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Arī šogad Saulkrastu novada dome 
sadarbībā ar Saulkrastu uzņēmēju 
konsultatīvo padomi plāno izdot 
bezmaksas izdevumu „Saulkrastu 
vasara 2016”. Tā mērķis ir infor-
mēt iedzīvotājus un viesus par 
novadā pieejamajiem pakalpo-
jumiem un notikumiem šī gada 
vasaras sezonā. Iesniedzot infor-
māciju, lūgums norādīt svarīgāko 
par uzņēmumu – nosaukumu, ad-
resi, kontaktus, darba laiku, kā arī 
īpaši izcelt šīs vasaras jaunumus 
un piedāvājumus, kā arī pievienot 
atbilstošas fotogrāfijas. Ja jūsu uz-
ņēmums organizē publiskus pasā-
kumus, aicinām iesūtīt paredzēto 
pasākumu plānu. Informācija iz-
devumā tiek ievietota bez maksas.
 Informāciju sūtīt līdz 31. mar-
tam uz e-pastu marika.grasmane@
saulkrasti.lv. Tuvāka informācija 
pa 67142514 vai 28634639.

Saulkrastu novads sadarbībā ar 
„Saviļņojošās Vidzemes” koman-
du - Alojas, Carnikavas, Limbažu, 
Salacgrīvas novadu - jau tradicio-
nāli piedalījās starptautiskajā tū-
risma izstādē “Balttour”, kas no-
risinājās no 5. līdz 7.  februārim 
izstāžu zālē Ķīpsala.
 „Saviļņojošās Vidzemes” sten-
dā varēja iepazīties ar īpašu šī 
gada jaunumu – iespējams, garā-
ko pārgājienu karti Latvijā. Tajā 
iekļauts interesants un aizrautīgs 
maršruts no Rīgas robežas līdz 
Latvijas robežai Ainažos, norādes 
uz bākām, klintīm, akmeņiem un 
tiltiem, kā arī cita tūristiem node-
rīga informācija.
 Kopējā stendā varēja iepazīties 
ar dažādām „Saviļņojošās Vid-
zemes” aktivitātēm, tostarp bija 
iespēja iepazīties ar Saulkrastu ve-
losipēdu muzeja piedāvājumu, ie-
gādāties SIA “Superpīrāgs” gardu-
mus, kā arī uzzināt par Saulkrastu 
sarīkojumiem 2016. gadā. 

Latvijas kamaniņu braucējs 
saulkrastietis Kristers Aparjods 
14.  februārī kļuva par čempionu 
Pasaules Jaunatnes ziemas olim-
piskajās spēlēs, kas no 12. līdz  
21. februārim notika Norvēģi-

jas pilsētā Lillehammerē. Kris-
ters bija pirmais un vienīgais no 
Latvijas komandas, kurš šajās 
olimpiskajās spēlēs ieguva tik 
augstu novērtējumu. Arī bijusī 
Saulkrastu vidusskolas skolniece 

kamaniņu braucēja Anda Upīte, 
kas savā vecuma grupā startēja 
kā visjaunākā dalībniece, ieguva 
nozīmīgo 9. vietu. Jāatzīmē, ka 
Kristeram tika uzticēts godpil-
nais pienākums spēļu atklāšanā 

un noslēgumā nest Latvijas valsts  
karogu. 
 Par Kristera panākumiem 
priecājās un lepojās ikviens - īpa-
ši tuvinieki, draugi un līdzjutēji 
no Saulkrastiem. To apliecinā-

ja sportista sagaidīšana lidostā 
„Rīga”, kad, neskatoties uz vēlo 
vakara stundu, ar speciāli sagata-
votiem plakātiem daudzi sagai-
dīja Kristeru un Latvijas delegā-
ciju mājās no Norvēģijas.

Saulkrastietis  
Kristers Aparjods –  
zelta medaļas 
ieguvējs

Pasaules Jaunatnes ziemas olimpisko spēļu čempions kamaniņu sportā 
Kristers Aparjods.

Lidostā Kristeru sagaidīja tuvinieki, draugi un līdzjutēji. Īpašs notikums tas bija mazākajiem saulkrastiešiem, 
kas ar pašu gatavotajiem plakātiem sveica olimpieti. Foto no domes arhīva. 

Uzmanību 
novada 
uzņēmējiem 
un 
pakalpojumu 
sniedzējiem!

Dalība starptautiskā 
tūrisma izstādē “Balttour”

“Saviļņojošās Vidzemes” komanda. Foto: N. Smelteris.
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28. maijā Saulkrastos notiks  
3. Latvijas tūrisma 
informācijas tirgus, uz 
ko plānots uzaicināt 
mākslinieciskās pašdarbības 
kolektīvus, kā arī mājražotājus 
un amatniekus no visiem 
Latvijas novadiem. Līdztekus 
tirgum notiks tradicionālais 
Saulkrastu vasaras sezonas 
atklāšanas pasākums „Ieripo 
Saulkrastu vasarā”.

Tūrisma tirgus laikā tūrisma 
informāciju centriem būs iespē-
ja apmeklētājus iepazīstināt ar 
savu novadu aktuālākajiem pie-
dāvājumiem – apskates vietām, 
naktsmītnēm, ēdināšanu un ci-
tiem brīvdienu piedāvājumiem, 
savukārt apmeklētājiem šis būs 
ērts vienotas informācijas iegū-
šanas veids.
 Tāpat ikviens varēs baudīt da-
žādu novadu muzikālos priekš-
nesumus, piedalīties veloparādē 
«Re, kā nu rullējam no Vidzemes, 
Latgales, Zemgales, Kurzemes!”. 
Labāko veloparādes tematisko 

tērpu un noformējuma autoriem 
paredzētas pārsteiguma balvas. 
Bērniem būs jautras stafetes un 
rotaļas. Ikviens varēs iegādāties 
Latvijas amatnieku un mājražo-
tāju produkciju, piedalīties de-
gustācijās un baudīt noslēguma 
koncertu ar Latvijā populāru 
mākslinieku piedalīšanos.
 Tūrisma informācijas tirgu 
organizē Latvijas tūrisma infor-
mācijas organizāciju asociācija 
“LATTŪRINFO” sadarbībā ar 
Saulkrastu novada pašvaldību un 
klastera “Saviļņojošā Vidzeme” 
pašvaldībām – Aloju, Carnikavu, 
Limbažiem un Salacgrīvu. 
 Pasākuma organizēšanā un da-
lībā aicināti iesaistīties Saulkrastu 
novada uzņēmēji! Lūgums Saules 
laukumā un pludmalē esošo kafej-
nīcu īpašniekiem padomāt par iz-
klaižu programmu novada viesiem 
pēc pl. 18, kad būs beigušās aktivi-
tātes Saules laukumā, Jūras parkā 
un pilsētas centrā.
 Tuvāka informācija pa tālr. 
28636663, e-pasts gita.memme-
na@saulkrasti.lv.

Trešais Latvijas tūrisma 
informācijas tirgus 
notiks Saulkrastos

Februārī Saulkrastu pašvaldības 
policijas darbinieki saņēmuši  
35 izsaukumus, par dažādiem 
pārkāpumiem aizturētas 6 per-
sonas. No tām 5 personas no-
gādātas Rīgas reģiona pārvaldes 
Saulkrastu policijas iecirknī 
turpmāku darbību veikšanai, 
viena - savā dzīvesvietā.
 Sastādīti 8 administratīvā 
pārkāpuma protokoli, tostarp  
3 par alkoholisko dzērienu lie-
tošanu sabiedriskā vietā un at-
rašanos sabiedriskās vietās rei-
buma stāvoklī, 3 par smēķēšanas 
ierobežojumu pārkāpšanu, 1 par 
dzīvnieku labturības noteikumu 

pārkāpšanu un 1 par dzīvošanu 
bez personu apliecinoša doku-
menta.
 Uzsāktas 49 administratīvās 
lietas – par nenoslēgtu līgumu ar 
sadzīves atkritumu apsaimnie-
kotāju, par dzīvnieku labturības 
noteikumu pārkāpšanu un par 
nekustamā īpašuma sakopšanu.
 Četros gadījumos izsaukti 
dzīvnieku patversmes „Ulubele” 
darbinieki, lai sniegtu palīdzību 
cietušiem vai bojāgājušiem dzīv-
niekiem.

Guntis Vinteris, 
Saulkrastu pašvaldības policija

Pašvaldības policijas 
paveiktais februārī

Saulkrastu novada pašvaldība 
sadarbībā ar SIA „Dynamic Uni-
versity”, kas izstrādājusi izglītības 
stratēģijas dokumentus arī citām 
Latvijas pilsētām, sākusi nova-
da izglītības stratēģijas izstrādes 
procesu. Novada izglītības darbi-
nieku un vecāku līdzdalība tiek 
nodrošināta ar darba grupas pa-
līdzību. Tās sastāvā ir Saulkrastu 
vidusskolas direktore Velta Kal-
nakārkle, Zvejniekciema vidus-
skolas direktors Andris Dulpiņš, 
pirmsskolas izglītības iestādes 
“Rūķītis” direktore Sanita Tīber-
ga, Vidzemes jūrmalas Mūzikas 
un mākslas skolas direktore Ieva 
Lazdauska, minēto izglītības 
iestāžu vecāku padomes priekš-
sēdētāji, kā arī novada domes 
priekšsēdētājs Ervīns Grāvītis 
un priekšsēdētāja vietnieks Nor-
munds Līcis. Stratēģijas izstrādi 

vada SIA “Dynamic University” 
eksperts Igors Grigorjevs.
 Stratēģijas izstrādes mērķis ir 
ilgtermiņā nodrošināt vienotu, 
kvalitatīvu un pieejamu izglītības 
pakalpojumu Saulkrastu novadā, 
efektīvi un koordinēti izmantojot 
cilvēku, materiālos, infrastruktū-
ras un finanšu resursus. Tomēr tās 
izstrāde šajā brīdī nepieciešama 
galvenokārt valsts noteikto izmai-
ņu un iespēju dēļ. Latvijas Repub-
likas Ministru kabinets noteicis, 
ka jau 2016./17. mācību gadā 10. 
klasi Saulkrastu novada skolās 
varēs izveidot tikai tad, ja tajā 
mācīsies 18 skolēni. Atsevišķi šim 
kritērijam neatbilst ne Saulkrastu, 
ne Zvejniekciema vidusskola. Ja 
10. klasē nav 18 bērnu, Saulkras-
tu novadā 10. klasi izveidot ne-
varēs. Tāpat Latvijas Republikas 
Izglītības un zinātnes ministrija 

ir paredzējusi nozīmīgus finanšu 
līdzekļus skolu mācību vides uz-
labošanai. Tos varēs iegūt pašval-
dības, kas optimizējušas izglītības 
iestāžu tīklu. Ārēju apstākļu dēļ 
šis ir iespēju un lēmumu laiks!
 Lai pieņemtu apdomātus lē-
mumus, nepieciešams apzināt 
esošo situāciju un izstrādāt nova-
da izglītības attīstības redzējumu. 
Tam jābūt skaidram 2016. gada 
maijā, lai novada skolēniem, ve-
cākiem un skolotājiem ir miers 
un skaidrība par 2016./17. mā-
cību gadu. Vēlamies norādīt, ka 
šobrīd vēl nav pieņemti nekādi 
lēmumi – tiek apkopoti dati un 
viedokļi. Iedzīvotāju ieteiku-
mus aicinām sūtīt uz e-pastu  
IGrigorjevs@gmail.com.

Igors Grigorjevs, 
SIA “Dynamic University”

Izglītības stratēģijas 
izstrāde – rūpīgs un 
pacietīgs darbs

sekot krāsu priekam, apbrīnot 
gaismas spēles, saskatīt krāsainī-
bu dabā un cilvēkos. Tas nozīmē 
arī meditēt, apgūt jaunu pieredzi 
un reizē atpūsties, jauki pavadīt 

laiku. Aicinām pievienoties visus 
gleznotgribētājus mūsu pulkam!

Māra Alena, 
Saulkrastu gleznotāju studija

Laikabiedra portrets
Gleznu izstāde “Laikabiedra port-
rets” janvārī un februārī bija ska-
tāma Saulkrastu bibliotēkā. Izstā-
dē piedalījās mākslinieki no abām 
Saulkrastu studijām - “Saulkrastu 
gleznotāju studijas” un “JDArt 
kluba”. Izstādes portretos glezno-
ti mums labi pazīstami Saulkras-
tu iedzīvotāji un arī izdomāti fan-
tāzijas tēli. Izstādes noslēgumā 
27. februārī bija sanākuši darbu 
autori un modeļi, Saulkrastu kul-
tūras un sporta centra pārstāvji 
un draugi. Kopīgi ar prieku atska-
tījāmies uz padarīto un ieskicē-
jām plānus turpmākajam.
 Katram no gleznotājiem ir 
savs rokraksts, stils, sava darba 
pieredze. Prieks, ka visus vieno 
radoša iedvesma un gleznot-
prieks. Gleznot - tas mums nozī-
mē atsvaidzināt pelēko ikdienu, 

Publisko un privāto partnerattiecību biedrība “Sernikon”, gatavojoties 
2014. - 2020. gada plānošanas perioda pirmajai projektu pieņemšanas 
kārtai, izsludina informatīvus seminārus par vispārīgām prasībām 
projektu iesniegumu gatavotājiem.
 Semināri tiks veltīti informācijas sniegšanai par sabiedrības virzī-
tas vietējās attīstības stratēģijas 2014. - 2020. gadam (Carnikavas un 
Saulkrastu novadam) mērķiem un rīcībām, kā arī tiks sniegts ieskats 
vērtēšanas kritērijos un normatīvajos aktos, kas saistīti ar projektu ie-
sniegumu sagatavošanu.
 Saulkrastu novadā seminārs notiks 9. martā plkst. 17.30 Saulkrastu 
novada domes zālē, Raiņa ielā 8, Saulkrastos.
  Informējam, ka semināri par projektu iesniegumu veidlapas aizpil-
dīšanu tiks rīkoti marta beigās (pirms iesniegumu pieņemšanas sākša-
nas).

Tiek rīkoti informatīvi 
semināri par „Sernikon” 
stratēģiju un plānoto 
projektu konkursu

Darba grupā piedalās Saulkrastu novada domes un pašvaldības izglītības iestāžu vadītāji, kā arī skolu vecāku 
padomes pārstāvji. Foto no domes arhīva.

Laikabiedru portereti.
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Šoruden Saulkrastu jauktais koris 
Anima svinēs savu piecpadsmito 
dzimšanas dienu. Tās ieskaņā ko-
ris saņēmis pārsteidzošu ielūgu-
mu piedalīties Austrālijas latviešu 
56. kultūras dienās Melburnā, kas 
notiks no 26. līdz 31. decembrim. 
Austrālijas latviešu kultūras die-
nas notiek reizi divos gados, un 
katru reizi tiek aicināts viens ko-
ris no Latvijas. 2015. gada oktobrī 
Austrālijas kultūras dienu rīcības 
komitejas priekšsēdētāja Lāra 
Brennere viesojās Saulkrastos, lai 
iepazītos ar kori Anima un oficiāli 
ielūgtu pārstāvēt Latviju kultū-
ras dienās Melburnā kopā ar Uģi 
Prauliņu, Ivaru Cinkusu un Jāņa 
Purviņa vadīto tautas deju ansam-
bli “Līgo”. 
 Koris Anima ar pagodināju-
mu ir pieņēmis šo uzaicinājumu, 
lai piedalītos dažādos Austrālijas 
kultūras dienu notikumos un 
kopā ar citiem no Latvijas ielūgta-
jiem māksliniekiem sniegtu solo 
koncertu Austrālijas Nacionālajā 
teātrī. 
 Lai šo unikālo iespēju varē-
tu īstenot, koris augstu novērtēs 
un priecāsies par finansiālu at-
balstu, kam kora dalībnieki no-
dibinājuši biedrību „Saulkrastu 
kora biedrība Anima”, kurai, pa-
matojoties uz Valsts ieņēmumu 

Koris aicina atbalstīt

dienesta 23.12.2015. lēmumu Nr. 
30.6-8.5/14946 piešķirts sabiedris-
kā labuma organizācijas statuss. 
Ziedojot minētajam mērķim, zie-
dotājiem ir tiesības saņemt uzņē-
muma ienākuma nodokļa atlaides 
saskaņā ar likuma “Par uzņēmu-
mu ienākuma nodokli” 20. pantu. 
Rekvizīti: biedrība „Saulkrastu 
kora biedrība Anima”, reģ. Nr. 
40008173215. Atpūtas iela 1B, Zvej-
niekciems, Saulkrastu pagasts, 
Saulkrastu novads, LV-2161. Konts 
Nr. LV96NDEA0000083137039; 
Nordea bank Finland Plc Latvijas 
filiāle. Ar norādi: Saulkrastu ko-
rim Anima.
 Tiklīdz Anima būs nodziedājis 
korim tik atbildīgajā skatē 2. ap-
rīlī, drīz sāks gatavoties solokon-
certam, ko vispirms 2016. gada 
rudenī varēsim parādīt Saulkrastu 
iedzīvotājiem.
 Kora Anima aktivitātes - inter-
neta vietnē www.facebook.com/
korisanima. 

Latvijas simtgadē, reģistrējot to 
interneta vietnē www.zaao.lv. Ie-
cerētais darbs godprātīgi jāpaveic 
laikā līdz Latvijas jubilejai. Tam 
jābūt darbam ar pievienoto vēr-
tību, kas pauž veicēja labo gribu, 
bet darba augļus bauda iespējami 

lielāka sabiedrības daļa. Valsts ju-
bilejā atskatīsimies uz paveikto 
un godināsim darbu veicējus.
 Vairāk informācijas par ini-
ciatīvu “Cilvēkam un videi”, kā 
arī iespēja pieteikt savu darbu -  
www.zaao.lv/100darbiLV.

100 darbi Latvijai – 
vidzemnieku dāvana 
Latvijas simtgadē

VAS “Latvenergo” informē, ka šo-
gad ir paplašināts cilvēku loks, kas 
var saņemt atbalstu norēķiniem 
par elektrību: arī cilvēkiem ar 1. 
grupas invaliditāti un ģimenēm 
ar bērniem invalīdiem šogad ir 
pieejams atbalsts norēķiniem par 
elektrību. Tāpat kā trūcīgas un 
maznodrošinātas personas, arī šie 
cilvēki par pirmajām 100 mēnesī 
izlietotajām kilovatstundām var 
maksāt mazāk.
 Arī šogad pakalpojumu sniedz 

Latvenergo – līdz ar to atbalstu var 
saņemt uz līgumu, kas noslēgts 
par jebkuru Elektrum produktu, 
neatkarīgi no tā, vai tas ir atbalsta 
saņēmēja vai kādas citas personas 
līgums. Viss, kas jāizdara, lai atbal-
stu saņemtu, – jāpiesakās portālā 
elektrum.lv!  1. grupas invalīda vie-
tā pieteikumu var iesniegt arī piln-
varots asistents vai tuvi radinieki. 

Var saņemt atbalstu 
norēķiniem par elektrību

Ik mēnesi Saulkrastu novada bib-
liotēka priecē savus lasītājus ar 
plašu jauno grāmatu izvēli. Feb-
ruārī iegādātas grāmatas dažā-
dām lasītāju gaumēm. 
 Sāra Bergmarka Elfgrēna, 
Matss Strandbergs „Atslēga”.2012. 
gadā Mudītes Treimanes tulko-
jumā nāca klajā triloģijas pirmā 
daļa “Aplis”, 2014. gadā otrā daļa 
“Uguns” un tikko iznākusi arī no-
slēdzošā daļa “Atslēga”. 
 Bens Goldeikrs „Sliktā zināt-
ne”. Kāpēc vienudien mediji ziņo, 
ka alkohols ir kaitīgs, bet jau nā-
kamajā publicē rakstu par to, ka, 
ik dienu iedzerot glāzi sarkan-
vīna, uzlabojas sirds veselība? Ja 
kaut ko “iesaka zobārsti” – kuri 
konkrēti tie ir? Un ja kaut kas ir 
“dermatoloģiski pārbaudīts” – 
kāds ir šīs pārbaudes rezultāts? Ar 

vienu vārdu sakot...
 Laima Kota „Mierielas vilkme”. 
Maģiskā reālisma garā rakstītais 
jaunais romāns  caur gandrīz vai 
neiespējamiem notikumiem lūko 
izstāstīt Rīgas Miera ielas vēsturi, 
tomēr tas ir tikai šķitums, vien 
romāna virskārta. 
 „Ingmars Bergmans – stāsts 
par mīlu, seksu un nodevību”. 
Zviedru žurnālists un rakstnieks 
Tomass Šēbergs (1958) stāsta par 
vīrieti savas mākslas perifērijā un 
aizkulisēs, parādot viņu galveno-
kārt kā dēlu, vīru, tēvu, mīļāko 
un nemiera cēlāju un raižu izrai-
sītāju Bergmanu. Tas ir stāsts par 
spēcīgām kaislībām, mīlestību, 
seksu un nodevību.
 Inga Žolude „Stāsti”. Šis septi-
ņu garstāstu krājums ir rakstnie-
ces piektā prozas grāmata līdzās 

iepriekš iznākušajiem trim romā-
niem “Silta zeme” (2008), “Sarka-
nie bērni” (2012), “Santa Biblia” 
(2013) un stāstu grāmatai “Mieri-
nājums Ādama kokam” (2010).
 Dace Rukšāne-Ščipčinska 
„Mīlasstāsti”. Grāmatu veido de-
viņi īsi stāsti, kuru galvenās varo-
nes ir sievietes – viņas ir dažāda 
vecuma, ar dažādu nodarbošanos 
un atšķirīgiem dzīvesstāstiem. 
Mazas epizodes no viņu likte-
ņiem, izsāpēti mirkļi, kas vijas ap 
centrālo tēmu – mīlestību. Bet ne 
jau salkano un banālo mīlestību...
 Biruta Eglīte „Zvēri un cilvē-
ki”. Šī grāmata ir par Velgu Vīto-
lu, Līgatnes lāčiem un citiem zvē-
riem.

Vizma Stūrmane,  
Saulkrastu bibliotēka

Grāmatas dažādām gaumēm

Arī Bērnu literatūras nodaļas lasītāji tiek iepriecināti ar jaunām grāmatiņām, it īpaši visjaunākie, kuri, 
pīkstinot grāmatiņu, var iepazīt putnu un dzīvnieku balsis. Foto: L. Kravčenko.

Apvienot vidzemnieku 
darbu, spēku un gudrību, lai 
līdz Latvijas simtgadei dāvātu 
Vidzemei un Latvijai  
100 godprātīgi un labi 
paveiktu darbu vides jomā –  
šādu mērķi pašvaldību 
uzņēmums SIA “ZAAO” ir 
izvirzījis, aicinot ikvienu 
vidzemnieku pievienoties 
iniciatīvai “Cilvēkam un 
videi”. 

Iniciatīva paredz līdz 2018. gada 
18. novembrim paveikt 100 no-
zīmīgu darbu, kas sakārtos un 
pilnveidos vidi Vidzemē, ļaus 
saprātīgi izmantot dabas resur-
sus, kā arī izglītos cilvēkus vides 
jautājumos. 
 Pievienoties iniciatīvai var 
jebkurš Vidzemes iedzīvotājs vai 
iedzīvotāju grupa, nevalstiska 
organizācija, uzņēmums, pašval-
dība, valsts vai pašvaldības iestā-
de, piesakot savu darbu – dāvanu 

Publicitātes foto no ZAAO arhīva.

Sabiedrisko pakalpojumu regu-
lēšanas komisija (SPRK) februāra 
vidū apstiprināja jaunus siltum-
apgādes pakalpojumu tarifus 
SIA „Saulkrastu komunālserviss” 
(SKS).
 Sākot ar šī gada aprīli, iedzīvo-
tājiem siltumenerģijas gala tarifs 
būs 69,98 eiro par megavatstundu 
(MWh) bez pievienotās vērtības 
nodokļa. Tas ir par 5,65 eiro aug-
stāks nekā bija iepriekš.
 Izvērtējot tarifu projektu un 
tarifu veidojošo izmaksu pama-
tojumu, SPRK secināja, ka tarifu 
projekts ir pamatots un aprēķi-
nāts tādā apmērā, lai segtu siltum-
enerģijas apgādes pakalpojumus 
atbilstoši faktiskajām izmaksām.
 Apstiprinātais gala tarifs sastāv 
no:

1) siltumenerģijas ražošanas tari- 
fa – 51,74 eiro par MWh,
2) siltumenerģijas pārvades un sa-
dales tarifa – 15,51 eiro par MWh, 
3) siltumenerģijas tirdzniecības 
tarifa – 2,73 eiro par MWh.
 SKS siltumenerģijas apgā-
des pakalpojumu tarifu projektu 
SPRK iesniedza 2015. gada sep-
tembra beigās. Lai uzklausītu 
iedzīvotāju viedokli, SPRK pērn 
oktobra beigās rīkoja uzklausīša-
nas sanāksmi par iesniegto tarifu 
projektu, kurā piedalījās SKS pār-
stāvji un siltumenerģijas apgādes 
pakalpojumu lietotāji. Uzklausī-
šanas sanāksmes laikā priekšli-
kumi par tarifu projektu netika 
izteikti.

SIA „Saulkrastu komunālserviss”

Mainījies siltuma tarifs

NVA konsultācijas
Nodarbinātības valsts aģentūras  (NVA) darbinieks 

klientus pieņems 4. un 7. aprīlī no plkst. 10 līdz 15 
Saulkrastu novada domes zālē.

http://www.facebook.com/korisanima
http://www.facebook.com/korisanima
http://www.zaao.lv
http://www.zaao.lv/100darbiLV
http://www.biblioteka.lv/News/ArticleItem.aspx?article=34110&type=2
http://www.biblioteka.lv/News/ArticleItem.aspx?article=34110&type=2
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Februāra vidū Saulkrastu vidus-
skolas 3.b klasē viesojās izšūša-
nas māksliniece Ausma Apša. 
 Pavisam A.  Apša izšuvusi 
aptuveni 70 karogu, un pir-
mais karogs, ko A.  Apša izšuva 

(atjaunoja), ir Dziesmu svētku 
karogs. A.  Apša pastāstīja par 
saviem darbiem un parādīja īpa-
šas izšūšanas adatas, pērlītes un 
pēdējo izšūto karogu. Viena ka-
roga izšūšanai vajadzīgi vismaz  

2 mēneši. Māksliniece izgatavo 
arī tautastērpus un viena no vi-
ņas izšūtajām blūzītēm darināta 
bijušajai Latvijas Valsts prezi-
dentei Vairai Vīķei-Freibergai.

Ēnu diena ir pasaulē pazīsta-
ma un atzīta Junior Achievement 
karjeras izglītības programma  
1. - 12. klašu skolēniem, kuras 
laikā viņi apmeklē organizācijas 
vai uzņēmumus un vēro intere-
sējošās profesijas pārstāvja darba 
ikdienu. Ēnu dienas mērķis ir 
iepazīstināt skolēnus ar dažādu 
profesiju un nozaru prasībām, lai 
palīdzētu viņiem izvēlēties pro-
fesiju un atbilstoši sagatavoties 
darba tirgum.

 Saulkrastu vidusskolas iz-
laiduma klases skolniece Arta 
Grabčika devās uz Veselības mi-
nistriju, lai iepazītos ar ministra 
Gunta Belēviča darbu. Artai bija 
iespēja vērot ministra tikšanos 
ar žurnālistiem, kā arī piedalīties 
sanāksmē, kur tika meklēti risi-
nājumi kvotu sistēmai un rindu 
mazināšanai Rīgas Austrumu 
klīniskajā universitātes slim- 
nīcā.
 Savukārt Niku Ričardu Gol-

diņu, kurš arī mācās vidussko-
las pēdējā klasē, aizrauj cilvēka 
dzīvības procesu neatklātie no-
slēpumi. Tas mudināja jaunieti 
pieteikties Ēnu dienai „Grin-
deks” mikrobioloģijas laborato-
rijā. Nikam bija iespēja praktis-
ki darboties kopā ar „Grindeks” 
speciālistiem tehniski modernā 
vidē, kas deva pārliecību, ka tieši 
darbs mūsdienīgā laboratorijā ar 
augstas kvalitātes iekārtām varē-
tu būt viņa aicinājums.

Iespēja iepazīt profesijas

A. Grabčika (otrā no kreisās) kopā ar Ēnu dienas dalībniekiem un ministru G. Belēviču. Publicitātes foto.

Februārī Pierīgas skatuves runas 
un mazo uzveduma formu kon-
kursā no Saulkrastu vidusskolas 
piedalījās 7. un 8. klases skolē-
ni ar dzejas uzvedumu „Ceļā”, 
kurā dinamiskā un dzīvesprie-
cīgā pusaudžu priekšnesumā 
skanēja Imanta Ziedoņa, Arvja 
Viguļa un Annas Auziņas dzeja, 
kā arī ar individuāli sagatavoti 
priekšnesumi. Žūriju aizkustinā-
ja mazā pirmklasnieka Teodora 
Kļaviņa sirsnīgais veikums. Tā-
pat tās uzmanību piesaistīja citi 
dalībnieki: Elīna Kulberga no 3.b 
klases, Una Līce no 4.b klases, 
Jonatāns Pavlovičs no 8.  klases. 
Atzinīgi tika novērtēts E. Kulber-
gas sniegums - viņai piešķirta 3. 
vieta. J. Pavlovičs ieguva 1. vietu 
un iespēju piedalīties reģionālajā 

Runā pirmās vietas ieguvējs  
J. Pavlovičs. Foto: M. Vijgrieze.

Skaista un 
pareiza 
runa 
palīdz 
komunicēt

skatē. Jonatāns žūrijas un skatī-
tāju simpātijas iekaroja, runājot 
Klāva Elsberga dzejoli „Baleto-
mānija”.

Inese Ābola, 
Saulkrastu vidusskola

Mēs pārtiekam 
viens no otra, 
nevis ...

No kā tad pārtiekam? Atbil-
di uz šādu jautājumu meklēja 
Saulkrastu, Ādažu, Babītes un 
Brocēnu vidusskolēni Dzimtās 
valodas dienas konkursā, kas 
notika 22. februārī Ādažu Brī-
vajā Valdorfa skolā. Skolēnu 
komandas bija sagatavojušas 
mājasdarbus, kuros atklāja, ka 
”pārtiekam” no jūtām, enerģijas, 
savstarpējām attiecībām, arī no 
modernajām tehnoloģijām.
 Dzimtās valodas dienas pa-
sākumi Ādažos notiek jau 10 
gadus, šogad to tēma bija „Tole-
rantais vārds”. Savu viedokli par 
toleranci pauda 2015. gada Eiro-
pas cilvēks Juris Cālītis. Ja pado-
mājam - nemaz nav tik viegli būt 
tolerantam. Stingra, bet toleran-
ta žūrija vērtēja komandu sacen-
sības.
 Skolēniem bija jāprot gan 

veikli atminēt grūtas krustvārdu 
mīklas, gan dot padomus vienau-
džiem, kā risināt kofliktsituācijas. 
Īpašu attapību vajadzēja „Meļu 
konkursā”, bet rēbusa atminēša-
na deva gandarījumu pašiem da-
lībniekiem. Jaunajiem oratoriem 
bija jāpierāda, kāpēc mēle ir pati 
jaukākā vai – gluži otrādi – pati 
nejaukākā lieta. Veiklība un sa-
darbības prasmes noderēja arī, 
minot frazeoloģismus.
 Pēc UNESCO iniciatīvas jau 
12 gadus pasaulē 21. februārī atzī-
mē Dzimtās valodas dienu. Pasā-
kumi notika visā Latvijā, un mēs, 
Saukrastu vidusskolas komanda, 
esam priecīgi, ka aktīvi un radoši 
sacentāmies ar saviem vienau-
džiem.

Iveta Pečaka, 
Saulkrastu vidusskola

Saulkrastu vidusskolas komanda Dzimtās valodas dienā Ādažu Brīvajā 
Valdorfskolā. Foto: I. Pečaka.

Ciemos izcilā rokdarbniece

3.b klases skolēni un A. Apša. Foto: I. Kursīte.

5. februārī Saulkrastu vidusskolā 
sākumskolas telpās notika kon-
kurss „Skolēni eksperimentē”. 
Tajā piedalījās 1. - 6. klašu au-
dzēkņi. Uz skolas konkursu tika 
izvirzīti 1 - 3 interesantākie darbi. 
Pavisam skolas konkursā piedalī-
jās 24 skolēni ar 19 darbiem. Da-
lībnieki eksperimentēja ar ledu, 
dažādiem šķīdumiem, olām, ba-

terijām no skābiem augļiem, krā-
sām, pienu, baloniem, kristāliem 
un daudzām citām lietām. 
 Savukārt 18. februārī Rīgā 
notika Pierīgas jauno pētnieku 
forums „Skolēni eksperimentē 
2016”. Saulkrastu vidusskolu tajā 
pārstāvēja 3 darbi, no kuriem 
4.b klases skolnieki Jurģis Egons 
Strazdiņš, Tomass Galvāns un 

Skolnieki J. E. Strazdiņš, T. Galvāns 
un H. Āboliņš eksperimentējot. 
Foto: L. Lapiņa.

Skolēni 
eksperimentē un 
iegūst 3. vietu

Heinrihs Āboliņš ar darbu „De-
jojošās olas” ieguva 3. vietu.

Ināra Strapcāne, 
Saulkrastu vidusskola
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Šogad februāris Vidzemes jūr-
malas Mūzikas un mākslas skolā 
(VJMMS) noslēdzas ar lieliskām 
ziņām: esam piedalījušies divos 
starptautiskos vizuālās mākslas 
konkursos – Jūrmalā un Lidicē 
(Čehija). Jūrmalā, kur jau 12. rei-
zi tika organizēts starptautisks 
konkurss “Es dzīvoju pie jūras”, 
tika iesūtīti 2709 bērnu un jau-
niešu darbi no 27 valstīm: Azer-
baidžānas, Baltkrievijas, Bulgāri-
jas, Ķīnas, Horvātijas, Igaunijas, 
Honkongas, Ungārijas, Indijas, 
Indonēzijas, Irānas, Kazahstānas, 
Lietuvas, Moldovas, Filipīnām, 

Polijas, Rumānijas, Krievijas, Ser-
bijas, Singapūras, Slovēnijas, Spā-
nijas, Šrilankas, Taizemes, Turci-
jas, Ukrainas un Latvijas.
 Konkursa tēma ik gadu ir at-
šķirīga, šogad tā bija “Stāsts jūras 
akmenī”. 22. februāra pēcpus-
dienā VJMMS saņēma ziņu, ka 
zvejniekciemiete Paula Dalbiņa 
par savu darbu ieguvusi zelta me-
daļu un 1. vietu, savukārt Emīls 
Kiseļevskis konkursā saņēmis at-
zinību. Paula par savu uzvaru bija 
patiesi pārsteigta, bet par savu 
darbību teic tā: “Gleznojot šo dar-
bu, nedomāju par uzvaru, galvenā 

doma bija piedalīties. Pagājušajā 
gadā šajā konkursā ieguvu atzinī-
bu un zināju, ka var labāk. Šogad 
esmu parādījusi, ka spēju labāk, 
un lepojos ar to! Ticu, ka visi spēj 
labāk, bet ne visiem ir gribasspēks 
un pacietība!” 
 Abi laureāti konkursa darbus 
veica skolotājas Māras Alenas 
vadībā VJMMS Zvejniekciema 
mākslas nodaļā. Apsveicam sko-
lotāju M. Alenu, Paulu un Emīlu!
 Visi godalgotie darbi apskatā-
mi www.jurmala.makslasskola.lv – 
 rezultāti – darbu galerija. 
 Nupat 21 Zvejniekciema un 

Lai sabiedrībā popularizētu izcilā-
ko dabaszinātņu un matemātikas 
skolotāju pieredzi un profesionālo 
meistarību, jau piekto gadu Lat-
vijas Universitātes Dabaszinātņu 
un matemātikas izglītības centrs 
piešķir īpašu „Ekselences balvu” 
visprogresīvākajiem pedagogiem. 
Balvas piešķir bioloģijas, fizikas, 
ķīmijas un matemātikas skolotā-
jiem, kuri vada mūsdienīgas un 
aizraujošas mācību stundas un ir 

gatavi jauniem izaicinājumiem. 
 „Ekselences balvu 2015” iegu-
vusi arī Zvejniekciema vidusskolas 
pedagoģe Aleksandra Ivanova. Lai 
iekļūtu konkursa finālā, uz kuru 
no 100 pretendentiem tika izvir-
zīti pieci labākie, bija jāiztur sīva 
konkurence. Interviju ar skolotāju 
A. Ivanovu lasiet www.zvs.lv.

Valda Tinkusa, 
Zvejniekciema vidusskola 

Latvijas projektā “Esi līderis!” 
otro gadu pēc kārtas Zvejniekcie-
ma vidusskolas skolēni piedalījās 
biznesa spēļu konkursā “Ceļš uz 
bagātību”. Konkurss noritēja Vi-
dzemes Augstskolā, kurā Vidze-
mes reģiona skolēnu 21 komanda 
pierādīja savu erudīciju, izspē-
lējot dažādas uzņēmējdarbības 
situācijas. Saulkrastu novadu 
šajā konkursā pārstāvēja Zvej-
niekciema vidusskolas komandas 
“Nakts tauriņi” – Krista Makevi-
ca, Sabīne Alise Leimane, Linda 
Ozola un “Mahinatori”- Annija 
Dzērve, Elīna Marī Maksimova 
un Arturs Muskars. 
 Pusfināla sacensībās jaunie-
šiem bija iespēja iejusties karpu 
audzētāju lomā, iegūstot jaunas 
zināšanas un praktiskas iema-
ņas. Veiksmīgs biznesa plāns un 
izvēlētā darbības stratēģija izrā-
dījās Zvejniekciema vidusskolas 
komandai “Mahinatori”, kura 
kopvērtējumā ieguva 3. vietu un 
iespēju piedalīties finālsacensī-
bās Rīgā 1. aprīlī. 

Dace Dulpiņa, 
Zvejniekciema vidusskola

Zelta medaļa starptautiskā 
mākslas darbu konkursā

Mols ar bāku. Autore P. Dalbiņa. 
Foto no VJMMS arhīva.

Projekta „Esi līderis” uzvarētāji - komanda “Mahinatori”. 11. klases 
skolēni A. Muskars, E. M. Maksimova, A. Dzērve. Foto no Zvejniekciema 
vidusskolas arhīva.

Vidusskolēni erudīti 
biznesa jomā

Matemātikas skolotāja A. Ivanova “Ekselences balvas” pasniegšanas 
noslēguma sarīkojumā Latvijas Universitātē. Foto: R. Derrings.

Ekselences balva –  
izcilākajiem 
pedagogiem

Viss tik balts, tik balts, tik balts! 
Tā izskatījās, ieejot Līgatnes kul-
tūras nama mazajā zālē. Tur no 
6. līdz 23. februārim bija aplūko-
jama jau trešo gadu pēc kārtas 
rīkotā rokdarbu izstāde.
 Šī gada izstādes nosaukums 
„BALTS zvaigžņu sniegputenis”. 
Tik daudz baltās krāsas nianšu 
bija saskatāmas segās, spilve-
nos, dvieļos, galdsedziņās, laka-
tos, šallēs, apģērbos, aksesuāros, 
gobelēnos, paklājos, keramikas 
traukos, fotogrāfijās! Darbos iz-
mantots daudz faktūru un teh-
niku – tie bija austi, adīti, tam-
borēti, šūti, izšūti, pērļoti.

 Izstādē piedalījās 48 kolektīvi, 
kopā 333 autori ar 760 darbiem. 
Izstādi organizēja Tautas lietiš-
ķās mākslas studija “Līgatne” 
un Līgatnes Amatnieku centrs 
sadarbībā ar Līgatnes pašvaldību 
un pašvaldības aģentūru “Līgat-
nes Kultūras un tūrisma centrs”.
 Arī Saulkrastu rokdarbnieces 
un audēju kopas “Kodaļa “audēji 
atsaucās uzaicinājumam piedalī-
ties ar saviem darinājumiem šajā 
izstādē. Izstādīšanai tika aizvesti 
32 lietišķās mākslas darinājumi. 
Rokdarbnieces Ruta Smilga, Līga 
Kleinšmite, Enēri Akmentiņa, 
Astrīda Odineca, Rasma Zālīte 

un Karmena Upīte nodeva ska-
tītāju vērtējumam pērļotas rotas, 
adītus cimdus un zeķes, tambo-
rētus galdautus un izšūtas teātra 
somiņas. Audēji Ziedonis Skrīve-
lis, Dace Kalniņa, E.  Akmentiņa 
un Vita Birzaka izstādē piedalījās 
ar austiem spilveniem un paklā-
jiem. 
 Apskatot izstādi, ieguvām 
idejas jauniem darbiem. Iepazi-
nāmies un dalījāmies pieredzē ar 
kaimiņu lietišķās mākslas kolek-
tīviem.

Guna Lāčauniece, 
Saulkrastu rokdarbu pulciņa

Balts zvaigžņu 
sniegputenis

1. rindā no labās: R. Smilga, R. Matīsa un V. Birzaka. 2. rindā no labās: 
Laila Šteinberga, Līgatnes audēju pulciņa vadītāja, Daina Klints, 
Līgatnes novada Dienas un interešu centra vadītāja, L. Kleinšmite,  
D. Kalniņa, Z. Skrīvelis un G. Lāčauniece. Foto no domes arhīva.

Saulkrastu mākslas nodaļu au-
dzēkņu darbi nosūtīti uz Starp-
tautisko vizuālās mākslas kon-
kursu Lidicē, bet četru audzēkņu 

darbi izvēlēti nosūtīšanai uz 
valsts konkursu, kurā piedalīsies 
visas 96 Latvijas mākslas skolas.

Akmeņi ar kaijām. 
Autors E. Kiseļevskis.

http://www.jurmala.maksasskola.lv/
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Šogad ziema mūs maz lutināju-
si ar saulainām dienām. Tāpēc 
nebija pārsteigums, kad febru-
ārī, pēkšņi atnākušā pavasarīgā 
svētdienā, jūras krasts Saulkras-
tos pie Baltās kāpas bija cilvēku 
pilns. Lieli un mazi pastaigājās 
pa pludmali, kāpelēja pa sadzī-
tajiem ledus gabaliem krastā 
un šūpojās šūpolēs bērnu ro-
taļu laukumā.Varēja redzēt, ka 
viņiem šeit patīk un te labprāt 
tiek pavadīts brīvais laiks. Savās 
sarunās cilvēki atzinīgi novērtē-
ja to, kā Baltās kāpas apkārtne 
ir sakopta un labiekārtota. Koka 
laipas, lai nebojātu zemsedzi, 
vairākas kāpnes noejai pie jū-
ras, skatu laukumi ar ērtiem un 
interesantiem soliem, laubīte ar 
skaistu skatu uz Inčupes ieteku 
jūrā, dažādi vides objekti, kas ie-
mitinājušies mežā un, protams, 
bērnu laukums ar kāpelēšanas 
un šūpošanās iespējām. Tas viss 
sarūpēts, lai aizvien vairāk cilvē-
kiem Saulkrasti kļūtu par pievil-
cīgu un iemīļotu vietu Latvijā.
 Lai arī šos jaukumus vienlai-
kus bauda paši saulkrastieši, ne-
vilšus prātā nāca doma - vai šie 
lielie cilvēku pūļi, kas te, īpaši va-
sarā, ierodas atpūsties, dod kādu 
lielāku pienesumu arī pilsētai un 
novadam, vai arī aizbrauc, mums 
atstājot tikai nobradātas kāpas 
un pilnas atkritumu urnas. Ar 
šīm pārdomām arī sākām sarunu 
ar Saulkrastu domes priekšsēdē-
tāju Ervīnu Grāvīti un viņa viet-
nieku Normundu Līci.

 E.G. - Saulkrasti atrodas četr-
desmit kilometrus no Rīgas, bet 
tur ir simtiem tūkstošu cilvēku. 
Viņi visi meklē iespēju brīvajos 
brīžos būt pie dabas, atpūsties. 
Mums ir jūra, skaistas kāpas, 
sakopta pilsēta. Tas viņus vilina 
šeit atbraukt. Vienlaikus tas ir ie-
guvums pilsētai, ko jāprot veik-
smīgi izmantot.
 Cilvēks atbrauc uz Saulkras-
tiem, izstaigājas pa Balto kāpu, 
gar jūru, aizbrauc uz Jūras parku 
centrā un, protams, paēd pus-
dienas. Tad viņš iznomā spor-
ta inventāru izklaidēm jūrā vai 
dodas uz peintbola spēlēm gūt 
asākas izjūtas un piedzīvoju-
mus. Pēc tam iegriežas kādā no 
mūsu veikaliem un iepērkas ģi-
menes vakariņām. Lūk, kur tikai 
daži piemēri tam labumam, ko 
gūstam no cilvēku pieplūduma  
pilsētā.
 N.L. - Mūsu uzņēmēji apzi-
nās, ka jābūt labai pakalpojuma 
kvalitātei, lai cilvēki vēlētos te 
gūt vairāk nekā tikai sauli un 
jūru. Nesen mums atvērts jau-
ns restorāns viesnīcā Sunny 
Dune. Tur ir patiešām garšīga un 
daudzveidīgiem ēdieniem bagā-
ta virtuve par mērenām cenām. 
Domāju, ka šovasar te būs vairāk 
apmeklētāju.
 Liels cilvēku daudzums ir 
pludmalē starp benzītanku Lu-
koil un Balto kāpu. Bet tur nav, 
kur paēst un baudīt ko atspirdzi-
nošu.Te varētu būt pat vairāki 

ēdināšanas pakalpojumu snie-
dzēji.
 Interesanti, nesen lielveikalā 
Mols veiktajā aptauja, kur cilvēki 
ieteiktu doties Valentīna dienā, 
daudzi bija uzrakstījuši - uz Bal-
to kāpu Saulkrastos. Izrādās, tas 
tiek uzskatīts par populāru mar-
šrutu Latvijā.
 - Vai jūtams, ka aizvien vai-
rāk cilvēku Saulkrastus izvēlas 
arī par savu dzīvesvietu? 
 N.L. - Mēs esam viena no tām 
pašvaldībām, kur iedzīvotāju 
skaits nemazinās. Spējam notu-
rēt savus cilvēkus. Arī jaunieši, 
kas beiguši studijas augstskolās, 
atgriežas Saulkrastos. Te redzam 
jaunas ģimenes ar bērniem. Gan-
drīz vai neticami, ka pirms vairā-
kiem gadiem mums bērnudārzā 
«Rūķītis» bija brīvas vietas. Ta-
gad jāgaida diezgan garā rindā. 
Arī privātajā bērnu pieskatīšanas 
centrā «Pūces skola» ir daudz 
bērnu.
 Varbūt nevar vilkt tiešas para-
lēles, tomēr jūtams, ka pēc Baltās 
kāpas sakārtošanas, Saules lau-
kuma un Jūras parka izveides un 
pilsētas apzaļumošanas aizvien 
vairāk cilvēku grib šeit dzīvot. 
Apkārtēja vide pievelk.
 E.G. - Vēl viens apliecinājums 
izvēlei par labu Saulkrastiem ir 
darījumi ar nekustamajiem īpa-
šumiem. Cilvēki vēlas iegādāties 
īpašumus Saulkrastos. Pēdējos 
gados redzam, ka tiek celtas jau-
nas privātmājas, vecās rekons-
truē, atjauno. Būvniecība pie 
mums ir sarosījusies.
 Vai uzņēmēji celtu jaunus 
veikalus, ja nebūtu pietiekama 
pircēju skaita? Noteikti pat ne-
plānotu! Bet pie mums šogad pa-
redzēta divu jaunu tirdzniecības 
centru būvniecība. Viens taps 
vecā kinoteātra, otrs - tā sauca-
mā tirgus vietā. Jauna tirdznie-
cības vieta ar puķu stādiem, dār-
zeņiem un augļiem būs laukumā 
tieši pretī bijušajam tirgus pla-
cim. Nedēļas nogalēs jau šobrīd 
darbojas tirdziņš pie kafejnīcas 
Cietie rieksti. 
 N.L. - Saulkrastiem, kā jau 
pie jūras esošai pašvaldībai, ir 
funkcija nodrošināt Latvijas cil-
vēkiem rekreācijas iespēju. Tas, 
protams, prasa salīdzinoši lielus 
līdzekļus. Iebraukšana, apstāša-
nās, auto novietošana, tualetes, 
atkritumu urnas, informācija, 
norādes... Lai kāpas nenoplicinā-
tu, caur kāpām uz pludmali jāie-
rīko koka celiņi. Tie jāremontē, 
un atkal ir izmaksas. Diemžēl 
naudas visam nepietiek.
 Ik pa brīdim tiek cilāts jau-
tājums par iebraukšanas mak-
su Saulkrastos. Tas mums dotu 
papildu ienākumus. Taču sa-
protam, ka tiešā veidā to nevar 
realizēt, jāmeklē citi risinājumi. 
Varbūt vasaras sezonā varētu 
ierīkot maksas autosstāvvietas 
zonā starp pludmali un dzelz-
ceļu? Cilvēks iebrauc pilsētā un 
benzīntankā vai veikalā nopērk 
vinjeti, ko izmanto apmaksai par 
stāvvietu. Vienlaikus viņš arī ie-

pirktos mūsu veikalā. Tie būtu 
arī līdzekļi atpūtai paredzēto 
vietu sakārtošanai.
 - Lai piesaistītu cilvēkus, ne-
apšaubāmi, ir jābūt sakārtotai 
videi. Kā veicies ar iecerētajiem 
darbiem 2015. gadā? Vai visu 
plānoto un saulkrastiešiem ap-
solīto izdevies piepildīt?
 N.L. - Pagājušajā gadā lielus 
Saulkrastu pilsētas budžeta lī-
dzekļus ieguldījām meliorācijas 
darbos. Lai cilvēki neslīkst ūde-
ņos un nebrien pa pavasara un 
rudens dubļiem. Pirms tam su-
sinājām Pabažu slīkšņas, tagad 
vairāk paveicām Zvejniekciemā. 
Kopumā pēckrīzes laikā šajā pro-
jektā realizēti vairāki simti tūk-
stošu eiro.
 Maijā atklājām stadionu Zvej-
niekciemā. Šo sporta laukumu 
vietējie sportotāji bija gaidījuši 
ilgi. Tagad ir, kur pašiem futbola 
bumbu padzenāt un arī sarīkot 
lielāka mēroga sacensības. Pie 
Saulkrastu vidusskolas izveido-
jām multifunkcionālu sporta 
arēnu. Pusi nepieciešamo līdzek-
ļu no valsts budžeta šim pasāku-
mam sarūpēja Saeimas deputāti 
Edvards Smiltēns un Hosams 
Abu Meri. Par šo sporta laukumu 
bija tik liela interese, ka ziemas 
mēnešos nācās veidot grafiku, 
kad slidos slidotāji un kad notiks 
hokeja spēles. Vakaros ikviens 
varēja likt slidas pie kājām un 
kustēties no saulrieta līdz spēku 
izsīkumam.
 E.G. - Pērn bērnudārzā Rūķī-
tis divām grupām izremontējām 
telpas. Ļoti skaisti sakārtota arī 
zāle. Domē esam izveidojuši 
Klientu apkalpošanas centru. 
Tagad cilvēkiem vairs nav jāstai-
gā pa kabinetiem, bet visus do-
kumentus var iesniegt vienuviet. 
Tas izrādījies ērti un neliek velti 
tērēt laiku.
 Esam paremontējuši arī abas 
skolas. Mazajā radītas tehniskas 
iespējas bērniem ar kustību trau-
cējumiem. Pagājušajā gadā sa-
kārtojām arī visus gājēju tiltiņus. 
Nomainījām segumus. Pēdējos 
gados vairs nekoncentrējamies, 
lai radītu infrastruktūru pilsē-
tas iebraucējiem, bet sakārtojam 
pilsētu mūsu pašu cilvēkiem. Arī 
Baltā kāpa, Jūras parks un Saules 
laukums taču domāti saulkras-
tiešiem, kaut arī priecē ciemiņus. 
Tās ir rūpes par mūsu uzņēmē-
jiem, jo ikviens šis objekts pie-
saista cilvēkus, kuri šeit atbrauc 
un atstāj naudu.
 - Kā aizvadītajā gadā at-
tīstījusies uzņēmējdarbība 
Saulkrastos? Daudzi gan teic, 
ka te esot tikai jūra, priedes un 
saule.
 N.L. - Tā nu gan nav taisnība. 
Mūsu vidū ir daudzi nopietni un 
veiksmīgi uzņēmēji. Pat ostā, 
kas ir ceturtā lielākā Latvijā, 
pagājušajā gadā uzbūvēts jauns 
uzņēmums Baltic Cool Terminal -  
aukstuma termināls. Jauna ra-
žotne un noliktavas.
 Mums ir arī lieli nākotnes plā-
ni par savu ūdens atpūtas centru. 

Par Saulkrastu cilvēkiem domājot
cija ir projekta galvenais akcents. 
Lai cilvēki varētu baudīt mākslu 
un kultūru jebkuros laikapstāk-
ļos, plānojam vieglas konstruk-
cijas jumtu. Nepieciešama solu 
rindu pārbūve, telpas mākslinie-
kiem. Saulkrastos vasaras pasā-
kumi vienmēr ir plaši apmeklēti. 
Gribas panākt, lai šis parks vei-
dojas par kultūras dzīves centru. 
Lai te varētu baudīt arī simfo-
niskās mūzikas koncertus, labus 
teātrus, uzvedumus. Lai nebūtu 
jābažījas, ka instrumenti salīs un 
koncerts būs jāatceļ. Tad biļetes 
varētu tirgot Biļešu servisa kasēs. 
Te jau koncerti notikuši Neibā-
des kūrorta un Latvijas pirmās 
brīvvalsts laikā.
 Šobrīd sēdvietas ir avārijas 
stāvoklī. Arī māksliniekiem nav 
normālu telpu ar dušām un tu-
aletēm. Dziedātājām ar garajām 
kleitām jāskrien ārā uz mājiņu ar 
sirsniņu.
 Mēs ceram, ka gūsim atbalstu 
šim projektam. Galu galā Pierīgā 
šāda būve ir lielākā un vislabāk 
apmeklētā. Pat no visas Vidze-
mes brauc daudzi cilvēki. Mūs 
pārspēj vienīgi Mežaparks Rīgā.
 E.G. - Šis gads nācis ar jaunu-
miem arī ceļu apsaimniekošanā. 
Ar 1. janvāri esam saņēmuši klāt 
veco Tallinas šoseju no Lilastes 
līdz Skultei ar visiem luksofo-
riem, tiltiem, ziemas uzturēšanu, 
kas mums tagad pilnībā jāaprūpē 
par savas pašvaldības līdzekļiem. 
Tam nepieciešams apmēram 100 
000 eiro no mūsu budžeta. Pie 
tam ilgtermiņā būs arī remonti 
un jārēķinās ar visām citām vaja-
dzībām.
 Vienīgais labums, ka šajā ga-
dījumā pilsēta varēs skatīties arī 
attīstības virzienā. Tāpēc upurē-
jām šos 100  000, lai pašvaldība 
būtu noteicēja par galvenās ielas 
izmantošanu, kaut vai stāvvietu 
paplašināšanu.
 N.L. - Šajā gadā turpinās arī 
sadarbība ar Vidzemes zvejnieku 
biedrību projektā Zivju resursu 
atjaunošana par upju tīrīšanu, 
zivju mazuļu pavairošanu un ie-
laišanu upēs.
 Risinām arī jautājumu par 
rindu mazināšanu bērnudārzā – 
domājam, vai paplašināt esošo, 
vai arī atbalstīt privātās inicia-
tīvas. Tā būtu laba konkurence. 
Prieks, ka Saulkrastos ir daudz 
jauno ģimeņu ar bērniem, taču ir 
svarīgi, lai viņi te arī vēlētos pa-
likt un būtu apmierināti ar dzī-
ves kvalitāti.
 Ja mēs atrēķinām lielākos iz-
devumus, kas jāvelta izglītībai, 
pārējais paliek pilsētas infra-
struktūrai. Mazajiem darbiem 
līdzekļu pietiek, taču lielākas 
summas, lai sasniegtu būtisku 
pamanāmu izrāvienu, atlicināt 
neizdodas. Ceļu un autostāvvietu 
būvniecība, tualetes, darbi, kas 
piesaistītu jaunus uzņēmējus, 
SPA centrs, baseins... Prieks, ka 
pēdējā gada laika divkāršojusies 
privātmāju būvniecība un tiek 
plānotas arī jaunas publiskās 
ēkas.

 - Pagājušajā gadā runājām, 
ka pašvaldība varētu daudz vai-
rāk izdarīt, ja saulkrastiešu no-
dokļos samaksātās naudas liela 
daļa netiktu ieskaitīta izlīdzi-
nāšanas fondā. Vai situācija šajā 
jomā ir mainījusies?
 N.L. - Visas prognozes, ko 
mēs izteicām, kad pieņēma jau-
no izlīdzināšanas likumu, ir pie-
pildījušās. Salīdzinot budžetus 
pērn un šogad, redzam, ka da-
žām pašvaldībām pieaugums ir 
pat 14%, taču Saulkrastiem 0%. 
Tagad zinām, kāds ir mūsu bu-
džets, un diemžēl tāds pats būs 
arī nākamajā gadā, neatkarīgi 
no tā, cik mūsu cilvēki tajā ie-
nes. Par attīstību varam aizmirst. 
Pērn šajā fondā mēs atdevām  
470 000 eiro, šogad no mums 
paņems jau 615  000, nākamgad 
tie būs 715 000. Budžeta līdzek-
ļu atliek tikai tik daudz, lai segtu 
galvenos ikdienas uzturēšanas 
darbus, taču nopietniem attīs-
tības projektiem nav ne centa. 
Katru gadu vajadzētu kapitāli 
pārbūvēt vismaz vienu ielu ar ko-
munikācijām, ietvēm un apgais-
mojumu. Varam vienīgi cerēt uz 
kādu mazumiņu no ES naudas 
vai arī izmantot kredītlīdzekļus.
 E.G. - Pēc būtības, uz ko valsts 
iet? Valsts parāda pieaugumu uz 
Pierīgas pašvaldību rēķina, jo, lai 
kaut nedaudz attīstītos, līdzek-
ļi ir jāaizņemas. Nevienam nav 
noslēpums, ka Pierīgā, tajā skai-
tā Saulkrastos, iedzīvotāju pra-
sības ir augstas. Viņi ar saviem 
maksājumiem ienes lielu naudu 
pašvaldības budžetā un pretī grib 
saņemt labiekārtotu un sakoptu 
vidi. Viņi grib redzēt savu pilsē-
tu attīstībai, bet tam vajadzīgi 
līdzekļi, ko mums valsts atņem. 
Pierīgā, tostarp Saulkrastos, īpa-
šuma nodoklis ir augstāks nekā 
citur Latvijā.
 Pašvaldība ir iedzīta strupce-
ļā, jo ļoti labi saprot arī iedzīvo-
tāju prasības, attīstība notiek uz 
aizņēmuma rēķina, kas, starp 
citu, audzē arī valsts parādu.
 Vadoties no likumdošanas, 
pašvaldībām pienākas 80% no 
iedzīvotāju ienākuma nodokļa. 
Valsts saka - jums pienākas pēc 
likuma. Bet, kad atšķiram nā-
kamo lapu, redzam, ka mums 
nepienākas, jo jāatdod citiem. 
Izlīdzināšanas būtība ir apmie-
rināt pašvaldību vajadzības segt 
savas pamatfunkcijas, īstenot ar 
likumu noteiktās funkcijas. Tas 
nozīmē - ja kādam pietrūkst, tad 
iedodam tik, lai varētu realizēt 
savas funkcijas. Ir smeldzīgi, ka 
budžeta ieņēmumos vērojams 
labs pienesums, taču, ieskatoties 
izdevumos, redzam, ka nauda 
pazudusi, pie mums pat neatnā-
kot. Gada bilance pa nullēm.
 N.L. - Mums tagad ir spār-
notais teiciens: turīgajiem 
Saulkrastiem nākas samaksāt 
nekustamā īpašuma nodoklī tik-
pat daudz, cik republikas pilsētas 
Jēkabpils un Rēzekne kopā. Tur 
ir desmitiem tūkstošu iedzīvo-
tāju, mums tikai 6200. Mums 

nekustamā īpašuma nodoklis ir 
3 - 8 reizes augstāks nekā lielāka-
jā daļā Latvijas pilsētu. Tad mēs 
varam sarēķināt, ko nozīmē sākt 
uzņēmējdarbību šeit un tajās pil-
sētās, kādas summas ik ceturksni 
iedzīvotājiem un uzņēmējiem 
aiziet nodokļos. Protams, pašval-
dībai ir tiesības piešķirt atlaides, 
bet tikai pēc tam, kad iziets izlī-
dzināšanas process. Uzskatu, ka 
šī sistēma ir nepareiza un netais-
nīga, tāpēc kopīgiem spēkiem ar 
citām Pierīgas pašvaldībām cen-
tīsimies panākt risinājumu.
 - Saulkrastu cilvēki nav īpaši 
skubināmi apmeklēt visdažā-
dākos kultūras pasākumus. Kas 
šogad būs jauns?
 E.G. - Zināmas pārmaiņas 
mūs sagaida arī šajā jomā. Dis-
kutējam par dažādiem jauniem 
pasākumiem. Ir klasiskās vērtī-
bas kā Saulkrastu Jazz, kas notiek 
katru vasaru. Arī pilsētas svēt-
ki aizvien ir jūlijā. Taču gribē-
tos pasvinēt Zvejnieku svētkus, 
kas pie mums būtu tādi kā luču  
svētki.
 N.L. - Augstvērtīgas kultū-
ras dzīves norisi ziemas sezonā 
kavē pienācīgu telpu trūkums. 
Zvejniekciema kultūras nama 
telpām ļoti nepieciešama pama-
tīga atjaunošana. Liels pasākums 
plānots jau maijā. Šogad līdz ar 
sezonas atklāšanu Saulkrastos 
28. maijā notiks Latvijas tūrisma 
gadatirgus. Te aicināti piedalīties 
visi Latvijas novadi. Tajā laikā 
galvenā iela būs slēgta un visi va-
rēs rādīt, kas pie viņiem ir ievē-
rības cienīgs un interesants. Šajā 
reizē arī Saulkrasti varēs palepo-
ties gan ar čakliem un strādīgiem 
cilvēkiem, gan labām iecerēm 
un nodomiem, gan sakoptu un 
skaistu pilsētu.
 Jāuzsver, ka šogad Saulkras-
tu kultūras dzīve ritēs, kuplinot 
un pilnveidojot jau tradicionā-
los sarīkojumus un norises - te 
var minēt gan festivālus Jaunie 
kamermūziķi - Saulkrastiem, 
kur vienā no koncertiem kopā 
ar kamermūziķiem koncertēs 
Saulkrastu jauktais koris Anima, 
gan Saulkrastu ērģeļmūzikas 
dienu koncerti, kuros muzicēs 
pašmāju ērģelnieki un vokālisti, 
kā arī viesi no Sanktpēterbur-
gas, tāpat vairākas viesizrādes un 
koncertizrādes Saulkrastu estrā-
dē, piemēram, 22. jūlijā plānota 
jau tradicionālā izklaides pro-
ducentu grupas 7 pirmizrāde. Kā 
īpašu notikumu, kas mūs tuvinās 
Latvijas 100 gadu jubilejai, var 
minēt iekļaušanos akcijā 1836,  
kad Saulkrastu svētku laikā  
3. jūlijā notiks īpašs koncerts, kas 
taps sadarbībā ar fondu Viegli un 
Renāru Kauperu.
 Tuvākais lielais notikums ir 
5. deju festivāls Sasala jūrīna, kas 
Saulkrastu sporta centrā notiks 
19. martā. Šoreiz festivālā pieda-
līsies 31 kolektīvs, t.sk. arī mūsu 
sadarbības pašvaldības Neringas 
dejotāji.

Dzidra Smiltēna

Šo sapni vēl neesam izsapņojuši. 
Te ir neliels attālums līdz Rīgai, 
A1 autoceļš, Via Baltica. Ievēro-
jams daudzums cilvēku dodas uz 
Skandināviju. Tuvākā ir Pērnava, 
kur attīstīti šādi SPA centri ar 
viesnīcu. Mūsu tuvākajā apkār-
tnē nekā tāda nav. Teritorijas 
plānojumā esam paredzējuši pie-
mērotu vietu un izdevīgus nosa-
cījumus, pārrunas notiek, esam 
iesnieguši projektu ES naudas 
saņemšanai, lai varētu sagata-
vot ielu infrastruktūru līdz šim 
objektam. Meklējam investoru. 
Šāds ūdens centrs piesaistītu 
ģimenes ar bērniem. Arī tos, ku-
riem nepieciešama rehabilitāci-
ja, veselības nostiprināšana, arī 
vienkārši atpūtai un izklaidei. 
Cilvēki šeit paralēli varētu baudīt 
arī pastaigas gar jūru, ziemā slē-
pot un izmantot citus Saulkrastu 
piedāvātos pakalpojumus.
 E.G. - Mēs jau redzam, kas 
notiek apkalpojošā sfērā. Parā-
dās jaunas kafejnīcas. Daļa no 
tām strādā tikai vasaras sezonā, 
taču pienesums no tām noteikti 
ir. Rodas jauni veikali un tirdz-
niecības vietas.
 Ļoti pozitīvi, ka Saulkrastu 
uzņēmēji ir sarosījušies un izvei-
dojuši Uzņēmēju konsultatīvo 
padomi. Tajā var iesaistīties ik-
viens, pat ja uzņēmums reģistrēts 
kādā citā vietā. Pašlaik uzņēmēji 
strādā pie vienotā piedāvājuma, 
lai cilvēkiem būtu informācija 
par pieejamajiem biznesa pakal-
pojumiem Saulkrastos. Mūsu 
uzņēmēji ir patriotiski noskaņoti 
un uzskata Saulkrastus par savas 
dzīves neatņemamu sastāvdaļu.
 - Vieni no lielākajiem paš-
valdības tēriņiem ir saistīti ar 
izglītības jomu. Vai tuvākajā 
laikā plānotas kādas pārmaiņas 
saistībā ar novada skolām?
 E.G. - Speciāli lauzt un mai-
nīt neko negrasāmies. Decem-
brī dome pieņēma lēmumu par 
izglītības sistēmas koncepcijas 
iz strādi. Šobrīd pie tās tiek strā-
dāts. Saulkrastu un Zvejniekcie-
ma vidusskolā 2016. gadā varētu 
būt problēmas ar 10. klases no-
komplektēšanu. Statistika rāda, 
ka turpmākajos gados bērnu 
skaits varētu būt pietiekošs, lai 
mācības notiktu. Tas ir viens no 
koncepcijas izstrādes jautāju-
miem. Otrs aspekts ir ES finan-

tu problēmām var atvēlēt tikai 
ceturto daļu sava laika. Bet ļoti 
svarīgs ir preventīvais darbs ar 
pusaudžiem, lai viņus pasargātu 
no kriminālās takas. Tas ir lau-
ciņš, kas pašvaldības policijai šo-
gad nāks klāt. Esam paredzējuši 
pieņemt darbā inspektoru, kurš 
specializēsies tieši nepilngadīgo 
lietu izskatīšanā. Līdz ar to pre-
ventīvo darbu ar pusaudžiem, 
kas līdz šim sastāvēja no sociālo 
pedagogu darbības abās novada 
vidusskolās, skolu psihologa pie-
saistes skolām, atbalsta vecākiem 
atbalsta grupu veidā, veiksmīga 
Bērnu tiesību aizsardzības ko-
misijas darba, loģiski papildinās 
speciālists pašvaldības policijā. 
Tādā veidā tiek izveidota kom-
pleksa preventīvā platforma dar-
bā ar nepilngadīgajiem.
 N.L. - Policisti pastiprinātu 
uzmanību pievērsīs veselīgam 
dzīvesveidam un svaigam gai-
sam. Piemēram, atgādinās, ka 
peldvietās un bērnu rotaļu lau-
kumā nedrīkst smēķēt. Viņiem 
jākontrolē arī atkritumu un zaļās 
masas dedzināšana, kas rada mil-
zu piedūmojumu.
 - Vai, salīdzinot ar pērno 
gadu, saulkrastieši kļuvuši kaut 
nedaudz turīgāki un tas devis 
iespēju ietaupīt sociālā budžeta 
līdzekļus?
 E.G. – Nedaudz, bet tomēr 
jūtams, ka cilvēku materiālais 
stāvoklis uzlabojas. 2014. un  
2015. gada sociālais budžets 

mums veidojies ar pārpalikumu. 
Ekonomiskā situācija gan ir ļoti 
svārstīga, tāpēc plānot mazāku 
sociālo budžetu tomēr nevaram. 
Ja līdzekļi ietaupās, skatāmies, 
kur ir vajadzība finansējumu 
mazliet palielināt. 2015. gadā šo 
naudu piešķīrām skolēnu brīv-
pusdienām. 
 N.L. - Saulkrastos atbalsts ģi-
menēm ar bērniem vienmēr bi-
jusi prioritāte. Sociālais dienests 
ir sācis jaunus vairākus pakalpo-
jumus, piemēram, aprūpi mājās. 
Pakalpojumu pērkam no Latvijas 
Samariešu apvienības. Sadarbī-
bas līgums paredz arī specializē-
ta transporta, ģimenes asistenta 
un podologa pakalpojumus. Tur-
pināsim sniegt arī atbalstu tām 
ģimenēm, kuras paturēs savus 
vecos cilvēkus mājās. Palīdzība 
paredzēta arī vecākiem ar bēr-
niem invalīdiem. Īpašu atbalstu 
gūst ģimenes ar bērniem - gan 
nodrošinām transportu bērnu 
nokļūšanai uz mācību iestādēm, 
gan rūpējamies par brīvpusdie-
nām vispārizglītojošās skolās un 
pirmsskolas izglītības iestādē.
 E.G. - Nākotnē ir iecere pie-
dalīties projektā, lai attīstītu 
speciāla centra būvniecību cil-
vēkiem ar īpašām vajadzībām, 
kur būtu dažādi interešu pulciņi, 
radošās darbnīcas. Tas nepiecie-
šams, lai cilvēks varētu iekļauties 
sabiedrībā un neizjustu atstum-
tību. Šim projektam ir skaidras 
aprises, vēl jārada satura pie-
pildījums. Tas būs tuvāko gadu 
darbs. Domājam, kā to realizēt 
soli pa solim.
 - Kādi labie darbi paredzēti 
Saulkrastos 2016. gadā?
 N.L. - Kultūras ministrija iz-
sludināšanai sagatavojusi projek-
tu Par vienotā dabas un kultūras 
mantojuma saglabāšanu piekrastē. 
Tam gatavojam pieteikumu Nei-
bādes parka revitalizācija, plāno-
jot atjaunot vēsturisko Neibādes 
kūrorta laikā ierīkoto parku, kas 
ietver arī estrādi. Tās rekonstruk-

sējuma saņemšanas iespēja, kas 
paredzēti līdzekļiem skolu mo-
dernizācijai. Tā kā notiek darbs 
pie koncepcijas, negribētos iz-
teikt nepamatotus minējumus, 
kādā virzienā mūsu izglītības 
sistēma varētu attīstīties.
 Ja runājam par ES līdzekļiem, 
tad Saulkrasti kā Pierīgas pašval-
dība ierindota rindas astes galā, 
un nevar zināt, vai varēs preten-
dēt uz nopietnu finansējumu.
 N.L. - Atbalsts šajā gadījumā 
nav primārs. Mums svarīgi no-
vadā kopumā nodrošināt kva-
litatīvu dzīvesvidi, kas sastāv 
no labas izglītības, bērnudārzu 
pieejamības, Mūzikas un māks-
las skolas piedāvājuma, iespējas 
gan vecākiem, gan arī bērniem 
pēc darba un skolas interesanti 
un pilnvērtīgi atpūsties - dejot, 
dziedāt, nodarboties ar sportu. 
Kvalitatīva un pieejama izglītī-
ba pievilcīgās telpās ir viens no 
galvenajiem faktoriem, lai pil-
sētai būtu nākotne, šeit dzīvotu 
ģimenes ar bērniem. Tāpēc esam 
ieinteresēti, lai novadā ir spēcīga 
vidusskola un mēs spētu piedā-
vāt dabaszinātņu programmu, 
modernās tehnoloģijas, datori-
ku, valodas un tam piesaistīt jau-
nus speciālistus ar konkrētspējī-
gu atalgojumu. Tā ir viena puse. 
Otra ir radīt labvēlīgus nosacīju-
mus uzņēmējdarbībai. 
 - Ne mazāk svarīga ir arī dro-
ša vide. Vai ir domāts, kā stipri-
nāt Saulkrastu pašvaldības po-
licijas darbu?
 E.G. - Valsts policijas Saulkras-
tu iecirknī strādā tikai viens ne-
pilngadīgo lietu inspektors uz 
četriem novadiem: Saulkrastiem, 
Carnikavu, Ādažiem un Garkal-
ni. Viņš noteikti nevar tikt galā 
ar visu darba apjomu. Saulkras-

Par tradīciju izvērsies deju festivāls “Sasala jūrina”, kas šogad notiks 
jau piekto reizi. Foto: G. Memmēna.

Pagājušā gada nogalē atklāts Klientu apkalpošanas centrs, kur var saņemt pieprasītākos valsts un 
pašvaldības pakalpojumus.

2015. gada vasarā PII “Rūķītis” tika izremontētas divas grupiņas, 
kāpņu telpas, kā arī zāle. Foto no domes arhīva.

Jaunatklāto daudzfunkcionālo 
arēnu pie Saulkrastu vidusskolas 
ziemā varēja izmantot kā 
slidotavu, savukārt vasarā tur būs 
iespējams spēlēt basketbolu, tenisu, 
florbolu un citas komandu spēlēs.
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27. un 28. februārī Saulkrastos 
izskanēja 6. festivāls „Koklē vēju 
vanadziņš”. Tas ir notikums, kas 
liek apzināties mūsu iespēju iz-
prast kokles dvēseli, tās vietu 
modernajā globālajā pasaulē.
 Uz festivālu bija ieradušies 
dalībnieki no daudziem Latvijas 
novadiem un sagatavojuši skais-
tu kokļu ansambļu un solistu 

pro grammu. Limbažu „Kame-
nīte”, Alojas „Māriņa” ,Madonas 
„Rasa”, Iecavas „Uguntiņa”, Ba-
ložu „Sakta”, Rīgas „Zeltskariņi”, 
„Taureņi”, „Vīzija”, „Ķarameles”, 
„Cantata”, bērnu mūzikas skolu 
un pieaugušo kolektīvi. Koncer-
tus papildināja arī steps ar de-
jotājiem, mūzikas instrumenti -  
flauta, vijole, čello, ksilofons, 

 Projektu īstenošanas termiņi:
a) ja tiek veikta būvniecība, teritorijas labiekārtošana – divi gadi no Lauku at-
balsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu;
b) ja projekts tiek īstenots aktivitātē „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” un 
projektā paredzēta attiecināmo izmaksu pozīcija „Ar projektu saistītā personā-
la atalgojuma un darbības nodrošināšana” izmaksas, kas nepārsniedz 15% no 
projekta kopējās attiecināmo izmaksu summas, - divi gadi no Lauku atbalsta 
dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu;
c) pārējiem projektiem projektu īstenošanas termiņš ir viens gads no Lauku at-
balsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

 Kontaktinformācija:
Publisko un privāto partnerattiecību biedrība „Sernikon”,
Atpūtas iela 1 (2. stāvs), Carnikava, Carnikavas novads, LV-2163.
Kontaktpersona: valdes priekšsēdētāja Zane Seržante, 26121424,  
zane.serzante@carnikava.lv.
Stratēģija un vērtēšanas vadlīnijas atrodamas mājaslapā www.sernikon.lv.
Papildu informācija atrodama Lauku atbalsta dienesta tīmekļvietnē 
www.lad.gov.lv.

 Projektu iesniegums iespējams iesniegt papīra formātā iepriekš norādītajā 
biedrības adresē, kā arī Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sis-
tēmā www.eps.lad.gov.lv un Elektronisko dokumentu likuma noteiktajā kārtībā, 
nosūtot uz dienesta elektroniskā pasta adresi lad@lad.gov.lv.

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

Saulkrastu novada dome aicina 
iedzīvotājus iesaistīties akcijā 
„Zemes stunda”, kas norisināsies  
19. martā plkst. 20.30. Aicinām 
uz vienu stundu izslēgt apgais-
mojumu, lai simboliski pievērstu 
uzmanību klimata pārmaiņām. 
Iedzīvotāji tiek aicināti sama-
zināt vai izslēgt apgaismojumu 
dzīvojamā zonā, izslēgt elek-

troierīces, piemēram, datoru 
un televizoru, censties „Zemes 
stundas” laikā nevārīt ūdeni ar 
elektriskajām kannām, nelietot 
veļas mazgājamo un trauku maz-
gājamo mašīnu. 
 Šobrīd akcijā oficiāli dalību 
apstiprinājuši vairāki desmiti 
Latvijas pilsētu un novadu, tajā 
skaitā arī Saulkrastu. „Zemes 

stunda” ir daudz vairāk nekā 
simboliska rīcība, vienu stundu 
izslēdzot ēku vai objektu ārējo 
apgaismojumu. Tas ir aicinājums 
mainīt rīcību un uzsākt iniciatī-
vas, lai sekmētu enerģijas un re-
sursu taupīšanu un veidotu videi 
draudzīgāku dzīvi ikdienā.
 „Zemes stunda” ir lielākais 
klimata tēmai veltītais pasā-

kums, kāds jebkad noticis. Tās 
laikā miljoniem cilvēku visapkārt 
pasaulei vienojas, izslēdzot ap-
gaismojumu uz vienu stundu, lai 
pieprasītu izlēmīgu rīcību klima-
ta problēmu risināšanai. Vēl vai - 
rāk - katru gadu tieši Zemes 
stundas laikā rodas jauni izaici-
nājumi un apņēmības, ko īste-
not.

Rīcības Nr. ELFLA1

Rīcības nosaukums Mikro, mazo un vidējo uzņēmumu izveidošana 
un attīstība, tajā skaitā tūrisma nozarē

Mērķis Veicināt mikro, mazo un vidējo uzņēmumu izveido-
šanu un attīstību, it sevišķi tūrisma nozarē

Kārtai un stratēģijas mērķim 
piešķirtais finansējums

135 678 EUR

Rīcības Nr. ELFLA2

Rīcības nosaukums Ciemu un apkaimju vajadzībām piemērotu 
sabiedrisko aktivitāšu un objektu attīstība

Mērķis Atbalstīt pilsoniskās sabiedrības veidošanos un 
iedzīvotāju apvienību darbību

Kārtai un stratēģijas mērķim 
piešķirtais finansējums

40 000 EUR

Rīcības Nr. EJZF1

Rīcības nosaukums: Zivsaimniecības nozares uzņēmumu attīstība, it 
īpaši atbalsts sezonalitātes ietekmes mazinā-
šanai

Mērķis Stiprināt zivsaimniecības nozari, it īpaši atbalsts 
sezonalitātes ietekmes mazināšanai

Kārtai un stratēģijas mērķim 
piešķirtais finansējums

125 000 EUR

Rīcības Nr. EJZF2

Rīcības nosaukums Zivsaimniecības un dabas, kultūras resursu 
integrēšana tūrisma pakalpojumu sniegšanā

Mērķis Integrēt zivsaimniecības nozares un dabas resursus 
tūrisma pakalpojumu sniegšanā, kā arī saglabāt 
kultūrvēsturisko mantojumu

Kārtai un stratēģijas mērķim 
piešķirtais finansējums

200 000 EUR

Jau desmito reizi cauri laika joslām 
visā pasaulē svinēs Zemes stundu

132 koklētāji vienuviet –  
festivāls „Koklē vēju 
vanadziņš”

Uz festivālu bija ieradušies dalībnieki no daudziem Latvijas novadiem un 
sagatavojuši skaistu kokļu ansambļu un solistu programmu.

 Pagājušajā gadā Latvijā akcijā 
piedalījās gandrīz 50 pašvaldības, 
daudzi uzņēmumi un organi-
zācijas. Līdzīgi kā Jaunais gads, 
„Zemes stunda” virzīsies no vie-
nas laika zonas uz nākamo.

Sludinājums par projektu 
iesniegumu pieņemšanu 
Sabiedrības virzītās 
vietējās attīstības stratēģijas 
2014. - 2020. gadam īstenošanai
Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 11. aprīļa līdz 2016. gada 11. mai-
jam, bet rīcībai EJZF1 noteikta nepārtraukta pieteikšanās kārta.
 1. kārtā pieejamais kopējais publiskais finansējums - 500 678 EUR (Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējums 175 678 EUR un Eiropas 
Jūrlietu un zivsaimniecības fonda finansējums 325 000 EUR).
 Finansējuma sadalījums stratēģijas rīcībām:

Saistībā ar kūlas ugunsgrēkiem 
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas 
dienests kontrolē, vai tiek ievēro-
tas Ministru kabineta 2004. gada 
17. februāra noteikumu Nr. 82 
„Ugunsdrošības noteikumi” prasī-
bas. Ja konstatēts pārkāpums, tiek 
uzsākta administratīvā lietvedība 
saskaņā ar Latvijas Administratī-
vo pārkāpumu kodeksu.
 Ugunsdrošības noteikumu 
3. punktā noteikts, ka ikvienas 
personas pienākums ir nepieļaut 
ugunsgrēka izcelšanos vai darbī-
bas, kas var novest pie ugunsgrē-
ka. Savukārt 20. punkts paredz, 
ka objekta teritoriju sistemātiski 
attīra no degtspējīgiem atkritu-
miem, bet ap ēkām 10 m platu 
joslu attīra no sausās zāles un 
nenovākto kultūraugu atliekām. 
Noteikumu 21. punktā teikts, ka 
zemes īpašnieks (vadītājs) veic 
nepieciešamos pasākumus, lai 
objekta teritorijā nenotiktu kūlas 
dedzināšana.
 Saskaņā ar Administratīvo 
pārkāpumu kodeksa 179. pantu 
par normatīvajos aktos noteikto 
ugunsdrošības prasību pārkāp-
šanu fiziskajām personām uzliek 
30 līdz 280 eiro naudas sodu, 

VUGD katru gadu iesniedz 
informāciju Lauku atbalsta 
dienestam par vietām, kur 

degusi kūla. Ja ir degusi 
kūla, zemes īpašniekiem 
tiks samazināts Eiropas 
Savienības (ES) mazāk 

labvēlīgo apvidu 
maksājums.

Par kūlas ugunsgrēkiem

bet juridiskai personai sods ir no  
280 līdz 1400 eiro. Par kūlas de-
dzināšanu fiziskajām personām 
uzliek 280 - 700 eiro naudas sodu, 
kā arī atbilstoši LAPK 51. panta 
otrajai daļai par zemes apsaimnie-
košanas pasākumu neizpildīšanu 
un zāles nepļaušanu, lai novēr-
stu kūlas veidošanos, fiziskajām 
personām uzliek 140 - 700 ei - 
ro, bet juridiskajām personām  
700 - 2900 eiro naudas sodu. 
Saskaņā ar LAPK 210. pantu paš-
valdību administratīvās komisi-
jas ir tiesīgas izskatīt šā kodeksa 
51. panta otrajā daļā un 179. panta 
ceturtajā daļā paredzēto adminis-
tratīvo pārkāpumu lietas.

 VUGD atgādina par kūlas dze-
dzināšanas aizliegumu Latvijas 
īpaši aizsargājamās dabas teritori-
jās. Īpaši aizsargājamo dabas teri-
toriju aizsardzības un izmantoša-
nas prasības norādītas 2010. gada 
16. marta LR Ministru kabineta 
noteikumos Nr. 264 „Īpaši aizsar-
gājamo dabas teritoriju vispārējie 
aizsardzības un izmantošanas no-
teikumi”, kuros noteikts, ka dabas 
liegumos, dabas parkos un aizsar-
gājamo ainavu apvidos ir aizliegts 
patvaļīgi dedzināt sausās zāles, 
virsāju un niedru platības, kā arī 
meža zemsedzi.
 Sugu un biotopu aizsardzības 
likuma 11. pantā minēts, ka aiz-
liegts apzināti traucēt visas īpaši 
aizsargājamo sugu dzīvnieku, t.sk. 
putnus visās to attīstības stadijās, 
bet uguns kā traucēklis iedarbojas 
iznīcinoši.

vibrofons, kahons un, protams, 
dziesmas.
 Es gribētu dalīties ar savu pār-
steigumu! Pirmkārt, Zvejniek-
ciema kultūras namā iespējams 
izvietot 132 koklētājus un vēl 
visus citus dalībniekus. Otrkārt, 
šim lielajam kolektīvam ir iespē-
jams sagatavot 5 kopnumurus 
ar ļoti īsu vienu mēģinājumu. 
Treškārt, katram dalībniekam ir 
iespējams parādīt savu attieksmi. 
„Cantata” dalībniece Līga Griķe 
pēc koncerta Cēsīs ar Nacionālo 
simfonisko orķestri, kurā spēlēja 
Vivaldi „Gadalaikus”, paspēja at-
skriet arī pie mums. Skultes baz-
nīcā klausītāji bija tam liecinieki, 
jo koncerta laikā bija jāpārskaņo 
kokle. Cik cilvēkbagāta ir Latvija!
 Paldies visiem atbalstītājiem, 
Saulkrastu darbiniekiem un 
klausītājiem! Būsim radoši un 
veidosim savus Saulkrastus! 

Solveiga Ivanova

mailto:zane.serzante@carnikava.lv
http://www.sernikon.lv
http://www.lad.gov.lv
http://www.eps.lad.gov.lv
mailto:lad@lad.gov.lv
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Sporta centrā notika starptautisks džu-
do turnīrs zēniem un meitenēm. Starp  
384 sportistiem no Latvijas, Igauni-
jas, Lietuvas un Baltkrievijas startēja arī  
7 saulkrastieši. Vislabāk savās vecuma un 
svara kategorijās veicās Lizetei Jenertei un 
Patrikam Vīksnem, kuri kļuva par čem-
pioniem. 2. vietā ierindojās Artūrs Kisiļev-
skis, 3. - Valters Jenerts un Kārlis Strazdiņš. 
Kristapam Vīksnem 5.  vieta, Tomam Ra-
činskim - 7. vieta.

Signe Sinkeviča

Zvejniekciema vidusskolas meite-
ņu un zēnu volejbola komandas 
arī šajā mācību gadā aktīvi pie-
dalās sacensībās gan Pierīgā, gan 
valstī, iegūstot godalgotas vietas. 
Komandu treneri - Dzidra Dulpi-
ņa un Gunārs Lācis.
 Latvijas Volejbola federācijas 
(LVF) Kausa izcīņā jauniešiem 
2015./2016. m.g. 1. semestrī pieda-
lījās 11 Zvejniekciema vidusskolas 
komandas, no kurām 9 izcīnīja  
2. vai 3. vietu sacensību 1. posmā 
un turpināja spēlēt finālsacensī-
bās, iegūstot salīdzinoši augstus 
rezultātus valstī. 
 Janvārī un februārī notika Pie-
rīgas novadu skolu sporta spēles 
volejbolā, kurās mūsu skolas vo-
lejbolisti ieguva godalgotās vietas. 
2.  vietu izcīnīja A un B vecuma 
grupas meiteņu komandas, bet  
3. vietā ierindojās B vecuma gru-
pas zēnu komanda. 
 2016. gadā turpinās Latvijas 
Jaunatnes čempionāta (LJČ) spē-
les, kurās Zvejniekciema vidus-
skolas komandas izcīnījušas god-
algotās vietas valstī. LJČ 1. vietu 
izcīnīja U-14 un U-15 vecuma gru-
pas zēni un U-17 vecuma grupas 
meitenes. 
 Plašāka informācija par Zvej-
niekciema vidusskolas volejbo-

20. februārī Vidzemes Karatē 
kluba komanda, ko pārstāvēja  
21 sportists, devās uz „OPEN 
XXII Baltic Shotokan Karate 
championship”, kas jau 22. reizi 
norisinājās Lietuvas pilsētā Pa-
nevēžā. 
 Šajā čempionātā piedalījās 
340 sportisti, katrā kategorijā vi-
dēji startēja 10 sportistu no Lat-

Uz 1. vietas pjedestāla E. Dūcis. Foto no domes arhīva.

Iegūta 
Baltijas 
čempiona 
medaļa

2. vietas ieguvēja Pierīgas novadu 
skolu volejbola sacensībās -  
B grupas meiteņu komanda, 
trenere Dzidra Dulpiņa.

3. vietas ieguvēji Pierīgas novadu 
skolu volejbola sacensībās -  
B grupas zēnu komanda, 
treneris Gunārs Lācis. Foto no 
Zvejniekciema vidusskolas arhīva.

Volejbolistu 
sasniegumi

listu sasniegumiem skatāma in-
terneta vietnē www.zvs.lv sadaļā 
Sports.

Valda Tinkusa, 
Zvejniekciema vidusskola

Saulkrastu 
džudo turnīrs

Pirms izceļošanas  jānodrošina, lai: 

• bērnam un vecākiem ir derīgi personu apliecinoši dokumenti;
• pārceļoties uz ilgāku laiku, ir parakstīts darba līgums, noteikta dzīvesvieta;
• bērnam jau iepriekš ir atrasta piemērota izglītības iestāde;
• ir apzināta veselības aprūpes iestāde, kurā var vērsties saistībā ar bērna veselību; 
• ģimenē ir apzināts radu, draugu vai paziņu loks, kas var sniegt atbalstu, ja tas nepieciešams.

Ierodoties Apvienotajā Karalistē,  vecākiem jābūt gataviem:

• noteikt par prioritāti bērna vajadzības;
• nodrošināt bērna veselības un attīstības vajadzības;
• nodrošināt noteiktu dienas ritmu, ieradumus un stabilu aprūpi;
• atzīt jebkuru problēmu bērna audzināšanā un sadarboties ar iestādēm, kas nodrošina valsts 
atbalstu.

JĀŅEM VĒRĀ!

Bērnu atstāšana bez uzraudzības
Apvienotajā Karalistē tikai no 12 gadu vecuma bērnu varētu uz kādu brīdi atstāt bez 
pieaugušo uzraudzības, taču nekādā ziņā nav pieļaujams bērnu, kas jaunāks par 16 
gadiem, atstāt vienu pa nakti. 
Piemērs
Tēvs, kurš atstāja divgadīgo meitu vienu mašīnā, kamēr iegāja aptiekā uz 10 minūtēm, 
tika arestēts un sodīts par apzinātu bērna pakļaušanu būtiskam riskam.

Alkohola vai citu apreibinošu vielu lietošana nav savienojama ar bērna 
pieskatīšanu, jo tā bērns tiek pakļauts nopietnam riskam. 
Piemērs
Kāda veikala vadītājs izsauca policiju, jo viņam radās bažas par kādas mātes, kura 
bija acīmredzamā reibuma stāvoklī, divgadīgo bērnu, kas bija kopā ar māti veikalā. 
Māte tika arestēta, un viņai tika piespriests naudas sods.

Ja policija konstatē, ka bērns bijis atstāts viens veidā, kas varēja radīt ciešanas vai 
kaitējumu veselībai, vecākiem par to iestājas kriminālatbildība. 

Piemērs
Māte atstāja mājās savu 14 gadus veco dēlu, liekot viņam pieskatīt trīs gadus veco jaunāko 
brāli, kamēr pati uz 30 minūtēm devās uz veikalu iepirkties. Lai gan šajā laikā bērniem 
nekas slikts nenotika, māte saņēma policijas brīdinājumu par nežēlību pret bērniem. 

KAS JĀZINA PAR BĒRNU APRŪPI,
PĀRCEĻOTIES UZ APVIENOTO
KARALISTI

Bērna disciplinēšana

Apvienotajā Karalistē ir aizliegta bērnu fiziska sodīšana un nav pieņemamas bērnu pašcieņu 
pazemojošas audzināšanas metodes. 
Vecākiem ir ieteicams izmantot citas bērna savaldīšanas metodes: 
• konkrētu noteikumu formulēšana un stingrs aizrādījums to pārkāpšanas gadījumos,
• bērna sūtīšana nomierināties uz viņa istabu vai uz stopkrēsliņu (ilgums atkarīgs no bērna  
 vecuma – viena minūte par katru bērna gadu),
• bērna ierobežošana, neļaujot darīt kaut ko, kas viņam patīk (piemēram, skatīties televīziju),
• bērna sodīšana, piemēram, neļaujot doties ikdienas izklaidēs ārā,
• bērna kabatas naudas samazināšana. 
Plašāka informācija par bērna attīstības posmiem un pozitīvās disciplinēšanas metodēm 
pieejama http://www.bti.gov.lv/lat/metodiska_palidziba/pozitivas_disciplinesanas_metodes/

Bērna pasargāšana

Vecāku dzīvesvietai jābūt pielāgotai mazu bērnu drošībai – jāierīko kāpņu vārtiņi, logi ar 
slēdzenēm, dūmu signalizācija, kontaktligzdas jānosedz ar vāciņiem, kamīnam ir jāuzstāda 
drošības režģis, indīgas vielas jānovieto bērniem nepieejamā vietā, automašīnās jālieto auto 
sēdeklīši. Bērns jāsargā arī emocionāli. 

Bērna izglītošana

Apvienotajā Karalistē bērniem ir jāsāk apmeklēt skolu no četru gadu vecuma. Līdz 12 gadu 
vecumam bērns ir jāpavada uz skolu un jāsagaida pēc skolas. 

Ja policija konstatē, ka bērns bijis atstāts viens veidā, kas varēja radīt ciešanas vai 
kaitējumu veselībai, vecākiem par to iestājas kriminālatbildība. 

Piemērs
Māte atstāja mājās savu 14 gadus veco dēlu, liekot viņam pieskatīt trīs gadus veco jaunāko 
brāli, kamēr pati uz 30 minūtēm devās uz veikalu iepirkties. Lai gan šajā laikā bērniem 
nekas slikts nenotika, māte saņēma policijas brīdinājumu par nežēlību pret bērniem. 

Ko darīt, ja esat nonākuši sociālā dienesta redzeslokā
Var būt vairāki iemesli, kuru dēļ ģimene var nonākt sociālā dienesta redzeslokā, piemēram: 
• kaimiņu ziņojumi par novārtā pamestiem bērniem; 
• ārstniecības personu bažas par bērna traumu izcelsmi vai nepietiekamu bērna aprūpi; 
• izglītības iestādes ziņojums, ja bērnam ir uzvedības vai citas problēmas skolā,
 kurām cēlonis varētu būt ģimenē, u. c.

Šādās situācijās ir svarīgi sadarboties ar sociālo dienestu pārstāvjiem!
Jāatceras, ka uzbrukums nav labākā aizsardzības forma – nesadarbošanās un sociālo darbinieku 
apvainošana var radīt iespaidu, ka persona neizprot situāciju. 
Ja persona nonāk sociālo dienestu redzeslokā un kopā ar bērnu atgriežas Latvijā, pašvaldība 
ziņos par to Latvijas kompetentajām iestādēm, kuras iesaistīsies, lai pārliecinātos, vai bērns ir 
drošībā.

Ja bērns ievietots audžuģimenē un uzsākta tiesvedība par bērna turpmāko aprūpi
Jāinformē Latvijas vēstniecība Londonā (consulate.uk@mfa.gov.lv; darba laikā tālrunis +44 (0) 
20 772 59 212; ārkārtas situācijās diennakts tālrunis +371 26337711) un Latvijas Tieslietu ministrija 
(tm.kanceleja@tm.gov.lv) par ierosināto tiesvedību; jānorāda savi un bērna dati, kā arī sociālā 
darbinieka un advokāta kontaktinformācija. Jāmeklē juridiskā palīdzība pēc iespējas agrīnā 
lietas stadijā. Jānosauc sociālajam darbiniekam vairāki ģimenes locekļi vai citas piemērotas 
personas, kas varētu uzņemties rūpes par bērnu, ja secināts, ka bērnu nevar nodot atpakaļ 
vecāku aprūpē.
 

© Valsts kanceleja, 2016

Tieslietu ministrija izstrādājusi 
vadlīnijas Latvijas valstspiederī-
gajiem bērnu tiesību aizsardzībai 
Apvienotajā Karalistē. Tās pare-
dzētas, lai ieteikumu un padomu 

veidā informētu Latvijas ģime-
nes par to, kas jāņem vērā bērnu 
interešu aizsardzībai, pārceļoties 
uz dzīvi šajā valstī.
 Vadlīnijās iekļautās reko-

mendācijas palīdzēs Latvijas 
valstspiederīgajiem orientēties 
Apvienotajā Karalistē noteiktajā 
kārtībā, nosacījumos un specifis-
kajās prasībās attiecībā uz bērnu 

tiesību un interešu aizsardzību. 
 Tieslietu ministrija vērš sa-
biedrības uzmanību uz to, ka, 
izceļojot ar bērniem uz citu val-
sti, Latvijas valstspiederīgajiem 

jāievēro konkrētās valsts likumi, 
kā arī noteiktie bērnu aprūpes 
standarti un tradīcijas.

Tieslietu ministrija izstrādājusi vadlīnijas bērnu tiesību aizsardzībai

vijas, Lietuvas, Polijas, Anglijas 
un Baltkrievijas.
 Latviju pārstāvēja un medaļas 
ieguva arī saulkrastieši. Edvards 
Dūcis, iegūstot 1. vietu, kļuva par 

Baltijas čempionu, Andrians Ma-
gons savā kategorijā izcīnīja 2., 
bet Roberts Ābelīts - 3. vietu.

Kaspars Riekstiņš

Pirmā no labās L. Jenerte.

http://www.zvs.lv
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Sēdē piedalās deputāti E.Grāvītis, 
N. Līcis, L. Vaidere, S. Osīte,  
M. Kišuro, B. Veide, G. Lāčaunie-
ce, A. Deniškāne, A. Dulpiņš,  
G. Zonbergs, A. Silavnieks.

Par Saulkrastu Tūrisma 
informācijas centra 2015. gada 
pārskata apstiprināšanu
Apstiprināt Saulkrastu Tūrisma 
informācijas centra 2015. gada pār-
skatu.

Par zemes vienību atdalīšanu, 
jaunu īpašumu izveidošanu, ad-
reses piešķiršanu un lietošanas 
mērķa noteikšanu
1. Atļaut sadalīt nekustamo īpašu-
mu Zvejnieku iela 13, Saulkrasti, 
Saulkrastu novads, atdalītajām 
zemes vienībai piešķirot adresi, iz-
veidojot divus jaunus nekustamos 
īpašumus.
2.  Piešķirt zemes vienībai, platī-
ba 0,1168 ha, adresi Airu iela 2, 
Saulkrasti, Saulkrastu novads, no-
sakot zemes lietošanas mērķi - in-
dividuālo dzīvojamo māju apbūves 
zeme, kods – 0601.
3.  Piešķirt zemes vienībai, platī-
ba 0,0322  ha, adresi Airu iela 1A, 
Saulkrasti, Saulkrastu novads, no-
sakot zemes lietošanas mērķi - in-
dividuālo dzīvojamo māju apbūves 
zeme, kods – 0601.
4. Zemes vienībai, platība 2,412 ha, 
nemainīt adresi, nosakot zemes 
lietošanas mērķi - zeme, uz kuras 
galvenā saimnieciskā darbība ir 
mežsaimniecība, kods – 0201.

Par zemes ierīcības projekta 
apstiprināšanu un lietošanas 
mērķa noteikšanu
1.  Apstiprināt izstrādāto nekus-
tamā īpašuma „Jaunšķilteri” un 
„Jaunladiņi”, Lilaste, Saulkrastu 
pagasts, Saulkrastu novads, zemes 
ierīcības projektu.
2.  Noteikt īpašumam „Jaunšķil-
teri”, Lilaste, Saulkrastu pagasts, 
Saulkrastu novads, lietošanas mēr-
ķi – neapgūta individuālo dzīvo-
jamo māju apbūves zeme, platība 
0,3001 ha.
3.  Noteikt īpašumam „Jaunladi-
ņi”, Lilaste, Saulkrastu pagasts, 
Saulkrastu novads, dalīto lietoša-
nas mērķi – individuālo dzīvojamo 
māju apbūves zeme, kods – 0601, 
platība 0,12 ha, zeme, uz kuras gal-
venā saimnieciskā darbība ir lauk-
saimniecība, kods 0101, platība 
0,4039 ha.

Par publiskās apspriešanas rezul-
tātu apstiprināšanu 
1. Apstiprināt publiskās apsprieša-
nas rezultātus.
2. Atļaut koku nozāģēšanu Ainažu 
ielā 28A, Saulkrastos atbilstoši ak-
ceptētam projektam “Veikals Aina-
žu ielā 28A”.

Par dalību Nacionālajā veselīgo 
pašvaldību tīklā
1. Atbalstīt Saulkrastu novada paš-
valdības dalību Nacionālajā veselī-
go pašvaldību tīklā.
2. Par politisko amatpersonu, kura 
ir atbildīga par Nacionālā veselīgo 
pašvaldību tīkla pasākumu īste-
nošanu Saulkrastu novadā, iecelt 
Saulkrastu novada domes deputāti 

Aivu Apar jodi.
3. Par atbildīgo darbinieci – Nacio-
nālā veselīgo pašvaldību tīkla koor-
dinatori, kura koordinē Nacionālā 
veselīgo pašvaldību tīkla noteikto 
kritēriju ieviešanu Saulkrastu no-
vadā, iecelt Saulkrastu novada do-
mes Attīstības un plānošanas no-
daļas projektu vadītāju Anitu Līci.

Par dalību konkursā 
valsts atbalsta pasākumā 
zivsaimniecības attīstībai no 
Zivju fonda 
1.  Pieteikt dalību Lauku atbalsta 
dienesta izsludinātajā konkursā 
valsts atbalsta pasākumā „Zivju 
resursu pavairošana un atražošana 
publiskajās ūdenstilpēs un ūdens-
tilpēs, kurās zvejas tiesības pieder 
valstij, citās ūdenstilpēs, kas ir 
valsts vai pašvaldību īpašumā, kā 
arī privātajās upēs, kurās ir atļauta 
makšķerēšana” no Zivju fonda ar 
projektiem: 
1.1. Zivju resursu pavairošana un at-
ražošana Saulkrastu novada ūdens-
tilpnēs 2016. gadā par kopējo sum-
mu 9399,85 euro, no kuriem Zivju 
fonda finansējums 8999,85 euro, 
pašvaldības finansējums 400 euro; 
1.2.  Dabisko nārsta vietu atjauno-
šana Ķīšupes upē Saulkrastu no-
vada teritorijā par kopējo summu  
9315 euro, no kuriem Zivju fonda 
finansējums 8915 euro, pašvaldības 
finansējums 400 euro; 
1.3.  Dabisko nārsta vietu atjauno-
šana Pēterupes upē Saulkrastu no-
vada teritorijā par kopējo summu 
9215 euro, no kuriem Zivju fonda 
finansējums 8815 euro, pašvaldības 
finansējums 400 euro. 
2.  Pašvaldības finansējumu pa-
redzēt no Saulkrastu novada  
2016. gada speciālā budžeta izde-
vumu pozīcijas “Dabas resursu 
nodoklis”.

Par pārstāvja deleģēšanu 
Par Saulkrastu novada domes 
pārstāvi Publisko un privāto par-
tnerattiecību biedrībā „Sernikon” 
izvirzīt Saulkrastu novada domes 
Attīstības un plānošanas nodaļas 
vadītāju Solveigu Tiļugu.

Par pašvaldības kompensācijas 
piešķiršanu 
Piešķirt un sākot ar 2016. gada  
1. februāri aprēķināt pašvaldības 
kompensāciju personai 107,00 euro 
(viens simts septiņi euro, 00 centi) 
mēnesī par to, ka viņas meita ap-
meklē bērnu attīstības centru „Pū-
ces skola”.

Par saistošo noteikumu izdošanu
Izdot Saulkrastu novada domes 
saistošos noteikumus “Grozī-
jumi Saulkrastu novada domes  
2011. gada 28. decembra saistošajos 
noteikumos Nr. 15 „Par pašvaldības 
kompensācijas izmaksu vecākiem 
vai personām, kas realizē aizgādī-
bu, kuru bērns netiek nodrošināts 
ar vietu Saulkrastu novada pašval-
dības izglītības iestādē pirmsskolas 
izglītības programmas apguvei””. 

Par sadarbības līguma 
apstiprināšanu un noslēgšanu ar 
Valsts ieņēmumu dienestu
1.  Apstiprināt sadarbības līguma 

projektu „Par informācijas snieg-
šanu tiešsaistes režīmā, izmantojot 
Valsts reģionālās attīstības aģen-
tūras E-pakalpojumu infrastruk-
tūru”, lai nodrošinātu Saulkrastu 
sociālā dienesta funkciju izpildi. 
2.  Noslēgt ar Valsts ieņēmumu 
dienestu sadarbības līgumu „Par 
informācijas sniegšanu tiešsaistes 
režīmā, izmantojot Valsts reģionā-
lās attīstības aģentūras E-pakalpo-
jumu infrastruktūru”.

Par tiešo līdzdalību SIA “ZAAO”
1. Atzīt Saulkrastu novada domes 
līdzdalību SIA “ZAAO” par atbilsto-
šu Publiskas personas kapitāla daļu 
un kapitālsabiedrību pārvaldības li-
kuma 4. panta nosacījumiem.
2. Noteikt, ka SIA “ZAAO” vispārē-
jais stratēģiskais mērķis ir sadzīves 
atkritumu apsaimniekošanas sis-
tēmas uzturēšana un attīstība tādā 
veidā, kas nodrošina normatīvo 
aktu prasību, tajā skaitā Eiropas 
Savienības noteikto mērķu attiecī-
bā uz atkritumu apsaimniekošanas 
sistēmas darbības efektivitāti, ievē-
rošanu.

Par zemes nomas līguma 
noslēgšanu
1. Noslēgt ar personu zemes nomas 
līgumu uz 10 (desmit) gadiem bez 
apbūves tiesībām par Saulkrastu 
novada pašvaldības zemes īpašu-
ma „Ķīšupes dārziņi”, Saulkrasti, 
Saulkrastu novads, daļas 10 650 m2 

platībā nomu, teritorijas labiekār-
tošanai.
2.  Noteikt zemes nomas maksu  
1,5% apmērā no zemes kadas-
trālās vērtības, kas 2016. gadā ir  
EUR 19,17 (deviņpadsmit euro,  
17 euro centi) un 4,03 euro (četri 
euro 03 euro centi) 21% PVN, kopā 
gadā 23,20 euro (divdesmit trīs euro 
20 euro centi).
3. Zemes nomas līgumā noteikt, ka 
nomāto teritoriju aizliegts nožogot 
un nomniekam jāievēro zemesgrā-
matā reģistrētie īpašuma „Ķīšupes 
mežs” apgrūtinājumi – Ķīšupes 
aizsargjosla un tauvas josla.

Par Saulkrastu novada 
pašvaldības izglītības iestāžu 
izdevumu tāmes savstarpējiem 
norēķiniem apstiprināšanu
Apstiprināt Saulkrastu novada 
pašvaldības izglītības iestāžu izde-
vumu tāmi uz 01.01.2016.

Par finansiālu atbalstu 
kolektīvam “Sunbeach” 
braucienam uz līnijdeju festivālu 
Vācijā
Piešķirt 450 euro no līdzekļiem 
neparedzētiem gadījumiem izde-
vumu pozīcijā “Dotācija pašvaldī-
bas aģentūrai “Saulkrastu kultūras 
un sporta centrs””, lai atmaksātu 
kolektīva “Sunbeach” draudzības 
braucienu uz līnijdeju festivālu 
Vācijā.

Par nekustamā īpašuma nodokļa 
atvieglojuma piemērošanu
Piemērot nekustamā īpašuma 
nodokļa atvieglojumu 25% apmē-
rā trīs personām un 50% apmērā 
divām personām no aprēķinā-
tās nekustamā īpašuma nodokļa 
summas par nekustamo īpašumu 

laika periodā no 01.01.2016. līdz 
31.12.2016. 

Par sadarbības līguma 
apstiprināšanu un noslēgšanu ar 
Rīgas plānošanas reģionu
1.  Apstiprināt Eiropas Savienības 
struktūrfondu projekta „Deinsti-
tucionalizācija un sociālie pakal-
pojumi personām ar invaliditāti un 
bērniem” līguma projektu. 
2. Noslēgt ar Rīgas plānošanas re-
ģionu sadarbības līgumu par Ei-
ropas Savienības struktūrfondu 
projekta „Deinstitucionalizācija 
un sociālie pakalpojumi personām 
ar invaliditāti un bērniem” īsteno-
šanu.

Saulkrastu jauniešu iniciatīvu 
centra dalību atklāto projektu 
konkursā 
Deleģēt Saulkrastu novada pašval-
dības aģentūru „Saulkrastu kul-
tūras un sporta centrs” pārstāvēt 
Saulkrastu novada domi Jaunatnes 
starptautisko programmu aģentū-
ras izsludinātajā atklāto projektu 
konkursā kā projekta pieteicēju, 
finansējuma saņēmēju, projek-
ta īstenošanas līguma slēdzēju, 
projekta īstenotāju un projekta 
ieviešanas uzraudzības nodrošinā-
tāju ar projektu „Saimniekošanas 
prasmes no paaudzes paaudzē” ar 
pieprasīto publisko finansējumu 
3500 EUR.

Par zemes ierīcības projekta 
apstiprināšanu, adreses 
piešķiršanu un lietošanas mērķa 
noteikšanu
1.  Apstiprināt izstrādāto nekus-
tamā īpašuma „Stūrmaņi” Zvej-
niekciems, Saulkrastu pagasts, 
Saul krastu novads, zemes ierīcības 
projektu.
2.  Piešķirt adresi zemes gabalam 
un uz tā esošajām ēkām un bū- 
vēm, zemes ierīcības projektā lite-
ra „1” – „Stūrmaņi”, Zvejniekciems, 
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu 
novads, noteikt lietošanas mērķi –  
„individuālo dzīvojamo māju ap-
būves zeme” – platī ba 0,23 ha.
3.  Piešķirt adresi zemes gabalam 
un uz tā esošajām ēkām un bū- 
vēm, zemes ierīcības projektā lite- 
ra „2” – „Vecstūrmaņi”, Zvejniek-
ciems, Saulkrastu pagasts, Saulkras-
tu novads, noteikt lietošanas mēr-
ķi – „individuālo dzīvojamo māju 
apbūves zeme” – platība 0,27 ha.

Par izmaiņām Skultes ostas valdē
1.  Izslēgt no Skultes ostas valdes 
sastāva Ekonomikas ministrijas 
pārstāvi Baibu Neimani.
2.  Iekļaut Ekonomikas ministrijas 
Uzņēmējdarbības konkurētspējas 
departamenta direktora vietnieci 
Ilzi Lori Skultes ostas valdes sastāvā 
kā Ekonomikas ministrijas pārstāvi.

Par dalību Valsts Kultūrkapitāla 
fonda izsludinātajā atklātajā 
projektu konkursā
Pieteikt projektu Valsts Kultūrka-
pitāla fonda izsludinātajā atklāta-
jā projektu konkursā finansējuma 
saņemšanai aktivitātē “Vizuālās 
mākslas izglītības iestāžu materiā-
li tehniskās bāzes uzlabošana” par 
kopējo summu 3873 EUR. 

Par pašpatēriņa zvejas tiesību 
nomas izsoles rezultātu 
apstiprināšanu
Apstiprināt pašpatēriņa zvejas 
tiesību nomas Rīgas līča piekras-
tes ūdeņos, Saulkrastu novada 
teritorijā slēgtās izsoles rezultātus 
saskaņā ar izsoles 19.02.2016. pro-
tokolu.

Par rūpnieciskās zvejas tiesību 
nomas izsoles rezultātu 
apstiprināšanu
Apstiprināt rūpnieciskās zvejas 
tiesību nomas Rīgas līča piekrastes 
ūdeņos, Saulkrastu novada terito-
rijā slēgtās izsoles rezultātus saska-
ņā ar izsoles 19.02.2016. protokolu.

Par amata vietas izveidošanu
1.  Izveidot amata vietu Saulkrastu 
novada domes Attīstības un plā-
nošanas nodaļā – ekonomists uz 
projekta Ekosistēmu un to sniegto 
pakalpojumu novērtējuma pieejas 
pielietojums dabas daudzveidības 
aizsardzībā un pārvaldībā laiku, bet 
ne ilgāk kā līdz 2018. gada 30. ap-
rīlim.

2.  Noteikt amata darba algu pēc 
stundas likmes 6,47 EUR (seši 
euro, 47 centi) ar summēto darba 
laika uzskaiti. Stundu skaits tiek 
summēts atbilstoši projektā Eko-
sistēmu un to sniegto pakalpojumu 
novērtējuma pieejas pielietojums 
dabas daudzveidības aizsardzībā 
un pārvaldībā (Nr. LIFE 13ENV/
LV/000839)  (turpmāk – Projekts) 
paredzēto aktivitāšu īstenošanas 
grafikam un darba uzdevumiem. 
Kopējais darba laiks Projektā ne-
drīkst pārsniegt 1680 stundas, dar-
ba laiks nedēļā nedrīkst pārsniegt 
40 stundas.
3.  Amata darba algu apmaksāt no 
Projektā paredzētajiem līdzekļiem.

E. Grāvītis, 
domes priekšsēdētājs

 Visos minētajos lēmumos bal-
sojums vienbalsīgs.

Ar pilnu domes sēdes protokola 
tekstu (ievērojot Fizisko 
peronu datu aizsardzības 
likumā noteikto) var iepazīties 
Saulkrastu novada pašvaldības 
interneta vietnē  
www.saulkrasti.lv, sadaļā 
Domes lēmumi. Sēdes audio 
ieraksts pieejams sadaļas Dome 
apakšsadaļā Domes sēdes.

Nākamā domes ikmēneša sēde 
notiks trešdien, 30. martā,  
plkst. 15 Saulkrastu novada 
domē, Raiņa ielā 8. 

Amatu saime, 
apakšsaime*

31. Laboratorijas 
un izpētes darbi

Amata līmenis III

Amata nosaukums Ekonomists

Amatu skaits 1

Algu grupa** 12

Mēnešalgas 
maksimālais 
apmērs ** (euro)

1287

Stundas tarifa 
likme (euro)

6,47

Profesijas kods 2131 02

Piezīmes Nepilns darba 
laiks

Saulkrastu novada domes 24. februāra 
sēdes Nr. 2 lēmumi
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Apstiprināti Saulkrastu novada domes 2016. gada 27. janvāra sēdē (prot. Nr.1/2016, 6.§)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. SN 1/2016
Grozījumi 2011. gada 26. oktobra saistošajos 
noteikumos Nr. 12 ”Par atkritumu 
apsaimniekošanu Saulkrastu novadā”

Saistošo noteikumu „Grozījumi 2011. gada 26. oktobra saistošajos noteikumos 
Nr. 12 „Par atkritumu apsaimniekošanu Saulkrastu novadā”” 
PASKAIDROJUMA RAKSTS

Izdoti saskaņā ar Atkritumu apsaim-
niekošanas likuma 8. panta pirmās 
daļas 3. punktu

Izdarīt Saulkrastu novada domes 
2011. gada 26. oktobra saistošajos 
noteikumos Nr. 12 „Par atkritumu 
apsaimniekošanu Saulkrastu novadā” 

(turpmāk tekstā - Noteikumi) šādus 
grozījumus: 
1. Svītrot Noteikumu 7.4. punktu.
2. Svītrot Noteikumu 21.3.1 punktu.

3. Svītrot Noteikumu 23.3. apakšpun-
kta teikuma daļu ”Papildināt Notei-
kumus ar 30.10.¹ apakšpunktu šādā 
redakcijā: 

“30.10.¹ nodrošināt atkritumu savāk-
šanas maisu izmantošanu individu-
ālās mājās un dārza mājās /vasarnī-
cās;”.
4. Svītrot 30.8.1 punktu.

E. Grāvītis, 
domes priekšsēdētājs

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums Grozījumi veikti, pamatojoties uz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības minis-
trijas (turpmāk - ministrija) 2015. gada 14. decembra vēstulē Nr. 2.18-le/10229 pausta-
jiem iebildumiem. 2015. gada 26. jūnija saistošie noteikumi Nr. SN 13/2015 “Grozījumi 
2011. gada 26. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 12 ”Par atkritumu apsaimnieko-
šanu Saulkrastu novadā”” paredzēja ieviest pakalpojumu – atkritumu savākšanas 
maisus. Ņemot vērā, ka ministrija izteikusi iebildumus par saistošo noteikumu  
Nr. SN 13/2015 attiecīgu tiesību normu piemērošanu, tās tiek svītrotas.

2. Īss projekta satura izklāsts Grozījumi paredz pārtraukt atkritumu savākšanas veida - priekšapmaksas atkritumu 
savākšanas maisi -  piemērošanu.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi 
uz pašvaldības budžetu

Saistošo noteikumu īstenošanai netiek prognozēta finansiāla ietekme uz pašvaldības 
budžetu. 

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

Projektam nav tiešas ietekmes uz sociāli ekonomisko stāvokli.

5. Informācija par administratīvajām pro-
cedūrām

Nav attiecināms.

6. Informācija par konsultācijām ar privāt-
personām

Nav notikušas konsultācijas ar privātpersonām.

E. Grāvītis, domes priekšsēdētājs

E. Grāvītis, domes priekšsēdētājs

PIEŅEMŠANAS 
DIENAS,  DATUMS

PIEŅEMŠANAS 
LAIKS

REĢISTRATŪRA pirmdiena, trešdiena, 
piektdiena

otrdiena, ceturtdiena

08.00-16.00

09.00-17.00

STEIDZMĀS MEDICĪNISKĀS 
PALĪDZĪBAS PUNKTS

katru dienu 00.00-24.00

ĀRSTU KONSULTĀCIJAS : PIEŅEMŠANA PĒC IEPRIEKŠĒJA 
PIERAKSTA TĀLR.NR. 67952700

Endokrinoloģe Brigita VIZIŅA      29. marts 14.00-17.00

Kardiologs 23. marts 10.00-13.00

Dermatoloģe Ruta BARLO 11. marts 9.00-13.00

Otolaringoloģe
Ilona KRONBERGA

ceturtdiena 13.30-16.00

Acu ārste Ausma SPROĢE pirmdiena 10.00-15.00

Acu ārste
Sandra AUSEKLE

10. marts 
29. marts
31. marts

15.20-17.00
15.20-16.50
15.20-16.50

Neirologs Ainārs VECVAGARS 11. marts 11.00-16.00

Neiroloģe Dace DZIRKALE otrdiena 14.00-17.00

Onkoloģe Santa RAUDIŅA sestdiena 10.00-13.00

Interniste
Tatjana GRUZDOVA-DZIRKALE

otrdiena, trešdiena, 
ceturtdiena

11.00-17.00

Ķirurgs
Aleksandrs KUZŅECOVS

otrdiena
piektdiena

14.00-17.00
9.00-13.00

Ķirurgs
Andris ZEMĪTIS

trešdiena, ceturtdiena 
(pēc grafika)

9.00-12.00
14.00-17.00

Ķirurgs Nikolajs DUPLIŠČEVS pirmdiena 9.00-12.00

Ķirurgs Jurijs SOROKINS sestdiena 11.00-14.00

USG A.MICKEVIČA darbdiena 8.15-9.00

Ginekoloģe
A. Mickeviča (iepriekšējs 
pieraksts t.26539333)

pirmdiena, otrdiena, 
trešdiena, piektdiena

ceturtdiena

9.00-13.00
9.00-18.00

Rentgena 
kabineta darba 

laiks martā
Pirmdiena
 21. marts  12.00-17.00

Otrdiena
 15. marts  12.00-17.00
 29. marts  9.00-16.00

Trešdiena
 16. marts  12.00-17.00
 23. marts  9.00-16.00
 30. marts  12.00-17.00

Ceturtdiena
 10. marts  9.00-16.00
 24. marts  9.00-13.00

Piektdiena
 11. marts 12.00-17.00
 18. marts  9.00-13.00

Izdoti saskaņā ar likuma „Par 
nekustamā īpašuma nodokli”1. panta 
otrās daļas 9.1 punktu, 3. panta  
1.4 daļu, 9. panta otro daļu.

1.  Saistošie noteikumi nosaka kārtī-
bu, kādā tiek piemērots nekustamā 
īpašuma nodoklis (turpmāk – no-
doklis) atsevišķiem nekustamā īpa-
šuma objektiem Saulkrastu novada 
administratīvajā teritorijā 2016. 

gadā, kā arī nosaka nekustamā īpašu-
ma nodokļa maksāšanas paziņojumu 
piespiedu izpildes termiņu.
2.  Ar nodokli neapliek dzīvojamo 
māju palīgēkas, ja palīgēkas platība 
pārsniedz 25 kvadrātmetrus, izņemot 
garāžas.
3. Vidi degradējošu, sagruvušu vai cil-
vēku drošību apdraudošu būvi apliek 
ar nekustamā īpašuma nodokļa likmi 
3 procentu apmērā no būvei piekri-

tīgās zemes kadastrālās vērtības vai 
būves kadastrālās vērtības, atkarībā 
no tā, kura vērtība ir augstāka.
4.  Nodokļa maksāšanas paziņojuma 
piespiedu izpilde tiek veikta 7 gadu 
laikā no nekustamā īpašuma no-
dokļa samaksas termiņa iestāšanās  
brīža.

E. Grāvītis, 
domes priekšsēdētājs

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. SN 27/2015 
Kārtība, kādā tiek piemērots nekustamā īpašuma 
nodoklis atsevišķiem nekustamā īpašuma nodokļa 
objektiem Saulkrastu novada pašvaldībā 2016. gadā
(prot. Nr. 16/2015, 42.§)

28.10.2015. saistošo noteikumu Nr. SN 27/2015 „Kārtība, kādā tiek piemērots 
nekustamā īpašuma nodoklis atsevišķiem nekustamā īpašuma nodokļa 
objektiem Saulkrastu novada pašvaldībā 2016. gadā” PASKAIDROJUMA RAKSTS

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības 
pamatojums

Saistošo noteikumu „Kārtība, kādā tiek piemērots nekustamā īpašuma nodoklis atsevišķiem 
nekustamā īpašuma nodokļa objektiem Saulkrastu novada pašvaldībā 2016. gadā” projekts 
(turpmāk - Projekts) izstrādāts, pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 
(turpmāk – Likums):
a) 1. panta otrās daļas 9.1 punktu, kas noteic, ka ar nekustamā īpašuma nodokli neapliek dzī-
vojamo māju palīgēkas, ja palīgēkas platība pārsniedz 25 m2 un pašvaldība to neaplikšanu ar 
nodokli ir noteikusi ar saviem saistošajiem noteikumiem, izņemot garāžas;
b) 3. panta 1.4 daļu, kas noteic, ka vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku drošību apdraudošu 
būvi apliek ar nekustamā īpašuma nodokļa likmi 3 procentu apmērā, ja to ir noteikusi pašval-
dība savos saistošajos noteikumos, kurus tā publicē līdz pirmstaksācijas gada 1. novembrim, 
no lielākās turpmāk minētās kadastrālās vērtības:
1) būvei piekritīgās zemes kadastrālās vērtības;
2) būves kadastrālās vērtības;
3) 9. panta otro daļu, kas noteic, ka pašvaldība, pieņemot saistošos noteikumus, ir tiesīga no-
teikt nodokļa maksāšanas paziņojumu piespiedu izpildes termiņu, kas nepārsniedz septiņus 
gadus no nodokļa samaksas termiņa iestāšanās brīža.

2. Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi izstrādāti, lai noteiktu kārtību, kādā tiek piemērots nekustamā īpašuma 
nodoklis (turpmāk – nodoklis) atsevišķiem nekustamā īpašuma objektiem Saulkrastu novada 
administratīvajā teritorijā 2016. gadā, kā arī nosaka nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas 
paziņojumu piespiedu izpildes termiņu. Saistošie noteikumi nosaka:
1) ar nekustamā īpašuma nodokli apliekamos un neapliekamos objektus;
2) nodokļu maksāšanas paziņojumu piespiedu izpildes termiņu.

3. Informācija par plānoto projekta 
ietekmi uz pašvaldības budžetu

Kopējais pašvaldības budžeta ieņēmumu apjoms no nekustamā īpašuma nodokļa iekasēju-
ma tiek paredzēts nemainīgs. 

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

Sabiedrības mērķgrupa, uz kuru attiecināms grozījumu saistošo noteikumu tiesiskais regulē-
jums, ir Saulkrastu novada pašvaldības nekustamā īpašuma nodokļa maksātāji. 

5. Informācija par administratīva-
jām procedūrām

Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi tiks piešķirti, veicot aprēķinu. 

6. Informācija par konsultācijām 
ar privātpersonām

Sagatavojot saistošo noteikumu grozījumu projektu, pārrunas ar sabiedrības pārstāvjiem ne-
tika veiktas, jo tie labvēlīgi ietekmē nodokļa maksātājus.

Prof. Guntars Pupelis.

Guntars Pupelis, Rīgas Stradiņa universi-
tātes profesors, Rīgas Austrumu klīniskās 
universitātes slimnīcas stacionāra „Gaiļ-
ezers” Vispārējās un neatliekamās ķirurģijas 
klīnikas vadītājs, Hepatopankreatobiliārās 
(HPB) vienības vadītājs, īpaši specializē-
jies aknu, žultsceļu un aizkuņģa dziedzera 
slimību ķirurģiskā ārstēšanā, kā arī kom-
plicētu vēdera priekšējās sienas patoloģiju 
(komplicētu trūču) ārstēšanā. Vairāk nekā 
40 rakstu autors vai līdzautors starptautis-
ki indeksētos žurnālos. Regulāri prezentē 

savus darbus starptautiskos kongresos. Divu starptautisku žurnālu 
”Journal of the Pancreas” un „HPB Surgery” redkolēģijas loceklis, aktīvi 
iesaistīts ārvalstu kolēģu zinātnisko rakstu rediģēšanā un recenzēšanā, 
kā arī studentu un rezidentu apmācībā. Ir piecu doktora darbu vadītājs.
 Dzīvo Skultes pagastā, tāpēc nolēmis uzsākt konsultatīvu pieņem-
šanu Saulkrastu slimnīcā, lai ar savu pieredzi varētu vietējiem iedzīvo-
tājiem atvieglot veselības atgūšanas procesu, īpaši, ja veselības trau-
cējumi ir saistīti ar kuņģa un zarnu traktu, aknu, žultsceļu, aizkuņģa 
dziedzera un vēdera sienas slimībām.
 Sīkāka informācija reğistratūrā pa tālr. 67952700.

Saulkrastu novada dzimtsarakstu nodaļa un jaundzimušo mazuļu 
vecāki saka sirsnīgu paldies Saulkrastu pensionāru biedrībai un tās 
vadītājai Marutai Mustei par iniciatīvu zeķīšu darināšanā jaundzimu-
šajiem Saulkrastu mazuļiem, kuri tiek reģistrēti mūsu dzimtsarakstu 
nodaļā.
 Paldies ikvienai mazuļu krāsaino zeķu pāru darinātājai, bet īpašs 
paldies par skaistajām mazuļu „čībiņām” Ilzei Kūlītei, Rasmai Zālītei 
un Astrīdai Jēkabsonei.

Paldies par zeķītēm

Saulkrastu slimnīcā 
uzsāks konsultācijas 
profesors G. Pupelis
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Saulkrastu Domes Ziņas
Saulkrastu novada dome 
Raiņa ielā 8, Saulkrastos,  
Saulkrastu novadā, LV-2160 
www.saulkrasti.lv

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

Reģistrācijas apliecība nr. 1633.
Tirāža - 3000 eksemplāri.
Izdevējs - SIA «Izdevniecība «Auseklis»»
Jūras iela 6, Limbaži, LV–4001.
PVN reģ. nr. LV44103005799

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

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

Februārī Saulkrastu 
novada Dzimtsarakstu 
nodaļā reģistrēti
Gabriels Pranks
Elmirs Bagirovs
Alberts Masaļskis
Rojs Hugo Kreitenbergs
Olivers Blūms
Sveicam mazuļus un viņu vecākus!

Saulkrastu novada 
dome sirsnīgi sveic 
nozīmīgajā jubilejā
Elfrīdu Graudiņu
Elzu Jasjukēviču
Jāzepu Lastovski
Mirdzu Ābramu
Ritu Kaupušu
Franci Voitkānu
Staņislavu Voitkānu
Dzidru Cauni
Elvīru Mariju Johansoni
Veltu Kalniņu
Ritu Mežgali
Jāni Peksi
Antonu Tipuku
Jevgeniju Zābeli
Juri Deičmani
Ritu Kalnbergu
Ilgu Kļaviņu
Borisu Kuzminu
Juri Strautmali
Jāni Grīnbergu
Aldu Kraukli
Daumantu Latvenu
Viyu Palyuma
Maigoni Čemmi
Ainu Gribneri
Valēriju Jaškinu
Viktoru Konstantinoviču
Laimrotu Kriumani
Aleksandru Krūmiņu
Viju Laizāni
Maiju Mickāni
Inesi Miesnieci
Gunāru Prinduli
Tamaru Rozbianskaya

Saulkrastu novada 
dome izsaka līdzjūtību 
aizsaulē aizgājušo 
tuviniekiem
Rūta Zigrīda Rudzīte
29.08.1926. – 04.02.2016.
Vija Vidmonte
14.01.1937. – 18.02.2016.

Saulkrastu bibliotēkā Vidzemes 
jūrmalas Mūzikas un mākslas 
skolas Mākslas nodaļas audzēk-
ņu darbu izstāde “Plenēra prakse 
2015 - Kuršu kāpa”.
11. martā 14.00 kultūras namā 
„Zvejniekciems” Pierīgas skolu 
deju kolektīvu koncerts. Piedalās 
20 skolu deju kolektīvi no Bal-
dones, Ropažiem, Jaunmārupes, 
Mālpils, Zaķumuižas, Babītes, 
Lēdurgas, Mārupes, Saulkrastiem 
un Zvejniekciema. Ieeja koncertā 
brīva. 
19. martā 18.00 Saulkrastu 
sporta centrā (Smilšu ielā 3) jau 
piekto reizi notiks tautas deju 
festivāls “Sasala jūrīna”. Ik gadu 
tajā piedalās vairāk nekā 20 tau-
tas deju kolektīvi. Festivāla deju 
daudzveidība un iespēja kopā 
izdejot gan jaunas, gan labi zinā-
mas dejas ir tas spēks, kas ik gadu 
pulcina dejotājus no visas Latvi-
jas. Šogad festivālā viesosies arī 
Saulkrastu sadraudzības pašval-
dības – Neringas (Lietuva) tautas 
deju kolektīvs “Kalnapuše”.
 Koncertu kuplinās pazīstamā 
aktrise Zane Jančevska. Ieejas 
maksa 1 EUR. Biļešu iepriekšpār-
došana Saulkrastu sporta centrā 
no 14. marta. 
27. martā 15.00 pie kultūras 
nama „Zvejniekciems” aicinām 
visus kopā ripināt olas, sadziedā-
ties un iedziedāt pavasara atnāk-
šanu kopā ar Saulkrastu folkloras 
kopu „Dvīga”, šūpoties lielajās 
šūpolēs un piedalīties daždažādās 
spēlēs un rotaļās, lai saulei raitāks 
ceļš pretī vasarai! Līdzi ņemsim 
olas ripināšanai un vecas krūzītes 
un šķīvīšus īsti latviskai veiklības 
spēlei!
28. martā 12.00 pie Saulkrastu 
sporta centra Lieldienu svinības 
mazajiem, atraktīvajiem, liela-
jiem un visiem, visiem Lieldienu 
zaķa draugiem. Šoreiz Lieldienu 
zaķis un viņa draugi piedāvās 
sacensties roku, kāju, prāta veik-
lībā, ieripināt olas un jauki pa-
vadīt laiku. Sliktos laikapstākļos 
Lieldienu zaķa sacensības notiks 
Saulkrastu sporta centra telpās.
3. aprīlī 16.00 kultūras namā 
„Zvejniekciems” jaunā latviešu 
spēlfilma „Es esmu šeit”. Ieejas 
biļete 2 EUR, biļetes pirms sean-
sa.
 Režisoram Renāram Vimbam 
tā ir pirmā mākslas filma, un ļoti 

liels prieks, ka filma ir tiešām iz-
devusies un vēsta par mūsdienu 
Latvijai aktuālo situāciju – kas no-
tiek ar bērniem, kuru vecāki aiz-
brauc strādāt uz svešām zemēm. 
Filmas kvalitāti apliecina arī fakts, 
ka starptautiskajā pirmizrādē, 
kas notika februāra vidū Berlīnes 
kinofestivālā, tā saņēmusi galve-
no balvu kategorijā “Generation 
14plus” – “Kristāla lāci”. 
 Galvenajā lomā jauna, tiešām 
talantīga topošā aktrise Elīna 
Vaska – mūsu slavenā kompo-
nista Pētera Vaska mazmeita. 
Filma ir labā mākslinieciskajā 
kvalitātē un reizē arī ļoti patiesa 
un emocionāla. Kaut gan reālā 
dzīve filmā parādīta godīgi un 
neizskaistināti, filma nav drūma, 
režisoram ir izdevies to veidot ar 
cerību. Filma piemērota visām 
vecuma grupām, tā varētu inte-
resēt gan skolēnus, gan vecākus 
un vecvecākus. Formāli skaitās, 
ka domāta bērniem no 12 gadiem, 
bet filmā nav nekā tāda, ko arī 
mazāks bērns nesaprastu, tur nav 
ne lamuvārdu, ne kailuma ainu, 
tā kā droši varat laist iekšā arī pā-
ris gadus jaunākus, ja atnāk.
13. aprīlī 14.00 kultūras namā 
”Zvejniekciems” izrāde bērniem 
“Baltais lācis - superzvaigzne”. 
Baltais lācis ir nolēmis kļūt par 
SUPERZVAIGZNI… Tikai viņš 
nezina, kā to izdarīt! Kad Lācim 
palīgā ierodas talantu meklētāja 
TV dīva Pele, sākas īsts šovs…
 Šī ir jautra komēdija bērniem, 
kurā izrādes varoņi Baltais lācis 
un Pele aktīvi sadarbojas ar bēr-
niem, ļaujot tiem interaktīvi ie-
saistīties izrādē un palīdzēt Lācim 
kļūt par SUPERZVAIGZNI.

 Režisors: Armands Ekštets. 
Lomās: Baltais lācis – Armands 
Ekštets; Pele – Gerda Dinsberga 
vai Inta Bankoviča Izrādes ga-
rums – 1 h. Žanrs: jautra izrāde 
bērniem un vecākiem. Izrādes 
mērķauditorija: bērni pirmssko-
las un sākumskolas vecumā.
 Ieejas biļetes iepriekšpārdo-
šanā k/n “Zvejniekciems” un 
Saulkrastu sporta centrā pie ad-
ministratoriem, sākot ar 16. mar-
tu. Ieejas maksa 2 EUR.
16. aprīlī no 12.00 kultūras 
namā „Zvejniekciems” mazo vo-
kālistu konkurss „Saulkrastu cī-
rulītis 2016”. Katrs konkursants 
(pirmsskolas vecuma bērni, līdz  
6 gadu vecumam ieskaitot) izpil-
da 2 dziesmas.
 Lūgums pieteikt mazos dzie-
dātājus līdz 4. aprīlim, nosūtot in-
formāciju elektroniski knz@saul - 
krasti.lv! Piesakoties lūdzam norā-
dīt dziesmu nosaukumus, mūzi-
kas un teksta autorus, izpildītāja 
vārdu, uzvārdu un personas koda 
pirmo pusi, kā arī kontakttālruni! 
17. aprīlī 16.00 kultūras namā 
„Zvejniekciems” Viktors Kozlitins 
akustiskā koncertā „Kinodzies-
mas”. Biļešu iepriekšpārdošana 
k/n „Zvejniekciems” un Saulkras-
tu sporta centrā pie administra-
toriem. Ieejas biļetes 3 - 4 EUR. 
 Viktors Kozlitins dzimis 1957. 
gadā Urālos, Čeļabinskas apgaba-
lā. Viņš dzied kopš bērnības. Pats 
dziedātājs saka: „Uz skatuves es 
jūtos ļoti brīvi, man dziedāšana 
vienmēr sagādājusi milzīgu gan-
darījumu!” 1976. gadā liktenis 
Viktoru atveda uz Liepāju, jo tieši 
tur aizritēja V. Kozlitina dienes-
ta gadi. Te 3 gadus viņš spēlēja 
saksofonu armijas orķestrī. Pēc 

dienesta viņš pabeidza J. Mediņa 
mūzikas koledžu, V.  Zilpaušas 
vokālo klasi. Pēc koledžas 7 gadi 
aizritēja Latvijas Nacionālās ope-
ras korī, un tikai 20. gs. 90. gados 
V. Kozlitins uzsāka solokarjeru. 
 Mākslinieks viesojās Saulkras-
tos 2015. gada pavasarī ar sirsnī-
gu koncertu „Krievu romances”, 
tādēļ daudziem tā būs patīkama 
atkalredzēšanās. 

SPORTA AfIšA
12. martā 19.00 sporta centrā 
Saulkrastu kausa izcīņa šautriņu 
mešanā, 3. posms.
15. martā 20.00 sporta centrā 
LBL3 spēle Saulkrasti – VIA-2. Ie-
eja bez maksas, skatītājiem lote-
rija.
26. martā 12.00 sporta centrā 
Saulkrastu čempionāts šahā, vel-
tīts Latvijas meistaram Jānim Kļa-
viņam. Saulkrastu iedzīvotājiem 
dalība bez maksas.
2. aprīlī 11.00 picērijā „Bundu-
lis” Saulkrastu čempionāts zolītē, 
3. posms.
3. aprīlī 11.00 sporta centrā 
Saulkrastu čempionāts novusā, 3. 
posms.
9. aprīlī 19.00 sporta centrā 
Saulkrastu kausa izcīņa šautriņu 
mešanā, 4. posms.

SENIORU AKTIVITāTES
5. aprīlī 13.00 domes zālē pa-
vasara sveiciens no Saulkrastu 
vidusskolas sākumskolas radoša-
jiem bērniem.
No 30. aprīļa līdz 4. maijam 
plānojam ekskursiju uz Poliju un 
Vāciju.
23. jūnijā izrādes Skroderdienas 
Silmačos apmeklējums Druvienā. 
Tālr. 26437766.

  

                    Programmā:Programmā:
  

Dzejas un prozas lasījumi lomās.Dzejas un prozas lasījumi lomās.
  

Daces Judinas Daces Judinas mūsdienu ironiskie, mūsdienu ironiskie, 
psiholoģiskie psiholoģiskie detektīvromānidetektīvromāni no  no 

sērijas sērijas Izmeklē Anna Elizabete. Izmeklē Anna Elizabete. 
  

Dzejas un eseju kopizlase Dzejas un eseju kopizlase 
                        Divi. Pusnakts sarunas.Divi. Pusnakts sarunas.

    

Andra Buļa dzejas krājumi Andra Buļa dzejas krājumi 
Mans ego, Pieturas, Mans ego, Pieturas, 

Etīdes otrai pusei. Etīdes otrai pusei. 
Sarunas par skatuvi un kino.Sarunas par skatuvi un kino.

    

Artura NīmaņaArtura Nīmaņa meditatīvi  meditatīvi 
instrumentālā elektroniskā instrumentālā elektroniskā 

mūzikamūzika ar videovizualizācijām. ar videovizualizācijām.
  

Daces Judinas ģitārbalādes.Daces Judinas ģitārbalādes.
  
  

Krimināli, literāri, muzikāli Krimināli, literāri, muzikāli 
konkursikonkursi un  un balvasbalvas..

  

Noslēgumā – Noslēgumā – sadziedāšanāssadziedāšanās..
  

Programmas garums Programmas garums 
                      ~2-2,5 stundas.                      ~2-2,5 stundas.

17. martā 17.00 – 17. martā 17.00 – Saulkrastu bibliotēkāSaulkrastu bibliotēkā

Poētiskā Poētiskā 
kafejnīcakafejnīca

Dace JudinaDace Judina
Arturs NīmanisArturs Nīmanis
 Andris Bulis Andris Bulis

Piedāvā radošā apvienība Piedāvā radošā apvienība Pūces Māja, www.pucmaja.lvPūces Māja, www.pucmaja.lv

Cilvēks, Laiks, Liktenis, 
Cilvēks, Laiks, Liktenis, 

Sabiedrība, Valsts, 
Sabiedrība, Valsts, 

Mīlestība,  Dziesma.
Mīlestība,  Dziesma. „INGUS PĒTERSONS. ROMANTIKA Jāņa Lūsēna jaunā programma”, 

kas notiks ceturtdien, 12. maijā, plkst. 19 Vidzemes koncertzālē „Cēsis”.
 Biļetes cena 8 un 10 eiro.
 Interesentus lūdzam pieteikties līdz 4. aprīlim.
 Izbraukšana no Saulkrastiem plkst.17 - maršrutā Saulkrasti – Zvejniek-
ciems – Limbaži – Cēsis un atpakaļ.
 Informācija pa tālr. 67951502, 29625609.
 Ingus Pētersons mācījies Saulkrastu vidusskolā, mūzikas pamatus ap-
guvis  Zvejniekciema  mūzikas skolā (tagad Vidzemes jūrmalas Mūzikas un 
mākslas skolā) un Cēsu Alfrēda Kalniņa mūzikas vidusskolā. Pabeidzis Jāzepa 
Mediņa mūzikas vidusskolu Rīgā un Latvijas Valsts konservatoriju.
 2015. gada 4. maijā latviešu opermūzikas, kamermūzikas un populārās 
mūzikas māksliniekam Ingum Pētersonam tika pasniegts Triju Zvaigžņu or-
denis par nopelniem Latvijas kultūrā, ieguldījumu klasiskās solodziesmas un 
estrādes dziesmas popularizēšanā.

Saulkrastu novada 
bibliotēka mīļi aicina 
ikvienu apmeklēt koncertu

http://www.saulkrasti.lv
mailto:knz@saulkrasti.lv
mailto:knz@saulkrasti.lv
https://lv.wikipedia.org/wiki/Zvejniekciems
https://lv.wikipedia.org/wiki/C%C4%93sis

