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„Rūķītī ” – remonts un reorganizācija
Gatavojoties jaunajam mācību 
gadam, pirmsskolas izglītības 
iestādē „Rūķītis” notiek labie-
kārtošanas darbi. Lai septembra 
sākumā bērni varētu doties uz 
izremontētām un labiekārtotām 
telpām, no 20. līdz 24.augustam, 
“Rūķītis” būs slēgts.

Pārmaiņas paredzētas ne 

vien bērnudārza telpās un ap-
kārtnē, bet arī pirmsskolas izglī-
tības iestādes struktūrā. Pama-
tojoties uz Saulkrastu novada 
domes sēdes Nr. 7 lēmumu, no 
1. septembra būs slēgta bērnu-
dārza struktūrvienība „Rūķa 
māja”.

Reorganizējot struktūrvienī-

bu „Rūķu māja”, taps pirmssko-
las vecuma bērnu grupa vecu-
mā no 1,5 līdz trim gadiem, lai, 
īstenojot pirmsskolas izglītības 
programmu, Saulkrastu nova-
da pašvaldības administratīvajā 
teritorijā pirmsskolas vecuma 
bērnus nodrošinātu ar vietām 
audzināšanas iestādē. 

Sākumskolēniem 
pusdienas par brīvu 
Ņemot vērā, ka šogad pašvaldī-
ba visvairāk līdzekļus ir plāno-
jusi atvēlēt izglītībai, kā arī to, 
ka pašvaldības budžeta ieņēmu 
plāns tiek pildīts atbilstoši ieņē-
mumu prognozēm, visi Saulkras-
tu un Zvejniekciema vidusskolu 

2.-4. klašu skolēni nākamajā 
– 2012./2013. – mācību gadā sa-
ņems brīvpusdienas – neatkarīgi 
no ģimeņu materiālā stāvokļa. 
Pirmklasniekiem brīvpusdienas 
nodrošinās valsts apmaksāta 
programma.

Var novērtēt labiekārtotās 
kāpas un pludmali
Šogad savu laiku bija 
nokalpojuši gandrīz visi 
Saulkrastos un Zvejniekciemā 
izbūvētie koka celiņi. Vairāki 
no tiem šovasar ir pārbūvēti 
pilnīgi no jauna, citiem 
nomaina atsevišķus posmus, 
bet vairāki celiņi līdzekļu 
trūkuma dēļ rekonstrukciju 
piedzīvos nākamgad. Šajā 
reizē visi celiņi būvēti 
no dziļi impregnētiem 
kokmateriāliem, kas 
pagarinās to kalpošanas laiku 
vismaz divas reizes.

Vispirms pārbūvētas kāpnes un 
celiņi visvairāk noslogotajās 
vietās: L. Paegles ielas izejā uz 
jūru un tūristu iecienītajā Bal-
tajā kāpā. Daļēji pārbūvēts koka 
celiņš gar Pēterupi līdz Saulrieta 
tiltam. Rekonstruēts koka tilts 
Saulrieta takā virs Bērzu ielas 
izejas uz jūru. Ir atrasti papildu 
līdzekļi, un augustā atjaunos 
Bērzu ielas un Raiņa ielas izejas 
uz jūru. 

Saulkrastu novada oficiālajās 
peldvietās „Centrs” un „Rūķīši” 
izvietoti informatīvie stendi un 
norādes, koka soli un pārģērbša-
nās kabīnes. 

Īpašas ikdienas rūpes prasa 
Baltā kāpa. Lai kāpu pasargātu 
no nogruvumiem un organizē-
tu intensīvās apmeklētāju plūs-
mas, nepieciešamas ikdienas 
darbs un līdzekļi. Joprojām lie-
lākās raizes sagādā upe un jūra, 
kas grauj kāpu no apakšas, tu-
aletes ēka un cilvēku nodarītie 
postījumi – gan pašai kāpai, gan 
labiekārtojuma elementiem. 
Postījumus Baltajā kāpā konsta-
tē vidēji reizi nedēļā. Apmeklē-
tājiem būtu svarīgi novērtēt šā 
jutīgā dabas veidojuma unika-
litāti un nepieļaut smilšu bru-
cināšanu, īpaši – alu veidošanu 
nogāzē pie Inčupes. Baltajā kāpā 
staigāt atļauts tikai pa ierīko-
tajiem celiņiem. Būtu ļoti jau-
ki, ja kāpas apmeklētāji, redzot 
neatļautas darbības, aizrādītu 
par to paši vai nepieciešamības 
gadījumā izsauktu pašvaldības 
policiju.

Šajā vasarā Baltajā kāpā koka 
celiņi pagarināti līdz bijušajai 
ugunskura, tagad piknika vietai, 
jo uguni tur vairs nedrīkstēs ku-
rināt. 

Izveidoti skatu laukumi ar 

soliņiem vietās, kur cilvēki vis-
biežāk fotografējās un līdz ar to 
veicināja kāpas eroziju. Ierīkoto 
skatu laukumu noteikti iecienīs 
arī jaunie pāri – kā vietu, kur 
viens otram teikt jāvārdu. Lai 

Balto kāpu varētu ērti apmeklēt 
cilvēki ratiņkrēslos un jaunās 
ģimenes ar bērniem, visi jaunie 
celiņi, cik iespējams, veidoti bez 
pakāpieniem. 

Aicinām saulkrastiešus un 

viesus aplūkot paveikto Baltajā 
kāpā!

Normunds Līcis, 
Saulkrastu novada domes 

priekšsēdētāja vietnieks

Atjaunotās koka laipas Baltajā kāpā. Foto no domes arhīva

Piknika vieta Baltajā kāpā. Rekonstruētais tiltiņš Bērzu ielas izejā uz jūru.
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„Swedbank” darbojas arī mūsu novadā
Sākot no 2012. gada 
20. augusta, katru 

pirmdienu no pulksten 14 līdz 16 
Saulkrastu bibliotēkas telpās būs 
atvērts „Swedbank” klientu apkal-
pošanas centrs.

Tajā iespējams:
• atvērt kontu „Swedbank”;
• pasūtīt un saņemt norēķinu 

karti;
• saņemt konsultācijas par 

ikdienas norēķiniem un inter-

netbankas lietošanu, kā arī par 
visiem citiem bankas produktiem 
un pakalpojumiem.

Vairāk informācijas pa tālruni 
67 445 411 vai  26 341 987 darbdie-
nās no pulksten 9 līdz 17.

Turpinot iepriekšējo 
gadu tradīciju, arī 
šogad Saulkrastu 
pašvaldības pārstāvju 
delegācija piecu cilvēku 
sastāvā devās uz 
sadraudzības pilsētu 
Odolanovu, kas atrodas 
Polijā, lai atzīmētu 
Odolanovas pilsētas 
20 gadu jubileju. 

Pilsētas svinību laikā notika 
starptautiska konference par 
atjaunojamās enerģijas aktuali-
tātēm, kurā varēja iepazīties ar 
divu Vācijas pilsētu un Odola-
novas pieredzi dažādu resursu 
un tehnoloģiju, kas nodrošina 
atjaunojamo enerģiju, izmanto-
šanā. 

Konferencē notika diskusijas 
par energoresursiem un to efek-
tīvu izmantojumu, bija iespēja arī 
apmeklēt vēja ģeneratoru kom-
pleksu un iepazīties ar Odolano-
vas pašvaldībā ierīkoto vēja ģene-
ratoru darbību.

Saulkrastu sadarbībai ar 
Odolanovu ir tradīcijām bagāta 
vēsture. Odolanovas pašvaldības 

pārstāvji ir vienmēr gaidīti viesi 
Saulkrastos, savukārt Odolano-
vā ir viesojušies vairāki novada 

mākslinieciskās pašdarbības ko-
lektīvi, tajā skaitā arī Saulkrastu 
un Zvejniekciema vidusskolu 

skolēni. Odolanoviešiem ir bijusi 
arī iespēja iepazīties ar Saulkras-
tu mākslinieku gleznām un fo-

togrāfijām, aplūkojot Saulkrastu 
sadraudzības pilsētā izveidotu 
izstādi.

Saulkrastus pazīst arī Polijā

Delegācijas vadītājs Saulkrastu novada domes priekšsēdētāja vietnieks Normunds Līcis sniedz interviju Polijas televīzijas ziņu dienestam.
Foto no domes arhīva

Pagājušomēnes glābējiem 
pludmalē darba netrūka
29. jūlijā pulksten 14.30 Saulkrastu 
pludmales glābēji saņēma infor-
māciju, ka pazudis 10 gadus vecs 
zēns, iespējams, aizgājis peldēties. 
Nekavējoties ar motorlaivu pa 
jūru un ar kvadraciklu pa krastu 
tika sākta zēna meklēšana. Viņu 
atrada, krastmalā pastaigājoties.

Savukārt pulksten 17.40 
Saulkrastu pludmales glābēji ie-
vēroja, ka stiprais vējš aiz peldvie-
tu norobežojošajām bojām aizpū-

tis piepūšamo matraci, uz kura 
atradās sieviete, un ar motorlaivu 
devās palīgā. Jau braucot uz noti-
kuma vietu, glābēji ieraudzīja, ka 
sieviete uz matrača vairs neatro-
das un viļņos nav redzama. Plud-
males glābēji Mārtiņš Musājevs 
un Mārtiņš Kalniņš rīkojās ope-
ratīvi, sievieti atrada un nogādāja 
krastā. Kā vēlāk noskaidrojās, iz-
glābtā neesot mācējusi peldēt.

Cienījamie pludmales ap-

meklētāji! Pirms došanās peldē-
ties vai vizināties ar piepūšama-
jiem peldlīdzekļiem izvērtējiet 
apstākļus, savu peldētprasmi, 
spēku un izveicību. Pievērsiet lie-
lāku uzmanību bērniem. Abi mi-
nētie gadījumi varēja beigties arī 
nelaimīgi.

V. Kalniņš, 
Saulkrastu novada pašvaldības 

policijas priekšnieks

Jūlijā aizturēti 
trīs huligāni un divi zagļi 
Par atrašanos sabiedriskā vietā 
alkohola reibumā Saulkrastu paš-
valdības policijas darbinieki jūlijā 
aizturējuši 23 personas (tajā skaitā 
trīs nepilngadīgus jauniešus), par 
sīko huligānismu – trīs.

Par velosipēda zādzību Saul-
krastu centrā uz Raganas ceļa 
30.  jūlijā aizturēti divi jaunieši 
(viens nepilngadīgs).

Par īpašuma teritorijas un 
pieguļošās teritorijas nesakopša-
nu – zāles nenopļaušanu – sastā-
dīti deviņi administratīvā pārkā-
puma protokoli.

V. Kalniņš, 
Saulkrastu novada  

pašvaldības  
policijas priekšnieks

Nodarbinātības valsts aģentūras un  
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras 

pieņemšanas laiki septembrī
NVA darbinieki pieņems klientus 3. un 6. septembrī Saulkrastu 

novada domes zālē no pulksten 10 līdz 15.
VSAA darbinieks pieņems klientus 20. septembrī Saulkrastu 

novada domē, 108. kabinetā, no pulksten 10 līdz 12.

Pieejams transports uz slimnīcu
Saulkrastu slimnīcā pieejams jau-
ns pakalpojums – transports pa-
cientiem, kam nepieciešams no-
kļūt no mājām uz poliklīniku vai 
slimnīcu – gan Saulkrastu robežās, 
gan arī nepieciešamības gadījumā 

uz citām pilsētām. Šo pakalpoju-
mu iespējams izmantot arī pacien-
tiem ar kustību traucējumiem, arī 
ja pacients ir guļošs. Slimnīca pie-
dāvā arī gultu, ratiņkrēslu, kruķu 
un cita aprūpes inventāra nomu. 

Sīkāku informāciju var sa-
ņemt, zvanot pa tālruni 67952445. 

Ar cenām var iepazīties mā-
jas lapā www.saulkrasti.lv, sadaļā 
„Medicīna”, vai jautājot ģimenes 
ārstam.

Paldies par 
volejbola 
laukumiem
Paldies SIA „ZK celtniecība” pār-
stāvim Dāvim Gailītim par finan-
siālu atbalstu pludmales „Centrs” 
volejbola laukumu izveidē. Pal-
dies Saulkrastu pašvaldībai.

Pludmales volejbola laukumi 
pieejami bez maksas. 

Pludmales volejbola atbalstītāju 
grupa un Saulkrastu TIC 

Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skola 
izsludina pieteikšanos uz vakanto 

LIETVEDES/-ŽA-ARHIVĀRES/-A amata vietu.

Pamatpienākumi:
• lietvedības darba organizēšana;
• darba likumu un citu saistošo ārējo un iekšējo normatīvo aktu pārzināšana, 
dažādu dokumentu sastādīšana;
• personāla lietvedība un personāla jautājumu administrācija (t. sk. līgumu, pienā-
kumu aprakstu, rīkojumu un citu saistošu iekšējo dokumentu sagatavošana);
• dokumentu un informācijas aprites organizēšana un uzturēšana skolā un starp 
sadarbības partneriem;
• skolas datu ievade VIIS programmā, datu uzturēšana un aktualizēšana interneta 
vidē, korespondence, atbildēšana uz telefona zvaniem un e-pastiem;
• asistēšana skolas vadībai, sēžu protokolēšana, atbalsts skolas vadībai, pedago-
giem citu deleģētu uzdevumu izpildē;
• atbalsts skolas darbiniekiem, audzēkņiem.

Prasības kandidātam:
• augstākā izglītība un lietveža izglītība;
• darba tiesisko attiecību regulējošo normatīvo aktu pārzināšana;
• lietvedības un arhīva darba reglamentējošo normatīvo aktu pārzināšana;
• izpratne un zināšanas par lietu kārtošanu un dokumentu reģistrāciju, dažādu 
dokumentu sastādīšanu;
• prasme sakārtot arhīvu un nodot tam lietas atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
• augsta atbildība, precizitāte, pozitīva attieksme pret kolēģiem, klientiem, bērniem, 
labas komunikācijas un psiholoģiskās saskarsmes prasmes;
• teicamas datorzināšanas „MS Office”, ātra un prasmīga interneta resursu izman-
tošana; 
• ļoti labas mutiskas un rakstiskas zināšanas latviešu valodā, krievu sarunvalodas 
zināšanas;
• intensīva darba periodos – spēja piemēroties skolas darbības specifikai (piemē-
ram, mainīgam darba laikam), prasme optimizēt savu darba procesu.
Iepriekšēja pieredze darbā izglītības iestādē tiks uzskatīta par priekšrocību.

Mēs piedāvājam:
• mūsdienīgus darba apstākļus;
• intensīvu, atbildīgu darbu;
• radošu, draudzīgu kolektīvu;
• stabilu atalgojumu, sociālās garantijas. 

Lūdzam pieteikumus un CV sūtīt uz e-pastu: vidzemes.jurmala@inbox.lv ar norādi 
“Lietvede/-is-arhivāre/-s” līdz 2012. gada 15. augustam (ieskaitot).
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Kas jāzina par atkritumu nodošanu
2012. gada 1. jūnijā Saulkrastu 
novadā darbību sāka SIA 
„Ziemeļvidzemes atkritumu 
apsaimniekošanas 
organizācija” (ZAAO), bet 
no 1. septembra uzņēmums 
nodrošinās iedzīvotājiem 
pakalpojumus pilnā apmērā 
kā vienīgais atkritumu 
apsaimniekotājs novada 
teritorijā. 

Lai iedzīvotājiem būtu labāk sa-
protams, kādas izmaiņas ir gaidā-
mas un kas atkritumu apsaimnie-
košanas sitēmā paliks, kā ierasts, 
piedāvājam iepazīties ar visbie-
žāk uzdotajiem jautājumiem un 
ZAAO atbildēm uz tiem.

Vai iespējams noslēgt līgumu 
ar ZAAO uz vienu sezonu?

Līgums ar ZAAO ir spēkā līdz 
brīdim, kamēr kāda no pusēm to 
lauž vai arī beidzas uzņēmuma 
un pašvaldības sadarbības līgums. 
Bet atkritumu izvešanu ir iespē-
jams organizēt tā, kā vēlas klients 
– tas var būt visu gadu vai arī tikai 
dažus mēnešus vasarā. Turklāt iz-
vešanas grafiku klients drīkst brīvi 
mainīt, un katrā sezonā tas var 
būt atšķirīgs. Konteinera tukšo-
šanas nosacījumi atrunāti līgumā. 

Vai atkritumu konteineri 
klientam ir jāpērk?

Nē, iedzīvotājiem lietošanā bez 
maksas tiks nodoti ZAAO kontei-
neri, bet uzņēmums apkalpos arī 
klientu personīgos konteinerus.

Kas klientam ir izdevīgāk – at-
kritumu izvešana ar konteineru 
vai ar speciālajiem ZAAO maisiem?

Tas atkarīgs no klienta ieradu-
miem un atkritumu daudzuma. 
Pakalpojums ar maisu izdevīgāks 
iedzīvotājiem, kas vasaras mītnēs 
uzturas neilgu laiku un kam at-
kritumu ir nedaudz, daudzums 
ir grūti paredzams, vai arī ja no-
teiktajā adresē ZAAO mašīnām 
ir apgrūtināta iebraukšana šauro 

ceļu vai citu apstākļu dēļ. Kontei-
neru savukārt izdevīgāk izmantot, 
ja atkritumu daudzums ir labi zi-
nāms, regulārs un konteinera tuk-
šošana nerada problēmas.

Cikos notiek konteineru 
tukšošana?

Pēc līguma nosacījumiem 
konteineram jābūt izstumtam 
pieejamā vietā plānotajā tukšoša-
nas dienā līdz pulksten 8. Tomēr 
precīzu katra konteinera tukšoša-
nas laiku nav iespējams noteikt, 
tas var notikt visas dienas garu-
mā. Ja rodas aizdomas, ka kontei-
ners ir aizmirsts, lūdzam sazinā-
ties ar ZAAO pa tālruni 64281250.

Lai atgādinātu klientiem par 
konteinera izstumšanu, ZAAO 
izsūta kalendārus ar atzīmētiem 
konteineru tukšošanas datumiem 
katrā adresē. Klienti var pieteikt arī 
bezmaksas pakalpojumu – SMS at-
gādinājuma īsziņu iepriekšējā die-
nā pirms konteinera tukšošanas.

Vai jāmaksā noma par kon-
teinera turēšanu tajos mēnešos, 
kad konteineru netukšo (piemē-
ram, ziemā)?

Nē, par konteinera turēšanu 

ZAAO nomas maksu no klien-
tiem neprasīs.

Vai sezonas beigās ZAAO 
savu konteineru noņems?

Parasti konteiners tiek atstāts 
klienta adresē līdz nākamajai se-
zonai, bet iespējams arī noņemt, 
ja klients izsaka šādu vēlmi. 

Kādi ir ZAAO sniegto pakal-
pojumu apmaksas nosacījumi?

Jāveic priekšapmaksa, bet ie-
spējama gada summas sadalīšana 
pa daļām, kā atrunāts līgumā. Lū-
gums veikt maksājumus tā, lai uz 
gada beigām nepaliktu parāds.

Vai ZAAO savāks papildu at-
kritumus, kas nolikti pie kontei-
nera?

ZAAO darbiniekiem ir pienā-
kums savākt arī tos atkritumus, 
kas nolikti blakus konteineram, 
ja vien klients speciāli nav brīdi-
nājis, ka šie atkritumi nav jāņem. 
Par papildu atkritumiem klien-
tam vēlāk nosūtīs papildu rēķi-
nu, tādēļ nekādā gadījumā nav 
jāmaksā šoferim savākšanas brīdī.

Vai atkritumu šķirošana ir 
obligāta katram Saulkrastu ie-
dzīvotājam?

Atkritumu šķirošana un bez-
maksas nodošana ir ZAAO klien-
tiem piedāvātā iespēja samazināt 
sadzīves atkritumu daudzumu un 
maksu par to savākšanu. Šā pa-
kalpojuma izmantošana ir klien-
ta brīva izvēle. Jūs drīkstat arī 
visu izmest sadzīves atkritumu 
konteinerā, maksājot par to pēc 
spēkā esošā sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanas tarifa. Tomēr 
ZAAO aicina rūpēties par dabu 
un ekonomēt līdzekļus, šķirojot 
atkritumus otrreizējai pārstrādei.

Šajā nedēļā Saulkrastu nova-
dā ir novietoti jauni konteineri 
šķiroto atkritumu izmešanai. 
Konteineri atrodas:

• Saulkrastu stacijā (PET pu-
delēm un stikla iepakojumam),

• Pabažu stacijā (PET pude-
lēm),

• pie informācijas centra, pie 
„Elvi” veikala (PET pudelēm un 
stikla iepakojumam),

• stāvlaukumā pie Bērzu ale-
jas, pie „Mego” veikala (PET pu-
delēm un stikla iepakojumam),

• stāvlaukumā pie Baltās kā-
pas (PET pudelēm),

• Murjāņu un Rīgas ielu 
krustojumā (PET pudelēm),

• stāvlaukumā Raiņa ielas 
galā (PET pudelēm un stikla iepa-
kojumam),

• Raiņa ielā 8 (PET pudelēm),
• estrādē (PET pudelēm).
Ko klients iegūst no atkritu-

mu šķirošanas?
ZAAO šķirotos atkritumus 

savāc bez maksas. Šķirojot atkri-
tumus ikdienā, iespējams ietaupīt 
līdz pat 40 procentiem no maksas 
par ikdienas sadzīves atkritumu ap-
saimniekošanu. Turklāt var priecā-
ties arī par dabas resursu ekonomi-
ju un dabas saudzēšanu kopumā. 

Kādus atkritumu veidus 
ZAAO piedāvā šķirot un kur 
Saulkrastu novadā tos var nodot?

ZAAO galvenokārt piedā-
vā šķirotos atkritumus nogādāt 
EKO punktos, kas sastāv no di-
viem konteineriem – stiklam (pu-
delēm un burkām) un iepakoju-
mam (žurnāliem, avīzēm un cita 
veida papīram, kartonam, polie-
tilēna plēvēm un maisiņiem, PET 
pudelēm, metāla konservu un 
dzērienu kārbām) paredzētajiem. 
EKO punkti Saulkrastos drīz būs 
ierīkoti, to adreses būs atrodamas 
ZAAO un Saulkrastu novada do-
mes mājas lapā un novada laik-
rakstā.

EKO laukumu Saulkrastos plā-
nots atvērt 2012. gada 1. septembrī. 
Arī tur iedzīvotāji bez maksas varēs 
nodot gan visus iepriekš minētos 
atkritumu veidus, gan arī nolietotas 
riepas, baterijas, sadzīves elektro-
tehniku, luminiscējošās lampas un 
citus atkritumus, kam nebūtu vieta 
sadzīves atkritumu konteinerā. 

Klientu ērtībām ZAAO piedā-
vā Saulkrastu pilsētas privātmā-
ju iedzīvotājiem iegādāties EKO 
somu, lai šķirotu atkritumus 
mājās, bet pilno somu izliktu bez-
maksas iztukšošanai ZAAO dar-
biniekiem pieejamā vietā.

Nešķirojamie  

atkritumi (30%)

Šķirosim un 
ietaupīsim!

Virtuves, dārza  

atkritumi (30%)

Papīrs, kartons (12%)

Plastmasa (11%)

Stikls (9%)

Metāls (3%)
Auduma atkritumi (5%)

240 L konteiners

LVL 2,30
(Viena tukšošanas reize)

Par maksu

Šķirojot atkritumus,  
Jūs konteineru varēsit tukšot retāk.

PUNKTS

Turpinās ūdenssaimniecības 
sakārtošana un būvniecība
Vasarā notiek intensīvs darbs 
pie kanalizācijas tīklu izbūves, 
kas sākās pavasarī. 

Ņemot vērā vairākus nepare-
dzētus apstākļus, kā, piemēram, 
iedzīvotāju patvaļīgi izbūvētās, 
ar būvvaldi nesaskaņotās lietus-
ūdens kanalizācijas sistēmas, 
kas nav iezīmētas kartē, kā arī 
neprecīzi uzrādītas „Latvener-
go” un „Lattelecom” inženiertīk-
lu komunikāciju sistēmas, kas 
būvdarbu laikā tiek bojāti, ie-
kavējot termiņus, iesāktie darbi 
turpinās. 

Kā ziņots iepriekš, SIA 
„Saulkrastu komunālserviss” 
(SKS) ir noslēdzis vairākus lī-
gumus par ūdenssaimniecības 
būvniecības darbiem. Turpinās 
būvdarbi projekta „Ūdenssaim-
niecības pakalpojumu attīstība 
Saulkrastos” otrajā posmā „Zie-
meļu daļa” un „Dienvidu daļa”, 
kā arī kanalizācijas paplašinā-
šana un rekonstrukcija. SKS or-

ganizē iknedēļas un ikmēneša 
darba sanāksmes, kurās piedalās 
projektu pasūtītājs, to realizē-
tāji, kā arī domes vadības pār-
stāvji, lai kontrolētu būvdarbu 
gaitu, pārbaudītu paveikto un, 
cik iespējams, novērstu rakšanas 
darbu dēļ radušās iedzīvotāju 
sūdzības, īpaši par ielu segumu 
atjaunošanu un to kvalitāti, kā 
arī par ielu seguma ilgstošu ne-
atjaunošanu. Pašlaik būvdarbi 
(cauruļvadu izbūve) notiek Eg-
lāju, Zītaru, Priežu, Ainažu, V. 
Lāča, Baltijas, Celtnieku, Akāci-
jas, Skolas, Vidrižu ielās. Pureņu 
ielā top pamatne asfaltēšanas 
darbiem. Plānota Krūmu ielu 
asfaltēšana pilnā platumā, pa-
redzot nomaļu izbūvi. Atpūtas 
ielā, rokot tranšeju, tika kon-
statēta dolomīta kārta 1,5 metru 
dziļumā, un darbi bija jāaptur. 
Darbus Zvejniekciemā plānots 
atsākt augusta otrajā pusē, kad 
būs saskaņotas un apstiprinātas 
izmaiņas dokumentācijā. 

SKS vasarā turpina ne vien 
ūdenssaimniecības sakārtošanu, 
bet sniedz arī citus ar komunālo 
saimniecību saistītos pakalpo-
jumus, tajā skaitā apsaimnieko 
nekustamos īpašumus. 

Jūnija sākumā tika izsludi-
nāts konkurss uz Apsaimnie-
košanas un siltuma apgādes 
nodaļas vadītāja vietu. Pēc ie-
sniegumu izvērtēšanas par no-
daļas vadītāju kļuva saulkras-
tietis Ivars Judrups, kas turpinās 
apsaimniekošanas un siltum-
apgādes jomā iesākto. Ja iedzī-
votājiem radušās neskaidrības 
par namu apsaimniekošanu, 
aicinām vērsties pie I.  Judrupa, 
tālrunis 67951361 vai 29283625, 
e-pasts  ivars.sks@inbox.lv.

SKS atkārtoti aicina, veikt 
avansa maksājumus par nākamo 
apkures sezonu, tādejādi atvieg-
lojot maksājumu slogu ziemas 
mēnešos.

SIA „Saulkrastu komunālserviss”

Ielu apgaismojuma 
modernizācijas projekts 
veiksmīgi tuvojas noslēgumam
Pavisam drīz Saulkrastu novadā 
publisko apgaismojumu nodroši-
nās jaunie LED gaismekļi, kurus 
Saulkrastu novada dome uzstāda 
ar Klimata pārmaiņu finanšu ins-
trumenta (KPFI) finansiālu atbal-
stu projektā „Energoefektivitātes 
paaugstināšana Saulkrastu novada 
publiskajā apgaismojumā”. Īsteno-
jot šo projektu, novadā ierīko 337 
gaismekļus, lai samazinātu CO2 
izmešus, kas rodas, tērējot elektro-
enerģiju publiskajā apgaismojumā.

Domes priekšsēdētājs Ervīns 
Grāvītis uzsver, ka pašvaldība, īste-
nojot projektu, uzlabo ielu apgais-
mojuma infrastruktūru, paaugstina 
energoefektivitāti, ekonomiskumu, 
iegūst mūsdienīgāku dizainu un 
stiprina iedzīvotāju drošību. Paš-
valdības vadītājs arī skaidro – bez 
KPFI finansiāla atbalsta tik lielus 
uzlabojumus novads par saviem 
līdzekļiem nevarētu veikt. Papildus 
tam Zvejniekciemā par pašvaldības 
līdzekļiem tika nomainīti arī lielākā 

daļa apgaismes stabu, veco betona 
stabu vietā novietoti eleganti me-
tāla stabi. Grāvīša kungs ir pārlieci-
nāts, ka projekta īstenošana ir ļoti 
nozīmīgs ieguldījums novada pub-
liskajā infrastruktūrā. 

Sākotnēji projekta kopējās 
izmaksas bija plānotas 252791,95 
lati, no kuriem 172236,36 lati būtu 
KPFI finansējums, taču publiskā 
iepirkuma rezultātā šī summa 
būtiski samazinājās – konkursa 
uzvarētājs SIA „Elko” plānotos 
darbus solīja veikt par 158070,01 
latu (ieskaitot PVN). Uzņēmums 
darbus plāno paveikt līdz 2012. 
gada 24. augustam. 

Uz projekta īstenošanas laiku 
ielu apgaismojums tiek atslēgts, 
to atjaunos pēc apgaismojuma 
infrastruktūras pilnīgas rekons-
trukcijas. Aicinām iedzīvotājus 
būt saprotošiem!

Anita Līce, 
projektu vadītāja
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Saulkrastu novada domes 25. jūlija sēdes lēmumi
Par nekustamā  īpašuma 
nodokļu  parāda piedziņu 
bezstrīda kārtībā
Piedzīt bezstrīda kārtībā nenomak-
sāto nekustamā īpašuma nodokli 
no trīs nekustamajiem īpašumiem.
Par zemes ierīcības projekta 
apstiprināšanu, adreses 
piešķiršanu un lietošanas 
mērķa noteikšanu
1. Apstiprināt izstrādāto nekustamo 
īpašumu Laivu iela 1 (kadastra apzī-
mējums 80330011129), Laivu iela 2 
(kadastra apzīmējums 80330011128) 
un Laivu iela 3 (kadastra apzīmē-
jums 80330011132), Zvejniekciems, 
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu no-
vads, zemes ierīcības projektu;
2. Piešķirt apvienotajam zemes 
gabalam zemes ierīcības projek-
tā ‘’liters 1’’ adresi, Baltijas iela 2B, 
Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, 
Saulkrastu novads; 
3. Noteikt lietošanas mērķi zemes 
gabalam Baltijas iela 2B – individuālo 
dzīvojamo māju  apbūve, kods 0601.
4. Likvidēt adreses Laivu iela 1, 
Laivu iela 2 un Laivu iela 3, Zvej-
niekciems, Saulkrastu pagasts, 
Saulkrastu novads.
Par zemes ierīcības projekta 
apstiprināšanu, adreses 
piešķiršanu un lietošanas 
mērķa noteikšanu
1. Apstiprināt izstrādāto nekus-
tamo īpašumu Laivu iela (kadas-
tra apzīmējums 80330010395), 
un Laivu iela 4 (kadastra apzīmē-
jums 80330011127), Zvejniekciems, 
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu no-
vads, zemes ierīcības projektu;
2. Piešķirt apvienotajam zemes 
gabalam zemes ierīcības projek-
tā ‘’liters 1’’ adresi Baltijas iela 2C, 
Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, 
Saulkrastu novads;
3. Noteikt lietošanas mērķi zemes 
gabalam Baltijas iela 2C – individuālo 
dzīvojamo māju  apbūve, kods 0601.
4. Likvidēt adresi Laivu iela 4, 
Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, 
Saulkrastu novads, un nosaukumu 
Laivu iela, Zvejniekciems, Saulkras-
tu pagasts, Saulkrastu novads.
Par īpašuma zemes ierīcības 
projekta izstrādi
1. Atļaut izstrādāt nekustamā īpa-
šuma ,,Saulkrastu Pēterupes ev. 
lut. draudze A’’ zemes vienības ar 
kadastra apzīmējumu 80330032938, 
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu no-
vads, zemes ierīcības projektu.
2. Apstiprināt zemes ierīcības pro-

jekta darba uzdevumu.
Par īpašuma zemes ierīcības 
projekta izstrādi
1. Atļaut izstrādāt nekustamā īpa-
šuma ,,Meži A’’ zemes vienības ar 
kadastra apzīmējumu 80330021774, 
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu no-
vads, zemes ierīcības projektu sa-
skaņā ar pielikumu.
2. Apstiprināt zemes ierīcības pro-
jekta darba uzdevumu.
Par īpašuma zemes ierīcības 
projekta izstrādi
1. Atļaut izstrādāt nekustamā īpa-
šuma ,,V38’’ zemes vienības ar ka-
dastra apzīmējumu 80330021842, 
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu no-
vads, zemes ierīcības projektu sa-
skaņā ar pielikumu Nr. 4.
2. Apstiprināt zemes ierīcības pro-
jekta darba uzdevumu.
Par zemes vienību 
atdalīšanu, jaunu īpašumu 
izveidošanu, nosaukumu 
piešķiršanu un  lietošanas 
mērķu noteikšanu
1. Atļaut atdalīt no nekustamā īpa-
šuma “Mācītājmuiža”, Saulkrasti, 
Saulkrastu novads, kadastra Nr. 
80130050112, zemes vienību ar kadas-
tra apzīmējumu 80130020421, platība 
1257 kv. m, zemes vienību ar kadastra 
apzīmējumu 80130020422, platība 
2041 kv. m, un zemes vienību ar ka-
dastra apzīmējumu 80130020423, 
platība 1068 kv. m, izveidojot jaunus 
nekustamos īpašumus;
2. Izveidotajiem nekustamiem īpa-
šumiem piešķirt nosaukumus:
2.1. zemes vienībai ar kadastra apzī-
mējumu 80130020421, platība 1257 
kv. m, piešķirt adresi Pērses iela 8, 
Saulkrasti, Saulkrastu novads;
2.2. zemes vienībai ar kadastra apzī-
mējumu 80130020422, platība 2041 
kv. m, piešķirt adresi Pērses iela 12, 
Saulkrasti, Saulkrastu novads;
2.3. zemes vienībai ar kadastra apzī-
mējumu 80130020423, platība 1068 
kv. m, piešķirt adresi Noliktavas iela 
14, Saulkrasti, Saulkrastu novads;
3. Noteikt  nekustamiem īpašu-
miem Pērses iela 8, Pērses iela 12 
un Noliktavas iela 14 zemes lietoša-
nas mērķi – individuālo dzīvojamo 
māju apbūve, kods 0601. 
Par nekustamā īpašuma 
nodokļa atvieglojuma 
piemērošanu
Piemērot nekustamā īpašuma no-
dokļa atvieglojumu 90% apmērā 
divām personām un 50% apmērā 
četrām personām.

Par grozījumiem 2012. 
gada 30. maija saistošajos 
noteikumos  Nr. 9 „Grozījumi 
2011. gada 26. oktobra 
saistošajos noteikumos 
Nr. 12 „Par atkritumu 
apsaimniekošanu Saulkrastu 
novadā””
1. Apstiprināt grozījumus Saulkras-
tu novada domes saistošajos notei-
kumos Nr. 9 „Grozījumi 2011. gada 
26. oktobra saistošajos noteikumos 
Nr. 12 „Par atkritumu apsaimnieko-
šanu Saulkrastu novadā””.
2. Apstiprinātos grozījumus Saul-
krastu novada domes saistošajos 
noteikumos un to paskaidrojuma 
rakstu triju darba dienu laikā pēc 
to parakstīšanas rakstveidā un elek-
troniskā veidā nosūtīt atzinuma 
sniegšanai Vides aizsardzības un re-
ģionālās attīstības ministrijai.
3. Saistošie noteikumi stājas spēkā 
nākamajā dienā pēc to publicēšanas 
bezmaksas informatīvajā izdevumā 
„Saulkrastu Domes Ziņas“.
Par Domes lēmuma atcelšanu  
1. Atcelt Saulkrastu pilsētas ar lauku 
teritoriju domes 2009. gada 25. mar-
ta lēmumu „Par Saulkrastu pilsētas 
Domes 29.06.2005. lēmuma par at-
ļauju  SIA “JOKER Ltd.“, reģistrācijas 
Nr. 40003266078, organizēt azart-
spēles Saulkrastos, Rīgas ielā 100, at-
celšanu” (sēdes protokols Nr. 4 §35).
2. Saulkrastu novada pašvaldībai 
atlīdzināt sabiedrībai ar ierobežotu 
atbildību „JOKER Ltd.” samaksāto 
valsts nodevu 20 latu apmērā.
Par īpašuma Krasta 
ielā 11 plānotās  (atļautās) 
izmantošanas maiņu 
Saulkrastu novada 2012.-2024. 
gada teritorijas plānojumā
1. Nemainīt īpašuma – zemes ga-
bala Krasta ielā 11 Saulkrastos, ka-
dastra Nr. 80130010338 – plānoto 
(atļauto) zemes izmantošanu. 
2. Šo lēmumu var pārsūdzēt Admi-
nistratīvajā rajona tiesā Rīgā, Anto-
nijas ielā 6 (LV-1010), viena mēneša 
laikā no tā spēkā stāšanās dienas. 
Par Saulkrastu novada 
teritorijas plānojuma 2012.-
2024. gadam galīgo redakciju
1. Apstiprināt Saulkrastu novada 
teritorijas plānojuma 2012.-2024. 
gadam galīgo redakciju. 
2. Noteikt iedzīvotāju un institūciju 
iepazīstināšanas termiņu ar teri-
torijas plānojuma galīgo redakciju 
no 2012. gada 20. augusta līdz 2012. 
gada 10. septembrim.

3. Publicēt laikrakstā „Saulkrastu Do-
mes Ziņas” un ievietot pašvaldības 
mājas lapā www.saulkrasti.lv informā-
ciju par iespējām iepazīties ar galīgo 
redakciju un iesniegt atsauksmes.
Par Saulkrastu novada domes  
izmantojamā autotransporta 
nodošanu bez atlīdzības
1. Saulkrastu novada domei nodot 
bez atlīdzības automašīnu „Peugeot 
406”, valsts reģistrācijas Nr. EZ 
9992, Saulkrastu pašvaldības iestā-
dei „Sociālās aprūpes māja” darbī-
bas nodrošināšanai.
2. Pilnvarot „Sociālās aprūpes mājas” 
direktori veikt automašīnas pārreģis-
trāciju CSDD no iestādes līdzekļiem.
3. Uzdot Saulkrastu novada domes 
galvenajai grāmatvedei sagatavot 
vēstuli „ERGO Latvija”, apdrošinā-
šanas akciju sabiedrībai, par auto-
mašīnas apdrošināšanas polises pār-
traukšanu un neizmantotās summas 
atmaksu Saulkrastu novada domei.
Par grozījumiem 25.08.2010. 
iekšējos noteikumos 
Nr. 3 „Saulkrastu 
novada pašvaldības 
budžeta izstrādāšanas, 
apstiprināšanas, izpildes un 
kontroles noteikumi”
Apstiprināt grozījumus 25.08.2010. 
Saulkrastu novada domes iekšējos 
noteikumos Nr. 3 „Saulkrastu no-
vada pašvaldības budžeta izstrādā-
šanas, apstiprināšanas, izpildes un 
kontroles noteikumi”:
1. iekšējo noteikumu teksta ietvaros 
amatu „ekonomists” nomainīt ar 
„finansists”;
2. veikt izmaiņas noteikumu IV daļā 
„Grozījumi budžetā”:
a. 26. punktu papildināt ar 26.6. 
apakšpunktu šādā redakcijā: „finan-
sista akceptētiem grozījumiem”;
b. mainīt numerāciju: 28. punktu 
uz 27. punktu;
c. izteikt jaunā redakcijā 28. punktu: 
„Pamatojoties uz iesniegumu (brī-
vā formā), domes finansists drīkst 
akceptēt grozījumus programmu 
finansēšanas plānos Saulkrastu no-
vada pašvaldības saistošajos notei-
kumos par pašvaldības budžetu ap-
stiprināto budžeta līdzekļu ietvaros 
izdevumu ekonomiskās klasifikāci-
jas zemākajā līmenī (koda 3 (trijos) 
pēdējos ciparos no 4 (četriem)). Ja 
finansists iesniegumu neakceptē, 
to nodod tālākai izskatīšanai un 
apstiprināšanai Saulkrastu novada 
domes sēdē”;
d. papildināt daļu ar 29. punktu 

šādā redakcijā: „Iesniegumi tiek 
reģistrēti saskaņā ar Saulkrastu 
novada domes 2011. gada 27. aprīlī 
apstiprinātiem iekšējiem noteiku-
miem Nr. 3 „Dokumentu pārvaldī-
ba Saulkrastu novada pašvaldībā”.
Par Būvvaldes sniegto 
pakalpojumu izcenojumiem
Apstiprināt Būvvaldes sniegto pa-
kalpojumu izcenojumus. 
Par pašvaldības iestādes 
„Kapu saimniecība” sniegto 
pakalpojumu izcenojumiem
Apstiprināt Saulkrastu pašvaldības 
iestādes „Kapu saimniecība” snieg-
to pakalpojumu izcenojumus.
Par deleģēšanas līguma 
noslēgšanu ar SIA 
„Saulkrastu komunālserviss”
Noslēgt deleģēšanas līgumu ar paš-
valdības SIA „Saulkrastu komunāl-
serviss”. 
Par speciālā budžeta 
ieņēmumu pozīcijas 
„Autoceļu fonds” 
palielināšanu
1. Palielināt Saulkrastu novada spe-
ciālā budžeta ieņēmumus pozīcijā 
„Autoceļu fonds” par 11 777 latiem 
un Saulkrastu novada speciālā bu-
džeta izdevumus pozīcijā „Ielu un 
ceļu fonds” par 11 777 latiem. Izde-
vumi paredzēti Saulkrastu nova-
da pašvaldības ielu un ceļu fonda 
līdzekļu izlietošanas programmas 
pozīcijā „Grunts ielu un ceļu re-
monts ar smilts-grants maisījumu”.
2. 1. punktā minētos grozījumus ie-
kļaut nākamajos saistošajos notei-
kumos par pašvaldības 2012. gada 
budžeta grozījumiem.
Par līdzekļu piešķiršanu 
basketbola groza iegādei
1. Piešķirt finansējumu no nepa-
redzētajiem līdzekļiem izdevumu 
pozīcijā „Projekts „Skeitlaukuma 
izbūve Saulkrastu novada Zvej-
niekciemā”” 680,00 latu apmērā, lai 
atmaksātu basketbola groza iegādi 
blakus Zvejniekciema stadionam.
2. 1. punktā minētos grozījumus ie-
kļaut nākamajos saistošajos notei-
kumos par pašvaldības 2012. gada 
budžeta grozījumiem.

Ar pilnu domes lēmumu tekstu (ievēro-
jot Fizisko personu datu aizsardzības li-
kumā noteikto) var iepazīties Saulkras-
tu novada domes mājas lapā www.
saulkrasti.lv, sadaļā „Domes lēmumi”.
Nākamā ikmēneša domes sēde pare-
dzēta trešdien, 29. augustā, pulksten 15 
Saulkrastu novada domē Raiņa ielā 8.

Izdarīt Saulkrastu novada do-
mes 2011. gada 28. decembra sais-
tošajos noteikumos Nr. 15 „Par 
pašvaldības kompensāciju izmak-
su vecākiem (aizbildņiem), kuru 
bērns netiek nodrošināts ar vietu 
Saulkrastu novada pašvaldības iz-
glītības iestādē pirmsskolas izglī-
tības programmas apguvei” šādus 
grozījumus:

1. Papildināt ar jaunu 1.4. pun-
ktu šādā redakcijā:

„1.4. ka gadījumā, kad bērns 
izmanto Privātu iestādi un viņam 
pēc 1. septembra tiek nodrošināta 
vieta Pirmsskolas iestādē, ir iespēja 
turpināt apmeklēt Privāto iestādi, 
saņemot pašvaldības kompensāci-

ju, ja Pirmsskolas iestādē saglabājas 
rinda”.

2. Papildināt ar jaunu 4.4. pun-
ktu šādā redakcijā:

„4.4. bērna vecākiem nav parā-
da saistības Pirmsskolas iestādē”.

3. Papildināt 13.1. punktu aiz 
vārda „iestādē” ar vārdiem „un ne-
turpina apmeklēt Privātu iestādi”. 

4. Papildināt 13.5. punktu aiz 
vārdiem „reģistrēšanai Pirmsskolas 
iestādē” ar vārdiem „un neturpina 
apmeklēt Privātu iestādi”.

5. Papildināt 15.1. punktu aiz vār-
da „saņemšana” ar vārdiem „un bērns 
neturpina apmeklēt Privātu iestādi”.

E. Grāvītis, domes priekšsēdētājs

Grozījumu 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 Norādāmā informācija
1. Noteikumu projekta nepieciešamības 
pamatojums

Bērniem tiks nodrošinātas izvēles tiesības – apmeklēt pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādi vai 
privātās pirmsskolas vecuma bērnu aprūpes un izglītības pakalpojumu sniedzēja iestādi (turpmāk – 
Privāta iestāde), saņemot pašvaldības kompensāciju. 

2. Īss noteikumu projekta satura izklāsts Noteikumu projekts paredz, ka gadījumos, kad bērni apmeklē Privātu iestādi un bērnam pēc 1. septembra  
tiek piedāvāta vieta pašvaldības pirmsskolas iestādē, ir iespēja turpināt apmeklēt Privāto iestādi un saņemt 
pašvaldības kompensāciju, ja pašvaldības pirmskolas izglītības iestādē saglabājas rinda. Minētā kārtība 
ļaus bērniem turpināt apmeklēt Privātu iestādi,  nemainot vidi un saņemt pašvaldības kompensāciju. 
Grozījumi paredz nepiešķirt pašvaldības kompensāciju gadījumos, kad bērna vecākiem ir parāda 
saistības pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē. 

3. Informācija par plānoto noteikumu projekta 
ietekmi uz pašvaldības budžetu

Noteikumu projektam nav tiešas ietekmes uz pašvaldības budžetu.

4. Informācija par plānoto noteikumu projekta 
ietekmi uz sociāli ekonomisko stāvokli (uzņē-
mējdarbības vidi) pašvaldības teritorijā

Noteikumu projektam nav tiešas ietekmes uz sociāli ekonomisko stāvokli. 

5. Informācija par administratīvajām 
procedūrām

Saistošo noteikumu piemērošanai privātpersona var vērsties Saulkrastu novada domes Izglītības, 
kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejā.

6. Informācija par konsultācijām ar privāt-
personām

Konsultācijas ar privātpersonām nav notikušas.

Saistošie noteikumi Nr. 14
Apstiprināti ar Saulkrastu novada domes  2012. gada 27. jūnija sēdes lēmumu (prot. Nr. 7, §33)

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” 
Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 4. punktu, 43 .panta trešo daļu, Vispārējās izglītības likuma 21. pantu 
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Saulkrastu vidusskolai 100
Septītie desmit. No 1972. līdz 1982. gadam
Septiņdesmitajos gados skola pil-
nīgi pārgāja uz kabinetu sistēmu. 
Nostiprinājās sadarbība ar šefiem, 
kuru piešķirtie līdzekļi palīdzēja 
pilnveidot materiālo bāzi. Kabi-
neti tika apgādāti ar nepiecieša-
mo tehniku.

Septiņdesmitajos gados vis-
redzamākie panākumi bija dar-
bmācības pulciņam skolotājas 
V. Bahmanes vadībā. Viņu dar-
bi aizceļoja pat uz PSRS Tautas 
saimniecības sasniegumu izstādi 
Maskavā un tālo Japānu.

1973. gada rudenī par direktori 
sāk strādāt Ināra Jorniņa. „Skolas 
darbam zīmogu uzlika darbs divās 
skolās, divās maiņās, divās plūs-
mās,” viņa atceras. „Vadības darbs 
parasti bija no pulksten 8, tā līdz 
otrās maiņas beigām – ap pulksten 
18. 1975. vai 1976. gadā pie skolas 
tika uzcelta primitīva šautuve. Bija 
internāts ar 20 līdz 30 audzēkņiem. 
Par audzinātāju strādāja Bērziņš 
Zigfrīds, naktsaukles – Dekante 
Līvija un Bērziņa Astrīda. Skolā ie-
kārtoja zobārstniecības kabinetu. 
1977. gada janvārī tika uzcelta sko-
lotāju māja ar 24 dzīvokļiem. Jauns 
posms skolā sākās ar sešgadīgo sko-
lēnu apmācību. Ar lielām šaubām 
par darba rezultātiem pieņēmu 
darbā Ozolu Edīti, kurai šajā darbā 
nebija pieredzes. Taču rezultāti bija 
pārsteidzoši – tik erudītu, darboties 
gribošu un spējīgu skolotāju otru 
neesmu savā darba mūžā sastapusi. 
Ilgus gadus par darbvedi strādāja 
Akerberga Velta – zinošs, darbu mī-
lošs cilvēks. Katru bērnu viņa zinā-
ja, jo zināja viņu vecākus. Aiziet no 

darba viņai vajadzēja piespiedu kār-
tā, jo kādam nepatika (bija sūdzība), 
ka viņa veic darbvedes pienākumus 
un saņem pensiju. Likums nebija 
viņas pusē, iejaucās prokuratūra 
un nepatikšanas man un viņai, it 
kā mēs būtu lielas noziedznieces. 
Vēl šodien nesaprotu, kam no tā 
kļuva labāk,” bijusī direktore pauž 
neizpratni. „Katra skolotāja darba 
vērtējums ir viņa audzēkņi. Kā ļoti 
talantīgu audzēkņu klases atceros 
skolotājas Dzirnieces audzināmo 
11. klasi (izlaidums 1975. gadā), 
skolotājas Poškusas 8. klasi (1977. 
gadā) un skolotāja Ferbera 11. kla-
si (1979. gadā),” „savu laiku” atmi-

nas direktore I. Jorniņa. Savukārt 
skolotāja Lejasmeijere direktorei 
velta šādus vārdus: „Zinoša visos 
jautājumos. Bieži centās skolotāju 
nepadarīto izdarīt pati. Izpalīdzīga 
un atsaucīga.”

1979. gadā Saulkrastu vidus-
skolas direktores amatā ieceļ Lidiju 
Ozolu. Atmiņās par skolā pavadīto 
laiku direktore L. Ozola visvairāk 
izceļ tajā laikā strādājošos skolotā-
jus, uzsverot katra vislabākās īpa-
šības. Skolotāja Lejasmeijere par 
direktori L. Ozolu saka: „Vai bija 
kāds jautājums, uz kuru direktore 
nevarēja atbildēt? Skolotāji viņu 
cienīja par viņas taktiskumu.”

Septiņdesmito gadu beigās 
tiek organizēta ražošanas brigāde 
kolhozā. 1979. gadā to vada sko-
lotāja Drupa, sākot ar 1980. gada 
vasaru, – skolotāja Marija Kizjalo 
(līdz aiziešanai pensijā). Skolas 
muzejā glabājas Saulkrastu vidus-
skolas darba un atpūtas nometnes 
„Rīts” dalībnieku dienasgrāmata, 
kurā skaitļos, vārdos, zīmējumos 
un fotoattēlos ir iemūžinātas sko-
lēnu vasaras kolhoza darbos 1979., 
1980., 1981. un 1982. gadā. Ļoti 
smalki paveiktais ir aprakstīts sko-
lotājas M. Kizjalo atmiņās – te gan 
uzteikti čaklākie, gan pierakstīti 
izravēto cukurbiešu vai izkaplēto 

kāpostu hektāri, gan nopelnītā 
nauda. Iesākumā bērni darbam 
kolhozā „Pabaži” esot pieteikušies 
nelabprāt. Taču laika gaitā mazo 
darbarūķu skaits audzis. Pirmajā 
gadā strādājuši 50 skolēni. Darbs 
sācies 4. jūnijā. Izravēti 10 hektāri 
cukurbiešu, 3,2 hektāri kāpostu un 
1 hektārs kartupeļu. Pēc darba bi-
jusi atpūta pie ezera un tad pusdie-
nas. Noslēgumā skolēni devušies 
ekskursijā pa kolhozu un rīkojuši 
noslēguma koncertu, kur ar paš-
sacerētiem dzejoļiem uzstājušies 
Andris Bērziņš un Jānis Alups.

„Manās atmiņās no darba 
gaitu sākuma (1975./76. mācī-
bu gadā) palicis tāds neparasts 
fakts, ka skolas vakaros spēlēja 
Saulkrastu ugunsdzēsēju an-
samblis un skolotāji dejoja kopā 
ar skolēniem. Bija reizes, kad balli 
sāka skolotāju pāris, piemēram, 
jaunais fizikas skolotājs Imants 
Bilēvičs ar savu kundzi, kura gan 
nebija skolotāja, bet uz ballēm 
nāca. Dejojām ar kolēģiem, ar au-
dzēkņiem. Bija jautri,” – tā savus 
pirmos darba gadus atceras sko-
lotāja Erna Černišova (Meirāne).

Šī bija pēdējā pilnā padom-
ju desmitgade ar oktobrēniem, 
pionieriem, komjauniešiem, ar 
ražošanas praksēm, ar ierindas 
skatēm, militārajām apmācībām 
un Ļeņina dzimšanas dienām. Vēl 
pavisam drīz – un klāt jau atmoda.

Jānis Daukša 
Nepieciešamos materiālus rakstam 
sagatavoja Saulkrastu vidusskolas 
muzeja vadītāja Vizma Niedre

Kuģubūvei jubileja
Sākums „Saulkrastu Domes Ziņas” 

maija un jūnija numuros.
Kad dēļi izžuvuši, tos sutina zemē 
ieraktā ar velēnām apkrautā krās-
nī, lai tos varētu pieliekt un pie-
stiprināt karkasam. 

Atkarībā no burinieka lielu-
ma būvmeistara vadībā strādā 15 
līdz 30 cilvēku, kalēju un darvas 
tecinātāju ieskaitot. 

Netālu no būves vietas ir smē-
de, kur kalējs gatavo vajadzīgās 
detaļas no dzelzs. Katram būv-
meistaram ir savs uzticams kalējs, 
jo dzelzs ir dārgs materiāls, un 
brāķi darbā nedrīkst pieļaut.

Pirmajā vasarā liek ķīli, vad-
ņus* un brangas, otrajā veido apšu-
vumu un, ja paspēj, kuģi nolaiž jūrā. 

Kuģus būvē parasti klajā laukā, 
jūrmalas kāpās, kur var ērti pievest 
būvmateriālus, kā arī vietā, kur 
būtu vieglāk ievilkt kuģi jūrā.

„Kuģa kāzas”
Katram kuģim, tāpat kā cilvēkam, 
ir vārds. Burinieku īpašnieki par 
kuģa vārdu sāk domāt pēdējā 
ziemā, kad jūru vēl klāj ledus. Iz-
domātais vārds tad ir jātur slepe-
nībā, nedrīkst to izpaust, izpļāpā-
šanās būtu kuģim slikta zīme. 

Kad vārds ir izdomāts, zēģel-
nieks uzbūvēts, īpašniekiem un 
būvniekiem ir pienācis visatbil-

dīgākais, visgrūtākais un svinīgā-
kais darbs – burinieka nogādāša-
na ūdenī, tā sauktās „kuģu kāzas”.

Nav joka lieta ievilkt jūrā 30 vai 
pat 40 metrus garu un ap 200 ton-
nu smagu kuģa korpusu. Mūsu, 
Vidzemes, jūrmalā tas sevišķi grūti 
izdarāms, jo, pirmkārt, nav piemē-
rota slīpuma kāpu un, otrkārt, ku-
ģim nepieciešamais dziļums sākas 
tikai aiz trešā sēkļa vaļņa. 

„Kuģu kāzām” vispirms ir jāsa-
gaida piemērots laiks, lai kādas die-
nas nebūtu vētras, kas varētu kuģi 
izmest krastā un sadragāt. Pēc tam 
tiek izziņots tuvākā un tālākā ap-
kārtnē, ka tiks nolaists ūdenī jauns 
kuģis. Ierodas talcinieki – kaimiņi, 
radi, interesenti. Kā jau kāzās, ir 
gan muzikanti, gan mielasts. Ti-
kai līdz mielastam gan jāpagaida! 
Vispirms jaunais kuģa korpuss ir 
jānolaiž ūdenī. Pa īpaši izveidotu 
ieziepētu koka reni, lai labāk slī-
dētu, kuģi ar vinčām velkot un ar 
smagiem baļķiem sitot pa burinie-
ka pakaļgalu, „dzen” uz jūru. Šis 
darbs ir ilgs un laikietilpīgs, bet zē-
ģelnieks collu pa collai dodas pretī 
jūrai. Kad jaunā kuģa priekšgals 
pieskaras ūdenim, kuģa īpašnieks 
nosauc izvēlēto vārdu skaļi. (Vē-
lākos laikos modē nāk stipru dzē-
rienu pudeļu dauzīšana pret kuģi.) 
Kādu vārdu pirmo nosauc, tāds 

arī kuģim paliek, jo atpakaļ vārdu 
ņemt nedrīkst – tā ir slikta zīme. 

Interesants gadījums ir noticis, 
iespējams, Ainažos. Tur jaunais ku-
ģis sācis pārāk ātri slīdēt uz jūru, tā 
saimnieks – un tātad arī krusttēvs 
– sapinies tauvās un parauts līdzi. 
Apmulsumā nobijies un uzsaucis 
kā zirgam: ”Tprrū!”. Var jau būt, ka 
šis gadījums ir izdomāts, bet droši 
zināms, ka 1882. gadā Ainažos ūde-
nī nolaists divmastu gafelšoneris 
ar vārdu „Tprrū” un ar šādu vārdu 
braucis visu savu mūžu.

Vienā dienā nogādāt burinie-
ku aiz trešā sēkļa izdodas reti. Tad, 
kad ūdens dziļuma dēļ savus pie-
nākumus nevar veikt ne stūmēji, 
ne vilcēji, tos nomaina vīri laivās. 
Dažreiz pat nepieciešams gaidīt 
ūdens uzplūdumu, lai kuģa kor-
pusu nogādātu drošos ūdeņos – 
tālāk no krasta. Labākajā gadījumā 
„kuģa kāzas” ilga divas trīs dienas, 
bet citreiz pagāja pat nedēļa. 

Nolaižot kuģi ūdenī, tas vēl ir 

tikai kuģa korpuss bez mastiem 
un takelāžas. No mūsu piekrastes 
tos parasti aizvelk kāds Rīgas ostas 
tvaika velkonis – uz Vecmīlgrāvi, 
Daugavgrīvu vai Ķīpsalu, kur nāko-
šais burinieks tiek pabeigts, iegūs-
tot staltā gafelšonera** vai barken-
tīnas izskatu. Kuģa aprīkošana reti 
notika dzimtajā ciemā. Burinie-
kiem enkurus un ķēdes piegādāja 
no Lielbritānijas – tas izmaksāja 
ļoti dārgi, bet tuvumā nekur tādus 
piemērotus enkurus nekaļ. 

Kuģu vārdu izvēlē atspogu-
ļojas jūtas, sapņi un iztēle. Mūsu 
vecvectēvi arī ir bijuši jauni, un tā-
dēļ nav jābrīnās, ka tik daudziem 
kuģiem ir doti sieviešu vārdi – tie 
ir kuģu īpašnieku sievu, līgavu vai 
meitu vārdi. Pabažos, Pēterupē un 
Skultē kuģi iegūst nosaukumus 
„Anna Matilde”, „Anna Olga”, 
„Betty”, „Amalie”, „Anna Katari-
na”, „Dorothea”, „Katarina”, „Ma-
ria”, „Julia Wictoria” un citus. Doti 
arī dēlu vārdi („Ernest David”), vai 

arī kuģis nosaukts īpašnieka uz-
vārdā („Baltzer”). Dots zvaigžņu 
vārds („Capella”), kā arī vārds no 
latviešu mitoloģijas („Kaupo”), 
no Bībeles („Noas”). Kuģis sve-
šās zemēs reprezentē savu valsti. 
Skultē 1883. gadā būvētais kuģis 
nesa vārdu „Lettonia”. Pabažos 
1873. gadā būvētā kuģa īpašnieki 
Sīmanis Celms un Pēteris Balo-
dis vēlējušies arī savu dzimto pusi 
darīt zināmu citiem un tādēļ savu 
divmastu gafelšoneri nosauca 
„Peterskapelle” vārdā.

Turpinājums sekos.

Dagnija Gurtiņa, muzeja speciāliste

* vadnis – kuģa priekšgala vai pa-
kaļagala šķautni veidojošs elements, kas 
ir it kā ķīļa turpinājums.

** gafelšoneris – burukuģis, kuram 
visos mastos ir neregulāras četrstūra 
formas slīpās buras, kuru augšējās ma-
las piestiprinātas pie gafeles (aiz viena 
gala pie masta piestiprināta apaļkoka).

1974.gada izlaidums. Centrā skolotāja Poškusa. Foto no Saulkrastu vidusskolas arhīva

Gafelšonera “Vilnis” ielaišana 
ūdenī Skultē 1922. gadā. Foto no 
Latvijas kuģniecības muzeja

Gafelšoneris “Tprrū”. Foto no 
A. Popes grāmatas “Burinieku 
gadsimts Latvijā”

Trīsmastu gafelšoneris “Amalie” 
(būvēts 1885. gadā). Foto no I. Cim-
mermanes grāmatas “Vīri un kuģi”
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„Pārsteigums”
Tā šoreiz saucās rokdarbu 
pulciņa un audēju kopas 
„Kodaļa” ikgadējā atskaites 
izstāde, kas bija gan atskats uz 
gada laikā paveikto, gan jaunu 
ideju kaldināšana.

Gan Saulkrastu pilsētas sadrau-
dzības viesim no Vācijas un Po-
lijas, gan abu pulciņu draugu 
kolektīviem no Siguldas, Krimul-
das un Carnikavas, kā arī ikvie-
nam interesentam bija iespēja 
Saulkrastu svētku laikā no 6. līdz 
14. jūlijam domes zālē apskatīt 
gada veikumu – dažādās tehnikās 
darinātos rokdarbus: šalles, adī-
tus apģērbus, rotaslietas, austus 
paklājus un gobelēnus. Savu vei-
kumu demonstrēja 22 rokdarb-
nieces un seši audēji.

   Jau otro gadu rodarbniecēm 

izveidojusies tradīcija izstādes 
noslēgumā savus darinājumus 
demonstrēt modes skatē. Šogad 
visvairāk aplausu un atzinības 
guva Marijas Purples un Astrīdas 
Jēkabsones rādītie adījumi.

Turpinot iesākto tradīciju – 
padarīt Saulkrastus „siltākus” un 
košākus –, arī šogad rokdarbnie-
ces Saules laukumā izrotāja prie-
des, tās apadīja un aptamborēja 
(pagājušajā gadā apadīto tiltiņu 
pie Pēterupes baznīcas ikviens var 
aplūkot arī šogad).

Abiem lietišķās mākslas ko-
lektīviem šis darba gads ir bijis 
ražīgs. No 8. jūnija līdz 18. jūlijam 
Saulkrastu rokdarbnieku un au-
dēju darbus varēja aplūkot Cēsu 
izstāžu namā, kur vienkopus bija 
apskatāmi Vidzemes novada tau-
tas lietišķās mākslas pulciņu un 

studiju mākslas priekšmeti. Izstā-
de tika rīkota, lai veidotu darbu at-
lasi XXV Vispārējo latviešu Dzies-
mu un XV Deju svētku izstādei.

Aprīlī saulkrastieši piedalījās 
lietišķās mākslas festivālā „Dziedot 
dzimu, dziedot audu” Krimuldā.

Rokdarbu pulciņa darbnī-
cā un austuvē šogad pirmo rei-
zi notika atklātā Latvijas akcija 
„Satiec savu meistaru!”. Meistari 
viesojās Saulkrastu un Zvejniek-
ciema vidusskolās. A. Jēkabsone, 
V. Krūmiņa, R. Smilga, R. Matīsa, 
A. Odineca un I. Rubene skolēnus 
iepazīstināja ar cimdu adīšanu, 
bet Ē. Krūkliņš demonstrēja vir-
vju vijumus no pakulām.

Nākamais gads no rokdarbnie-
kiem un audējiem prasīs vēl lielāku 
atdevi, jo vasarā notiks XXV Vispā-
rējie latviešu Dziesmu un XV Deju 

svētki, bet rokdarbu pulciņš atzīmēs 
30 gadu jubileju. Vēl mazliet vasaras 
saules, un tad jau rudens novakarēs 
ikviens, kuru interesē rokdarbi un 
aušana, būs laipni aicināts pievie-

noties Saulkrastu rokdarnieku pul-
ciņam vai audēju kopai „Kodaļa”.

Guna Lāčauniece, 
rokdarbnieku pulciņa vadītāja

Radošās dzīves turpinājumi Vidzemes 
jūrmalas Mūzikas un mākslas skolā
Vidzemes jūrmalas Mūzikas 
un mākslas skola (VJMMS) 
jauno mācību gadu iesāks ar 
labām ziņām no vairākiem 
audzēkņiem, skolas 
absolventiem.

Saksofona klases absolvents Mār-
tiņš Einiks, veiksmīgi izturot 
iestājeksāmenu pārbaudījumus 
J. Mediņa mūzikas vidusskolā, 
turpmāk mācīsies minētās skolas 
džeza klasē.

Mākslas nodaļas absolventi 
Ieva Jurkeviča, veiksmīgi nokār-
tojot iestājpārbaudījumus un iz-
turot konkursu, uzņemta Rīgas 
Dizaina un mākslas vidusskolas 
vides formas specialitātē, savu-
kārt Rūdolfs Grīva, pēc VJMMS 
sekmju un skolas nobeiguma dar-
ba izvērtējuma ir uzņemts Rīgas 
Amatniecības vidusskolas koka 
mākslas un metāla mākslas no-
daļas stila mēbeļu modelēšanas 
specialitātē.

Kristiāna Krūzmētra, kura šo-
gad pabeidza VJMMS 3. klavieru 
klasi, veiksmīgi izturot iestājpār-
baudījumus un konkursu, uz-

ņemta E. Dārziņa mūzikas vidus-
skolas 3. klasē.

Apsveicam un novēlam iz-
augsmi un panākumus radošās 
dzīves turpinājumos!

Savukārt pārējie VJMMS 
absolventi – Katrīna Amoliņa, 
Arta Grabčika (flauta), Markuss 
Gūtmans (saksofons), Pēteris 
Osītis, Alise Vasiļevska (klavie-

res), Elīna Nolle (kora klase un 
vizuāli plastiskās mākslas spe-
cialitāte), Dita Kantore, Elizabe-
te Geka (vizuāli plastsikās māks-
las specialitāte) – godam izturot 
VJMMS nobeiguma eksāmenu 
laiku, saņēmuši apliecības par 
profesionālās ievirzes izglītības 
iegūšanu. 

Kā varējām pārliecināties 
mūzikas nodaļu absolventu kon-
certā un mākslas nodaļas skolas 
nobeiguma darbu prezentācijās, 
mūzikas un mākslas audzēkņu 
izlaidumu sarīkojumos, rado-
šuma un profesionālās prasmes 
visiem VJMMS absolventiem 
sniegtas un iegūtas gana stip-
ras. Radošais ceļš profesionālajā 
mākslā vai mūzikā – vēl turpmā-
kai izvēlei. 

Katrs audzēknis, kas ab-
solvējis VJMMS, un jo īpaši, ja 
izvēlējies turpināt profesionā-
lo izglītību mākslā vai mūzikā, 
sniedz skolas kolektīvam neap-
rakstāmu prieku un gandarīju-
mu!

Ieva Lazdauska, 
Līga Ķestere

Izstādi apmeklēja ne vien vietējie iedzīvotāji, bet arī viesi no tālienes. 
Hamburgas Sv.Stefana kora dalībnieki ar neviltotu interesi apskatīja 
čaklo rokdarbnieču darinājumus. Foto no domes arhīva

Mūzikas nodaļu 2012. gada absolventi kopā ar pedagogiem. Foto I. Lazdauska

Absolventu koncertā uzstājas saksofona klases 
audzēknis Mārtiņš Einiks.

Skolas Nobeiguma darbu prezentē mākslas nodaļas 
absolvente I.Jurkeviča.

Paziņojums
par Saulkrastu 
teritorijas 
plānojuma 
2012.-2024. gadam 
galīgo redakciju 
Saulkrastu novada dome 
25.07.2012. sēdē apstiprināja 
Saulkrastu teritorijas plānojuma 
2012.-2024. gadam galīgo redakciju.

Ar Saulkrastu teritorijas plā-
nojuma 2012.-2024. gadam galīgo 
redakciju var iepazīties no 2012. 
gada 20. augusta līdz 2012. gada 
10. septembrim Saulkrastu nova-
da domē Raiņa ielā 8 Saulkrastos 
domes darba laikā, kā arī Saulkras-
tu novada mājas lapā internetā 
www.saulkrasti.lv un SIA „Met-
rum” mājaslapā www.metrum.lv.

Teritorijas plānojuma izstrā-
dātājs SIA „Metrum”, Raiņa bul-
vāris 11, Rīga, LV-1050, tālrunis 
67032329, www.metrum.lv. 

Jaunus 
audzēkņus 
Vidzemes 
jūrmalas Mūzikas 
un mākslas skola 
gaida septembrī!

Uzņemšana:
• Saulkrastos trešdien, 5. sep-

tembrī, no pulksten 18 līdz 20 
– mūzikas un mākslas izglītības 
programmās – Saulkrastu novada 
domē.

• Zvejniekciemā ceturtdien, 6. 
septembrī, no pulksten 18 līdz 20 
– mūzikas izglītības programmās 
– Ostas ielā 15 un mākslas izglī-
tības programmās – Atpūtas ielā 
1b (Zvejniekciema kultūras nama 
ceturtajā stāvā).

Gaidīsim audzēkņus šādās 
specialitātēs: 

• mūzikā – klavierspēle, pū-
šaminstrumentu spēle (flauta, 
saksofons, trompete, mežrags un 
citi instrumenti), akordeona spē-
le, stīgu instrumentu spēle (vijole, 
čells, kokle, ģitāra), sitaminstru-
mentu spēle, vokālā – kora klase;

• mākslā – vizuāli plastiskās 
mākslas specialitāte.
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Sākusies pieteikšanās velopasākumam 
„Dāmas rullē!”

15. septembrī Saulkrastos 
norisināsies atraktīvās 
veloorientēšanās sacensības 
„Dāmas rullē!”.  

„Šogad „Dāmas rullē!” notiks jau 
piekto reizi. Ir lietas, kas gadu no 
gada šajās sacensībās nemainās – 
to mērķis ir, aktīvi pavadot dienu, 

atpūsties un veikt dažādus atrak-
tīvus uzdevumus, nevis pārbaudīt 
dalībnieču fiziskās spējas. Tāpat sa-
glabājam tradīciju organizēt pasā-
kumu katreiz citā pilsētā. Tā nu šo-
gad nolēmām „rullēt” Saulkrastos,” 
stāsta SievietesPasaule.lv pārstāve 
Līga Ozoliņa. Šogad sacensības so-
lās pulcināt vairāk dalībnieču nekā 
līdz šim. Paredzēta arī veloparāde.

Piedalīties sacensībās var ik-

viena sieviete vecumā no 18 ga-
diem, kas pieteikusies vai nu indi-
viduāli, vai arī izveidojot triju līdz 
piecu dalībnieču komandu. „Ai-
cinām piedalīties gan Saulkrastu 
iedzīvotājas, gan SievietesPasaule.
lv lasītājas no citām Latvijas vie-
tām. Komandas pieteikt aicinām 
arī lielus un mazus uzņēmumus,” 
saka L. Ozoliņa.

Ja arī tu vēlies piedalīties sa-

censībās, līdz 10. septembrim 
jāsūta pieteikums uz e-pastu 
damasrulle@sievietespasaule.lv, 
norādot vārdu, uzvārdu un kon-
takinformāciju. Piesakoties līdz 
31. augustam, dalības maksa ir 10 
lati, pēc tam – 15 lati no cilvēka. 
Iepriekšēja pieteikšanās obligāta! 

Vairāk informācijas par pasā-
kumu – www.sievietespasaule.lv/
damasrulle.

Biķernieku kompleksās sporta 
bāzes trasē Rīgā 7. jūlijā pirmo 
reizi notika Rīgas Motormuzeja 
kausa izcīņa autošosejā. 

Tas bija arī sacensību “Dzintara 
Volga” šīs sezonas trešais posms. 
Spraigā cīņā, spītējot karstumam, 
saulkrastietis Itālo Alsiņš ieguva 
3. vietu. Kopumā startam šajās sa-
censībās dalību bija pieteikuši 30 
sportisti, un, ņemot vērā sportis-
tu lielo atsaucību un apmeklētāju 
ieinteresētību, plānots, ka arī nā-
kamgad notiks Rīgas Motormu-
zeja kausa izcīņa.

Savukārt 20. jūlijā Palangā Lie-
tuvā norisinājās “Dzintara Volgas” 
seriāla ceturtais posms, kurā I. Al-
siņš ieņēma godalgoto 2. vietu.

Nākamās sacīkstes notiks 
Rīgā, Biķernieku kompleksās 
sporta bāzes trasē, 18. augustā, 
kur I. Alsiņš piedalīsies “Dzintara 
Volgas” piektajā posmā. 

Pludmales volejbolā turnīrā pirmo reizi uzvar Ivanovs un Vanags
Tradicionālā sporta 
un mūzikas pasākuma 
„Saulkrastu kokteilis” 
ietvaros „Koklītēs” notikušajā 
pludmales volejbola turnīrā 
„Knauf Open” pirmo vietu 
izcīnīja Ingars Ivanovs un 
Toms Vanags. Viņi finālā divos 
setos pārspēja Saulkrastu 
trīskārtējo čempionu Tomu 
Šmēdiņu, kurš šoreiz cīņā 
devās kopā ar Edgaru Toču.

Kopš 1995. gada notikuši 17 
turnīri, kuros pa sešiem čem-
pionu tituliem izcīnījuši Jānis 
Grīnbergs un Andris Krūmiņš. 
T. Šmēdiņš šajā turnīrā uzvarējis 
trīs reizes, taču vienmēr ar citiem 
pāriniekiem – 2006. gadā ar Jāni 
Šmēdiņu, 2008. gadā ar Kristiānu 
Marnicu, 2010. gadā ar A. Krūmi-
ņu, bet 2011. gadā ar Arti Caicu. 

Šoreiz T. Šmēdiņš cīņai par 
ceturto „Saulkrastu kokteiļa” lielo 
trofeju izvēlējās E. Toču, ar kuru 
1. jūlijā triumfēja Latvijas čem-
pionāta – „Zelta Open” – posmā, 
kā arī izmēģināja spēkus starp-
tautiskajā arēnā.

Tradicionāli „Saulkrastu kok-
teiļa” pludmales volejbola turnīrs 
bija starptautisks. Šoreiz sacensī-
bās startēja Krievijas duets Kirils 
Karpovs un Dmitrijs Meļņikovs, 
kuri piektdien sekmīgi pārvarēja 

kvalifikācijas turnīru, taču pa-
matturnīra pirmajā kārtā piedzī-
voja zaudējumu. Viņus pārspēja 
Gints Antoms un Dāvis Nātriņš, 
bet “zaudētāju zarā” viņus mājās 
aizsūtīja Raimonds Vilmanis un 
Kaspars Salmiņš.

“Knauf Open” pusfinālos sest-
dienas pusdienlaikā T. Šmēdiņš 
un E. Točs tikai trijos setos pār-
spēja ar čempionu īpašo uzaici-
nājumu startējušos brāļus Štālus 
– 2007. gada čempionu Austri 
un 1997. gada uzvarētāju Rin-
goldu. Izšķirošajā setā nākamie 
vicečempioni bija pārāki ar 15:12, 
revanšējoties par zaudējumu pa-
matturnīra otrajā kārtā.

Otrajā pusfinālā divsetu uz-
varu sēriju turpināja Ivanovs un 
Vanags. Viņi ar 21:13 un 21:13 pār-
liecinoši uzveica arī G. Antomu un 
D. Nātriņu, kuri pēc zaudējuma 
pamatturnīra trešajā kārtā brāļiem 
Štāliem bija spiesti līdz pusfinā-
liem virzīties pa “zaudētāju zaru”.

“Saulkrastu kokteiļa” izšķi-
rošās spēles par tituliem tradi-
cionāli notika starmešu gaismās. 
Vispirms mazajā finālā izvērsās 
aizraujoša cīņa. Pirmo setu ar 
21:16 uzvarēja Štāli, bet tad ar 
21:17 revanšējās G. Antoms un D. 
Nātriņš. Izšķirošajā setā ar 15:12 
pārāki bija Štāli.

Finālā, kad saules gaisma vairs 

neapspīdēja Saulkrastu pludmali 
un redzamību nodrošināja tikai 
starmeši, daudz izšķīra saspēlētī-
ba un savstarpējā sapratne. Iespē-
jams, tieši šo apstākļu dēļ kopā 
ļoti maz spēlējušie T. Šmēdiņš un 
E. Točs, kuri gan turnīrā atbilsto-
ši Latvijas kopējam rangam bija 
izlikti ar pirmo numuru, zaudēja 
no kvalifikācijas spēlēm startu sā-
kušajiem I. Ivanovam un T. Vana-
gam – 18:21, 15:21.

Seši labākie “Knauf Open” du-
eti atbilstoši panākumiem saņē-
ma daļu 1500 eiro balvu fonda. I. 
Ivanovs un T. Vanags veselu gadu 
varēs droši uzņemt ballītes, jo 
kokteiļus varēs jaukt vairāk nekā 

metru augstajā ceļojošajā trofe-
jā – kokteiļa glāzē. Dalītu piekto 
vietu ieguva ar otro numuru izlik-
tie Arnis Tunte un Klāvs Zaļkalns, 
kā arī Jānis Sakniņš un Toms Ben-
javs.

“Saulkrastu Kokteiļa” ietvaros 
notika arī Rīgas restorāna bāra 
“Ar mani atkal runā kaijas” ielu 
basketbola turnīrs. “Open” grupā 
triumfēja Saulkrastu komanda 
“Buildimpeks” – Jēkabs Baško, 
Kaspars Rubenis, Edgars Brumer-
manis, Roberts Bulāns. Pirmo 
reizi notikušajā Senioru (35+) tur-
nīrā pirmo vietu izcīnīja Latvijas 
valstsvienības bijušā spēlētāja un 
trenera Edmunda Valeiko pārstā-

vētā komanda “Varenie runči”. Ar 
Valeiko kopā laukumā devās arī 
Normunds Feierbergs, Aigars Ce-
russ un Edgars Lapa.

Interesanti, ka “Games4you.lv” 
varenākā bliezēja konkursā, kur uz 
īpaša boksa automāta tika pārbau-
dīts sitiena spēks, uzvarēja volejbo-
lists – Viktors Koržeņevičs.

“Saulkrastu kokteiļa” oficiālā 
mājas lapa – draugiem.lv/saulkras-
tukokteilis. 

Negaidīti ražens mēnesis 
Saulkrastu autosportistam

Saulkrastieša Itālo Alsiņa vadītais auto trasē.
Itālo Alsiņš ar iegūto kausu. 
Foto no domes arhīva

“Saulkrastu kokteiļa” pludmales 
volejbola turnīru visi čempioni:
1995.Uģis Krastiņš/Aivis Eida
1996.Andris Krūmiņš/Ilgvars Ozoliņš
1997.Ringolds Štāls/Andris Treijs
1997.Jānis Grīnbergs/Juris Gendelis
1998.Jānis Grīnbergs/Tarass Tabačuks
1999.Jānis Grīnbergs/Andris Krūmiņš
2000.Jānis Grīnbergs/Andris Krūmiņš
2001.Henriks Čivass/Tads Donela 
(Lietuva)
2002.Klāvs Zaļkalns/Edgars Sebežs
2003.Andris Krūmiņš/Ruslans Sorokins
2004.Jānis Grīnbergs/Armīns Vensbergs
2005.Andris Krūmiņš/Ruslans Sorokins
2006.Toms Šmēdiņš/Jānis Šmēdiņš
2007.Jānis Grīnbergs/Austris Štāls
2008.Jānis Šmēdiņš/Kristiāns Marnics
2010.Toms Šmēdiņš/Andris Krūmiņš
2011.Toms Šmēdiņš/Artis Caics
2012. Ingars Ivanovs/Toms Vanags

Foto no domes arhīva
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Saistošie noteikumi Nr. 8
Apstiprināti ar Saulkrastu novada domes 28.03.2012. sēdes lēmumu (prot. Nr. 3 §46)

“Par centralizētā ūdensvada un kanalizācijas tīklu un būvju
būvniecību, ekspluatāciju un aizsardzību Saulkrastu novadā”
Izdoti saskaņā ar likuma «Par pašvaldībām» 15. panta pirmās daļas 1. punktu, 43. panta pirmās daļas 11. punktu un 43. panta trešo daļu 

Lietoto terminu 
skaidrojums

Pakalpojumu sniedzējs – uz-
ņēmums, kurš ūdensapgādes un 
kanalizācijas nozarē sniedz sa-
biedriskos pakalpojumus. 

Pakalpojumu lietotājs – fi-
ziskas vai juridiskas personas, 
kuras no Pakalpojumu sniedzēja 
saņem ūdensapgādes un kanali-
zācijas pakalpojumus. 

Klients – ūdensapgādes un 
kanalizācijas Pakalpojumu lieto-
tājs, kurš ar Pakalpojumu snie-
dzēju noslēdzis līgumu par šo 
pakalpojumu lietošanu. 

Blakusklients – ūdensapgā-
des un kanalizācijas Pakalpojumu 
lietotājs, kas saņem šos pakalpoju-
mus pa Klienta īpašumā esošiem 
pagalma vai iekšējiem tīkliem, kā 
arī noslēdzis līgumu ar Klientu 
par šo pakalpojumu lietošanu. 

Tehniskie noteikumi – Pa-
kalpojuma sniedzēja izsniegts 
normatīvs dokuments, kura pra-
sības jāievēro ūdens un kanalizā-
cijas tīklu, būvju projektēšanā un 
celtniecībā.

Ūdensvada tīkli – spiediena 
cauruļvadi ūdens transportēšanai, 
kā arī uz tiem izvietotās regulējo-
šās, noslēdzošās vai mēriekārtas un 
kontrolakas.

Kanalizācijas tīkli – spiediena 
vai pašteces cauruļvadi sadzīves un 
ražošanas kanalizācijas notekūde-
ņu transportēšanai, kā arī uz tiem 
izvietotās regulējošās, noslēdzošās 
iekārtas un skatakas.

Sadzīves un ražošanas notek-
ūdeņi – kanalizācijas notekūdeņi 
no ēkām, kuri nonāk centralizēta-
jā kanalizācijas tīklā, tiek novadīti 
vietējās notekūdeņu attīrīšanas ie-
taisēs vai izsmeļamās krājtvertnēs.

Izsmeļama krājtvertne – 
hermētiski izbūvēta kanalizācijas 
notekūdeņu uzkrāšanas tvertne, 
izsūcama un izvedama ar specia-
lizētu transportu.

Pievads - ūdens un kanalizā-
cijas sistēma, kas sastāv no paze-
mes cauruļvadu un tā tehnisko 
ietaišu kopuma no pilsētas ielas 
sadales tīkla līdz ēkas ievada no-
slēgierīcei vai ievada sadalnei.

Kvartāla tīkli – ūdensvada vai 
kanalizācijas tīkls, kurš neatrodas 
uz pašvaldības zemes, bet nodroši-
na ūdens piegādi vai kanalizācijas 
notekūdeņu novadīšanu ne mazāk 
kā diviem pakalpojuma lietotā-
jiem un to diametrs ūdensvadam 
nav mazāks par 50 mm, kanalizā-
cijai nav mazāks par 160 mm. 

Tīklu apkalpošanas robežu 
akts – Pakalpojumu sniedzēja un 
Klienta vai Klienta un Blakusklien-
ta sastādīts akts, kurā norādītas ro-
bežas, kādās ūdensvada un kanali-
zācijas tīklus apkalpos katra puse. 

Verificēšana – darbību ko-
pums, lai konstatētu un apstiprinā-
tu, ka valsts metroloģiskajai kon-
trolei pakļautie mērīšanas līdzekļi 
atbilst noteiktajām prasībām.

Ūdens patēriņa skaitītāja 
mezgls – ūdens apgādes sistēmas 

posms, kurā atrodas ūdens patēri-
ņa skaitītājs no ventiļa pirms ūdens 
patēriņa skaitītāja līdz ventilim pēc 
ūdens patēriņa skaitītāja ieskaitot.

I. Vispārīgie jautājumi
1.1. Šie noteikumi nosaka sav-

starpējās attiecības starp Saulkras-
tu novada administratīvajā terito-
rijā ūdensapgādes un kanalizācijas 
Pakalpojumu sniedzējiem un no-
vada ūdensapgādes un kanalizā-
cijas Pakalpojumu lietotājiem, kā 
arī starp objektu īpašniekiem, kuri 
kanalizācijas notekūdeņus novada 
izsmeļamās krājtvertnēs un sa-
dzīves un ražošanas kanalizācijas 
notekūdeņu apsaimniekotājiem. 
Noteikumi nosaka projektēšanas, 
jaunu un rekonstruējamu ūdens-
vada un kanalizācijas tīklu un 
būvju ekspluatācijā pieņemšanas 
kārtību, ūdensvada un kanalizā-
cijas tīklu un būvju ekspluatāciju, 
lietošanu un aizsardzību, kā arī at-
tiecības, kas veidojas starp Pakal-
pojumu sniedzēju un Pakalpoju-
mu lietotāju un norēķinu kārtību 
par šiem pakalpojumiem. 

1.2. Noteikumi ir saistoši vi-
sām fiziskām un juridiskām per-
sonām, kas ir ūdensapgādes un/
vai kanalizācijas Pakalpojumu 
lietotāji, objektu, kuros atrodas 
vietējie ūdens ņemšanas avo-
ti un notekūdeņu izsmeļamās 
krājtvertnes īpašniekiem un 
ūdensapgādes un/vai kanalizā-
cijas Pakalpojumu sniedzējiem 
Saulkrastu novada administratī-
vajā teritorijā. 

1.3. Lietot Pakalpojuma snie-
dzēja piegādāto ūdeni un novadīt 
kanalizācijas notekūdeņus Pakal-
pojuma sniedzēja pārvaldījumā 
esošajos tīklos drīkst tikai Klien-
ti un Blakusklienti, ja ir noslēgts 
līgums ar Klientu vai ar Klientu 
ir panākta rakstiska vienošanās 
par tīklu lietošanu un norēķinu 
kārtību. Līgumam, kas noslēgts 
starp Pakalpojuma sniedzēju un 
Klientu tiek pievienots robežakts, 
kas nosaka ūdensvada un kanali-
zācijas tīklu ekspluatācijas atbil-
dības robežu un Ūdens patēriņa 
skaitītāja mezgla pieņemšanas 
akts. Šie pielikumi ir līguma neat-
ņemamas sastāvdaļas.

1.4. Zemes gabaliem, ja tie nav 
pašvaldības īpašums un ja tos šķēr-
so Pakalpojuma sniedzēja īpašumā 
esoši ūdensvada un kanalizācijas 
tīkli, tiek nodibināti īpašuma lie-
tošanas ierobežojumi (servitūti) par 
labu Pakalpojuma sniedzējam.  Īpaš-
niekam jānodrošina Pakalpojuma 
sniedzēja brīva un netraucēta pie-
eja augstāk minētajiem tīkliem, to 
apsekošanai, avāriju novēršanai 
vai rekonstrukcijas (remontu) dar-
bu veikšanai.

1.5. Pakalpojumu sniedzēja 
uzdevumi: 

1.5.1. dzeramā ūdens ieguve 
un ražošana atbilstoši Ministru 
kabineta 29.04.2003. noteikumu 
Nr. 235 “Dzeramā ūdens obligātās 
nekaitīguma prasības, monito-

ringa un kontroles kārtība” pra-
sībām;

1.5.2. dzeramā ūdens piegāde, 
nodrošinot ūdens spiedienu pie-
slēguma vietā pie pilsētas ūdens-
vada tīkla, ne mazāku par Lat-
vijas būvnormatīvā LBN 222-99 
„Ūdensapgādes ārējie tīkli un bū-
ves” paredzēto. Vienstāvu ēkām 
zemes virsmas līmenī 1 bar., vai-
rākstāvu ēkām palielinot ūdens 
spiedienu par 0,4 bar. katram 
stāvam, bet ne vairāk par ceturto 
stāvu, kas sastāda (2,38 bar.); 

1.5.3. no ūdensvada tīkla pie-
gādātā dzeramā ūdens realizācija; 

1.5.4. notekūdeņu savākšana 
un novadīšana līdz notekūdeņu 
attīrīšanas iekārtām;

1.5.5. notekūdeņu attīrīšana 
un novadīšana līdz iztekai ūdens-
tilpē atbilstoši Latvijas Republi-
kas Ministru kabineta 22.01.2002. 
noteikumu Nr.34 “Noteikumi par 
piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” 
prasībām;

1.5.6. ūdensapgādes un kana-
lizācijas sistēmu ekspluatācija, 
remonts un izbūve.

1.6. Pakalpojumu sniedzēja 
valdījumā un apkalpes zonā ir: 

1.6.1. ūdens ieguves, ražošanas 
un ūdens spiediena paaugstinā-
šanas būves, ielu ūdensvada tīkli, 
pievadi līdz ielu sarkanām līnijām 
vai pirmā zemes gabala robežai at-
karībā no tā, kura ir pirmā, vai līdz 
robežkrānam, kvartāla un īszaru 
tīkli, ja tie atrodas uz citu īpaš-
nieku zemes gabaliem, ir nodoti 
Pakalpojumu sniedzēja īpašumā 
un uz tiem nodibināti īpašuma lie-
tošanas ierobežojumi (servitūti) par 
labu Pakalpojuma sniedzējam, ūdens 
patēriņa skaitītāji, plāksnītes ar 
norādi par hidrantu, noslēgarma-
tūru un aku atrašanās vietu; 

1.6.2. kanalizācijas attīrīšanas 
ietaises, sūkņu stacijas, spied-
vadi, kanalizācijas ielu pašteces 
kolektori ar skatakām un pievadi 
no kolektora līdz gruntsgabala 
robežai vai kontrolakai, kas atro-
das ielu sarkano līniju robežās vai 
pašvaldības īpašumā ārpus zemes 
gabala robežas, notekūdeņu kvar-
tāla tīkli (tīkli, kuri atrodas ārpus 
ielu sarkanajām līnijām gar ēku 
apbūvi) bez ēku izvadiem, ja tie 
atrodas uz citu īpašnieku zemes 
gabaliem, nodoti Pakalpojumu 
sniedzēja īpašumā un uz tiem 
nodibināti īpašuma lietošanas ie-
robežojumi (servitūti) par labu Pa-
kalpojuma sniedzējam. 

1.7. Pakalpojumu lietotā-
ja īpašumā vai valdījumā esošie 
ūdensvada un kanalizācijas tīkli 
un būves (tai skaitā ūdens patēri-
ņa skaitītāju šahtas un kanalizā-
cijas skatakas), kā arī ūdensvada 
pievadi, iekšējie tīkli un ūdens pa-
tēriņa skaitītāja mezgli (izņemot 
ūdens patēriņa skaitītāji, kuri ir 
Pakalpojuma sniedzēja īpašumā), 
kuri atrodas Pakalpojuma lieto-
tāja zemes gabalā vai ēkā, tiek 
ekspluatēti un remontēti par viņa 
līdzekļiem. 

II. Ūdensvada un 
kanalizācijas tīklu un būvju 
projektēšana, prasības par 
pievienošanos pilsētas 
ūdensvada un kanalizācijas 
tīklam, izbūve un 
pieņemšana ekspluatācijā

2.1. Lai pievienotos pilsētas 
ūdensvada un kanalizācijas tīk-
liem, ir jāizstrādā projekts vai 
tehniskā shēma atbilstoši Minis-
tru kabineta 01.04.1997. noteiku-
miem Nr. 112 “Vispārīgie būvno-
teikumi”. 

2.2. Prasības projektēšanai: 
2.2.1. lai fiziska vai juridiska 

persona varētu pievienot savu 
objektu pilsētas ūdensvada un 
kanalizācijas tīklam, jāiesniedz 
rakstisks iesniegums Pakalpoju-
mu sniedzējam; 

2.2.2. iesniegumā jānorāda 
dati par paredzamā ūdens patē-
riņu un novadāmo notekūdeņu 
daudzumu un jāpievieno:

2.2.2.1. īpašuma tiesības aplie-
cinošs dokuments;

2.2.2.2. zemes robežu plāns ar 
zemesgrāmatā nostiprinātām ob-
jekta robežām;

2.2.2.3. atsevišķos gadījumos 
pēc Pakalpojuma sniedzēja pie-
prasījuma topogrāfiskais plāns 
komunikāciju izbūves robežās 
mērogā 1:500 ar iezīmētām paze-
mes komunikācijām;

2.2.3. Pakalpojumu sniedzējs 
dod savu atzinumu par objekta 
pievienošanas iespējām un iz-
sniedz tehniskos noteikumus 
jaunbūvēm un rekonstruējamām 
būvēm vai pamatotu atteikumu 
15 darbdienu laikā; 

2.2.4. tehnisko noteikumu de-
rīguma termiņš ir viens gads no 
izsniegšanas brīža. Termiņam bei-
dzoties, pēc pieprasītāja lūguma 
Pakalpojumu sniedzējs tehniskos 
noteikumus izskata atkārtoti;

2.2.5. tehnisko noteikumu iz-
sniegšana ir maksas pakalpojums, 
kuru izcenojumu nosaka Pakal-
pojuma sniedzējs; 

2.2.6. projekts tiek izskatīts 
ne vēlāk kā mēneša laikā no tā 
iesniegšanas Pakalpojumu snie-
dzējam. Pēc projekta saskaņoša-
nas viens eksemplārs paliek pie 
Pakalpojumu sniedzēja; 

2.2.7. saskaņotais projekts ir 
spēkā divus gadus. Ja projekts šajā 
laikā nav īstenots, tas atkārtoti 
jāsaskaņo ar Pakalpojumu snie-
dzēju. Pakalpojumu sniedzējs ir 
tiesīgs noteikt jaunas prasības; 

2.2.8. ja zemes gabalam piegu-
ļošās ielas sarkano līniju robežās 
atrodas Pakalpojumu sniedzēja 
valdījumā esošs ūdensvada un ka-
nalizācijas tīkls, tam jāpievieno: 

2.2.8.1. jaunbūves un rekons-
truējamie objekti;

2.2.8.2. esošie objekti, kuros ir 
ūdensapgādes sistēmas un kuru 
vietējā kanalizācijas sistēma ne-
atbilst tehniskajām prasībām vai 
rada ekoloģisku kaitējumu videi; 

2.2.9. ja nepieciešams aug-
stāks ūdens spiediens, Pakalpo-

jumu lietotājs par saviem līdzek-
ļiem drīkst ierīkot vietējās ūdens 
spiediena paaugstināšanas iekār-
tas. Izmaiņas tehniskajā doku-
mentācijā jāsaskaņo ar Pakalpo-
jumu sniedzēju.

2.3. Izbūve, pievienošana un 
no jauna izbūvētu vai rekonstruē-
tu tīklu pieņemšana ekspluatācijā:

2.3.1. ūdensvada un kanalizā-
cijas pievadu izbūvi par pasūtītāja 
līdzekļiem drīkst veikt attiecīgajā 
jomā sertificēta persona vai būv-
komersantu reģistrā reģistrēta 
persona Pakalpojuma sniedzēja 
uzraudzībā;

2.3.2. ūdensvada un kanalizāci-
jas pievadu pievienošanu pilsētas 
ielu tīkliem par pasūtītāja līdzek-
ļiem veic Pakalpojumu sniedzējs;

2.3.3. ūdens patēriņa skaitī-
tāja mezgla izbūvi jaunizbūvētā 
vai rekonstruētā objektā par sa-
viem līdzekļiem veic pasūtītājs, 
bet ūdens patēriņa skaitītāju, at-
bilstošu saskaņotam projektam 
,sagatavotā mezglā ievieto un no-
plombē Pakalpojuma sniedzējs;

2.3.4. pirms ūdensvada tīklu 
ekspluatācijas sākšanas pasūtītā-
jam par saviem līdzekļiem jāveic 
ūdensvada tīklu hidrauliskā pār-
baude, dezinfekcija un skalošana; 

2.3.5. pēc ūdensvada būvniecī-
bas darbu pabeigšanas un visu šo 
noteikumu prasību izpildīšanas 
tiek sastādīts akts par objekta ga-
tavību ekspluatācijai. Visa izpild-
dokumentācija, hidraulisko un 
tehnisko pārbaužu akti, dezinfek-
cijas un ūdens paraugu testēšanas 
rezultāti jānodod Pakalpojumu 
sniedzējam;

2.3.6. pēc Pakalpojumu snie-
dzēja īpašumā nododamo kanali-
zācijas tīklu izbūves, pasūtītājam 
par saviem līdzekļiem jāveic cau-
ruļvadu televīzijas inspekcija (caur-
skate) un pārbaudes rezultāti jāie-
sniedz Pakalpojumu sniedzējam; 

2.3.7. uzbūvētajām vai re-
konstruētajām ūdensvada un 
kanalizācijas būvēm jāatbilst 
apstiprinātajam projektam un 
izsniegtajiem tehniskajiem no-
teikumiem. Iespējamās atkāpes 
no projekta jāsaskaņo atbilstoši 
Vispārīgajiem būvnoteikumiem; 

2.3.8. nododot ūdensvada un 
kanalizācijas tīklus un būves Pa-
kalpojumu sniedzēja īpašumā, ir 
jāiesniedz Pakalpojumu sniedzē-
jam: 

2.3.8.1. saskaņots projekts; 
2.3.8.2. akti par segtajiem dar-

biem, akti par hidrauliskajām un 
tehniskajām pārbaudēm, akti par 
ūdensvada tīklu dezinfekciju un 
skalošanu, ūdens paraugu testē-
šanas rezultāti, kanalizācijas tīklu 
televīzijas inspekcija (caurskate) 
un pārbaudes rezultāti;

2.3.8.3. Mērniecības datu cen-
trā (MDC) apstiprināta izpilddo-
kumentācija par ūdensvada un 
kanalizācijas tīklu izbūvi; 

2.3.8.4. grāmatvedības izziņa 
par ūdensvada un kanalizācijas 
tīklu, kurus paredzēts nodot Pa-
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kalpojumu sniedzēja īpašumā, 
izmaksām un tehniskajiem rādī-
tājiem (izbūves gads, materiālu 
specifikācija, garums, diametrs, 
materiāls); 

2.3.8.5. akts par ūdens patēri-
ņa skaitītāja mezgla pārbaudi; 

2.3.8.6. dokumenti, kas aplie-
cina apgrūtinājumu ierakstīšanu 
zemesgrāmatā, ja Pakalpojuma 
sniedzēja īpašumā nododamie 
ūdensvada un kanalizācijas tīkli 
un būves apgrūtina kādu nekus-
tamo īpašumu; 

2.3.9. no jauna uzbūvētās 
vai rekonstruētās ūdensvada un 
kanalizācijas būves ekspluatā-
cijā pieņem komisija saskaņā ar 
Ministru kabineta 01.04.1997. 
noteikumiem Nr. 112 “Vispārīgie 
būvnoteikumi”;

2.3.10. pasūtītājs pēc būvnie-
cības pabeigšanas ir pilnīgi atbil-
dīgs par ūdensvada un kanalizāci-
jas tīklu un būvju uzturēšanu līdz 
objektu nodošanai Pakalpojumu 
sniedzēja īpašumā. Aizliegts tos 
izmantot ūdensapgādes un ka-
nalizācijas pakalpojumu saņem-
šanai līdz līguma noslēgšanai ar 
Pakalpojumu sniedzēju;

2.3.11. Pakalpojumu sniedzēja 
bilancē netiek pieņemti: 

2.3.11.1. pievadi, kuri iebūvē-
ti Pakalpojumu lietotāja zemes 
gabalā, ja tie paredzēti atsevišķi 
vienai ēkai;

2.3.11.2. ēku ūdensvada un ka-
nalizācijas iekšējie tīkli;

2.3.11.3. pagaidu ūdensvada 
tīkli līdz to sakārtošanai atbilstoši 
Latvijas būvnormatīvam; 

2.3.11.4. lietus ūdens novadī-
šanas sistēmas; 

2.3.12. kārtību, kādā Pakalpo-
jumu sniedzēja īpašumā nododa-
mi agrāk izbūvēti ekspluatācijā 
esoši tīkli, katrā konkrētajā gadī-
jumā nosaka Saulkrastu novada 
dome vai tās deleģēta institūcija.

III. Līguma noslēgšanas 
kārtība, ūdens patēriņa 
un notekūdeņu daudzuma 
uzskaite, norēķinu kārtība 
un patēriņa aprēķināšana 
noteikumu pārkāpumu 
gadījumos 

3.1. Līguma noslēgšanas kār-
tība: 

3.1.1. lai ūdensvada un kana-
lizācijas Pakalpojumu lietotājs 
kļūtu par Pakalpojumu sniedzēja 
Klientu, Pakalpojumu lietotā-
jam jānoslēdz līgums par pilsē-
tas ūdensvada un kanalizācijas 
pakalpojumu lietošanu. Līguma 
noslēgšanai jāiesniedz šādi doku-
menti, nepieciešamības gadījumā 
izgatavojot dokumentu kopijas: 

3.1.1.1. fiziskām personām 
– pase vai identifikācijas karte 
(uzrādīšanai), to pilnvarotām per-
sonām – pilnvara, pase vai identi-
fikācijas karte (uzrādīšanai); 

3.1.1.2. juridiskām personām – 
reģistrācijas apliecība, izziņa par 
paraksta tiesīgo personu, bankas 
rekvizīti; 

3.1.1.3. objekta piederības do-
kuments (zemesgrāmatas akts 
vai cits īpašuma apliecinošs do-
kuments), līgums par dzīvojamo 
māju pārvaldīšanu vai apsaimnie-
košanu;

3.1.1.4. zemes gabala robežu 
plāns; 

3.1.1.5. ūdensvada hidrauliskās 
un tehniskās pārbaudes akts par 

pievada izbūvi (jaunizbūvētiem 
un rekonstruējamiem ūdensvada 
pievadiem); 

3.1.1.6. akts par objekta pie-
vienošanu pilsētas kanalizācijas 
tīklam (jaunizbūvētiem un re-
konstruējamiem kanalizācijas iz-
vadiem); 

3.1.1.7. ūdens patēriņa skaitī-
tāja mezgla tehniskās pārbaudes 
(pieņemšanas) akts;

3.1.1.8. ūdensvada un kanali-
zācijas tīklu apkalpošanas robežu 
akts;

3.1.2. Pakalpojumu lietotājam 
jāsniedz informācija par iedzī-
votāju skaitu, labiekārtošanas 
pakāpi, siltumnīcu un laistāmo 
platību, kā arī jāuzrāda objekta 
inventarizācijas lieta, pakalpoju-
mu apjoma noteikšanai pēc nor-
mas, gadījumā ja uz ūdensvada 
ievada nav uzstādīts ūdens patē-
riņa skaitītājs vai pēc ūdens patē-
riņa skaitītāja nav iespējams veikt 
norēķinu (1. pielikums); 

3.1.3. ja mainās objekta vai 
ēkas īpašnieks vai apsaimnieko-
tājs, iepriekšējam Klientam viena 
mēneša laikā par to rakstiski jāin-
formē Pakalpojumu sniedzējs. 

3.2. Klienta patērētā ūdens 
daudzuma uzskaites kārtība: 

3.2.1. ūdens daudzumu, ko 
patērē Klients, nosaka pēc ūdens 
patēriņa skaitītāja rādījumiem. 
Izņēmuma gadījumos, kad ūdens 
patēriņa skaitītāja nav, – pēc eso-
šajām ūdens patēriņa normām, 
bet ne ilgāk par līgumā norādīto 
laiku; 

3.2.2. ūdens patēriņa skaitī-
tāju rādījumus nolasa Klients un 
līgumā noteiktajā termiņā pazi-
ņo tos Pakalpojumu sniedzējam. 
Klients vai tā pārstāvis, kurš pa-
ziņojis Pakalpojumu sniedzējam 
par ūdens patēriņa skaitītāja rādī-
jumiem ir atbildīgs par to (sniegto 
ziņu) patiesumu;

3.2.3. ja Klients līgumā noteik-
tajā termiņā neinformē par ūdens 
patēriņa skaitītāja rādījumiem, 
ūdens patēriņu nosaka pēc vidējā 
patēriņa iepriekšējos trīs mēne-
šos, bet ne ilgāk kā vienu mēnesi. 
Ja Klients nav informējis Pakalpo-
jumu sniedzēju par ūdens patē-
riņa skaitītāja rādījumiem divus 
mēnešus, ūdens patēriņa skaitītā-
ja rādījumu nolasīšanu var veikt 
Pakalpojumu sniedzēja pārstāvis, 
bet Klientam ir pienākums at-
maksāt Pakalpojuma sniedzējam 
ar to saistītos izdevumus saska-
ņā ar šo noteikumu 3.5.7. apakš-
punktu;

3.2.4. ja ūdens patēriņa skaitī-
tājs ir nederīgs ekspluatācijai, bo-
jāts un pēc tā nav iespējams veikt 
norēķinus, ūdens patēriņu nosa-
ka pēc vidējā patēriņa iepriekšē-
jos trīs mēnešos. Tāda norēķinu 
kārtība saglabājas līdz jauna vai 
atjaunotā ūdens patēriņa skaitī-
tāja uzstādīšanai vai līdz brīdim, 
kad tiek veikta skaitītāja verifikā-
cija, bet ne ilgāk kā vienu mēnesi; 

3.2.5. saņemto pakalpojumu 
apjoma kontrolei Pakalpojumu 
sniedzējs ir tiesīgs uzstādīt uz 
ievadiem kontrolskaitītājus, raks-
tiski paziņojot par to Klientam. 
Patēriņa nesakritības gadījumā 
norēķini par pakalpojumu tiek 
veikti pēc kontrolskaitītāja.

3.3. Notekūdeņu uzskaites 
kārtība: 

3.3.1. kanalizācijā ieplūstošo 

notekūdeņu daudzumu nosaka 
pēc ūdens daudzuma, ko ņem 
no pilsētas ūdensvada saskaņā ar 
ūdens patēriņa skaitītāju rādīju-
miem, vai arī pēc notekūdeņu uz-
skaites ierīcēm. Ja ūdens patēriņa 
skaitītāju vai notekūdeņu uzskai-
tes ierīču nav, notekūdeņu dau-
dzumu nosaka pēc spēkā esošajām 
ūdens patēriņa normām, bet ne 
ilgāk par līgumā norādīto laiku; 

3.3.2. Klientiem, kuriem ir 
savi vietējie ūdens apgādes avo-
ti un kuri sadzīves un ražošanas 
notekūdeņus novada pilsētas ka-
nalizācijas tīklos, notekūdeņu uz-
skaite tiek veikta atbilstoši uz tā 
ūdensvada tīkla uzstādītā ūdens 
patēriņa skaitītāja rādījumiem, 
kas notekūdeņu veidā nonāk 
kanalizācijā vai uz kanalizācijas 
izvada uzstādīto uzskaites ierīču 
rādījumiem; 

3.3.3. Klienta pienākums ir par 
saviem līdzekļiem uzstādīt ūdens 
patēriņa skaitītājus atbilstoši šo 
noteikumu punkta 5.2. prasībām 
uz vietējiem ūdens ieguves avo-
tiem tam ūdens apjomam, kas 
kanalizācijas notekūdeņu veidā 
tiek ievadīti pilsētas kanalizācijas 
tīklā. Klients ir šo ūdens patēriņa 
skaitītāju īpašnieks. Pakalpojumu 
sniedzējs tos ņem uzskaitē, sastā-
dot aktu par ūdens patēriņa skai-
tītāja mezgla pieņemšanu;

3.3.4. gadījumos, kad pilsētas 
dzeramais ūdens tiek iekļauts 
ražojamās produkcijas sastāvā 
vai izlietots citādi, un netiek no-
vadīts pilsētas kanalizācijā, no-
tekūdeņu uzskaiti veic atbilstoši 
notekūdeņu uzskaites ierīcēm 
vai pēc ūdens patēriņa skaitītāja 
rādījumiem, kuri uzskaita šos pa-
tēriņus;

3.3.5. pilsētas kanalizācijā no-
vadāmo notekūdeņu daudzumu 
nosaka proporcionāli izmanto-
tam dzeramā ūdens daudzumam;

3.3.6. Klienta kopējā novadī-
to notekūdeņu daudzumā tiek 
ietverts atmosfēras nokrišņu 
daudzums, kurš nonāk pilsētas 
kanalizācijas tīklā no Klienta te-
ritorijas. Tā apjomu (kubikmetri 
gadā, sadalot proporcionāli pa 
mēnešiem) nosaka aprēķinu ceļā 
saskaņā ar Ministru Kabineta 
23.08.2001. noteikumu Nr. 376 
“Noteikumi par Latvijas būvnor-
matīvu LBN 003-01 “Būvklimato-
loģija” nosacījumiem; 

3.3.7. kanalizācijas tīklā no-
vadīt atmosfēras nokrišņus Pa-
kalpojuma sniedzējs aizliedz vai 
to daudzumu limitē atkarībā no 
pilsētas kanalizācijas cauruļvada 
diametra un maksimālās caurlai-
dības pie pilna pildījuma;

3.3.8. aizliegts novadīt pilsētas 
kanalizācijas tīklā gruntsūdeņus 
bez novadāmo gruntsūdeņu dau-
dzuma uzskaites, saskaņošanas 
un līguma noslēgšanas ar Pakal-
pojuma sniedzēju.

3.4. Norēķinu kārtība par 
ūdensapgādes un kanalizācijas 
pakalpojumiem:

3.4.1. maksu par patērēto ūde-
ni un notekūdeņu novadīšanu 
nosaka saskaņā ar Sabiedrisko 
pakalpojumu regulēšanas komi-
sijas noteiktajiem ūdensapgādes 
un kanalizācijas pakalpojumu 
tarifiem;

3.4.2. par ūdensapgādes un 
kanalizācijas pakalpojumu tarifu 
izmaiņām Pakalpojumu sniedzējs 

informē atbilstoši Latvijas Re-
publikas likumos “Par sabiedrisko 
pakalpojumu regulatoriem” un 
“Par dzīvojamo telpu īri” noteik-
tajai kārtībai un termiņiem; 

3.4.3. Klients samaksā rēķinu 
par patērēto ūdeni un novadīta-
jiem notekūdeņiem līgumā ar Pa-
kalpojumu sniedzēju noteiktajā 
laikā un kārtībā; 

3.4.4. ja Klients ir nokavējis 
līgumā noteikto samaksas termi-
ņu, viņam jāmaksā līgumsods par 
katru nokavēto dienu no laikā ne-
nomaksātās summas; 

3.4.5. pretenzijas par Pakalpo-
jumu sniedzēja izrakstīto rēķinu 
Klientam jāiesniedz rakstiskā vei-
dā mēneša laikā. Iesniegtā preten-
zija neatbrīvo no rēķina samaksas 
pilnā apmērā līgumā noteiktajā 
laikā. Pamatotas pretenzijas gadī-
jumā Pakalpojumu sniedzējs veic 
korekcijas, izrakstot rēķinu par 
nākamo norēķinu periodu; 

3.4.6. ja līgums tiek lauzts pēc 
vienas vai otras puses iniciatīvas, 
Klientam jāveic pilnīgs norēķins 
par izmantotajiem ūdensapgādes 
un kanalizācijas pakalpojumiem. 

3.5. Ūdens patēriņa un Pa-
kalpojuma sniedzēja zaudējumu 
aprēķināšana noteikumu pārkā-
pumu gadījumā:

3.5.1. patvaļīgs pieslēgums 
ūdensvada vai kanalizācijas tīk-
lam;

3.5.1.1. pie patvaļīga pieslēgu-
ma ūdensvada tīklam aprēķina 
iespējamo ūdens daudzuma caur-
plūdi nominālā režīmā caur ma-
zāko sistēmā iebūvēto cauruļva-
da vai armatūras diametru, caur 
kuru iespējams lietot ūdeni 24 
stundas diennaktī no pieslēguma 
brīža (2. pielikums). Ja pieslēguma 
brīdis nav precīzi nosakāms, pie-
ņem, ka pakalpojums bez atļaujas 
lietots vienu mēnesi;

3.5.1.2. pie patvaļīga pieslēgu-
ma kanalizācijai aprēķina iespēja-
mo ūdens daudzuma novadīšanu 
kanalizācijas sistēmā no ūdens 
ņemšanas vietas ar caurplūdi 
nominālā režīmā caur mazāko 
sistēmā iebūvēto cauruļvada vai 
armatūras diametru, caur kuru 
iespējams lietot ūdeni 24 stundas 
diennaktī, no pieslēguma brīža (2. 
pielikums). Ja pieslēguma brīdis 
nav precīzi nosakāms, pieņem, ka 
pakalpojums bez atļaujas lietots 
vienu mēnesi;

3.5.2. pie patvaļīgas grunts-
ūdens novadīšanas vai drenāžas 
sistēmas pieslēgšanas kanalizā-
cijas tīklam aprēķina iespējamo 
ūdens daudzuma novadīšanu 
kanalizācijas sistēmā pa pieslēg-
tā cauruļvada konstatētā ūdens 
plūsmas laukumu ar tecēšanas 
ātrumu 1 m/sek., 24 stundas 
diennaktī no pieslēguma brīža. Ja 
pieslēguma brīdis nav precīzi no-
sakāms, pieņem, ka pakalpojums 
bez atļaujas lietots vienu mēnesi; 

3.5.3. pie patvaļīgi rekons-
truēta, pārvietota ūdens patēriņa 
skaitītāja mezgla, norautām vai 
bojātām plombām, mehāniskas 
iedarbības uz skaitītāju aprēķi-
na iespējamo ūdens daudzuma 
caurplūdi nominālā režīmā caur 
ūdens patēriņa skaitītāju 24 stun-
das diennaktī no pārkāpuma brī-
ža (2. pielikums). Ja pārkāpuma 
laiks nav precīzi nosakāms, pie-
ņem, ka pārkāpums noticis vienu 
mēnesi iepriekš;

3.5.4. ja norauta plomba no 
ugunsdzēsības aizbīdņa bez 
ugunsgrēka konstatēšanas akta 
vai ar Pakalpojuma sniedzēju 
nesaskaņotas ugunsdzēsības sis-
tēmas pārbaudē, tiek aprēķinā-
ta iespējamā ūdens daudzuma 
caurplūde nominālā režīmā caur 
ugunsdzēsības aizbīdni no pār-
kāpuma izdarīšanas brīža (2. pie-
likums). Ja pārkāpuma laiks nav 
precīzi nosakāms, tad pieņem, ka 
ūdens lietots caur šo aizbīdni 24 
stundas; 

3.5.5. par patvaļīgu pieslēgša-
nos ugunsdzēsības hidrantam un 
ūdens ņemšanu no tā tiek aprē-
ķina iespējamā ūdens daudzuma 
caurplūde nominālā režīmā caur 
hidrantu par visu tā izmantoša-
nas laiku, ja šis laiks nav precīzi 
nosakāms, pieņem, ka hidrants 
bez atļaujas lietots 24 stundas (2. 
pielikums); 

3.5.6. par patvaļīgu asenizā-
cijas cisternas iztukšošanu pilsē-
tas kanalizācijas tīklos tiek veikts 
aprēķins par iztukšotās cisternas 
tilpumu trīskāršā apmērā pēc 
pašvaldības administratīvās teri-
torijas notekūdens pieņemšanas 
punkta noteiktām izmaksām un 
piemērota administratīvā atbil-
dība;

3.5.7. ja Klients nav ziņojis 
ūdens patēriņa skaitītāja rādīju-
mus vairāk nekā divus mēnešus, 
Pakalpojuma sniedzēja pārstāvis 
var veikt rādījumu nolasīšanu 
un par šo pakalpojumu Klientam 
jāapmaksā izdevumus kā par Pa-
kalpojuma sniedzēja speciālista 
izsaukuma pakalpojumu; 

3.5.8. ja Klients nenodroši-
na vai ierobežo Pakalpojuma 
sniedzēja pārstāvja piekļūšanu 
ūdens patēriņa skaitītāja mezg-
lam, noslēdzošās armatūras vai 
skaitītāja stāvokļa pārbaudei un 
rādījumu kontrolei, tiek veikts 
aprēķins pēc trīs mēnešu vidējā 
ūdens patēriņa trīskāršā apmērā 
(izņemot gadījumus, kad Klients 
ziņojis par ilgstošu prombūtni) 
un noteikts termiņš nodrošināt 
un atbrīvot piekļuvi ūdens patē-
riņa skaitītāja mezglam nepiecie-
šamās darbības veikšanai. Termi-
ņa neievērošana gadījumā šāds 
aprēķins tiek pielietots nākošajos 
mēnešos, bet ne vairāk par trim 
mēnešiem;

3.5.9. ja netiek izpildītas vai 
kompensētas kāda no 3.5. punktā 
izvirzītām prasībām, pakalpo-
jums tiek pārtraukts.

3.6. Pārkāpuma konstatēšana, 
izdevumu aprēķināšana un izvir-
zīšanas kārtība:

3.6.1. pie pārkāpuma konsta-
tēšanas tiek sastādīts Pārkāpuma 
akts, ko paraksta Pakalpojuma 
sniedzēja pārstāvis un attiecīgais 
pārkāpējs. Pārkāpēja atteikšanās 
no akta parakstīšanas neatbrīvo 
viņu no atbildības un pienākuma 
novērst sekas;

3.6.2. pārkāpējs ir tiesīgs 
sniegt savus paskaidrojumus 
rakstiskā veidā uz pārkāpuma 
akta pielikuma;

3.6.3. pēc šo noteikumu 
3.5.punkta nosacījumiem tiek 
aprēķināts pakalpojuma izman-
tošanas lielums un kopā ar pārkā-
puma aktu, pārkāpēja paskaidro-
jumu tiek iesniegts Pakalpojuma 
sniedzēja izveidotai Ūdensvada 

10. lpp. 
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un kanalizācijas lietošanas pārkā-
pumu izskatīšanas komisijai;

3.6.4. komisija pieņem lēmu-
mu un dod rīkojumu izpildei.

IV. Ūdensvada un 
kanalizācijas tīklu 
pievienošana blakus esošā 
īpašuma ūdensvadam un 
kanalizācijai

4.1. Ja objektu nav iespējams 
tieši pievienot pilsētas ūdensvada 
un kanalizācijas tīkliem, Pakal-
pojumu sniedzējs ir tiesīgs atļaut 
pievienot objektu ūdens pieva-
dam un kanalizācijas izvadam sa-
skaņā ar šo noteikumu II. nodaļu 
jau esoša Klienta iekšējiem vai 
pagalma tīkliem aiz esošā ūdens 
patēriņa skaitītāja, ja:

4.1.1. Pakalpojuma sniedzējs 
ir saņēmis iesniegumu par vēlmi 
pievienot objektu ūdensvada un/
vai kanalizācijas sistēmai;

4.1.2. ir izstrādāta un saska-
ņota ar Pakalpojuma sniedzēju 
pieslēguma shēma;

4.1.3. ir noslēgta vienošanās 
starp Klientu un pakalpojuma lie-
totāju (Blakusklientu);

4.1.4. pievienošana nepaslikti-
na ūdens piegādi un nepasliktina 
notekūdeņu novadīšanu citiem 
Klientiem. 

4.2. Objekta īpašnieks ir tiesīgs 
izbūvēt ūdensvada vai kanalizāci-
jas pievadu ar pieslēgumu pie Pa-
kalpojuma sniedzēja tīkliem šķēr-
sojot cita īpašnieka zemes gabalu, 
ja ir izstrādāts projekts vai princi-
piālā pieslēguma shēma saskaņo-
ta ar Pakalpojuma sniedzēju un 
zemes gabala īpašnieku, caur kura 
īpašumu tiek veikta būvniecība. 

4.3. Par objekta pievienošanas 
projekta saskaņošanu ar Pakalpo-
juma sniedzēju un zemes īpašnie-
ku atbilstoši Vispārīgajiem būv-
noteikumiem ir atbildīgs objekta 
īpašnieks.

4.4. Blakusklients par ūdens-
apgādes un kanalizācijas pakal-
pojumu lietošanu slēdz līgumu ar 
Klientu. 

V. Ūdens patēriņa skaitītāji
5.1. Ūdens patēriņa skaitītāju, 

kuri uzstādīti uz objektu ūdens-
vada ievadiem, īpašnieks ir Pa-
kalpojumu sniedzējs, ja tas nav 
noteikts citādi. Pārējo objektā uz-
stādīto ūdens patēriņa skaitītāju 
īpašnieks ir objekta īpašnieks.

5.2. Objektā patērētā ūdens 
daudzuma uzskaitei drīkst uzstādīt 
ne zemāk kā “B” precizitātes klasei 
atbilstošu ūdens patēriņa skaitītāju 
atbilstoši Latvijas būvnormatīvam 
LBN 221-98 „Ēku iekšējais ūdens-
vads un kanalizācija” un, ievērojot 
MK noteikumus Nr.664 „Noteiku-
mi par metroloģiskajām prasībām 
ūdens patēriņa skaitītājiem”.

5.3. Ūdens patēriņa skaitītā-
jam ir jābūt ieskrūvētam speciā-
lās saskrūvēs vai atlokos, kuros 
paredzēti urbumi plombējamās 
stieples ievēršanai.

5.4. Ūdens patēriņa skaitītāja 
īpašniekam jānodrošina ūdens 
patēriņa skaitītāju pārbaude un 
verifikācija atbilstoši MK notei-
kumiem Nr. 981 „Noteikumi par 
mērīšanas līdzekļu atkārtoto ve-
rificēšanu, verificēšanas sertifikā-
tiem un verificēšanas atzīmēm”.

5.5. Klientam jāievēro šādi no-
teikumi: 

5.5.1. jāuztur ūdens patēriņa 
skaitītāja atrašanās vietās (telpās, 
šahtā) tīrība un kārtība (aizliegta 
nepiederošu priekšmetu uzglabā-
šana); 

5.5.2. pēc Pakalpojumu snie-
dzēja pieprasījuma jānodrošina 
pieeja ūdens patēriņa skaitītāja 
mezglam tā tehniskā stāvokļa 
pārbaudei, ūdens patēriņa skai-
tītāja rādījumu nolasīšanai vai tā 
nomaiņai;

5.5.3. jānodrošinās pret nepie-
derošu personu piekļūšanu ūdens 
patēriņa skaitītājam;

5.5.4. jāaizsargā ūdens patēri-
ņa skaitītāja mezgls no aizsalša-
nas. 

5.6. Ja Klientam radušās šau-
bas par esošā ūdens patēriņa skai-
tītāja rādījumu pareizību, viņš 
ir tiesīgs pieprasīt Pakalpojumu 
sniedzējam veikt ārpuskārtas pār-
baudi. Ja pārbaudē konstatē, ka 
ūdens patēriņa skaitītājs ir derīgs 
ekspluatācijai, pārbaudes izdevu-
mus sedz Klients, bet ja konstatē, 
ka ūdens patēriņa skaitītājs ir ne-
derīgs ekspluatācijai, Pakalpoju-
mu sniedzējs veic patērētā ūdens 
daudzuma pārrēķinu par pēdē-
jiem 3 (trīs) mēnešiem pēc Klien-
ta vidējā patēriņa iepriekšējos 6 
(sešos) mēnešos, un Pakalpojumu 
sniedzējs sedz visus izdevumus, 
kas saistīti ar ūdens patēriņa skai-
tītāja pārbaudi vai nomaiņu. 

5.7. Ja Pakalpojumu sniedzē-
jam ir radušās šaubas par esošā 
ūdens patēriņa skaitītāja rādīju-
mu pareizību, Pakalpojumu snie-
dzējs ir tiesīgs par saviem līdzek-
ļiem veikt skaitītāja pārbaudi vai 
nomaiņu. 

VI. Ūdens piegādes 
pārtraukšana un 
kanalizācijas atvienošana

6.1. Pakalpojumu sniedzējs 
ir tiesīgs uz laiku samazināt vai 
pārtraukt ūdens piegādi un pār-
traukt notekūdeņu novadīšanu 
atsevišķiem Pakalpojuma lietotā-
jiem vai rajoniem bez iepriekšēja 
brīdinājuma: 

6.1.1. ja pārtraukta elektro-
enerģijas piegāde sūkņu stacijām; 

6.1.2. ja ir palielināta ūdens 
piegāde ugunsgrēka vietai; 

6.1.3. dabas katastrofas laikā; 
6.1.4. avārijas laikā. 
6.2. Pakalpojumu sniedzējam 

jādara viss iespējamais, lai ūdens 
piegādes piespiedu pārtraukums 
būtu iespējami īss.

6.3. Ja plānotais ūdens pie-
gādes pārtraukums ilgāks par 2 
stundām Pakalpojumu sniedzē-
jam jābrīdina Pakalpojuma lie-
totāji 3 (trīs) dienas iepriekš un 
jānodrošina alternatīva ūdens 
ņemšanas iespēja. 

6.4. Ja Pakalpojumu lietotājs 
nenovērš savā īpašumā vai val-
dījumā esošo ūdensvada un ka-
nalizācijas tīklu bojājumus, kas 
ietekmē ūdensapgādi pārējiem 
Pakalpojumu lietotājiem, nodara 
kaitējumu citam īpašumam vai 
nes zaudējumus Pakalpojuma 
sniedzējam, Pakalpojumu snie-
dzējs ir tiesīgs pārtraukt pakalpo-
jumu sniegšanu nekavējoši.

6.5. Ja Pakalpojuma lietotājs 
vēlas pārtraukt ūdens padevi sa-
vam objektam ūdensvada vai ka-
nalizācijas tīklu rekonstrukcijas 
darbu veikšanai vai cita iemesla 
dēļ, par to iepriekš rakstiski jā-

informē Pakalpojuma sniedzējs 5 
(piecas) dienas iepriekš.

6.6. Pakalpojuma lietotāja 
pienākums ir brīdināt iedzīvotā-
jus un organizācijas, kurām tiks 
pārtraukta ūdens piegāde vismaz 
3 (trīs) dienas iepriekš.

6.7. Ūdens padeves pārtrauk-
šanu un atjaunošanu Pakalpoju-
ma sniedzēja apkalpes zonā veic 
Pakalpojuma sniedzējs pēc pilnas 
priekšapmaksas saņemšanas.

6.8. Pakalpojumu sniedzējs 
nav atbildīgs par pārtraukumiem 
ūdens piegādē un notekūdeņu 
novadīšanā, ja Pakalpojumu lie-
totāja īpašumā vai valdījumā eso-
šie ūdensvada un kanalizācijas 
tīkli ir bojāti. 

6.9. Pakalpojumu sniedzējs 
ir tiesīgs nekavējoties pārtraukt 
ūdensapgādes un notekūdeņu 
novadīšanas pakalpojumu snieg-
šanu, ja Pakalpojumu lietotājs 
nenoslēdz līgumu ar Pakalpoju-
mu sniedzēju. 

6.10. Pakalpojumu sniedzējs ir 
tiesīgs pārtraukt ūdensapgādes un 
kanalizācijas pakalpojumus, ievē-
rojot Ministru kabineta 03.07.2001. 
noteikumus Nr. 298 “Kārtība, kādā 
pārtraucama sabiedrisko pakalpo-
jumu sniegšana”, par to rakstiski 
brīdinot lietotāju 10 dienas ie-
priekš, šādos gadījumos: 

6.10.1. Pakalpojuma lietotājs ar 
savu darbību vai bezdarbību trau-
cē vai kavē Pakalpojuma sniedzēja 
darbiniekam piekļūt pie ūdensva-
da vai kanalizācijas ierīcēm, kā arī 
kontrolierīcēm (piemēram, ūdens 
patēriņa skaitītājam);

6.10.2. Pakalpojuma lieto-
tājs nesniedz ūdens patēriņa 
uzskaitei nepieciešamās ziņas;  
       6.10.3. Pakalpojuma lietotājs ir 
bojājis vai patvaļīgi regulējis kon-
trolierīces; 

6.10.4. Pakalpojuma lieto-
tājs patvaļīgi pievienojis jaunas 
ūdensapgādes un kanalizācijas 
sistēmas, kā arī ierīkojis nesaska-
ņotu pieslēgumu, kas neatbilst 
hidrauliskajiem un citiem tehnis-
kajiem parametriem. 

6.11. Ja Klients par saņemta-
jiem pakalpojumiem nemaksā 
līgumā noteiktajā termiņā, Pakal-
pojumu sniedzējs ir tiesīgs pār-
traukt sniegt ūdensapgādes un 
kanalizācijas pakalpojumus, par to 
rakstiski brīdinot lietotāju 30 die-
nas iepriekš. Atkārtoti lietotājs tiek 
rakstiski brīdināts trīs darbdienas 
pirms pakalpojuma pārtraukšanas.

6.12. Ja Klients nemaksā par 
dzīvojamās telpās saņemtajiem 
pakalpojumiem, Pakalpojuma 
sniedzējs samazina vai nodrošina 
pakalpojuma apjomu saskaņā ar 
Pasaules Veselības organizācijas 
noteiktajām minimālajām sani-
tārajām normām — 25 litri ūdens 
uz vienu personu diennaktī, no-
rādot ūdens ņemšanas vietu un 
par to sastādot attiecīgu aktu. Pa-
kalpojuma sniegšana samazinātā 
apjomā vai alternatīvas ūdens 
ņemšanas vietas nodrošināšana 
neatbrīvo lietotāju no pienākuma 
samaksāt par patērēto ūdeni.

6.13. Ja ir publicēta oficiāla 
informācija par Klienta maksāt-
nespējas procesa, bankrota pro-
cedūras vai, juridiskām personām 
– likvidācijas procesa –, sākšanu, 
Pakalpojumu sniedzējs, Klientu 
rakstiski brīdinot 30 dienas ie-
priekš, ir tiesīgs pārtraukt sniegt 

ūdensapgādes un kanalizācijas pa-
kalpojumus vai pieprasīt Klientam 
tā saistību izpildes nodrošinājumu 
(piemēram, galvojumu, noteiktas 
naudas summas iemaksu).

6.14. Ūdensapgādes un kana-
lizācijas pakalpojumu sniegša-
nu atjauno pēc saistību pilnīgas 
nokārtošanas triju darba dienu 
laikā pēc tam, kad Pakalpojumu 
sniedzējs ir saņēmis vai paraks-
tījis saistību izpildi apliecinošu 
dokumentu.

6.15. Pakalpojuma lietotājs 
sedz kanalizācijas pakalpojumu 
pārtraukšanas un ūdensapgādes 
pārtraukšanas vai samazināšanas 
izdevumus, kā arī šo pakalpoju-
mu atjaunošanas izdevumus.

VII. Ugunsdzēsības ierīces
7.1. Ja objekta ūdens patēriņa 

skaitītāja mezglā ir apvadlīnija, lai 
nodrošinātu ugunsdzēsības iekšē-
jo hidrantu un iekšējo ugunsdzē-
sības krānu darbību, Pakalpojumu 
sniedzējs noplombē apvadlīnijas 
aizbīdni noslēgtā stāvoklī. Klients 
ir atbildīgs par plombas tehnisko 
stāvokli un saglabāšanu. 

7.2. Ierīkojot ugunsdzēsības 
aizbīdni, nepieciešams nodroši-
nāt tehnisku iespēju to noplom-
bēt slēgtā stāvoklī. Aizbīdni atve-
rot, tiek norauta plomba.

7.3. Noņemt plombu no 
ugunsdzēsības aizbīdņa drīkst, ti-
kai dzēšot ugunsgrēku vai uguns-
dzēsības dienestam veicot uguns-
dzēsības sistēmas pārbaudi, par 
to informējot Pakalpojuma snie-
dzēju un sastādot attiecīgu aktu. 
Klientam 24 stundu laikā, jāpazi-
ņo Pakalpojuma sniedzējam par 
ugunsdzēsības aizbīdņa atkārtotu 
noplombēšanu.

VIII. Ūdensvada un 
kanalizācijas tīklu un 
būvju ekspluatācija un 
aizsardzība

8.1. Pakalpojumu sniedzēja 
valdījumā un apkalpes zonā esošos 
ūdensvada un kanalizācijas būves, 
tīklus, ūdensvada pievadus un ka-
nalizācijas izvadus (saskaņā ar no-
teikumu 1.6. punktu) ekspluatē un 
remontē Pakalpojumu sniedzējs. 

8.2. Pakalpojumu sniedzējs ir 
tiesīgs brīvi piekļūt savā īpašumā 
esošajiem ūdens patēriņa skaitī-
tājiem, ūdensvada un kanalizāci-
jas būvēm un tīkliem, kas atrodas 
zemes gabalu īpašnieku, uzņēmu-
mu un organizāciju teritorijā un 
ir apgrūtināti par labu Pakalpo-
juma sniedzējam, šo iekārtu tīklu 
tehniskajai apkalpošanai, remon-
tam un avāriju likvidēšanai. 

8.3. Vietas, kur atrodas ūdens-
vada un kanalizācijas tīkli, to aiz-
sargjoslas nedrīkst būt pieblīvētas 
ar dažādiem materiāliem, iekār-
tām. Aizliegts stādīt kokus tuvāk 
par 3 (trīs) metriem abpus ūdens-
vada vai kanalizācijas cauruļva-
da. Jābūt iespējai brīvi piebraukt 
speciālajai tehnikai un mehānis-
miem, lai varētu likvidēt avāriju 
vai veikt profilaktiskos darbus. Šā 
punkta neievērošanas gadījumā 
izdevumi par papildus veiktajiem 
darbiem (koku ciršanu, būves 
nojaukšanu, priekšmetu pārvie-
tošanu u.c.) jāsedz Klientam vai 
attiecīgā objekta īpašniekam, val-
dītājam vai lietotājam.

8.4. Aizliegts: 
8.4.1. novietot uz ūdensvada 

un kanalizācijas tīkliem, skata-
kām un hidrantiem materiālus 
un citus priekšmetus; 

8.4.2. būvēt jebkādas būves 
un paralēli ierīkot citas komuni-
kācijas virs ūdensvada un kana-
lizācijas tīkliem, neievērojot Aiz-
sargjoslu likumu;

8.4.3. nepiederošām perso-
nām bez saskaņošanas ar Pakal-
pojuma sniedzēju veikt jebkādus 
darbus Pakalpojuma sniedzēja 
īpašumā esošos ūdensvada un ka-
nalizācijas tīklos. 

8.5. Klients ir pilnībā atbil-
dīgs par savas ūdensapgādes un 
kanalizācijas sistēmas tehnisko 
apkopi un darbību. Ja Klients sa-
vām vajadzībām izmanto vietējos 
ūdens avotus (artēziskos urbu-
mus), šiem ūdensvada tīkliem 
jābūt fiziski atvienotiem (ar gaisa 
spraugu) no ūdensvada tīkliem, 
pa kuriem tiek piegādāts pilsētas 
ūdens. Klientam jāseko ūdens-
vada un kanalizācijas iekšējo 
tīklu un armatūras tehniskajam 
stāvoklim, un jebkura noplūde 
nekavējoties jālikvidē par saviem 
līdzekļiem. 

8.6. Klientam jāsaglabā visa 
savā īpašumā vai valdījumā izbū-
vēto ūdensvada un kanalizācijas 
iekārtu tehniskā dokumentācija. 

8.7. Objektos, kuros mainās 
īpašnieks vai apsaimniekotājs, kā 
arī ja tiek veikti rekonstrukcijas 
darbi un nav objekta pievienoju-
ma ūdensvada un kanalizācijas 
tīklu tehniskās izpilddokumentā-
cijas vai nav izbūvētas ūdensvada 
un kanalizācijas sistēmas atbilstoši 
Latvijas būvnoteikumiem un šiem 
noteikumiem, jāveic to sakārtoša-
na par īpašnieka līdzekļiem. 

8.8. Pilsētas kanalizācijas tīklā 
ir aizliegts novadīt notekūdeņus, 
kas satur:

8.8.1. degošus piemaisījumus 
un izšķīdinātas gāzveida vielas, 
kuras veicina uzliesmojošu mai-
sījumu rašanos pilsētas kanalizā-
cijas tīklā;

8.8.2. bioloģiski nedegradē-
jamas sintētiskās virsmas aktīvās 
vielas (SVAV);

8.8.3. skābes un citas vielas, 
kuras var izraisīt cilvēka veselī-
bai bīstamu gāzu (sērūdeņraža, 
oglekļa oksīda, zilskābes, sē-
roglekļa u.c.) izdalīšanos;

8.8.4. radioaktīvas vielas;
8.8.5. cietus priekšmetus, tek-

stilizstrādājumus, smiltis, eļļas, 
taukus un citas vielas, kas var vei-
cināt pilsētas kanalizācijas tīkla 
aizsērēšanu;

8.8.6. nesasmalcinātus pārti-
kas un ražošanas atkritumus;

8.8.7. koncentrētus šķīdumus, 
kas radušies, skalojot cisternas, 
kublus utml.;

8.8.8. naftas produktus.
8.9. piesārņojošo vielu li-

mitējošā koncentrācija pilsētas 
kanalizācijas tīklā novadāmajos 
notekūdeņos nedrīkst pārsniegt 
normas, kas norādītas Ministru 
Kabineta 22.01.2002. noteikumos 
Nr. 34, «Noteikumi par piesārņo-
jošo vielu emisiju ūdenī». 

8.10. Aizliegts kanalizācijas 
skatakās izliet notekūdeņus, iz-
tukšot asenizācijas cisternas, iz-
mest cietos atkritumus, novadīt 
atkušņa ūdeņus un gruntsūdeņus. 

8.11. Klientam ir jāsagatavo 
iekšējie tīkli un armatūra, kā arī 
ūdens patēriņa skaitītāja mezgls 
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darbam ziemas apstākļos, nepie-
ļaujot to sasalšanu.

8.12. Pakalpojuma lietotājiem 
piederošās ēku pagraba vai puspag-
raba telpās, kur ir ierīkotas sanitā-
rās iekārtas (izlietnes, sēdpodi, tra-
pi u.c.) un drenāžas sistēmas:

8.12.1. sanitāri tehniskās ierī-
ces, kuru virsas novietotas zemāk 
par tuvākās skatakas vāka līmeni, 
pievieno atsevišķai kanalizācijas 
sistēmai izolēti no augstāk izvie-
toto telpu kanalizācijas, izbūvējot 
atsevišķu izlaidi un ierīkojot uz 
tās elektrificētu aizbīdni, kuru 
automātiski vada kanalizācijas 
caurulē ievietots signāldevējs, vai 
speciālu vienvirziena vārstu (du-
bultvārstu), aiz kuriem ūdens te-
cēšanas virzienā pieļaujama augs-
tāk novietoto stāvu kanalizācijas 
sistēmu pievienošana; 

8.12.2. aizliegts uzglabāt pro-
duktus un materiālās vērtības.

8.13. Pakalpojuma sniedzējs 
neatbild par Pakalpojuma lietotā-
jam radītiem zaudējumiem pag-
raba vai puspagraba aplūšanas ga-
dījumā, ja Pakalpojuma lietotājs 
neizpilda šo noteikumu 8.12.1. un 
8.12.2. apakšpunkta nosacījumus 
vai ir bojātas kanalizācijas pārplū-
šanas aizsargsistēmas.

8.14. Ja Pakalpojumu snie-
dzēja pārstāvis konstatē šo no-
teikumu un savas kompetences 
ietvaros Latvijas būvnormatīvu 
pārkāpumus, Pakalpojumu lieto-
tāja pārstāvja klātbūtnē tiek sa-
stādīts akts-priekšraksts, norādot 
trūkumu novēršanas laiku. Pa-
kalpojumu lietotāja atteikšanās 
parakstīt aktu neatbrīvo viņu no 
atbildības un pienākuma novērst 
trūkumus. Akta eksemplārs ar 
norādījumu par konstatēto pār-
kāpumu novēršanas termiņu tiek 
nosūtīts Klientam. 

8.15. Ja Pakalpojuma lietotāja 
ūdensvada pievadam, kanalizā-
cijas izvadam nav ierīkotas no-
slēgarmatūras vai citas drošības 
sistēmas, kā arī netiek ievēroti 
šie noteikumi un Latvijas būv-
normatīvi, par applūdinātajām 
telpām un materiālajiem zaudē-
jumiem Pakalpojuma sniedzējs 
atbildību nenes. 

8.16. Klientam jāuzrauga 
ūdensvada pievada aizbīdņi un 
aizbīdņa kapes, savas teritori-
jas robežās esošas ūdensvada un 
kanalizācijas ietaises (caurules, 
ūdens patēriņa skaitītāja mezgls, 
lūkas, skatakas, režģi, norādīju-
mu plāksnītes u.c.), nepieļaujot 
to bojāšanu, applūdināšanu un 
aizsalšanu, kā arī jāattīra no atkri-
tumiem, ledus un sniega skataku 
vāki. Jānodrošina virszemes ūde-
ņu neieplūšana skatakās. Jāuzma-
na, lai uzstādītās plombas netiktu 
noņemtas vai bojātas, Klientam 
jāatļauj izvietot uz ēku sienām vai 
žogiem plāksnītes ar norādi par 
hidrantu, armatūras un skataku 
atrašanās vietu. 

8.17. Klients nav tiesīgs bez 
saskaņošanas ar Pakalpojumu 
sniedzēju pārtraukt ūdens pie-
gādi un notekūdeņu novadīša-
nu citiem klientiem, kuri saņem 
pakalpojumu caur viņa teritorijā 
esošiem tīkliem.

8.18. Atklājot ūdensvada un 
kanalizācijas ielu tīklu un būvju 
bojājumus, aku vāku, hidrantu un 
aizbīdņu kapīšu pazušanu, Klien-
tam par to nekavējoties jāziņo Pa-

kalpojumu sniedzējam un iespēju 
robežās jāiezīmē bojātā vieta. 

8.19. Personām, kas sabojā-
jušas ūdensvada un kanalizācijas 
tīklus un būves, nekavējoties jāzi-
ņo par to Pakalpojumu sniedzē-
jam. 

8.20. Vainīgām personām 
pilnā apmērā jāatlīdzina Pakal-
pojumu sniedzēja zaudējumi par 
bojātajiem ūdensvada un kanali-
zācijas tīkliem un būvēm, kā arī 
izdevumi notekūdeņu attīrīšanas 
normāla tehnoloģiska procesa at-
jaunošanai pilsētas kanalizācijas 
attīrīšanas iekārtās, ja tie radu-
šies, Pakalpojuma lietotājam pār-
kāpjot šo Noteikumu 8.8., 8.10. 
un 8.11. punktā minētās prasības. 
Vainīgām personām jāsedz valsts 
uzraudzības iestāžu piemērotie 
naudas sodi par ūdenstilpēm un 
zivsaimniecībai nodarītajiem 
zaudējumiem, kuri radušies, kai-
tīgajām vielām no pilsētas kanali-
zācijas sistēmām ieplūstot ūdens-
tilpēs. 

8.21. Pakalpojumu sniedzēja 
un Pakalpojumu lietotāja attie-
cības, kas nav noteiktas šajos no-
teikumos, regulē Latvijas Repub-
likas normatīvajos aktos noteiktā 
kārtība.

IX. Sadzīves un 
ražošanas notekūdeņu 
apsaimniekošana

9.1. Sadzīves un ražošanas no-
tekūdeņu (tajā skaitā notekūde-
ņu, kas tiek novadīti izsmeļamās 
krājtvertnēs) radītāja, nekustamā 
īpašuma īpašnieka, tiesiskā valdī-
tāja vai apsaimniekotāja pienāku-
mi ir:

9.1.1. noslēgt līgumu par sa-
dzīves un ražošanas notekūdeņu 
novadīšanu centralizētajā kana-
lizācijas tīklā vai savākšanu ar sa-
dzīves un ražošanas notekūdeņu 
apsaimniekotāju un ievērot līgu-
ma noteikumus;

9.1.2. nepieļaut sadzīves un 
ražošanas notekūdeņu novadīša-
nu dabā vai to noplūšanu (iztecē-
šanu, iesūkšanos grunts slāņos); 

9.1.3. segt sadzīves un ražoša-
nas notekūdeņu apsaimniekoša-
nas izmaksas;

9.1.4. segt sadzīves un ražoša-
nas notekūdeņu apsaimniekotāja 
papildus izmaksas gadījumos, ja 
sadzīves un ražošanas notekūde-
ņu sastāvā tiek konstatēti bīsta-
mie atkritumi, kuru savākšanai 
normatīvajos aktos ir noteikta 
īpaša kārtība un prasības, vai tie 
satur mehāniskus piemaisījumus 
lielākus par 50 mm;

9.1.5. nepieļaut sadzīves un ra-
žošanas notekūdeņu sajaukšanu 
ar citām vielām, kas var sekmēt to 
sastāva kvalitatīvās izmaiņas; 

9.1.6. no sadzīves un ražoša-
nas notekūdeņu apsaimniekotāja 
prasīt un saņemt apmaksas do-
kumentu, kurā uzrādīti dati par 
savākto sadzīves un ražošanas 
notekūdeņu daudzumu, pakal-
pojuma sniegšanas datumu un 
sadzīves un ražošanas notekūde-
ņu apsaimniekotāja rekvizīti, un 
saglabāt to 2 (divus) gadus no do-
kumenta saņemšanas dienas; 

9.1.7. saistošo noteikumu 
9.1.6. apakšpunktā minētos do-
kumentus uzrādīt šo noteikumu 
10.3. punktā minētajām amatper-
sonām. 

9.2. Sadzīves un ražošanas 

1. pielikums Saulkrastu novada domes 
2012. gada 28. marta saistošajiem noteikumiem Nr. 8

Ūdensapgādes un kanalizācijas patēriņa normas, ja 
uzskaite netiek veikta ar ūdens patēriņa skaitītājiem

Nr. 
p.k.

Labiekārtošanas pakāpe Patēriņa norma vienam 
cilvēkam (m³/mēn.)

1. Centralizēta ūdensapgāde, kanalizācija ar vannu 
vai dušu un skalojamu sēdpodu 7,5

2. Centralizēta ūdensapgāde, kanalizācija bez vannas 
vai dušas 3,6

3. Centralizēta ūdensapgāde, kanalizācija bez vannas, 
dušas un skalojama sēdpoda 2,7

4. Centralizētās ūdensapgādes brīvkrāns ārpus ēkas 1,2

Nr. 
p.k. Ūdens patērētāji Mērvienība Patēriņa norma 

(m³/mēn.)
1. Laistīšanai (zālāji, puķu dobes, sakņu 

dārzi u.c.) 6 mēneši gadā
 uz 100 m² 18,0

2. Siltumnīcas 6 mēneši gadā  uz 100 m² 45,0
3. Celtniecības vajadzībām m³ 15,0

notekūdeņu apsaimniekotāja 
pienākumi: 

9.2.1. noslēgt līgumus ar sa-
dzīves un ražošanas notekūdeņu 
radītājiem par sadzīves un ražo-
šanas notekūdeņu savākšanu; 

9.2.2. noslēgt līgumu ar no-
tekūdeņu pieņemšanas punkta 
īpašnieku vai apsaimniekotāju 
pašvaldības administratīvajā te-
ritorijā; 

9.2.3. savāktos sadzīves un ra-
žošanas notekūdeņu, pārvadāt ar 
šim nolūkam paredzēto speciali-
zēto transportu; 

9.2.4. savāktos sadzīves un 
ražošanas notekūdeņu izliet tikai 
šim nolūkam paredzētās vietās 
(nosaka notekūdeņu pieņemša-
nas punkta īpašnieks vai apsaim-
niekotājs) – notekūdeņu pieņem-
šanas punktos; 

9.2.5. veikt savākto sadzīves 
un ražošanas notekūdeņu uzskai-
ti un pēc pieprasījuma sniegt zi-
ņas pašvaldībai;

9.2.6. sadzīves un ražošanas 
notekūdeņu apsaimniekotājam 

ir tiesības prasīt papildu samaksu 
par sadzīves un ražošanas notek-
ūdeņu savākšanu, ja tie satur me-
hāniskus piemaisījumus, lielākus 
par 50mm vai to savākšanai ne-
pieciešama cita metode.

X. Administratīvā atbildība 
par noteikumu pārkāpšanu

10.1. Par Noteikumu 3.5.6., 
8.4., 8.8., 8.10. un 9.1.2. apakš-
punktā minēto prasību pārkāpu-
miem vainīgās personas var tikt 
sodītas ar naudas sodu līdz Ls 
250,00. 

10.2. Par Noteikumu 5.5. pun-
kta un 8.16. apakšpunkta pārkā-
pumu Klients var tikt sodīts ar 
naudas sodu līdz Ls 50,00. 

10.3. Noteikumu izpildi kon-
trolēt un sastādīt administratīvos 
protokolus savas kompetences 
robežās ir tiesīgas šādas amatper-
sonas: 

10.3.1. Saulkrastu novada paš-
valdības policijas amatpersonas; 

10.3.1. Saulkrastu novada būv-
inspektors;

10.3.3. Pakalpojumu sniedzē-
ja pārstāvji, ja tiesības sastādīt 
administratīvo protokolu viņiem 
noteiktas ar Saulkrastu novada 
domes pilnvarojumu. 

10.4. Administratīvos proto-
kolus izskata Saulkrastu novada 
domes Administratīvā komisija. 

10.5. Administratīvā soda uz-
likšana neatbrīvo pārkāpējus no 
noteikumu ievērošanas. 

XI. Pārejas noteikumi
11.1. Saistošie noteikumi pub-

licējami laikrakstā “Saulkrastu 
Domes Ziņas” un stājas spēkā 
nākamajā dienā pēc publicēšanas. 

11.2. Ar šo Noteikumu spē-
kā stāšanās brīdi spēku zaudē 
Saulkrastu pilsētas ar lauku terito-
riju domes 27.07.2007. Noteikumi 
Nr.4 “Par centralizētā ūdensvada 
un kanalizācijas tīklu un būvju 
būvniecību, ekspluatāciju un aiz-
sardzību Saulkrastu pašvaldībā”.

E.Grāvītis, 
Domes priekšsēdētājs

2. pielikums Saulkrastu 
novada domes 

2012. gada 28. marta saistošajiem 
noteikumiem Nr. 8

Ūdens nominālā caurplūde

Nr. 
p.k.

Diametrs
mm

Caurule, aizbīdnis
Qnom m3/st.

1. 15 1,5

2. 20 2,5

3. 25 3,5

4. 32 6

5. 40 10

6. 50 15

7. 65 25

8. 80 40

9. 100 60

3. pielikums Saulkrastu novada domes 
2012. gada 28. marta saistošajiem noteikumiem Nr. 8

Saulkrastu novada domes 2012. gada 28. marta saistošo noteikumu Nr. 8  “Par 
centralizētā ūdensvada un kanalizācijas tīklu un būvju būvniecību, ekspluatāciju un 
aizsardzību Saulkrastu novadā” paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas Informācija
1.Projekta nepieciešamības 
pamatojums

Saistošo noteikumu mērķis ir noteikt savstarpējās attiecības starp Saulkrastu novada 
ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu sniedzēju un Saulkrastu novada ūdensapgādes 
un kanalizācijas pakalpojumu lietotājiem inženierkomunikāciju aizsardzības jomā.

2. Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi paredz ūdensvada un kanalizācijas tīklu un būvju projektēšanas, izbūves, 
pievienošanas novada ūdensvada un kanalizācijas tīklam un pieņemšanas ekspluatācijā no-
sacījumus. Tiek noteikta līgumu noslēgšanas kārtība, ūdens patēriņa un notekūdeņu daudzu-
ma uzskaite, norēķinu kārtība un patēriņa aprēķināšana noteikumu pārkāpumu gadījumos. 
Saistošie noteikumi paredz ūdensvada un kanalizācijas tīklu pievienošanas nosacījumus 
blakus esošā īpašuma ūdensvadam un kanalizācijai, kā arī ūdensvada un kanalizācijas tīklu 
un būvju ekspluatācijas un aizsardzības prasības.
Noteikumi ir saistoši visām fiziskām un juridiskām personām, kas ir pašvaldības ūdensapgā-
des un kanalizācijas pakalpojumu lietotāji, un ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu 
sniedzējam Saulkrastu novadā.

3. Informācija par plānoto projekta 
ietekmi uz pašvaldības budžetu

Saistošo noteikumu īstenošana neietekmē pašvaldības budžetu. Lai nodrošinātu to izpildi, 
nav nepieciešams veidot jaunas institūcijas vai radīt jaunas darba vietas.

4. Informācija par plānoto projekta 
ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā

Saistošo noteikumu tiesiskais regulējums attiecināms un skar visus novada iedzīvotājus un 
juridiskās personas.

5. Informācija par 
administratīvajām procedūrām

Kontrolēt noteikumu izpildi un sastādīt administratīvos protokolus savas kompetences 
robežās ir tiesīgas: 
Saulkrastu novada pašvaldības  policijas amatpersonas;
Saulkrastu novada būvvaldes un Pakalpojumu sniedzēja pārstāvji, ja tiesības sastādīt admi-
nistratīvo protokolu viņiem noteiktas ar Saulkrastu novada domes priekšsēdētāja rīkojumu.
Administratīvo pārkāpumu lietas par saistošo noteikumu pārkāpumiem izskata Latvijas 
Administratīvo pārkāpumu kodeksā noteiktajā kārtībā. Administratīvo pārkāpumu lietu izskata 
un lēmumu tajā pieņem Saulkrastu novada domes Administratīvā komisija.

6.Informācija par konsultācijām Saistošo noteikumu projekts izskatīts Saulkrastu novada domes Tautsaimniecības un vides 
attīstības komitejā.
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Pasākumu kalendārs

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

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

Reģistrācijas apliecība nr. 1633.
Tirāža: 3500 eksemplāri.

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

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

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

Jūlijā Saulkrastu novada 
Dzimtsarakstu nodaļā 
reģistrēti
Oskars Kučeruks,
Adelīna Vežāne,
Mārtiņš Gūtmans.
Sveicam jaunos saulkrastiešus un 
viņu vecākus!

Sirsnīgi sveicam 
nozīmīgajā jubilejā
Raimondu Lasi,
Irenu Kančauskaiti,
Valentinu Jasuļaņecu,
Jekaterinu Adamenko,
Mihailu Tarabanovu,
Aiju Incenbergu,
Dzidru Andersoni,
Rasmu Gunu Ūlupi,
Venerandu Švagri,
Niju Milleri,
Ritu Laku,
Jāni Gailīti,
Maigu Trumekalni,
Viktoru Tristiņecku,
Helēnu Roskošu,
Antoņinu Priedi,
Melitu Olgu Neifeldi,
Austru Līci,
Inu Ingrīdu Lisenko,
Ilzi Aleksandru Kūlīti,
Vladimiru Klarku,
Jāni Kaniševski,
Mariju Gertmani,
Ivanu Šulju,
Valentīnu Stankeviču,
Juri Muraško,
Annu Juškeviču,
Ritu Bidzāni,
Viju Astrīdu Āboliņu,
Astru Lidiu Alberg,
Daini Sudrabu,
Intu Spulli,
Aidegu Sīli,
Elitu Puzuli,
Ausmu Butnori!

Saulkrastu novada dome 
izsaka līdzjūtību aizsaulē 
aizgājušo tuviniekiem.
Aivars Murovs
14.05.1938.-01.07.2012.
Vitalijs Habarovs
09.03.1933.-16.07.2012.
Jurijs Antonovs
03.11.1942.-20.07.2012.
Ausma Ozoliņa
03.12.1921.-24.07.2012.
Valija Vilcāne
16.04.1931.-29.07.2012.
Zaiga Kince
14.03.1938.-28.07.2012.

11. augustā no 11.30 Saulkrastu 
sporta centrā risināsies Saulkrastu 
čempionāts šautriņu mešanā. Pa-
redzēts, ka sacensībās piedalīsies 
Latvijas un Lietuvas labākie šaut-
riņu metēji, kā arī Saulkrastu līderi 
šajā sporta veidā. 13.00 visiem būs 
iespēja izmēģināt laimi šautriņu 
mešanā pa „buļļa aci” jeb centru. 
No 9. līdz 12. augustam 
Saulkrastos notiks ikgadējā fla-
menko deju studijas „Duende” 
organizētā vasaras nometne, kur 
būs iespēja satikties vairāku stu-
diju dejotājām  un mācīties no 
viesmāksliniekiem – flamenko pa-
sniedzējiem no Spānijas – flamen-
ko dejotājas Frančeskas Grimmas 
un perkusionista Andreja Vujičiča.

11. augustā 17.00 Saulkrastu 
domes zālē trešais, noslēguma 
koncerts ciklā „Vasaras vakara 
mūzikas koncerti” Šoreiz muzicēs 
kvartets „RIX” (Sandis Šteinbergs 
(vijole), Ilze Kļava (alts), Reinis 
Birznieks (čells), Jānis Maļeckis 
(klavieres)). Ieeja stundu pirms 
koncerta, biļetes cena Ls 3.
Aicinām saulkrastiešus 11. au-
gustā 20.30 uz Saules laukumu, 
kur būs iespējams vērot dažādu 
flamenko deju priekšnesumus 
kluba „Duende” dejotāju, kā arī 
viesu studijas ”Tientos” no Lietu-
vas dejotāju un spāņu flamenko 
skolotāju Frančeskas Grimmas un 
Andreja Vujičiča izpildījumā. Ieeja 
bez maksas.

12. augustā 16.00 Saulkrastu 
estrādē LR 2 dibinātājam Uldim 
Dukam veltīti mūzikas svētki 
“Rudens roze”. Koncertā pieda-
lās Daila Martinsone un grupa 
“Dzeguzīte” un slavenais ceremo-
nijorķestris “Miers un Bērziņš”, 
galvenie dziedātāji Harijs Spa-
novskis, Jānis Paukštello un And-
ris Bērziņš. Piedalīsies Maestro 
Raimonds Pauls!
Būs apskatāma brīvdabas glez-
nu izstāde “Rudens rozes”. 
Marta Igaune iepazīstinās ar vī-
niem, kas darināti no vietējiem 
augļiem un ogām, un vīndarī-
šanas tradīcijām Latvijā. Iespēja 
iegādāties Latvijā gatavotus vī-
nus un sieru, un citus gardumus! 
Piepūšamās atrakcijas bērniem! 
Biļešu tirdzniecība tikai pirms 
koncerta, no 15.00 Ieejas maksa 
Ls 3, skolēniem un pensionāriem 
– Ls 2, bērniem līdz 10 g. v. – bez 
maksas.
Uldis Duka, Latvijas Radio 2 dibi-
nātājs, ir saulkrastietis. Populāra 
bija viņa dibinātās „Saulkrastu 
kapelas” skandētā „Rudens roze”. 
Ulda darbs latviešu mūzikas vei-
cināšanā 1998. gadā vainagojās ar 
Latvijas Radio 2 izveidi un radio-
stacijas direktora darbu. Diemžēl 
2006. gada oktobrī Uldis traģiski 
gāja bojā autoavārijā.
Godinot Ulda Dukas piemiņu, jau 
sesto gadu Saulkrastos sirsnīgi 
gaidīti visi, kuru sirdij tuva latvie-
šu mūzika. 
Šoreiz, tāpat kā katru gadu, sa-
rīkojumā piedalās bērnu vokā-
lā grupa „Dzeguzīte” (vadītāja 
Daila Martinsone) un Raimon-
da Paula jaunradītais projekts 
„Miers un Bērziņš”, kur galvenie 
dziedātāji būs Dailes teātra ta-
lantīgie un pieredzējušie aktieri, 
Ulda Dukas draugi un bijušie 
kolēģi Harijs Spanovskis, Jānis 
Paukštello un Andris Bērziņš, 

pie klavierēm, protams, pats no-
tikuma „vaininieks” – Raimonds 
Pauls! 
Varēs arī aplūkot brīvdabas glez-
nu izstādi „Rudens rozes”, kurā 
darbus eksponēs seši Jēkabpils 
mākslinieki:  Dina Lukstiņa, Dai-
na Eglīte, Iveta Vucena, Gaida 
Rešetņikova, Ruta Štelmahere un 
Ziedonis Bārbals. 
Saulkrastu estrādē būs iespēja de-
gustēt un iegādāties Latvijā gata-
votus vīnus un sieru, kā arī citus 
īsti latviskus gardumus. Netiks 
aizmirsti arī bērni, jo viņiem būs 
iespēja izklaidēties piepūšamajās 
atrakcijās. 

Līdz 17. augustam Saulkrastu 
domes zālē apskatāma Nikola-
ja Karagodina 90 gadu jubilejas 
darbu izstāde „Saulē” (darbi no 
privātkolekcijām).

No 21. augusta Saulkrastu do-
mes zālē sešu Jēkabpils māksli-
nieku (Dinas Lukstiņas, Dainas 
Eglītes, Ivetas Vucenas, Gaidas Re-
šetņikovas, Rutas Štelmaheres un 
Ziedoņa Bārbala) gleznu izstāde 
„Rudens rozes”. Tematiski vieno-
tie darbi saistās ar ziediem un to 
krāšņumu ne tikai rudenī.

25. augustā 20.30 jūrmalā pie 
Saules laukuma senās ugunskuru 
nakts akcija – uguns šovs!

No 23. Līdz 26. augustam 
Saulkrastu Pēterupes evaņģēliski 
luteriskajā baznīcā gadskārtējās 
SAULKrASTU ērģeļMŪzI-
KAS DIeNAS:
23. augustā 19.00 jauktais ko-
ris „Anima” un Rīgas vokālā gru-
pa „Teria” piedāvā programmu 
“Noslēpums. Trīs. Dažādi.” Aici-
nām piedzīvot ceļojumu dažādu 
laikmetu, krāsainas, bagātīgas un 
atšķirīgas mūzikas pasaulē, pie-
redzēt instrumentāla, vokāla un 
vokāli instrumentāla izpildījuma 
nianses un vienkārši kopīgi bau-
dīt Mūzikas daudzveidīgo skais-
tumu. Programmā B. Britena, K. 
Rūtentāla, M. Zukantes u.c. au-
toru mūzika. Koncertā piedalās 
ērģelnieks Jānis Pelše.
24. augustā 18.00 koncert-
programma „Vakara lūgšana” 
Koncertā piedalās Ieva Parša 
(mecosoprāns), Artis Sīmanis 
(saksofons) un Kristīne Adamaite 
(ērģeles).
25. augustā 22.00 īpašais nakts 
koncerts –  gregoriskie dziedāju-
mi un franču ērģeļmūzika kopā 

ar „Schola Cantorum Riga” un 
ērģelnieci Ilzi Reini.
Koncerta programmā satiksies 
gregoriskie dziedājumi un franču 
komponistu mūzika. Senie baznī-
cas dziedājumi izskanēs „Schola 
Cantorum Riga” vīru balsīs, tie at-
balsosies arī ērģeļu repertuārā.
Gregorisko dziedājumu pirm-
sākumi meklējami 8. un 9. gad-
simtā, kad tos dziedāja mūki, arī 
pēc tam vēl gadsimtiem tiem bija 
ievērojama loma dievkalpojumu 
muzikālajā veidolā. 
Par īpašu noskaņu gan pie baznī-
cas, gan telpā gādās arī gaismo-
tāji, kuri šogad sola īpaši rūpīgi 
pielāgot skaņu gaismai.
Iedzīvotāju ērtībām 25. au-
gustā kursēs bezmaksas au-
tobuss maršrutā Melnsila iela 
(20.00)-Saulkrastu centrs-Baltā 
kāpa (20.20)-Saulkrastu centrs; 
pēc tam – maršrutā Saulkrastu 
Pēterupes ev. lut. Baznīca-Baltā 
kāpa-Melnsila iela (23.30). 
26. augustā 10.00 rīta dievkal-
pojumā muzicēs ērģelnieks Tāli-
valdis Deksnis.

15. septembrī Saulkrastos no-
risināsies atraktīvais veloorientē-
šanās pasākums „Dāmas rullē!”. 
Pieteikšanās dalībai velobraucie-
nā ir jau sākusies. Vairāk infor-
mācijas par pasākumu – www.
sievietespasaule.lv/damasrulle! 

Senioru aktivitātes
4. septembrī 13.00 domes zālē 
tikšanās. Temats „Redzes fitness”. 
Ekskursija uz Ikšķili, Ķegumu, 
Ķeipeni, Lēdmani, Lielajiem Kan-
gariem 23. augustā. Tālrunis tuvā-
kai informācijai 26437766.

Precizējums
Saulkrastu novada dome 
un pašvaldības aģentūra 

„Saulkrastu kultūras un spor-
ta centrs” pateicas arī līnij-

deju grupai „Sunbeach” par 
dalību Saulkrastu svētkos. 

Ērģelniece Ilze Reine.

Spāņu flamenko skolotāja 
Frančeska Grimma.

„Schola Cantorum Riga”.


