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Cienījamie saulkrastieši!
Mūsu novada vēsturē jau pavisam
drīz būs iegājis vēl viens gads.
Gads, kurā mēs, kopīgi dzīvojot
un strādājot, esam ieguvuši jaunu
pieredzi un paveikuši nozīmīgus
darbus. Atskatoties un izvērtējot,
droši varu teikt – šogad esam padarījuši daudz. Saulkrastu pludmalē izveidots moderns Jūras
parks, kas kļuvis populārs ne vien
novadā, bet arī ārpus tā robežām.
Saulkrastu vidusskola ieguvusi
jaunu ārējo izskatu. Ir atjaunots
Zvejniekciema stadions. Pavisam
drīz tiks pabeigta Saulkrastu poliklīnikas un slimnīcas ēkas fasādes
renovācija. Ir izveidotas jaunas
ietves un labiekārtotas stāvvietas.
Ir iegūti jauni draugi Baltkrievijas

pilsētā Radoškovičos. Esam sagaidījuši interesantu un Saulkrastiem nozīmīgu izdevumu Saulkrastu vēstures grāmatu.
Zināms, ka kopēju rezultātu
veido ne vien lieli darbi, bet arī it
kā pavisam ikdienišķas lietas: labi
sasniegumi mācībās un sportā, ar
atbildību paveikts darbs, sakopta
apkārtne, sirsnīgas savstarpējās
attiecības. Tāpēc katra iedzīvotāja paveiktais ir nozīmīgs ieguldījums mūsu novada izaugsmē un
labklājībā.
Svētku priekšvakarā gribu pateikt lielu paldies jums visiem,
dārgie saulkrastieši, par padarīto un novēlēt, lai nākamais gads
mums būtu raženu darbu bagāts,

Sekmīgi pabeigta
Zvejniekciema
stadiona
rekonstrukcija
Līdz ar ziemas iestāšanos pabeigta plānotā Zvejniekciema
stadiona rekonstrukcija. Tās
laikā nojauktas vecās stadiona
dzelzsbetona tribīnes, ierīkota
virszemes ūdeņu drenāžas sistēma, izbūvēts kvalitatīvs futbola
laukums ar Starptautiskās Futbola federāciju asociācijas (FIFA)
standartiem atbilstošu mākslīgā
zālāja iesegumu, izveidoti divi
vieglatlētikas sektori ar dabīgo
zālienu, tāllēkšanas bedre, skrejceļš, kā arī divi pludmales volejbola laukumi. Apmeklētāju ērtībai ierīkots plašs autotransporta
stāvlaukums. Lai nodrošinātos
pret ļaunprātīgu īpašumu bojāšanu un vandalismu, stadiona
teritorija ir nožogota un aprīkota
ar apgaismojumu un videonovērošanas sistēmu. Jaunais stadions plānots kā novada galvenā
āra sporta būve, tas kalpos ne tikai blakus esošās Zvejniekciema
vidusskolas vajadzībām, bet pa-

plašinās visu Saulkrastu novada
iedzīvotāju sportošanas iespējas,
sekmēs veselīgu dzīvesveidu un
jauno sporta talantu izaugsmi.
Zvejniekciema stadiona rekonstrukcijas darbi sākās šā gada
jūlijā. Projekta īstenošanai tika
piesaistīts Eiropas Zivsaimniecības fonda (EZF) finansējums.
Darbus veica atklātā konkursa
rezultātā izvēlētā pilnsabiedrība
“Buildimpeks Sport”. Projekta kopējās izmaksas ir 458 593 eiro bez
PVN, no kurām EZF sedz gandrīz
180 000 eiro.
Patlaban novada dome aktīvi darbojas, lai tuvākajos gados
piesaistītu papildu līdzekļus un
varētu turpināt Zvejniekciema
stadiona pilnveidošanu – ieklāt
uz skrejceļiem gumijas iesegumu, ievilkt centralizētos komunikāciju tīklus, ierīkot tualetes.
Tāpat nepieciešams rekonstruēt
pašreiz iekonservēto sporta zāles
ēku.

lai tas nestu gandarījumu par paveikto! Lai ikvienā ģimenē valda
sapratne un saticība! Lai veselība
un izturība ļauj pabeigt iesākto,
sasniegt izvirzītos mērķus un
stāties pretī jauniem izaicinājumiem!
Ziemassvētki un Jaungads ir
īpašs laiks, kad atļaujamies ticēt
brīnumam. Lai piepildās jūsu
sapņi un vēlēšanās!
Saulkrastu novada domes
vārdā un personīgi novēlu gaišus
Ziemassvētkus un laimīgu jauno
gadu!
Ervīns Grāvītis,
Saulkrastu novada domes
priekšsēdētājs

Sumināti šī gada
labākie
14. novembrī Latvijas Republikas gadadienas priekšvakarā Saulkrastu novada dome sveica šī gada
labākos darba darītājus.

Pateicības vārdus un Atzinības rakstus saņēma (no kreisās 1. rindā) VJMMS pedagoģe Eleonora Širškova, LR
IeM VP RRP pārvaldes Saulkrastu iecirkņa Kriminālpolicijas nodaļas inspektore, virsleitnante Oksana Kraukle,
teritorijas kopēja Tamāra Ulbika, komponists un diriģents Jānis Veismanis, PII „Rūķītis” pirmsskolas izglītības
skolotāja palīdze Ļubova Vasiļjeva, friziere Zigrīda Eglīte, Zvejniekciema vidusskolas kolektīvs (pārstāvēja
skolotājas Valda Tinkusa, Valentīna Bērziņa un direktors Andris Dulpiņš), Saulkrastu vidusskolas skolotāja
Inese Petrošina (vidējā rindā otrā no labās) un SIA „Saulkrastu zobārstniecība” zobārste Agnese Nolle, VJMMS
darbiniece Anita Paļuma, kamaniņu braucējs un orientierists Kristers Aparjods, Saulkrastu vidusskolas skolotāja
Jeļena Poperedina, orientieriste un kamaniņu braucēja Kendija Aparjode, PA „Saulkrastu kultūras un sporta
centrs” direktora vietniece Vija Skudra (visi augšējā rindā no kreisās), kā arī VJMMS pedagoģe Dace Kalniņa.
Foto: M. Ločmele.
Attēli no pasākuma apskatāmi www.saulkrasti.lv sadaļā Galerijas.

Sagaidīsim jauno gadu kopā!
31. decembrī no pl. 23.00
Saules laukumā aicinām sagaidīt 2015. gadu kopā ar rokgrupu „Credo” un
šarmanto Imantu Vekmani. Protams, būs arī svētku salūts, svinīgas uzrunas un apsveikumi.
Iedzīvotāju ērtībām 31. decembrī kursēs bezmaksas autobuss maršrutā Melnsila iela (22.40) –
centrs – Baltā kāpa (23.00) – centrs. Pēc sarīkojuma Saules laukumā – atpakaļ.

Rekonstruētais futbola laukuma iesegums atbilst Starptautiskās Futbola
federāciju asociācijas standartiem. Foto no domes arhīva.

1. janvārī 1.00 kultūras namā „Zvejniekciems” Jaungada balle!
Ballē līdz pat rīta gaismai (6.00) – gan DJ, gan visiem labi zināmā un iemīļotā Kristapa Krievkalna
instrumentālā grupa, gan īpašie viesi – estrādes mūzikas leģenda, grupa, kas šogad nosvinējusi
savu 40. jubileju, ar kuras dziesmām izaugušas vairākas latviešu paaudzes, – grupa „Credo” .
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Īstenots vēl viens projekts
Saulkrastu novada dome sadarbībā ar Vidzemes zvejnieku biedrību sekmīgi realizējusi vēl vienu
Zivju fonda atbalstītu projektu.
Tā galvenais mērķis bija nepieciešamā aprīkojuma iegāde,
lai sekmīgāk spētu īstenot zivju
resursu aizsardzības pasākumus.
Projektā iegādāta laiva ar piekaramo dzinēju. Vienlaikus laivai
ir arī drošības sertifikāts un tā atbilst kategorijai “jūras piekrastes
zonas laiva”.

Pie bērnudārza izbūvēts stāvlaukums
Jau iepriekš informējām, ka
Stirnu ielā pie pirmsskolas
izglītības iestādes „Rūķītis”
notiek stāvlaukuma izbūve.

Jauno aprīkojumu paredzēts
izmantot kopējos reidos ar Vidzemes reģionālās vides pārvaldes
inspektoriem, lai novērstu maluzvejniecību Saulkrastu novada
mazajās upēs un Rīgas līča piekrastē.

Saulkrastu vidusskolai
jauna seja

Novembrī asfaltēšanas darbi ielas daļā gar bērnudārzu ir pabeigti, tālab
iedzīvotājiem pārvietošanās ir ērta un droša. Foto no domes arhīva.

Pašvaldības policijas veikums novembrī
Novembrī Saulkrastu pašvaldības policijas darbinieki saņēmuši
37 izsaukumus, par dažādiem pārkāpumiem aizturētas 5 personas tostarp par atrašanos sabiedriskā
vietā alkohola reibuma stāvoklī 1, tālāku darbību veikšanai
2 nogādātas Rīgas reģiona pārvaldes Saulkrastu policijas iecirknī,
3 nogādātas savā dzīvesvietā.
Trijos gadījumos izsaukti
dzīvnieku patversmes „Mežavairogi” darbinieki, lai sniegtu
palīdzību cietušiem vai bojā gāju-

Pašā tumšākajā laikā, kad gaismu un siltumu mājās ienes Adventa sveču gaisma, visā savā
krāšņumā iemirdzas Saulkrastu
vidusskolas ēka Smilšu ielā 3. Ir
pienācis sengaidītais mirklis, kad
varam priecāties par mūsu skolas
jauno seju, - pabeigta Saulkrastu
vidusskolas fasādes renovācija.
Beidzot skolas ārsienas atbilst
Saulkrastu vidusskolas saturam moderna un mūsdienīga skola.
Saglabājot vēsturiski raksturīgos elementus un pamatkrāsas,
skolas fasāde iegūst interesantu
un skaistu izgaismojumu. Sena
skolas tradīcija ir pēdējā zvanā

un izlaiduma svētkos absolventiem fotografēties uz skolas kāpnēm pie ieejas durvīm. Tagad
absolventu fotogrāfijās aiz krāšņajiem ziediem un laimīgajām
sejām raudzīsies sirmā, nu jau
simtgadīgā, bet modernā un glīti
uzpostā Saulkrastu vidusskola.
Mēs visi - skolotāji, skolēni un
skolas darbinieki - sakām paldies Saulkrastu novada domei
par to, ka mums ir iespēja strādāt un mācīties sakoptā vidē, ka
Saulkrastos ir par vienu skaistu
un atjaunotu ēku vairāk.

Mūsdienīgas
tehnoloģijas un
jauni mūzikas
instrumenti

Uzņēmēju padomes
tikšanās

Novada dome ar ELFLA atbalstu
sekmīgi īstenojusi projektu par
moderno tehnoloģiju un mūzikas instrumentu nodrošinājumu
Vidzemes jūrmalas Mūzikas un
mākslas skolai. Projektā iegādāti
jauni mūzikas instrumenti: klavieres, vijoles, flautas un saksofoni.
Tāpat šī projekta laikā iegādāti arī datori ar dažādām mākslas
un dizaina programmām, kas ļauj
veidot animācijas un grafiskos
darbus. Šis aprīkojums ir atbilstošs mūsdienu prasībām, un to
var pielietot, lai realizētu inovatīvus paņēmienus jauniešu un arī
citu novada iedzīvotāju mākslinieciskajās izpausmēs.
Projekta kopējās izmaksas ir
gandrīz 14 000 eiro, no kuriem
90% ir publiskais finansējums.

Linda Mieze

24. novembrī Saulkrastu domes
telpās notika Saulkrastu uzņēmēju konsultatīvās padomes sēde,
kurā tika ievēlēta jauna padome.
Atkārtoti par padomes priekšēdētāju tika ievēlēts Valdis Baltiņš no
SIA „Saulkrastu meži”, savukārt
par priekšsēdētāja vietnieku Mārtiņš Kišuro no SIA „Bemberi
Maiznīca”.
Kopumā bija ieradušies vairāk
nekā 20 pārstāvji no šiem uzņēmumiem: Āres 99, I & DB, SAMTENE74, FRIZIERMEISTARI, Aizvēji, KRASTS A, RERICA, GARDI G,
NEIBĀDES LOGI, Bistro Bundulis,
Lasso, AUGĻU SERVISS, Minhauzena Unda, SAULKRASTU MEŽI,
BEMBERI MAIZNĪCA, SAULRIETI, SAULKRASTU ZOBĀRSTNIE-

Novembrī asfaltēšana ielas daļā
gar bērnudārzu pabeigta, tādējādi
nodrošinot iedzīvotājiem ērtu un
drošu pārvietošanos.
Būvdarbu laikā ir izveidotas
betona bruģakmens autostāvvietas, ierīkotas lietusūdens savākšanas gūlijas un infiltrācijas akas,
kas spēcīga lietus gadījumā novadīs ūdeni no ietves un brauktuves. Darbu veica SIA „Būvtehnikas pakalpojumi”.

šiem dzīvniekiem.
Sastādīti 20 administratīvā
pārkāpuma protokoli, 4 administratīvā pārkāpuma protokoli
par teritorijas vai pieguļošās teritorijas nesakopšanu, 6 administratīvā pārkāpuma protokoli par
likuma „Atkritumu apsaimniekošanas likums” prasību nepildīšanu, 4 administratīvā pārkāpuma
protokoli par ceļa piegružošanu,
tikpat par Latvijas valsts karoga
likuma prasību neievērošanu un
2 par mājas dzīvnieku labturības

prasību pārkāpšanu.
Uzsāktas 29 administratīvā
pārkāpuma lietvedības: par nekustamā īpašuma un tam pieguļošās teritorijas nesakopšanu; par
mājdzīvnieku labturības noteikumu neievērošanu, par ceļu aizsardzības noteikumu pārkāpšanu un
par Latvijas valsts karoga nepacelšanu Saeimas, Ministru kabineta, republikas pilsētu domju vai
novadu domju noteiktajās dienās.
Guntis Vinteris

Notikušas sanāksmes par vietējo
teritoriju attīstības stratēģijas izstrādi
2015. gadā Saulkrastu un Carnikavas novads plāno sākt kopēju
darbību publisko un privāto partnerattiecību biedrības “Sernikon”
sastāvā. Uzsāktās darbības stratēģijas izveides ietvaros novembrī
jau notikušas divas sanāksmes ar
novada uzņēmējiem, nevalstiskajām organizācijām un citiem
interesentiem. Tajās varēja uzzināt par paveikto un diskutēt par
jaunajiem mērķiem un to īsteno-

šanu sakarā ar 2014. - 2020. gada
plānoto struktūrfondu ieviešanu.
Sanāksmēs piedalījās tūrisma
un pakalpojumu sfēras uzņēmēji,
kā arī pārstāvji no biedrībām, kas
aptver dažādas iedzīvotāju interešu grupas.
Ar prezentācijām par sanāk
smēs apskatītajiem jautājumiem
var iepazīties biedrības “Sernikon” mājaslapā http://biedribasernikon.lv un savus priekšlikumus

un ierosinājumus var ievietot http://biedribasernikon.lv/
ideju-kratuve.
Saulkrastu novada dome aicina turpmāk būt vēl aktīvākiem
savas teritorijas attīstības virzītājiem, kā arī iestāties biedrībā
“Sernikon”, lai ikvienam būtu
balsstiesības padomes apstiprināšanā un citos biedrības procesos.

CĪBA, DMLV, Sales Systems.
Par 2015. gada galveno uzdevumu tika noteikts apzināt uzņēmējus, kas strādā Saulkrastu
novadā, uzaicināt viņus apmeklēt
padomes tikšanās, lai viņi iepazīstinātu pārējos ar sevi, tāpat
izteiktu savu viedokli par prioritātēm un veicamajiem uzdevumiem novadā.
Nākamā uzņēmēju tikšanās
plānota 2015. gada 26. janvārī
Saulkrastu domes telpās, tāpēc
gaidīti visi ideju pilnie un aktīvie
dažādu jomu uzņēmēji, kuri savu
dzīvi saista ar Saulkrastiem un ir
gatavi iesaistīties, izteikt priekšlikumus, dalīties ar idejām, diskutēt par prioritātēm un veicamajiem darbiem.

Tuvāka informācija: Uzņēmēju konsultatīvās padomes
priekšsēdētājs Valdis Baltiņš (e-pasts lvbvaldis@apollo.lv) un
Saulkrastu novada domes priekšsēdētāja vietnieks
Normunds Līcis (e-pasts normunds.licis@saulkrasti.lv).

Kā ik gadu, arī šogad Saulkrastu uzņēmēji aktīvi atbalstīja ideju par
dalību pirmajā Adventā notiekošajā pasākumā Saules laukumā, kur ar
saldumiem un karstvīnu par Uzņēmēju padomes dalībnieku līdzekļiem
tika cienāti visi sapulcējušies. Uzņēmēju ugunskurs – galvenais
organizators Rolands Rozentāls. Foto no domes arhīva.
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Jauno pianistu konkurss
“Saules krasts”
Saulainā un ziemīgi aukstā
28. novembra dienā kultūras
namā “Zvejniekciems” pirmo
reizi Saulkrastu vēsturē
norisinājās mazpilsētu un
lauku mūzikas skolu jauno
pianistu konkurss “Saules
krasts”. Drosmīgo ideju
izloloja skolotāji Ieva un Andis
Bahmaņi, bet dzīvē piepildīja
Saulkrastu kultūras un sporta
centrs sadarbībā ar Vidzemes
jūrmalas Mūzikas un mākslas
skolas kolektīvu (VJMMS).
Konkursā piedalījās 2. - 4. klašu
pianisti no 18 Latvijas mūzikas
skolām, atskaņojot gan J. S. Baha,
gan 19. un 20. gs. komponistu
skaņdarbus. Dižbaroka ģēnijs
J. S. Bahs bija teicams pedagogs
saviem dēliem, jo uzrakstīja viņiem muzikāli augstvērtīgu un
metodiski pareizu repertuāru
klavesīna spēles apguvei. Priecē,
ka arī šodien jaunie mūziķi mīl
šo mūziku. Konkursā viņi demonstrēja ne tikai labu polifonās
mūzikas rakstības izpratni un
baroka stila izjūtu, bet arī apliecināja, ka Baha darbi ir joprojām
aktuāli.
Konkursa žūrijā darbojās Ligita Muižarāja (E. Dārziņa mūzikas
vidusskola), Renē Salaks (J. Mediņa Rīgas 1. mūzikas skola) un
Beata Geka (Vidzemes jūrmalas

Nāc, Laimiņa, sētiņā,
Vecā gada vakarā.
Iemin gaišas laimes pēdas
Jaunā gada gājumā.

Pianistu konkursa “Saules krasts” dalībnieki, pedagogi un žūrija konkursa noslēgumā. Foto: I. Lazdauska.
Mūzikas un mākslas skola), dāsni
piešķirot laureātu diplomus, atzinības un pateicības rakstus. 1. vietu ieguva Lība Luīze Eltermane
(ped. R. Pudāne, Ikšķiles MMS),
Kārlis Gunārs Neikens (R. Cīrule,
Ādažu MMS) un Ariana Kaimiņa
(ped. A. Beļska, Dobeles MMS).
Mūsu skolu pārstāvēja un III pakāpes diplomu saņēma pedagoģes I. Bahmanes audzēkne Anete

Grabčika. Saulkrastu kultūras
aģentūra ne tikai bija sarūpējusi dāvanas jaunajiem mūziķiem
un viņu pedagogiem, bet arī dāvāja ekskursiju pa skaistākajām
Saulkrastu vietām. Konkursa
noslēgumā izskanēja pateicības
vārdi konkursa organizētājiem,
jo īpaši VJMMS mācību daļas vadītājai, direktores vietniecei Līgai
Ķesterei par ieguldīto darbu kon-

kursa organizēšanā.
Novēlu, lai konkurss “Saules
krasts” nākotnē kļūst ne tikai nozīmīgs notikums un skaista tradīcija Saulkrastu kultūras dzīvē, bet
ir arī pamudinājums Saulkrastu
novadā iegādāties labu koncertflīģeli, bez kura nav iedomājama
kvalitatīva muzicēšana.
Beata Geka

Paldies Saulkrastu novada iedzīvotājiem, pašvaldības darbiniekiem, kolēģiem, uzņēmējiem,
kultūras darbiniekiem, sportistiem un visiem, visiem atbalstītājiem par kopīgi aizvadīto gadu,
personīgo ieguldījumu Saulkrastu novadā izaugsmē, esot kopā
darbā, piedaloties radošajās aktivitātēs, dziedot, dejojot, sportojot
vai vienkārši apzinīgi pildot savus
pienākumus! Darot labas lietas,
rodas prieks un gandarījuma sajūta. Lai jaunajā gadā izdodas
turpināt iesākto, realizēt vēl nepiepildītās ieceres un pietiek laika
kopā baudīt paveikto!
Normunds Līcis,
Saulkrastu novada domes
priekšsēdētāja vietnieks,
“Vienotība” Saulkrastu nodaļas
vadītājs

Saulkrastu vidusskola lepojas
Skolotājs ir viena no
atbildīgākajām profesijām, jo
ik dienu ar savu darbu viņš var  
ietekmēt, mainīt un pilnveidot
skolēnu dzīves. Ilona Trezune
Saulkrastu vidusskolā
strādā jau 14 gadus un dienu
no dienas palīdz saviem
audzēkņiem izprast un  iepazīt
cilvēka sarežģīto organismu un
noslēpumaino dabas pasauli.
Skolotāja var lepoties jau ar vairākiem Rīgas Stradiņa universitātes studentiem, kas savu nākotni
nolēmuši saistīt ar medicīnu.
Bioloģija Saulkrastu vidusskolā ir
mācību priekšmets, uz kuru nevar aiziet nesagatavojies, jo konsekventas un stingras prasības ir
katrā mācību stundā. Tāpēc arī likumsakarīgi rezultāti, jo bioloģijā
katru mācību gadu ir godalgotas
vietas mācību olimpiādes, konkursā „Pazīsti savu organismu”
vai zinātniski pētniecisko darbu
skatēs. Lai panāktu augstus un izcilus rezultātus novada un valsts
mērogā, ir jābūt ne vien talantīgiem skolēniem (kādi Saulkrastu
vidusskolā ir), bet arī neatlaidīgiem, prasīgiem un gudriem skolotājiem. Gaisma Ilonas Trezunes
bioloģijas kabinetā neizdziest vēl
ilgi pēc mācību stundu un konsultāciju beigām, jo tad skolotāja
sāk darbu ar tiem, kuri gatavojas
studēt medicīnu un vēlas padziļināti apgūt bioloģiju, garās pēc-

stundās Ilona Trezune strādā ar
skolēniem, kuri savus spēkus grib
izmēģināt mācību olimpiādēs.
Šis darbs vienmēr ir attaisnojies,
jo rezultāti izskan novadā, valstī,
un pērn 9. klases skolēns Rinalds Seržants tika izvirzīts dalībai
pasaules bioloģijas olimpiādei.
Tas ir Saulkrastu novada vēsturē
augstākais novērtējums un sasniegums, tāpēc mēs lepojamies
ar savu skolotāju un priecājamies,
ka Saulkrastu vidusskolas bērniem ir iespēja mācīties pie tik
labiem skolotājiem.
Ilonu Trezuni skolēni un kolēģi labi pazīst ne vien kā skolotāju,
bet kā radošu un spilgtu personību, kas spēj radīt svētku noskaņu
un burvību skolā visa mācību gada
garumā. Ziedu klēpji no skolotājas
dārza dzīvo savu otro mūžu visās
skolas svētku kompozīcijās. Ziemassvētkos egļu zari un čiekuri ir
skolotājas pašas mežā lasīti, tāpat
kā klūgas un pūpolzari pavasara
noskaņai. Ilona tikai uzmet aci
zālei, kādam tumšam stūrim skolas gaitenī un tūlīt redz, kā tajā
iedvest svētku noskaņu un krāšņumu. Saulkrastu vidusskola var
lepoties ar visgreznāk un bagātīgāk noformētiem izlaidumiem
tuvākajā apkārtnē. Sporta centra
halle uz pāris dienām jūnijā pārvēršas ziedu tematiskā pasakā. Tā
var būt motociklistu vasara, kas
krāšņos ziedos ieskauj melnu motociklu un riteņu ratus, tā ir baltā

diena izlaiduma klasei, kad sabirst svētsvinīgs baltums rožu un
margrietiņu laukā, tā ir jāņuguns,
kas uzzied pļavas ziedu krāsās,
un siena zārds, kurā sagūlušas
Jāņu zāles. Izlaidumi Saulkrastu
vidusskolā ir mūsu skaistākie un
nozīmīgākie svētki, tāpēc sakām
skolotājai lielu paldies par svētku sajūtu, ko viņa rada visiem
saulkrastiešiem, kas vasaras sakumā svētkus sagaida mūsu skolā.
Jau 6 gadus skolotājs Jānis Trezuns vada Saulkrastu vidusskolā
tautisko deju pulciņu, bet Ilona
Trezune visus dzejotājus sapoš pin bizes, mājās izmazgā un izžāvē
tautiskos kreklus, sapin vainagus,
uzlaiko un piemeklē katram dejotājam piemērotu tērpu. Tautisko deju kolektīva bērni jau zina,
ka koncertu laikā viņiem ir divi
vadītāji, jo skolotāja Ilona pirms
uzstāšanās katru dalībnieka tērpu pārbaudīs un precīzi sakārtos,
viņa būs kopā ar visiem aizkulisēs
un uzmundrinās katru pirms atbildīgā uznāciena. Tā Saulkrastu
vidusskolas un visa novada vārdu
daudzina un pasaulē nes skolotāja
Ilona Trezune, kas uz Saulkrastiem brauc no Liepupes Salacgrīvas novadā, lai mācītu savus skolēnus un gūtu augstus rezultātus,
lai radītu mums visiem svētku noskaņu, lai prieks mirdzētu ne vien
bērnu, bet arī vecāku acīs! Paldies!
Linda Mieze

Ilonu Trezuni skolēni un kolēģi labi pazīst ne vien kā skolotāju,
bet kā radošu un spilgtu personību, kas spēj radīt svētku noskaņu
un burvību skolā visa mācību gada garumā. Foto no Saulkrastu
vidusskolas arhīva.
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Patriotu mēnesis
Zvejniekciema
vidusskolā
Novembris ir īpašs mēnesis,
kad atzīmējam Latvijas
svētkus – iededzam svecīti,
atgādinām sev par mūsu
valsti un sirdīs sajūtam īpaši
patriotisku noskaņu.
Zvejniekciema vidusskolā Latvijas valsts svētkiem veltītie notikumi sākās 11. novembrī – Lāčplēša
dienā, kad pamatskolēni tikās ar
Latvijas armijas atvaļināto kapteini Andi Ābelītu, kurš ar lepnumu pastāstīja par savos dienesta
gados paveikto. Lāčplēša dienā
skolēni piedalījās arī lāpu gājienā
Saulkrastos.
Novembra sākumā Valsts prezidenta kanceleja izsludināja radošo darbu konkursu 5. – 12. klašu skolēniem „Mana kā Valsts
prezidenta uzruna Latvijai dzimšanas dienā”, kurā piedalījās arī
Zvejniekciema vidusskolas 7. klases skolēni Kate Strupiša, Marija
Ķēniņa un Andris Ivanovs. Par
piedalīšanos konkursā skolēni
saņēma īpašus pateicības rakstus
un vēstuli ar svētku uzrunu no
Valsts prezidenta Andra Bērziņa.
Skolēni atzina, ka saņemt šādu
vēstuli ir liels pagodinājums.
14. novembrī Zvejniekciema
vidusskolas skolēni un skolotāji
vienojās kopīgā svētku koncertā
par godu Latvijas 96. dzimšanas

Lāčplēša dienā skolēni tikās ar Latvijas Armijas atvaļināto kapteini Andi
Ābelītu, kurš ar lepnumu pastāstīja par savos dienesta gados paveikto.

Par piedalīšanos konkursā skolēni saņēma īpašus pateicības rakstus un
vēstuli ar svētku uzrunu no Valsts prezidenta Andra Bērziņa.
dienai, lai atskatītos uz paveikto,
jo skaidrs ir viens – „ir katram
roka jāpieliek, lai lielais darbs uz
priekšu tiek!” (Rainis). Svinīgajā
koncertā, līdzdarbojoties korim,
deju kolektīviem un dramatiskajam pulciņam, skolēni izstāstīja
savu patriotisma stāstu. Paldies
tika teikts tiem Zvejniekciema
vidusskolas darbiniekiem, kuru
artava skolas labā bijusi īpaši
spilgta, – angļu valodas skolotājai Daigai Zandei, informātikas
un programmēšanas skolotājai
Santai Tinkusai un skolas saimniecības daļas vadītājam Aināram
Ščerbakovam. Skolas direktors
Andris Dulpiņš svinīgajā uzrunā

pavēstīja, ka Zvejniekciema vidusskola šogad saņēmusi Saulkrastu
novada domes balvu nominācijā
„Izglītība”, kā arī bijusi viena no
aktīvākajām un sasniegumiem
bagātākajām skolām valstī, tāpēc
tūlīt pēc koncerta devās saņemt
godam nopelnīto balvu (diplomu
un grāmatu) uz Cēsīm. Paldies
visiem, kuri līdzdarbojās koncerta tapšanā, kā arī tiem, kuri
pēdējā gada laikā iesaistījušies
skolas izaugsmē! Neapstāsimies
pie sasniegtā un celsim latiņu vēl
augstāk! Beidzoties skolotāju un
skolēnu veidotajam koncertam,
uz kultūras nama skatuves kāpa
folkloras kopa „Vilkači”, kuri ie-

Ziemeļvalstu Bibliotēku
nedēļa 2014 - Troļļi Ziemeļos

Bibliotēku nedēļā par tēmu „Troļļi Ziemeļos” 1. - 4. klašu audzēkņi
Rīta literatūras stundā, kas notika skolas bibliotēkā, uzzināja daudz
interesanta. Foto no Zvejniekciema vidusskolas arhīva.
Zvejniekciema vidusskolas
bibliotēka iesaistījās
Ziemeļvalstu Bibliotēku
nedēļā, kuru Ziemeļvalstīs
administrē biedrības „Norden”
asociācija (Foreningen
Norden Forbund), bet Latvijā
- Ziemeļu Ministru padomes
birojs sadarbībā ar Latvijas
Nacionālās bibliotēkas Bērnu
literatūras centru un biedrību
„Norden Latvijā”.

Šogad Ziemeļvalstu Bibliotēku
nedēļa norisinājās no 10. līdz
16. novembrim, tajā galvenais
uzdevums bija iepazīstināt lasītājus ar Ziemeļvalstu literatūru
un kultūru. Bibliotēku nedēļā par tēmu „Troļļi Ziemeļos”
1. - 4. klašu audzēkņi Rīta literatūras stundā, kas notika skolas
bibliotēkā, uzzināja daudz interesanta. Skolēni tika iepazīstināti
ar rakstnieci un mākslinieci Tūvi

Valsts dzimšanas dienai veltītajā koncertā. Foto no Zvejniekciema
vidusskolas kolektīva.
dedza īpašu svētku liesmiņu katra
koncerta dalībnieka un skatītāja
sirdī.
Patriotu mēnesis skolā noslēdzās ar Rakstniecības un mūzikas
muzeja veidoto ceļojošo izstādi
„Sadzejotā valsts”. Apskatot izstādes ekspozīciju, skolēni un skolotāji iepazinās ar būtiskākajiem
motīviem latviešu nacionālajā

literatūrā, kas stāsta par mūsu
valsts tapšanu no dzejnieku,
rakstnieku un mūziķu izsapņotās
vīzijas līdz mūsdienām. Izstāde
veidota kā lapas sociālajā tīklā,
kurā ierakstus veic dažādu laikmetu mākslinieki.
Anete Kalniņa,
Santa Tinkusa

Dabā nekas nav pabeigts

Jānsoni, kura šogad svinēja 100
gadu jubileju. Sākumskolas skolēni iepazinās arī ar T. Jānsones
radītajiem un zīmētajiem trollīšu
Muminu tēliem. Trollīši Mumini ir balti, apaļīgi piedzīvojumu
meklētāji, kuri dzīvo Muminu ielejā, par tiem T. Jānsone ir sarak
stījusi grāmatu un komiksu sēriju. Godinot rakstnieci un viņas
radītos tēlus, lasītavā tika izveidota rakstnieces grāmatu izstāde,
tur bija iespējams satikt arī vienu
no Muminiem.
Bibliotēkā kopīgi tika lasītas
grāmatas „Mumins un jaunais
draugs” un „Mumins un mazais
spociņš”. Bērni iejutās dažādos
grāmatu tēlos un pasakas lasīja
lomās. Skolēni bija izgatavojuši
Ziemeļvalstu Bibliotēku nedēļas
simbolus – Ziemeļvalstu un Baltijas valstu karodziņus un trollīšu
Muminu pirkstiņlelles.
Paldies visiem, kuri iesaistījās
Ziemeļvalstu Bibliotēku nedēļā,
iepazīstot Ziemeļvalstu literatūru un uzzinot vairāk par zviedru
rakstnieci T. Jansoni un viņas
daiļradi.
Dace Indāre

Saulkrastu bibliotēkā apskatāmi
Vidzemes jūrmalas Mūzikas un
mākslas skolas Saulkrastu mākslas nodaļas audzēkņu darbi zīmēšanā - “Koki vējā” (skolotāja Daina
Pērkone). Izstādi papildina atsevišķu praktisko darbu eksponāti
no dabas materiāliem (skolotāja
Rasa Grāmatiņa).
“Koki vējā” - lielformāta zīmēšanas lapas ilustrē, kā zīmēšana
sevī ietver un apvieno pētniecī-

bu, analītiskumu, skicēšanu, klasisko ēnošanu, faktūru mākslu
un citas mākslas izglītībā apgūstamas lietas. Izstādes atklāšanā
24. novembrī, darbu autoriem,
vecākiem un pedagogiem, bibliotēkas darbiniekiem klātesot,
skolotāja D. Pērkone iepazīstināja ar darbu tapšanas metodēm
un profesionālajiem virsuzdevumiem, piebilstot: “Dabā nekas
nav pabeigts...”.

Jaunie mākslinieki un viņu darbi. Foto no VJMMS arhīva.
Turpinās audzēkņu pārreģistrācija
Saulkrastu pirmskolas izglītības iestāde “Rūķītis”
atgādina, ka vēl līdz 30. decembrim notiek
bērnu pieteikumu pārreģistrācija.
Pārreģistrāciju var veikt darbdienās no pl. 8.00 līdz 16.00
pie lietvedes. Tālrunis tuvākai informācijai - 67952958.
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Norisinājies 6. Starptautiskais grafikas un glezniecības
konkurss “Saules krasts – Vēju stāsti”
Jau oktobra beigās un novembra
sākumā uz Zvejniekciemu ceļoja
milzu sūtījumi no visas Latvijas
un Lietuvas. Konkurss “Saules
krasts” un izstāde Saulkrastos
norisinās jau sesto reizi, to organizē pašvaldības aģentūra
“Saulkrastu kultūras un sporta
centrs” sadarbībā ar Vidzemes
jūrmalas Mūzikas un mākslas
skolu (VJMMS). Konkursā piedalīties bija aicināti bērni un jaunieši no 6 līdz 16 gadu vecumam.
Tēma “Vēju stāsti” bija uzrunājusi 50 mākslas skolas un studijas.
Konkurss notiek reizi divos gados, katru reizi jau zināmajam
“Saules krasta” nosaukumam
pievienojot papildu tēmu, kas
nosaka darbu raksturu. Jaunie
mākslinieki iztēlojušies visdažādākās situācijas, vētījuši atmiņās
vējainus piedzīvojumus un radījuši gan abstraktus, gan konkrētus fantāzijas tēlus. Pirmo reizi šī
konkursa vēsturē izveidotas atsevišķas vērtēšanas kategorijas –
gan grafikā, gan glezniecībā. Šāds
lēmums pieņemts, analizējot iepriekšējo konkursu pieredzi, jo
izcilo darbu gan vienā, gan otrā
kategorijā vienmēr ir daudz.
Konkursa žūrija izvērtēja visu
592 dalībnieku darbus. Izstāde
tapa, skolas brīvlaikā 296 darbu
noformēšanā iesaistoties VJMMS
mākslas nodaļas kolektīvam. Paldies par ieguldīto darbu, lai izstāde varētu sasniegt skatītājus!
Priecē arī audzēkņu vēlme piedalīties, kā arī visos konkursos klātesošā Panevēžas mākslas skola, ik
reizi gūstot godalgotas vietas. Arī
Saulkrastu novada VJMMS audzēkņiem H. Kūliņam-Priedem
(ped. M. Alena) un E. Rušai (ped.
R. Grāmatiņa) tika laureātu vietas.

Konkursa labāko mākslas darbu kolāža.
Darbus vērtēja un laureātu
godu piešķīra profesionāli mākslinieki – dažādu mākslas nozaru
pārstāvji no Latvijas, Igaunijas,
Vācijas un Francijas. Šī gada īpašie diplomi tika piešķirti, summējot Vācijas, Spānijas, Polijas,
Portugāles, Čehijas jauno mākslinieku - Latvijas Mākslas Akadēmijas “Erasmus” studentu grupas

viedokļus. Apbrīnojama bija studentu aizrautība un nopietnība,
izstādē diskutējot par mākslinieciskām vērtībām - izstādīto
darbu idejām, izpildījuma tehnisko kvalitāti, emocionalitāti...
un pieņemot lēmumus (atklāti
balsojot!) par diplomu piešķiršanu. Ar vietu sadalījumu un piešķirtajiem diplomiem, atzinībām,

Apbalvošana ar brīnumu klātbūtni
27. novembrī kultūras namā
“Zvejniekciems” uz 6. Starptautiskais grafikas un glezniecības
konkursa “Saules krasts – Vēju
stāsti” apbalvošanu bija pulcējušies bērni, jaunieši un viņu pedagogi, vecāki no Saulkrastiem un
Zvejniekciema, Rīgas, Baldones,
Garkalnes, Jaunjelgavas, Skrīveriem, Ķekavas, Ādažiem, Kalētiem, Bauskas, Iecavas, Inčukalna,
Mārupes, Sējas, Jūrmalas un Panevēžas (Lietuva). Katra laureāta,

atzinību guvušā dalībnieka darba
foto bija skatāms uz lielā ekrāna,
līdz ar to skatītāju interese neatslāba visa sarīkojuma garumā.
Nebijušas sajūtas un brīnumu
klātbūtni radīja arī Saldus burvju
mākslinieku H. un B. Krūmiņu
uzstāšanās, aizrautīgi iesaistot
bērnus, vecākus un pedagogus
burvju triku izpildē. Līdz ar to apbalvošanas sarīkojumā piedalījās
pat divi pūkaini sniegbalti trusīši!
Kultūras un sporta centra sarūpē-

tās balvas laureātiem – mākslas
grāmatas, kalendāri - ir paliekošs
un vērtīgs papildinājums krāšņajiem diplomiem.
Mākslas nodaļas kolektīvs saka
paldies par jau ilglaicīgo iespēju
piedalīties šādā konkursā tepat
mūsmājās, un vissirsnīgākais paldies konkursa idejas autorei un
organizatorei Ievai Lazdauskai
par ieguldīto darbu!
Rasa Grāmatiņa

Sasniegums grafikas biennālē
Polijā
1. decembrī Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolā
(VJMMS) saņemta informācija no
19. Starptautiskās bērnu un jauniešu grafikas biennāles Toruņā,
Polijā. Konkursu organizē Toruņas pilsētas Bērnu mākslas centrs
un galerija sadarbībā ar Polijas
Kultūras un nacionālā mantojuma ministriju, Toruņas vojevodisti un Toruņas pilsētu. Konkur-

sā ikreiz piedalās vairāki VJMMS
Zvejniekciema māk
slas nodaļas
audzēkņi skolotājas - grafiķes
Vidagas Grīnbergas - vadībā.
2014. gada konkursa organizatori
sūta diplomu audzēknei Katrīnai
Mārtiņai! Sūtījumā līdz ar krāšņi iespiestu bukletu, konkursa
radošo darbnīcu ierakstu disku,
atzinību skolotājai V. Grīnbergai
ir arī uzaicinājums startēt nāka-

majā konkursā.
Radošajā konkursā pavisam
piedalījās 48 valstu audzēkņi ar 10
654 darbiem. No Latvijas nosūtīti
210 darbi, bet izstādīti tikai puse
no tiem. Savukārt līdz diploma
godam tikuši 18 Latvijas bērnu
darbi, to skaitā arī mūsu Katrīnas
darbs. Apsveicam Katrīnu Mārtiņu un skolotāju Vidagu Grīnbergu!

darbu fotogrāfijām, žūrijas sastāvu var iepazīties interneta vietnē
www.saulkrasti.lv.
“Saules krasta” konkurss sevi
Saulkrastu novadā un Latvijas
mākslas izglītībā ir pozicionējis
nopietni un paliekoši, komentārus vairs neprasa ne tā stils,
ne savstarpējā saziņa - pēc katra
konkursa noslēguma uzklausām

dalībskolu, pedagogu atsauksmes
un vēlmes par nākamajiem konkursiem Saulkrastos.
Liels paldies Saulkrastu kultūras un sporta centra vadībai,
kolektīvam par radošumu, profesionālo organizatorisko pieeju,
sadarbību!
Ieva Lazdauska

VSAA un NVA speciālistu konsultācijas
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA)
Siguldas filiāles darbinieks pieņems klientus
18. decembrī Saulkrastu domes telpās 108. kabinetā
no plkst. 10.00 līdz plkst. 12.00.
Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA)
Siguldas filiāles darbinieki pieņems klientus
2015. gada 5. un 8. janvārī Saulkrastu domes telpās
zālē 2. stāvā no plkst. 10.00 līdz plkst. 15.00.

Saulkrastu novada dome pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli
pašvaldībai piederošu neapbūvētu zemes īpašumu Otrā iela 32,
VEF Biķernieki, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., kadastra
Nr. 80330032655, platība 0,0616 ha, nosacītā cena – 4300 EUR,
nodrošinājuma nauda – 430 EUR, un neapdzīvojamo telpu
Ainažu iela 10 – 1A, Saulkrasti, Saulkrastu nov., kadastra
Nr. 80139000727, platība 29,7 m2, nosacītā cena - 8640 EUR,
nodrošinājuma nauda - 864 EUR.
Objektu izsoles notiks 2015. gada 16. janvārī plkst. 10.00 un 11.00
Saulkrastu novada domes 2. stāva zālē Raiņa ielā 8, Saulkrastos,
Saulkrastu novadā.
Dalībnieku reģistrācija Saulkrastu novada domē 107. kabinetā domes
darba laikā, sākot no nākamās darbdienas pēc paziņojuma publicēšanas Latvijas Vēstnesī līdz 2015. gada 16. janvāra plkst. 9.00.
Nodrošinājuma naudu iemaksāt Saulkrastu novada domes,
reģ. Nr. 90000068680, bankas kontā Nr. LV78UNLA0050008528948,
AS SEB Banka, līdz reģistrācijai izsolei.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Saulkrastu novada domes 102.
kabinetā Raiņa ielā 8, Saulkrastos, Saulkrastu novadā, darba laikā.
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Indriķis Builis no Saulkrastu domes līdz Gaismas pilij
Ir pagājuši tieši 25 gadi,
kopš Latvijā notika pirmās
demokrātiskās pašvaldību
vēlēšanas, kurās atkal varēja
startēt vairāk nekā viens
saraksts. Toreiz Saulkrastos
pārliecinoši uzvarēja Latvijas
Tautas frontes kandidāti
un par pirmo brīvi ievēlēto
vietējās tautas deputātu
padomes priekšsēdētāju
kļuva Indriķis Builis. Laiks
ir pagājis, un pašlaik viņa
amats ir Kultūras ministrijas
Investīciju un projektu nodaļas
vadītājs, bet pirms tam –
Latvijas Nacionālās bibliotēkas
projekta īstenošanas
nodaļas vadītājs. Ievēlēšanu
pašvaldībā, kā pats saka,
rūdītais Saulkrastu iedzīvotājs,
sauc par būtiskāko pavērsienu
savā dzīvē.
Mēs visi bijām patrioti
I. Builis: - Tiešām, var sacīt, ka
esmu rūdīts Saulkrastu iedzīvotājs kopš 1964. gada, kad mani vecāki pārnāca dzīvot uz šejieni no
Vitrupes. Tepat Saulkrastos esmu
beidzis arī vidusskolu.
Kad sākās Atmodas laiks, domubiedru grupa Saulkrastos izveidoja Tautas frontes šūniņu,
kurā arī es iesaistījos. Un tad 1989.
gada oktobrī nāca pirmās brīvās
vēlēšanas. Mēs, tautfrontieši, izvirzījām savus kandidātus un pārliecinoši uzvarējām. Toreiz mēs
Saulkrastu tautas deputātu padomē ieguvām pārliecinošu vairākumu no 30 deputātu vietām.
Mūsu deputāti bija ievēlēti,
bet nu vajadzēja domāt par to,
kādas būs jaunās varas struktūras
un kas tās pārstāvēs, proti, kurš
turpmāk būs tautas deputātu padomes priekšsēdētājs, tātad - kurš
no mums vadīs izpildkomiteju.
Tad sekoja pats interesantākais pavērsiens manā dzīvē. Pēc
izglītības esmu radiotehnikas inženieris un tolaik strādāju Rīgā,
Zinātņu akadēmijas Polimēru
mehānikas institūtā. Te gan jāpiebilst, ka jau ap to laiku par
zinātnes nākotni īstas skaidrības
nevienam nebija. Jau tad, īstenojot savas ieceres zinātnē, es
līdztekus pamatdarbam labākai
iztikšanai audzēju puķes, jo ģimenē auga trīs bērni un pats savām
rokām būvēju māju.
Pirms jaunievēlētie deputāti

sanāca uz pirmo padomes sēdi,
bija Tautas frontes grupas apspriede, lai vienotos, kurš tad būs
tautas deputātu padomes priekšsēdētājs. Neviens jau īsti negribēja
uzņemties šo amatu. Protams,
visi bijām patriotiski noskaņoti,
bet gandrīz nevienam no mums
nebija pieredzes valsts pārvaldē,
pat ne iemaņu, kā īsti vadīt sapulces. Tika izvirzītas divas kandidatūras, lai gan kāds pieminēja
arī manu vārdu. Taču es uzreiz
skaidri un nepārprotami pateicu,
ka uz priekšsēdētāja amatu nepretendēšu. Bet tad pienāca pirmā sēde. Deputāti izvirzīja abus
jau iepriekš pieminētos Tautas
frontes kandidātus, bet kāds no
deputātiem piecēlās un nosauca arī manu uzvārdu. Procedūra
pieprasīja, lai nosauktie kandidāti
piekristu balotēties. Nezinu, kas
mani parāva aiz mēles, jo iepriekš
taču tika nolemts, kurš kandidēs,
bet es pateicu: “Jā!”. Tas, izrādās,
bija liktenīgi, jo vairāk nekā puse
deputātu nobalsoja tieši par mani.
Tobrīd man šķita, ka es izkritīšu
cauri grīdai, jo ne mirkli nebiju šādam pavērsienam gatavs. Taču lielākais pavērsiens manā dzīvē bija
noticis, un es 1990. gada janvārī
kļuvu par Saulkrastu tautas deputātu padomes priekšsēdētāju.
Tajā pašā sēdē diezgan emocionālā gaisotnē par izpildkomitejas priekšsēdētāju tika ievēlēts
Jānis Seregins. Un varbūt labi bija
tā, kā noticis, jo darbs institūtā, kas balstījās uz PSRS militārā
kompleksa pasūtījumiem, tuvojās
savam dabiskajam galam.
Kādu laiku pēc vēlēšanām
Tautas deputātu padomes priekšsēdētājs nebija atbrīvots amats, jo
pastāvēja dalīta vara. Deputātu
darbu vadīju, arvien vēl būdams
Polimēru mehānikas institūta
darbinieks. Taču tad notika reforma, kas skāra arī Saulkrastu pašvaldību. Pateicoties izpildkomitejas personālam, es gada laikā jau
kaut cik biju ielauzījies pašvaldības tiesiskajā sistēmā un atbilstoši jaunajām prasībām tiku ievēlēts
par Saulkrastu valdes priekšsēdētāja vietnieku. Tas jau bija algots
amats.
Zemes reforma un izsoles
Tad drīz vien sākās arī zemes
reforma un PSRS īpašumu atsavināšana. Piemēram, Lilastē bija

teritorijas, kuras pārvaldīja Padomju armija un Saulkrastos bija
arī “Severniķeļa” pionieru nometne. Vispirms pieminētos īpašumus pārņēma pašvaldība, tad
sekoja privatizācija. Manuprāt,
“Severniķeļa” īpašumu privatizēja toreiz vēl jaunais uzņēmums
“Skonto”.
Protams, katram privatizētajam objektam tagad ir sava vēsture. Taču es gribētu palepoties,
ka ļoti veiksmīgi tika privatizēta
Maskavas liftu montāžas uzņēmumam piederošā atpūtas bāze
Krasta ielā, kas faktiski bija uzbūvēta kā daudzdzīvokļu māja. Izveidojām privatizācijas plānu ar
izsoli, kuras dalībnieki īpašumu
varēja iegūt, daļu ieguldot sertifikātos, daļu - skaidrā naudā. Bija
noteikums, ka skaidrā nauda, kas
tiks ieguldīta izsolē, vēlāk tiks ieskaitīta visu 16 dzīvokļu īpašnieku kontā un par šo naudu varēs
namu izremontēt. Tie, kas namu
ieguva savā īpašumā, to sakārtoja. Tas notika, pateicoties veiksmīgai privatizācijai, kas beidzās
līdz ar pēdējo izsoles āmura sitienu, apstiprinot nosolīto summu.
Sākās arī pašvaldību struktūru
veidošana. Piemēram, Saulkrastu
komunālie uzņēmumi atradās
Rīgas rajona pakļautībā, bet, tā
kā tika pieņemts likums par uzņēmējdarbību un pašvaldību uzņēmumiem, mēs bijām vieni no
pirmajiem valstī, kas izveidoja
paši savu komunālo dienestu. Un
pašvaldības SIA “Saulkrastu Komunālserviss” pastāv vēl šodien!
Nozīmīgs objekts bija Skultes osta. Likums noteica, ka tā
ir pašvaldības veidota iestāde,
un mums arī izdevās panākt, ka
tā nav SIA, komercsabiedrība vai
kāds cits uzņēmums. Izveidojām
Saulkrastu ostas pārvaldi, un es
biju tās pirmais valdes priekšsēdētājs. Tāpēc man prieks, ka tagad Skultes ostai ir lielākais kravu
apgrozījums no Latvijas mazajām
ostām. Jau toreiz, liekot konceptuālos pamatus, bija skaidrs, ka
Skultes ostai ir perspektīvas, lai
gan mums bija daudz nelabvēļu,
kuri lika sprunguļus riteņos. Vēlāk, kad mainījās Saulkrastu pašvaldības deputātu sastāvs, ostas
darbības pamati, kas tika ielikti
laikā no 2004. līdz 2007. gadam,
saglabājās un netika mainīti.
Saulkrastu domē amatos

Kā kora “Anima” dziedātājs šovasar piedalījos Pasaules koru olimpiādē.
Korim priekšgalā bija diriģents Kārlis Rūtentāls (aizmugurē).
Foto: E. Binders un no I. Buiļa personiskā arhīva.

Indriķis Builis: „Ar Nacionālās bibliotēkas, būvniecību esmu bijis cieši saistīts desmit savas dzīves gadus”
darbojos no 1989. gada, kad
mani ievēlēja par deputātu, līdz
1997. gada martam. Tad kā deputāts tiku vēlreiz ievēlēts uz četriem gadiem, bet nākamajā reizē
jau saulkrastieši izvēlējas citus
priekšstāvjus.
Vajadzētu savu “Jomas ielu”
Atskatoties atpakaļ, redzams, ka
ir bijuši gan labi darbi, gan tādi,
ko varēja paveikt labāk. Taču

jāņem vērā, ka mēs sākām ar
padomju rubļiem, tad sekoja tā
sauktā Repšes nauda un visbeidzot nāca lati. Kādu laiku budžeta veidošanu noteikti varēja salīdzināt ar kritienu nezināmajā.
Piemēram, Saulkrastu budžets uz
1997. gadu bija nepilni 400 000
latu, bet jau nākamajā gadā – divtik daudz. Skaidrs, ka tas vairs
nebija tikai izdzīvošanas, bet gan
attīstības budžets. Tagad, cik re-

Uz tikšanos Saulkrastu bibliotēkā!
Bibliotēkas fonds regulāri tiek
papildināts ar jaunām grāmatām.
Nesen grāmatu klāsts papildināts
ar jauniem izdevumiem: G. Repše
Ugunszīme. Atkārtots izdevums
ar Ie. Dubiņas priekšvārdu Gundegas romānu atmiņa. I. Bauere
Pelīte. Pārdomas raisošs stāsts
par mīlestību un atriebību ar atkāpēm. P. Bankovskis 18. Romāna centrālais jautājums - kāpēc
mums ir vajadzīga sava valsts?
A. Cinīte Es mīlu šo pasauli.
Dzeja. Dž. Patersons ZOO. Pār-

steidzoša izdoma, neatslābstoša
spriedze! Romāns ir aizraujošs
ceļojums uz apdraudētu pasauli.
I. Losada Izabellas ceļš uz paradīzi. Izabella ir uzticīga patiesās
dzīves aprakstīšanai un peldēšanai pret straumi. Meklējumi aizved autori pie sevis pašas. Jā, tas
nav ne oriģināli, ne revolucionāri,
taču – viss ir personiski izdzīvots.
Šis restarts nemaina dzīvi, bet dzīves uztveri gan. J. Jūnasons Analfabēte, kas prata rēķināt. Romāns
burtiski dzirkstī no asprātības,

tiesa, vislabāk rakstnieka humoru sapratīs tie, kam ir šādas tādas
zināšanas par pasaules vēsturi un
politiski ekonomiskajiem procesiem beidzamajās desmitgadēs.
G. Flinna Neatrodamā. Detektīvromānā paslēpts mīlasstāsts,
kas uzdod visu pajukušo attiecību
mūžīgo jautājumu: - Sākumā taču
viss bija tik labi – kas ar mums notika pēc tam? A. Ungaro 15 minūtēs:
pilatesa vingrojumi katrai dienai.
Šo vingrojumu veikšana var jūsu
ķermeni padarīt harmonisku

dzu, tie jau ir kādi pieci miljoni,
un tie vairs nav salīdzināmi lielumi. Turklāt pagātnē palikuši
laiki, kad cilvēkiem, lai kaut ko
iegādātos, vajadzēja talonus.
Taču ir notikusi arī domāšanas maiņa. Pirms gadiem divdesmit cilvēkiem šķita, ka daudz
kas rodas pats no sevis, jo nebija
nekāda īsta priekšstata, kas notiek demokrātiskā valstī un kas
ir brīvais tirgus. Tiesa, nevaru apgalvot, ka arī šodien visi saprot,
kur rodas nauda. Varu vienīgi atgādināt vārdus, ko savulaik teica
britu premjerministre Margarēta
Tečere, ka valdībai savas naudas
nav. Tai ir tikai tik daudz līdzekļu, cik tā paņem no saviem pilsoņiem.
Saulkrasti pēdējos gados visvairāk mainījās tad, kad no pilsētas „aizgāja” lielais ceļš. Par to,
ka apvedceļš ir vajadzīgs, šaubu
nebija nevienam. Man 90. gadu
vidū iznāca darboties topošā autoceļa “Via Baltica” darba grupā
un es pat pirmo reizi mūžā kā
pašvaldības pārstāvis braucu uz
ārzemēm, lai Helsinkos piedalītos “Via Baltica” plānošanas konferencē.
Tagad šķiet, ka apvedceļš ir bijis vienmēr, taču patiesībā tas galīgi tika nosprausts tikai ap 2000.
gadu un būvdarbi sākās vairākus
gadus pēc tam. Protams, bija balsis, kas sacīja, ka līdz ar apvedceļu Saulkrastu tirgotājiem sāksies
grūti laiki, bet to, kas saskatīja
ieguvumus, bija vairāk.
Redzu, ka pašreizējās domes
cilvēki ir īsti Saulkrastu patrioti,

Protams, mēs visi bijām
patriotiski noskaņoti,
bet gandrīz nevienam no
mums nebija pieredzes
valsts pārvaldē, pat ne
iemaņu, kā īsti vadīt
sapulces.
un pamācīt viņus man nav pamatota iemesla. Jau manā laikā
bija skaidrs, ka Saulkrastu lielākā problēma ir to ģeogrāfiskais
garums. Sauksim to par lenti vai
jostu, bet skaidrs, ka Saulkrastiem ir nepieciešams izveidot
kaut kādu enkurvietu jeb pilsētas
centru, ap kuru viss rotētu. Šobrīd tāda vieta veidojas ap Saules
laukumu. Kādreiz man patika
fantazēt, kas varētu būt teritorijā
starp Saulkrastu dzelzceļa staciju, tirgu un Saules laukumu. Pašlaik šī teritorija vairāk atgādina
parku. Manuprāt, tieši te ar laiku
varētu veidoties jaunais pilsētas
cents. Vai to izdarīs šā sasaukuma domes deputāti? Droši vien
ne. Turklāt, sperot soļus šādā
virzienā, jārēķinās, ka pat viena
nepārdomāta kustība var visu neatgriezeniski sabojāt. Bet skaidrs,
ka Saulkrastiem pietrūkst savas
“Jomas ielas”, kāda ir Jūrmalā.
“Anima” liek justies
jaunākam
Mana ģimene vienmēr bijusi muzikāla. Šķiet, kad mācījos
Saulkrastu vidusskolas 10. klasē,

diriģents Jānis Veismanis mani
uzaicināja dziedāt savā korī,
kuru vēlāk pazinām kā “Bangotni”. Tas bija 1971. gada rudenī. Ar
nelielu pārtraukumu tur nodziedāju 26 gadus. Kopā ar šo kori
piedzīvoti brīnišķīgi brīži, sākot
ar piedalīšanos Dziesmu svētkos.
Mani pirmie Dziesmu svētki bija
1973. gadā, kas sakrita ar Dziesmu svētku simtgadi. Patiesībā
kopš tā laika nevienus Dziesmu svētkus neesmu izlaidis,
tāpēc droši sevi varu saukt par
kora dziedāšanas kustības veterānu.
Kad 1997. gadā atkal sāku
strādāt Rīgā, nodomāju, ka kora
dziedāšanai metīšu mieru, taču
kad 2001. gadā Saulkrastos nodibinājās kori “Anima”, atkal
pamazām atgriezos pie dziedāšanas. Tiesa, ne uzreiz. Vispirms uz
kori aizgāja mana dzīvesbiedre
Anda. Tad pāris reižu paskatījos
un paklausījos, kā viņi, būdami
nule dibināts koris, mēģina un
ko uzdrošinās dziedāt. Kad klausījos, kā “Anima” kopā ar jauno
diriģentu Arturu Ancānu mēģinājumos iestudē Antonio Vivaldi
“Gloriju”, kas ir viens no maniem
mīļākajiem skaņdarbiem, man
vairs nebija šaubu, ka dziedāšana
jāatsāk.
“Animas” panākumu pamatā
ir tā brīnišķīgie diriģenti. Tagad
ir Laura Leontjeva un Kārlis Rūtentāls. Esmu ļoti priecīgs, ka
jaunie cilvēki un diriģenti mani
pieņem, jo kopā ar viņiem jūtos
daudz jaunāks.
Šķiet, diriģents Ārijs Šķepasts
koru skatē Madonā sacīja, ka
“Anima” ir atraktīvs un azartisks
jauniešu koris. Bet es pie sevis
nodomāju, ka tas tiešām ir kā
eliksīrs maniem sirmajiem matiem. Mājās braucot, ceļabiedriem viņa teikto citēju, piebilzdams, ka man personiski nekā
labāka par šiem vārdiem skatē
nebija.
Neapšaubāmi, koris ir tā vieta,
kur sanāk kopā un labi sadzīvo
dažādu vecumu cilvēki, ieskaitot skolēnus. Vēl man prieks, ka
jaunie diriģenti ir gatavi iestudēt
pārdrošas programmas. Novembrī “Animai” Zvejniekciema kultūras namā bija ļoti emocionāls
koncertuzvedums “Saules krastos”, kuru bija inscenējis režisors
Uģis Brikmanis. Tāpēc varu dro-

ši apgalvot, ka “Anima” pašlaik
droši notur savu vietu Latvijas
koru elitē, ko apliecina Dziesmu
svētki un koru kari.
Protams, mums reizēm jūtamas dziedātāju problēmas, jo
jaunie cilvēki, kuri Saulkrastos
beidz skolu, dodas mācīties tālāk. Taču tad, kad ir nepieciešams, mēs vismaz līdz šim esam
spējuši saņemties.
Un vēl varu tikai piebilst, ka
42 gados, kopš dziedu korī, esmu
piedzīvojis emocionāli spilgtākos brīžus savā mūžā. Kaut vai
tad, kad 1989. gadā maestro Haralds Mednis diriģēja “Gaismas
pili”. Labi atceros to brīdi klusuma, kad Dziesmu svētku estrādē
varēja dzirdēt adatu nokrītam,
pirms sakustējās diriģenta zizlis.
Es neesmu ticīgs cilvēks, bet tādos brīžos šķiet, ka pastāv kaut
kas augstāks, ko nevar formulēt
vārdos.
Tas, ka es nonācu pie darba
Nacionālās bibliotēkas projekta
īstenošanā, drīzāk bija kārtējā nejaušība. Tolaik jau septīto
gadu strādāju Vides aizsardzības
fondā, bet tad 2005. gadā saņēmu uzaicinājumu nodarboties
ar bibliotēkas projekta ieviešanas jautājumiem. Tagad jau ir
skaidrs, ka tas ir un paliks manas
dzīves lielākais izaicinājums, jo
Gaismas pils tapšanā esmu ieguldījis ļoti daudz laika un enerģijas, lai gan tas, neapšaubāmi, ir
bijis komandas darbs. Šajā darbā
neesmu pieņēmis politiskus lēmumus, bet vienmēr ir nācies tos
sagatavot.
Lielais izaicinājums –
Gaismas pils
Arhitekts Gunārs Birkerts ar savām idejām nāca klajā jau apmēram pirms gadsimta ceturkšņa.
Tās auga un attīstījās, bet faktiskā projekta īstenošana sākās tikai 2005. gadā. Man tas nozīmēja
gadiem ilgu dokumentācijas gatavošanu un budžeta aplēses.
Esmu dzirdējis par jauno Nacionālās bibliotēkas ēku gan labus, gan sliktus vārdus, jo visu
laiku esmu bijis klāt projekta
īstenošanā. Bet atcerēsimies, ka
arī Parīzē, kad uzbūvēja Eifeļa
torni, atsauksmes bija visādas,
netrūka arī neglaimojošu. Bet es
gribētu redzēt, kurš tagad būtu
gatavs to nojaukt, lai gan tornis

tur stāv jau kopš 1889. gada! Turklāt Gaismas pils no konstrukciju viedokļa ir neparasti stipra.
Es reizēm saku: ja kāds Rīgai iedomātos uzmest atombumbu, šī
būtu viena no retajām celtnēm,
kas nesabruktu.
Ēka jau dzīvo savu dzīvi, taču
vēl palikušas pēdējās „astes”, kas
saistās ar tās piemērošanu visu
laiku pirmajai Latvijas prezidentūrai Eiropas Savienības Padomē. „Astēm” gan, kā zināms,
ir visgrūtāk pārkāpt, bet tad arī
es šo grāmatu savā dzīvē varēšu
aizvērt, un skaidrs, ka pēc desmit
gadiem vienā vietā ir laiks doties
tālāk.
Vai 60 gados cilvēkam var būt
kādi jauni izaicinājumi? Domāju - var. Visu mūžu man gribējies
nodarboties ar uzņēmējdarbību,
bet tā arī nekur tālāk par valsts
ierēdni neesmu ticis. Man piemīt
kritisks skatījums uz lietām un
vienmēr esmu mēģinājis veidot
savu pasaules modeli. Tas parasti
ir palīdzējis. Manuprāt, šis laiks
Latvijā ir tik bagāts ar jaunām iespējām, tāpēc es vienkārši neticu
tiem, kas apgalvo pretējo.
Ja jūra ir blakus - jāpeld
Reizi gadā man patīk izmest
kādu līkumu pa Eiropu. Man patīk šī civilizācija un kultūra, kurai piederam arī mēs. Reizēm gan
top skumji, ka tā lēnām globālo
procesu rezultātā deformējas.
Pērn abi ar sievu ar auto aizbraucām līdz Nordkapam Norvēģijā,
šogad bijām Itālijā. Priecājos, ka
manī atkal pamodusies interese
par pasaules izzināšanu.
Lai sevi uzturētu fiziski, daudz
peldu. Tā ir priekšrocība, ko dod
dzīve pie jūras. Vasarā parasti
peldu tālu no krasta pretī Ķīš
upes ietekai, jo tur jūrā ir akmeņu sēklis. Ja ņem vērā, ka vienā
dienā nopeldu apmēram piecus
kilometrus, tad pa šiem 40 gadiem, kopš dzīvoju Saulkrastos,
kopā esmu nopeldējis aptuveni
3000 kilometru.
Vēl man patīk daudz staigāt ar
kājām, īpaši rudens pusē. Tādās
reizēs dienā pieveicu trīsdesmit,
citreiz pat piecdesmit kilometrus. Tas ļoti labi palīdz sakārtot
domas un atgūt dvēseles līdzsvaru.
Ģirts Kondrāts

Svētku noskaņai, dāvanām un bagātīgi klātam galdam!
un spēcīgu, bet stāju – graciozu.
S. L. Vītiņa Pēcdzemdību emocijas.
Literatūra bērniem un pusaudžiem: Dž. Stiltons Četras peles
džungļos 6. - Mani stāsti nevienu
neatstāj vienaldzīgu, spēj aizkustināt tāpat kā vissaldākie sieriņi,
aizraut kā viskārdinošākās picas
smarža un ir nepārspējami asprātīgi. Īsāk sakot, tie ir vienkārši lieliski,
Džeronīmo Stiltona godavārds. R.
Lāgerkranca. Ē. Eriksone Mana
laimīgā dzīve. Grāmatas galvenā

varone ir maza meitenīte Dunne.
Viņa sāk mācīties 1. klasē. Skolā
Dunne iepazīstas ar Ellu Frīdu,
kas kļūst par viņas labāko draudzeni. Bet, kā jau tas palaikam
mēdz būt, arī Dunnes laimīgo
dzīvi apēno dažas likstas. Ž. Verns
Astoņdesmit dienās ap zemeslodi.
Atkārtots izdevums un ir viens
no populārākajiem Ž. Verna darbiem, kas vairākkārt arī ekranizēts.
Saulkrastu bibliotēka

Tuvojoties svētku laikam,
uzņēmēji paplašina
piedavājuma klāstu.
Izvēloties “Bemberu” un “10 balles” Ziemassvētku piparkūku
mīklu, veidojiet gan jau ierastās
piparkūku formiņas, gan ļaujiet
vaļu svētku fantāzijai. Dāvināšanai ir jau gatavu piparkūku
piedāvājums – gan bērniem tik
ļoti iecienītās lielās piparkūkas,
gan piparkūku mājas. Vietējo
ceptuvju Ziemassvētku motīvos

Foto no Bemberu arhīva.
gatavotas tortes un kūkas būs lieliska izvēle svētku veltei. Tuvāk
par pasūtījumiem var uzzināt:

“Bemberi” - 67951251 vai 29263357,
“10 balles” - 67952873.
19. decembrī uz kopīgu piparkūku cepšanu aicināti kafejnīcā
“ZapLounge”. Tā svētku ēdienkartē piedāvās zoss cepeti ar štovētiem kāpostiem un ceptiem āboliem, īpašo Ziemassvētku cepeti
un pelēkos zirņus ar speķi. Zivju
cienītājus priecēs cepta karpas
fileja un cepta līņa fileja ķiploku
sviestā. Saldajā - piparkūku kārtojums. Iestājoties salam, atvērta
“ZapLounge” slidotava! Tālrunis

uzziņām par dienas un svētku piedāvājumiem - 29155996.
Kafejnīcas-bistro
“Bundulis” saimniece Adventes laikam
izveidojusi īpašu svētku ēdienkarti - gaileņu krēmzupu ar
grauzdiņiem, cepeti ar sautētiem
kāpostiem, karpas fileju diļļu un
krējuma mērcē, savukārt desertā - piparkūku krēmu ar mandarīnu mērci. Picu cienītāji aukstajā
laikā pusdienas var baudīt, neizejot
no telpām. Par piegādi Saulkrastu
robežās zvanīt 22119698.

Īpašu piedāvājumu ģimenēm
ar bērniem Ziemassvētkos aicina
piedzīvot “Saules zirgi”. Baltās
Rozes platajā mugurā vienmēr būs
silti. Roze vienmērīgā un drošā
gaitā izvizinās un sasildīs. Jūs sagaidīs arī citi labestīgi zirdziņi. Izjādēm pieteikties pa t. 29460788.
Rakstā izmantota Saulkrastu tūrisma informācijas centram
Saulkrastu uzņēmēju sniegtā informācija.
Gita Memmēna
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Saulkrastos 2014. gada 29. oktobrī
Saistošie noteikumi Nr. 16
Apstiprināti Saulkrastu novada domes 2014. gada
29. oktobra sēdē (prot. Nr. 14, 28.§)

Jauna atkritumu apmaksas kārtība
SIA „Saulkrastu komunālserviss” informē, ka 03.11.2014. MK
noteikumi Nr. 675 ”Grozījumi
Ministru kabineta 2008. gada 9.
decembra noteikumos Nr. 1013
“Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks

daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā
norēķinās par pakalpojumiem,
kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma
lietošanu”” 17.4.1. punkts nosaka
atkritumu apmaksas kārtību: ”ja
atsevišķais īpašums ir dzīvoklis, -

proporcionāli dzīvoklī deklarēto
personu skaitam”.
Jaunā aprēķinu kārtība tiks
piemērota ar 2015. gada 1. janvāri.

Grozījumi Saulkrastu novada
SIA „Saulkrastu komunālserviss”
domes 2011. gada 28. decembra
saistošajos noteikumos Nr. 15
„Par pašvaldības kompensācijas Atgādinājums par ūdens patēriņa skaitītāju
rādījumiem
izmaksu vecākiem
rēķins. Dzīvokļa īpašnieks ūdens skaitītāju pārbaudi, ja pārvaldLai novērstu neprecizitātes
(aizbildņiem), kuru bērns netiek ūdens patēriņu uzskaitē
patēriņa starpību sedz atbilstoši nieks par šādas pārbaudes veikīpašumu skaitam.
šanu rakstiski paziņojis vismaz
daudzdzīvokļu mājās, SIA
nodrošināts ar vietu Saulkrastu „Saulkrastu komunālserviss” atsevišķo
19. Šo noteikumu 19. punktā nedēļu iepriekš, nosūtot paziņominēto ūdens patēriņa starpības jumu uz dzīvokļa īpašumu, kurā
atgādina, ka ūdens patēriņa
novada pašvaldības izglītības
sadales kārtību nepiemēro, bet plānota skaitītāju pārbaude;
skaitītāju rādījumi jānodod
ūdens patēriņa starpību sada- 19. 4. kuru dzīvokļa īpašumā
katra mēneša pēdējā
iestādē pirmsskolas izglītības
la atbilstoši atsevišķo īpašumu esošo ūdens patēriņa skaitītāju
darbdienā darba laikā. Pārējā
laikā rādījumi netiks pieņemti! skaitam starp šādiem dzīvokļu pārbaudē konstatēts, ka ūdens
programmas apguvei”
1

1

Izdoti saskaņā ar likuma „Par
pašvaldībām” 15. panta pirmās
daļas 4. un 23. punktu,
43. panta trešo daļu, Vispārējā
izglītības likuma 21. pantu
1. Izdarīt Saulkrastu novada domes 2011. gada 28. decembra
saistošajos noteikumos Nr. 15
“Par pašvaldības kompensācijas
izmaksu vecākiem (aizbildņiem),
kuru bērns netiek nodrošināts ar
vietu Saulkrastu novada pašvaldības izglītības iestādē pirmsskolas
izglītības programmas apguvei”
(turpmāk - Noteikumi) šādus grozījumus:
1.1. svītrot Noteikumu 1.3. apakšpunktā vārdus “līdz iesniegumā

iesniegtā attiecīgā gada 1. septembrim”;
1.2. svītrot Noteikumu 1.4. apakšpunktā vārdus “pēc 1. septembra”;
1.3. svītrot Noteikumu 4.2. apakšpunktā vārdus “līdz attiecīgajā
iesniegumā norādītā gada 1. septembrim”;
1.4. Izteikt Noteikumu 7. punktu
šādā redakcijā:
“7. Kompensāciju piešķir līdz kārtējā gada 31. augustam.”
2. Saistošie noteikumi stājas
spēkā likuma „Par pašvaldībām”
45. panta kārtībā.

Norēķinu kārtība atbilstoši MK
noteikumiem:
19. Ja veidojas starpība starp mājas
kopējā ūdens skaitītāja rādījumu
un dzīvokļu īpašumos ar skaitītājiem noteikto ūdens patēriņu,
ieskaitot arī avārijās un remontā
nopludināto ūdens daudzumu
(turpmāk – ūdens patēriņa starpība), tiek veikts ūdens patēriņa pār-

Domes priekšsēdētājs
E. Grāvītis

SIA ZAAO (ZAAO) sākusi
izsūtīt klientiem nākamā
gada atkritumu izvešanas
kalendārus gan sadzīves, gan
šķiroto atkritumu konteineru
tukšošanai. Privātpersonas un
juridiskās personas saņems arī
informāciju par plānotajiem
maksājumiem par nešķiroto
atkritumu konteineru
tukšošanu.

Saistošo noteikumu “Grozījumi Saulkrastu novada
domes 2011. gada 28. decembra saistošajos noteikumos
Nr. 15 „Par pašvaldības kompensāciju izmaksu
vecākiem (aizbildņiem), kuru bērns netiek nodrošināts
ar vietu Saulkrastu novada pašvaldības izglītības
iestādē pirmsskolas izglītības programmas apguvei””
paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma
raksta sadaļas
1. Noteikumu projekta nepieciešamības
pamatojums.
2. Īss noteikumu projekta satura izklāsts.

3. Informācija par
plānoto noteikumu
projekta ietekmi
uz pašvaldības
budžetu.
4. Informācija par
plānoto noteikumu
projekta ietekmi uz
sociāli ekonomisko
stāvokli (uzņēmējdarbības vidi) pašvaldības teritorijā.
5. Informācija par
administratīvajām
procedūrām
6. Informācija par
konsultācijām ar
privātpersonām.

Norādāmā informācija
Grozījumi veikti, lai precizētu atsevišķus
saistošo noteikumu punktus.
No Saulkrastu novada domes 2011. gada
28. decembra saistošo noteikumu Nr. 15
“Par pašvaldības kompensācijas izmaksu
vecākiem (aizbildņiem), kuru bērns netiek
nodrošināts ar vietu Saulkrastu novada
pašvaldības izglītības iestādē pirmsskolas
izglītības programmas apguvei” punktiem
tiek svītrota sasaiste ar mācību gada sākumu un tā beigām, jo pirmsskolas izglītības
iestādes neīsteno vispārējās pamatizglītības
programmas un vispārējās vidējās izglītības
programmas.
Noteikumu projektam nav tiešas ietekmes
uz pašvaldības budžetu.

Noteikumu projektam nav tiešas ietekmes
uz sociāli ekonomisko stāvokli.

Saistošo noteikumu piemērošanai privātpersona var griezties Saulkrastu novada domes Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes
lietu komitejā.
Konsultācijas ar privātpersonām nav notikušas.
Domes priekšsēdētājs E. Grāvītis

īpašniekiem (ja tādi ir dzīvojamā
mājā):
19.1 1. kuri nav iesnieguši informāciju par ūdens skaitītāja rādījumu
vismaz trīs mēnešus pēc kārtas;
19.1 2. kuru atsevišķajos īpašumos
ūdens patēriņa skaitītāji nav uzstādīti;
19.1 3. kuri atkārtoti nav ļāvuši
pārvaldniekam veikt savā dzīvokļa īpašumā esošo ūdens patēriņa

patēriņa skaitītāji ir bojāti, tie
nav noplombēti, to plombējums
ir bojāts vai tie nav verificēti triju mēnešu laikā pēc verificēšanas
termiņa beigām.
Mājās, kurās ar kopsapulces
lēmumu ir noteikta sava norēķinu
kārtība, tiks saglabāta iedzīvotāju
noteiktā kārtība.
SIA „Saulkrastu komunālserviss”

Izsūtīti 2015. gada pakalpojumu
kalendāri un aprēķini

2015. gada sadzīves atkritumu
izvešanas kalendārs ietver informāciju par katra klienta adresē
atrodošā konteinera tukšošanas
datumiem. Kalendārā ir arī īpašas
atzīmes ar EKO somu tukšošanas
datumiem, ja klients šo pakalpojumu izmanto. Kalendārs ietver
informāciju arī turpmākai veiksmīgai sadarbībai atkritumu apsaimniekošanas jautājumos – tur
lasāmi līguma noslēgšanas nosacījumi, grafiku maiņas iespējas,
izmaiņu pieteikšana līgumā, SMS

pakalpojumu piedāvājums, elektroniskā klientu pašapkalpošanās
norēķinu sistēma, saziņas iespējas. Šķirotu atkritumu izvešanas
kalendāra informatīvajā sadaļā
ietverta grafiska un tekstuāla pamācība, kas ļauj precīzi izprast,
kādi atkritumi ir nododami otrreizējai pārstrādei un cik daudz
dažādu iespēju ZAAO piedāvā
bezmaksas šķiroto atkritumu veidu savākšanai.
Klientiem reizē ar kalendāru
tiek sūtīts aprēķins jeb informācija par veicamajiem maksājumiem, atsevišķi izdalot summu
par saņemtajiem pakalpojumiem
2014. gadā, kā arī plānoto maksu
par pakalpojumiem 2015. gadā.
Atgādinām, ka ikgadējā rēķina
summas apmēru var regulēt paši
klienti, gan izvēloties atkritumu
konteineru veidu, gan daudzumu, gan to tukšošanas biežumu.
Lūgums klientiem laikus pieteikt vēlamās izmaiņas kontei-

neru tukšošanas grafikos (tālr.
64281250, e-pasts zaao@zaao.lv),
lai uzņēmums varētu nodrošināt
maksimāli efektīvu maršrutu plānošanu.
ZAAO aicina klientus izvērtēt
iespēju atteikties no papīra formāta informācijas saņemšanas pa
pastu, lai taupītu dabas resursus.
Tā vietā var izvēlēties jau vairāku tūkstošu klientu izmantoto
ZAAO klientu pašapkalpošanās
sistēmu, kas darbojas caur uzņēmuma mājaslapu www.zaao.lv.
Šajā sistēmā klients jebkurā laikā
var piekļūt saviem datiem – saņemto pakalpojumu sarakstam,
norēķinu stāvoklim, konteineru
tukšošanas grafikam, kā arī veikt
maksājumus.
Zane Leimane

Jaunumi pašvaldības policijas darbā
Šī gada rudenī Saulkrastu pašvaldības policijas darbā ieviesti vairāki jauninājumi. Darbu sākusi
pašvaldības policijas patruļa, kas
teritorijas apgaitā dodas ar kājām,
tā nodrošinot vēl tiešāku apkārtnes uzraudzību. Pēc īpaši sastādīta plāna policisti teritoriju apseko
gan dienā, gan vakara stundās,
pārbaudot ne vien pilsētas centrālo daļu, bet arī attālākas vietas,
tostarp dārzkopības kooperatīvu
teritorijas. Tāpat notiek darbs ar
gājējiem, kuri diennakts tumšajā
laikā nelieto atstarojošus elementus. Uzraudzīti tiek arī skolēni,
kas dodas mājup pēc mācību
stundu beigām.

Nav noslēpums, ka ir pusaudži
un jaunieši, kuri mācību stundu
starpbrīžos skolu tuvākajā apkārtnē dodas smēķēt. Lai mazinātu
šādus, kā arī citus iespējamos
pārkāpumus, pašvaldības policisti
īpašu uzmanību pievērš apkārtnei izglītības iestāžu tuvumā.
Turpinās veiksmīga sadarbība
ar mācību iestādēm. Jaunums ir
šī mācību gada pirmajā pusgadā Saulkrastu un Zvejniekciema
vidusskolā pašvaldības policijas
organizētas tikšanās par tēmām,
kas īpaši svarīgas un nozīmīgas
pusaudžiem. Tikšanās laikā policisti informēja skolēnus par
sabiedrisko kārtību, tajā skaitā

atbildību un sekām, kas iestājas,
ja netiek ievēroti administratīvie
noteikumi, kā arī par katra tiesībām un pienākumiem.
Lai turpinātu iesākto prevencijas darbu, plānots, ka reizi
mēnesi izglītības iestāžu telpās
pašvaldības policisti pieņems skolēnus, nepieciešamības gadījumā
arī pedagogus un vecākus, kopīgi
risinot policijas kompetencē esošos problēmjautājumus.
Pašvaldības policija atgādina, ka
apmeklētāju pieņemšana notiek
katru pirmdienu no 14.00 līdz
16.00, iepriekš piesakoties pa tālr.
67142507.
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Sākts projekts par ekosistēmu
pakalpojumu novērtēšanu
Dabas aizsardzības pārvalde kopīgi
ar partneriem – biedrību „Baltijas
krasti” un Saulkrastu novada pašvaldību – ir uzsākusi Eiropas Savienības LIFE+ programmas projektu „Ekosistēmu un to sniegto
pakalpojumu novērtējuma pieejas
pielietojums dabas daudzveidības aizsardzībā un pārvaldībā” jeb
„LIFE Ekosistēmu pakalpojumi”
(LIFE EcosystemServices). Projekta mērķis ir veicināt uz ekosistēmu
un to sniegto pakalpojumu novērtēšanas pieeju balstītu stratēģisko
plānošanu. Projekts galvenokārt
aptvers Saulkrastu un Jaunķemeru
piekrastes teritorijas.
Ekosistēmu pakalpojumu pieeja apraksta ieguvumus, ko cilvēki
saņem no dabas resursiem. Daba
cilvēcei un sabiedrībai nodrošina
plašu pakalpojumu klāstu, kas veicina labklājību. Piemēram, daba
sagādā pārtikas un ūdens resursus, nodrošina fiziskās un garīgās
rekreācijas pakalpojumus, veic klimata, gaisa, plūdu, piesārņojumu
un slimību regulāciju, nodrošina

barības vielu cirkulāciju un veselīgas vides apstākļus. Dabas resursus mēs izmantojam atpūšoties,
izglītojoties un kaut vai vienkārši
elpojot gaisu, kas mums ir visapkārt. Šie resursi veido arī mūsu apkārtnes kultūras, vēstures, sociālo
un ekonomisko būtību.
„LIFE Ekosistēmu pakalpojumi” projekts ir viens no pirmajiem,
kas aizsāk ekosistēmu pakalpojumu metodes izpēti un pielietošanu Latvijā. Tā laikā plānots veikt
piekrastes ekosistēmu un to sniegto pakalpojumu ekonomisko novērtējumu 2 izvēlētās pilotteritorijās Saulkrastos un Jaunķemeros.
Īstenojot ekosistēmu un to pakalpojumu novērtēšanu, tiks izstrādāta inovatīva, Latvijas situācijai pielāgota metodika, kas ļaus
sabalansēt teritorijas ekonomiskās, sociālās un vides intereses un
pieņemt uz ekonomiskiem aprēķiniem balstītus lēmumus, novēršot
situāciju, ka konkrētajā teritorijā
notiek neefektīva un reģionam
zaudējumus nesoša darbība.

Projekta rezultāti, balstoties uz
iegūtajiem ekosistēmu novērtējuma datiem, tiks integrēti Saulkrastu pašvaldības teritorijas attīstības
plānā, kā arī dabas parka „Piejūra”
un Ķemeru Nacionālā parka dabas aizsardzības plānos. Projekta
gaitā tiks izstrādātas arī vispārīgas rekomendācijas, kas palīdzēs
integrēt ekosistēmu pakalpojumu
novērtējuma pieeju citu Latvijas
pašvaldību lēmumu pieņemšanā
un telpiskās plānošanas procesos.
Eiropas Savienības LIFE+ programmas „Vides politika un pārvaldība” LIFE13 ENV/LV/000839
projekta „LIFE Ekosistēmu pakalpojumi” (LIFE EcosystemServices)
kopējais budžets ir 753 290 eiro, no
kuriem 376 641 eiro ir LIFE+ programmas līdzfinansējums, 277 430
eiro ir Latvijas Vides aizsardzības
fonda līdzfinansējums, bet 99 219
eiro ir partneru līdzfinansējums.
Projekts ilgs līdz 2018. gada 31.
maijam.
Rita Jakovļeva

Balva orientēšanās
sportā

Finišējušie Saulkrastu orientieristi un vecāki.
Aukstā 29. novembra dienā
Lilastes kempinga apkārtne
notika orientēšanās sacensības
„Saulkrastu balva”.  Saulkrastu
kultūras un sporta centrs
un orientēšanās klubs
“Kāpa”, kurā ir arī Saulkrastu
orientieristi , Induļa Peilāna
vadībā sarīkoja spraigas
sacensības.
Saulkrastieši ieguva šādas godalgotās vietas: 1.v. S8 grupā Sindijai

Ozolniecei, V10 Tomasam Teterovskim, S14 Norai Ķigurei, V21E
Aināram Lupiķim, V21A Dāvim
Blankenbergam, 2. vieta S10 Šarlotei Reicei, V14 Artim Puķītem,
S14 Andai Upītei, V21E Uldim
Upītim, 3. vieta S10 Elīnai Ungurei, V8 Tomam Artūram Majoram, V40 Gatim Puķītem.
Pēc finiša skrējēji un mazo dalībnieku vecāki sildījās pie ugunskura un dzēra tēju, gaidot apbalvošanu.

Darbs ceļ darītāju, darītājs ceļ darbu
Nepateikšu jau saulkrastiešiem
neko jaunu, daudzi jau ir izbaudījuši un novērtējuši labi padarīta
darba gandarījuma sajūtu. Tomēr
gribas ar šo labo sajūtu dalīties ar
visiem.
Katrs no mums ir piedzīvojis
prieku par labi padarītu darbu. Pat

nerunāsim par lieliem varoņdarbiem, bet par ikdienas lielākiem
un mazākiem darbiņiem - vai tas
būtu rūpīgs sētnieka, laipna pārdevēja, iejūtīga un zinoša medicīnas darbinieka, jebkura cilvēka, ar
pašcieņu un cieņu pret citiem un
savu darbu paveiktais.

Šoreiz gribu pateikt par Mareku. Visi jau droši vien zina, par ko
runāju. Ieejot jau meistara darbnīcā, liekas, ka esmu nevis apavu
labošanas vietā, bet gandrīz kādā
salonā. Tīrs, svaigs gaiss, kārtība.
Pirmoreiz likās, ka esmu iegājusi
pa nepareizām durvīm. Nerunājot

nemaz par profesionālo attieksmi
pret klientu un vēl vairāk par padarītā darba kvalitāti!
Atceros, ka man mamma stāstīja par kāda pirmskara laika kurpnieku. Saņemot no viņa labotos
apavus, tie esot izskatījušies labāk
nekā tad, kad bijuši jauni. Man lie-

kas, ka arī Mareks ir šāds meistars.
Paldies viņam par veikumu, par
attieksmi pret darbu un cilvēkiem!
Sveiciens visiem svētkos! Lai
mūsu patriotisms sākas ar labi padarītu darbu un nepiesārņotu vidi.
Saulkrastu iedzīvotāja

Noslēdzies
čempionāts
galda
tenisā

Sacensību dalībnieki un treneris Leonīds Kuzņecovs.

Saulkrastu čempioni. Foto no
domes arhīva.

Sekmīgi starti jaunajiem
Saulkrastu džudo audzēkņiem
7. decembrī Ādažu sporta
centrā risinājās Latvijas
Neatkarības proklamēšanas
dienai veltītas sacensības
džudo. Sacensības bija
paredzētas bērniem ar
baltajām jostām, un tajās
piedalījās 92 sportisti
no Alūksnes, Gaujas,
Saulkrastiem, Carnikavas,
Kadagas un Ādažiem.
Vairākiem tās bija pirmās

cīņas sacensību režīmā, tāpēc
noritēja īpaši aizrautīgi.
Savās
svara
kategorijās
Saulkrastu džudo kluba audzēkņi Lizete Jenerte, Jēkabs Līcis un
Mikus Semjonovs ieņēma 1. vie-

tu, Henrijam Letniekam – 2., bet
Jurģim Strazdiņam – 3. vieta. Savukārt Kārlis Strazdiņš un Toms
Majors ierindojās 4. vietā.
Sveicam dalībniekus ar veiksmīgo startu!

Nodarbības džudo pie trenera Leonīda Kuzņecova (5 dan)
Saulkrastu sporta centrā notiek
katru otrdienu un ceturtdienu no 16.00 līdz 17.30.
Informācija l.kuznecovs@inbox.lv vai pa tālr. 29622889.

Pirmās vietas ieguvēji Lizete Jenerte
un Jēkabs Līcis. Foto no domes
arhīva.

Šogad septiņos posmos Saulkrastu čempionātā spēkus izmēģinājuši 22 sportisti. Par čempionu ar
184 punktiem kļuva Kārlis Sausnītis. Otrajā vietā Ģirts Kleinšmits – 176 punkti, trešais Uldis
Sūna ar 164 punktiem. Lai gan
kopvērtējuma punktu starpība ir
diezgan liela, šie spēlētāji pierādīja, ka ir spēkos līdzīgi, pēdējo
posmu pabeidzot ar pilnīgi vienādiem radītājiem, dalot pirmo
vietu.
2015. gada čempionāta pirmais
posms paredzēts 8. februārī.
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Saulkrastu Domes Ziņas
2014. gada 16. decembris

Saulkrastu novada domes 6. novembra ārkārtas sēdes nr. 15 lēmumi
Par iekšējo noteikumu „Kārtība,
kādā Saulkrastu novada pašvaldība
organizē nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu” izdošanu un pilnvarojuma piešķiršanu

Saulkrastu novada dome, atklāti
balsojot „PAR” - 10 (E. Grāvītis, N. Līcis, L. Vaidere, S. Osīte, M. Kišuro,
B. Veide, A. Deniškāne, A. Dulpiņš,
G. Zonbergs, A. Silavnieks) , „PRET” -

nav, „ATTURAS” - nav, NOLEMJ:
1. Izdot iekšējos noteikumus „Kārtība,
kādā Saulkrastu novada pašvaldība
organizē nokavētā nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma piedziņu”.

2. Noteikumi stājas spēkā lēmuma
pieņemšanas dienā.
3. Pilnvarot Saulkrastu novada pašvaldības izpilddirektoru parakstīt
Nekustamo īpašumu nodaļas sagata-

votos lēmumus-izpildrīkojumus par
nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu bezstrīda kārtībā.
Domes priekšsēdētājs E. Grāvītis

Saulkrastu novada domes 26. novembra sēdes nr. 16 lēmumi
Par zemes īpašuma Otrā iela 32,
VEF Biķernieki, Saulkrastu pag.,
Saulkrastu nov., izsoles organizēšanu, nosacītās cenas noteikšanu,
izsoles komisijas un izsoles noteikumu apstiprināšanu
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 (E. Grāvītis, N. Līcis,
L. Vaidere, S. Osīte, A. Aparjode, S. Ancāne, J. Grabčiks, B. Veide, A. Deniškāne, A. Dulpiņš, G. Zonbergs, A. Silavnieks), „pret” - nav, „atturas” - nav,
NOLEMJ:
1. Rīkot Saulkrastu novada pašvaldības nekustamā īpašuma - neapbūvēta
zemesgabala Otrā iela 32, VEF Biķernieki, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu
novads, kadastra Nr. 80330032655,
platība 0,0616 ha, mutisku izsoli.
2. Noteikt Saulkrastu novada pašvaldības neapbūvēta zemesgabala Otrā
iela 32, VEF Biķernieki, Saulkrastu
pagasts, Saulkrastu novads, kadastra
Nr. 80330032655, nosacīto cenu, kas
vienāda ar tirgus vērtību 4300 euro
(četri tūkstoši trīs simti euro, 0 euro
centi).
3. Apstiprināt Saulkrastu novada pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisiju pašvaldībai piederoša
neapbūvēta zemes īpašuma Otrā iela
32, VEF Biķernieki, izsolei 4 locekļu
sastāvā:
3.1. komisijas priekšsēdētājs - Saul
krastu novada domes deputāts Andris
Silavnieks;
3.2. komisijas loceklis - Saulkrastu novada domes Nekustamo īpašumu nodaļas nekustamo īpašumu speciālists
Artis Blankenbergs;
3.3. komisijas loceklis - Saulkrastu novada domes Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja, galvenā grāmatvede Jolanta Rudzīte;
3.4. komisijas sekretāre - Saulkrastu
novada domes Juridiskās nodaļas iepirkumu speciāliste Daina Kučeruka.
4. Apstiprināt Saulkrastu novada
pašvaldības nekustamā īpašuma- neapbūvēta zemesgabala Otrā iela 32,
VEF Biķernieki, Saulkrastu pagasts,
Saulkrastu novads, kadastra apzīmējums 80330032655, izsoles noteikumus.
5. Uzdot izsoles komisijas priekšsēdētājam 16.01.2015. plkst. 10.00 rīkot
zemes īpašuma izsoli.
Par neapdzīvojamās telpas Ainažu
iela 10 - 1A, Saulkrasti, Saulkrastu
nov., izsoles atzīšanu par nenotikušu
un otrās izsoles organizēšanu
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 (E. Grāvītis, N. Līcis,
L. Vaidere, S. Osīte, A. Aparjode, S. Ancāne, J. Grabčiks, B. Veide, A. Deniškāne, A. Dulpiņš, G. Zonbergs, A. Silavnieks), „pret” - nav, „atturas” - nav,
NOLEMJ:
1. Atzīt Saulkrastu novada pašvaldībai
piederošās nedzīvojamās telpas Ainažu iela 10 – 1A, Saulkrasti, Saulkrastu
novads, kadastra Nr. 80139000727,
platība 29,7 m2, 2014. gada 7. novembra pirmo izsoli par nenotikušu, jo līdz noteiktajam termiņam
(07.11.2014. plkst. 9.30 ) nav reģistrēts
neviens izsoles dalībnieks.
2. Rīkot Saulkrastu novada pašvaldībai piederošās neapdzīvojamās
telpas Ainažu iela 10 – 1A, Saulkrasti, Saulkrastu novads, kadastra Nr.
80139000727, platība 29,7 m2, otro
izsoli ar augšupejošu soli, samazinot

izsoles sākumcenu- 10 800 euro par 20%.
Par neapdzīvojamās telpas Ainažu
iela 10 - 1A, Saulkrasti, Saulkrastu
nov., otrās izsoles organizēšanu,
nosacītās cenas noteikšanu, izsoles
noteikumu un izsoles komisijas apstiprināšanu
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 (E. Grāvītis, N. Līcis,
L. Vaidere, S. Osīte, A. Aparjode, S. Ancāne, J. Grabčiks, B. Veide, A. Deniškāne, A. Dulpiņš, G. Zonbergs, A. Silavnieks), „pret” - nav, „atturas” - nav,
NOLEMJ:
1. Organizēt Saulkrastu novada pašvaldības nekustamā īpašuma – neapdzīvojamās telpas Ainažu iela 10 - 1A,
Saulkrasti, Saulkrastu novads, kadastra Nr. 8013 900 0727, platība 29,7 m2,
otro mutisko izsoli ar augšupejošu soli.
2. Noteikt Saulkrastu novada pašvaldības nedzīvojamās telpas Ainažu iela
10 - 1A, Saulkrasti, Saulkrastu novads,
kadastra Nr. 80139000727, nosacīto
cenu, kas vienāda ar tirgus vērtību
10 800 euro, kura samazināta par 20%
un ir 8640 euro (astoņi tūkstoši seši
simti četrdesmit euro, 00 euro centi).
3. Apstiprināt Saulkrastu novada
pašvaldības nekustamā īpašuma- nedzīvojamās telpas Ainažu iela 10 - 1A,
Saulkrasti, Saulkrastu novads, kadastra apzīmējums 80139000727, izsoles
noteikumus.
4. Apstiprināt nekustamā īpašuma Ainažu iela 10 - 1A, Saulkrasti, Saulkrastu novads, izsoles komisiju 4 locekļu
sastāvā:
4.1. komisijas priekšsēdētājs - Saul
krastu novada domes deputāts Andris
Silavnieks;
4.2. komisijas loceklis – Saulkrastu
novada domes Nekustamo īpašumu
nodaļas nekustamo īpašumu speciālists Artis Blankenbergs;
4.3. komisijas loceklis - Saulkrastu novada domes Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja, galvenā grāmatvede Jolanta Rudzīte;
4.4. komisijas sekretāre – Saulkrastu
novada domes Juridiskās nodaļas iepirkumu speciāliste Daina Kučeruka.
5. Uzdot izsoles komisijas priekšsēdētājam 16.01.2015. rīkot otro nekustamā īpašuma izsoli ar augšupejošu
soli.
Par neapdzīvojamo telpu nomas līguma pagarināšanu
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 (E. Grāvītis, N. Līcis,
L. Vaidere, S. Osīte, A. Aparjode, S. Ancāne, J. Grabčiks, B. Veide, A. Deniškāne, A. Dulpiņš, G. Zonbergs, A. Silavnieks), „pret” - nav, „atturas” - nav,
NOLEMJ:
1. Pagarināt neapdzīvojamo telpu nomas līgumu ar X.X. (vārds, uzvārds) par
Saulkrastu pašvaldības neapdzīvojamās telpas 16,68 kv.m platībā nomu
Raiņa ielā 7, Saulkrastos, 2009. gada
4. februārī noslēgto neapdzīvojamo
telpu nomas līgumu līdz 2016. gada
30. septembrim, nosakot, ka iznomātājam ir tiesības uzteikt līgumu, brīdinot nomnieku par to divus mēnešus
iepriekš.
2. Par grozījumiem 2009. gada 4. februāra neapdzīvojamo telpu nomas līgumā parakstīt vienošanos.
3. Noteikt vienošanās parakstīšanas
termiņu – viens mēnesis no lēmuma

spēkā stāšanās dienas. Gadījumā, ja
vienošanās netiek noslēgta minētajā
termiņā, lēmums zaudē spēku.
Par zemes nomas līguma noslēgšanu
ar SIA „LatQuality”
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 (E. Grāvītis, N. Līcis,
L. Vaidere, S. Osīte, A. Aparjode, S. Ancāne, J. Grabčiks, B. Veide, A. Deniškāne, A. Dulpiņš, G. Zonbergs, A. Silavnieks), „pret” - nav, „atturas” - nav,
NOLEMJ:
1. Noslēgt ar SIA „LatQuality”, reģ.
Nr. 40103667158, zemes nomas līgumu uz laika periodu no 01.12.2014.
līdz 31.12.2015. par Saulkrastu pašvaldības zemes īpašuma Ainažu iela 13B,
Saulkrasti, Saulkrastu nov., kadastra apzīmējums 80130020372, daļas
170 kv.m platībā pie Saules laukuma
iznomāšanu vasaras kafejnīcas uzturēšanai.
2. Noteikt nomas maksu:
2.1. oktobra, novembra, decembra,
janvāra, februāra, marta un aprīļa
mēnešos EUR 50,00 (piecdesmit euro
00 euro centi) un EUR 10,50 (desmit
euro 50 euro centi) 21% PVN, kopā
mēnesī EUR 60,50 (sešdesmit euro
50 euro centi);
2.2. maija, jūnija, jūlija, augusta un
septembra mēnešos EUR 150,00
(viens simts piecdesmit euro 00 euro
centi) un EUR 31,50 (trīsdesmit viens
euro 50 euro centi) 21% PVN, kopā
mēnesī EUR 181,50 (viens simts astoņdesmit viens euro 50 euro centi).
Par īpašuma zemes ierīcības projekta izstrādi
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 (E. Grāvītis, N. Līcis,
L. Vaidere, S. Osīte, A. Aparjode, S. Ancāne, J. Grabčiks, B. Veide, A. Deniškāne, A. Dulpiņš, G. Zonbergs, A. Silavnieks), „pret” - nav, „atturas” - nav,
NOLEMJ:
1. Atļaut izstrādāt nekustamo īpašumu Upes iela 34 (kadastra apzīmējums 80330010225), Zvejniekciems,
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads un Pērļu iela 8 (kadastra apzīmējums 80330010222), Zvejniekciems,
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads
zemes ierīcības projektu.
2. Apstiprināt zemes ierīcības projekta darba uzdevumu.
Par īpašuma zemes ierīcības projekta izstrādi
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 (E. Grāvītis, N. Līcis,
L. Vaidere, S. Osīte, A. Aparjode, S. Ancāne, J. Grabčiks, B. Veide, A. Deniškāne, A. Dulpiņš, G. Zonbergs, A. Silavnieks), „pret” - nav, „atturas” - nav,
NOLEMJ:
1. Atļaut izstrādāt nekustamo īpašumu „Jaunšķilteri” (kadastra apzīmējums 80330040655), Lilaste, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads un
„Jaunladiņi” (kadastra apzīmējums
80330040185), Lilaste, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads zemes ierīcības projektu.
2. Apstiprināt zemes ierīcības projekta darba uzdevumu.
Par īpašuma zemes ierīcības projekta izstrādi
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 (E. Grāvītis, N. Līcis,
L. Vaidere, S. Osīte, A. Aparjode, S. An-

cāne, J. Grabčiks, B. Veide, A. Deniškāne, A. Dulpiņš, G. Zonbergs, A. Silavnieks), „pret” - nav, „atturas” - nav,
NOLEMJ:
1. Atļaut izstrādāt nekustamā īpašuma „Austrumi – 1” (kadastra apzīmējums 80330010875), Zvejniekciems,
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, zemes ierīcības projektu.
2. Apstiprināt zemes ierīcības projekta darba uzdevumu.
Par īpašuma zemes ierīcības projekta izstrādi
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 (E. Grāvītis, N. Līcis,
L. Vaidere, S. Osīte, A. Aparjode, S. Ancāne, J. Grabčiks, B. Veide, A. Deniškāne, A. Dulpiņš, G. Zonbergs, A. Silavnieks), „pret” - nav, „atturas” - nav,
NOLEMJ:
1. Atļaut izstrādāt nekustamā īpašuma „Vainadziņi” (kadastra apzīmējums 80330040665), Lilaste, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, zemes
ierīcības projektu.
2. Apstiprināt zemes ierīcības projekta darba uzdevumu.
Par īpašuma zemes ierīcības projekta izstrādes grozījumiem
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 (E. Grāvītis, N. Līcis,
L. Vaidere, S. Osīte, A. Aparjode, S. Ancāne, J. Grabčiks, B. Veide, A. Deniškāne, A. Dulpiņš, G. Zonbergs, A. Silavnieks), „pret” - nav, „atturas” - nav,
NOLEMJ:
1. Atļaut izstrādāt grozījumus nekustamā īpašuma „Kalniņi” zemes
vienībai ar kadastra apzīmējumu 80330010386, Zvejniekciems,
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, zemes ierīcības projektā.
2. Apstiprināt zemes ierīcības projekta grozījumu darba uzdevumu.
Par nekustamā īpašuma lietošanas
mērķa maiņu
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 (E. Grāvītis, N. Līcis,
L. Vaidere, S. Osīte, A. Aparjode, S. Ancāne, J. Grabčiks, B. Veide, A. Deniškāne, A. Dulpiņš, G. Zonbergs, A. Silavnieks), „pret” - nav, „atturas” - nav,
NOLEMJ:
1. Noteikt dalīto nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi īpašumam Zītaru
iela 8, Saulkrasti, Saulkrastu novads,
kadastra apzīmējums 80130050118:
„individuālo dzīvojamo māju apbūve,
kods 0601” – platība 1200 kv.m,
„zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods
0101” – platība 598 kv.m.
Par nekustamā īpašuma lietošanas
mērķa maiņu
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 (E. Grāvītis, N. Līcis,
L. Vaidere, S. Osīte, A. Aparjode, S. Ancāne, J. Grabčiks, B. Veide, A. Deniškāne, A. Dulpiņš, G. Zonbergs, A. Silavnieks), „pret” - nav, „atturas” - nav,
NOLEMJ:
1. Noteikt dalīto nekustamā īpašuma
lietošanas mērķi īpašumam Dārza iela
6C, Saulkrasti, Saulkrastu novads, kadastra apzīmējums 80130040232:
„individuālo dzīvojamo māju apbūve,
kods 0601” – platība 1200 kv.m,
„zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, kods
0201” – platība 1714 kv.m.

Par nekustamā īpašuma nodokļa
palielināšanu vidi degradējošai ēkai
Raiņa ielā 2
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 (E. Grāvītis, N. Līcis,
L. Vaidere, S. Osīte, A. Aparjode, S. Ancāne, J. Grabčiks, B. Veide, A. Deniškāne, A. Dulpiņš, G. Zonbergs, A. Silavnieks), „pret” - nav, „atturas” - nav,
NOLEMJ:
1. Klasificēt darbnīcu (kadastra
apzīmējums
80130020305002)
un šķūni (kadastra apzīmējums
80130020305003) Raiņa ielā 2,
Saulkrastos, Saulkrastu nov., kā vidi
degradējošas ēkas.
2. Aplikt ar nekustamā īpašuma nodokli 3% apmērā no būvei piekritīgās
zemes kadastrālās vērtības zemes
gabalu Raiņa ielā 2, Saulkrastos,
Saulkrastu nov., kadastra apzīmējums
80130020305 (platība 1207 kv.m), uz
kura atrodas darbnīca ar kadastra apz.
80130020305002, un šķūni ar kadastra apz. 80130020305003.
3. Nekustamā īpašuma nodokli 3%
apmērā piemērot, sākot ar 01.01.2015.
4. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža
Administratīvajā rajona tiesā Rīgas
tiesu namā, Baldones ielā 1A, Rīgā,
LV-1007.
Par nekustamā īpašuma nodokļa
palielināšanu vidi degradējošai ēkai
Rīgas ielā 16
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 (E. Grāvītis, N. Līcis,
L. Vaidere, S. Osīte, A. Aparjode, S. Ancāne, J. Grabčiks, B. Veide, A. Deniškāne, A. Dulpiņš, G. Zonbergs, A. Silavnieks), „pret” - nav, „atturas” - nav,
NOLEMJ:
1. Klasificēt administratīvo ēku Rīgas ielā 16, Saulkrastos, Saulkrastu nov., kadastra apzīmējums
80130030737001, kā vidi degradējošu
ēku.
2. Aplikt ar nekustamā īpašuma nodokli 3% apmērā no būves kadastrālās vērtības administratīvo ēku Rīgas
ielā 16, Saulkrastos, Saulkrastu nov., kadastra apzīmējums
80130030737001.
3. Nekustamā īpašuma nodokli
3% apmērā piemērot, sākot ar
01.01.2015.
4. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža
Administratīvajā rajona tiesā Rīgas
tiesu namā, Baldones ielā 1A, Rīgā,
LV-1007.
Par nekustamā īpašuma nodokļa
palielināšanu vidi degradējošai ēkai
Krasta ielā 11
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 (E. Grāvītis, N. Līcis,
L. Vaidere, S. Osīte, A. Aparjode, S. Ancāne, J. Grabčiks, B. Veide, A. Deniškāne, A. Dulpiņš, G. Zonbergs, A. Silavnieks), „pret” - nav, „atturas” - nav,
NOLEMJ:
1. Klasificēt klubu Krasta ielā 11,
Saulkrastos, Saulkrastu nov., kadastra
apzīmējums 80130010338001, kā vidi
degradējošu ēku.
2. Aplikt ar nekustamā īpašuma nodokli 3% apmērā no būves kadastrālās
vērtības klubu Krasta ielā 11, Saulkrastos, Saulkrastu nov., kadastra apzīmējums 80130010338001.

11. lpp.

11

Saulkrastu Domes Ziņas
2014. gada 16. decembris
10. lpp.
3. Nekustamā īpašuma nodokli
3% apmērā piemērot, sākot ar
01.01.2015.
4. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža
Administratīvajā rajona tiesā Rīgas
tiesu namā, Baldones ielā 1A, Rīgā,
LV-1007.
Par nekustamā īpašuma nodokļa
palielināšanu vidi degradējošai ēkai
Rīgas ielā 51
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 (E. Grāvītis, N. Līcis,
L. Vaidere, S. Osīte, A. Aparjode, S. Ancāne, J. Grabčiks, B. Veide, A. Deniškāne, A. Dulpiņš, G. Zonbergs, A. Silavnieks), „pret” - nav, „atturas” - nav,
NOLEMJ:
1. Klasificēt veikalu-kafejnīcu Rīgas ielā 51, Saulkrastos, Saulkrastu nov., kadastra apzīmējums
80130030558001, kā vidi degradējošu
ēku.
2. Aplikt ar nekustamā īpašuma nodokli 3% apmērā no būvei piekritīgās
zemes kadastrālās vērtības zemes
gabalu Rīgas ielā 51, Saulkrastos,
Saulkrastu nov., kadastra apzīmējums
80130030558 (platība 1248 kv.m), uz
kura atrodas veikals-kafejnīca ar kadastra apz. 80130030558001,īpašnieks
SIA „Firma Madara 89”, reģistrācijas
nr. 40003115846, juridiskā adrese Baznīcas laukums 2, Smiltene, Smiltenes
nov., LV-4729.
3. Nekustamā īpašuma nodokli
3% apmērā piemērot, sākot ar
01.01.2015.
4. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža
Administratīvajā rajona tiesā Rīgas
tiesu namā, Baldones ielā 1A, Rīgā,
LV-1007.
Par nekustamā īpašuma nodokļa
palielināšanu vidi degradējošai ēkai
Zītaru ielā 11
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 (E. Grāvītis, N. Līcis,
L. Vaidere, S. Osīte, A. Aparjode, S. Ancāne, J. Grabčiks, B. Veide, A. Deniškāne, A. Dulpiņš, G. Zonbergs, A. Silavnieks), „pret” - nav, „atturas” - nav,
NOLEMJ:
1. Klasificēt viena dzīvokļa māju Zītaru ielā 11, Saulkrastos, Saulkrastu nov., kadastra apzīmējums
80130050158001, kā vidi degradējošu
ēku.
2. Aplikt ar nekustamā īpašuma
nodokli 3% apmērā no būves kadastrālās vērtības viena dzīvokļa
māju Zītaru ielā 11, Saulkrastos,
Saulkrastu nov., kadastra apzīmējums
80130050158001.
3. Nekustamā īpašuma nodokli
3% apmērā piemērot, sākot ar
01.01.2015.
4. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža
Administratīvajā rajona tiesā Rīgas
tiesu namā, Baldones ielā 1A, Rīgā,
LV-1007.
Par nekustamā īpašuma nodokļa
palielināšanu vidi degradējošai ēkai
Ainažu ielā 11
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 (E. Grāvītis, N. Līcis,
L. Vaidere, S. Osīte, A. Aparjode, S. Ancāne, J. Grabčiks, B. Veide, A. Deniškāne, A. Dulpiņš, G. Zonbergs, A. Silavnieks), „pret” - nav, „atturas” - nav,
NOLEMJ:
1. Klasificēt restorānu Ainažu ielā 11,
Saulkrastos, Saulkrastu nov., kadastra
apzīmējums 80130020340001, kā vidi
degradējošu ēku.
2. Aplikt ar nekustamā īpašuma nodokli 3% apmērā no būves kadastrālās vērtības restorānu Ainažu ielā 11,
Saulkrastos, Saulkrastu nov., kadastra
apzīmējums 80130020340001, īpaš-

nieks SIA „Globals Investments”, vienotais reģistrācijas nr. 40003462237,
juridiskā adrese Maskavas iela 17-19,
Jūrmala, LV-1050.
3. Nekustamā īpašuma nodokli
3% apmērā piemērot, sākot ar
01.01.2015.
4. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža
Administratīvajā rajona tiesā Rīgas
tiesu namā, Baldones ielā 1A, Rīgā,
LV-1007.
Par nekustamā īpašuma nodokļa
palielināšanu vidi degradējošai ēkai
Dārza ielā 4A
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 (E. Grāvītis, N. Līcis,
L. Vaidere, S. Osīte, A. Aparjode, S. Ancāne, J. Grabčiks, B. Veide, A. Deniškāne, A. Dulpiņš, G. Zonbergs, A. Silavnieks), „pret” - nav, „atturas” - nav,
NOLEMJ:
1. Klasificēt dzīvojamo māju Dārza ielā 4A, Saulkrastos, Saulkrastu nov., kadastra apzīmējums
80130040216001, kā vidi degradējošu
ēku.
2. Aplikt ar nekustamā īpašuma
nodokli 3% apmērā no būves kadastrālās vērtības dzīvojamo māju
Dārza ielā 4A, Saulkrastos, Saulkrastu nov., kadastra apzīmējums
80130040216001.
3. Nekustamā īpašuma nodokli
3% apmērā piemērot, sākot ar
01.01.2015.
4. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža
Administratīvajā rajona tiesā Rīgas
tiesu namā, Baldones ielā 1A, Rīgā,
LV-1007.
Par nekustamā īpašuma nodokļa
palielināšanu vidi degradējošai ēkai
Ainažu ielā 72
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 (E. Grāvītis, N. Līcis,
L. Vaidere, S. Osīte, A. Aparjode, S. Ancāne, J. Grabčiks, B. Veide, A. Deniškāne, A. Dulpiņš, G. Zonbergs, A. Silavnieks), „pret” - nav, „atturas” - nav,
NOLEMJ:
1. Klasificēt ēku kompleksu Ainažu
ielā 72, Saulkrastos, Saulkrastu nov.,
kadastra apzīmējums 80130010101, kā
vidi degradējošas ēkas.
2. Aplikt ar nekustamā īpašuma nodokli 3% apmērā no būvei piekritīgās
zemes kadastrālās vērtības zemes
gabalu Ainažu ielā 72, Saulkrastos,
Saulkrastu nov., kadastra apzīmējums
80130010101 (platība 67116 kv.m),
īpašnieks SIA „SUNBEACH”, vienotais reģistrācijas nr. 40003551728,
juridiskā adrese Ganību dambis 24D,
Rīga, LV-1005.
3. Nekustamā īpašuma nodokli
3% apmērā piemērot, sākot ar
01.01.2015.
4. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža
Administratīvajā rajona tiesā Rīgas
tiesu namā, Baldones ielā 1A, Rīgā,
LV-1007.
Par nekustamā īpašuma nodokļa
palielināšanu vidi degradējošai ēkai
Kapteiņu ielā 2
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 (E. Grāvītis, N. Līcis,
L. Vaidere, S. Osīte, A. Aparjode, S. Ancāne, J. Grabčiks, B. Veide, A. Deniškāne, A. Dulpiņš, G. Zonbergs, A. Silavnieks), „pret” - nav, „atturas” - nav,
NOLEMJ:
1. Klasificēt daudzdzīvokļu māju Kapteiņu ielā 2, Zvejniekciemā, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., kadastra
apzīmējums 803350 0152, kā vidi degradējošu.
2. Aplikt ar nekustamā īpašuma nodokli 3% apmērā no ēkas kadastrālās
vērtības.
3. Nekustamā īpašuma nodokli 3%
apmērā piemērot, sākot ar 01.01.2015.

4. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža
Administratīvajā rajona tiesā Rīgas
tiesu nams Baldones ielā 1A, Rīgā,
LV-1007.
Par nekustamā īpašuma nodokļa
palielināšanu vidi degradējošai ēkai
Komētas ielā 1A
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 (E. Grāvītis, N. Līcis,
L. Vaidere, S. Osīte, A. Aparjode, S. Ancāne, J. Grabčiks, B. Veide, A. Deniškāne, A. Dulpiņš, G. Zonbergs, A. Silavnieks), „pret” - nav, „atturas” - nav,
NOLEMJ:
1. Klasificēt dzīvojamo ēku Komētas
ielā 1A, Zvejniekciemā, Saulkrastu
pag., Saulkrastu nov., kadastra apzīmējums 80330010693001, kā vidi degradējošu.
2. Aplikt ar nekustamā īpašuma
nodokli 3% apmērā no zemes kadastrālās vērtības zemes gabalu
Komētas ielā 1A, Zvejniekciems,
Saulkrastu pag., Saulkrastu nov.,
kadastra apzīmējums 80330010693
(platība 0,1090 ha), uz kura atrodas dzīvojamā māja ar kadastra apz.
80330010693001.
3. Nekustamā īpašuma nodokli
3% apmērā piemērot, sākot ar
01.01.2015.
4. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža
Administratīvajā rajona tiesā Rīgas
tiesu nams Baldones ielā 1A, Rīgā,
LV- 1007.
Par nekustamā īpašuma nodokļa palielināšanu vidi degradējošām ēkām
„ZPR-Ikriņi”
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 (E. Grāvītis, N. Līcis,
L. Vaidere, S. Osīte, A. Aparjode, S. Ancāne, J. Grabčiks, B. Veide, A. Deniškāne, A. Dulpiņš, G. Zonbergs, A. Silavnieks), „pret” - nav, „atturas” - nav,
NOLEMJ:
1. Klasificēt ēkas, kas atrodas nekustamā īpašuma„ZPR-Ikriņi”, Zvejniekciemā, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov.,
kadastra apzīmējums 80330010356,
sastāvā, kā vidi degradējošas.
2. Aplikt ar nekustamā īpašuma
nodokli 3% apmērā no ēku ar kadastra apz. 80330010356001 (kafetērija), 80330010356002 (noliktava ar rampu), 80330010356003
(kūpinātava), 80330010356004 (garāža) un 80330010356006 (šķūnis) kadastrālajām vērtībām. Īpašnieks SIA
„HAYINVEST”, reģ. Nr. 40003442692,
juridiskā adrese Dainas iela 14, Rīga,
LV-1001.
3. Nekustamā īpašuma nodokli
3% apmērā piemērot, sākot ar
01.01.2015.
4. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža
Administratīvajā rajona tiesā Rīgas
tiesu nams Baldones ielā 1A, Rīgā,
LV-1007.
Par nekustamā īpašuma nodokļa palielināšanu vidi degradējošām ēkām
Jūras prospektā 2A
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 (E. Grāvītis, N. Līcis,
L. Vaidere, S. Osīte, A. Aparjode, S. Ancāne, J. Grabčiks, B. Veide, A. Deniškāne, A. Dulpiņš, G. Zonbergs, A. Silavnieks), „pret” - nav, „atturas” - nav,
NOLEMJ:
1. Klasificēt ēkas, kas atrodas nekustamā īpašuma Jūras prospektā 2A, Zvejniekciemā, Saulkrastu
pag., Saulkrastu nov., kadastra apzīmējums 80335010032, sastāvā, kā vidi
degradējošas.
2. Aplikt ar nekustamā īpašuma nodokli 3% apmērā no ēku ar kadastra
apz. 80330010185002 (siltumnīcu
savienojošā māja), 80330010185003
(siltummezgls), 80330010185004 (siltumnīcas), 80330010185005 (siltum-

nīcas), 80330010185006 (siltum
nīca), 80330010185007 (siltumnīca), 80330010185008 (siltumnīca),
80330010185009 (siltumnīca) un
80330010185010 (šķūnis ar pagrabu)
kadastrālajām vērtībām.
3. Nekustamā īpašuma nodokli
3% apmērā piemērot, sākot ar
01.01.2015.
4. Lēmumu var pārsūdzēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās brīža
Administratīvajā rajona tiesā Rīgas
tiesu nams Baldones ielā 1A, Rīgā,
LV-1007.
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 (E. Grāvītis, N. Līcis,
L. Vaidere, S. Osīte, A. Aparjode, S. Ancāne, J. Grabčiks, B. Veide, A. Deniškāne, A. Dulpiņš, G. Zonbergs, A. Silavnieks), „pret” - nav, „atturas” - nav,
NOLEMJ:
1. Piemērot nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 25% apmērā divām personām un 50% trīs personām
no aprēķinātās nekustamā īpašuma
nodokļa summas par nekustamo īpašumu.
Par ēkas daļas Rīgas ielā 43A nojaukšanu
Saulkrastu novada dome, atklāti
balsojot „par” - 11 (E. Grāvītis, N. Līcis, L. Vaidere, S. Osīte, A. Aparjode,
J. Grabčiks, B. Veide, A. Deniškāne,
A. Dulpiņš, G. Zonbergs, A. Silavnieks),
„pret” - nav, „atturas” - 1 (S. Ancāne),
NOLEMJ:
1. Uzdot būves īpašniekam X.X.
(vārds, uzvārds) līdz 2015. gada 1. jūnijam nojaukt patvaļīgi uzbūvēto
ēkas – autoservisa daļu Rīgas ielā 43A,
Saulkrastos, kas neatbilst 2004. gada
4. novembrī Saulkrastu būvvaldē akceptētajam projektam.
2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Baldones ielā 1A,
Rīgā, LV-1007 viena mēneša laikā no
tā spēkā stāšanās dienas.
Par sociālā dzīvokļa izīrēšanu
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 (E. Grāvītis, N. Līcis,
L. Vaidere, S. Osīte, A. Aparjode, S. Ancāne, J. Grabčiks, B. Veide, A. Deniškāne, A. Dulpiņš, G. Zonbergs, A. Silavnieks), „pret” - nav, „atturas” - nav,
NOLEMJ:
1. Izīrēt pašvaldības sociālo dzīvokli
L. Paegles ielā 2-5, Saulkrastos, X.X.
(vārds, uzvārds), sākot ar 2015. gada
1. februāri.
2. Uzdot Saulkrastu novada pašvaldības izpilddirektora vietniekam
A. Gavaram līdz 2015. gada 31. janvārim organizēt nepieciešamā remonta
veikšanu minētajā dzīvoklī, paredzot
logu nomaiņu un sanitārā mezgla sakārtošanu.
3. Uzdot Saulkrastu novada pašvaldības izpilddirektoram noslēgt līgumu
par sociālā dzīvokļa īri ar X.X. (vārds,
uzvārds).
4. Saulkrastu novada domes Sociālajam dienestam veikt ikgadēju izvērtēšanu un kontroli, vai X.X. (vārds,
uzvārds) statuss atbilst likuma “Par
sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām
dzīvojamām mājām” 5. panta prasībām.

par to, ka bērni apmeklē bērnu attīstības centru „Pūces skola”, reģistrācijas
numurs 40103489806.
2. Noslēgt līgumu par pašvaldības
kompensācijas izmaksas kārtību.
3. Noteikt līguma noslēgšanas termiņu – viens mēnesis pēc lēmuma spēkā
stāšanās dienas. Gadījumā, ja persona
norādītajā termiņā nav noslēgusi līgumu, lēmums zaudē spēku.
Par Saulkrastu novada domes
saistošo noteikumu „Grozījumi
Saulkrastu novada domes 2006. gada 27. septembra saistošajos noteikumos Nr. 15 “Parpašvaldības nodevām Saulkrastu novadā”” izdošanu
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 (E. Grāvītis, N. Līcis,
L. Vaidere, S. Osīte, A. Aparjode, S. Ancāne, J. Grabčiks, B. Veide, A. Deniškāne, A. Dulpiņš, G. Zonbergs, A. Silavnieks), „pret” - nav, „atturas” - nav,
NOLEMJ:
1. Izdot Saulkrastu novada domes
saistošos noteikumus „Grozījumi
Saulkrastu novada domes 2006. gada
27. septembra saistošajos noteikumos Nr. 15 “Parpašvaldības nodevām
Saulkrastu novadā””.
2. Izdotos saistošos noteikumus un
to paskaidrojuma rakstu triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas
rakstveidā nosūtīt Vides aizsardzības
un reģionālās attīstības ministrijai.
3. Publicēt saistošos noteikumus
bezmaksas informatīvajā izdevumā
„Saulkrastu Domes Ziņas“.
4. Saistošie noteikumi stājas spēkā
likumā „Par pašvaldībām” 45. panta
noteiktajā kārtībā.
Par līdzekļu piešķiršanu ēkas demontāžas tehniskā projekta izstrādei
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 (E. Grāvītis, N. Līcis,
L. Vaidere, S. Osīte, A. Aparjode, S. Ancāne, J. Grabčiks, B. Veide, A. Deniškāne, A. Dulpiņš, G. Zonbergs, A. Silavnieks), „pret” - nav, „atturas” - nav,
NOLEMJ:
1. Piešķirt finansējumu no neparedzētajiem līdzekļiem Tautsaimniecības
(Str. 0171) budžetā 3000 EUR apmērā
ekonomiskās klasifikācijas kodā 5240
(Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā celtniecība), lai apmaksātu
Saulkrastu novada pašvaldībai piederošās ēkas (sabiedriskā tualete) Rīgas
ielā 9a, Saulkrastos, demontāžas tehniskā projekta izstrādi.
2. Veikt atbilstošus grozījumus
2014. gada 29. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 5 „Saistošie noteikumi
par Saulkrastu novada pašvaldības
2014. gada budžetu”, iekļaujot tajos
lēmuma 1.punktā minētos grozījumus.
Par domes sēdes pārcelšanu
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 (E. Grāvītis, N. Līcis,
L. Vaidere, S. Osīte, A. Aparjode, S. Ancāne, J. Grabčiks, B. Veide, A. Deniškāne, A. Dulpiņš, G. Zonbergs, A. Silavnieks), „pret” - nav, „atturas” - nav,
NOLEMJ:
1. Pārcelt Saulkrastu novada domes
decembra sēdi uz 2014. gada 19. decembra plkst. 10.
Domes priekšsēdētājs E. Grāvītis

Par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu
Saulkrastu novada dome, atklāti balsojot „par” - 12 (E. Grāvītis, N. Līcis,
L. Vaidere, S. Osīte, A. Aparjode, S. Ancāne, J. Grabčiks, B. Veide, A. Deniškāne, A. Dulpiņš, G. Zonbergs, A. Silavnieks), „pret” - nav, „atturas” - nav,
NOLEMJ:
1. Piešķirt un, sākot ar 2014.gada 1.novembri, aprēķināt pašvaldības kompensāciju divām personām 106,72
(simt seši euro, 72 centi) euro mēnesī

Ar pilnu domes lēmumu tekstu
(ievērojot Fizisko peronu datu
aizsardzības likumā noteikto)
var iepazīties Saulkrastu novada
pašvaldības interneta vietnē
www.saulkrasti.lv, sadaļā Domes
lēmumi.
Nākamā domes ikmēneša sēde
notiks piektdien, 19. decembrī,
plkst. 10 Saulkrastu novada domē,
Raiņa ielā 8.
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Novembrī Saulkrastu
novada dzimtsarakstu
nodaļā reģistrēti
Nina Grauda
Annika Kandži
Nellija Novika
Sveicam meitenītes un viņu
vecākus !
Saulkrastu novada
dome sirsnīgi sveic
nozīmīgajā jubilejā
Mirdzu Ilgu Pāži
Helenu Borsuku
Veltu Ščegalkovu
Luciju Krasovsku
Rozāliju Jevdokimovu
Svetlanu Bakuļinu
Zoju Grigorjevu
Leonīdu Dūmiņu
Līgu Celmu
Raitu Ausmu Priedi
Māru Krūmiņu
Tatjanu Kozlovsku
Veroniku Grāvīti
Edīti Vilsoni
Gunāru Vilciņu
Jāni Sakni
Ivanu Levkovu
Juri Krastiņu
Ritu Dušerti
Maigu Zīriņu
Jāni Stutki
Liliju Karpovu
Ļubovu Kareli
Saulkrastu novada dome
izsaka līdzjūtību aizsaulē
aizgājušo tuviniekiem
Olga Jurēvica
17.08.1925. - 10.11.2014.
Anna Lakotko
26.12.1920. - 11.11.2014.
Jānis Žindulis
14.10.1926. – 11.11.2014.
Ir apklusuši soļi,
Vien paliek mīlestības
		
gaišais stars.
(O. Vācietis)
Izsakām līdzjūtību
tuviniekiem, Tautas
daiļamata meistari Dzidru
Cimdiņu mūžībā aizvadot.
Gulbenes Tautas lietišķās
mākslas studijas „Sagša”
kolektīvs

Saulkrastu Domes Ziņas
2014. gada 16. decembris

Pasākumu kalendārs
No 8. decembra Saulkrastu
domes zālē mākslinieces Ligitas
Caunes darbu izstāde „TE un TĀLUMĀ”

Daudzpusīgas mākslinieces Ligitas Caunes daiļrade ietiecas vairākās jomās, viņa ar panākumiem
darbojas arhitektūras objektu un
interjeru projektēšanā, monumentālajā mākslā (sienas gleznojumi, vitrāžas), akvarelī un grafikā
(ilustrācijas, ceļojumu piezīmes,
subjektīvu izjūtu fiksējumi, dekoratīvas miniatūras) un eļļas glezniecībā (ainavas, figurālais žanrs,
ziedi). Nozīmīgs mākslinieces
veikums ir Viesītes luterāņu baznīcas altārglezna, bet visbiežāk
viņa ar krāsu kasti iziet tieši dabā.
„Glezniecība ir mans profesionālais vaļasprieks, patvērums un
dievkalpojums. Mani gleznojumi
patiesībā ir atzīšanās mīlestībā –
mākslai un Latvijas dabai”, saka
L. Caune.
No 8. decembra kultūras nama
„Zvejniekciems” darba laikā mazajā zālē katru dienu skatāma fotostudijas „Fotomobilizācija” dalībnieku Harija Zemīša un Anitas
Sakas fotogrāfiju izstāde „Mūzika
un deja Saulkrastos”.

Saulkrastu novada dome
Raiņa ielā 8, Saulkrastos,
Saulkrastu novadā, LV-2160
www.saulkrasti.lv
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Marika Grasmane
Tālr. 67142514, 28634639,
e-pasts marika.grasmane@saulkrasti.lv
Reģistrācijas apliecība nr. 1633.
Tirāža - 3000 eksemplāri.
Izdevējs - SIA «Izdevniecība «Auseklis»»
Jūras iela 6, Limbaži, LV–4001.
PVN reģ. nr. LV44103005799
Par ievietotās informācijas precizitāti
atbild raksta autors. Rakstu saturs ne
vienmēr pauž domes viedokli.
Ar informatīvo izdevumu elektroniskā
formātā var iepazīties arī Saulkrastu
pašvaldības interneta vietnē
www.saulkrasti.lv sadaļā
Saulkrastu Domes Ziņas.

31. decembrī no 23.00 Saules
laukumā aicinām kopā sagaidīt
jauno, 2015. gadu, kopā ar rokgrupu „Credo” un šarmanto Imantu
Vekmani. Protams, būs arī svētku
salūts, svinīgas uzrunas un apsveikumi.
Iedzīvotāju ērtībām 31. decembrī kursēs bezmaksas autobuss
maršrutā Melnsila iela (22.40) –
centrs – Baltā kāpa (23.00) –
centrs. Pēc sarīkojuma Saules laukumā – atpakaļ.
1. janvārī 1.00 kultūras namā
„Zvejniekciems” Jaungada balle!
Ballē līdz pat rīta gaismai (6.00) –
gan DJ, gan visiem labi zināmā un
iemīļotā KRISTAPA KRIEVKALNA instrumentālā grupa, gan īpašie viesi – estrādes mūzikas leģenda, grupa, kas šogad nosvinējusi
savu 40. jubileju, ar kuras dziesmām izaugušas vairākas latviešu
paaudzes, – grupa „CREDO”.
Ieejas maksa, pērkot biļeti līdz
23. decembrim, - 10 EUR, vēlāk –
15 EUR. Biļetes iespējams iegādāties kultūras namā „Zvejniekciems” pie dežuranta.
Kino janvārī
17. janvārī 16.00 kultūras
namā „Zvejniekciems” jaunā latviešu spēlfilma „Modris”. Ieejas
maksa 3 EUR.
18. janvārī 16.00 kultūras
namā „Zvejniekciems” jaunā latviešu spēlfilma „Izlaiduma gads”.
Ieejas maksa 3 EUR.
Sports
17. decembrī 20.30 sporta
centrā Rīgas meistarsacīkstes telpu futbolā Taipans/Saulkrasti –
Eurologi. Ieeja bez maksas.
10. janvārī 19.00 sporta centrā
Saulkrastu kausa izcīņas šautriņu
mešanā 1. posms.

Saulkrastu poliklīnikas speciālistu
pieņemšanas laiki
PIEŅEMŠANAS DIENAS vai
DATUMS
REĢISTRATŪRA

Saulkrastu Domes Ziņas

20. decembrī 20.00 Saulkrastu Pēterupes evaņģēliski luteriskajā baznīcā jauktā kora „Anima”
koncerts „Baltās stīgas”
Šī gada ziemas saulgriežu laikā
Saulkrastu jauktais koris „Anima”
kopā ar arfisti Jekaterinu Suvorovu un ērģelnieku Aigaru Reini
saviem klausītājiem piedāvā koncertu “Baltās stīgas”.
Dvēseles stīgas, arfas stīgas,
Dieva bezgalīgo mīlestību apliecinošās stīgas, kas vieno debesis un
zemi, un mūs visus savā starpā.
Cerot, ticot un līdz ar Jēzus bērniņa gaidīšanu, katram pārdomājot
lielo radīšanas brīnumu.
Koncertā skanēs Bendžamina
Britena opuss “Ceremony of Carols” korim un arfai, kā arī Karla
Dženkinsa, Džona Tavenera un
citu komponistu skaņdarbi. Solisti Dagnija Tuča un Markuss
Rūtentāls.
Koncerti notiks 19.XII 19.00
Svētās Ģertrūdes baznīcā Rīgā,
20.XII 20.00 Saulkrastu Pēter
upes ev. lut. baznīcā un 21.XII
15.00 Krimuldas baznīcā.
21. decembrī 13.00 kultūras
namā „Zvejniekciems” Ziemassvētku sarīkojums bērniem „Esi
sveiks, Ziemassvētku vecīti!”. Visiem par prieku darbosies radošās
darbnīcas, dziedās un dejos jaunākie saulkrastieši – D. Kalniņas vokālā studija, I. Vondas pirmsskolas
bērnu deju kolektīvs, deju grupas
„Fractus” un „Šokolāde”. Protams,
ciemosies arī Ziemassvētku vecītis!
21. decembrī 15.00 pie kultūras
nama „Zvejniekciems” folkloras
kopa „Dvīga” ikvienu aicina būt
kopā bluķa velšanā un kopā izdziedāt un izdejot saules pagriešanos
pret pavasari, jo tieši 21. decembris
ir īsteni latviski ziemas saulgrieži.

STEIDZAMĀS MEDICĪNISKĀS
PALĪDZĪBAS PUNKTS

PIEŅEMŠANAS LAIKS

pirmdiena, trešdiena, piektdiena

08.00-16.00

otrdiena, ceturtdiena

09.00-17.00

katru dienu

00.00-24.00

ĀRSTU KONSULTĀCIJAS :

PIEŅEMŠANA PĒC IEPRIEKŠĒJA PIERAKSTA. TĀLR. 67952700

Endokrinoloģe Brigita VIZIŅA

16. decembris

14.00-17.00

Kardiologs

17. decembris

10.00-13.00

Otolaringoloģe
Ilona KRONBERGA

18. decembris

14.00-17.00

Acu ārste Ausma SPROĢE

22., 29. decembris

10.00-16.00

Acu ārste Aneļa ŠUGAJEVA

18. decembris

10.00-13.00

Neirologs Ainārs VECVAGARS

19. decembris

10.30-16.00

Neiroloģe Dace DZIRKALE

16., 23., 30. decembris

14.00-17.00

Onkoloģe Santa RAUDIŅA

sestdiena

10.00-13.00

Interniste
Tatjana GRUZDOVA-DZIRKALE

otrdiena, ceturtdiena
piektdiena

11.00-17.00

Ķirurgs Aleksandrs KUZŅECOVS

otrdiena
piektdiena

14.00-17.00
9.00-13.00

Ķirurgs Andris ZEMĪTIS

trešdiena
ceturtdiena

9.00-12.00
14.00-17.00

Ķirurgs Nikolajs DUPLIŠČEVS

pirmdiena

9.00-12.00

Ķirurgs Guntis AIVARS

trešdiena

12.00-15.00

Ķirurgs Jurijs SOROKINS

sestdiena

11.00-14.00

Ultrasonogrāfija J. MAJORS

17. decembris

13.00-15.00

Ultrasonogrāfija A. MICKEVIČA

PIEŅEMŠANA PĒC IEPRIEKŠĒJA
PIERAKSTA TĀLR. 26539333

13. janvārī 20.00 sporta centrā
LBL3 spēle Saulkrasti – VIA. Ieeja
bez maksas. Skatītājiem loterija.
16. janvārī pie Saulkrastu sporta
centra un Zvejniekciema stadionā
rotaļas un stafetes Pasaules sniega dienas ietvaros.
24. janvārī 11.00 picērijā „Neibāde” Saulkrastu čempionāta zolītē 1. kārta.
25. janvārī 11.00 sporta centrā
Saulkrastu čempionāta novusā
1. kārta.
Senioru aktivitātes
6. janvārī, Zvaigznes dienā
13.00 domes zālē tikšanās ar Vari
Vētru – „Ceļa vārdi jaunajam gadam”.
24. janvārī izrāde Valmierā
„Saules pelni”.
Tālr. tuvākai informācijai
26437766.
Veselīgu jauno gadu!
Svētku dievkalpojumi
Saulkrastu (Pēterupes)
baznīcā
Adventa svētdienās 10.00
Ziemassvētku priekšvakarā trešdien, 24. decembrī
18.00 un 20.00
Pirmajos Ziemassvētkos ceturtdien, 25. decembrī 11.00
Gada pēdējais dievkalpojums
trešdien, 31. decembrī 18.00
Jaunā gada pirmais dievkalpojums ceturtdien, 1. janvārī 13.00
Zvaigznes dienas dievkalpojums
trešdien, 7. janvārī 18.00
www.saulkrastubaznica.lv
Saulkrastu katoļu baznīcā
Ziemassvētku priekšvakarā trešdien, 24. decembrī 21.00
Pirmajos Ziemassvētkos ceturtdien, 25. decembrī 12.00
Otrajos Ziemassvētkos piektdien, 26. decembrī 9.00

Cerībām - zaļas egles
sīkstumu,
darbiem - dvēseles mūžību,
domām - Ziemassvētku
sniega baltumu!
SIA „Saulkrastu
komunālserviss” sveic
visus savus klientus
un visus Saulkrastu
novada iedzīvotājus
Ziemassvētkos un
jaunajā gadā.

Uzmanību!
Reklāmu/sludinājumu
stenda Saulkrastos
Ainažu ielā 8
(pretī aptiekai)
darbība tiek pārtraukta.
Citi reklāmu/sludinājumu
stendi atrodas :
Saulkrastos, Alfrēda
Kalniņa 15a ( pretī
Saulkrastu stacijai),
Saulkrastos, Ainažu 20
(pie veikala „Elvi”),
Zvejniekciema “Jaunsaulēs” (pie veikala „Mezgls”).
Tālr. uzziņām 26621666.

