 
problēmas, jo tas, ko bērni izmēģi-
na un aptausta, veicina labāku at-
cerēšanos. Darbošanās dabā stipri-
na ne tikai bērnu ķermeni, bet arī 
prātu, stimulē emocijas un attīsta 
intelektu. Bērni ir vairāk ieintere-
sēti apkārtējā vidē un tās norisēs. 

Paldies vecākiem par ieintere-
sētību un finansiālo atbalstu! 

Astrīda Dineviča un  
Ivonna Ungure, 

Saulkrastu vidusskola

Cienījamie pedagogi, absolventi, draugi!
Informējam, ka 2018. gada 20. janvārī 

visi būsiet gaidīti Saulkrastu vidusskolas 
jubilejas un absolventu salidojuma 

pasākumā. 
Sekot turpmākajai informācijai!

4.a klases meitenes kopā ar skolotājām Daigu Bernau un Ināru Strapcāni 
„Lāču” ceptuvē.

4.b klases skolēni Cenu tīrelī. Foto no Saulkrastu vidusskolas arhīva

Bibliotekārās stundas par drošības 
jautājumiem internetā
Laikā, kad straujā tehnoloģiju 
attīstība dod iespējas bērniem 
un jauniešiem aizvien vairāk 
izmantot internetu, Saulkrastu 
novada bibliotēka aicina uz 
bibliotekārajām stundām par 
drošības jautājumiem internetā. 

Pieaugušajiem ikdienā ne tikai 
jāpievērš uzmanība, kādus resur-
sus jaunā paaudze virtuālajā vidē 
lieto, bet jāpārrunā ar bērniem, 
kas īsti ir patiesais drauds un 
kas – tikai ilūzija. Tāpat jāmāca 
nepļāpāt ar svešiem cilvēkiem un 
neizpaust viņiem savu identitāti. 
Ir svarīgi arī pašiem iesaistīties 
bērnu datoraktivitātēs: pastāvīgi 
kontrolēt, kādu informāciju viņi 
cenšas iegūt, izveidot biežāk ap-
meklēto tīmekļa vietņu sarakstu. 

Apmācībās ar skolēniem pār-
runāsim dažādus jautājumus: kā-
das ir drošas un labi pārdomātas 
paroles; vai bērns padomā, pirms 
raksta un publicē savus personas 
datus internetā; kas jāzina, lai 
droši lietotu sociālos medijus; vai 
zina, par kādiem materiāliem un 
pārkāpumiem jāziņo; kur vērsties 
pēc palīdzības. Tā kā internets ir 
vieta, kur teju visbiežāk parādās 
bērnu tiesību aizskaroša infor-
mācija, ar skolēniem pārrunāsim, 
ka nevajadzētu atvērt datnes, kas 
saņemtas caur elektronisko pastu 
vai tūlītējo ziņojumapmaiņu. Jop-
rojām aktuāla tēma ir datorvīrusi. 

Diskusijas laikā aktualizēsim 
dažus noderīgus ieteikumus. Lie-
lu interesi skolēnos raisa video-
materiāli „Padomā, pirms ievieto 

internetā!”, „Kas jāzina, lai droši 
klejotu virtuālajā vidē?”, „Cik 
daudz par mums var uzzināt?” un 
„Drošība internetā”. Lai gan pie-
ejama diezgan plaša informācija 
par šo tēmu, jāsecina, ka liela daļa 
cilvēku nezina, kur meklēt resur-
sus, tādēļ minēšu dažas interneta 
vietnes: www.cert.lv, www.drossin-
ternets.lv, www.esidross.lv, www.
eprasmes.lv.

Apmācībām pieteikšanās, zva-
not pa tālruni 67951502, 29625609 
vai rakstot uz e-pastu: saulkrastu.
biblioteka@saulkrasti.lv.

Piesakoties, lūdzu, informējiet 
par nodarbību tēmu, vēlamo lai-
ku un nodarbību skaitu!

Ilze Dzintare, 
Saulkrastu novada bibliotēka

Sākumskolas skolēni 
apgūs peldētprasmes

Sākot ar šī gada oktobri, 
Saulkrastu novada izglītības ies-
tāžu sākumskolu izvēlēto klašu 
skolēni reizi nedēļā visu mācību 
gadu dosies uz peldbaseinu.

Peldēšanas apmācības notiek 
projekta „Veselības veicināšanas 

pasākumi Saulkrastu novadā” 
(9.2.4.2/16/I/059) ietvaros ar 100% 
Eiropas Sociālā fonda atbalstu ar 
mērķi veicināt veselīgu dzīvesvei-
du. Projekta kopējās izmaksas ir 
62 865 eiro. Projekts turpināsies 
arī nākamajā mācību gadā.

VJMMS realizēti divi kultūrkapitāla 
fonda atbalstīti projekti
Vidzemes jūrmalas Mūzikas un 
mākslas skolā realizēti divi Valsts 
kultūrkapitāla fonda finansēti 
mērķprogrammu projekti – „Mūs-
dienīgs aprīkojums tekstilmāk-

slas darbiem VJMMS” un „Jauni 
pūšaminstrumenti VJMMS”. No 
2017./2018. mācību gada Pūšamins-
trumentu nodaļā audzēkņiem mu-
zicēšanai pieejamas piecas jaunas 

flautas, savukārt Māk slas nodaļas 
audzēkņu darbam – trīs šujmašī-
nas, overloks un četras aužamās 
stelles. Iegādāto instrumentu un 
iekārtu kopējā summa 4108,00 eiro.
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Dalība Eiropas skolu 
kopienā „eTwinning”

„eTwinning” ir ES mūžizglītības 
programma, kuras mērķis 
ir veicināt izglītības iestāžu 
sadarbību, izmantojot 
informācijas un komunikācijas 
tehnoloģijas. 

„eTwinning” projektā var pie-
dalīties jebkura veida un līme-
ņa izglītības iestādes audzēkņi 
pirmsskolā, pamatskolā un vidus-
skolā. „eTwinning” regulāri pie-
dāvā kursus pedagogu kvalifikāci-
jas paaugstināšanai un seminārus 
kontaktu veidošanai, lai pēc tam 
skolas varētu veidot kopīgus pro-
jektus. 

Arī es septembra beigās pieda-
lījos starptautiskajā kontaktu vei-
došanas seminārā „Tehnoloģiju, 
tradīciju un mākslas izmantošana 
vēstures mācīšanā” Armēnijā. Tā 
bija lieliska iespēja satikt skolo-
tājus no Polijas, Lietuvas, Armē-
nijas, Vācijas, Francijas, Kipras, 
Čehijas un Slovākijas, iepazīt Ar-
mēnijas vēsturi, kultūru un dabu, 

uzzināt par citu Eiropas valstu 
pedagogu jaunākajām darba me-
todēm. Viena no tām, kura izrai-
sīja visvairāk diskusiju, – „Flipped 
classroom” jeb „Apgrieztā klase”, 
pēc kuras skolēns mācās jauno 
vielu mājās, izmantojot skolo-
tāja videolekcijas un norādītos 
avotus, bet vingrinājumus pilda 
skolā, nepieciešamības gadījumā 
saņemot skolotāja konsultāciju. 
Semināra ieguvums noteikti ir 
izveidotais kopprojekts ar Armē-
nijas, Kipras un Polijas skolām 
par nacionālajām pasakām, kurā 
piedalīsies arī Saulkrastu vidus-
skolas 5.a klase, tulkojot latviešu 
tautas pasakas angļu valodā, vei-
dojot komiksus par citu tautu pa-
sakām, kā arī radot starptautisku 
pasaku tēlu mini vārdnīcu. Iesaku 
arī citiem pedagogiem izmantot 
„eTwinning” piedāvātās iespējas 
mūsdienīgai mācīšanai.

Inese Ābola,  
Saulkrastu vidusskola

Projekta sadarbības grupa. Saulkrastu vidusskolas skolotāja I. Ābola 
(ceturtā no kreisās). Foto: S. Adamyan

Braucam ar 
velosipēdu droši 
un ekoloģiski 
Zvejniekciema vidusskolā 
prāvs skaits skolēnu 
pārvietojas ar velosipēdu – 
vienu no ekoloģiskākajiem 
transportlīdzekļiem. Tādēļ 
par tradīciju skolā ir kļuvusi 
eksāmena kārtošana, lai 
saņemtu velosipēda vadītāja 
apliecību, jo braukt bez 
tiesībām pa ceļu nav atļauts 
nevienam. 

Arī šogad 19. oktobrī skolā notika 
velosipēda vadītāja eksāmens, ko 
vadīja Rīgas Motormuzeja peda-
gogs Pēteris Dūnis. Šajā mācību 
gadā eksāmenu kārtoja 28 Zvej-
niekciema vidusskolas skolēni: 
18 – no 4. klases, 5 – no 5. klases, 
4 – no 6. klases un 1 skolēns no 
8. klases. 

Velosipēda vadītāja apliecību 
var iegūt no 10 gadu vecuma. 
Eksāmenā ir 10 jautājumu, un 

uz tiem elektroniski jāatbild 10 
minūšu laikā.  Eksāmens ir no-
kārtots, ja pareizi ir atbildēts 
vismaz uz 8 jautājumiem. Eksā-
mena kārtošana pirmo reizi ir 
bez maksas, kārtojot atkārtoti – 
maksa par eksāmenu ir 1 eiro un 
8 centi. 

Skolēni eksāmenam gatavojās 
iepriekš, bet dažiem neizpalika 
arī sarūgtinājums, jo pārbaudīju-
mu veiksmīgi nokārtoja 15 sko-
lēnu, taču pēdējo trīs gadu laikā 
Zvejniekciema vidusskolā velosi-
pēda vadītāja eksāmenu sekmīgi 
nokārtojuši un apliecību ieguvuši 
55 skolēni. 

Apsveicam jaunos velotiesību 
ieguvējus: Zani Babrāni, Natāli-
ju Renāti Dedjuško, Aleksandru 
Geku, Rihardu Indāru, Reini Lāci, 
Emīlu Hasanu Mullu, Martu Ad-
rianu Māleru, Keriju Tūci, Lauri 
Zuseli no 4. klases; Aneti Paulu 

Tūtiņu, Robinu Zaščerinski, Er-
landu Ābolu no 5. klases; Patrī-
ciju Gražuli, Tomu Pimenovu no 
6.  klases un 8. klases skolnieci 
Aivu Bērziņu.

Velosipēda vadītāja apliecības 
tiek sagatavotas un skolēniem 

izsniegtas divu nedēļu laikā. Va-
dītāja apliecība vienmēr jāņem 
līdzi, braucot ar velosipēdu. Ve-
losipēdistam ceļu satiksmē ir 
jābūt labi saredzamam. Redza-
mību nodrošina atstarotāji, luk-
turi, gaismu atstarojoša veste. 

Pārvietoties pa ceļu drīkst tikai 
ar velosipēdu, kas ir tehniskā 
kārtībā. 

Laimīgu ceļu!

Valda Tinkusa, 
Zvejniekciema vidusskola

P. Dūnis vada eksāmenu Zvejniekciema vsk. 4. klases skolēniem. Foto no Zvejniekciema vidusskolas arhīva
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Dienā, kad pie lasītājam nonāks „Saulkrastu Domes 
Ziņas”, arī novadnieci Rasmu Krūkliņu būs sasniegusi 
ziņa, ka novada dome šogad valsts dibināšanas svētkos 
ir nolēmusi pateikt viņai paldies par izcilu veikumu 
Latvijas nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanā, 
prasmīgu, radošu darbu un Saulkrastu novada kultūrtelpas 
kopšanu. Krūkliņu dzimta Saulkrastos apmetās gandrīz 
pirms 60 gadiem, bet Rasmas kundze vislielāko atzinību 
ir iemantojusi kā audēju kopas „Kodaļa” dibinātāja un 
ilggadēja vadītāja nu jau 55 gadu garumā. „Visu, ko es daru, 
daru no sirds, ne slavas dēļ, bet lai pēc manis šajā pasaulē 
paliktu kaut kas labs. Un labi, ka šajā ziņā ir domubiedri,” 
saka pati Rasmas kundze. 

Caur Kurzemi un Sēliju 
uz Saulkrastiem
Saulkrastu puse Rasmai Krūk-
liņai nekad nav bijusi sveša. 
Dzimusi rīdziniece, bet bērnībā 
vasaras pagājušas Lilastē. Tur 
dzīvojusi Rasmas kundzes tante. 
„Biju ganiņš un ganīju zvejnieku 
govis,” viņa atceras. Vēlāk gan 
dzīve viņu aizvedusi uz Kurze-
mi, kur mācījusies Cīravas Meža 
skolā. Tur satikusi arī savu dzī-
vesbiedru Ēvaldu, ar kuru kopā 
nu jau nodzīvoti 66 gadi. „Dzīve 
mani aizveda uz Jēkabpili, tur ap-
precējos, un tur piedzima meitas 
Guna un Selga. Tad 1957. gadā 
pārcēlāmies uz Saulkrastiem, kur 
jau gadu iepriekš dabūjām apbū-
ves gabalu Skolas ielā. Toreiz te 
zemi varēja dabūt par brīvu. Vīrs 
sāka strādāt fabrikā, vēlāk skolā 
par saimnieku; es biju iecirkņa 
meistare komunālo uzņēmumu 
kombinātā. Vienmēr esmu gāju-
si pašdarbībā. Dziedāju sieviešu 
korī, mazliet spēlēju arī teātri, 
bet tad nopietni pievērsos rok-
darbiem,” tā savu dzīves ceļu līdz 
audēju kopas, ko tagad pazīstam 
kā „Kodaļu”, dibināšanai atstāsta 
Rasma Krūkliņa. 

Kā Saulkrasti kļuva par Krūk-
liņu ģimenes apsolīto zemi, 
savs stāsts ir arī Rasmas dzī-
vesbiedram Ēvaldam, kurš nu 
jau pārsniedzis 90 gadu slieks-
ni, bet arvien ir savas dzimtās 
puses  – Viesītes – patriots un 
atminas, ka viņam kaimiņos 
dzīvojis rakstnieks Aleksandrs 
Grīns, kurš vēlāk sarakstīja ro-
mānu par latviešu strēlniekiem 
„Dvēseļu putenis”. Darba Viesītē 
netrūcis, bet tikai ar atalgojumu 
kā bijis, tā bijis. Maizei pieticis, 
bet, lai to nopirktu, nācies jau 
naktī ieņemt rindu pie veikala. 
„Pārdevām govi, teli un cūku, 
un ar naudas žūksnīti kabatā 
1957. gada 15. maijā ieradāmies 
Saulkrastos. Pirmā pajumte bija 
četri zemē ierakti stabi, kurus 
apsitu ar dēļiem un uzliku virsū 
papes jumtu. Tūdaļ arī sākām 
būvēt māju, kurā dzīvojam jop-
rojām,” stāsta sirmais kungs. Un 
vēl ar smaidu viņš teic, ka viss 
jau tepat blakus bijis – skola bēr-
niem, baznīca un pat krogs, kas 
saucās „Vārava”. 

„Mūsu ģimenē viss ir sasniegts 
pašu spēkiem, neprasot palīdzī-
bu nevienai valdīšanai,” uzsver 
Rasmas kundze un piebilst, ka 
arī abām meitām ir iemācīts, ka, 
ja reiz kaut kas tavas vainas dēļ 

nokrīt zemē, tad pašam vien tas 
jāpaceļ augšā. 

Ciemos nāca atskārta, kas 
jādara pašu mājās
Doma, ka jādibina rokdarbnieču 
kopa un jāsāk nodarboties ar au-
šanu, radusies 60. gadu sākumā 
Tirzā, kad Rasmas kundze tur 
ciemojusies pie radiem bērnības 
svētkos. Skaistajā vietējā kultūras 
namā viņa pie logiem ieraudzījusi 
brīnišķīgus aizkarus. 

„Prasīju, kur tādi dabūti, jo 
neko tamlīdzīgu jau tolaik veikalā 
nopirkt nevarēja. Vietējie man at-
bildēja, ka tos ir darinājušas paš-
māju audējas. 

Atbraucu mājās, un bija 
skaidrs: jādibina audēju pulciņš. 
Meitām padodas zīmēšana, un 
jaunākā – Selga – tūdaļ uzzīmēja 
afišu, ka Saulkrastos tiek dibināts 
rokdarbnieču pulciņš. Uz pirmo 
sapulci atnāca daudz dāmu, kam 

interesēja arī aušana. Kur dabū-
jām pirmās stelles, patiešām ne-
zinu. Tagad esam 12 audējas un 
aužam uz četrām stellēm.

Taču jau visai drīz no mums at-
dalījās tās kundzes, kurām vairāk 
interesēja rokdarbi, bet negribē-
jās sēdēt stellēs,” viņa stāsta. 

Vispirms pāris gadus rokdarb-
nieces vadīja Saulkrastu novad-
niece, šobrīd slavenā karogu izšu-
vēja Ausma Apša. Vēlāk šo darbu 
uzņēmās Rasmas vecākā meita, 
skolotāja Guna Lāčauniece. Viņa 
ne tikai māca aušanu Zvejniek-
ciema vidusskolas meitenēm, bet 
joprojām vada Saulkrastu rok-
darbnieces, kuras par sevi reizēm 
atgādina, piemēram, apadot kādu 
no Saulkrastu tiltiem vai akme-
ņus pilsētas centra apstādījumos 
vai rīkojot rokdarbu izstādes. Bet 
audējas no sākta gala, kā uzsver 
R. Krūkliņa, turas kopā pašas par 
sevi. „Un vienmēr ar mums kopā 
bija mans vīrs Ēvalds, kuru audēju 
kopas dalībnieces nekad nesauca 
citādi kā vien par mūsu tehnisko 
darbinieku. Viņš saprašanu par 

stellēm un aušanu bija iemācījies 
jau bērnībā no savas vecmāmiņas, 
kas bija liela audēja.” 

Vairākas aušanas kopas dalīb-
nieces, kā piemin tās vadītāja, gan 
agrāk, gan tagad bija skolotājas. 
Piemēram, kopas dalībniece Dace 
Kalniņa māca Saulkrastu bēr-
niem mūziku, dzied korī, un viņai 
vēl atliek laiks aušanai. Turklāt kā 
audēja viņa ir ļoti prasmīga. Pa-
tiess mākslinieces talants piemīt 
Ievai Drozdovai. „Zelts ne audēja. 
Kad, piemēram, jautāju: vai vari 

izaust segu uz izstādi, viņa paras-
ti atbild: ja vajag, varu. Arī dzijas 
Ieva krāso ar dabīgām, nevis vei-
kalā pirktām krāsām,” stāstot par 
jaunāko kolēģi, savu bilst Rasmas 
kundze. 

„Kodaļas” vārda krustmāte 
ir Valsts prezidenta kundze 
„Patiesībā mēs vairākus gadu des-
mitus bijām pazīstamas tikai kā 
Saulkrastu audēju kopas dalīb-
nieces. Mums gan vienmēr pra-
sīja, cik ilgi domājam dzīvot bez 

nosaukuma. Mēs, protams, savā 
starpā spriedām, kā studija varētu 
saukties, bet, lai arī, gadiem ritot, 
bija nomainījies audēju sastāvs, 
nosaukums tā arī nebija izdo-
māts. Vairāk par visu negribējās 
saukties vārdā, kāds ir jau kādam 
citam audēju pulciņam. 

Un tad reiz apmeklēt Saulkras-
tus bija ielūgts Valsts prezidents 
Valdis Zatlers. Viņa kundze Lilita 
atnāca pie mums, bet mēs uz pa-
pīra lapiņām uzrakstījām audēju 
kopas iespējamos nosaukumus 

Uz pirmo sapulci 
atnāca daudz dāmu, 

kam interesēja arī 
aušana. Tagad esam 

12 audējas un 
aužam uz četrām 

stellēm.

Visu, ko es daru, daru no sirds

Rasma un Ēvalds Krūkliņi novembra sākumā savā Skolas ielas namā. Kopā nodzīvoti jau 66 gadi, tāpēc svētku 
reizē fotogrāfijā būtu redzamas arī abas Rasmas un Ēvalda meitas, trīs mazbērni un četri mazmazbērni.



     7Saulkrastu Domes Ziņas
2017. gada novembris

un ielikām tos cepurē. Preziden-
ta kundze ar savu laimīgo roku 
izvilka vienu no pieciem iespēja-
majiem nosaukumiem – „Koda-
ļu”. Kopš tā laika tā arī saucamies 
un lepojamies, ka nevienai citai 
audēju kopai Latvijā tāda nosau-
kuma nav,” saka Rasma Krūkliņa. 

Daudz mācījos 
no meistares Ilgas Madres
„Pirmos gadu desmitus darbojā-
mies, lai iegūtu tautas daiļamata 
meistaru nosaukumu. Bija jāauž 
tā, lai darbus īpaša komisija atļau-
tu izstādīt rajona, bet vēl labāk – 
republikas līmeņa izstādēs. Bez 
tā pie titula tikt nevarēja,” dzīves-
biedres darbības jomas nianses 
atklāj Ēvalda kungs.

„Mana pirmā aušanas skolo-
tāja Viesītē bija mežsaimniecības 
grāmatvede Monika Bojāre. Viņa 
pirms kara bija beigusi skolu, kas 
sagatavo mājsaimniecību vadī-
tājus. Tālākās aušanas prasmes 
papildināju ar zināšanām no 
grāmatām un pieredzi, ko man 
deva tautas daiļamata meistare 
Ilga Madre. Redzēju, ka aušana 
ir meistares aicinājums un sirds-
darbs. Tāpēc vēl joprojām turos 
pie tām latviskajām vērtībām, 

kuras viņa atzina – lina un vilnas. 
No otras puses, iespējams, tas ir 
viens no iemesliem, kāpēc rok-
darbus, arī aušanu, vairs negrib 
apgūt jaunas meitenes. Viņām, 
šķiet, vairāk patīk zelts un bro-
kāts. 

Bet, lai nu kā tur būtu, studija 
„Kodaļa”, kura nule aizvadīja savu 
55. gadadienas izstādi, pašlaik ga-
tavojas Latvijas simtgades Dzies-
mu svētku izstādei, kas notiks nā-
kamā gada vasarā. Laika it kā vēl 
daudz, taču jāsagaida ciemos ko-
misija, kura izvērtēs mūsu piedā-
vātos darbus, tad labākos iekļaus 
katalogā,” stāsta kopas vadītāja. 

Pēterupes tautastērps – 
praktiski viss jāsāk no nulles 
„Man sāp sirds, redzot, ka 
Saulkrasti daudzviet ir tikai tāds 
bezpersonisks guļamvagons. Ag-
rāk te darbojās vairākas zvejnieku 
brigādes, bet nu vairs palicis tikai 
rets zvejnieks, kas iet jūrā. Arī 
citādi, vismaz man tā šķiet, mēs 
zaudējam sakni ar pagātni. Pie-
mēram, man sāp sirds, kad redzu, 
ka mantinieki met ārā un stiepj 
uz ugunskuru omas mantas, jo vi-
ņiem tās vairs nav vajadzīgas.

Tāpēc es savām audējām saku: 

mums jābūt Saulkrastu patriotēm 
un jāsaglabā tas mantojums, kas 
nāk no pagātnes. Nezinot, kas te 
bijis agrāk, nebūs arī ar vietējo ko-
lorītu bagātas rītdienas,” par savu 
novada patriotes stāju atgādina 
Rasmas kundze.

Viens no, viņasprāt, svarīgāka-

jiem soļiem ceļā uz novada iden-
titātes nostiprināšanu būs Pēter-
upes tautastērpa radīšana. 

„Lai gan tas nebūs viegli un 
prasīs daudz laika, man ir domu-
biedri, piemēram, Baiba Podviga, 
kas mani atbalsta ceļā uz novada 
tautastērpa izveidošanu,” viņa 
uzsver un atzīst, ka patiesībā sā-
kumā ir bijis tikai viens attēls 
mākslas grāmatā. „Tajā redzams, 
kādi mūsu pusē izskatījās sievu 
tautastērpa brunči, bet citādi viss 

faktiski jāsāk no nulles, būs jāiet 
uz muzejiem, jāpēta tautastērpu 
vēsture.

Kādreiz jau man bija iespēja 
tikties ar vecajām zvejnieku sie-
vām, bet tolaik jau neviens par 
etnogrāfiski precīziem tautastēr-
piem daudz nedomāja. Ja būtu ie-
nācis prātā, būtu viņas tincinājusi 
vairāk, bet nu jau par vēlu.

Tikmēr padomju gados uz 
Dziesmu svētkiem gājām stili-
zētos „tautastērpos”, kādi jau nu 
tolaik bija modē – sarafāni, balti 
plecu lakati. No senajiem laikiem 
līdzi nāca tikai saktas, kas tika sa-
spraustas, kur vien atradās rūme. 

Bet nu „Kodaļā” esam stingri 
nolēmušas atgriezties pie sena-
jām vērtībām. Jau ir skaidrs, kāds 
izskatīsies tautastērpa plecu la-
kats. Tagad mums jādabū zināt, 
kādā krāsā bija ņieburs, kāda bija 
blūze. Mēs spriežam, ka pārāk 
grezna tā nevarēja būt, jo vietē-
jie zvejnieki jau pārāk pārtikuši 
nebija, tāpat vien dzīvoja: reņģe 
no rīta un vakarā. To atceros vēl 
no savām ganu dienām,” spriež 
meistare. 

Viņas pārliecība ir, ka lepnums 
par savu novadu noteikti palīdzēs 
te atgriezties lielākai dzīvībai, kas 
zina – atdzims zvejniecība un sa-
natorijas un daudz kā cita, kas ag-
rāk nemaz nebija iespējams.

Dzīve šobrīd ir laba 
Vaicāta, kāda šobrīd viņai šķiet 
dzīve Saulkrastos, Rasma Krūkli-
ņa teic, ka noteikti ar labu vārdu 
jāpiemin pašvaldības aģentūras 
„Saulkrastu Kultūras un sporta 
centrs” direktore Judīte Krūmi-
ņa. „Viņa allaž tur pār mums savu 
skatu un domu. Kad mēs, audēju 
kopa, nodibinājāmies un sākām 
darboties, bijām pirmais pulciņš, 
kurš sāka izmantot domes tel-
pas. Tā tas ir līdz šai dienai. Un, 
lai kurš būtu pašvaldības vadītājs 
un kurš darbotos domes kultūras 
komisijā vai kā izpildvaras pār-
stāvis būtu atbildīgs par kultūras 
dzīvi, allaž esam jutuši šo cilvēku 
atbalstu.

Ja nu atļautos sacīt kaut ko kri-
tisku, tad, manuprāt, mīnuss ir 
tas, ka mums nav labas satiksmes 
pilsētas iekšienē, piemēram, no 

centra uz Zvejniekciemu. Tikai 
trijām no mūsu audējām ir savas 
mašīnas, kas jādala ar ģimenes lo-
cekļiem, bet pārējām jādomā, kā 
atbraukt uz aušanu un vēlāk tikt 
mājās. Bet varbūt jau arī nav tik 
daudz to braucēju, lai autobusi 
kursētu biežāk. Agrāk tomēr te 
bija zvejnieku kolhozs, kurā strā-
dāja ap 900 cilvēku, tad vēl zivju 
konservu rūpnīca, tīklu darbnīca 
un daudz kas cits. Tagad jau to 
vairs nav. Tāpēc arī mazāk cil-
vēku, kam visu laiku vajadzēja 
pārvietoties Saulkrastu robežās,” 
atzīst Rasmas kundze. 

Mainās pasaule 
un Saulkrasti
„Mainās pasaule un arī Saulkrasti, 
un paši ar Ēvaldu arī paliekam ve-
cāki, tāpēc uz to skatāmies citādi 
nekā jaunībā. Tāpat tāda čupoša-
nās ar kaimiņiem kā agrāk vairs 
nenotiek. Daļa no tiem, ar kuriem 
vienā laikā cēlām māju, jau ir citā 
saulē, ar jaunajiem kaimiņiem 
aprunājamies, bet lielākas drau-
dzības jau vairs nav,” spriež Ras-
mas kundze.

Tepat kaimiņos Krūkliņu na-
mam kādreiz ir dzīvojis rakstnieks 
Reinis Kaudzīte. Ēvalds ar domu-
biedru grupu dārza mājiņu bez atlī-
dzības, gan ar pašvaldības palīdzību 
90. gadu sākumā atjaunoja. Taču 
pagājušā gadsimta sākuma Kau-
dzītes mājas pārvaldnieces Karlīnes 
Damrozes radinieki ir prom un 
māja 90. gadu sākumā tika privati-
zēta. Pie mājas gan ir pielikta plāk-
sne, ka te dzīvojis R. Kaudzīte, bet 
tas arī viss... Varbūt tā būtu vieta, 
kur atrasties muzejam?

Bet, atgriežoties pie aušanas, 
Rasma Krūkliņa ar gadu gaitā 
uzkrātu viedumu teic, ka svarī-
gākais, ko cilvēks iemācās, nāk no 
ģimenes. Svētku reizē viņu mājās 
kopā sanākot 17 cilvēku, kas pār-
stāv četras paaudzes. Tie, kuri jau 
nostājušies uz savām kājām, zina, 
ka dzīvē ir tāpat kā aušanā. Ne 
viss gludi iznāk ar pirmo reizi, un 
jāiegulda darbs, lai veidotos pa-
reizs ornaments. Bet varbūt tās ir 
lietas, ko cilvēki pārmanto gēnos, 
viņa noteic. 

Ģirts Kondrāts

Mums jābūt Saulkrastu 
patriotēm un jāsaglabā 
tas mantojums, kas nāk 
no pagātnes. Nezinot, 

kas te bijis agrāk, nebūs 
arī ar vietējo kolorītu 

bagātas rītdienas.

„Kolektīvs mums ir labs. Lai kā arī mums kādreiz neietu, vienmēr izķepurojamies un katros svētkos kopā 
nofotografējamies,” saka studijas vadītāja Rasma Krūkliņa (pirmajā rindā otrā no labās).

Rasma Krūkliņa, atklājot audēju kopas „Kodaļa” 55. jubilejas izstādi 
šā gada oktobrī. Par atbalstu tās rīkošanā viņa saka paldies Judītei 
Krūmiņai, Gunai Lāčauniecei un Eneri Akmentiņai, bet piebilst, ka žēl, 
ka tā bija apskatāma vien neilgu laiku.

Izstādē bija redzami arī kopas dalībnieču noaustie lupatu grīdas celiņi. „Reiz apņēmāmies noaust 100 
metru garu grīdas celiņu, bet, tā kā mums bija daudz palīgu, noaudām 114 metru. Stelles stāvēja domes 
hallē, un kas tikai neauda – arī krievi, vācieši un pat viens afrikānis. Tagad šis celiņš atrodas Saulkrastu 
kultūras namā. Lai būtu ērtāk lietošanā, noaudām vēl četrus deviņus metrus garus grīdas celiņus. Tie 
visi tiek celti laukā sevišķos gadījumos,” stāsta Rasmas kundze. 
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Var pieteikties nodokļu 
atbalsta pasākumam 
Ikviens, kam izveidojies 
nodokļu parāds, līdz 2018. gada 
2. janvārim var Valsts 
ieņēmumu dienestā pieteikties 
nodokļu atbalsta pasākumam. 
Tā ievaros, samaksājot nodokļu 
pamatparādu, tiek dzēstas 
nokavējuma un soda naudas. 

Atbalsta pasākumam var pie-
teikties gan privātpersonas, gan 
komersanti, aizpildot īpaši tam 
paredzētu iesniegumu. Nodokļu 
atbalsta pasākums attiecas uz vi-
siem nodokļu veidiem, izņemot 
nekustamā īpašuma nodokli un 
solidaritātes nodokli, neatkarīgi 
no tā, par cik senu laika posmu 
nodokļu parāds izveidojies. 

Ikviena fiziskā persona var 
pieteikties atbalsta pasākumam, 
norādot to nodokļu pamatparāda 
summu sadalījumā pa nodokļu 
veidiem, kāds tai ir pēc stāvokļa 
uz pieteikuma iesniegšanas dienu. 

Savukārt juridiskas personas 
atbalsta pasākumam var pieteikt 
ne lielāku nodokļu pamatparā-
da summu, kāda tā bija uz 2017. 
gada 1. jūniju, un ja tā nav samak-
sāta līdz dienai, kad uzņēmums 
piesakās atbalsta pasākumam. 
Piemēram, ja uzņēmumam uz 
2017. gada 1. jūniju bija 1000 eiro 
liels parāds, bet oktobrī – jau 2000 
eiro, tad atbalsta pasākumam tas 
varēs pieteikt šo 1000 eiro parādu.

Iesniegumā nodokļu maksā-
tājs norāda atbalsta pamatparāda 

summu, nodokļu veidus, uz ku-
riem piesaka atbalstu, un cik mē-
nešu laikā apņemas to samaksāt. 
Atbalsta pamatparādu var sadalīt 
vienādās daļās, un tas ir mak-
sājams reizi mēnesī. Samaksas 
termiņš var tikt pagarināts līdz 
24 mēnešiem, bet ne ilgāk kā līdz 
2019. gada 31. decembrim.

Juridiskās personas iesniegu-
mu var aizpildīt un nosūtīt VID 
Elektroniskās deklarēšanas sis-
tēmā (sadaļā „Dokumenti”–„Sa-
gatavot dokumentu „No veid-
lapas””–„Citi”–„Iesniegums par 
pieteikšanos atbalstam nokavē-
juma naudas un soda naudas dzē-
šanai”), savukārt fiziskās personas 
iesniegumu var iesniegt arī:
•	 personīgi,	 vēršoties	 jebkurā	

VID klientu apkalpošanas centrā; 
•	 izmantojot	drošu	elektronis-

ko parakstu, nosūtot uz e-pasta 
adresi vid@vid.gov.lv;
•	 sūtot	 pa	 pastu	 uz	 adresi:	

Valsts ieņēmumu dienestam, Ta-
lejas ielā 1, Rīgā, LV-1978. 

Nodokļu maksātāji, kuri vēlas 
noskaidrot nodokļu pamatparā-
da, nokavējuma naudas un soda 
naudas apmēru uz pieteikuma 
iesniegšanas dienu, to var preci-
zēt VID EDS. Fiziskās personas, 
kuras nav EDS lietotāji, informā-
ciju par savu nodokļu pamatpa-
rāda apmēru var iegūt, sazinoties 
ar VID speciālistu, kurš norādīts 
VID nosūtītajā vēstulē. 

Vēršam uzmanību, ka piedalī-

ties atbalsta pasākumā nav tiesī-
bu šādos gadījumos: 
•	 ja	attiecībā	uz	nodokļu	mak-

sātāju ir pieņemts lēmums par tā 
saimnieciskās darbības apturēša-
nu;
•	 ja	nodokļu	maksātājs	izslēgts	

no VID Pievienotās vērtības no-
dokļa maksātāju reģistra;
•	 ja	kāda	no	nodokļu	maksātā-

ja amatpersonām ir iekļauta ris-
ka personu sarakstā vai nodokļu 
maksātāja adrese ir iekļauta riska 
adrešu sarakstā; 
•	 ja	attiecībā	uz	nodokļu	mak-

sātāju tiesa ar nolēmumu ir paslu-
dinājusi maksātnespējas procesu.

Šo atbalsta pasākumu nepie-
mēro arī tiem nodokļu maksātā-
jiem, attiecībā uz kuru parādiem 
savulaik jau tika pieņemti lēmumi 
saskaņā ar 2012. gada Nodokļu at-
balsta pasākuma likumu, ja šie lē-
mumi joprojām ir spēkā un kuru 
izpildi VID joprojām uzrauga. 

Jautājumu vai neskaidrību ga-
dījumā aicinām zvanīt uz VID 
Nodokļu un muitas informatīvo 
tālruni 6712000, izvēloties pirmo 
tēmu „Nodokļi”, konsultēties klā-
tienē ikvienā VID klientu apkal-
pošanas centrā vai arī uzdot savu 
jautājumu VID mājaslapas sada-
ļā „Kontakti/Uzdot jautājumu 
VID”. Plašāka informācija par no-
dokļu atbalsta pasākumu, kā arī 
iesniegums pieejams VID tīmekļa 
vietnē sadaļā „Nodokļi/Noderīgi/
Nodokļu parādi”. 

Parūpējies par savu drošību arī apkures sezonā – 
iztīri skursteni un ierīko dūmu detektoru!
Katru gadu, sākoties aukstam 
laikam, pieaug to ugunsgrēku 
skaits, kuru iespējamais 
iemesls ir saistīts ar apkures 
lietošanu – netīrītiem 
dūmvadiem, bojātu un 
nepareizu apkures ierīču 
lietošanu. Tādēļ Valsts 
ugunsdzēsības un glābšanas 
dienests (VUGD), sākoties 
apkures sezonai, aicina 
iedzīvotājus iztīrīt dūmvadus, 
pārbaudīt apkures ierīces un 
uzstādīt dūmu detektorus!

Desmitā daļa ugunsgrēku 
izceļas bojātas apkures 
sistēmas vai tās nepareizas 
ekspluatācijas dēļ
Kā liecina VUGD apkopotā infor-
mācija, 2016. gadā tika reģistrēts 
921 ugunsgrēks, bet šogad reģis-
trēti jau 776 ugunsgrēki, kuru 
iespējamais iemesls bija neiztīrī-
ti dūmvadi, nepareizi izbūvētas 
vai bojātas apkures sistēmas, kā 
arī to ekspluatācijas noteikumu 
pārkāpumi. Apmēram puse no 
šiem ugunsgrēkiem izceļas nepa-
reizas apkures ierīču lietošanas 
dēļ. Ar apkures lietošanu saistī-
tos ugunsgrēkos pērn gāja bojā 
20  cilvēku, bet cieta 40 cilvēku. 
Savukārt šogad ar apkures prob-
lēmām saistītos ugunsgrēkos gā-
juši bojā jau 8 cilvēki, bet cietuši – 
52. Ugunsgrēkus, kuros cieš vai 

iet bojā cilvēki un tiek bojāts īpa-
šums, var novērst, regulāri veicot 
dūmvadu tīrīšanu un apsekojot 
apkures ierīču tehnisko stāvokli.

Pirms katras apkures sezonas 
jāveic dūmvada tīrīšana
Ugunsdzēsēji glābēji 2017. gadā jau 
520 reizes devās uz ugunsgrēkiem, 
kuros dūmvados dega sodrēji. Kat-
ru gadu tiek reģistrēti vairāk nekā 
500 šādu ugunsgrēku. Netīrīts 
skurstenis ir ugunsbīstams! Sade-
got jebkuram cietajam kurināma-
jam, uz skursteņa iekšējās virsmas 
veidojas kvēpu, sodrēju un darvas 
nosēdumi, kas, laikus nenotīrīti, 
labākajā gadījumā samazina apku-
res ierīces darbības efektivitāti, bet 
sliktākajā – var izraisīt intensīvu 
šo produktu degšanu. Aizdegša-
nās ātri izplatās pa visu dūmeņa 
iekšējo virsmu, vienlaikus ievēro-
jami paaugstinot temperatūru tajā 
aptuveni līdz pat 1000 C°. Tas var 
radīt plaisas visa mūrētā dūmeņa 
korpusa biezumā, ārējo apvalku 
ieskaitot, tādējādi paverot ceļu 
karstajām dūmgāzēm un liesmām 
uz degtspējīgām sienu, griestu 
un jumta konstrukcijām, kas var 
izraisīt ne tikai dūmvada, bet arī 
visas ēkas aizdegšanos.

VUGD atgādina, ka pirms ap-
kures sezonas sākuma ir jātīra 
sodrēji no dūmeņiem un krāšņu 
un pavardu dūmkanāliem, ko vis-

labāk izdarīs atbilstoši apmācīts vai 
sertificēts skursteņslauķis, taču, ja 
privātmāju saimnieki zina, kā veikt 
skursteņu tīrīšanu, viņi to var veikt 
arī paši. Sodrējus no dūmeņiem, 
krāšņu un pavardu dūmkanāliem 
iztīra pirms apkures sezonas sāku-
ma. Savukārt ilgdedzes cietā kuri-
nāmā ierīces un iekārtas dūmvadi 
jātīra vēl vismaz vienu reizi apku-
res sezonas laikā (no 1. novembra 
līdz nākamā gada 1. martam). Lī-
dzās tam reizi piecos gados jāveic 
arī visas apkures sistēmas tehniskā 
stāvokļa novērtējums, ko var veikt 
sertificēts speciālists. 

Apkures iekārtu un ierīci, kurā 
par kurināmo izmanto gāzi, tīra 
un tā tehnisko apkopi un tehniskā 
stāvokļa pārbaudi veic ne retāk kā 
reizi gadā, ja ražotājs nav noteicis 
citādi. Ja apkures ierīce atslēgta 
ilgāk par sešiem mēnešiem, jāveic 
ārpuskārtas dūmgāzu novadīšanas 
un ventilācijas kanālu pārbaude. 

Netīrītas ventilācijas 
sistēmas veicina liesmu 
ātrāku izplatīšanos
Ekspluatējot mehāniskās ventilā-
cijas sistēmas, uz gaisa vadu iekšē-
jām sienām notiek putekļu un tau-
ku daļiņu nosēšanās. Šo putekļu 
un tauku aplikumi gaisa vadu iekš-
pusē traucē sistēmas darbībai, ne-
ļaujot caurplūst nepieciešamajam 
gaisa daudzumam. Aizsērējušie 

gaisa vadi kondicionēšanas un ven-
tilācijas sistēmās rada aizdegšanās 
iespēju. Putekļu un tauku slānim 
aizdegoties, kopā ar gaisa plūsmu 
uguns liesmas var ātri izplatīties. 
Lai to novērstu, ventilācijas sistē-
mas, kas nosūc degtspējīgās gāzes, 
tvaikus vai putekļus, aprīko ar aiz-
sargierīcēm un ekspluatācijas laikā 
jāpārbauda un jāattīra ne retāk kā 
reizi piecos gados, bet, ja objektā 
ir gāzes aparāts, – ne retāk kā reizi 
trijos gados.

Pēc remontdarbiem jāveic 
rūpīga apkures sistēmas 
pārbaude
Ja pirms apkures sezonas mājoklī 
veikti remonta darbi, pārliecinie-
ties, vai telpās un bēniņos attā-
lums no dūmeņa ārējās virsmas 
līdz jebkuram degtspējīgam ma-
teriālam, kas izmantots sienas, 
griestu vai jumta konstrukcijās 
vai dekoratīvos nolūkos, nav ma-
zāks par 10 cm, savukārt attālums 
no dūmvada nav mazāks par 
30  cm, bet no dūmeņa tīrīšanas 
lūkas – nav mazāks par 20 cm.

Malkas plītij nepieciešama 
regulāra atjaunošana
Ja jums ir malkas plīts, tad jāatce-
ras, ka tā laika gaitā nolietojas  – 
var izdegt cepeškrāsns metāla 
apšuvums, plīts virsmā parādīties 
spraugas, caur kurām nāk dūm-

gāzes. Lai šādas plītis padarītu 
ikdienas lietošanā drošas, tām 
periodiski nepieciešama atjauno-
šana, rūpīgi aizsmērējot radušās 
plaisas, nomainot izdegušo ce-
peškrāsni, nostiprinot durtiņas. 

Dūmu detektors – 
dzīvības glābējs!
Lai samazinātu iespēju ciest vai 
iet bojā ugunsgrēkā, VUGD ai-
cina ierīkot dūmu detektorus, 
kā arī tvana gāzes un dabasgāzes 
noplūdes detektorus, kas mājokļa 
iemītniekus ar skaļu signālu brī-
dinās par draudošajām briesmām. 
Īpaši svarīgi tas ir tādēļ, ka visbie-
žāk ugunsgrēki izceļas tieši nakts 
laikā, kad mājas iemītnieki guļ. 

No 2017. gada 1. septembra ob-
jektā, kur ir gāzes aparāts, kura jau-
da ir lielāka par 50 kW vai tas atrodas 
pagrabā vai cokolstāvā, jāuzstāda 
par gāzes noplūdi signalizējošs de-
tektors. Savukārt no 2020.  gada 
1. janvāra visas dzīvojamās ēkas un 
dzīvokļi ir jāaprīko ar autonomiem 
ugunsgrēka detektoriem.

VUGD aicina neatlikt rūpes 
par savu drošību uz nākamo ap-
kures sezonu un iztīrīt skursteni, 
kā arī pieaicināt sertificētu spe-
ciālistu pārbaudīt apkures ierīču 
un iekārtu tehnisko stāvokli.

Inta Palkavniece, 
VUGD 

ZAAO saņēmis jauno 
ISO standartu sertifikātus
SIA „ZAAO” (ZAAO) saņēmis 
jauno ISO standartu 
sertifikātus, kas apliecina, ka 
ZAAO ieviestā un uzturētā 
integrētā vadības sistēma 
atbilst starptautiskajiem 
standartiem LVS EN ISO 
9001:2015 un LVS EN ISO 
14001:2015 un norāda uz 
kvalitatīvu un videi draudzīgu 
uzņēmuma darbību.

„Bureau Veritas” auditori, veicot 
integrētās vadības sistēmas pār-
sertifikācijas auditu, iepazinās 
ar darbības procesiem ZAAO 
birojā, reģionālajā atkritumu ap-
saimniekošanas centrā (RAAC) 
„Daibe” un EKO laukumos Val-
mierā un Cēsīs. Atzinīgi novēr-
tēta ieviestās sistēmas efektivi-
tāte, darbinieku kompetence un 
ieinteresētība sistēmas darbībā, 
uzteikta nepārtrauktā attīstība 
un likumdošanas normu ievēro-
šana.

ZAAO ir pašvaldību dibināts 
uzņēmums un darbojas savu 
īpašnieku tirgū, tādēļ būtiski ir 
nodrošināt kvalitatīvu pakalpo-
jumu sniegšanu, neradīt apdrau-
dējumu apkārtējai videi un būt ne 
tikai zinošiem, bet arī atbildīgiem 
par to, lai ilgtermiņā sasniegtu no 
Eiropas Savienības tiesību aktiem 
izrietošos mērķus.

Pasaules mērogā vides aiz-
sardzības jautājumi iegūst ar-
vien lielāku nozīmi. Arī Latvijā 

arvien vairāk patērētāju ar savu 
izvēli cenšas apliecināt saudzē-
jošu attieksmi pret dabu un tās 
resursiem. Tādējādi uzņēmuma 
saudzīgā attieksme pret apkār-
tējo vidi – taupīga uzņēmuma 
resursu un godprātīga dabas 
bagātību izmantošana – kļūst 
par nozīmīgu uzņēmuma tēla 
sastāvdaļu.

Vadības sistēmu uzturēšana ir 
mūsdienu organizāciju spēja pie-
rādīt, ka preču vai pakalpojumu 
sniegšanas procesā tie plāno un 
kontrolē savu ietekmi uz apkārtē-
jo vidi, seko atbilstībai normatīvo 
aktu prasībām un ir virzīti uz ne-
pārtrauktu uzlabojumu ieviešanu 
klientu apkalpošanas jomā.

ZAAO bija pirmā atkritumu 
apsaimniekošanas komercsa-
biedrība Latvijā, kuras darbībā 
jau 2002. gadā tika izveidota, ie-
viesta un joprojām tiek uzturēta 
integrētās vadības sistēma, kas ir 
atbilstoša starptautiskajiem kva-
litātes un vides pārvaldības stan-
dartiem. 

Laura Jegorova, 
SIA „ZAAO” 
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Saulkrastu karatistiem panākumi 
starptautiskos turnīros
Oktobra sākumā Igaunijas 
galvaspilsētā Tallinā 
norisinājās starptautisks 
karatē turnīrs „Tallina 
Open 2017”. 

Turnīrā piedalījās 24 sporta ka-
ratē klubi no tādām valstīm kā 
Igaunija, Somija, Krievija, Balt-
krievija un Latvija. Viens no Lat-
viju pārstāvošajiem klubiem bija 
arī Vidzemes Karatē klubs, kas 
devās uz šo turnīru triju spor-
tistu sastāvā, no kuriem viens ir 
saulkrastietis Maksims Halatins. 
Šajā turnīrā, startējot pieaugušo 
kategorijā „Kumite, +18 gadi, virs 
75 kg”, Maksims izcīnīja godalgo-
to 1. vietu. 

Oktobra vidū Jūrmalas Valsts 
ģimnāzijā tika aizvadītas kara-
tē sacensības „Jūrmalas kauss  – 
2017”, kurās piedalījās ap 350 spor-
tistu no 21 Latvijas un Igaunijas 
karatē kluba. Vidzemes Karatē 
klubu pārstāvēja astoņi sportisti, 
no kuriem pieci mājās atgriezās 
ar medaļām, un divi no tiem ir 

Saulkrastu karatisti. Šajās sacen-
sībās 3. vietu kategorijā „Kumite, 
zēni, 10–11 gadi, +43 kg” izcīnīja 
Mārtiņš Druva un Edvards Dūcis. 
Kopsummā VKK izcīnīja 2 zelta, 
1 sudraba un 2 bronzas medaļas.

Nometne orientieristiem 
„Meža dīvainīši rudenī”
Skolēnu brīvlaikā no 
25. līdz 27. oktobrim 
orientēšanās klubs „Kāpa” 
organizēja nometni Tērvetē 
„Meža dīvainīši rudenī” 
orientieristiem iesācējiem 
un lietpratējiem. 

Nometnē bērni gan mācījās 
orientēties, gan pilnveidoja sa-
vas orientēšanās iemaņas. No-

darbības norisinājās tuvākajos 
mežos un Tērvetes dabas parkā, 
kas tika izstaigāts un izskriets 
krustām šķērsām, veicot dis-
tances marķētās un apzīmētās 
trasēs, skrienot vairākas „Zvaig-
znītes” (distancē 3–4 KP) un 
piedaloties nakts orientēšanās 
distancēs. Nometnes pēdējā die-
nā bērni apmeklēja „Karameļu 
darbnīcu” Jelgavā, kur paši sa-

vām acīm redzēja, kā top gardās 
konfektes, degustēja silto kara-
meli un paši gatavoja savas lielās 
karameles. Nometnē piedalījās 
bērni no Saulkrastu, Ādažu un 
Carnikavas novada.

Pieteikties uz orientēšanās no-
darbībām var pie treneres Tamā-
ras Kosmačevas (tālr. 29104320). 
Saulkrastos nodarbības notiek 
trešdienās plkst. 17.15–18.30.

SPoRTa zIņaS īSuMā
Pierīgas sporta spēlēs Babītē, kur 
spēkiem mērojās peldētāji, mū-
sējiem izdevās izcīnīt 4 medaļas. 
Sudraba godalga tika Edijam Jun-
dem, bronzas – Kristīnei Mazurei, 
Ievai Lapšei un Indriķim Builim. 
Apsveicam! Kompleksajā stafetē 
mūsējiem 4. rezultāts, kopvērtē-
jumā – 6. vieta.

Ar bronzas godalgām sezonu 
sākušas Saulkrastu volejbola ve-
terānes, kuras sestdien sacentās 
Priekuļu kausa izcīņas sacensībās.

Saulkrastu galda tenisa čem-
pionāta 5. posmā par uzvarētāju 
kļuva Inta Ķude, atstājot aiz sevis 
visus kungus, no kuriem labākais 
bija Uldis Sūna, trešajā vietā – 
Ģirts Kleinšmits.

Saulkrastu zolītes čempionāta 
5.  posmā uzvarēja Jānis Mickāns 
juniors, otrais – Māris Šauriņš, tre-
šā – Katrīne Mickāne. Paldies kafej-
nīcai „Cietais rieksts” par balvām!

Svētdien sporta centrā risi-
nājās nebijis šovs motoru cienī-
tājiem. Kuplajam apmeklētāju 
pulkam bija iespēja gan apskatīt 
sacīkšu spēkratus, gan tikties ar 
sportistiem, gan pašiem vadīt 
elektriskās drifta mašīnītes un 
piedalīties citās atrakcijās. Paldies 
„Drift4you.com”!

Ar mainīgām sekmēm Latvijas 
čempionātā dažādās vecuma gru-
pās startē mūsu florbolisti. Sīkā-
ku informāciju par viņu gaitām 
var uzzināt http://www.floorball.
lv/, turpat arī informācija par FBK 
„Sāc” rezultātiem 1. līgā. Līdz šim 
mūsējiem 4 uzvaras, 4 zaudējumi 
un 4. vieta.

Savukārt Saulkrastu basketbo-
listu gaitām var sekot http://bas-
ket.lv/. Šobrīd mūsējie ar 2 izcīnī-
tām uzvarām un 2 zaudējumiem 
ieņem 5. vietu savā apakšgrupā.

Lepojamies ar sasniegumiem sportā
16. septembrī jau piekto gadu 
pēc kārtas notika Cēsu pilsētas 
Sporta skolas organizētais vo-
lejbola turnīrs jauniešiem „Cēsu 
kauss 2017”, kurā šogad piedalījās 
rekordliels dalībnieku skaits – 
38 dažādu vecuma grupu koman-
das. No Zvejniekciema šajā turnī-
rā piedalījās U-12 vecuma grupas 
zēnu komanda, kura apakšgrupu 
spēlēs ieguva 3. vietu, bet finālā 
iekļuva 6. vietā. Par komandas la-
bāko spēlētāju tika atzīts 5. klases 
skolnieks Bruklins Lucāns.

22. septembrī Zvejniekciema 
vidusskolas skolēni bija to 136 000 
dalībnieku skaitā, kuri piedalījās 
„Olimpiskajā dienā 2017” ar de-
vīzi „Vingro svaigā gaisā!”. Zvej-
niekciema vidusskolā Olimpiskā 
diena iesākās ar kopīgu vingroša-
nu, bet pēc tam skolēni piedalījās 
orientēšanās sacensībās un dažā-
dās stafetēs, kā arī spēlēja futbolu 
un tautas bumbu.

Savukārt 26. septembrī Zvej-
niekciema vidusskolas komanda 
piedalījās Pierīgas novadu skolu 
skolēnu sporta sacensībās rudens 
krosā, kurās startēja 23 skolu ko-
mandas. Sacensības notika Bal-
dones novadā, slēpošanas trases 
„Riekstu kalns” apkārtnē. Zvej-
niekciema vidusskolas skolnieks 
Markuss Kirils Ustenko izcīnīja 

3. vietu 1000 m skrējienā, Arvīdam 
Rudušam 500 m skrējienā – 3. vie-
ta, bet Emīlijai Amandai Neimanei 
šajā pašā disciplīnā – 4. vieta.

Augstus rezultātus Zvejniekcie-
ma vidusskolas skolēni ieguva arī 
dažādās vieglatlētikas disciplīnās, 
piedaloties Saulkrastu Kultūras un 
sporta centra atbalstītajā projektā 
„Vieglatlētika vieno visus”. Sacen-
sībās, kas notika septembra beigās, 
Zvejniekciema vidusskolas skolēni 

pavisam kopā izcīnīja 77 medaļas, 
piedaloties tāllēkšanā no vietas un 
ar ieskrējienu, kā arī 100 m skrējie-
nā. Šajās disciplīnās dalībnieki star-
tēja četrās vecuma grupās. Lepoja-
mies ar mūsu skolēnu izcīnītajām 
1. vietām. Vecuma grupā līdz 10 ga-
diem tāllēkšanā no vietas 1. vieta – 
Kalvim Kalniņam, Karmenai un 
Katrīnai Strukām, Kerijai Tūcei, 
tāllēkšanā ar ieskrējienu 1. vieta 
Robinam Zaščerinskim, bet 100 m 

skrējienā 1. vietu izcīnīja Rihards 
Indārs. Vecuma grupā no 11 līdz 
13 gadiem visās trīs disciplīnās uz-
varēja Jānis Mārtiņš, bet 14–17 ga-
dus veco jauniešu grupā tāllēkšanā 
no vietas visveiksmīgāk startēja 
Markuss Baltais, Ričards Sergejevs, 
Arvis Skrīvelis, Rainers Šauriņš 
un Samanta Pastare, tāllēkšanā ar 
ieskrējienu un 100 m skrējienā la-
bākais rezultāts attiecīgi Matīsam 
Kursišam un Aleksandram Tomam 

Turkupolam. Ceturtajā vecuma 
grupā (18–21 gads) labākie tāllēk-
šanā no vietas – Kristians Edvards 
Raudiņš, Raivo Kalniņš un Milda 
Martinsone, bet tāllēkšanā ar ie-
skrējienu – Rūdolfs Bērziņš, Milda 
Martinsone, Agnese Jermacāne un 
Laura Vina. Apsveicam sportistus 
ar gūtajiem panākumiem! 

Dzidra Dulpiņa, 
Zvejniekciema vidusskola

Džudo 
uzvaras
4. novembrī Carnikavā norisinājās 
sacensības „Carnikavas Atklātais 
paklājs baltajām jostām” džudo cī-
ņā. Turnīrā piedalījās jaunie cīksto-
ņi no vairāk nekā 10 Latvijas klu-
biem. Saulkrastieši Patriks Vīksna 
un Gustavs Leibuks izcīnīja uzvaras 
savās vecuma un svara kategorijās. 
2. vietā ierindojās Roberts Kaspars, 
bet trešās vietas godalgas saņēma 
Kārlis Strazdiņš. Apsveicam!

Labākais volejbola komandas 
spēlētājs B. Laucāns.

Zvejniekciema vidusskolas komanda pēc sacensībām Baldonē. Ar diplomiem (no kreisās) A. Rudušs un 
M. K. Ustenko. Foto no Zvejniekciema vidusskolas arhīva

No kreisās – M. Halatins.

No labās – M. Druva un E. Dūcis.
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Saulkrastu novada domes 18. oktobra ārkārtas sēdes Nr. 17 lēmums
Sēdē piedalās deputāti: E. Grāvī-
tis, B. Veide, A. Dulpiņš, A. Deniš-
kāne, G. Lāčauniece, O.  Vanaga, 
S. Ancāne, A. Aparjode, A. Horsts, 
I. Veide. 

Par pašvaldībai piederošā 
nekustamā īpašuma daļas 
nodošanu bezatlīdzības lietošanā
Nodot bezatlīdzības lietošanā 
biedrībai „Saulkrastu Uzņēmēju 
biedrība”, reģistrācijas numurs 
40008265609, pašvaldībai piede-

rošā nekustamā īpašuma Smil-
šu iela 3, Saulkrasti, Saulkras-
tu novads, kadastra numurs 
80130020428, daļu ar platību 
40  m2. 2. Nekustamā īpašuma 
nodošanas bezatlīdzības lietoša-
nā mērķis ir labiekārtot publiski 

pieejamu zemesgabalu, uzstādot 
karoga mastu ar individuāli pie-
lāgotu stiprināšanas mehānismu, 
un izveidot bruģētu laukumu. 
3. Zemesgabalu nodot, slēdzot 
rakstveida zemes bezatlīdzības 
lietošanas līgumu. 4. Zemesgaba-

lu nodot bezatlīdzības lietošanā 
uz noteiktu laiku, no 19.10.2017. 
līdz 18.11.2017.
Vienbalsīgs balsojums. 

Ervīns Grāvītis,  
domes priekšsēdētājs

Saulkrastu novada domes 25. oktobra sēdes Nr. 18 lēmumi
Sēdē piedalās deputāti: E. Grā-
vītis, B. Veide, A. Dulpiņš, I. Vei-
de, A. Deniškāne, G. Lāčauniece, 
N.  Līcis, J. Grabčiks, L. Vaidere, 
M. Kišuro, S. Ancāne, A. Horsts, 
A. Aparjode.

Par nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķa maiņu
Mainīt zemes vienībai Dzelzceļ-
nieku ielā 9, Saulkrastos, Saulkras-
tu novadā, lietošanas mērķi, 
nosakot dalīto lietošanas mērķi – 
neapgūta individuālo dzīvojamo 
māju apbūves zeme – platība 0,12 
ha, zeme, uz kuras galvenā saim-
nieciskā darbība ir mežsaimniecī-
ba, – platība 0,08 ha.

Par Saulkrastu novada 
domes saistošo noteikumu 
apstiprināšanu
Apstiprināt Saulkrastu novada do-
mes saistošos noteikumus „Gro-
zījumi Saulkrastu novada domes 
2013. gada 25. septembra saistoša-
jos noteikumos Nr. 15 „Par materi-
ālo palīdzību Saulkrastu novadā””.

Par līguma noslēgšanu par 
pakalpojuma nodrošināšanu
Noslēgt līgumu līdz 2020. gada 
30. septembrim ar SIA „LAIK”, re-
ģistrācijas numurs 40003922099, 
par pašvaldības kompensāciju iz-
maksu.

Par līguma neslēgšanu par 
pakalpojuma nodrošināšanu*
Neslēgt līgumu ar SIA „Rīgas 
Franču skola”, reģistrācijas nu-
murs 40103309053, par pašvaldī-
bas kompensāciju izmaksu.

Par pašvaldības kompensācijas 
piešķiršanu
Piešķirt pašvaldības kompensā-
ciju trīs vecākiem par to, ka viņu 
bērni saņem privātās pirmssko-
las izglītības iestādes pakalpoju-
mu.  

Par līdzekļu piešķiršanu 
projektam 
Piešķirt finansējumu no līdzek-
ļiem neparedzētajiem gadīju-
miem 1 220,00 euro, lai apmak-
sātu projekta „Nord Junior 2016” 
realizāciju.

Par finansējuma piešķiršanu 
transporta pakalpojumiem
Paredzēt finansējumu 2018. gada 
Saulkrastu novada pašvaldī-
bas Sociālo pabalstu budžetā 21 
000,00 euro (t.sk. PVN) apmērā, 
lai atmaksātu elektronisko abo-
nementa karšu iegādi brauk-
šanai sabiedriskajā transportā 
Saulkrastu vidusskolas un Zvej-
niekciema vidusskolas audzēk-
ņiem.

Par saistošo noteikumu 
izdošanu**
Izdot saistošos noteikumus „Gro-
zījumi Saulkrastu novada domes 
25.01.2017. saistošajos noteiku-
mos Nr. SN1/2017 „Saistošie no-
teikumi par Saulkrastu novada 
pašvaldības 2017. gada budžetu””.

Par Saulkrastu novada 
domes saistošo noteikumu 
apstiprināšanu***
Apstiprināt Saulkrastu nova-
da domes saistošos noteiku-
mus „Grozījumi Saulkrastu 
novada domes 2009. gada 13. jū-
lija saistošajos noteikumos Nr. 13 
„Saulkrastu novada pašvaldības 
nolikums””.

Par Saulkrastu pašvaldībai 
piederošas cirsmas izsoles 
organizēšanu
1. Nodot izsolei pašvaldības īpa-
šumā Zvejnieku iela 13, Saulkras-
tos, Saulkrastu novadā, kadastra 
Nr. 80130010382, cirsmu, kop-
šanas cirti 2,21 ha platībā, meža 
kvartāls Nr. 1, nogabala Nr. 1; 2; 
3, izcērtamais apjoms – 78,65 m3. 

Izsoles veids – mutiska izsole ar 
augšupejošu soli.
2. Apstiprināt cirsmas izsoles 
noteikumus pašvaldības īpašu-
mam Zvejnieku ielā 13, Saulkras-
tos, Saulkrastu novadā.
3. Noteikt cirsmas nosacīto cenu 
2 263 euro (divi tūkstoši divi simti 
sešdesmit trīs euro).
4. Uzdot Īpašumu izsoles komi-
sijas priekšsēdētājam 17.11.2017. 
plkst. 10.00 rīkot cirsmas izsoles 
mutisku izsoli ar augšupejošu 
soli.
5. Finanšu un grāmatvedības no-
daļai uzņemt krājumos atsavinā-
šanai cirsmu apjomā 78,65 m3 ar 
kopējo vērtību 2263 euro.

Par nekustamā īpašuma 
nodokļa atvieglojuma 
piemērošanu
Piemērot nekustamā īpašuma 
nodokļa atvieglojumu 25% apmē-
rā divām personām no aprēķinā-
tās nekustamā īpašuma nodokļa 
summas par nekustamo īpašumu.

Par priekšfinansējuma 
nodrošināšanu un Zivju fonda 
projekta īstenošanu
1. Palielināt Saulkrastu novada 
pašvaldības 2017. gada budžeta 
ieņēmumus:
1.1.  Ieņēmumu pozīciju „Mērķ-
dotācijas no Zivju fonda” par 4 
140,00 euro.
2. Palielināt Saulkrastu novada 
pašvaldības budžeta 2017. gada 
izdevumus:
2.1.  Izdevumu pozīciju „Projekts 
„Aprīkojuma iegāde aizsardzī-
bas pasākumu nodrošināšanai 
Saulkrastu novadā”” par 4 140,00 
euro;
3. Iemaksāt no pamatbudže-
ta priekšfinansējumu pro-
jekta realizācijai Valsts kasē 
atvērtajā projekta kontā: LV-
68TREL9802415018000 4 140,00 
euro apmērā. 

Par dotācijas izmaksu SIA 
„Saulkrastu komunālserviss”
Piešķirt dotāciju SIA „Saulkrastu 
komunālserviss” 12 381,39 euro ap-
mērā kanalizācijas kolektora avā-
rijas likvidēšanas darbu Raiņa ielā 
7, Saulkrastos, veikšanai.

Par Saulkrastu novada domes 
27.09.2017. lēmuma Nr. 178 
precizēšanu
Precizēt Saulkrastu novada do-
mes 27.09.2017. lēmuma Nr. 178 
(prot. Nr. 15/2017§11) „Par zemes 
ierīcības projekta apstiprināša-
nu, nosaukuma piešķiršanu un 
lietošanas mērķa noteikšanu” 
4.  punktu, izsakot to šādā re-
dakcijā:
„4. Piešķirt nosaukumu zemes 
gabalam zemes ierīcības projek-
tā liters „3”– Mazā Lauku iela, 
Saulkrasti, Saulkrastu novads, 
noteikt lietošanas mērķi – „zeme 
dzelzceļa infrastruktūras zemes 
nodalījuma joslā un ceļu zemes 
nodalījuma joslā”, platība 0,03 ha. 
Zemes gabala platība tiks precizē-
ta pēc zemes vienības kadastrālās 
uzmērīšanas.”

Par pašvaldībai piederošo 
kokmateriālu krautuvē izsoles 
rezultātu apstiprināšanu
1. Apstiprināt rezultātus par 
Saulkrastu novada pašvaldībai 
piederošo kokmateriālu izsoli, 
kas notika 20.10.2017. saskaņā ar 
izsoles protokolu.
2. Uzdot Juridiskai nodaļai ar 
SIA „SAFRI PLUSS”, reģ. Nr. 
40003978302, juridiskā adrese 

„Jaunzemji”, Krimuldas pagasts, 
Krimuldas novads, pirkuma līgu-
mu par izsolē nosolītajiem kok-
materiāliem par izsoles pārdoša-
nas cenu 8533,21 euro.

* PAR – 12 (E. Grāvītis, B. Veide, 
A.  Dulpiņš, I. Veide, A. Deniškāne, 
G. Lāčauniece, J. Grabčiks, L. Vaide-
re, M. Kišuro, S. Ancāne, A. Horsts, 
A. Aparjode), PRET – nav, ATTU-
RAS – 1 (N. Līcis).
** PAR – 10 (E. Grāvītis, B. Vei-
de, A.  Dulpiņš, I. Veide, A. Deniš-
kāne, G. Lāčauniece, M. Kišuro, 
S. Ancāne, A. Horsts, A. Aparjode), 
PRET – 1 (N. Līcis), ATTURAS – 2 
(L. Vaidere, J. Grabčiks).
*** PAR – 10 (E. Grāvītis, B. Vei-
de, A. Dulpiņš, I. Veide, A. Deniš-
kāne, G. Lāčauniece, M. Kišuro, 
S. Ancāne, A. Horsts, A. Aparjode), 
PRET – nav, ATTURAS – 3 (N. Lī-
cis, J. Grab čiks, L. Vaidere).
Visos pārējos minētajos lēmumos 
vienbalsīgs balsojums.

Ervīns Grāvītis,  
domes priekšsēdētājs

Ar pilnu domes sēdes protokola 
tekstu (ievērojot Fizisko peronu 
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, 29. novembrī, 
plkst. 15.00 Saulkrastu novada 
domē Raiņa ielā 8.

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 darbojas visu diennakti. 

Ārstu pieņemšana pēc iepriekšēja pieraksta pa tālr. 67952700.

PIEŅEMŠANAS DIENAS,  
DATUMS

PIEŅEMŠA-
NAS LAIKS

REĢISTRATŪRA pirmdiena, trešdiena, 
piektdiena
otrdiena, ceturtdiena

08.00–16.00

09.00–17.00
STEIDZAMĀS MEDICĪNISKĀS 
PALĪDZĪBAS PUNKTS

katru dienu 00.00–24.00

ĀRSTU KONSULTĀCIJAS: PIEŅEMŠANA PĒC IEPRIEKŠĒJA 
PIERAKSTA, TĀLR. 67952700

Endokrinoloģe Brigita VIZIŅA      28. novembris 14.00–17.00
Kardiologs 15. novembris 9.00–13.00
Dermatoloģe Ruta BARLO 24. novembris 9.00–13.00
Otolaringoloģe Ilona KRONBERGA 16., 23., 30. novembris 14.00–16.00
Acu ārste Ausma SPROĢE 27. novembris 10.00–15.00
Acu ārste Sandra AUSEKLE pēc iepriekšēja pieraksta
Neiroloģe Dace DZIRKALE 27. novembris 14.00–16.00
Neirologs Ainārs VECVAGARS 17. novembris 11.00–16.00
Interniste Tatjana GRUZDOVA pēc iepriekšēja pieraksta 11.00–17.00
Ķirurgs Aleksandrs KUZŅECOVS otrdiena

piektdiena
14.00–17.00
9.00–13.00

Ķirurgs Andris ZEMĪTIS trešdiena 9.00–12.00
Ķirurgs Nikolajs DUPLIŠČEVS pirmdiena 9.00–12.00
USG A. MICKEVIČA darbdiena 8.15–9.15
Ginekoloģe A. Mickeviča (iepriek-
šējs pieraksts pa tālr. 26539333)

pirmdiena, otrdiena, 
trešdiena,  ceturtdiena
piektdiena

9.00–13.00

9.00–17.00

Pašvaldības policijas 
paveiktais oktobrī
Oktobrī Saulkrastu pašvaldības 
policijas darbinieki ir saņēmuši 
60  izsaukumu, par dažādiem pār-
kāpumiem aizturētas 9 personas, 
astoņas personas nogādātas Rīgas 
reģiona pārvaldes Saulkrastu polici-
jas iecirknī tālāku darbību veikšanai 
un viena persona savā dzīvesvietā.

Sastādīti 19 administratīvā 
pārkāpuma protokoli, 15 proto-
koli par ceļu satiksmes noteiku-
mu neievērošanu, 2 protokoli par 
alkoholisko dzērienu lietošanu 
sabiedriskā vietā, 1 protokols par 
teritorijas un piegulošās teritori-
jas nesakopšanu, 1 protokols par 
nenoslēgtu līgumu ar sadzīves at-
kritumu apsaimniekotāju.

Uzsāktas 36 administratīvā 
pārkāpuma lietvedības – par lī-
guma nenoslēgšanu ar sadzīves 
atkritumu apsaimniekotāju, par 
mājas (istabas) dzīvnieku labtu-
rības noteikumu neievērošanu, 
par teritorijas nesakopšanu un 
par ēku numuru vai nosaukumu 
plākšņu neizvietošanu pie nekus-
tamā īpašuma. 

Trijos gadījumos izsaukti dzīv-
nieku patversmes „Mežavairogi” 
darbinieki, lai sniegtu palīdzību 
cietušajiem un savāktu bojāgāju-
šos dzīvniekus. 

    
Guntis Vinteris, 

pašvaldības policija

Rentgena kabineta 
darba laiks 

novembrī
Pirmdiena

27. novembris 9.00–14.00
Otrdiena

14. novembris 9.00–16.00
21. novembris 9.00–16.00
28. novembris 9.00–16.00

Trešdiena
15. novembris 9.00–14.00
22. novembris 9.00–14.00
29. novembris 9.00–14.00

Ceturtdiena
16. novembris 12.00–17.00
23. novembris 9.00–16.00
30. novembris 16.00–16.00

Piektdiena
17. novembris 9.00–13.30
24. novembris 9.00–14.00



     11Saulkrastu Domes Ziņas
2017. gada novembris

2017. gada 30. augustā     SAISTOŠIE NOTEIKUMI    Nr. SN 13/2017
Apstiprināti Saulkrastu novada domes 2017. gada 30. augusta sēdē (prot. Nr. 13/2017 §13)

Saistošie noteikumi par dzīvojamai mājai 
funkcionāli nepieciešamā 
zemesgabala pārskatīšanu
Izdoti saskaņā ar likuma „Par valsts 
un pašvaldību dzīvojamo māju pri-
vatizāciju” 85. panta trešo daļu un 
86. panta piekto daļu 

I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi nosaka 

kārtību, kādā Saulkrastu novada 
administratīvajā teritorijā: 

1.1. ierosina dzīvojamai mājai 
funkcionāli nepieciešamā zemes-
gabala pārskatīšanu;

1.2. informē zemes īpašniekus 
un privatizēto objektu īpašniekus 
(dzīvokļu īpašniekus), noskaidro 
viņu viedokļus un pieņem lēmu-
mu attiecībā uz funkcionāli ne-
pieciešamā zemesgabala pārska-
tīšanas uzsākšanu; 

1.3. izvērtē iesaistīto personu 
viedokļus, pārskata dzīvojamai 
mājai funkcionāli nepieciešamā 
zemesgabala platību un robežas, 
ņemot vērā arī situāciju attiecī-
gajā kvartālā, un pieņem lēmu-
mu attiecībā uz dzīvojamai mājai 
funkcionāli nepieciešamā zemes-
gabala pārskatīšanu. 

2. Saulkrastu novada dome:
2.1. nodrošina Saulkrastu no-

vada administratīvajā teritorijā 
esošai dzīvojamai mājai funkcio-
nāli nepieciešamā zemesgabala 
pārskatīšanu;

2.2. pieņem lēmumu par dzī-
vojamai mājai funkcionāli nepie-
ciešamā zemesgabala pārskatīša-
nas uzsākšanu;

2.3. pieņem lēmumu attiecībā 
uz dzīvojamai mājai funkcionāli 
nepieciešamā zemesgabala pār-
skatīšanu. 

II. Dzīvojamai mājai funkcio-
nāli nepieciešamā zemes gabala 
pārskatīšanas ierosināšana

3. Ierosinājumu pārskatīt dzī-
vojamai mājai funkcionāli nepie-
ciešamo zemesgabalu un grafisko 
pielikumu, kurā norādītas vēla-
mās dzīvojamai mājai funkcionāli 
nepieciešamā zemes gabala robe-
žas, iesniedz Saulkrastu novada 
domē. Ja ierosinājumu pārskatīt 
dzīvojamai mājai funkcionāli ne-
pieciešamo zemesgabalu iesniedz 
privatizēto objektu īpašnieki (dzī-
vokļu īpašnieki), papildus šajā 
punktā minētajiem dokumen-
tiem, iesniedz dzīvojamās mājas 
dzīvokļu īpašnieku kopsapulces 
lēmumu par:

3.1. funkcionāli nepieciešamo 
zemes gabala pārskatīšanas iero-
sināšanu;

3.2. pilnvarojumu personai, 
kura pārstāvēs dzīvokļu īpašnie-
ku kā dzīvojamai mājai funkcio-
nāli nepieciešamo zemesgabala 
pārskatīšanas ierosinātāju inte-
reses pārskatīšanas procesā (turp-
māk – pilnvarotais pārstāvis).

4. Pēc dzīvojamai mājai funk-
cionāli nepieciešamā zemesga-
bala pārskatīšanas ierosinājuma 
saņemšanas Saulkrastu novada 
dome (turpmāk – Dome), pama-

tojoties uz iestādes „Saulkrastu 
novada dome” Pašvaldības īpa-
šumu apsaimniekošanas noda-
ļas atzinumu, pieņem lēmumu 
par dzīvojamai mājai funkcio-
nāli nepieciešamā zemesgabala 
pārskatīšanas uzsākšanu vai par 
atteikumu pārskatīt dzīvojamai 
mājai funkcionāli nepieciešamo 
zemesgabalu. Lēmums publi-
cējams Saulkrastu novada paš-
valdības interneta vietnē www.
saulkrasti.lv.

5. Pēc pozitīva šo noteikumu 
4. punktā norādītā lēmuma pie-
ņemšanas Pašvaldības īpašumu 
apsaimniekošanas nodaļa:

5.1. sadarbojoties ar Saulkrastu 
novada būvvaldi, izvērtē dzīvoja-
mai mājai funkcionāli nepiecie-
šamā zemesgabala, kā arī citām 
dzīvojamām mājām funkcionāli 
nepieciešamo zemesgabalu pār-
skatīšanas nepieciešamību attie-
cīgā kvartāla robežās;

5.2. nodrošina, ka informāciju 
par saņemto ierosinājumu pār-
skatīt dzīvojamai mājai funkcio-
nāli nepieciešamo zemesgabalu 
un par nepieciešamību pārskatīt 
arī citus attiecīgā kvartāla robežās 
esošos dzīvojamām mājām funk-
cionāli nepieciešamos zemesga-
balus publicē pašvaldības interne-
ta vietnē www.saulkrasti.lv; 

5.3. nodrošina privatizēto ob-
jektu īpašnieku (dzīvokļu īpaš-
nieku) un zemes īpašnieku infor-
mēšanu par viņu tiesībām divu 
mēnešu laikā no publikācijas 
datuma izteikt apsvērumus par 
dzīvojamai mājai funkcionāli ne-
pieciešamā zemesgabala pārskatī-
šanu, iesniedzot tos Domē; 

5.4. organizē dzīvojamai mājai 
funkcionāli nepieciešamā zemes 
gabala virszemes topogrāfiskā 
plāna uzmērīšanu, pirms tam in-
formējot dzīvojamai mājai funk-
cionāli nepieciešamā zemesgaba-
la pārskatīšanas ierosinātāju;

5.5. sadarbojoties ar Saulkras-
tu novada būvvaldi, aprēķina 
apbūves blīvuma/intensitātes 
un brīvās teritorijas rādītājus at-
bilstoši teritorijas plānojumam, 
izvērtē pieejamības transporta 
infrastruktūrai nodrošināšanu 
un nepieciešamo inženierkomu-
nikāciju tīklu izvietojumu; 

5.6. pieprasa viedokli no: 
5.6.1. inženierkomunikāciju 

turētājiem un citām institūcijām, 
ja tas nepieciešams situācijas iz-
vērtēšanai; 

5.6.2. dzīvojamās mājas pār-
valdnieka;

5.7. ja tiek konstatēts, ka ir ne-
pieciešams pārskatīt arī citus at-
tiecīgā kvartāla robežās esošajām 
dzīvojamām mājām funkcionāli 
nepieciešamos zemesgabalus, in-
formē:

5.7.1. kvartāla robežās esošo 
dzīvojamo māju privatizēto ob-
jektu īpašniekus (dzīvokļu īpaš-
niekus), izvietojot informāciju 

labi redzamā vietā pie attiecīgās 
dzīvojamās mājas un ievietojot 
paziņojumu pašvaldības interne-
ta vietnē www.saulkrasti.lv;

5.7.2. zemes īpašniekus, uz 
kuru īpašumā esošām zemēm at-
rodas attiecīgā kvartāla robežās 
esošās dzīvojamās mājas; 

5.7.3. attiecīgā kvartāla ro-
bežās esošo citu dzīvojamo māju 
pārvaldniekus. 

5.8. izvērtē saņemtos apsvēru-
mus, sagatavo atzinumu, pievie-
nojot noteikumu 5.1.–5.7. apakš-
punktā paredzētos dokumentus, 
iesniedz Domē lēmuma pieņem-
šanai. 

6. Pēc šo noteikumu 5. punkta 
izpildes Dome pieņem lēmumu 
attiecībā uz dzīvojamai mājai 
funkcionāli nepieciešamā zemes-
gabala pārskatīšanu. 

7. Pārskatot dzīvojamai mājai 
funkcionāli nepieciešamo ze-
mesgabalu, Pašvaldības īpašu-
mu apsaimniekošanas nodaļa, 
sadarbojoties ar Saulkrastu no-
vada būvvaldi, uz kartogrāfiskās 
pamatnes, kas attēlo virszemes 
topogrāfisko situāciju (gājēju ce-
liņi, palīgēkas, rotaļu laukumi, 
autostāvvietas utt.), izstrādā dzī-
vojamai mājai funkcionāli nepie-
ciešamā zemesgabala platības un 
robežu pārskatīšanas priekšliku-
mu vai organizē tā izstrādi.

8. Dzīvojamai mājai funkcio-
nāli nepieciešamā zemesgabala 
platības un robežu pārskatīšanas 
priekšlikumu Pašvaldības īpa-
šumu apsaimniekošanas nodaļa 
nosūta izvērtēšanai un viedokļa 
sniegšanai: 

8.1. dzīvojamai mājai funkcio-
nāli nepieciešamā zemesgabala 
pārskatīšanas procesā iesaistīta-
jām valsts un pašvaldības iestā-
dēm; 

8.2. dzīvojamai mājai funkcio-
nāli nepieciešamā zemesgabala 
pārskatīšanas ierosinātājam; 

8.3. dzīvojamās mājas pārvald-
niekam. 

9. Saulkrastu novada dome 
ar lēmumu par dzīvojamai mājai 
funkcionāli nepieciešamā zemes-
gabala pārskatīšanu apstiprina 
dzīvojamai mājai funkcionāli ne-
pieciešamā zemesgabala platības 
un robežu plānu. 

10. Saulkrastu novada domes 
lēmums par dzīvojamai mājai 
funkcionāli nepieciešamā zemes-
gabala pārskatīšanu un apstipri-
nātais dzīvojamai mājai funkcio-
nāli nepieciešamā zemesgabala 
platības un robežu plāns publi-
cējams pašvaldības tīmekļvietnē 
www.saulkrasti.lv. 

11. Izdevumus par dzīvojamai 
mājai funkcionāli nepieciešamā 
zemes gabala pārskatīšanas or-
ganizatoriski tehnisko (zemes 
ierīcība, kartogrāfiskā materiāla 
sagatavošana u.c.) izpildi sedz 
dzīvojamai mājai funkcionāli 
nepieciešamā zemes gabala pār-

skatīšanas ierosinātājs, triju gadu 
laikā no maksājuma saņemšanas 
dienas izdarot periodiskus mak-
sājumus Domei. Ja ierosinātājs 
ir privatizēto objektu īpašnieki 
(dzīvokļu īpašnieki), tad izdevu-
mus sedz ar pilnvarotā pārstāvja 
starpniecību. Ierosinātājs (zemes 
gabala īpašnieks) vai pilnvarotais 
pārstāvis slēdz līgumu ar Domi 
par maksājumu veikšanas kārtību. 

12. Administratīvos izdevu-
mus, kas nepieciešami, lai pie-
ņemtu lēmumu par dzīvojamai 
mājai funkcionāli nepieciešamā 
zemes gabala pārskatīšanas uz-
sākšanu un noskaidrotu privati-
zēto objektu īpašnieku un zemes 
gabala īpašnieku viedokļus, sedz 
Dome.

13. Lēmumu par dzīvojamai 
mājai funkcionāli nepieciešamā 
zemes gabala pārskatīšanu, pār-
skatīšanas uzsākšanu vai atteiku-
mu pārskatīt vai atteikumu uz-
sākt pārskatīšanu var pārsūdzēt 
Administratīvā procesa likumā 
noteiktajā kārtībā.

Saulkrastu novada domes 
2017. gada 30. augusta 
saistošo noteikumu Nr. 
SN 13/2017 „Saistošie 
noteikumi par dzīvojamai 
mājai funkcionāli 
nepieciešamā zemesgabala 
pārskatīšanu”
PaSKaIDRoJuMa RaKSTS

1. Projekta nepieciešamības pa-
matojums. Saistošie noteikumi ir 
izstrādāti, pamatojoties uz likuma 
„Par valsts un pašvaldību dzīvojamo 
māju privatizāciju” 85. pantu. Sais-
tošie noteikumi ir nepieciešami, lai 
sakārtotu piespiedu zemes nomas 
attiecības, lai tiktu ievērotas dzīvok-
ļu īpašnieku un zemes īpašnieku 
tiesības un likumiskās intereses.

2. Īss projekta satura izklāsts. 
Saistošie noteikumi nosaka kārtību, 
kādā Saulkrastu novada administra-
tīvajā teritorijā:

1) ierosina dzīvojamai mājai 
funkcionāli nepieciešamā zemesga-
bala pārskatīšanu; 

2) informē zemes īpašniekus un 
privatizēto objektu īpašniekus (dzī-
vokļu īpašniekus); 

3) noskaidro zemes īpašnieku un 
privatizēto objektu īpašnieku vie-
dokli un pieņem lēmumu attiecībā 
uz funkcionāli nepieciešamā zemes-
gabala pārskatīšanas uzsākšanu;

4) izvērtē iesaistīto personu vie-
dokļus, pārskata dzīvojamai mājai 
funkcionāli nepieciešamā zemesga-
bala platību un robežas, ņemot vērā 
arī situāciju attiecīgajā kvartālā;

5) pieņem lēmumu attiecībā uz 
dzīvojamai mājai funkcionāli nepie-
ciešamā zemesgabala pārskatīšanu. 

Saistošie noteikumi paredz, 
ka dzīvojamai mājai funkcionāli 
nepieciešamā zemesgabala pār-
skatīšanas procesu Saulkrastu 
novada administratīvajā teritorijā 
organizē, nodrošina un lēmumu 
par dzīvojamai mājai funkcionāli 
nepieciešamā zemesgabala pār-
skatīšanas uzsākšanu un lēmumu 
par dzīvojamai mājai funkcionāli 
nepieciešamā zemesgabala pār-
skatīšanu pieņem Saulkrastu no-
vada dome.

3. Informācija par plānoto pro-
jekta ietekmi uz pašvaldības budže-
tu. Saistošo noteikumu īstenošanai 
netiek prognozēta būtiska finansiāla 
ietekme uz pašvaldības budžetu. 

4. Informācija par plānoto pro-
jekta ietekmi uz sociāli ekonomis-
ko stāvokli (uzņēmējdarbības vidi) 
pašvaldības teritorijā. Projektam 
nav tiešas ietekmes uz sociāli eko-
nomisko stāvokli.

5. Informācija par administra-
tīvajām procedūrām. Nav attieci-
nāms.

6. Informācija par konsultācijām 
ar privātpersonām. Nav notikušas 
konsultācijas ar privātpersonām.

Ervīns Grāvītis,  
domes priekšsēdētājs

Saulkrastu novada dome pārdod mutiskā izsolē ar augšupejo-
šu soli Saulkrastu novada pašvaldībai piederošu cirsmu Zvejnieku 
ielā 13, Saulkrastos, Saulkrastu novadā, izcērtamās koksnes krā-
ja 78,65 m3, nosacītā cena jeb izsoles sākumcena 2263 EUR (divi 
tūkstoši divi simti sešdesmit trīs eiro). Izsoles dalībnieki, kas vēlas 
piedalīties izsolē, iemaksā nodrošinājumu 10% apmērā no cirsmas 
nosacītās cenas – 226,30 EUR (divi simti divdesmit seši eiro 30 cen-
tu) apmērā.

Saulkrastu novada pašvaldībai piederošās cirsmas izsole notiks 
2017. gada 17. novembrī Saulkrastu novada pašvaldības ēkā, otrā 
stāva zālē, Raiņa iela 8, Saulkrastos, plkst. 10.00.

Dalībnieku reģistrācija Saulkrastu novada domē 107. kabinetā 
domes darba laikā, sākot no nākamās darba dienas no paziņoju-
ma publicēšanas „Latvijas Vēstnesī”, līdz 2017. gada 17. novembra 
plkst. 9.45. 

Nodrošinājuma naudu iemaksāt Saulkrastu novada domes, reģ. 
Nr. 90000068680, bankas kontā Nr. LV 78UNLA0050008528948, 
AS „SEB banka”, līdz reģistrācijai izsolei. 

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pašvaldības interneta viet-
nē www.saulkrasti.lv sadaļā „Pašvaldības sludinājumi” un Saulkras-
tu novada domē 102. kabinetā Raiņa ielā 8, Saulkrastos, Saulkrastu 
novadā, darba laikā.
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Pasākumu kalendārs

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

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

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

Tirāža: 3000 eksemplāri.

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

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

oktobrī Saulkrastu novada 
Dzimtsarakstu nodaļā 
reģistrēti
Edvards Bērziņš
Astrīda Oļševska
Enzo Zaporožecs
Loreta Velve
Rojs Sabo
Sveicam mazuļus un viņu vecākus!

Sirsnīgi sveicam 
nozīmīgajā jubilejā
Elizabeti Aļķi
Hildu Elvīru Bodnieci
Loniju Štāli
Juriju Dobrjakovu
Aiju Ēriku Kronbergu
Aivaru Osīti
Elizabeti Spalvu
Juri Aperjotu
Veroniku Dembovsku
Visvaldi Kārkliņu
Ģirtu Melbārdi
Janinu Strapcani
Helgu Timermani
Maiju Baltalksni
Valdi Kalniņu
Birutu Dainu Kalvišu
Baibu Lamšu
Elitu Paulāni
Mārtiņu Pilsumu
Irinu Ausmani
Valentīnu Bērziņu 
Jāni Bogdanovu
Gunti Kielbicki
Narcisi Zommeri

Saulkrastu novada dome 
izsaka līdzjūtību aizsaulē 
aizgājušo tuviniekiem.
Velta Krūmiņa
01.01.1924.–08.10.2017.
Arvīds Āre
19.11.1943.–15.10.2017.
Alberts Daukša
27.05.1941.–20.10.2017.
Velta Leontīne Akerberga
23.05.1924.–26.10.2017.
Valentīna Basjule
14.05.1938.–28.10.2017.

17. novembrī  
LR proklamēšanas 99. gadadienai 
veltīts svinīgais sarīkojums „Nā-
kotne tagadnē aug” (Saulkrastu 
Sporta centrā, Smilšu iela 3)
19.00 atzinības rakstu pasniegša-
na un svētku koncerts.

18. novembrī 12.00
Latvijas valsts lielā karoga pacel-
šana.

1. decembrī 20.00 viesnīcā 
„Minhauzena Unda” (Ainažu ielā 
74) Saulkrastu jauktā kora „Ani-
ma” koncerts „Kad man vairs 
nebūs 16”.
Koris tieši tā arī jūtas – kā dulls 
pusaudzis, kuram jūra līdz ceļiem 
un viss ir iespējams! Kopīgiem 
spēkiem esam realizējuši daudzus 
neprātīgus sapņus, bet „Animas” 
ceļojums uz Austrāliju un dalība 
Melburnas Kultūras dienās pavi-
sam noteikti ir līdz šim aizraujo-
šākais piedzīvojums kora sešpad-
smit gadu vēsturē.
Mazliet traks un negaidītu noti-
kumu piesātināts – tieši tāds būs 
koncerts „Kad man vairs nebūs 16”. 
Sešpadsmit gadu laikā esam sa-
darbojušies ar izciliem mūzi-

ķiem, kuri ir kļuvuši par mūsu 
draugiem un muzikālajiem do-
mubiedriem. Tāpēc priecāsimies, 
ka uz skatuves kopā ar „Animu” 
būs instrumentālā grupa Kristapa 
Krievkalna vadībā, kā arī solisti, 
esošie un bijušie kora dalībnieki.
Koncertā dzirdēsiet gan JK „Ani-
ma” visu laiku iemīļotākās dzies-
mas jaunā jubilejas versijā, gan 
skaņdarbus, kuri radīti un aran-
žēti par godu šim notikumam.
Vēlamies iepriecināt gan sevi, gan 
mūsu mīļos atbalstītājus un klau-
sītājus. Pārsteigumi garantēti! Ie-
eja koncertā brīva. 

3. decembrī 15.00 Saules lau-
kumā lielās Ziemassvētku egles 
atklāšana – būs Ziemassvētku ve-
cītis un viņa draugi, silta tēja un 
rotaļas. Aicinām visus saulkras-
tiešus kopā iedegt Saulkrastu 
svētku rotu! 

9. decembrī 16.00 Saulkrastu 
Sporta centrā (Smilšu iela 3) uz 
Ziemassvētku ieskaņas koncertu 
aicina jauktais koris „Bangotne” 
un draugi! 
Koncerta 1. daļā ar populārāka-
jām Ziemassvētku melodijām 

uzstāsies Rīgas 6. vsk. jauniešu 
orķestris „Auseklītis” (diriģents 
Haralds Bārzdiņš). 2. daļā tiks at-
skaņota Dž. Ratera „Bērnu mesa”, 
diriģents Ēriks Kravalis. 
Šajā projektā piedalīsies apvienotie 
jauktie kori no trim Baltijas val-
stīm: Tartu jauktais koris „Vane-
muine” (Igaunija), Mažeiķu jauk-
tais koris „Draugyste” (Lietuva) un 
mājinieki – jauktais koris „Bangot-
ne”, kā arī Rīgas KTMC „Ritums” 
jauktais koris „Skaņupe” un VEF 
KP jauktais koris „Fēnikss”, bērnu 
koris „Mirklis” un Rīgas 6. vsk ka-
merorķestris Haralda Bārzdiņa va-
dībā, LNO jaunā uzlecošā zvaigzne 
Laura Teivāne (soprāns) un Jānis 
Almanis-Palmbahs (baritons).
Angļu komponista Džona Rate-
ra „Bērnu mesa” tika uzrakstīta 
2002.  ga da beigās, un 2003. gada 
februārī notika tās pirmatskaņo-
jums Ņujorkas Karnegi Hall, kurā 
piedalījās bērnu koris, pieaugušo 
koris, soprāns, baritons un orķestris. 
„Bērnu mesa” ir liturģija Missa brevis 
ar tradicionālajiem latīņu un grieķu 
mesu tekstiem, kuram pievienoti 
vairāki angļu dzejnieku poētiskie 
darbi. Pirmās un noslēguma daļas 
teksti ir bīskapa Tomasa Kena sla-

venās rīta un vakara himnas teksti. 
„Bērnu mesa” ir spēcīga un senti-
mentāla, tai ir iedvesmojošs spēks, 
ko sniedz mīlestība un cerība.
Ieeja koncertā brīva.  

SPoRTa afIša
25. novembrī 11.00 kafejnīcā 
„Cietais rieksts” Saulkrastu čem-
pionāts zolītē, 6. posms.
26. novembrī 11.00 sporta cen-
trā Saulkrastu čempionāts galda 
tenisā, 6. posms.
2. decembrī 19.00 Saulkras-
tu čempionāts šautriņu mešanā, 
12. posms un uzvarētāju apbalvo-
šana.
3. decembrī 11.00 sporta cen-
trā Saulkrastu čempionāts zolītē, 
7.  posms un uzvarētāju apbalvo-
šana.
5. decembrī 20.00 LBL3 spēle 
„Saulkrasti”–„Daugavpils”.
9. decembrī 11.00 kafejnīcā 
„Cietais rieksts” Saulkrastu čem-
pionāts zolītē, 7. posms un uzva-
rētāju apbalvošana.
10. decembrī 11.00 sporta cen-
trā Saulkrastu čempionāts galda 
tenisā, 7. posms un uzvarētāju 
apbalvošana.
15. decembrī 20.00 sporta cen-
trā LBL3 spēle „Saulkrasti”–„Talsi”.

SeNIoRu aKTIVITāTeS
5. decembrī plkst. 13.00 ik-
mēneša tikšanās Jauniešu mājā 
Raiņa ielā 7. Tālr. 26437766.

Saulkrastu novada 
bibliotēkā

IzSTāDeS 
•	 Pasaulslavenajai	 zviedru	
rakstniecei Astrīdai Lindgrē-
nei – 110.
•	 „Ja	kāds	grib	pasaulē	ko	atstāt,	
tad lai atstāj savus darbus”  – 
latviešu dzejniekam Eduardam 
Veidenbaumam – 150.
•	Mākslinieces	 Gitas	 Din-
bires mākslas darbu izstāde 
„Puķu nakts”.
•	 Saulkrastu	 novada	 biblio-
tēkas jauno grāmatu izstāde.
•	 Bērnu,	jauniešu	un	vecāku	
žūrijas grāmatu kolekcija.

PaSāKuMI uN 
aKTIVITāTeS 

•	 28.	 novembrī	 plkst.	 12.30	
Saulkrastu novada bibliotēkā 
tikšanās ar rakstnieku Arvī-
du Diniju Deģi.
•	 21.	 novembrī	 plkst.	 10.00	
Saulkrastu novada bibliotē-
kā „Mazo pūčulēnu skola” 
3–4  ga dus veciem bērniem 
un viņu vecākiem!
•	 Bibliotekārā	 stunda	 „Iepa-
zīsim bibliotēku!”. 
•	 Bibliotekārā	stunda	„Mana	
drošība internetā”.
•	 No	14.	novembra	kampaņa	
„Mazais 100gades pilsonis”.
Aktivitātēm pieteikšanās, 
zvanot pa tālruni 67951502, 
29625609 vai rakstot uz e-
pastu: saulkrastu.biblioteka@
saulkrasti.lv.
Piesakoties, lūdzu, informējiet 
par nodarbību tēmu, vēlamo 
laiku un nodarbību skaitu!

Saulkrastu novada kapsētā 
26. novembrī plkst. 15.00 

Svecīšu vakars.
Lūgums sakopt savu mīļo 
atdusas vietas, jo, sākot ar 

nākamo gadu, nekoptās vie-
tas tiks aktētas un atdotas 

citiem apbedījumiem.


