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Simbols vasaras sajūtai
Šogad Saulkrastus ir
bagātinājis vēl viens
skulpturāls vides objekts.
Iepriekš uzstādītajiem ir
pievienojusies
“Saules meitene”.
“Saules meitene” simbolizē brīvību, sauli, vēju – īstu vasaras sajūtu. Vides objekta autori ir vietējie
mākslinieki Elīna Odiņa, kurai
pieder ideja par “Saules meiteni”,
un Pēteris Oinaskovs, kas to realizēja metālā. Instalācijas arhitekts
ir Aivars Zavadskis.
Projekta realizācija iesākās ar
ideju, ka ir nepieciešams izveidot
jaunu apskates objektu, kas simbolizētu un saistītos ar Saulkrastiem, kas patiktu pašiem un kas
piesaistītu viesu uzmanību.
Fotogalerija un video skatāms
vietnē www.saulkrasti.lv.

“Saules meitene” atrodas
Saulkrastu centrā Rīgas un Raiņa ielas stūrī. Tas ir trīs metrus
augsts, izgatavots no slīpēta
nerūsējoša tērauda, kas vizuāli
īpaši akcentē to apkārtējā vidē.
Instalācija ir izgaismota, tā
priecējot iedzīvotājus un viesus
ikvienā diennakts stundā.
Foto no domes arhīva

Sumināsim mūsu novada labākos
Novembrī līdz ar valsts jubileju
suminām mūsu novada
labākos, kuri pelnījuši īpašu
atzinību. Arī šogad Saulkrastu
novada dome godinās
izglītības, kultūras, medicīnas,
drošības jomā strādājušos,
kā arī tos, kas sabiedriski
aktīvi un nesavtīgi strādā
novada iedzīvotāju labā, savu
darba dzīvi un mūžu veltot
sabiedrībai. Atzinības rakstu
pasniegšana notiks
17. novembrī plkst. 19 kultūras
namā “Zvejniekciems”.
Nominācijā “Izglītība” Atzinības
rakstu par ilggadēju pedagoģisko
darbību, popularizējot mūzikas
izglītību un ar panākumiem sagatavojot audzēkņus dalībai koncertos, valsts un starptautiskos
konkursos suminās Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolas
klavierspēles skolotāju Tamāru
Āriņu. Tāpat šajā nominācijā par
ilggadēju radošu un pašaizliedzīgu
darba pienākumu veikšanu, rūpējoties par bērnudārza audzēkņiem
ikdienā un gatavojot mācībām
sākumskolā, sveiks pirmsskolas
izglītības iestādes “Rūķītis” pirmsskolas izglītības skolotāju Ilzi Lindi, kā arī par pašaizliedzīgu darbu
Zvejniekciema vidusskolas skolēnu izglītošanā, īpašu uzmanību

pievēršot videi draudzīgai rīcībai
un veselīgam dzīvesveidam, radošu attieksmi izglītībā, sagatavojot
skolēnus konkursiem un iegūtiem
augstiem rezultātiem Latvijā un
ārvalstīs, Zvejniekciema vidusskolas ķīmijas skolotāju un vides pulciņa vadītāju Svetlanu Grubi.
Nominācijā “Kultūra” domes
atzinību par ilggadēju darbu kultūras jomā, organizējot kultūras
norises novadā, par pašaizliedzīgu un neatlaidīgu darbu kultūras mantojuma saglabāšanā un
Saulkrastu mākslinieciskās pašdarbības kolektīvu teicamu sagatavošanu Vispārējiem latviešu
XXV Dziesmu un XV Deju svētkiem saņems pašvaldības aģentūras “Saulkrastu kultūras un sporta
centrs” direktore Judīte Krūmiņa.
Savukārt pašvaldības SIA
“Saulkrastu slimnīca” medicīnas
darbiniece māsa palīdze Aleksandrai Dorošenko par atbildīgu
un pašaizliedzīgu darbu medicīnas jomā, nesavtīgu attieksmi
pret ikdienas darbu un rūpīgu

pacientu apkalpošanu, atsaucību
un labestību, veicot savu darbu,
saņems Atzinības rakstu nominācijā “Medicīna”.
Nominācijā “Drošība” par atbildīgu profesionālo darbība pienākumu veikšanu un augstiem
darba rezultātiem noziedzīgo
nodarījumu atklāšanā sveiks LR
IeM Valsts policijas Rīgas reģiona
pārvaldes Saulkrastu iecirkņa policijas nodaļas vecāko inspektori
majori Līviju Grabčiku.
“Daugavas Vanagu” Saulkrastu nodaļas vadītāju Janīnu Timermani par nesavtīgu sabiedrisko
darbu, organizējot politiski represēto aktivitātes novadā, atsaucību, palīdzību, aktīvu darbību
mākslinieciskajā pašdarbībā un
nozīmīgu dzīves jubileju godinās
nominācijā “Sabiedriskais darbs”.
Tāpat šajā nominācijā sveiks
Saulkrastu Pēterupes evaņģēliski
luteriskās baznīcas mācītāju Ivo
Pavloviču par Saulkrastu kultūras dzīves atbalstu, sabiedrisko
darbu, radošu pieeju garīgās kul-

Sveicam visus mūsu novada ļaudis
Latvijas Republikas proklamēšanas dienā!
Saulkrastu novada dome

Cienījamie iedzīvotāji!
11. novembrī plkst. 17.00 Lāčplēša dienas svētbrīdis
Saulkrastu Pēterupes evaņģēliski luteriskajā baznīcā.
Plkst. 17.20 svinīgs gājiens uz Saulkrastu kapiem, kur godināsim
visus latviešu karavīrus un noliksim svecītes un ziedus!
15. novembrī plkst. 19 kultūras namā “Zvejniekciems”
notiks LR Proklamēšanas 95. gadadienai veltīts sarīkojums

“Lai ozola spēks ik ozolzīlē” –
svinīga Atzinības rakstu pasniegšana un svētku koncerts
kopā ar Saulkrastu novada mākslinieciskajiem kolektīviem.
Iedzīvotāju ērtībām pirms sarīkojuma kursēs bezmaksas autobuss
maršrutā Baltā kāpa (18.30)–centrs (18.40)–kultūras nams
“Zvejniekciems” (autobuss atpakaļ kursēs pēc svinīgā sarīkojuma
un plkst. 24 no kultūras nama “Zvejniekciems”).
Savukārt 18. novembrī plkst. 21 Saules laukumā
visi kopā aizdegsim svecītes un dziedāsim Latvijas valsts himnu,
kā to visā pasaulē tieši šajā laikā darīs tūkstošiem latviešu!
Būsim vienoti Latvijai! Pēc himnas izskanēšanas laukumā tiks
demonstrēta jaunā Askolda Saulīša filma “Atmodas antoloģija”.
Cienāsimies ar siltu tēju.
tūras attīstības veicināšanā un
Saulkrastu kultūras dzīves norišu
popularizēšanu valsts mērogā.
Šogad īpašajā nominācijā “Par
mūža ieguldījumu” apbalvojumu
un pateicības vārdus par ilgga-

dēju radošo darbību un mūža
ieguldījumu Saulkrastu kultūrvides veidošanā, Saulkrastu vārda
popularizēšanā un latviešu tautas
mākslas saglabāšanā saņems rokdarbniece Velta Akerberga.

Uzmanību !
20. novembrī plkst. 18 Saulkrastu domes zālē aicinām
saulkrastiešus iepazīties ar Saulkrastu novada pašvaldības
aģentūras “Saulkrastu kultūras un sporta centrs” vidējā termiņa
darbības stratēģijas projektu un izteikt savus priekšlikumus.
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Uzlabojumi novada infrastruktūrā
Atjaunotas ietves
Zvejniekciemā
Rekonstruēts gājēju ceļš pie
Zvejniekciema kultūras nama –
esošais sadrupušais asfaltbetons
nomainīts, izveidojot glītu gājēju
ietvi ar soliņiem un apgaismojumu. Tāpat grantētā celiņa vietā
gar Bērzu aleju līdz bērnu rotaļu
laukumam izveidots bruģakmens
ieseguma celiņš, kā arī izveidota
automašīnu stāvvieta pie Zvejniekciema vidusskolas Atpūtas
ielā. Kopumā ieklāts betona bruģakmens 385 m² platībā, uzstādīti četri parka apgaismes stabi un
četri soliņi ar atkritumu urnām.
Minētos būvdarbus veica SIA
“Buildimpeks”. Kopējās būvdarbu
izmaksas – Ls 21 356,67 bez PVN.
Sākta 1. kārtas ietves
rekonstrukcija A. Kalniņa ielā
Pirmajā kārtā šajā rudenī tiek
rekonstruēta ietve A. Kalniņa
ielā starp Vidrižu ielu un pirmsskolas izglītības iestādi “Rūķītis”,
atjaunojot arī skvēru A. Kalniņa
un Vidrižu ielas stūrī. Jaunā ietve tiks izbūvēta 2,5 m platumā,
lai pa to varētu pārvietoties arī
riteņbraucēji. Rekonstruējamo
celiņu kopgarums ir 370 m, kopumā plānots ieklāt 1060 m² betona
bruģakmens. A. Kalniņa ielas ietves 1. posma rekonstrukciju veic
SIA “MI-2” par kopējo summu
Ls 32 800 bez PVN.
Nākamajā gadā plānots turpināt 2. posma realizāciju – atjaunot ietvi līdz Ainažu ielai, izveidot
lietusūdens atvades sistēmu Stirnu ielā no bērnudārza stāvlaukuma, veikt nomaļu atjaunošanu un
nepieciešamo pieasfaltēšanu.
Atjaunots tiltiņš aiz
Zvejniekciema kultūras
nama un laipas uz jūru
Šajā rudenī atjaunots tiltiņš aiz
Zvejniekciema kultūras nama –

Jaunais bruģakmeņa ieseguma ceļš Bērzu alejā.

Gājēju celiņš pie Zvejniekciema kultūras nama.

A. Kalniņa ielā notiek ietves rekonstrukcija.

Atjaunotais tiltiņš aiz Zvejniekciema kultūras nama. Foto no domes arhīva

nomainīts dēļu klājs un apakšklājs,
notīrīta rūsa un pārkrāsotas metāla konstrukcijas. Tāpat daļēji atjaunotas bojātās koka laipas noejai uz
jūru no Jūras prospekta un Upes
ielas. Darbus veica SIA “MMT” par
kopējo summu Ls 3578.
Notiks ielu apgaismojuma
rekonstrukcija
Noslēdzies iepirkums par apgaismojuma līniju rekonstrukciju
Saulkrastu novadā. Darbi plānoti
ielās, kur esošais apgaismojums ir
avārijas stāvoklī, un ielās, kur AS

“Latvenergo” demontē gaisvadu
elektrolīnijas ar koka stabiem,
kuros atradās arī apgaismojuma
armatūra. Plānots rekonstruēt
apgaismojuma sistēmu A. Kalniņa ielā starp Saulkrastu dzelzceļa
staciju un Vidrižu ielu, Ainažu ielas atzarā starp Ainažu un Akāciju
ielām, Tilta, Krasta, Viļņu, Mētru,
Kastaņu ielās, kā arī daļēji Dārza
ielā un Skolas ielas galā pie tenisa
kortiem un dzelzceļa tilta.
Darbus veiks SIA “AmandaEA” par kopējo līguma summu
Ls 30 905 bez PVN.

Vai tu esi īsts Saulkrastietis?
Deklarējies Saulkrastu novadā!
Vai tu vēlies, lai Saulkrastu novadā
tiktu atjaunotas ietves un brauktuves, iekārtotas autostāvvietas
un veloceliņi? Vai tu vēlies, lai tavi
bērni mācītos modernās izglītības
iestādēs, apmeklētu mūsdienīgus
sporta un rotaļu laukumus, ērtu un
gaišu Mūzikas un mākslas skolu?
Vai tu vēlies apmeklēt teātra izrādes, koncertus un filmas atjaunotā
kultūras namā vai baudīt pilsētas
svētkus ērtā estrādes parkā? Vai
tava ģimene un ciemiņi vēlas atpūsties sakārtotā pludmalē un kāpās?
Kā zināms, daļa iedzīvotāju
ienākumu nodokļa nonāk pašvaldībā, kurā attiecīgā persona ir

deklarēta. Šobrīd pašvaldību budžetā nonāk 80 % iedzīvotāju ienākuma nodokļa, kas veido 74 %
no tiešajiem ieņēmumiem pašvaldības budžetā. Tieši no tavas izvēles ir atkarīgs tavs un tev apkārtējo
iedzīvotāju dzīves vides līmenis.
Tavā ziņā ir izvēlēties, kuram novadam vai pilsētai aizplūst tava
nodokļos samaksātā nauda.
Pēdējos gados ir sākti būtiski
novada infrastruktūras atjaunošanas darbi. Līdz pavasarim tiks
pabeigta apjomīga peldvietas rekonstrukcija pilsētas centrā, izveidojot apgaismotu jūras parku
ar volejbola laukumiem, āra tre-

Uzmanību – meklē Ziemassvētku galveno egli!
Saulkrastu novada dome aicina atsaukties iedzīvotājus, kuri
var piedāvāt apmēram 10 metru garu egli. Tai jābūt simetriskas
formas un ar kuplu vainagu. Egli plānots novietot Saules
laukumā, lai šī gada Ziemassvētku un Jaungada svinību laikā tā
izrotāta un krāšņa priecētu novada iedzīvotājus un viesus.
Ceram uz jūsu atsaucību! Tuvāka informācija pa tālr. 29191421.

nažieriem, rotaļu ierīcēm un ielu
vingrotāju aprīkojumu.
Nākamajā gadā plānots atjaunot Saulkrastu vidusskolas fasādes
un sākt ēdamzāles piebūves celtniecību, rekonstruēt Zvejniekciema
stadionu, atjaunojot futbola laukumu un skrejceļus, turpināt ietvju
atjaunošanu un apgaismojuma renovāciju, ierīkot autostāvvietas pie
estrādes, veikt jaunu meliorācijas
sistēmu būvniecību u. c. darbus.
Arī no tavas izvēles ir atkarīgs, vai un kādā apjomā plānotie
darbi tiks realizēti. Aicinu visus
tos novada iedzīvotājus, kuri līdz
šim savu dzīvesvietu deklarējuši
citā pašvaldībā, veikt savu izvēli
par labu mūsu novadam un deklarēties Saulkrastos, nodrošinot
līdzekļus apkārtējās vides sakārtošanai, izglītības, drošības un
sociālo jautājumu risināšanai.
Normunds Līcis,
Saulkrastu novada domes
priekšsēdētāja vietnieks

Meliorācijas sistēmu
tīrīšana
Saulkrastu novadā
Vēl šajā rudenī plānots sākt vērienīgus meliorācijas sistēmu
tīrīšanas darbus novada teritorijā. Plānots atjaunot meliorācijas
sistēmu darbību, atbrīvojot to
no apauguma, atjaunojot novad
grāvju gultnes līmeni, izņemt lieko grunti un atbrīvot caurtekas
no aizsērējuma.
Tāpat tiks veikta koku un
krūmu, kas traucē ūdens plūsmu gultnē vai meliorācijas

sistēmas uzturēšanas darbus,
izņemšana, caurteku konstruktīvos elementu atjaunošana
un nogāžu lokālas deformācijas novēršana. Darbi tiks veikti
Komētas, Kapteiņu, Tallinas,
Ganību, Draudzības, Celtnieku,
Akmeņu, Zaļā, Zvejnieku ielās,
Pēterupes ciemā (BAMā), kā arī
dārzkopības sabiedrībās “Jubileja”, “Ķīšupe-2”, “Priedes”, “Gaisma”, “Roze”, “Vēsma”. Darbus
veiks SIA “Meliorācija-A.G” par
kopējo summu Ls 23 905,04 bez
PVN.

Zvejniekciema vidusskolai
energoefektīva sporta zāle

Foto no domes arhīva
Projektā “Zvejniekciema vidusskolas sporta zāles energoefektivitātes paaugstināšana” plānotie
būvdarbi ir sekmīgi paveikti. Ir
veikta ēkas pamatu siltināšana,
nomainīts siltinājums sienām un
jumtam. Sporta zālei un ģērbtuvju blokam nomainīti logi un uzstādīta jauna ventilācijas iekārta
ar rekuperāciju, kas nodrošinās

zemu elektroenerģijas patēriņu.
Tāpat ir nomainīts sporta zāles apgaismojums pret jaunu –
energoefektīvāku.
Darbus veica būvkompānija
“NCC Konstrukcija”. Kopējās izmaksas ir 195 429,13 lati. Projekts
īstenots ar Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (KPFI) atbalstu.
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Par atkritumu apsaimniekošanu
konsultēs piecas dienas nedēļā
Saulkrastos ar šī gada
1. novembri SIA “ZAAO”
(ZAAO) apvieno Eko laukumu
un biroju, tā nodrošinot ar
atkritumu apsaimniekošanu
saistītu jautājumu risināšanu
ne tikai pāris dienas nedēļā
līdzšinējā biroja darbības laikā,
bet piecas dienas nedēļā – Eko
laukuma darba laikā. Adrese ir
nemainīga – Rīgas iela 96a.
Eko laukums un birojs atvērts
pirmdienās un otrdienās no plkst.
8 līdz 16, ceturtdienās un piektdienās no plkst. 11 līdz 19, sestdienās no plkst. 10 līdz 18, trešdienās
un svētdienās tas nestrādā.
Eko laukumā un birojā iespējams noslēgt jaunus atkritumu
apsaimniekošanas līgumus, izdarīt izmaiņas atkritumu izvešanas grafikos, iegādāties dažādus
maisus: melnos ievietošanai 240 l
konteineros, dzeltenos sadzīves
atkritumu izvešanai, kā arī maisus būvgružu un nestandarta atkritumu izvešanai. Eko laukumā
un birojā var saņemt detalizētu

informāciju par visiem ZAAO
sniegtajiem pakalpojumiem un,
protams, nodot šķirotos atkritumus.
Bez maksas privātpersonas
un juridiskās personas Eko laukumā var nodot pudeļu stiklu, logu
stiklu, papīru, kartonu, polietilēnu, metālu, baterijas, akumulatorus, koka paletes. Privātpersonas
var vest arī sadzīves elektroniku,
krāsu bundžas, luminiscentās
lampas, riepas, eļļas filtrus, motoreļļas, smēreļļas, ZAAO šos
atkritumu veidus pieņems bez
maksas. Par samaksu no privātpersonām laukumā pieņem
lielgabarīta atkritumus, zaļos atkritumus un būvgružus. Juridiskajām personām par atkritumu
veidiem, kurus ZAAO no tām
nepieņem Eko laukumā, ir jāslēdz
līgums atkritumu izvešanai tieši
no uzņēmumiem.
ZAAO atgādina, ka līguma
pieteikumus vai izmaiņas atkritumu izvešanas grafikā var pieteikt arī telefoniski pa tālruni
64281250, Saulkrastu klientiem

Eko laukums un birojs atvērts pirmdienās un otrdienās no plkst. 8 līdz 16, ceturtdienās un piektdienās no
plkst. 11 līdz 19, sestdienās no plkst. 10 līdz 18, trešdienās un svētdienās tas nestrādā. Foto no domes arhīva
arī pa mobilo tālruni 29641868,
e-pastā zaao@zaao.lv, kā arī
mājaslapā www.zaao.lv sadaļā
privātpersonām vai juridiskajām personām. Norēķinus par

saņemtajiem
pakalpojumiem
lūgums veikt bankās, veikalos
“Maxima” vai caur www.zaao.lv
(baneris – “Klientiem”, “Aplūko
saņemtos pakalpojumus”) pie-

kļūstot aktuālajam rēķinam un
norēķinoties ar interneta banku
starpniecību.
Zane Leimane

Veloprojekta noslēguma konference Mainās norēķinu kārtība
18. oktobrī atpūtas kompleksā
“Minhauzena Unda” Saulkrastos
norisinājās “Interreg IV A” projekta “Central Baltic Cycling” noslēguma konference, kurā piedalījās
Vidzemes pašvaldību vadītāji,
tūrisma speciālisti un uzņēmēji,
kā arī projekta partneri no Igaunijas, Somijas un Zviedrijas un
vieslektori no Beļģijas un Lielbritānijas. Konferences laikā tika
pārrunātas projekta aktualitātes,
tā ieguvumi un nākotnes plāni
un aizaicinājumi.
Pirms konferences, piedaloties Vidzemes Tūrisma asociācijai, piekrastes pašvaldību
pārstāvjiem, Saeimas deputātam Romualdam Ražukam un
VAS “Latvijas Valsts ceļi” satiksmes organizācijas pārvaldes
direktoram Mārim Zaļaiskalns,
Saulkrastos tika atklātas jaunās
“Euro Velo 13” marķējuma zīmes
un veloinformācijas stends. Vid
zemes piekraste ir pirmā vieta

par pakalpojumiem
daudzdzīvokļu mājās
Ar šī gada 1. oktobri ir veikti
grozījumi Ministru kabineta
noteikumos “Kārtība,
kādā dzīvokļa īpašnieks
daudzdzīvokļu dzīvojamajā
mājā norēķinās par
pakalpojumiem, kas saistīti ar
dzīvokļa īpašuma lietošanu”.

Projekta ietvaros novada teritorijā tika izvietoti veloinformācijas stendi,
viens no tiem Ainažu ielā. Foto: Anna Kupče
Latvijā, kurā “Euro Velo 13” jeb
“Iron Curtain Trail 13” Dzelzs
priekškara velomaršruts ir marķēts dabā.
Foto no pasākuma pieejami

vietnes www.saulkrasti.lv sadaļā
“Galerijas”.
Anna Kupče,
“Central Baltic Cycling”

Jau 20. gadu vēlam gaišus Ziemassvētkus
Jubilejas cienīgs gadu skaitlis –
20 – tiks sasniegts Saulkrastu
pašvaldībā organizētajai
labdarības akcijai “Gaišus
Ziemassvētkus”.
Divi gadu desmiti liecina, ka
labdarības akcija nav nejaušs pasākums, bet nostiprinājusies tradīcija, kuru bagātina labestības

gaisotne, dāvināšanas un dāvanu
saņemšanas prieks.
Visu šo laiku labdarības akciju ir atbalstījuši uzņēmumi, privātpersonas ar saviem dāvinājumiem ziedojumu un pašdarinātu
lietu veidā.
Lūdzam uzņēmējus un citus
interesentus arī šajā gadā atbalstīt pasākumu.

VSAA konsultācijas
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras Siguldas filiāles
darbinieks pieņems klientus ceturtdien, 21. novembrī,
plkst. 10–12. Saulkrastu domes telpās 108. kabinetā.

Par atbalstu akcijai lūdzam ziņot pa tālruni 67142510 vai 67142511
vai Saulkrastu domes 108. kabinetā.
Mūsu konts
Saulkrastu novada dome
Reģ. nr. 90000068680
“Swedbank”
Kontanr.LV17HABA0551028797653,
kods HABA LV 2X
Ar norādi “Akcijai “Gaišus Ziemassvētkus””
Akcijas “Gaišus Ziemassvētkus” organizētāju vārdā un uz atsaucību cerot,
Anita Bogdanova,
sociālā dienesta vadītāja

Turpmāk, pamatojoties uz 17.
punktu, par sadzīves atkritumu
apsaimniekošanu būs jānorēķinās par atsevišķu īpašumu, tātad
dzīvokli, nevis pēc dzīvoklī deklarēto iedzīvotāju skaita, kā tas bija
iepriekš.
Savukārt 19. punkts nosaka: ja
veidojas starpība starp mājas kopējā ūdens skaitītāja rādījumu un
dzīvokļu īpašumos ar skaitītājiem
noteikto ūdens patēriņu, ieskaitot avārijas un remontā nopludināto ūdens daudzumu, tiek veikts
ūdens patēriņa pārrēķins, kas nozīmē, ka tiek aprēķināta starpība
starp mājas kopējā ūdens skaitītāju rādījumu un iedzīvotāju ūdens
skaitījumu rādījumu. Turpmāk
izveidojušos starpību sadalīs
uz atsevišķiem īpašumiem, t. i.,
dzīvokļiem.
Tātad maksu par pakalpojumiem vairs neaprēķinās, ņemot
vērā dzīvoklī dzīvojošo personu
skaitu, bet gan atbilstoši atsevišķo
īpašumu skaitam, ņemot vērā, ka
nav iespējams noteikt, cik personu
dzīvoklī dzīvo. Tas nozīmē, ja dzīvojamajā mājā ir 20 dzīvokļi, šos izdevumus izdalīs uz 20 dzīvokļiem.
SIA “Saulkrastu komunālserviss” darbinieki tuvāko mēnešu
laikā, līdz 2014. gada janvārim,

veiks visu apsaimniekošanā esošo
dzīvokļu apsekošanu un informācijas apkopošanu.
Tomēr jāņem vērā, ka 19.
punktā minēto ūdens patēriņa
sadales kārtību nepiemēros, bet
ūdens patēriņa starpību sadalīs
atbilstoši atsevišķo īpašumu skaitam starp šādiem dzīvokļu īpašniekiem:
• kuri nav iesnieguši informāciju par ūdens skaitītāja rādījumu vismaz trīs mēnešus pēc
kārtas;
• kuru atsevišķajos īpašumos
ūdens patēriņa skaitītāji nav uzstādīti;
• kuri atkārtoti nav ļāvuši
pārvaldniekam veikt savā dzīvokļa īpašumā esošo ūdens patēriņa
skaitītāju pārbaudi, ja pārvaldnieks par šāds pārbaudes veikšanu rakstiski paziņojis vismaz
nedēļu iepriekš, nosūtot paziņojumu uz dzīvokļa īpašumu, kurā
plānota skaitītāju pārbaude;
• kuru dzīvokļu īpašumā
esošo ūdens patēriņa skaitītāju
pārbaudē konstatēts, ka ūdens
patēriņa skaitītāji ir bojāti, tie
nav plombēti, to plombējums ir
bojāts vai tie nav verificēti triju
mēnešu laikā pēc verificēšanas
termiņa beigām.
Tas nozīmē, ka, sākot ar 2014.
gada janvāri, par kopējo mājas
ūdens skaitītāju rādījumu un dzīvokļu skaitījumu rādījumu aprēķināto starpību būs jāmaksā noteikumus neizpildījušo dzīvokļu
īpašniekiem.
SIA “Saulkrastu komunālserviss”
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Saulkrastu vidusskolēni
iepazīst, izzina un uzvar
21. oktobrī Saulkrastu
vidusskolas 10.a un 11.a
klases skolēni apmeklēja
Latvijas Republikas Saeimu.
Skolēni tika iepazīstināti
ar Saeimas ēkas vēsturi un
izvadāti ekskursijā pa ēkas
nozīmīgākajām telpām –
Lielo vestibilu, Lielajām un
Mazajām marmora kāpnēm un
greznajām zālēm.
Īpašu interesi raisīja Dāvanu zāles apmeklējums, kurā varēja
apskatīt ārvalstu vadītāju, amatpersonu un diplomātu dāvanas
Latvijas amatpersonām, sākot ar
piemiņas monētām un beidzot ar
Ķīnas imperatora ģimenes zelta
auskaru kopijām, kā arī apmeklēt
Sēžu zāli. Daudzi skolēni atzina,
ka dzīvē Sēžu zāle neizskatās tik
liela un iespaidīga kā televizora
ekrānos, tā šķiet krietni mazāka
un kompaktāka.
Sēžu zālē mums bija iespēja
aprunāties un uzdot jautājumus
11. Saeimas deputātam Edvardam
Smiltēnam. Skolēni nekautrējoties uzdeva sev interesējošus jautājumus par deputātu algām, par
to, ko īsti nozīmē būt deputātam
un vai patiesi deputāti Saeimā

neko nedara. Tika jautāts arī par
to, cik daudz un cītīgi jāmācās,
lai varētu kļūt par deputātu, un
kā to izdarīt. Skolēni ar interesi klausījās deputāta atbildēs un
stāstījumā.
Ņemot vērā, ka oktobrī tieši pirms 25 gadiem tika dibināta
Latvijas Tautas fronte (LTF), skolēni pēc Saeimas apmeklējuma
devās uz 1991. gada barikāžu muzeju, kurā viņiem tika atgādināti
Trešās atmodas notikumi un ceļš,
kādā Latvija atguva neatkarību,
kā arī LTF nozīme šajos procesos.
Skolēni klausījās gida stāstījumā,
skatījās dokumentālo filmu par
1991. gada janvāra barikādēm un
augusta puču, kā arī risināja uzdevumus par Trešo atmodu.
25. oktobrī k/n Zvelniekciems
“Saulkrastu kultūras un sporta
centrs” rīkoja konkursu “Trīs Latvijas atmodas”. Saulkrastu vidusskolas komandu pārtstāvēja 10.a
klases skolnieces Annija Bērziņa
un Madara Mieze un 12.a klases
skolnieces Guntra Kleinšmite un
Agnese Vārna. Sīvā konkurencē ar Zvejniekciema vidusskolas
komandu, iejūtoties gan LTF
Saulkrastu nodaļas valdes sēdes
locekļu lomās, gan parādot vēs-

Saulkrastu vidusskolas 10. un 11. klases skolēni Latvijas Republikas Saeimā. Foto Ivonna Ungure
tures faktu zināšanas un izpratni
par vēstures notikumiem 20. gs.
80. un 90. gadu mijā, konkursa
žūrija, kuras sastāvā bija bijušais

Viesos Indra Sproģe un Degunlācis
9. oktobrī Zvejniekciema vidusskolā viesojās māksliniece un
rakstniece Indra Sproģe. Pirmsskolas un sākumskolas skolēniem
bija iespēja tikties ar rakstnieci un
uzzināt, kā, izmantojot animācijas
tehnikas daudzveidību, tapa grāmata par reizrēķinu “Māci mani,
Degunlāci”. Kopā ar Indru Sproģi un Degunlāci bērni ar interesi
skatījās grāmatas tapšanas fragmentus, kuros tika parādīts un
pastāstīts, kā animācijas filmiņu
tapšanā tika izmantota klasiskā
zīmētā animācija, plastilīna animācija, leļļu animācija, sadzīves
priekšmetu animācija, datoranimācija, brīvdabas sniega animācija un brīvdabas smilšu animācija.
Grāmata “Māci mani, Degunlāci”, kur katrai reizrēķina izteiksmei ir izveidota animācijas filmiņa
un sacerēta dziesma, ir noderīgs
mācību līdzeklis, ar kura palīdzību
bērni interesantā un interaktīvā

Bērni ar interesi skatījās un klausījās mākslinieces Indras Sproģes stāstu
par grāmatas tapšanu. Foto no Zvejniekciema vidusskolas arhīva
veidā var apgūt reizrēķinu.
Pēc kopīgās darbošanās skolēni nodziedāja dziesmu “Degunlāča
vienreizviens”. Pasākuma noslēgumā Indra Sproģe sniedza autogrāfus un bērnu līdzpaņemtajās

grāmatās ierakstīja novēlējumus.
Paldies Indrai Sproģei par atsaucību, sirsnīgumu un radošajām idejām!
Dace Indāre

un pārbaudes darbus skolēniem,
gan izprotot Promethean balsošanas sistēmu darbību.
Prieks, ka latviešu valodnieki
bija tik atsaucīgi un tieši Zvejniekciema vidusskola bija starp
tām skolām, kurās šīs iekārtas jau
tiek izmantotas darbam stundās.
Semināra turpinājumā Pierīgas novadu skolu metodiskā darba
vadītāja Valda Tinkusa dalījās savā
pieredzē par IKT izmantošanu latviešu valodas un literatūras stun-

dās, kā arī iepazīstināja kolēģus ar
valsts pārbaudes darbu rezultātiem
valstī 2012./2013. m. g. un sniedza
informāciju par paredzētajām izmaiņām valsts pārbaudes darbu
saturā 2013./2014. m. g. Semināra
noslēgumā skolotāji apmeklēja muzeju Duntē “Minhauzena pasaule”.
Semināru organizēja Pierīgas
Izglītības, kultūras un sporta pārvalde.
Vija Skudra

kursā M. Mieze ieguva 2. vietu,
A. Bērziņa – 3. vietu.
Liene Riekstiņa

Notiks publiskās apspriešanas
par koku ciršanu
30. oktobrī Saulkrastu novada domes sēdē tika pieņemti lēmumi
rīkot publiskās apspriešanas par
mazvērtīgu, sausu un apkārtējo
vidi degradējošu koku ciršanu ārpus meža, kas atrodas Smilšu ielā
10a, Saulkrastos un Bērzu alejā,
Zvejniekciemā.

Seminārs latviešu valodas un
literatūras skolotājiem
Laiku, kad skolēni dodas brīvdienās, pedagogi izmanto zināšanu
pilnveidei. Šoreiz iegūt jaunas zināšanas un papildināt pieredzi tika
aicināti Pierīgas latviešu valodas
un literatūras skolotāji, kuri 28.
oktobrī kuplā skaitā ieradās Zvejniekciema vidusskolā, lai apgūtu
pirmos soļus jaunāko informācijas
tehnoloģiju jomā un ievingrinātu
rokas darbam ar Activinspire pro
grammatūru – gan veidojot šajā
programmā vingrinājumus, testus

LTF priekšsēdētājs R. Ražuks,
J. Krūmiņa un I. Builis, lēma, ka
uzvara piešķirama Saulkrastu vidusskolas komandai. Eseju kon-

Publiskās apspriešanas laiks
noteikts no 2013. gada 15. novembra līdz 2013. gada 30. novembrim. Ierosinājumus lūdzam
iesniegt Saulkrastu novada domē
Raiņa ielā 8 sekretārei vai nosūtīt
uz domes oficiālo e-pasta adresi
dome@saulkrsati.lv.
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Ar prieku
un lepnumu
atskatoties
pagātnē

Mūzikas skolai 45 gadi –
zināms vecums...
... kurā izvērtēt sasniegto un
(ne)iegūto, atsijāt graudus
un pelavas. 23. novembrī
tiksimies jubilejas
koncertā, būs svētki,
sarunas, atmiņas...

Biju klāt skolas dibināšanas brīdī
1968. gadā un kā direktore, klavieru
un kokles klases skolotāja atbildēju
par Zvejniekciema Bērnu mūzikas
skolas (tāds toreiz bija skolas nosaukums) izaugsmi no 1968. līdz
1986. gadam. Mēs sākām kā neliels
piecu pedagogu kolektīvs. Katru
gadu palielinoties audzēkņu un pedagogu skaitam, vēlāk darbu sāka
klases Saulkrastos un Carnikavā.
Dzīves stils, prasības šajā laikā? Tās
izpētāmas skolas arhīva materiālos
un atskaitēs Kultūras ministrijai uz
n lapām ar procentiem, plāniem,
līmeņiem, ziņojumiem, pedagogu
raksturojumiem. Direktoram bija
jāspēj sakārtot darbu, ja pedagoga
alga bija 75 rubļi par pilnu darba
slodzi, apkopējas – 70 rubļi, bet direktora – 105 rubļi. Neraugoties uz
šādiem skaitļiem, tas bija izcilu personību – pedagogu laiks. Jutāmies
cits citam vajadzīgi, bija spītība –
izturēt! Sarežģītos apstākļos – bez
savas skolas ēkas, strādājot telpās
Zvejniekciema vidusskolā, ar lielu
vidusskolas direktora Jāņa Vilcāna

un skolas pedagogu atbalstu. Laiks
bija raibs, bet laimīgs, un darbs,
dienas un gadi aizskrēja kā mirklis.
Skolas vēsture – labie darbi,
panākumi, festivāli, spilgtākie absolventi, visu bijušo audzēkņu dzīves gaitas, saiknes ar mūziku – ir
fotogrāfijās un atmiņās. Pazīstamu
mākslas un mūzikas darbinieku
uzstāšanās, kopīgie Piejūras mūzikas skolu festivāli, draudzības koncerti – tikšanās ar citām mūzikas
skolām, regulārie simfonisko koncertu apmeklējumi Rīgā. Arī pedagogi – Ērika Barkāne, Ruta Elberte,
Vita Līvensone, Jānis Veismanis,
Aīda Bārzdiņa, Lilita Ronka, Austra
Rulle, Ilma Zariņa, Brigita Vīnšteine, Zigurds Elsbergs, Dace Siliņa,
Pēteris Vasks, Vera Iesalniece, Dagnija Blankenfelde, Ģirts Bergmanis,
Vilma Lece, Jeļena Ancāne, Aiva
Veibrante, Jānis Dziļums, Astra
Vilde, Ilze Plūme un citi. “Mani
pedagogi” – Tamāra Āriņa un Līga
Ķestere – joprojām strādā skolā.
Mūziķim dzīve ir vienkārša –
lai kaut ko pateiktu (atskaņotu), ir
jāsāk ar sevi. Arī audzēknim skaņdarbs ir jāiemācās, lai to uzklausītu, saprastu publika. Bet, lai iemācītos arvien grūtāku skaņdarbu,
vienkārši jāstrādā, visu laiku jābūt
radošā procesā un attīstībā. Tāpat
kā izprast grāmatu un izteikt savu

vērtējumu var tikai pēc izlasīšanas.
Ir īstermiņa projekti un investīcijas (tagad tas ir moderni
arī mūzikā), bet pedagoga sūtība
ir strādāt ilgtermiņā. Pedagogs ir
personība, kas veido personības –
ar tiesībām un pienākumu sarunāties caur mūziku. Iemācīt bērniem
lasīt šo mūzikas grāmatu, lai viņš
izaugtu par kultūras cilvēku, mūzikas pazinēju, arī amatieru kolektīvu dalībnieku. Kā redzējām šovasar dziesmu svētkos, Saulkrastos ir
daudz pašdarbības kolektīvu, un
nenovērtēsim par zemu mūzikas
skolas devumu! Tagad, strādājot
skolā par kokles klases pedagoģi,
vēlos mūzikas izjūtu nodot arī
citu instrumentu audzēkņiem. Ja
rūpīgi lasīsim Mūzikas grāmatu,
izpratīsim tās būtību, arī moderni
mūsdienīgo latviešu komponistu
daiļradē atradīsim latvisko kodu.
Pasaules skaņu pieredze ir unikāla. Jauniešiem, kuri aug ļoti atvērtā un multikulturālā informāciju
tehnoloģiju pasaulē, labprāt rādu
savu fotogrāfiju arhīvu, kurā kokli
spēlē arī vīrieši – gan latviešu, gan
afrikāņu un amerikāņu mākslinieki un aktieri.
Personīgās atmiņas? Ļoti
daudz! Un spilgtas. Joprojām
pamācošas. 80. gados Valsts zonas konkurss Cēsīs, komisija no

mu, turklāt nav krīzes gados izšķīdis, nīgrs un sanīcis.
Jubilejā, svētkos, novēlu cilvēcisku prieku, mirdzumu acīs un
izturību, turpināt konsekvences
mūzikas un mākslas, arī personiskās dzīves jomā visam kolektīvam, arī bijušajiem pedagogiem,
audzēkņiem, absolventiem!

Par direktoru Vidzemes jūrmalas
Mūzikas un mākslas skolā strādāju 1993.–2005. gadā. Tas bija laiks,
kad pārnācām no Zvejniekciema
vidusskolas uz Ostas ielu 15, kur arī
šodien mūsu skolas pedagogi strādā ar Saulkrastu novada un Skultes pagasta talantīgajiem bērniem.
“Jurģi” 1995. gadā bija iespējami, pateicoties Saulkrastu pilsētas domei
un Kultūras ministrijai. Tas bija
laiks, kad mūzikas skolu pārveidoju
par Mūzikas un mākslas skolu.
Atceros, daudz koncertējām
gan Latvijā gan ārpus tās. Skolas
koris (skolotājas Vilmas Leces vadībā), pūtēju orķestris (skolotāja
Miervalža Lejas vadībā) ir koncertējuši Holandē, Anglijā, Francijā,
Polijā, Lietuvā un Zviedrijā pat
divreiz. Pateicoties skolas pedagogu darbam, skola varēja lepoties ar
starptautisku konkursu, festivālu
laureātiem. Ar prieku un lepnumu atceros starptautisku pianistu
konkursu Parīzē. Kad tika paziņoti
konkursa rezultāti, izrādījās, ka visās konkursa disciplīnās, kur piedalījās dalībnieki no Latvijas, esam
ieguvuši naudas balvas un pirmās
vietas! Toreiz bijām E. Dārziņa Mūzikas skola, J. Mediņa Rīgas mūzikas skola un mūsu skolas skolotāja
Tamāra Āriņa ar savām audzēknēm
Elīzi Melderi un Ievu Kalniņu.
Atceros kādu jautru atgadījumu. Strādājot direktora amatā,
katrs ir saskāries ar inventarizāciju
un citiem ne pārāk patīkamiem
procesiem. Tātad notiek kārtējā
inventāra uzskaite un atklājas, ka
zālē ir aizkars, kurš ir uz pusi īsāks
nekā norādīts inventāra sarakstā.
Man, protams, satraukums, revizors gaida atbildi, bet man nav ko
teikt! Izrādās – kolēģes, gatavojot
skolu 1. septembrim, iepriekš nepabrīdinājušas mani, sadalījušas
aizkaru divās daļās un līdz ar to sanācis arī kāpņu telpā! Mazliet izdomas, radoša pieeja un rezultāts pozitīvs gan finansiāli, gan estētiski!
Skolas jubilejā pedagogiem gribu novēlēt radošu pieeju darbam,
zinātkārus audzēkņus, būt saliedētiem šai pārmaiņu un pārsteigumu
pilnajā laikā. Vairāk patiesu smaidu, darba sparu un jūtamu algas
pielikumu katru nākamo gadu!

Ieva Lazdauska, VJMMS direktore

Raimonds Kalniņš

Rīgas. Ar cerībām uzstājas mūsu
akordeonistu un koklētāju ansambļi. Bet komisijai nepatīk:
mūzika neritmiska, tā nav pieņemts. Skolotāja Ancāne ir šokā –
skolas jaunais kompozīcijas pasniedzējs Pēteris Vasks speciāli
ansamblim uzrakstījis skaņdarbu
ar dažādiem taktsmēriem, kas
nav ritma kļūdas! Arī koklētāju
ansamblis spēlē ne tā, kā pieņemts, iesaistot mūzikā čellu...
Mums visiem asaras. Bet vasarā
uz dziesmu svētkiem atbrauc tautas mūzikas ansamblis “Kolibri”
no ASV, latviešu tautasdziesmās
dzied un spēlē kopā balsis, kokles,
čells, un visa Latvija ir sajūsmā.
Lielā mūzikas un domāšanas mistērija! Būt soli priekšā pieņemtajam (muzicēšanā, domāšanā) ne
vienmēr “atmaksājas” uzreiz.
Gaidot Latvijas simtgadi 2018.
gadā, ir jādomā, cik katra organizācija, pašvaldība un sabiedrība
gribēs būt radoša. Lai veidotos
lielas personības, ir jārada un jāveido vietējā vide, jāspēj redzēt
visu kopsakarībās, to formulēt,
darboties un vēlreiz darboties! To
arī VJMMS no visas sirds novēlu!
Solveiga Ivanova,
kokles specialitātes pedagoģe,
skolas pirmā direktore

Vai otrās jaunības sākums?
45 gadi skolai – daudz vai maz? Kā
mūsu darbības izdosies nākamajās desmitgadēs, tas atkarīgs no
daudziem faktoriem – valsts, pašvaldībām, sabiedrības jeb vecāku
kā izglītības pasūtītāja radošuma,
uzskatiem un iespējām. Skola ir tikai posms (tiesa gan – ļoti svarīgs!)
šajā ķēdītē. Tāpēc skolas darbība

tik cieši saistāma ar kopsakarībām
visu ķēdītes posmu sasaistē. Šodien
Latvijas kultūrizglītībā daudz atšķirīgā, no jauna meklējamā, mainīgā. Izglītības uzstādījumi nāk un
iet līdz ar ministru padomniekiem,
neiztikt bez ironijas par inovācijām, kas to realizācijas gadījumā
nograutu kultūrizglītības pamatus.

• Nest nemainīgi svarīgo cauri laikiem – latvisko identitāti, humānismu, radošumu,
kultūras mantojumu un pieredzi! Ar mērķtiecību, pašizaugsmi, cieņu un pašcieņu, analītiskumu. Bez visatļautības, bet arī bez spiedošiem rāmjiem augošām personībām.
• Nesastingt “kad mēs augām” terminos, neko jaunu nebūvēt uz drupām, līdzšinējā
noliegšanu un “tikai ar mani sākās pasaule” pozā.
• Domāt vispirms, darīt pēc tam. Neko nedarīt formāli.
• Atšķirt būtisko no nebūtiskā, paliekošo no sīkumiem, ietekmējamo no neietekmējamā.
• Nekāpt uz grābekļiem divreiz! Katru nākamo soli veikt, izvētījot pieredzi. Ne tikai savu.
• Caur mūziku un mākslu palīdzēt orientēties pasaulē. Tās ir valodas bez vārdiem,
bet pasaka vairāk.
• Mācīt klausīties, dzirdēt, saskatīt. Runāt ar sabiedrību, līdz saprot.
• Būt draudzīgiem un laipniem. Mērķtiecīgi ravēt snobismu dzīvē un kultūrā, ja tāds
parādās.
• Gudri svērt pārmaiņu lietderību, ērtuma vārdā nenoknābt pārmaiņu idejas. Sajust
rezultātu “uz priekšu”.
• Nenovērtēt par zemu ne procesu, ne rezultātu. Disciplinēt sevi un audzēkņus uz
izaugsmi.
• Lai top personības, kuras zina, ko grib, un apzinās, ko var, dara lietas gudri, realizē
mērķus humāni, nekāpjot līdzcilvēkiem uz galvas un nebradājot dvēselē!

Mugurkauls un savs redzējums
vajadzīgi arī skolās, ikkatru norādi
tvert kā absolūtu, steidzami realizējamu patiesību izrādās pat kaitīgi... Mums ir sava pieredze, tradīcijas un attīstīti savi izglītības vērtību
akcenti, paldies pedagogiem par
to! Strādā pedagogi – mūsu bijušie
audzēkņi, mācīties nāk (arī kādreizējo absolventu) bērni, nu jau arī
mazbērni. Strauji, atšķirīgi, ar savu
“es”. Pašu izsvērtā, darāmā, nepieciešamā daudz. Izglītībā stāvēt uz
vietas ir garlaicīgi un nav lietderīgi. Mūzikas un mākslas nozīme
pasaulē strauji aug. Gribas domāt,
ka līdz ar mūsu skolas, pedagogu
centieniem šī nozīme aug arī mūsu
sabiedrībā, VJMMS darbības vietās
Saulkrastu un Carnikavas novadā. Ir pareizi un Latvijai svarīgi,
ka kultūrizglītība nav ekskluzīva,
izredzētu, bagātu ļaužu privilēģija,
bet pieejama, saprotama un brīvi
attīstāma joma katrā novadā. Man
prieks, ka skolas kolektīvs, par spīti
joprojām sarežģītam izdzīvošanas
laikam, ir radošs, ar savu pašcieņu,
iekšējo gudrību, kultūras patriotis-
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Gardā un veselīgā Vecāku diena
11. oktobrī Zvejniekciema
vidusskolā notika Vecāku
diena, kurā uz skolu tika aicināti
audzēkņu vecāki un vecvecāki,
lai piedalītos dažādos
pasākumos, kas šajā mācību
gadā tika pakārtoti vienam no
skolas galvenajiem mērķiem –
izpratnes veicināšanai par
veselīgu uzturu.

Vecāki rīta pusē ar interesi apskatīja košo un daudzveidīgo veselīgo
konservējumu izstādi “Rudens
veltes burciņā”, kuras tapšanā paši
ar entuziasmu bija iesaistījušies,
atsūtot izstrādājuma recepti un
nogādājot konservējumu uz skolu.
Vecāku diena jau tradicionāli
turpinājās ar atklātajām stundām. Piedalīties pirmajās trīs
stundās kopā ar saviem bērniem
bija izvēlējušies 26 vecāki. Lielākā
vecāku interese par mācību procesu bija vērojama sākumskolā,
kaut gan daļa vecāku ir “izaugusi” līdzi saviem bērniem līdz pat
vidusskolas posmam. Pēc stundu
vērošanas, malkojot kafiju, vecāki
labprāt izmantoja iespēju tikties
ar skolas direktoru A. Dulpiņu un
direktora vietnieci izglītības jomā
V. Bērziņu. Vecāki teica atzinīgus
vārdus par pedagogu darbu gan
atklātajās stundās, gan visā mācību procesā kopumā. Vairāki vecāki izteica vēlmi vēlreiz mācīties
skolā, jo atzina, ka dažādu informācijas tehnoloģiju izmantošana
mācību procesā padara to ļoti
mūsdienīgu un interesantu.
Dienas otrajā pusē, kas bija
ļoti silta un saulaina, skolēni, vecāki un pedagogi pulcējās skolas
pagalmā, lai vērotu Zaļā karoga
pacelšanu. Zvejniekciema vidusskolai Zaļā karoga balva tika pie-

šķirta pēc vairāku gadu rūpīga un
sistemātiska darba vides izpētē un
saudzēšanā. Pasākuma atklāšanā
klātesošos uzrunāja Zvejniekciema vidusskolas direktors A. Dulpiņš, Latvijas ekoskolu koordinators Daniels Trukšāns un skolas
ekodarba vadītāja un entuziaste
S. Grube. Zaļo karogu pacēla 12.
klases skolniece Jana Kohno – vairāku ar apkārtējās vides aizsardzību saistītu pētījumu un projektu
autore. Pasākumā tautasdziesmas
par dabu dziedāja A. Deniškānes
vadītā folkloras kopa.
Vecāku dienas turpinājumā
5.–8. klašu skolēni un visi interesenti varēja piedalīties diskusijā par veselīgu uzturu “Ko mēs
ēdam?”, ko vadīja uzturzinātnes
speciāliste M. Rutkovska un L.
Meldere. Toties skolas ēdamzālē
sākās īsta rosība, jo skolēni kopā
ar vecākiem un pedagogiem gatavojās konkursam un izstādei
“Veselīgi un garšīgi ēdieni”. Katras klases pārstāvji sagatavoja
un estētiski izvietoja apskatei un
degustācijai dažādus veselīgus
ēdienus, noformēja un oriģināli
reklamēja to receptes un pagatavošanas noslēpumus. Tad pie darba ķērās žūrija, kuras uzdevums
bija degustēt pagatavotos ēdienus
un veselīgākos ieteikt skolas kopgalda un kafejnīcas piedāvājuma
paplašināšanai. Visi ēdieni bija
ļoti garšīgi, bet žūrija skolas kopgaldam ieteica 4. klases “Ķirbju
biezeņzupu”, 6. klases “Gārsu pesto”, 8.a klases “Burkānu un ķirbju
salātus” un 12. klases “Cēzara salātus ar skābo krējumu”. Šis bija
ļoti interesants pasākums, jo pēc
žūrijas vērtējuma degustēt ēdienus tika aicināti visi klātesošie, uz
ko neviens nebija skubināms.

Vecāku dienas noslēgumā
notika elektroniskās Zvejniekciema vidusskolas recepšu grāmatas
“Rudens veltes burciņā” atvēršana. Recepšu grāmatā S. Tinkusa
bija apkopojusi vairāk nekā 70
vecāku un pedagogu iesūtītās
receptes, kurās atklāts, kā pagatavot interesantus, veselīgus un
garšīgus konservējumus no pašu
dārzos izaudzētās ražas. Grāmatas vizuālajā noformējumā tika
izmantoti izstādē “Rudens veltes
burciņā” aplūkojamo konservējumu fotoattēli.
Skolas direktors teica lielu
paldies vecākiem par aktivitāti un
ieinteresētību, visām klasēm balvās – diplomi par piedalīšanos veselīgo ēdienu izstādē. Pasākuma
noslēgumā vecāki varēja iesaistīties tā novērtēšanā, izmantojot za-

Foto no Zvejniekciema vidusskolas arhīva
ļās (“man patika”) vai sarkanās (“ne
īpaši patika”) “balsošanas” kartītes.
Vecāku paceltās zaļās kartītes liecināja, ka Vecāku diena ir izdevusies un tiek vērtēta pozitīvi.

Paldies visiem mūsu jaukajiem, atsaucīgajiem un aktīvajiem
vecākiem!
Valda Tinkusa

Orientieristu vasara sekmīgi noslēgusies Jaunajiem karatistiem
Oktobra beigās Portugālē
Latvija, Igaunija, Lietuva) oriennorisinājās orientēšanās
tēšanās sacensības “Baltic Junior spožas uzvaras
jauniešu atbildīgākās
sacensības – Eiropas jauniešu
čempionāts, kurās piedalījās
27 valstis un Latviju pārstāvēja
arī divi saulkrastieši Kendija
Aparjode un Uldis Upītis.

Sprints norisinājās Obidos pilsētiņā, kur sportistiem nācās skriet
ne tikai pa šauro un intensīvo
vecpilsētas ceļu tīklu, bet pārvarēt
salīdzinoši lielu augstuma starpību, kas bija neierasti. Līdz ar to
Uldim 49. un Kendijai 72. vieta.
Toties garā distancē apvidus bija
līdzīgs Latvijas piejūras mežiem.
Vidēju formu kāpu reljefs ar pārsvarā labi skrienamu mežu un
izteiktu ceļu tīklu, tomēr kļūdas
distancē ierindoja Uldi 60. vietā
un Kendiju 71. vietā.
Trešajā dienā notika stafetes.
Tur Uldim Upītim izcils sasniegums – otrais labākais rezultāts
etapā un, kā raksta LOF preses
dienests, tūlīt aiz goda pjedestāla
palika Latvijas izlases M16 grupas
komanda ar Endiju Titomeru,
Uldi Upīti un Edgaru Ustinovu
tās sastāvā, izcīnot augsto 4. vietu. Un tā ir augstākā Latvijas izla-

Latvijas izlases M16 grupas
komanda ar Uldi Upīti un vēl
diviem orientieristiem ieguva
augsto 4. vietu. Tā ir augstākā
Latvijas izlases izcīnītā vieta šogad
Portugālē. Foto no domes arhīva
ses izcīnītā vieta šogad Portugālē.
Kendija Aparjode S18 grupā stafetē ieguva 12. vietu.
Savukārt oktobra pirmajā nedēļā Somijā Kirkkonummi notika
piecu valstu (Somija, Zviedrija,

Cup”. Latvijas izlases sastāvā
startēja Uldis Upītis un Kendija
Aparjode. Īpašajos Somijas apvidos Latvijas komanda izcīnīja
2. vietu, tostarp U. Upītis garajā
distancē 11. vietā un stafetē 5. vietā. K. Aparjodei 18. vieta, bet stafetē 14.
Oktobra vidū pieci Saulkrastu orientieristi – Laura Puķīte,
Irita Puķīte, Jānis Peilāns, Indulis
Peilāns un Ainārs Lupiķis – OK
“Kāpa” sastāvā piedalījās klubu stafetes sacensībās Zviedrijā.
392 komandu konkurencē tika
izcīnīta 113. vieta.
Pēdējās orientēšanās sacensības “Kāpas kausi” 26. oktobrī norisinājās Carnikavā, kur piedalījās
12 jaunie orientieristi. Godalgotās
vietas izcīnīja E. Karnītis – 1. vieta, S. Voldiņa – 2. vieta, T. Terovskis – 2. vieta, M. Majors – 3. vieta.
4. vietā E. Grebeža, 4. vietā
A. Drozdova, 5. vietā N. Ķigure, 5. vietā E. Ozolniece, 5. vietā
A. Puķīte, 5. vietā J. Strazdiņš,
6. vietā T. Liepiņš.
Dzintra Rēķe,
orientēšanās trenere

No kreisās: Adrians Magons, Roberts Ābelīts, Toms Jurmārtiņš un treneris
Kaspars Riekstiņš. Foto no domes arhīva
Vienā no skaistākajām Latvijas pilsētām Siguldā 19. un 20. oktobrī norisinājās Latvijas Karatē asociācijas
(LKA) organizētās sacensības “Sigulda Open 2013”. Tajās piedalījās aptuveni 140 dalībnieki no Latvijas, Lietuvas un Krievijas karatē klubiem.
Sacensību pirmajā dienā startēja
dalībnieki vecumā līdz 14 gadiem.
Otrā diena tika atvēlēta dalībniekiem vecumā no 14 gadiem.
Cīņas norisinājās četrās dis-

ciplīnās – Kata, Kumite individuāli – Shobu Sanbon un Shobu Ippon un komandu Kumite.
LKA klubu sacensībās pārstāvēja septiņi sportisti no Saulkrastiem. Aksels Puzulis ieguva 3. vietu, Mārtiņš Druva divas 1. vietas,
Valters Jenerts divas 1. vietas, Armīns Dambergs 1. vietu, Adrians
Magons 1. vietu un divas 2. vietas,
Roberts Ābelīts četras 1. vietas un
Maksims Halatins 2. vietas.
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Veram virtenē kastaņus, prasmes
un zināšanas

Šī mācību gada prioritāte “Rūķītī” ir drošība. Oktobrī darbinieki apguva
ugunsdzēšanas praktiskās iemaņas.
Piecus līdz sešus gadus veco bērnu
skolotājas apmeklēja Pierīgas kultūras un sporta pārvaldes organizēto semināru “Dažādi uzdevumi
par drošību un veselību”. Mūsu
pedagogiem bija iespēja iepazīties
ar Stopiņa novada privāto pirmsskolas iestādi “Draugi”. PII “Rūķītis” notika seminārs – praktikums
skolotāju palīgiem.
Jaunus iespaidus un pieredzi
ieguva “Zīlītes” bērni, kopā ar
PII “Rūķītis” pedagogi oktobrī ap- skolotājam apmeklējot gleznotāmeklēja seminārus un guva jaunu jas Baibas Apsītes personālizstādi
pieredzi citos bērnudārzos. Carni- “Jūra. Noskaņas”. Bērni tikās ar
kavas PII “Riekstiņš” norisinājās mākslinieci, kas stāstīja un sniesemināri “Drošība – pirmā palī- dza ieskatu gleznošanas pamatos.
Bērni integrēto nodarbību
dzība” un “Pozitīvā domāšana”
.
Oktobrī PII “Rūķītis” sāka
darboties jauna grupiņa
“Ezītis”, kuru apmeklē bērni no
pusotra līdz trīs gadiem. Telpas
grupiņā ir izremontētas un
aprīkotas ar jaunām mēbelēm.
Grupiņā ir vietas 16 bērniem,
ar kuriem kopā būs skolotājas
Laila Bērziņa, Vita Ķimene
un skolotāju palīdze Laura
Pamiljane.

No oktobra vidus bērnudārzā darbojas jauna grupiņa “Ezītis”, kuru apmeklē mazuļi vecumā no pusotra līdz trīs
gadu vecumam. Foto no PII “Rūķītis” arhīva
un pastaigu laikā turpina iepazīt
rudens norises, dabā izbauda čabošo rudens lapu sajūtas. Kopā
ar skolotājām viņi vāc krāsainas
lapas, zīles, kastaņus u. c. Ver virtenes, veido kolāžas un gatavojas
lielajam Mārtiņdienas tirgum.
PII “Rūķītis” šī mācību gada
prioritāte ir drošība, tādēļ katru mēnesi tiek aktualizēta kāda

no drošības tēmām. Oktobrī gan
pieaugušie, gan arī lielākie bērni
iepazinās ar ugunsdrošības noteikumiem. Darbinieki piedalījās arī
praktiskās ugunsdzēšanas nodarbībās.
Oktobrī notika pirmā šā mācību gada iestādes padomes sēde,
kurā tika ievēlēta jauna padomes
vadītāja, kā arī risināti citi aktuāli

Darbu sāk ārste interniste
Saulkrastu slimnīcā un
poliklīnikā uzsāk darbu ārste
interniste Tatjana GruzdovaDzirkale.
Ārste interniste izvērtē pacienta
veselību kopumā un risina dažādu iekšķīgo slimību – sirds un
asinsvadu, elpošanas, gremošanas, urīnizvadceļu un endokrīnās sistēmas – izraisītās veselības
problēmas, it īpaši gadījumos,
kad vienlaikus kombinējas dažādu orgānu sistēmu pataloģijas
(piemēram, pacients vienlaikus
cieš no paaugstināta asinsspie-

diena un cukura diabēta vai
kādas plaušu un nieru slimības
utt.).
Ārste interniste sniegs arī padomus un ieteikumus veselības
saglabāšanai un slimību profilaksei (par veselīgu dzīvesveidu,
ēšanas paradumiem, kaitīgiem
ieradumiem u. c.).
Sūdzības, ar kādām vajadzētu
vērsties pie internista:
• sirds un asinsvadu sistēmas
sūdzības – sāpes krūtīs, elpas
trūkums, sirdsklauves, sirds pārsitieni;
• ja ir paaugstināts asinsspie-

Saulkrastu slimnīcas ārstu
pieņemšanas laiki novembrī
Speciālists
Endokrinoloģe
Brigita Viziņa
Kardiologs
Otolaringoloģe
Ilona Kronberga
Acu ārste
Ausma Sproģe
Acu ārste
Aneļa Šugajeva
Acu ārste
Sandra Ausekle
Neirologs
Ainārs Vecvagars
Neiroloģe
Dace Dzirkale
Onkoloģe
Santa Raudiņa

Kab. nr.
1

Pieņemšanas datums
26. novembris

Pieņemšanas laiks
14–17

1
5

22. novembris
14., 21., 28. novembris

9.30–13
14–17

11

11., 25. novembris

10–16

11

14., 21., 28. novembris

10–13

11

12., 13. novembris

9.20–12

11

8., 22. novembris

10.30–16

4

19. novembris

14–17

16

9., 23. novembris

10–13

jautājumi.
Notikušas pozitīvas pārmaiņas arī PII “Rūķītis” telpu iekārtojumā – trīs grupām ģērbtuvītēs
uzstādītas jaunas mēbeles un divās grupiņās sākta mīkstā inventāra maiņa.
Inga Leibuka,
pirmsskolas izglītības skolotāja

Informācija
vecākiem!
Bērnu un jauniešu dienas centrs
“Saulespuķe” turpina atklāto lekciju
un diskusiju ciklu par pusaudžu
vecuma posmu.
Otrā tikšanās notiks

13. novembrī plkst. 18–20
Bērnu un jauniešu dienas centrā
“Saulespuķe” Raiņa ielā 7.
diens vai paaugstināts holesterīna līmenis;
• elpošanas sistēmas – saaukstēšanās simptomi, paaugstināta temperatūra, klepus, elpas
trūkums, trokšņi plaušās elpojot,
smakšanas sajūta;
• endokrīnās sistēmas traucējumi – paaugstināts glikozes
līmenis asinīs;
• urīnizvadceļu sistēmas trau
cējumi – bieža un/vai sāpīga urinācija, sāpes nieru apvidū.

Pieņemšanas katru nedēļu
otrdienās, ceturtdienās un piektdienās no plkst. 10 līdz 17 (pēc
pieraksta reģistratūrā).
Pieņem pacientus:
• ar veselības apdrošināšanas
polisēm, kuras sedz maksas pakalpojumus;
• par maksu.
Cenrādis: pirmreizējā vizīte
Ls 15, atkārtota vizīte Ls 10.
Reģistratūras
tālrunis
–
67952700.

Rtg kabineta darba laiks novembrī
Pirmdiena

Otrdiena

Trešdiena

Ceturtdiena

11
9–17
18

12

13
9–14
20
14–17
27

14
14–17
21

25
9–17

19
26

28
9–17

Piektdiena
8
9–14
15

Sestdiena
9

22
9–17
29

23
9–12
30

16

Tēma:
“Pusaudži un atkarība”
• Atkarība un atkarīga uzvedība
• Pusaudžu personības attīstības
riska faktori un personības resursi
atkarības veidošanās kontekstā
• Vecāku loma atkarības profilaksē.
Kas ir mūsu instrumenti veselīgā
saskarsmē ar pusaudzi?
Lekciju vada Rīgas Psihiatrijas un
narkoloģijas centra Narkoloģiskās
palīdzības nodaļas speciāliste,
psihoterapeite Benita Griškeviča.
Lekcija ir bez maksas.
Lūdzu pieteikties, zvanot pa tālruni
67954649 vai 29445270
(Ingūna Feldmane) vai
rakstot uz e-pastu
ingunna@inbox.lv.
Uz tikšanos otrajā nodarbībā!
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Panākumu
recepte

Jaunieši ir mūsu nākotne, – šķiet, ka šo patiesību atkārtot nekad nebūs par daudz, īpaši pēc
sarunām ar apņēmīgiem, radošiem un mērķtiecīgiem jauniešiem. Tieši šādas sajūtas pārņēma
arī pēc tējošanas kopā ar Zvejniekciema vidusskolas 11. klases skolnieci Aneti Kalniņu un
Saulkrastu vidusskolas 12. klases skolnieci Agnesi Vārnu. Abas meitenes var lepoties ne vien ar
teicamām sekmēm, bet bagātu interešu logu un sasniegumiem arī ārpus skolas sienām. Turklāt
abas vienbalsīgi aicina abu novadu skolu audzēkņus vairāk sadarboties.

Nopietns darbs
ar sevi
skolēniem no 18 līdz 20 gadiem.
Tāpēc šī iespēja man bija īpaša –
piedalīties 16 gadu vecumā. Tā bija
neaprakstāma pieredze ļoti radošā
atmosfērā. Kopā bijām 28 dalībnieki no 13 valstīm. Tēma bija I pasaules karš. Taču iepazinām arī cits cita
kultūru, tāpat atsvaidzināju angļu
valodas zināšanas.
– Kā sevi redzi pēc 10 gadiem?
– Ceru, ka būšu Latvijā kāda
svarīga uzņēmuma direktore. Redzu sevi kā radošu cilvēku, kas spēj
iedvesmot citus.
– Nav noslēpums, ka jaunieši
attieksme pret mācībām mēdz
būt visai atšķirīga. Cik liela ir apkārtējo jauniešu motivācija?
– Tas ir ļoti atkarīgs no katra
cilvēka. Reizēm mani sasniegumi
motivē arī klasesbiedrus vairāk darīt, taču tajā pašā laikā daudzi vēl
īsti nezina savu ceļu, neredz sevi
nevienā profesijā, neredz nākotni
pēc vidusskolas. Mani vienaudži
dalās divās grupās: motivētie un
nemotivētie. Tā ir viena no lielākajām jauniešu problēmām. Daudzi
jūtas nodrošināti tādi, kā šobrīd
ir. Tomēr ir arī daudz mērķtiecīgu
jauniešu, kas cenšas, mācās, attīstās
un vēl atrod laiku sportošanai.
– Kāpēc daudziem zūd vēlme
mācīties un pilnveidot sevi?
– Trūkst intereses, jo mācīšanās patiesībā ir nopietns darbs
ar sevi. Vajag mācēt sevi pierunāt
izpildīt to mājasdarbu. Daudziem
trūkst pacietības. Ne skolotājs, ne
vecāki nepiespiedīs, ja šīs apņēmības nav pašā. Tomēr varu droši apgalvot, ka sajūta, kad saproti, kāpēc
tev tas ir vajadzīgs, ir ļoti laba.
– Nosauc trīs paņēmienus, kas
ikvienam palīdzētu cīnīties ar garlaicību un tomēr apzināties savas
intereses un talantus!
– Mēģināt izdarīt kaut ko sev
neraksturīgu, painteresēties par

“Mani vienaudži dalās
divās grupās: motivētie
un nemotivētie.”
lietām, par kurām iepriekš nekad
neesi interesējies. Jāpamaina interešu loku. Var mēģināt izaicināt
sevi, piesakoties kādā pasākumā,
kurā nekad neesi piedalījies. Ja cilvēkam nekas neinteresē, tas nozīmē, ka viņš kaut ko dara nepareizi.
Savas intereses var atrast ikviens.
– Tu raksti blogu anetekalnina.
wordpress.com par kultūru, literatūru, filmām. Kā radās šī ideja?
– Ideja radās ļoti sen, bet to
izveidoju tikai pērn decembrī. Galvenā doma ir ieinteresēt citus tajā,
ko lasu, pastāstīt par filmām un izrādēm, ko noskatos. Lēnām šī raks-

“Man ļoti patīk Skandināvijas valstis un Spānija. Mācīties tur būtu ļoti noderīgi. Uzkrātu pieredzi un uz Latviju
atvestu daudz jaunu ideju,” apņēmīga ir Anete. Foto: Krišjānis Grantiņš

Foto no personīgā arhīva

– Kā tu sevi iepazīstinātu lasītājiem?
– Mana galvenā vērtība ir motivācija. Esmu mērķtiecīgs cilvēks.
– Vari lepoties ar teicamām
sekmēm skolā, sasniegumiem
mācību olimpiādēs. Kāda ir tava
recepte sasniegumiem mācībās?
– Pēc dabas esmu zinātkāra –
visu vēlos uzzināt, izpētīt. Man ir
labas sekmes, jo arī mājās daudz
strādāju, lasu, interesējos par kultūru. Padziļināti mani interesē tikai
daži mācību priekšmeti, savukārt
pārējos ļoti daudz dod laba sadarbība ar skolotājiem. Viena no manām
“vainām” ir “laba” galva (smejas).
– Kurš priekšmets tevi spēj
aizraut visvairāk?
– Galvenokārt mani saista latviešu valoda un literatūra. Redzu,
kas tas man noderēs arī nākotnē.
Noteikti arī vēsture. Pašlaik rakstu
zinātniski pētniecisko darbu (ZPD)
vēsturē – pagājušā gada darbs “Izglītības tēmas atspoguļojums periodiskajā laikrakstā “Saulkrastu
Stars”“ šogad tiek papildināts un
turpināts ar nosaukumu “Otrā pasaules kara ietekmes uz izglītības
sistēmu Saulkrastu novadā atspoguļojuma salīdzinājums pēckara
perioda laikrakstos “Darba Balss”
un “Saulkrastu Stars” un laikabiedru atmiņās”. Trešā noteikti ir ekonomika. Ļoti ilgi man bija sapnis
par žurnālistiku, bet pēdējā laikā
vairāk sliecos uz uzņēmējdarbību
un vadību.
– Par kuru jomu varētu teikt –
“nē, tas nav priekš manis”?
– Nākotni negribētu saistīt ar
ķīmiju vai fiziku. Negribētu būt
zinātniece. Pietrūktu pacietības
(smejas). Gribētos kaut ko radošāku. Protams, arī zinātniekam jābūt
radošam, bet tas nav mans mērķis.
– Vai pēc skolas absolvēšanas
plāno palikt Zvejniekciemā?
– Noteikti negribu pamest Latviju, bet, vai palikšu Saulkrastos,
nezinu. Varētu būt divas bāzes vietas: Rīga un Saulkrasti. Man patīk
šis novads, vide. Te ir daudz iespēju.
– Septembra pirmajā nedēļā
biji vēstures nometnē “Eustory
Youth Academy” Helsinkos. Pastāsti, kā nokļuvi šajā nometnē un
kādi bija tavi spilgtākie iespaidi!
– Sākās viss ar to, ka rakstīju
ZPD vēsturē pie skolotāja Ģirta
Blektes, kurš nolēma, ka šo darbu vajadzētu nosūtīt uz konkursu
“Vēsture ap mums”, ko rīko Vēstures skolotāju biedrība. 4. maijā
šo darbu aizstāvēju, tad bija apbalvošana pie Valsts prezidenta
Melngalvju namā un intervija. Lai
gan konkursā tiku pie atzinības,
pateicoties intervijai, tomēr ieguvu
iespēju braukt uz nometni. Tā bija

Vizītkarte
Mācās: Zvejniekciema vidusskolas 11. klasē
Vaļasprieks: lasīšana, bloga rakstīšana
Sasniegumi:
9. klase
2. vieta Pierīgas novadu fizikas olimpiādē
3. vieta Pierīgas novadu latviešu valodas
olimpiādē
10. klase
Dalība stāstnieku konkursā “Dzimtas
saknes, mantojums un dārgumi”
Atzinība par piedalīšanos un iekļūšanu finālā
starptautiskajā skolēnu pētniecisko darbu
konkursā “Vēsture ap mums”
Dalība “Ēnu dienās”, “ēnoja” nedēļas
laikraksta “Ir” redaktori Nelliju Ločmeli
11. klase
Dalība starptautiskajā jauno vēsturnieku seminārā “Eustory Youth Academy” Helsinkos
1. vieta Saulkrastu novada skolu jaunatnes
eseju konkursā “Trīs Latvijas atmodas”

Prezentējot zinātniski pētniecisko darbu konkursa
“Vēsture ap mums” finālā, 2013. gada 4. maijs,
Okupācijas muzejs.
tīšana izveidojās par paradumu.
Tagad rakstu bieži, pat par obligāto
skolas literatūru. Pārsteigums un
prieks bija, kad blogu atzina arī blogeri no citiem Latvijas novadiem un
pilsētām. Tas iedvesmo rakstīt. Tā
ir mana mazā pasaule, kurā dalos
ar savām sajūtām. Ir gandarījums,
kad kāds paslavē. Aktīva esmu arī
virtuālās saziņas un mikroblogošanas vietnē Twitter – manuprāt, tas
ir lielisks veids iepazīt dažādus viedokļus un dalīties ar savējo.
– Kura būtu tā grāmata, kas
jāizlasa ikvienam?
– Tādas grāmatas nav. Man vismīļākā ir rakstnieka Kurta Vonnegūta grāmata “Galapagu salas”. Tā
ir ļoti dziļa grāmata ar filozofiskām
pārdomām un utopisku teoriju par
nākotni. Es gan nelasu regulāri. Tas
atkarīgs no laika. Pēdējā grāmata,
ko izlasīju, bija no skolas obligātās
literatūras rakstnieka Ļeva Tolstoja “Anna Kareņina”. Tā arī ir viena
no manām mīļākajām grāmatām.
Ja nebūtu literatūras, iespējams, šo
nemaz neizlasītu. Tieši tāpēc man
patīk literatūra, tā dod ieskatu tik
daudzos darbos un netieši palīdz
atrast to stilu, kas ir tuvākais tev.
– Tu minēji, ka labprāt iedvesmo citus. Kas iedvesmo tevi pašu?
– Mana mamma Ingūna un
krustmāte Inese, kuras vienmēr
cenšas man nodrošināt visas iespē-

Atvērto durvju dienas Finanšu ministrijā,
2013. gada 27. septembris. F

jas, kā arī vecmāte Dzintra, kuras
zināšanas par vēsturi ļoti noder
ZPD rakstīšana: viņa ir manis pētītā perioda lieciniece. Iedvesmo arī
skolotāji. Ģirts Blekte, klases audzinātāja Sandra Ozola-Ozoliņa, kura
ir kopā ar manu klasi, motivē, mudina mūs piedalīties dažādos pasākumos, angļu valodas skolotāja
Daiga Zande, kurai pateicoties varēju nokļūt nometnē Helsinkos, kā
arī literatūras skolotāja Vija Skudra, kura “vainojama” manā interesē
par literatūru. Bieži mani iedvesmo
nejaušas tikšanās. Daudzi mani
draugi mācās Rīgas ģimnāzijās, un
varu daudz mācīties arī no viņiem.
– Kuru cilvēku tu gribētu satikt?
– Grupas “Prāta vētra” solistu
Renāru Kauperu. Viņš ir ne vien talantīgs, bet arī harizmātisks. Harizma ir ļoti svarīga, lai dzīvē kaut ko
sasniegtu. No pasaulē zināmajiem
labprāt būtu satikusi Kurtu Vonnegūtu, kurš esot bijis ironisks un sarkastisks pret dzīvi, bet viņš noteikti
spētu mani iedvesmot.
– Lai gan tev ir labas sekmes,
aktīva skolas un sabiedriskā dzīve mēdz nogurdināt katru. Kas ir
tavs enerģijas avots?
– Kafija (smejas). Palīdz pastaigas. Dažreiz jūtos iztukšota, taču
jau pēc brīža parādās iedvesma un
atkal var iet tālāk.

– Ja tu būtu pašvaldības domē,
ko jaunu Saulkrastu novadā gribētu ieviest?
– Gribētu, lai būtu vairāk aktivitāšu jauniešiem, kuras organizē
paši jaunieši, vairāk pasākumu,
kuros kopā strādā Zvejniekciema
un Saulkrastu vidusskola. Līdzīgi
kā tas bija nometnē Helsinkos, kur
kopā darbojās gluži nepazīstami
jaunieši. Saulkrasti ir pie jūras. Te
būtu iespēja veidot ļoti dažādus pasākumus.
– Novembris ir Latvijas valsts
svētku mēnesis. Kādas ir tavas
valsts svētku tradīcijas?
– 11. novembrī Saulkrastos notiek lāpu gājiens. Pati parasti iededzu svecīti, dažkārt piedalos pasākumos Rīgā. Svētkos vienmēr valda
tā īpašā sajūta. Cilvēki piesprauduši karodziņus, ir laimīgi un atvērti.
Gribētos to just katru dienu.
– Ko tu šajos svētkos vēlētos
novēlēt Saulkrastu novada iedzīvotājiem?
– Ne tikai svētkos, bet arī ikdienā novēlu ikvienam atcerēties
valsts vēsturi, taču domāt arī par
nākotni un neuzgriezt muguru valstī notiekošajam. Mums jāsaprot,
ka esam šīs valsts iedzīvotāji un pašiem jāķeras klāt pie lielā darba, jāatbalsta idejas, jāatrod domu biedri, un nevajadzētu baidīties Latviju
veidot tādu, kādu tu to redzi.
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Saulkrastu Domes Ziņas
2013. gada novembris

Galvenais ir pamēģināt

Agnese kopā ar skolas biedriem Justīni Cīruli (no labās),
Mairi Peksi un Ventu Birzi, organizējot Lieldienu pasākumu
Saulkrastu vidusskolas 1. līdz 4. klases skolēniem.

Foto no personīgā arhīva

– Iepazīstini ar sevi!
– Mani sauc Agnese. Dzīvoju
Saulkrastos. Man ir 18 gadi, brūni
mati, zaļas acis, patīk spēlēt ģitāru
un labi pavadīt laiku kopā ar draugiem. Vienmēr cenšos piedalīties
dažādās aktivitātēs. Noteikti neesmu malā sēdētāja.
– Tava vidējā atzīme ir virs
astoņām ballēm, aktīvi iesaisties
skolas dzīvē, aizraujies ar mūziku, teātri, esi guvusi sasniegumus
sportā. Bet kas ir tavs lielākais sasniegums?
– Lielākais sasniegums vēl tikai
būs. Viens no mazajiem mērķīšiem
ir, lai, pabeidzot 12. klasi, visas atzīmes būtu virs astoņām ballēm. Tad
var saņemt premjerministra Valda
Dombrovska pateicību. Labas atzīmes palīdzētu iekļūt budžeta grupā
augstskolā. Tomēr neesmu apsēsta
ar mācībām. Atzīmes atnāk pašas
(smejas). No ģimenes esmu pārmantojusi “labu galvu”. Apmeklēju
skolu, tāpēc papildus ļoti daudz nemācos. Bet, ja pamācos vairāk, tad
atzīmes ir arī augstākas par astoņi.
– Pašlaik rit pēdējais gads
Saulkrastu vidusskolā. Kādas sajūtas?
– Uztraukums. Ir jāizvēlas
profesija. Īsto profesiju mēģinu
izvēlēties vairāk pēc izslēgšanas
metodes. Fiziķe nebūšu, arī birojā
sēdēt negribētu, bet gan jau dzīve
piespiedīs pasēdēt arī birojā (smejas). Gribētos aktīvu darbu ar cilvēkiem. Vēl neesmu izlēmusi, ko tieši
vēlētos mācīties, bet, visticamāk,
stāšos Latvijas Universitātē un apgūšu komunikācijas zinātnes, multimedijus, žurnālistiku. Galvenais
ir pamēģināt, gan jau viss iegriezīsies tā, kā tam ir jābūt.
– Šogad papildus apgūsti arī
politiku un tiesības, kas ir ļoti
saistīts ar vēsturi. Kas tevi interesē
šajā priekšmetā?
– Godīgi sakot, vēsture nekad
nav mani ļoti aizrāvusi – daudz
jālasa, jāvāc informācija par vēsturiskiem notikumiem, faktiem.
Taču, tuvojoties vēstures konkursam, kas notika 25. oktobrī un bija
veltīts Tautas frontes 25 gadu jubilejai, mūsu vēstures un politikas
skolotāja Liene Riekstiņa pierunāja
tajā piedalīties arī mani. Pateicoties viņai, vēsture mani ieinteresēja
nedaudz vairāk, tāpēc šogad izlēmu papildus apgūt šo priekšmetu.
Konkursā ieguvām pirmo vietu.
Tas bija ļoti negaidīti.
– Cik liela nozīme, tavuprāt,
skolēnu ieinteresēšanā ir skolotājam?
– Ļoti liela. Ir forši, ka skolotājs
“pastumj” uz priekšu, kad kaut kas
nepadodas. Svarīgi, ka māca atraktīvi – tā, ka skolēns redz, ka arī
pašam skolotājam tas interesē un
šķiet svarīgi. Tas uzreiz maina arī
skolēnu attieksmi. Ja skolotājs stāsta garlaicīgi, nāk vienīgi miegs.
– Kuri mācību priekšmeti tev
visvairāk patīk?
– Man padodas matemātika,
bet tas nebūt nav mans mīļākais
priekšmets. Laikam literatūra. Man
patīk lasīt, bet ne tad, kad to spiež
(smejas). Turklāt mums ir ļoti laba
skolotāja Inese Ābola, tāpat gribas
pieminēt arī latviešu valodas sko-

Vizītkarte
Mācās: Saulkrastu vidusskolas 12. klasē
Vaļasprieki: ģitārspēle, mūzika, teātris
Sasniegumi: atzinība par piedalīšanos Pierīgas reģionālajā
skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konkursā, 3. vieta
Latvijas Čempionātā orientēšanās sportā 2009. gadā, ļoti labi
sasniegumi ikdienas mācību darbā

Agneses aizraušanās ir ģitāra. Pati gan smej,
ka profesionāle vēl neesot.
lotāju Lindu Miezi. Abas vienmēr
ir tās, kuras palīdz visu pasākumu
organizēšanā, raksta scenārijus un
dalās idejās.
– Atgriežoties pie vēstures: ja
tev būtu iespēja iekāpt laika mašīnā, kāda vēsturiska notikuma
lieciniece tu gribētu būt?
– Man ļoti patīk amerikāņu
rokgrupa “Nirvana”. Reizēm skatos šīs grupas akustisko koncertu
ierakstus no 1991. gada. Tad iedomājos, ka ļoti gribētu būt tur.
Man ir bail no kara, tāpēc noteikti
negribētu pabūt kādā no notikušajiem kariem.
– Kā tev vislabāk patīk pavadīt laiku ārpus skolas sienām?
– Patīk teātris. Patiecoties
mammai, teātri izdodas apmeklēt
bieži. Pēdējā no redzētajām izrādēm, kura man ļoti patika, bija
režisores Lauras Grozas-Ķiberes
iestudējums “Mana lēdija Nikotīna” Dailes teātra Kamerzālē.
Humoristiska, nedaudz veclaicīga, angļu stilā ieturēta izrāde. Arī
atmosfēra mazajā zālītē bija ļoti
mājīga. Skolas līmenī teātri spēlēju arī pati. Esmu gan zaķus, gan
kaķus tēlojusi. Teātra nodarbības
ir ļoti interesantas, varu pabūt
kopā ar draugiem, pasmieties. Agrāk aktīvi nodarbojos ar orientēšanās sportu, katras brīvdienas ar
karti un kompasu devos uz mežu.
Tāpat kā spēlējot ģitāru, orientējoties varēju aizbēgt no skolas,
darbiem. Brīvdienas nebija mājās
sēdēšana, bet laba laika pavadīšana, uzturot sevi arī labā fiziskā
formā. Orientēšanās sportā mani
iesaistīja mana pamatskolas skolotāja Dzintra Rēķe, kura katru
gadu rīko orientēšanā sacensības “Saulkrastu pavasaris”. Lai
gan ar orientēšanos vairs aktīvi

“Notikumi paši atnāk pie manis. Reizēm darāmā ir tik daudz, ka sanāk negulēt
naktīm. Bet man patīk visu padarīt līdz galam. Ja skolotāji vai draugi palūdz, atteikt
ir grūti. Patiesībā padarīt jau var visu, tikai vienmēr pietrūkst laika,” atzīst Agnese.

nenodarbojos, tik un tā mēdzu
painteresēties par jaunumiem
šajā sporta veidā.
– Tu minēji, ka esi aizrāvusies ar ģitārspēli. Kas tevi iedvesmoja paņemt rokās šo instrumentu?
– Spēlēju jau divus gadus.
Man patīk alternatīvā mūzika,
roks un indie roks. Un šajā mūzikas stilā galvenais akords pieder
ģitārai. Ģitārspēli gribēju apgūt
jau sen, taču tad ģitāru nopirka
draudzene, un sapratu, ka man arī
noteikti vajag. Gribēju iet uz nodarbībām, bet, papētot internetu,
sapratu, ka varu to pamācīties arī
pati. Notis gan lasīt nemāku un
profesionāle neesmu, bet man
patīk kopā ar draugiem paspēlēt
pie jūras. Man patīk mūzika. Mūziku austiņās klausos v ienmēr. Tā

“Esmu gan zaķus,
gan kaķus tēlojusi.”
ir mana mazā atkarībiņa. Tāpēc
dziedu arī skolas meiteņu ansamblī. Pašlaik gatavojamies valsts
svētku koncertam skolā.
– Anete minēja, ka gribētu,
lai Saulkrastu un Zvejniekciema
skolas būtu vienotākas. Kā tu redzi abu skolu sadarbību?
– Tāpat kā Anete, es gribētu,
lai abas skolas vairāk sadarbotos,
arī daudzi mani draugi mācās
Zvejniekciema vidusskolā. Vienmēr esmu jutusi šo konkurenci
starp skolām. Esam viens novads,
un tam tā nevajadzētu būt. Saliedētību varētu veicināt vairāk
kopīgu pasākumu. Dome rīko pasākumus, taču skolēni tos ne vienmēr grib apmeklēt. Visi kautrējas,
atsakās. Skolēniem vajadzētu būt

aktīvākiem. Ja tikai es un Anete to
vēlēsies, ar to vien būs par maz.
– Ja tev būtu iespēja kaut ko
mainīt izglītības sistēmā, ko tu
uzlabotu?
– Man ne pārāk patīk doma par
angļu valodas eksāmeniem pavasarī – ir muļķīgi nokārtot eksāmenu
un turpināt mācīties. Taču kārtot
visus eksāmenus pēc kārtas vasaras
sākumā arī nebūs viegli. Izglītības
sistēma, manuprāt, ir sakārtota, un
neko daudz mainīt negribētu. Jā,
reizēm šķiet, ka tas, ko tagad mācos vidusskolā, ir ļoti sarežģīti un
pārāk padziļināti, piemēram, ķīmija
pašlaik šķiet kā Morzas ābece. Pēc
9. klases gribēju apgūt kādu profesiju, bet, zinot, cik esmu izvēlīga,
tomēr paliku vidusskolā un nenožēloju. Pabeidzot vidusskolu, esi nostiprinājis zināšanas dažādās jomās.
– Jauniešu vidū bieži vērojama
problēma, ka daudzi nezina, ko
dzīvē vēlētos darīt un sasniegt pēc
skolas. Vai tavi vienaudži un klasesbiedri ir izlēmuši, ar ko gribētu
saistīt nākotni?
– Zemākās klasēs mācīties patiešām negribas. Visiem ir pirmās
mīlestības, sports, simtiem citu
aktivitāšu. Taču tagad 12. klasē mācīties, labot atzīmes un kārtot parādus sākuši pat tie, kas pirms tam
negribēja mācīties. Kad esi izaudzis
līdz 12. klasei, saproti, cik viss kļūst
nopietni.
– Vai pēc skolas grasies pamest
Saulkrastus?
– Nē, es ļoti negribētu. Rīgā
ir nemiers, haoss. Vasarās arī
Saulkrastos ir daudz cilvēku, skaļš,
taču ziemā te ir klusums. Visu
mūžu esmu dzīvojusi Saulkrastos.
– Ja tu uz vienu dienu būtu
Saulkrastu novada domes priekšsēdētāja, ko tu paveiktu?

– Man vienmēr ir gribējies, lai
ziemās pie mums notiktu vairāk
aktivitāšu. Būtu jauki, ja mums
būtu slidotava, jo uz jūras ledus
ne vienmēr var slidot un tas nav
droši. Slidotava ieinteresētu ne
tikai saulkrastiešus. Lieliski būtu,
ja mums būtu arī kāda lielāka
lasītava.
– Vai ir vēl kaut kas, ko tu labprāt apgūtu tuvākajā laikā?
– Gribētu nopietnāk pievērsties ģitāras spēlēšanai. Šo mērķi
esmu izvirzījusi sen, bet tas diemžēl
vēl nav realizējies. Pagājušajā gadā
gribēju mācīties vācu valodu, bet
tam gluži vienkārši neatlika laika.
Sāku, bet pametu, tomēr noteikti
vēlos turpināt. Jā, arī valodas mani
ļoti interesē. Lasu grāmatas arī angļu valodā.
– Kura ir tā vieta, kas Saulkrastos būtu jāredz ikvienam?
– Baltā kāpa. Nav svarīgi, kāds
gadalaiks, tur skaisti ir vienmēr: rudenī krāsainās lapas, ziemā – burvīgs skats uz jūru, vasarā brīnišķīgi
saulrieti. Tagad tur ir sakopts, cilvēki var mierīgi pastaigāties. Ne velti
tik daudzi precinieki turp brauc.
– Tuvojas valsts svētki. Kā tu
pavadi šo laiku?
– Manai ģimenei ir tradīcija
kopā aizbraukt uz Rīgu uz parādi,
paskatīties salūtu. Pagājušajā gadā
bijām festivālā “Staro Rīga”, izstaigājām Vecrīgu. Mana draudzene
dzied korī “Anima”, tāpēc reizēm
svētkos dodos uz kora koncertu.
Svētkos man patīk tā kopā sanākšana. Vienmēr ir pacilāta sajūta.
– Ko tu gribētu novēlēt lasītājiem?
– Lai nekad nepietrūktu laika
tam, kas iecerēts. Taču pats galvenais – lai katram ir, uz ko tiekties,
lai nav tukšuma.
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Saulkrastu novada domes 30. oktobra sēdes lēmumi
Par V. Kalniņa atbrīvošanu
no Saulkrastu pašvaldības
policijas priekšnieka amata
1. Atbrīvot Valdi Kalniņu no
Saulkrastu pašvaldības policijas
priekšnieka amata ar 2013. gada
1. novembri.
Par pašvaldības īpašumu
uzņemšanu bilancē
1. Uzņemt Saulkrastu pašvaldības
bilancē dzīvokļa īpašumu Vidrižu
iela 22B-11, Saulkrasti, Saulkrastu nov., kad. apz. 8013 900 0726,
novērtējums kadastrā Ls 4687,24
(četri tūkstoši seši simti astoņdesmit septiņi lati, 24 santīmi),
tai skaitā
1.1. dzīvokļa platība 31,6 m2, kadastrālā vērtība Ls 4091 (četri
tūkstoši deviņdesmit viens lats);
1.2. zemes vienības Vidrižu iela
22B, kad. apz. 8013 004 0176,
platība 2449 m2, 3117/85140 domājamās daļas, kadastrālā vērtība
Ls 596,24 (pieci simti deviņdesmit
seši lati, 24 santīmi).
Par zemes vienības
atdalīšanu, jauna īpašuma
izveidošanu, adreses un
nosaukuma piešķiršanu
un lietošanas mērķa
noteikšanu
1. Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu XX (adrese), Saulkrastu
pagasts, Saulkrastu novads, kadastra nr. (xxxxx), atdalot katru
zemes vienību, izveidojot trīs jaunus nekustamos īpašumus.
2. Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu (xxxxx), platība 9,5 ha, nosaukumu XX (adrese),
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu
novads.
3. Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu (xxxxx), platība 1 ha, nosaukumu XX (adrese),
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu
novads.
4. Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu (xxxxx), platība 0,4 ha, XX(adrese), Saulkrastu
pagasts, Saulkrastu novads.
5. Noteikt zemes lietošanas mērķi īpašumiem XX (adrese), un XX
(adrese), – zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, kods – 0201.
6. Noteikt īpašumam XX (adrese),
dalīto zemes lietošanas mērķi –
0,12 ha individuālo dzīvojamo
māju apbūve, kods – 0601, 0.28
ha zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods – 0101.
Par nekustamā īpašuma
lietošanas mērķa maiņu
1. Mainīt nekustamā īpašuma XX
(adrese) Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads,
kad. apz. (xxxxx), platība 3,62 ha,
lietošanas mērķi
no “individuālo dzīvojamo māju
apbūve, kods 0601”
uz “zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kods – 0101”, atbilstoši pašreizējai izmantošanai.
Par zemes nomas līguma
noslēgšanu
1. Noslēgt ar X.X. (vārds, uzvārds)

zemes nomas līgumu uz 5 (pieciem) gadiem par Saulkrastu pašvaldības zemes īpašuma XX (adrese) Saulkrasti, Saulkrastu novads,
kad. apz. (xxxxx), daļas 300 m2
platībā iznomāšanu sakņu dārza
uzturēšanai.
2. Noteikt nomas maksu 15 % apmērā no zemes īpašuma kadastrālās vērtības – Ls 3,91 (trīs lati
91 santīms) un 21 % PVN Ls 0,82
( nulle lati 82 santīmi), kopā gadā
Ls 4,73 (četri lati 73 santīmi).
Par nekustamā īpašuma
lietošanas mērķa maiņu
un lietošanas mērķa
noteikšanu
1. Mainīt nekustamo īpašumu XX
(adrese) Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads,
lietošanas mērķi
no “ individuālo dzīvojamo māju
apbūve, kods 0601”
uz “neapgūta apbūves zeme,
kods – 0600”, atbilstoši pašreizējai izmantošanai.
2.Noteikt zemes lietošanas mērķi īpašumam XX (adrese) (platība 0,9548 ha) – zeme, uz kuras
galvenā saimnieciskā darbība ir
mežsaimniecība, kods – 0201.
Par zemes ierīcības
projekta apstiprināšanu
un lietošanas mērķa
noteikšanu
1. Apstiprināt izstrādāto nekustamo īpašumu XX (adrese) (kad.
apz. xxxxx) un XX (adrese) (kad.
apz. xxxxx), Saulkrastu pagasts,
Saulkrastu novads, zemes ierīcības projektu;
2. Noteikt zemes lietošanas mērķi:
2.1. zemes gabalam XX (adrese) –
0,12 ha – individuālo dzīvojamo
māju apbūves zeme, kods – 0601,
10.35 ha – zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, kods – 0102;
2.2. zemes gabalam XX (adrese) –
3,02 ha – zeme, uz kuras galvenā
saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, kods – 0102.
Par detālplānojuma
nekustamajam īpašumam
Kāpu ielā 10A, Saulkrastos,
projekta nodošanu
sabiedriskajai apspriešanai
un atzinumu saņemšanai
1. Nodot sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai
detālplānojuma
nekustamajam īpašumam Kāpu ielā 10A,
Saulkrastos, Saulkrastu novadā,
zemes kadastra nr. 80130030969,
projektu.
2. Sabiedriskās apspriešanas laiku
noteikt no 2013.gada 19.novembra līdz 2013. gada 10. decembrim.
3. Paziņojumu par detālplānojuma sabiedrisko apspriešanu publicēt vietējā laikrakstā “Saulkrastu
Domes Ziņas” un pašvaldības mājaslapā.
Par detālplānojuma zemes
gabalam Tallinas ielā 7A,
Zvejniekciemā projekta
apstiprināšanu
1. Apstiprināt detālplānojuma

zemes gabalam Tallinas ielā 7A,
Zvejniekciemā, Saulkrastu pagastā, Saulkrastu novadā, zemes
kadastra nr. 80330010974, projektu.
2. Lēmumu detālplānojuma ierosinātājam publicēt laikrakstā
“Latvijas Vēstnesis”, vietējā laikrakstā “Saulkrastu Domes Ziņas”,
norādot vietu, kur var iepazīties
ar detālplānojumu, un pašvaldības mājaslapā.
3. Pēc detālplānojuma spēkā stāšanās brīža, to iesniegt Valsts zemes dienesta arhīvā.
4. Detālplānojuma
realizāciju
nodrošina detālplānojuma ierosinātājs SIA “Saulkrastu nams”,
reģ. nr. 40003769806, par saviem
līdzekļiem.
5. Šo administratīvo aktu var
pārsūdzēt viena mēneša laikā no
spēkā stāšanās brīža Administratīvā procesa likumā noteiktajā
kārtībā.
Par publiskās apspriešanas
rīkošanu par koku ciršanu
ārpus meža Smilšu ielā 10A,
Saulkrastos
1. Rīkot publisko apspriešanu
par mazvērtīgu, sausu un apkārtējo vidi degradējošu koku ciršanu ārpus meža Smilšu ielā 10a,
Saulkrastos.
2. Publiskās apspriešanas laiku
noteikt no 2013. gada 15. novembra līdz 2013. gada 30. novembrim.
3. Paziņojumu par publisko apspriešanu publicēt Saulkrastu
novada pašvaldības laikrakstā
“Saulkrastu Domes Ziņas” un
pašvaldības interneta vietnē
www.saulkrasti.lv.
Par publiskās apspriešanas
rīkošanu par koku ciršanu
ārpus meža Bērzu alejā,
Zvejniekciemā
1. Rīkot publisko apspriešanu par
mazvērtīgu, sausu un apkārtējo
vidi degradējošu koku ciršanu
ārpus meža Bērzu alejā, Zvejniekciemā, Saulkrastu novadā.
2. Publiskās apspriešanas laiku
noteikt no 2013. gada 15. novembra līdz 2013. gada 30. novembrim.
3. Paziņojumu par publisko apspriešanu publicēt Saulkrastu
novada pašvaldības laikrakstā
“Saulkrastu Domes Ziņas” un
pašvaldības interneta vietnē
www.saulkrasti.lv.
Par Saulkrastu novada
domes 2013. gada
28. augusta saistošo
noteikumu nr. 14 “Par
nekustamo īpašumu
uzturēšanu Saulkrastu
novada teritorijā”
apstiprināšanu
1. Apstiprināt Saulkrastu novada domes 2013. gada 28. augusta saistošos noteikumus nr. 14
“Par nekustamo īpašumu uzturēšanu Saulkrastu novada teritorijā”.
2. Apstiprinātos saistošos noteikumus un to paskaidrojuma rakstu triju darba dienu laikā pēc to
parakstīšanas rakstveidā nosūtīt

Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijai.
3. Saistošie noteikumi stājas
spēkā likumā “Par pašvaldībām”
45. panta noteiktajā kārtībā.
Par Saulkrastu novada
domes saistošo noteikumu
“Grozījumi Saulkrastu
novada 2012. gada
29. februāra saistošajos
noteikumos nr. 4 “Mājas
(istabu) dzīvnieku
turēšanas noteikumi
Saulkrastu novadā”
apstiprināšanu
1. Apstiprināt Saulkrastu novada domes saistošos noteikumus
“Grozījumi Saulkrastu novada
domes 2012. gada 29. februāra.
saistošajos noteikumos nr. 4
“Mājas (istabu) dzīvnieku turēšanas noteikumi Saulkrastu novadā”.
2. Apstiprinātos Saulkrastu novada domes saistošos noteikumus
un to pielikumu rakstu triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas nosūtīt zināšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijai.
3. Publicēt saistošos noteikumus
bezmaksas informatīvajā izdevumā “Saulkrastu Domes Ziņas”.
4. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2014. gada 1. janvārī.
Par Saulkrastu novada
pašvaldības iestādes
“Saulkrastu tūrisma
informācijas centrs”
nolikuma apstiprināšanu
1. Apstiprināt Saulkrastu novada
pašvaldības iestādes “Saulkrastu
tūrisma informācijas centrs” nolikuma projektu.
Par pašvaldības ēdināšanas
apmaksas kārtību
izglītojamiem, kuru
ēdināšanas izdevumus
daļēji apmaksā no valsts
budžeta
1. Ar 2013. gada 1. septembri apmaksāt ēdināšanas izdevumu
starpību starp ēdināšanas izmaksām Saulkrastu novada pašvaldības Saulkrastu un Zvejniekciema
vidusskolās un valsts budžeta finansējumu visiem izglītojamiem
sākumklasēs un pirmskolas klasēs, neatkarīgi no deklarētās dzīves vietas.
Par Saulkrastu novada
pašvaldības iestādes
“Saulkrastu sociālais
dienests” nolikuma
apstiprināšanu
1. Apstiprināt Saulkrastu novada
pašvaldības iestādes “Saulkrastu
sociālais dienests” nolikumu.
2. Nolikums stājas spēkā 2014. ga
da 1. janvārī.
Par Saulkrastu novada
domes 2013. gada
25. septembra saistošo
noteikumu nr. 15 “Par
materiālo palīdzību
Saulkrastu novadā”
apstiprināšanu
1. Apstiprināt Saulkrastu novada
domes 2013. gada 25. septembra

saistošos noteikumus nr. 15 “Par
materiālo palīdzību Saulkrastu
novadā”.
2. Apstiprinātos saistošos noteikumus un to paskaidrojuma rakstu triju darba dienu laikā pēc to
parakstīšanas rakstveidā nosūtīt
Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijai.
3. Saistošie noteikumi stājas
spēkā likumā “Par pašvaldībām”
45. panta noteiktajā kārtībā.
Par pašvaldības
kompensācijas
palielināšanu
1. Piešķirt X.X. (vārds, uzvārds)
pašvaldības
kompensāciju
LVL 120 (viens simts divdesmit
lati, 00 santīmi) mēnesī par to,
ka viņa bērns X.X. (vārds, uzvārds)
apmeklē bērnu attīstības centru
“Pūces skola”, reģistrācijas numurs 40103489806.
Par Iepirkumu komisijas
apstiprināšanu
Izveidot Saulkrastu novada pašvaldības Iepirkumu komisiju šādā
sastāvā:
1.1. komisijas priekšsēdētājs And
rejs Arnis, Saulkrastu novada pašvaldības izpilddirektors;
1.2. komisijas
priekšsēdētāja vietnieks Guntars Zonbergs,
Saulkrastu novada domes deputāts;
1.3. komisijas loceklis Normunds
Līcis, Saulkrastu novada domes
priekšsēdētāja vietnieks;
1.4. komisijas loceklis Andris Silavnieks, Saulkrastu novada domes deputāts;
1.5. komisijas loceklis Igors Žukovs, Saulkrastu novada domes
deputāts;
1.6. komisijas loceklis Māris Vītols, Saulkrastu novada pašvaldības iedzīvotājs;
1.7. komisijas locekle Santa Bērziņa, Saulkrastu novada domes
Juridiskās nodaļas vecākā eksperte;
1.8. komisijas locekle Astrīda Andersone, Saulkrastu novada domes Finanšu un grāmatvedības
nodaļas galvenās grāmatvedes
vietniece;
1.9. komisijas loceklis Gatis Vīgants, Saulkrastu novada domes
Finanšu un grāmatvedības nodaļas finansists.
1. Atļaut Andrejam Arnim savienot divus amatus – Saulkrastu
novada pašvaldības izpilddirektora un Iepirkumu komisijas
priekšsēdētāja amatu.
2. Piešķirt finansējumu no neparedzētajiem līdzekļiem Saulkrastu novada pašvaldības izdevumu
pozīcijā “Iepirkumu komisija”
500 latus (ekonomiskās klasifikācijas kodā 1119 (Pārējo darbinieku mēneša atalgojums) 403 latu
apmērā un EKK 1210 (Darba
devēja sociālā nodokļa iemaksa)
97 latu apmērā), lai atmaksātu
iepirkuma komisijas darbinieku
atalgojumu.
3. Lēmuma 3. punktā minētos
grozījumus iekļaut nākamajos
saistošajos noteikumos par pašvaldības 2013. gada budžeta grozījumiem.
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Par SIA “Arco Development
Saulkrasti” iesniegumu
1. Uzskatīt par nepamatotu SIA
“Arco Development Saulkrasti” vienpusēju Līguma izbeigšanu, pamatojoties uz Līguma
6.4.3. punktu.
2. Lēmumu nosūtīt SIA “Arco
Development Saulkrasti” Brīvības
iela 39, Rīga, LV-1010.
Par brīdinājuma par
administratīvā akta
piespiedu izpildi
apstrīdēšanu
1. Noraidīt SIA “Arco Development
Saulkrasti”, reģ. nr. 40003978251,
sūdzību par Saulkrastu novada
domes 2013.gada 1.oktobra brīdinājumu nr. 06-13/482.
2. Šo lēmumu var pārsūdzēt
septiņu dienu laikā no lēmuma
paziņošanas dienas Administratīvajā rajona tiesā Rīgas tiesu
namā, Baldones ielā 1A, Rīgā,
LV-1007.
Par debitora parāda
norakstīšanu
1. Norakstīt X.X. (vārds, uzvārds)
debitora parādu par zemes
nomu un aprēķināto kavējuma naudu par kopējo summu
Ls 28,39 (divdesmit astoņi lati,
39 santīmi).
2. Uzdot Saulkrastu novada domes Finanšu un grāmatvedības
nodaļai veikt debitora parāda norakstīšanu.
Par Saulkrastu novada
domes saistošo noteikumu
“Kārtība, kādā tiek
piemērots nekustamā
īpašuma nodoklis
atsevišķiem nekustamā
īpašuma nodokļa objektiem
Saulkrastu novada
pašvaldībā 2014. gadā”
apstiprināšanu
1. Apstiprināt Saulkrastu novada domes saistošos noteikumus
“Kārtība, kādā tiek piemērots
nekustamā īpašuma nodoklis
atsevišķiem nekustamā īpašuma
nodokļa objektiem Saulkrastu
novada pašvaldībā 2014.gadā” .
2. Apstiprinātos Saulkrastu novada domes saistošos noteikumus un to paskaidrojuma rakstu triju darba dienu laikā pēc to
parakstīšanas nosūtīt atzinuma
sniegšanai Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijai.
3. Publicēt saistošos noteikumus bezmaksas informatīvajā
izdevumā “Saulkrastu Domes
Ziņas”.
4. Saistošie noteikumi stājas
nākamajā dienā pēc to publicēšanas bezmaksas informatīvajā
izdevumā “Saulkrastu Domes
Ziņas”.
Par Saulkrastu novada
bibliotēkas nolikuma
grozījumu apstiprināšanu
1. Apstiprināt grozījumus Saul
krastu novada bibliotēkas nolikumā.
2. Nolikums stājas spēkā 2014. ga
da 1. janvārī.
Par Saulkrastu novada
domes saistošo noteikumu
“Grozījumi Saulkrastu
novada domes 2012. gada

27. decembra saistošajos
noteikumos nr. 21
“Vienreizēja dzīvojamās
telpas atbrīvošanas
pabalsta piešķiršanas
kārtība un apmērs”
apstiprināšanu
1. Apstiprināt Saulkrastu novada domes saistošos noteikumus
“Grozījumi Saulkrastu novada
domes 2012. gada 27. decembra
saistošajos noteikumos nr. 21
“Vienreizēja dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta piešķiršanas
kārtība un apmērs”.
2. Apstiprinātos Saulkrastu novada domes saistošos noteikumus
un to pielikumu rakstu triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas nosūtīt zināšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijai.
3. Publicēt saistošos noteikumus
bezmaksas informatīvajā izdevumā “Saulkrastu Domes Ziņas”.
4. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2014. gada 1. janvārī.
Par Saulkrastu novada
domes saistošo noteikumu
“Grozījumi Saulkrastu
novada domes 2013. gada
25. septembra saistošajos
noteikumos nr. 15 “Par
materiālo palīdzību
Saulkrastu novadā””
apstiprināšanu
1. Apstiprināt Saulkrastu novada domes saistošos noteikumus
“Grozījumi Saulkrastu novada
domes 2013. gada 25. septembra
saistošajos noteikumos nr. 15 “Par
materiālo palīdzību Saulkrastu
novadā”.
2. Apstiprinātos Saulkrastu novada domes saistošos noteikumus
un to pielikumu rakstu triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas nosūtīt zināšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijai.
3. Publicēt saistošos noteikumus
bezmaksas informatīvajā izdevumā “Saulkrastu Domes Ziņas”.
4. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2014. gada 1. janvārī.
Par Saulkrastu novada
domes saistošo
noteikumu “Grozījumi
Saulkrastu novada domes
2007. gada 27. jūnija
saistošajos noteikumos
nr. 5 “Par māju dzīvokļu
centralizētās apkures
sistēmas atslēgšanu un
alternatīvās apkures
ierīkošanu daudzdzīvokļu
māju dzīvokļos Saulkrastu
pilsētā ar lauku teritoriju”
apstiprināšanu
1. Apstiprināt Saulkrastu novada domes saistošos noteikumus
“Grozījumi Saulkrastu novada
domes 2007. gada 27. jūnija saistošajos noteikumos nr. 5 “Par
māju dzīvokļu centralizētās apkures sistēmas atslēgšanu un
alternatīvās apkures ierīkošanu
daudzdzīvokļu māju dzīvokļos
Saulkrastu pilsētā ar lauku teritoriju”.
2. Apstiprinātos Saulkrastu novada domes saistošos noteikumus
un to pielikumu rakstu triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas nosūtīt zināšanai Vides aiz-

sardzības un reģionālās attīstības
ministrijai.
3. Publicēt saistošos noteikumus
bezmaksas informatīvajā izdevumā “Saulkrastu Domes Ziņas”.
4. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2014. gada 1. janvārī.
Par Saulkrastu novada
domes saistošo noteikumu
“Grozījumi Saulkrastu
novada domes 2012. gada
28. novembra saistošajos
noteikumos nr. 20 “Par
koku ciršanu ārpus meža
Saulkrastu novadā””
apstiprināšanu
1. Apstiprināt Saulkrastu novada domes saistošos noteikumus
“Grozījumi Saulkrastu novada
domes 2012. gada 28. novembra
saistošajos noteikumos nr. 20
“Par koku ciršanu ārpus meža
Saulkrastu novadā”.
2. Apstiprinātos Saulkrastu novada domes saistošos noteikumus
un to pielikumu rakstu triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas nosūtīt zināšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijai.
3. Publicēt saistošos noteikumus
bezmaksas informatīvajā izdevumā “Saulkrastu Domes Ziņas”.
4. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2014. gada 1. janvārī.
Par Saulkrastu novada
domes saistošo noteikumu
“Grozījumi Saulkrastu
novada domes 2012. gada
27. decembra saistošajos
noteikumos nr. 22 “Par
Saulkrastu novada
pašvaldības palīdzību
dzīvojamo telpu jautājumu
risināšanā”” apstiprināšanu
1. Apstiprināt Saulkrastu novada domes saistošos noteikumus
“Grozījumi Saulkrastu novada
domes 2012. gada 27. decembra
saistošajos noteikumos nr. 22
“Par Saulkrastu novada pašvaldības palīdzību dzīvojamo telpu
jautājumu risināšanā”.
2. Apstiprinātos Saulkrastu novada domes saistošos noteikumus
un to pielikumu rakstu triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas nosūtīt zināšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijai.
3. Publicēt saistošos noteikumus
bezmaksas informatīvajā izdevumā “Saulkrastu Domes Ziņas”.
4. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2014. gada 1. janvārī.
Par Saulkrastu novada
domes saistošo noteikumu
“Grozījumi Saulkrastu
novada domes 2006. gada
27. septembra saistošajos
noteikumos nr. 15 “Par
pašvaldības nodevām
Saulkrastu pilsētā ar lauku
teritoriju”” apstiprināšanu
1. Apstiprināt Saulkrastu novada domes saistošos noteikumus
“Grozījumi Saulkrastu novada
domes 2006. gada 27. septembra
saistošajos noteikumos nr. 15 “Par
pašvaldības nodevām Saulkrastu
pilsētā ar lauku teritoriju””.
2. Apstiprinātos Saulkrastu novada domes saistošos noteikumus
un to pielikumu rakstu triju dar-

ba dienu laikā pēc to parakstīšanas nosūtīt zināšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijai.
3. Publicēt saistošie noteikumus
bezmaksas informatīvajā izdevumā “Saulkrastu Domes Ziņas”.
4. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2014. gada 1. janvārī.
Par Saulkrastu novada
domes saistošo noteikumu
“Grozījumi Saulkrastu
novada domes 2010. gada
31. marta saistošajos
noteikumos nr. 8 “Par
reklāmu, izkārtņu un citu
informatīvo materiālu
izvietošanas kārtību
Saulkrastu novadā”
apstiprināšanu
1. Apstiprināt Saulkrastu novada domes saistošos noteikumus
“Grozījumi Saulkrastu novada
domes 2010. gada 31. marta saistošajos noteikumos nr. 8 “Par
reklāmu, izkārtņu un citu informatīvo materiālu izvietošanas
kārtību Saulkrastu novadā”.
2. Apstiprinātos Saulkrastu novada domes saistošos noteikumus
un to pielikumu rakstu triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas nosūtīt zināšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijai.
3. Publicēt saistošos noteikumus
bezmaksas informatīvajā izdevumā “Saulkrastu Domes Ziņas”.
4. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2014. gada 1. janvārī.
Par Saulkrastu novada
domes saistošo noteikumu
“Grozījumi Saulkrastu
novada domes 2013. gada
24. aprīļa saistošajos
noteikumos nr. 4 “Par
sociālās palīdzības
pabalstiem Saulkrastu
novadā”” apstiprināšanu
1. Apstiprināt Saulkrastu novada domes saistošos noteikumus
“Grozījumi Saulkrastu novada
domes 2013. gada 24. aprīļa saistošajos noteikumos nr. 4 “Par
sociālās palīdzības pabalstiem
Saulkrastu novadā”.
2. Apstiprinātos Saulkrastu novada domes saistošos noteikumus
un to pielikumu rakstu triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas nosūtīt zināšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijai.
3. Publicēt saistošos noteikumus
bezmaksas informatīvajā izdevumā “Saulkrastu Domes Ziņas”.
4. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2014. gada 1. janvārī.
Par Saulkrastu novada
domes saistošo noteikumu
“Grozījumi Saulkrastu
novada domes 2010. gada
29. septembra saistošajos
noteikumos nr. 18 “Par
sociālo pakalpojumu
saņemšanas un samaksas
kārtību Saulkrastu
novadā”” apstiprināšanu
1. Apstiprināt Saulkrastu novada domes saistošos noteikumus
“Grozījumi Saulkrastu novada
domes 2010. gada 29. septembra
saistošajos noteikumos nr. 18 “Par
sociālo pakalpojumu saņemšanas

un samaksas kārtību Saulkrastu
novadā”.
2. Apstiprinātos Saulkrastu novada domes saistošos noteikumus
un to pielikumu rakstu triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas nosūtīt zināšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijai.
3. Publicēt saistošos noteikumus
bezmaksas informatīvajā izdevumā “Saulkrastu Domes Ziņas”.
4. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2014. gada 1. janvārī.
Par Saulkrastu novada
domes saistošo noteikumu
“Grozījumi Saulkrastu
novada domes 2012. gada
28. marta saistošajos
noteikumos nr. 8 “Par
centralizētā ūdensvada
un kanalizācijas tīklu
un būvju būvniecību,
ekspluatāciju un
aizsardzību Saulkrastu
novadā”” apstiprināšanu
1. Apstiprināt Saulkrastu novada domes saistošos noteikumus
“Grozījumi Saulkrastu novada
domes 2012. gada 28. marta saistošajos noteikumos nr. 8 “Par
centralizētā ūdensvada un kanalizācijas tīklu un būvju būvniecību, ekspluatāciju un aizsardzību
Saulkrastu novadā”.
2. Apstiprinātos Saulkrastu novada domes saistošos noteikumus
un to pielikumu rakstu triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas nosūtīt zināšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijai.
3. Publicēt saistošos noteikumus
bezmaksas informatīvajā izdevumā “Saulkrastu Domes Ziņas”.
4. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2014. gada 1. janvārī.
Par finansējuma
piešķiršanu projekta
“Zivju resursu pavairošana
un atražošana
Saulkrastu novada
ūdenstilpnēs 2013. gadā”
līdzfinansēšanai
1. Piešķirt
finansējumu
no
neparedzētajiem
līdzekļiem
Saulkrastu novada pašvaldības
izdevumu pozīcijā “Projekts
“Zivju resursu pavairošana un
atražošana Saulkrastu novada
ūdenstilpnēs, 2. kārta”” 265 latus ekonomiskās klasifikācijas
kodā 3263 (Valsts un pašvaldību
budžeta dotācija biedrībām un
nodibinājumiem), lai piešķirtu
biedrībai iztrūkstošā projekta
līdzfinansējumu.
2. Lēmuma 1. punktā minētos
grozījumus iekļaut nākamajos
saistošajos noteikumos par pašvaldības 2013. gada budžeta grozījumiem.
Par dotācijas piešķiršanu
ugunsdzēsības hidrantu
uzturēšanai
1. Apstiprināt SIA “Saulkrastu
komunālserviss” iesniegtos aktus nr. 14A/0913, nr. 15A/0913,
nr. 16A/0913, nr. 17A/0913 un pamatojoties uz saņemtajiem aktiem, pārskaitīt SIA “Saulkrastu
komunālserviss” dotāciju 4 539,15
latu apmērā.
 15. lpp.
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Apstiprināti ar Saulkrastu novada domes 2013. gada 25. septembra lēmumu (prot. nr. 12, § 32)

Par sociālās palīdzības pabalstiem Saulkrastu novadā
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 7.
punktu, 43. panta trešo daļu, Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35. panta ceturto un
piekto daļu, likuma “Par palīdzību
dzīvojamo jautājumu risināšanā”
14. panta sesto daļu, MK 2010. gada
30. marta noteikumiem nr. 299
“Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu
par trūcīgu” 19.4. apakšpunktu,
MK 2006. gada 19.decembra noteikumu nr. 1036 “Audžuģimenes
noteikumi” 43. punktu
I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi nosaka pabalstu veidus, pabalstu apmēru, pabalstu piešķiršanas un
izmaksas kārtību personām (ģimenēm), kuras ir tiesīgas saņemt
šos pabalstus, kā arī lēmumu par
pabalstiem apstrīdēšanas un pārsūdzības kārtību (turpmāk – Noteikumi).
2. Noteikumos lietotie termini:
2.1. ienākumus un materiālo
stāvokli apliecinošs dokuments –
dokuments, kas apliecina klienta
ienākumus, īpašumu, uzkrājumu
vai likumisko apgādnieku esamību, izsniegtos aizdevumus, kā arī
noslēgtie uztura un dāvinājuma
līgumi;
2.2. izdevumus
apliecinošs
dokuments – elektroniskā kases
aparāta čeks, bankas apliecināts
maksājuma uzdevums, stingrās
uzskaites kvīts vai faktūrrēķina
oriģināls, kurā norādīts klienta
vārds, uzvārds, personas kods,
maksājuma mērķis un samaksas
apmērs, un kas ir izsniegts laika
periodā, kad klientam ir piešķirts
trūcīgas vai maznodrošinātas
personas statuss;
2.3. klients – persona un tās
ģimenes locekļi, kuri personīgi
vai ar likumiskā pārstāvja palīdzību vēršas Saulkrastu sociālajā
dienestā un pieprasa sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību;
2.4. likumiskais apgādnieks –
persona, kurai saskaņā ar Civillikumu ir pienākums rūpēties par
savu laulāto, bērniem, mazbērniem, vecākiem vai vecvecākiem;
2.5. līdzdarbības pienākumi –
pienākumi, kurus veic klients,
savstarpēji vienojoties ar sociālo
darbinieku;
2.6. mājsaimniecība – dzīvojamā vienība (māja, dzīvoklis), kurā
mitinās persona vai personu grupa, ko saista radniecība vai citas
personiskas attiecības un tiem ir
kopēji izdevumi;
2.7. maznodrošināta ģimene –
ģimene (mājsaimniecība), kurai
piešķirts maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss, saskaņā
ar šo Noteikumu 2. nodaļā un
6. punktā noteikto;
2.8. trūcīga ģimene – ģimene (mājsaimniecība), kurai Ministru kabineta noteiktā kārtībā
Saulkrastu sociālais dienests ir
piešķīris trūcīgas ģimenes (personas) statusu un par to ir izsniedzis
noteikta parauga izziņu;
2.9. pabalsts – naudas vai

mantiskais pabalsts, ko piešķir
personai (ģimenei), kurai trūkst
līdzekļu pamatvajadzību nodrošināšanai, izvērtējot personas un
tās ģimenes locekļu materiālos
resursus;
2.10. pamatvajadzības
–
ēdiens, apģērbs, mājoklis, veselības aprūpe, obligātā izglītība;
2.11. vientuļš pensionārs –
vienatnē dzīvojošs pensionārs,
kuram nav likumisko apgādnieku.
3. Saistošo noteikumu mērķis ir noteikt Saulkrastu novada
pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) sociālās palīdzības sistēmu,
kas nodrošina finansiālu atbalstu
trūcīgām un maznodrošinātām
ģimenēm (personām), lai apmierinātu viņu pamatvajadzības un
veicinātu viņu līdzdarbību savas
situācijas uzlabošanā.
4. Vienojoties ar klientu, pabalstu var izmaksāt naudā vai pabalsta summas apmērā apmaksāt
pakalpojumus (preces), kas nepieciešami, lai apmierinātu personas
vai tās ģimenes locekļu pamatvajadzības.
5. Pašvaldībā noteiktais maznodrošinātas ģimenes (personas)
ienākuma līmenis uz katru ģimenes locekli nepārsniedz Ls 160
mēnesī.
6. Atbilstoši Ministru kabineta noteiktai kārtībai par minimālo uzturlīdzekļu apmēru bērnam
norādītais atsevišķi dzīvojoša un
citur dzīvesvietu deklarējuša bērna vecāka sniegtais atbalsts ģimenei vērtējams kā ne mazāks par
valstī noteikto minimālo uzturlīdzekļu apmēru mēnesī katram
bērnam.
II. Materiālā stāvokļa novērtēšana
7. Vienā mājsaimniecībā dzīvojošu personu īpašumā, papildus Ministru kabineta noteiktajam, var būt:
7.1. viena airu laiva, viena
vieglā automašīna vai motocikls, kas nav jaunāki par 10 gadiem un nav iegādāti laikā, kad
ģimenei (personai) ir piešķirts
trūcīgas personas statuss, un
viens velosipēds katram ģimenes loceklim;
7.2. viena garāža viena transporta līdzekļa novietošanai, ja ģimenei (personai) pieder automašīna, kas atbilst 7.1. apakšpunktā
minētajiem kritērijiem, un, ja
garāžā netiek veikta saimnieciskā
darbība, kā arī tā netiek izīrēta vai
iznomāta.
8. Ģimenes (personas) atbilstību trūcīgas ģimenes (personas)
statusam Saulkrastu sociālais dienests novērtē pēc iesnieguma saņemšanas par ģimenes (personas)
atzīšanu par trūcīgu, izvērtējot
ģimenes (personas) ienākumus
un materiālos resursus, ņemot
vērā katra ģimenes locekļa (personas) vidējos ienākumus pēdējo
3 (trīs) mēnešu laikā, kā arī ievērojot 7. punktā paredzētos kritērijus.
9. Ģimenei (personai) nav
tiesības saņemt pabalstu, ja uz to

attiecas kaut viens no šajā punktā
minētajiem apstākļiem:
9.1. tai pieder naudas līdzekļu
uzkrājumi, vērtspapīri vai īpašums, izņemot šo Noteikumu
7.punktā minētos īpašumus;
9.2. tā ir noslēgusi uztura līgumu;
9.3. ja tā saņem ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas sniegtos pakalpojumus vai atrodas ieslodzījuma
vietā.
III. Pabalstu veidi
10. Normatīvajos aktos noteiktie pašvaldības obligāti izmaksājamie sociālie pabalsti:
10.1. pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai (turpmāk – GMI pabalsts);
10.2. dzīvokļa pabalsts;
10.3. pabalsts bāreņiem un
bez vecāku gādības palikušiem
bērniem;
10.4. pabalsts audžuģimenei;
10.5. pabalsts ārkārtas situācijā.
11. Ja ir apmierināts pamatots
pašvaldības iedzīvotāju pieprasījums pēc pabalsta garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai un dzīvokļa pabalsta,
pašvaldība, izvērtējot ģimenes
(personas) ienākumus, ir tiesīga
no pašvaldības pamatbudžeta izmaksāt arī citus pabalstus ģimenes (personas) pamatvajadzību
apmierināšanai, ievērojot pašvaldības budžeta iespējas.
12.Šo Noteikumu 11. punktā
noteiktajā gadījumā Saulkrastu
sociālais dienests ir tiesīgs izmaksāt šādus sociālās palīdzības pabalstus:
12.1. pabalsts medicīnas pakalpojumu apmaksai;
12.2. pabalsts bērna izglītībai
un audzināšanai;
12.3. pabalsts vientuļu pensionāru aprūpei;
12.4. mājokļa pabalsts vientuļiem pensionāriem, 1. grupas
invalīdiem.
IV. Pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai
13. Pašvaldībā noteiktais garantētā minimālā ienākumu
līmenis vienai personai atbilst
Ministru kabineta noteiktajam
garantētā minimālā ienākumu
līmenim.
14. Pabalstu piešķir ģimenei
(personai), kurai piešķirts trūcīgas ģimenes (personas) statuss,
kurai trūkst līdzekļu pamatvajadzību nodrošināšanai un kura
pilda šajos Noteikumos noteiktos
līdzdarbības pienākumus.
15. GMI pabalstu aprēķina,
piešķir un izmaksā Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.
V. Dzīvokļa pabalsts
16. Pabalstu piešķir:
16.1. īres un komunālo maksājumu izdevumu samaksai;
16.2. natūrā, piešķirot malku;
16.3. citu ar dzīvokļa mak-

sājumiem saistītu izdevumu samaksai.
17.Dzīvokļa pabalstu īres un
komunālo maksājumu izdevumu
samaksai pārskaita uz komunālo
pakalpojumu sniedzēja norādīto
bankas kontu vai izmaksā personai, pārskaitot pabalstu uz personas norādīto bankas kontu šādā
apmērā:
17.1. pensijas vecuma personām un invalīdiem līdz Ls 25 mēnesī, nepārsniedzot Ls 230 gadā;
17.2. ģimenei ar nepilngadīgiem bērniem līdz Ls 35 mēnesī,
nepārsniedzot Ls 320 gadā;
17.3. citām personām līdz
Ls 20 mēnesī, nepārsniedzot
Ls 180 gadā.
18. Dzīvokļa pabalstu var piešķirt, kalendārā gada laikā piegādājot ģimenei (personai) piecus
sterus sazāģētas un saskaldītas
malkas.
19. Vientuļam
pensionāram, 1. grupas invalīdam, kurš
veselības stāvokļa vai vecuma
dēļ nespēj sagādāt kurināmo vai
samaksāt par apkuri, un kura
ikmēneša ienākumi nepārsniedz
Ls 200, pabalstu piešķir, apmaksājot apkures dotāciju (piecus
mēnešus) (atbilstoši šo Noteikumu 17.1. apakšpunktam) vai kalendārā gada laikā piešķirot piecus sterus sazāģētas, saskaldītas
malkas.
20. Lai saņemtu dzīvokļa pabalstu, persona ne vēlāk kā trīs
mēnešu laikā no izdevumu rašanās brīža iesniedz Saulkrastu sociālajā dienestā izdevumus apliecinošus dokumentus.
VI. Pabalsts bāreņiem un bez
vecāku gādības palikušiem bērniem pēc ārpusģimenes aprūpes
beigšanās
21.Pabalsti bāreņiem un bez
vecāku gādības palikušajiem bērniem pēc ārpusģimenes aprūpes
beigšanās, ir pašvaldības sociālās
garantijas pilngadību sasniegušajiem bērniem bāreņiem un bez
vecāku gādības palikušajiem bērniem patstāvīgas dzīves uzsākšanai un dzīves kvalitātes uzlabošanai un par kuriem Saulkrastu
novada Bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par bērna ievietošanu ārpusģimenes aprūpē. Ja bērns turpina mācīties, neizmantotās
garantijas saglabājas visu mācību
laiku, bet ne ilgāk kā līdz 24 gadu
vecuma sasniegšanai.
22. Pabalstu apmēri:
22.1. vienreizēju
pabalstu
pastāvīgas dzīves sākšanai (ne
mazāk kā divu sociālā nodrošinājuma pabalstu apmērā – Ls 90);
22.2. sadzīves priekšmetu un
mīkstā inventāra iegādei – Ls 200
(izmaksā vienu reizi vai par šo
summu izsniedz priekšmetus un
mīksto inventāru);
22.3. pabalsts ikmēneša izdevumu apmaksai (ne mazāk
par sociālā nodrošinājuma pabalsta apmēru – Ls 45). Pabalstu
izmaksā katru mēnesi, ja persona
nepārtraukti turpina mācības vispārējās vidējās vai profesionālās
izglītības iestādē, vai, ja perso-

na nepārtraukti turpina studijas
augstskolā vai koledžā un normatīvajos aktos noteiktā kārtībā
sekmīgi apgūst izglītības programmu.
VII. Pabalsts audžuģimenēm
23. Pabalstu
audžuģimenēm izmaksā, pamatojoties uz
Saulkrastu novada bāriņtiesas
lēmumu un Ministru kabineta
noteikumiem, pašvaldības un audžuģimenes savstarpēji noslēgtajiem līgumiem par bērna ievietošanu audžuģimenē.
24. Pabalsta apmērs:
24.1. pabalstu bērna uzturam
mēnesī piešķir Ls 100 apmērā;
24.2. vienreizēju pabalstu apģērba un mīkstā inventāra iegādei
piešķir Ls 100 apmērā.
VIII. Vienreizējs pabalsts ārkārtas situācijā
25. Pabalstu ārkārtas situācijā piešķir, neizvērtējot personas
(ģimenes) ienākumus, bet novērtējot situāciju, kādā ir persona
(ģimene) un atzīstot to par kritisku vai nepieņemamu normālai
funkcionēšanai.
26. Pabalstu piešķir, ja personas iesniegums saņemts ne vēlāk
kā vienu mēnesi pēc ārkārtas situācijas rašanās.
27. Pabalstu ārkārtas situācijā, ja persona palikusi bez iztikas
līdzekļiem, izmaksā nekavējoties
pārtikas talonu veidā (līdz 10 taloniem vienā reizē).
28. Stihiskas nelaimes gadījumā pabalstu piešķir līdz
Ls 1000 apmērā, ņemot vērā iepriekš neparedzamo apstākļu
radīto zaudējumu sekas, un tikai
tajos gadījumos, ja klientam nepienākas cits valsts noteiktais pabalsts, apdrošināšanas atlīdzība
vai tas ir nepietiekams minimālo
nepieciešamo izdevumu segšanai.
29. Ja ir mirusi persona, kuras
dzīvesvieta ir deklarēta Saulkrastu novada administratīvajā teritorijā un tai nav apgādnieku vai
personas, kas organizē mirušās
personas apbedīšanu, Saulkrastu
sociālais dienests slēdz līgumu ar
fizisku (juridisku) personu, kura
organizē mirušās personas apbedīšanu, sedzot ar apbedīšanu saistītos izdevumus.
30. Mirušās personas piederīgajam vai personai, kura uzņēmusies nodrošināt mirušās personas
apbedīšanu piešķir vienreizēju
pabalstu līdz Ls 200 apmēram,
ja Valsts sociālās apdrošināšanas
aģentūra nepiešķir normatīvajos
aktos noteikto apbedīšanas pabalstu un mirušās personas pēdējā dzīvesvieta ir Saulkrastu novada administratīvā teritorijā.
IX. Pabalsts medicīnas pakalpojumu samaksai
31. Pabalstu medicīnas pakalpojumu samaksai piešķir:
31.1. vienu reizi gadā ārstēšanās izdevumu samaksai, nepārsniedzot Ls 50 apmēru vienai personai;
31.2. vienu reizi gadā medikamentu iegādes izdevumu sa-
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maksai, nepārsniedzot Ls 50 gadā
vienai personai;
31.3.vienu reizi divos gados
optisko briļļu iegādes izdevumu
samaksai, vienai personai nepārsniedzot Ls 25 apmēru;
31.4. vienu reizi divos gados
zobu protezēšanas izdevumu samaksai, nepārsniedzot Ls 50 apmēru vienai personai;
31.5.vienu reizi divos gados
endoprotezēšanas operācijas izdevumu samaksai, nepārsniedzot
Ls 500 apmēru vienai personai;
31.6. personai var tikt piešķirts pabalsts personas ārstēšanās no alkohola, narkotisko vielu
vai azartspēļu atkarības izdevumu samaksai;
31.7. pilngadību sasniegušai
personai vienu reizi gadā var tikt
piešķirts pabalsts zobārstniecības
pakalpojuma – zoba ekstrakcijas
pakalpojuma nepārsniedzot Ls 30
apmēru vienai personai;
32. Lai saņemtu pabalstu medicīnas pakalpojumu samaksai,
personai vai tās likumiskajam
pārstāvim jāiesniedz šādi dokumenti:
32.1. iesniegums;
32.2. ģimenes ārsta vai ārstējošā ārsta izsniegts izraksts no
personas medicīnas kartes;
32.3. ārstniecības
iestādes
pēdējo trīs mēnešu laikā izsniegts
izdevumus apliecinošs dokuments, kurā ir norādīts personas
vārds, uzvārds, personas kods;
32.4. aptiekas pēdējo trīs mēnešu laikā izsniegts izdevumus
apliecinošs dokuments, kurā norādīts personas vārds, uzvārds,
personas kods vai arī ārsta nozīmētā medikamenta receptes kopija.
X. Pabalsts bērna izglītībai
un audzināšanai
33. Pabalsts bērna izglītībai un
audzināšanai:

33.1. mācību līdzekļu iegādei
līdz Ls 20 apmēram vienam bērnam. Pabalstu izmaksā vienu reizi
gadā pirms mācību gada sākuma,
pamatojoties uz personas iesniegumu, kas iesniegts Saulkrastu
sociālajā dienestā ne vēlāk kā līdz
katra gada 30. septembrim. Iesniegumam pievieno izdevumus
mācību līdzekļu iegādei apliecinošu dokumentu, kas ir izsniegts
pēdējo trīs mēnešu laikā un kurā
ir norādīts personas vārds, uzvārds un personas kods;
33.2. apģērba iegādes izdevumu samaksai līdz Ls 30 apmēram
vienam bērnam. Pabalstu izmaksā vienu reizi gadā, pamatojoties
uz personas iesniegumu, kas iesniegts Saulkrastu sociālajā dienestā ne vēlāk kā līdz katra gada
30. septembrim. Iesniegumam
pievieno pēdējo trīs mēnešu laikā no iesnieguma iesniegšanas
dienas izsniegtu dokumentu, kas
apliecina apģērba iegādes izdevumus un kurā ir norādīts personas
vārds, uzvārds un personas kods;
33.3. brīvpusdienām
vispārizglītojošā skolā. Bērnam no
13 gadu vecuma pabalstu brīvpusdienām piešķir, ja bērns vasaras
brīvlaikā vismaz 20 stundas veic
pilsētas labiekārtošanas darbus;
33.4. brīvpusdienām bērnam
pirmskolas izglītības iestādē līdz
100 % periodam, kurā personai ir
piešķirts trūcīgas/maznodrošinātas personas statuss, spēkā esamības periodu;
33.5. bērnam bārenim, aizbildnībā esošam bērnam, bērnam
invalīdam vasaras nometņu izdevumu samaksai, nepārsniedzot
Ls 80 apmēru.
XI. Pabalsts vientuļu personu aprūpei
34. Aprūpes pabalstu piešķir vientuļām personām, kurām
nepieciešama aprūpe, papildus

Ministru kabineta noteikumos
noteiktajam pabalstam, kas piešķirts invalīdam, kuram nepieciešama kopšana.
35. Ikmēneša pabalsta apmērs
ir Ls 25. Pabalstu izmaksā reizi ceturksnī.
36. Lai saņemtu pabalstu
vientuļu personu aprūpei, klients,
papildus šo saistošo noteikumu
37. un 38. punktā minētajiem dokumentiem reizi gadā Saulkrastu
sociālajā dienestā iesniedz ārsta
atzinumu par personas veselības
stāvokli un funkcionālo traucējumu pakāpi.
XII. Pabalstu piešķiršanas
kārtība
37. Pabalstu piešķir, pamatojoties uz klienta rakstveida iesniegumu, kuru parakstot pilngadīgā persona atļauj Saulkrastu
sociālajam dienestam izmantot
pašvaldības un valsts datu reģistros pieejamo informāciju par
sevi un ģimenes locekļiem (izņemot VI. un VII. nodaļu, kurā
klients iesniegumā norāda norēķinu kontu).
38. Mutvārdos izteiktu iesniegumu darbinieks privātpersonas klātbūtnē noformē rakstveidā, un klients to paraksta.
Iesniegumā norāda vēlamās palīdzības vai pabalsta veidu. Klients
kopā ar sociālo darbinieku aizpilda iztikas līdzekļu deklarāciju un
iesniedz visu ģimenes (mājsaimniecības) locekļu ienākumu un
materiālo stāvokli apliecinošus
dokumentus, ja Saulkrastu sociālajam dienestam šīs ziņas nav
pieejamas.
39. Iesniedzot iesniegumu,
persona uzrāda personu apliecinošu dokumentu, kā arī uzrāda
pensionāra vai invalīda apliecību,
ja persona ir pensionārs vai invalīds un šīs ziņas Saulkrastu sociālajā dienestā nav pieejamas.

Saulkrastu novada domes saistošo noteikumu
“Par sociālās palīdzības pabalstiem Saulkrastu novadā” paskaidrojuma raksts
Sadaļa
Projekta nepieciešamības
pamatojums

Informācija
Saistošie noteikumi izstrādāti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas
7. punktu, 43. panta trešo daļu, Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35.panta ceturto un piekto daļu likuma “Par palīdzību dzīvojamo jautājumu risināšanā” 14. panta sesto daļu,
MK 2010. gada 30. marta noteikumiem nr. 299 “Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas
personas atzīšanu par trūcīgu” 19.4. apakšpunktu, MK 2006. gada 19. decembra noteikumu
nr. 1036 “Audžuģimenes noteikumi” 43. punktu
Īss projekta satura izklāsts
1. Saistošo noteikumu projektā papildus tiem nosacījumiem, kas noteikti Ministru kabineta noteikumos nr. 299 “Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu”,
lai noteiktu ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atbilstību trūcīgas ģimenes (personas)
statusam, tiek noteikts, ka par īpašumu netiek uzskatīta viena airu laiva, viena vieglā automašīna vai motocikls, kas nav jaunāki par 10 gadiem un nav iegādāti trūcīgas ģimenes (personas)
statusa laikā, un viens velosipēds katram ģimenes loceklim kā arī viena garāža viena transporta
līdzekļa novietošanai, ja ģimenei (personai) pieder automašīna, kura atbilst minētajiem kritērijiem, un, ja garāžā netiek veikta saimnieciskā darbība, tā netiek izīrēta vai iznomāta.
2. Saistošo noteikumu projektā paredzēts, ka visi sākumskolas skolēni, kuri mācās Saulkrastu
administratīvās teritorijas skolās, un, kuri deklarēti Saulkrastu novadā, saņem brīvpusdienas,
neizvērtējot vecāku ienākumus.
3. Atlīdzību audžuģimenēm izmaksā pamatojoties uz Saulkrastu bāriņtiesas lēmumu un Ministru
kabineta noteikumiem, pašvaldības un audžuģimenes savstarpēji noslēgtajiem līgumiem par
bērna ievietošanu audžuģimenē, nosakot pabalstu apmēru bērna uzturam vienā mēnesī un
vienreizēju pabalstu apģērba un mīkstā inventāra iegādei.
Informācija par plānoto projekta Saistošie noteikumi neparedz papildus finanšu līdzekļus.
ietekmi uz pašvaldības budžetu.
Informācija par plānoto projekta Nav attiecināma.
ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā.
Informācija par administratīva- Saistošo noteikumu izpildi nodrošinās pašvaldības iestāde “Saulkrastu sociālais dienests”.
jām procedūrām
Informācija par konsultācijām ar Nav.
privātpersonām

40. Saulkrastu sociālais dienests pārbauda sniegtās ziņas izlases kārtībā, izskatot iesniegtos
dokumentus, novērtējot klienta
dzīves apstākļus, pieprasot ziņas
no valsts un pašvaldību institūcijām, kā arī citām juridiskām vai
fiziskām personām.
41. Saulkrastu sociālais dienests 10 (desmit) dienu laikā
pieņem lēmumu par pabalsta
piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pabalstu. Ja pieņem lēmumu
par atteikumu piešķirt pabalstu,
Saulkrastu sociālais dienests par
pieņemto lēmumu rakstiski informē klientu.
XIII. Klienta pienākumi, atbildība un līdzdarbība
42. Klientam ir pienākums
aktīvi iesaistīties savas problēmas
risināšanā.
43. Saulkrastu sociālais dienests, noslēdzot vienošanos ar
klientu, var noteikt šādus līdzdarbības pienākumus:
43.1. sniegt pilnīgas nepieciešamās ziņas, kā arī nekavējoties ziņot par apstākļu, kuri nosaka sociālās palīdzības pabalstu
saņemšanu vai par kuriem iepriekš sniegtas ziņas, maiņu;
43.2. uzrādīt pieprasītos dokumentus īpašuma, naudas uzkrājumu un ienākumu esamības
novērtēšanai;
43.3. personīgi
ierasties
Saulkrastu sociālais dienestā, lai
vienotos par pasākumiem, kas
nepieciešami lēmuma pieņemšanai par sociālās palīdzības sniegšanu;
43.4. apmeklēt ārstu, lai
veiktu medicīnisko izmeklēšanu,
ja tas nepieciešams lēmuma pieņemšanai;
43.5. piekrist ārstēšanai un
atveseļošanās pasākumiem, ja
persona vēlas saņemt sociālo palīdzību sakarā ar slimību vai invaliditāti, un, ja paredzams, ka tas
uzlabos minētās personas veselības stāvokli vai novērsīs tā pasliktināšanos;

43.6. lai netiktu zaudētas
darba iemaņas, piedalīties pasākumos, kas veicina nodarbinātību;
43.7. iesaistīties individuālā
sociālā rehabilitācijas plāna izpildē;
44. Ja klients ir sniedzis nepatiesas ziņas par savu materiālo
stāvokli vai atsakās veikt līdzdarbības pasākumus, klientam var
tikt atteikta sociālās palīdzības
pabalsta piešķiršana.
XIV. Apsekošana dzīvesvietā
45. Ja klients Saulkrastu sociālajā dienestā vēršas pirmo
reizi, sociālā darba speciālists apmeklē to dzīvesvietā un sagatavo
dzīvesvietas apsekošanas aktu,
ja tas nepieciešams lēmuma pieņemšanai.
46. Klienta apsekošana dzīvesvietā var notikt, sociālajam
darbiniekam vienojoties ar klientu par apsekošanas laiku.
47. Sociālais darbinieks ir
tiesīgs apsekot klientu viņa dzīvesvietā, bez iepriekšēja brīdinājuma.
48. Klienta atteikšanās no
apsekošanas dzīvesvietā ir pietiekams pamats, lai atteiktu sociālo
palīdzību.
XV. Lēmumu apstrīdēšanas
un pārsūdzības kārtība
49. Saulkrastu sociālā dienesta pieņemto lēmumu var
apstrīdēt Saulkrastu novada
domē.
50. Saulkrastu novada domes
pieņemto lēmumu var pārsūdzēt
Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.
Noslēguma jautājumi
51. Saistošie noteikumi stājas
spēkā likuma “Par pašvaldībām”
45. pantā noteiktajā kārtībā.
Ervīns Grāvītis,
Saulkrastu novada domes
priekšsēdētājs

Paziņojums par detālplānojuma
apstiprināšanu
Saulkrastu novada dome 2013. gada
30. oktobra sēdē ar lēmumu (protokols nr.14, § 18) apstiprināja detālplānojumu zemes gabalam Tallinas
ielā 7A, Zvejniekciemā, Saulkrastu
pagastā, Saulkrastu novadā, zemes

kadastra nr. 80330010974.
Ar detālplānojuma projekta dokumentāciju var iepazīties
Saulkrastu būvvaldē 101. kabinetā, Raiņa ielā 8, Saulkrastos, domes darba laikā.

Paziņojums par detālplānojuma
Kāpu ielā 10A sabiedrisko
apspriešanu
Saulkrastu
novada
dome
30.10.2013. pieņēma lēmumu
“Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam Kāpu ielā 10A,
Saulkrastos, zemes kadastra nr.
80130030969, projekta nodošanu
sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai” (sēdes protokols nr. 14 § 17).
Detālplānojuma
sabiedriskā apspriešana termiņš noteikts
no 2013. gada 19. novembra līdz
10. decembrim. Sabiedriskās apspriešanas laikā detālplānojuma
projekts būs izstādīts Saulkrastu

novada domes 1. tāva vestibilā, Raiņa ielā 8, Saulkrastos un
Saulkrastu pašvaldības mājaslapā
www.saulkrasti.lv.
Rakstiskus
priekšlikumus un ierosinājumus iesniegt
Saulkrastu būvvaldē Raiņa ielā 8,
Saulkrastos, darba dienās domes
darba laikā līdz 10.12.2013.
Sabiedriskās
apspriešanas
sanāksme notiks ceturtdien
28.11.2013. plkst. 18 Saulkrastu
būvvaldē 101. kabinetā, Raiņa ielā
8, Saulkrastos, Saulkrastu novadā.
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Apstiprināti ar Saulkrastu novada domes 2013. gada 25. septembra lēmumu (prot. nr. 12, § 40)

Par līdzfinansējuma samaksas kārtību profesionālās ievirzes izglītības
programmu ieguvei Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolā
Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma
12. panta 2. 1 daļu
1. Saistošie noteikumi (turpmāk – noteikumi) nosaka kārtību, kādā tiek noteikta daļēja
maksa kā līdzfinansējums par izglītības ieguvi Saulkrastu novada
domes dibinātajā Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolā
(turpmāk – Izglītības iestāde).
2. Noteikumos lietoto terminu skaidrojums:
2.1. izglītojamais – Vidzemes
jūrmalas Mūzikas un mākslas
skolas audzēknis;
2.2. līdzfinansējums – šajos
noteikumos noteikta daļēja maksa par izglītības ieguvi Saulkrastu
novada domes dibinātā profesionālās ievirzes Izglītības iestādē;
2.3. vecāki – Saulkrastu novada domes dibinātas profesionālās ievirzes Izglītības iestādes
audzēkņa vecāki vai aizbildnis.
3. Līdzfinansējums tiek noteikts kā daļēja maksa par izglītības programmas apguvi profesionālās ievirzes Izglītības iestādē,
tās sekmīgai īstenošanai.
II. Līdzfinansējuma noteikšanas kārtība, apmērs un atvieglojumi
4. Līdzfinansējuma apmērs
vienam audzēknim:
4.1. vienas izglītības programmas apguvei tiek noteikts 17
euro mēnesī jeb 153 euro gadā;
4.2. mūzikas un mākslas izglītības programmas apguvei – 28,50
euro mēnesī jeb 256,50 euro gadā;
4.3. sagatavošanas klasē mūzikā – 33 euro mēnesī par četrām
mācību nodarbībām;
4.4. sagatavošanas
klasē
mākslā – 8,50 euro mēnesī par
četrām mācību nodarbībām.
5. Līdzfinansējums veido daļu
no Izglītības iestādes finansējuma.
6. No vecāku līdzfinansējuma
maksājumiem iegūtos līdzekļus
Izglītības iestāde izlieto:
6.1. mācību procesa nodrošināšanai;

6.2. Izglītības iestādes pedagogu un darbinieku atalgojumam.
7. Šajā punktā noteiktajām
personām ir piemērojami šādi līdzfinansējuma maksas atvieglojumi:
7.1. bāreņiem un bez vecāku
gādības palikušajiem bērniem –
attiecīgajam mācību gadam
100 % apmērā;
7.2. izglītojamajam, kuram noteikta invaliditāte – 100 % apmērā;
7.3. izglītojamam, ja viņa
ģimenei normatīvajos aktos noteiktā kārtībā ir piešķirts trūcīgas
vai maznodrošinātas ģimenes
statuss – par laika posmu, kurā
ģimenei noteikts trūcīgas vai
maznodrošinātas ģimenes statuss, – 50 % apmērā;
7.4. izglītojamiem, kuri slimības dēļ nav apmeklējuši izglītības
iestādi ilgāk nekā 3 (trīs) nedēļas
pēc kārtas un slimošanas faktu
apliecina ārstniecības personas
izziņa, – attiecīgajam mācību mēnesim 100 % apmērā;
7.5. ar Izglītības iestādes koleģiālas institūcijas (pedagoģiskās
padomes u. c. ) lēmumu un Izglītības iestādes direktora rīkojumu
izglītojamam, kura sekmes mācību pusgada laikā ir novērtētas kā
izcilas un teicamas un kurš ir sasniedzis izcilus rezultātus festivālos un konkursos, – nākamajam
mācību pusgadam 50% apmērā.
8. Lai saņemtu līdzfinansējuma maksas atvieglojumu, izglītojamā vecāki vai izglītojamais
iesniedz Izglītības iestādei iesniegumu un pievieno dokumentu,
kas apliecina tiesības saņemt līdzfinansējuma maksas atvieglojumu, atbilstoši noteikumu 7.1., 7.2.,
7.3. un 7.4. punktos noteiktajam.
9. Atvieglojumu piešķir ar
Izglītības iestādes direktora rīkojumu, pamatojoties uz Izglītības
iestādes koleģiālas institūcijas
(pedagoģiskās padomes u. c.)
lēmumu, kas tiek pieņemts 10
(desmit) darbdienu laikā no dokumenta, kas apliecina tiesības
saņemt līdzfinansējuma maksas
atvieglojumu, atbilstoši noteiku-

mu 7. punktā noteiktajam, Izglītības iestādē saņemšanas dienas.
10. Piešķirtais līdzfinansējuma atvieglojums stājas spēkā ar brīdi, kad tiek pieņemts lēmums par
attiecīgā atvieglojuma piešķiršanu.
11. Izglītojamiem, kuri neattaisnojošu iemeslu dēļ neapmeklē izglītības iestādi, samaksātā
līdzfinansējuma maksa netiek
pārrēķināta vai atmaksāta.
12. Izglītības iestādes koleģiālajai institūcijai (pedagoģiskajai
padomei u. c.) un Izglītības iestādes direktoram ir tiesības ierosināt
līdzfinansējuma maksas izmaiņas.
III. Līdzfinansējuma samaksas kārtība un samaksas izpildes
uzraudzība
13. Līdzfinansējumu
vecāki
maksā bezskaidras naudas norēķinu veidā, pamatojoties uz
Saulkrastu novada domes Finanšu un grāmatvedības nodaļas

izrakstītu un Izglītības iestādes
izsniegtu rēķinu.
14. Līdzfinansējums tiek ieskaitīts Saulkrastu novada domes
norēķinu kontā.
15. Līdzfinansējumu vecāki vai
izglītojamais maksā mācību gada
laikā par katru mēnesi, atbilstoši
izglītības programmas ilgumam,
maksājumu par iepriekšējo mācību mēnesi veicot līdz katra mēneša 5. datumam.
16.Vecākiem vai izglītojamam
ir tiesības veikt līdzfinansējuma
samaksu avansā kā vienreizēju
maksājumu par visu mācību gadu.
Ja izglītojamais tiek atskaitīts no
Izglītības iestādes, avansā samaksātais līdzfinansējums tiek atmaksāts personai, kas to ir iemaksājusi.
17. Ja līdzfinansējuma maksa
nav veikta vairāk nekā 3 (trīs) mēnešus pēc kārtas, izglītojamais tiek
atskaitīts no attiecīgās profesionālās ievirzes izglītības programmas.

18. Līdzfinansējuma samaksas izpildes uzraudzību nodrošina Izglītības iestādes direktors.
Izglītojamo apmeklētības uzskaiti
veic profesionālās ievirzes izglītības programmas vadītājs.
19. Izglītības iestādes direktors līdz katra gada 15. janvārim
iesniedz Saulkrastu novada domei un izglītības iestādes koleģiālajai institūcijai (pedagoģiskajai padomei u. c.) atskaiti
par līdzfinansējuma izlietojumu
laika periodā no septembra līdz
decembrim, un līdz katra gada
15. jūnijam par laika periodu no
janvāra līdz maijam.
Noslēguma jautājumi
20. Šie noteikumi stājas spēkā 2014. gada 1. janvārī.
Ervīns Grāvītis,
Saulkrastu novada domes
priekšsēdētājs

Saistošo noteikumu “Par līdzfinansējuma samaksas kārtību profesionālās ievirzes
izglītības programmu apguvei Saulkrastu novada pašvaldības izglītības iestādēs”
paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksta sadaļas
1. Projekta nepieciešamības
pamatojums

Norādāmā informācija
Saistošo noteikumu “Par līdzfinansējuma samaksas kārtību profesionālās ievirzes izglītības
programmu apguvei Saulkrastu novada pašvaldības izglītības iestādēs” projekts (turpmāk –
Projekts) izstrādāts, pamatojoties uz Izglītības likuma 12. panta 2. 1 daļu.
Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek maksāts līdzfinansējums par profesionālās
ievirzes izglītības programmu apguvi Saulkrastu novada pašvaldības izglītības iestādēs.
2. Īss projekta satura izklāsts
Projekts paredz:
1) kārtību, kādā tiek iekasēta daļēja maksa kā līdzfinansējums par izglītības ieguvi Saulkrastu
novada domes dibinātā profesionālās ievirzes izglītības iestādē;
2) līdzfinansējuma apmēru;
3) līdzfinansējuma maksas atvieglojumus un to piešķiršanas kārtību;
4) līdzfinansējuma samaksas kārtību un samaksas izpildes kontroli.
3. Informācija par plānoto projekta Saistošo noteikumu īstenošanai netiek prognozēta finansiāla ietekme uz pašvaldības budžetu.
ietekmi uz pašvaldības budžetu
4. Informācija par plānoto projekta Projektam nav tiešas ietekmes uz sociāli ekonomisko stāvokli.
ietekmi uz sociāli ekonomisko
stāvokli (uzņēmējdarbības vidi)
pašvaldības teritorijā
5. Informācija par administratīva- Saistošie noteikumi attiecas uz izglītības iestāžu audzēkņu (izglītojamo), vecāku vai aizbildņu
jām procedūrām
maksājumu veikšanas kārtību līdzfinansējuma nodrošināšanai profesionālās ievirzes izglītības
programmām.
Saistošo noteikumu izpildi nodrošinās izglītības iestāde, kas īsteno profesionālās ievirzes
izglītības programmu.
6. Informācija par konsultācijām Ir notikušas konsultācijas ar izglītības iestādes pedagoģisko padomi.
ar privātpersonām

Apstiprināti ar Saulkrastu novada domes 2013. gada 25. septembra lēmumu
(prot. nr. 12, § 41)
Grozījumi Saulkrastu novada domes saistošajos noteikumos nr. 12

Apstiprināti ar Saulkrastu novada domes 2013. gada
25. septembra lēmumu (prot. nr. 12, § 43)
Grozījumi Saulkrastu novada domes saistošajos
noteikumos nr. 15

“Par atkritumu apsaimniekošanu Saulkrastu novadā” “Par pašvaldības kompensācijas
Izdoti saskaņā ar Euro ieviešanas
kārtības likuma 31. panta pirmo un
trešo daļu
Izdarīt Saulkrastu novada
domes 2011. gada 26. oktobra
saistošajos noteikumos nr. 12
“Par atkritumu apsaimnieko-

šanu Saulkrastu novadā” (turpmāk – Noteikumi) šādus grozījumus:
1. Noteikumu 33.2. punktā
vārdus “desmit latiem” aizstāt
ar vārdiem “piecpadsmit euro”
un vārdus “piecdesmit līdz piecsimt latiem” aizstāt ar vārdiem

“septiņdesmit līdz septiņsimt
euro”.
2. Noteikumi stājas spēkā
euro ieviešanas dienā.
Ervīns Grāvītis,
Saulkrastu novada domes
priekšsēdētājs

Apstiprināti ar Saulkrastu novada domes 2013. gada 25. septembra lēmumu (prot. nr. 12, § 42)
Grozījumi Saulkrastu novada domes saistošajos noteikumos nr. 40

“Saulkrastu pilsētas kapsētas uzturēšanas noteikumi”
Izdoti saskaņā ar Euro ieviešanas
kārtības likuma 31. panta pirmo un
trešo daļu

uzturēšanas noteikumi” (turpmāk – Noteikumi) šādus grozījumus:

Izdarīt Saulkrastu novada
domes 2008. gada 23. decembra
saistošajos noteikumos nr. 40
“ Saulkrastu pilsētas kapsētas

1. Noteikumu
55.punktā
skaitļus un vārdus “50 latiem” aizstāt ar skaitļiem un vārdiem “70
euro” un skaitļus un vārdus “10

latus” aizstāt ar skaitļiem un vārdiem “15 euro”.
2. Noteikumi stājas spēkā
euro ieviešanas dienā.
Ervīns Grāvītis,
Saulkrastu novada domes
priekšsēdētājs

izmaksu vecākiem (aizbildņiem),
kuru bērns netiek nodrošināts ar
vietu Saulkrastu novada pašvaldības
izglītības iestādē pirmsskolas
izglītības programmas apguvei”
Izdoti saskaņā ar Euro ieviešanas
kārtības likuma 31. panta pirmo un
trešo daļu
Izdarīt Saulkrastu novada
domes 2011. gada 28. decembra
saistošajos noteikumos nr.15 “Par
pašvaldības kompensācijas izmaksu vecākiem (aizbildņiem), kuru
bērns netiek nodrošināts ar vietu
Saulkrastu novada pašvaldības izglītības iestādē pirmsskolas izglītības
programmas apguvei” (turpmāk –
Noteikumi) šādus grozījumus:
1. Noteikumu 3. punktā vār-

dus un skaitļus “LVL 75 (septiņdesmit pieci lati)” aizstāt ar vārdiem
un skaitļiem “107 (viens simts septiņi) euro”.
2. Noteikumu 3.1 punktā vārdus un skaitļus “LVL 120 (viens
simts divdesmit lati)” aizstāt ar
vārdiem un skaitļiem “171 (viens
simts septiņdesmit viens) euro”.
3. Noteikumi stājas spēkā
euro ieviešanas dienā.
Ervīns Grāvītis,
Saulkrastu novada domes
priekšsēdētājs
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Apstirprināti ar Saulkrastu novada domes
2013. gada 25. septembra lēmumu (prot. nr. 12, § 44)
Grozījumi Saulkrastu novada domes
saistošajos noteikumos nr. 7

“Par nekustamā īpašuma nodokļu
atvieglojumu piemērošanu
atsevišķām nodokļu maksātāju
kategorijām Saulkrastu novadā”
Izdoti saskaņā ar Euro ieviešanas
kārtības likuma 31. panta pirmo un
trešo daļu
Izdarīt Saulkrastu novada
domes 2010. gada 31. marta saistošajos noteikumos nr. 7 “Par nekustamā īpašuma nodokļu atvieglojumu piemērošanu atsevišķām
nodokļu maksātāju kategorijām
Saulkrastu novadā” (turpmāk –

Noteikumi) šādus grozījumus:
1. Noteikumu 6. punktā vārdus “divdesmit latus” aizstāt ar
vārdiem “28,46 euro (divdesmit
astoņi euro un 46 centi)”.
2. Noteikumi stājas spēkā
euro ieviešanas dienā.
Ervīns Grāvītis,
Saulkrastu novada domes
priekšsēdētājs

Apstiprināti ar Saulkrastu novada domes
2013. gada 25. septembra lēmumu (prot. nr. 12, § 47)
Grozījumi Saulkrastu novada domes
saistošajos noteikumos nr. 7

“Par maksas autostāvvietām, kas
atrodas Saulkrastu novada ielu
sarkano līniju robežās”
Izdoti saskaņā ar Euro ieviešanas
kārtības likuma 31. panta pirmo un
trešo daļu
Izdarīt Saulkrastu novada
domes 2011. gada 11. maija saistošajos noteikumos nr. 7 “Par maksas autostāvvietām, kas atrodas
Saulkrastu novada ielu sarkano
līniju robežās” (turpmāk – Noteikumi) šādus grozījumus:
1. Noteikumu 6. punktā vārdus un skaitļus “Ls 10” aizstāt ar
vārdiem un skaitļiem “15 euro ”.

2. Noteikumu 7. punktā vārdus un skaitļus “Ls 15” aizstāt ar
vārdiem un skaitļiem “21 euro ”.
3. Noteikumu 28. punktā
vārdus un skaitļus “Ls 1” aizstāt ar
vārdiem un skaitļiem “1,40 euro ”
un “Ls 0,50” aizstāt ar vārdiem un
skaitļiem “0,70 euro ”.
4. Noteikumi stājas spēkā
euro ieviešanas dienā.
Ervīns Grāvītis,
Saulkrastu novada domes
priekšsēdētājs

Apstiprināti ar Saulkrastu novada domes 2013.gada 25.septembra lēmumu (prot. Nr.12,§46)
Grozījumi Saulkrastu novada domes saistošajos noteikumos nr. 9

“Saulkrastu novada pašvaldības aģentūras
“Saulkrastu kultūras un sporta centrs”
maksas pakalpojumu un telpu īres maksas cenrādis”
Izdoti saskaņā ar Euro ieviešanas
kārtības likuma 31. panta pirmo un
trešo daļu
Izdarīt Saulkrastu novada domes 2010.gada 31.marta saistošajos
noteikumos Nr.9 “Saulkrastu novada pašvaldības aģentūras “Saulkrastu kultūras un sporta centrs” maksas pakalpojumu un telpu īres
maksas cenrādis” (turpmāk – Noteikumi) šādus grozījumus:
1. Noteikumu 1.1. apakšpunktā vārdus un skaitļus “Ls 1
līdz Ls 5” aizstāt ar vārdiem un
skaitļiem “1,42 euro līdz 7,11 euro ”.
2. Noteikumu 1.2. apakšpunktā vārdus un skaitļus “Ls 2 līdz Ls
15” aizstāt ar vārdiem un skaitļiem
“2,85 euro līdz 21,34 euro”.
3. Noteikumu 1.3. apakšpunktā vārdus un skaitļus “Ls 1
līdz Ls 5” aizstāt ar vārdiem un
skaitļiem “1,42 euro līdz 7,11 euro ”.
4. Noteikumu 1.4., 1.5. un 1.7.
apakšpunktā vārdus un skaitļus
“Ls 0,50 līdz Ls 3” aizstāt ar vārdiem un skaitļiem “0,71 euro līdz

4,27 euro”.
5. Noteikumu 1.6. apakšpunktā vārdus un skaitļus “Ls 0,50
līdz Ls 2” aizstāt ar vārdiem un
skaitļiem “0,71 euro līdz 2,85 euro”.
6. Noteikumu 2.1., 2.3. un 2.6.
apakšpunktā vārdus un skaitļus “Ls 10” aizstāt ar vārdiem un
skaitļiem “14,23 euro” un vārdus
un skaitļus “Ls 0,50” aizstāt ar
vārdiem un skaitļiem “0,71 euro”.
7. Noteikumu 2.2. apakšpunktā vārdus un skaitļus “Ls 15”
aizstāt ar vārdiem un skaitļiem
“21,34 euro” un vārdus un skaitļus
“Ls 0,50” aizstāt ar vārdiem un
skaitļiem “0,71 euro”.
8. Noteikumu 2.4. apakšpunktā vārdus un skaitļus “Ls 20”
aizstāt ar vārdiem un skaitļiem
“28,46 euro” un vārdus un skaitļus “Ls 0,50” aizstāt ar vārdiem un
skaitļiem “0,71 euro”.
9. Noteikumu 2.5. apakšpunktā vārdus un skaitļus “Ls 2”
aizstāt ar vārdiem un skaitļiem
“2,85 euro”.
10. Noteikumu 4.1. apakš-

punktā vārdus un skaitļus “Ls
1,50/1h” aizstāt ar vārdiem un
skaitļiem “2,13 euro stundā”.
11. Noteikumu 5.1. un 5.7.
apakšpunktā vārdus un skaitļus
“Ls 20/1h” aizstāt ar vārdiem un
skaitļiem “28,46 euro stundā”.
12.Noteikumu 5.2. apakšpunktā vārdus un skaitļus “Ls
250” aizstāt ar vārdiem un skaitļiem “355,72 euro” un vārdus un
skaitļus “Ls 60” aizstāt ar vārdiem
un skaitļiem “85,37 euro”.
13. Noteikumu 5.3., 5.4., 5.5.,
5.8. un 5.9. apakšpunktā vārdus
un skaitļus “Ls 10/1h” aizstāt ar
vārdiem un skaitļiem “14,23 euro
stundā”.
14. Noteikumu 5.6. un 5.10.
apakšpunktā vārdus un skaitļus
“Ls 5/1h” aizstāt ar vārdiem un
skaitļiem “7,11 euro stundā”.
15. Noteikumi stājas spēkā
euro ieviešanas dienā.
Ervīns Grāvītis,
Saulkrastu novada domes
priekšsēdētājs

Apstiprināti ar Saulkrastu novada domes 2013. gada 25. septembra lēmumu (prot. nr. 12, § 48)
Grozījumi Saulkrastu novada domes saistošajos noteikumos nr. 21

“Par sabiedrisko kārtību Saulkrastu novadā”
Izdoti saskaņā ar Euro ieviešanas
kārtības likuma 31. panta pirmo un
trešo daļu
Izdarīt Saulkrastu novada
domes 2010. gada 24. novembra
saistošajos noteikumos Nr.21 “Par
sabiedrisko kārtību Saulkrastu

novadā” (turpmāk – Noteikumi)
šādus grozījumus:
1. Noteikumu 8. punktā
vārdus “piecdesmit latiem” aizstāt ar vārdiem “septiņdesmit
euro”.
2. Noteikumu 10. punktā vār-

dus “desmit latiem” aizstāt ar vārdiem “piecpadsmit euro”.
3. Noteikumi stājas spēkā
euro ieviešanas dienā.
Ervīns Grāvītis,
Saulkrastu novada domes
priekšsēdētājs

Saulkrastu novada domes 30. oktobra sēdes lēmumi
 11. lpp.
Par finansējuma
piešķiršanu projektā
“Publiskās infrastruktūras
nodrošināšana peldvietai
“Centrs” Saulkrastos”
neparedzētā bruģakmens
ieklāšanai
1. Apstiprināt izmaiņas Saulkrastu novada pašvaldības budžeta
2013. gada izdevumos:
1.1. samazināt Saulkrastu novada
pašvaldības izdevumu pozīcijas
“Pašvaldību iekšējā parāda procentu nomaksa” izdevumu plānu:
1.1.1. ekonomiskās klasifikācijas
kodu (EKK) 4311 (Budžetu iestāžu
procentu maksājumi Valsts kasei)
par 2118 latiem.
1.2. palielināt Saulkrastu novada
pašvaldības izdevumu pozīcijas
“Projekts “Peldvieta “CENTRS”””
izdevumu plānu:
1.2.1. EKK 2241 (Ēku, telpu kārtējie remonti) par 2118 latiem, lai ieklātu bruģakmeni noejai uz jūru
peldvietai “Centrs”.
2. Lēmuma 1.punktā minētos grozījumus iekļaut nākamajos saistošajos noteikumos par pašvaldības
2013.gada budžeta grozījumiem.
Par grozījumiem
pašvaldības budžetā

1. Palielināt Saulkrastu novada
pašvaldības 2013. gada budžeta
ieņēmumus:
1.1. Ieņēmumu pozīciju “Aizņēmumi” par 361 428 latiem.
2. Palielināt Saulkrastu novada
pašvaldības 2013. gada budžeta
izdevumu pozīcijas:
2.1. “Projekts “Peldvieta “CENTRS””
par 169 434 latiem;
2.2. “Projekts
“Zvejniekciema
vidusskolas sporta zāles energoefektivitātes paaugstināšana” par
120 859 latiem;
2.3. “Pārējie izdevumi, kas nav
klasificēti citās pamatfunkcijās –
PVN” par 71 135 latiem. 3.
Lēmuma 1. un 2. punktā minētos
grozījumus iekļaut nākamajos saistošajos noteikumos par pašvaldības
2013. gada budžeta grozījumiem.
Par finansējuma
piešķiršanu ūdensvada
ievada izbūvei
1. Apstiprināt izmaiņas Saulkrastu novada pašvaldības budžeta
2013. gada izdevumos:
1.1. samazināt Saulkrastu novada
pašvaldības izdevumu pozīcijas
“Pašvaldību iekšējā parāda procentu nomaksa” izdevumu plānu:
1.1.1. ekonomiskās klasifikācijas
kodu (EKK) 4311 (Budžetu iestāžu

procentu maksājumi Valsts kasei)
par 3530 latiem.
1.2. palielināt Saulkrastu novada
pašvaldības izdevumu pozīcijas
“Dotācija SIA “Saulkrastu komunālserviss”” izdevumu plānu:
1.2.1. EKK 3261 (Valsts un pašvaldību budžeta dotācija valsts un
pašvaldību komersantiem) par
3530 latiem, lai izbūvētu ūdensvada ievadu līdz estrādes parka gājēju
celiņam, tur uzstādot brīvkrānu.
2. Lēmuma 1. punktā minētos grozījumus iekļaut nākamajos saistošajos noteikumos par pašvaldības
2013. gada budžeta grozījumiem.
Par nepieciešamo
finansējumu siltumapgādes
sistēmas rekonstrukcijai
Saulkrastu slimnīcai
1. Apstiprināt izmaiņas Saulkrastu novada pašvaldības budžeta
2013. gada izdevumos:
1.1. samazināt Saulkrastu novada
pašvaldības izdevumu pozīcijas
“Saulkrastu slimnīca” izdevumu
plānu:
1.1.1. ekonomiskās klasifikācijas
kodu (EKK) 3261 (Valsts un pašvaldību budžeta dotācija valsts
un pašvaldību komersantiem) par
5983 latiem.
1.2. samazināt Saulkrastu novada

pašvaldības izdevumu pozīcijas
“Pašvaldību iekšējā parāda procentu nomaksa” izdevumu plānu:
1.2.1. ekonomiskās klasifikācijas
kodu (EKK) 4311 (Budžetu iestāžu
procentu maksājumi Valsts kasei)
par 30 197 latiem.
1.3. palielināt Saulkrastu novada
pašvaldības izdevumu pozīcijas
“Dotācija SIA “Saulkrastu komunālserviss”” izdevumu plānu:
1.3.1. EKK 3261 (Valsts un pašvaldību budžeta dotācija valsts un
pašvaldību komersantiem) par
36 180 latiem, lai veiktu siltumapgādes sistēmas rekonstrukciju
Saulkrastu slimnīcai.
2. Lēmuma 1. punktā minētos grozījumus iekļaut nākamajos saistošajos noteikumos par pašvaldības
2013.gada budžeta grozījumiem.
3. Dotāciju pārskaitīt pēc iepirkumu procedūras rezultātiem,
neapgūtos līdzekļus 2013. gadā
atskaitīt Saulkrastu novada budžetā.
Par grozījumiem 30.01.2013.
saistošajos noteikumos
nr. 2 “Saistošie noteikumi
par Saulkrastu novada
pašvaldības budžetu
2013. gadam”
1. Apstiprināt grozījumus Saul

krastu novada domes 30.01.2013.
saistošajos noteikumos nr. 2
“Sais
tošie noteikumi par Saul
krastu novada pašvaldības budžetu 2013. gadam”.
2. Saistošos noteikumus pēc to
parakstīšanas nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijai zināšanai.
Par atļauju ņemt īstermiņa
aizņēmumu
1. Atļaut SIA “Saulkrastu komunālserviss” ņemt īstermiņa aizņēmumu 371 000 latu apmērā, lai
atmaksātu gala maksājumus projektam “Ūdenssaimniecības attīstība Saulkrastos, Ūdens saimniecības attīstība Austrumupju
baseinu pašvaldībās, 3. kārta”.
Ervīns Grāvītis,
domes priekšsēdētājs

Ar pilnu domes lēmumu tekstu (ievērojot Fizisko peronu datu aizsardzības likumā noteikto) var iepazīties Saulkrastu novada pašvaldības
interneta vietnē www.saulkrasti.lv,
sadaļā “Domes lēmumi”.
Nākamā domes ikmēneša sēde notiks trešdien, 27. novembrī plkst.
15 Saulkrastu novada domē Raiņa
ielā 8.
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Oktobrī Saulkrastu novada
Dzimtsarakstu nodaļā
reģistrēti
Mia Vežane,
Bruno Spulle,
Patrīcija Uzkalne.
Sveicam mazuļus un viņu vecākus!
Sirsnīgi sveicam
nozīmīgajā jubilejā
Bertu Ozoliņu,
Solomeju Punculi,
Almu Markovu,
Agitu Smuidrīti Kvīti,
Iru Bušu,
Voldemāru Valpēteru,
Zigismundu Pāvilu,
Ivandu Ozolu,
Nataliyu Zhulnevu,
Oļģertu Točelovski,
Valeriju Smirnovu,
Genādiju Demjanoviču,
Valdemāru Zausku,
Laimoni Saulrietu,
Annu Pētersoni,
Zigrīdu Skaidrīti Ķēniņu,
Arvīdu Āri,
Maiju Apsīti,
Bruno Strapcānu,
Dainu Runģi,
Albinu Kalvāni,
Jāni Gulbi,
Veru Dedeli,
Anitu Ašmani!
Saulkrastu novada dome
izsaka līdzjūtību aizsaulē
aizgājušo tuviniekiem.
Jānis Garais
7.11.1931.–7.10.2013.
Ausma Mikazāne
21.10.1930.–12.10.2013.
Milda Brikmane
5.04.1925.–20.10.2013.
Antoņina Andrejeva
6.11.1934.–28.10.2013.
Viktors Sokolovs
15.01.1950.–29.10.2013.

Svētdien, 24. novembrī,
plkst. 14 Saulkrastu kapos
Svecīšu vakars.

“Saulkrastu Domes Ziņas”
Saulkrastu novada dome. Raiņa iela 8,
Saulkrasti, Saulkrastu novads, LV–2160
www.saulkrasti.lv
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Marika Grasmane 67142514, 28634639,
marika.grasmane@saulkrasti.lv
Reģistrācijas apliecība nr. 1633.
Izdevējs: SIA “Rīgas Apriņķa Avīze”
Lāčplēša iela 24, Rīga, LV–1011.
PVN reģ.nr. LV40103037514
Tirāža: 3000 eksemplāru.
Par ievietotās informācijas precizitāti
atbild raksta autors. Rakstu saturs
ne vienmēr pauž domes viedokli.
Ar izdevumu elektroniskā formātā var
iepazīties arī Saulkrastu pašvaldības
interneta vietnē www.saulkrasti.lv
sadaļā “Saulkrastu Domes Ziņas”.

Saulkrastu Domes Ziņas
2013. gada novembris

Pasākumu
kalendārs
18. novembrī 21.00 Saules laukumā visi kopā aizdegsim svecītes
un dziedāsim Latvijas valsts himnu, kā to visā pasaulē tieši šajā
laikā darīs tūkstošiem latviešu.
Būsim vienoti Latvijai! Pēc himnas izskanēšanas laukumā tiks
demonstrēta jaunā Askolda Saulīša filma “Atmodas antoloģija”,
cienāsimies ar siltu tēju.
30. novembrī 16.00 kultūras
namā “Zvejniekciems” folkloras
kopa “Dvīga” aicina svinēt piecu
gadu jubileju.
9. novembrī 18.00 kultūras
namā “Zvejniekciems” jauktais
koris “Anima” aicina uz “maskošanās” koncertu “Mārtiņa zvēri”.
Programmā dziesmas par un ap
dzīvniekiem. (P. Plakidis, S. Mence, K. Rūtentāls, S. Leek, A.Gailis
u. c.). Sadziedāsimies Mārtiņos
kopā ar kori “Anima”! Ieeja koncertā brīva.
11. novembrī aicinām ikvienu
saulkrastieti piedalīties Lāčplēša
dienai veltītā svinīgā lāpu gājienā!
No 16.30 pulcēsimies Saulkrastu
Pēterupes evaņģēliski luteriskajā
baznīcā.
17.00 svētbrīdis.
17.20 svinīgs gājiens uz Saulkrastu kapiem, kur godināsim visus
latviešu karavīrus un noliksim
līdzpaņemtās svecītes un ziedus!
Aicinām ikvienu pievienoties, līdzi ņemot lāpu vai svecītes!
15. novembrī 19.00 kultūras
namā “Zvejniekciems” LR Proklamēšanas 95. gadadienai veltīts
sarīkojums “Lai ozola spēks ik
ozolzīlē” – svinīga atzinības rakstu pasniegšana un svētku koncerts kopā ar Saulkrastu novada
mākslinieciskajiem kolektīviem.
Svētku turpinājumā – balle kopā
ar Inetu Rudzīti un instrumentālo grupu. Ieeja sarīkojumā brīva,
lūdzam gādāt par omulību, līdzi
ņemot “groziņus”!
Iedzīvotāju ērtībām pirms sarīkojuma kursēs bezmaksas autobuss maršrutā Baltā kāpa (18.30)–
centrs (18.40)–kultūras nams
“Zvejniekciems” (autobuss atpakaļ kursēs pēc svinīgā sarīkojuma
un plkst. 24 no kultūras nama
“Zvejniekciems”).

1. decembrī 15.00 Saules laukumā iedegsim svētku eglē gaismiņas un jautrās dejās un rotaļās
sagaidīsim Ziemassvētku laiku.
7. decembrī 17.00 kultūras
namā “Zvejniekciems” Saulkrastu
senioru deju kolektīvs “Saulgrieži” aicina svinēt 35 gadu jubileju!
Svētku koncertā kopā ar Saulkrastu deju kolektīviem uzstāsies arī
“Saulgriežu” viesi no tuvākas un
tālākas apkaimes.
Sporta afiša
9. novembrī 19.00 sporta centrā Saulkrastu kausa izcīņa šautriņu mešanā, 8. posms.
12. novembrī 20.00 sporta centrā LBL3 spēle Saulkrasti–Rugāji.
19. novembrī 20.00 LBL3 spēle
Saulkrasti–Salacgrīva.
23. novembrī 11.00 kafejnīcā
Neibāde Saulkrastu čempionāts
zolītē, 7. posms un apbalvošana.
24. novembrī 11.00 sporta
centrā Saulkrastu čempionāts
novusā, 7. posms un apbalvošana.
26. novembrī 20.00 LBL3 spēle Saulkrasti–Alūksne.
1. decembrī 11.00 sporta centrā Saulkrastu čempionāts galda
tenisā, 6.posms un apbalvošana.
3. decembrī 20.00 sporta centrā LBL3 spēle Saulkrasti–Pārdaugava.
Senioru aktivitātes
3. decembrī 13.00 domes zālē
ikmēneša tikšanās. Temats “Caur
kustību uz veselību un prieku”.
Paldies novada domei un ikvienam par uzmundrinošiem
vārdiem, skaistiem ziediem un
saldiem našķiem!
Pensionāru biedrība

Par pašvaldības policijas
paveikto oktobrī
Oktobrī Saulkrastu pašvaldības
policija saņēma 40 izsaukumus.
Par dažādiem pārkāpumiem aizturēja septiņas personas, no kurām par atrašanos sabiedriskā
vietā alkohola reibumā divas personas, par sīko huligānismu trīs
personas, kā arī vienu meklēšanā
esošu personu. Sešas personas tika
nogādātas Rīgas reģiona pārvaldes
Saulkrastu policijas iecirknī tālāku
darbību veikšanai, bet viena per-

sona nogādāta savā dzīves vietā.
Sastādīti trīs administratīvā
pārkāpuma protokoli par līgumu
neslēgšanu ar atkritumu apsaimniekotāju un viens administratīvā pārkāpuma protokols par
dzīvnieku labturības noteikumu
pārkāpšanu.
Guntis Vinteris,
Saulkrastu novada pašvaldības
policijas priekšnieka p. i.

Aicina svinēt
mīlestības svētkus
Cilvēkus kopā satur mīlestība un
cieņa. Kad ir abi, tad nāk arī svētība. Saulkrastu novada Dzimtsarakstu nodaļa aicina pieteikties
tās ģimenes, kuras laulībā nodzīvojušas no zelta līdz dimanta kāzu
jubilejai un to atzīmējušas 2013.
gadā, t. i., visus tos laulātos pārus,
kuri šogad atzīmējuši 50, 55, 60,
65, 70 un 75 gadu kāzu jubileju.

Priecāsimies, ja mūsu novadā ir ģimenes, kuras labprāt
dalītos savā pieredzē un dzīves
gudrībā un 2014. gada sākumā
satiktos Dzimtsarakstu nodaļā,
lai kopā atzīmētu šos mīlestības
svētkus.
Lūdzam ģimenes pieteikt
Saulkrastu novada Dzimtsarakstu nodaļā vai pa tālruni 67142509.

Paldies par dalību akcijā
Saulkrastu pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķītis” darbinieki
un bērni saka lielu paldies Saulkrastu novada domes
deputātiem I. Žukovam, A. Deniškānei, L. Vaiderei par atvēlēto
laiku un vēlmi iejusties pirmsskolas pedagoga darba ritmā,
piedaloties akcijā “Skolas diena”.
Paldies jums par atsaucību, un ceram uz tālāko sadarbību!

