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Sociālā dienesta aicinājums
Kopā gaidītus un sarūpētus svēt
kus ir priecīgāk svinēt. Saulkrastu 
sociālais dienests aicina atbalstīt 
akciju „Gaišus Ziemassvētkus”, lai 
kopā ar pašvaldības devumu sagā
dātu Saulkrastu sociālā dienesta 
klientiem – reģistrētām trūcīgām 
ģimenēm, maznodrošinātām 
ģimenēm, 1. grupas invalīdiem, 
bērniem bāreņiem, vientuļiem 
pensionāriem, pansionāta iemīt

niekiem un arī daudzbērnu ģime
ņu bērniem – līksmus un gaišus 
Ziemassvētkus.

Lūdzam uzņēmējus un citus 
interesentus atbalstīt šo pasāku
mu ar naudas ziedojumiem vai ar 
pašu ražojumiem.

Par atbalstu akcijai lūdzam 
ziņot, zvanot uz tālruņiem 
67142510 vai 67142511 vai personīgi 
Saulkrastu domes 108. kabinetā.

Mūsu konts: 
Saulkrastu novada dome, reģ. nr. 
90000068680, „Swedbank”, kon
ta nr. LV17HABA0551028797653, 
ar norādi „Akcijai „Gaišus Zie
massvētkus””.

Akcijas „Gaišus Ziemassvēt
kus” organizētāji ļoti cer uz at
saucību!

Anita Bogdanova

Svētkos sveiks labākos darba darītājus
Atzīmējot mūsu valsts jubileju, 
Saulkrastu novada dome jau 
tradicionāli sveic labākos, 
kas godprātīgi un atbildīgi, ar 
sasniegumiem pilda savus 
darba pienākumus. Atzinības 
raksti tiks pasniegti 14. novembrī 
pulksten 19 kultūras namā 
„Zvejniekciems”.

Šogad nominācijā „Izglītība” tiks 
suminātas Saulkrastu vidusskolas 
skolotājas Inese Petrošina  un Jeļena 
Poperedina, Zvejniekciema vidus
skolas kolektīvs, Vidzemes jūrmalas 
Mūzikas un mākslas skolas pedago

ģes Eleonora Širškova un Dace Kal
niņa, pirmsskolas izglītības iestādes 
„Rūķītis” pirmsskolas izglītības sko
lotājas palīdze Ļubova Vasiļjeva.

Nominācijā „Kultūra” tiks 
sveikta pašvaldības aģentūras 
„Saulkrastu kultūras un sporta 
centrs” direktora vietniece pamat
darbības jautājumos Vija Skudra.

Jaunos sportistus Kendiju 
Aparjodi un Kristeru Aparjodu 
suminās nominācijā „Sports”.

Nominācijā „Medicīna” ap
balvojumu saņems SIA „Saul
krastu zobārstniecība” zobārste 
Agnese Nolle.

Nominācijā „Drošība” tiks 
sveikta LR IeM Valsts policijas 
Rīgas reģiona pārvaldes Saulkras
tu iecirkņa Kriminālpolicijas 
nodaļas inspektore virsleitnante 
 Oksana Kraukle.

Nominācijā „Apkalpojošā sfē
ra” tiks apbalvota friziere Zigrīda 
Eglīte, Vidzemes jūrmalas Mūzi
kas un mākslas skolas darbiniece 
Anita Paļuma un teritorijas kopē
ja Tamāra Ulbika.

Nominācijā „Par mūža ie
guldījumu” šogad tiks sumināts 
komponists un diriģents Jānis 
Veismanis.

Visi aicināti piektdien, 
14. novembrī, plkst. 19 
uz kultūras namu 
„Zvejniekciems”, 
kur notiks Latvijas valsts 
96. gadadienai veltītais 
svinīgais sarīkojums 
„Mūsu saknes”. 

Pasākuma laikā notiks Saulkrastu 
novada domes Atzinības rakstu 
pasniegšana un svētku koncerts, 
kurā piedalīsies Saulkrastu māks
linieciskie kolektīvi. Pēc koncerta 
balle kopā ar grupu „Vēja muzi
kanti”. Ieeja bez maksas.

Iedzīvotāju ērtībām kursēs 
bezmaksas autobuss maršru
tā: Baltā kāpa (18.30) – centrs 
(18.40)  – kultūras nams „Zvej
niekciems”. Autobuss atpakaļ 
kursēs pēc svētku koncerta un 
plkst.1. 

Savukārt otrdien, 18. novembrī, 
no plkst. 19.50 Saules laukumā 
tiks demonstrēta Dzintras Gekas 
dokumentālā filma „Kur pali
ka mūsu tēvi” un kopīgi veidota 
gaismas zīme Latvijai. Plkst. 21 
kopā ar visas pasaules latviešiem 
dziedāsim Latvijas valsts himnu. 
Pēc tās būs iespēja noskatīties 
Dz.  Gekas dokumentālo filmu 
par pirmo Latvijas prezidentu  – 
„Jānis Čakste”.

Novada uzņēmēju 
rudens tikšanās
Saulkrastu Uzņēmēju 
konsultatīvā padome un 
Saulkrastu novada dome 
aicina novadā strādājošos 
un dzīvojošos uzņēmējus šā 
gada 24. novembrī plkst. 17.30 
Saulkrastu novada domes 
zālē uz Saulkrastu uzņēmēju 
rudens tikšanos un jaunās 
padomes ievēlēšanu.

Saulkrastu Uzņēmēju konsulta
tīvā padome ir Saulkrastu no
vada domes izveidota padome, 
lai sekmētu un veicinātu uzņē
mējdarbību Saulkrastu pašval
dības administratīvajā teritorijā 
un iesaistītu vietējos uzņēmējus 
lēmumu pieņemšanā. Padome 
darbojas saskaņā ar nolikumu, 
to ievēl uzņēmēju sapulcē, un 
tā pārstāv uzņēmēju intereses 
Saulkrastu novadā un darbojas 
uz brīvprātības principiem. Pa
domes darbības mērķis ir sek
mēt uzņēmējdarbības attīstību 
Saulkrastu novadā un aktivizēt 

dialogu starp pilsētas pašvaldību 
un vietējiem uzņēmējiem, tādējā
di veicinot viedokļu apmaiņu un 
tādu lēmumu pieņemšanu, kas 
pozitīvi ietekmē uzņēmējdarbī
bas vidi. Padomes sastāvu veido 
deviņi uzņēmēji, kas pārstāv da
žādas uzņēmējdarbības nozares. 
Padomes locekļi no sava vidus 
slēgtās vēlēšanās ar balsu vairā
kumu ievēl padomes priekšsēdē
tāju, vietnieku un sekretāru uz 
vienu gadu.

Tiek gaidīti visi ideju pilnie 
un aktīvie dažādu jomu uzņēmēji, 
kuri savu dzīvi saista ar Saulkras
tiem un ir gatavi iesaistīties, iz
teikt priekšlikumus, dalīties ar 
idejām, diskutēt par prioritātēm 
un veicamajiem uzdevumiem.

Sīkāka informācija: Saulkrastu 
novada domes priekšsēdētāja viet
nieks Normunds Līcis (epasts: 
normunds.licis@saulkrasti.lv), 
Uzņēmēju konsultatīvās pado
mes priekšsēdētājs Valdis Baltiņš 
(epasts: bvaldis@apollo.lv).

Sveicam Latvijas Republikas 
proklamēšanas dienā!

Tev mūžam dzīvot, Latvija,
Tu tēvzeme mums Dieva dota!
Lai Latvju tauta vienota,
Aug spēkā, slavā, daiļumā!

(V.Plūdons)
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Līdz ar latvisku pilsētu uzplaukumu uzplauks visa Latvija
Iesākumā vēlos Nacionālās 
apvienības vārdā pateikt 
paldies visiem saulkrastiešiem, 
kuri šajās vēlēšanās atbalstīja 
7. sarakstu, kā arī personīgi 
vēlos pateikties tiem 
daudzajiem vēlētājiem, kuri 
man ir uzticējuši turpināt 
darbu Saeimā. 

Uzskatu, ka līdz šim ir izdevies 
izveidot salīdzinoši sekmīgu sa
darbības modeli starp Nacionā
lās apvienības frakciju Saeimā un 
Nacionālās apvienības Saulkras
tu domes priekšsēdētāju E. Grā
vīti. Šīs sadarbības rezultātā jau 
šobrīd ieguvēji ir Saulkrastu 
iedzīvotāji. Pēc Nacionālās ap
vienības Saeimas frakcijas ini

ciatīvas 2014. gada budžetā izde
vās atrast līdzekļus, lai uzsāktu 
Saulkrastu vidusskolas renovā
ciju. Apvienojot šos līdzekļus ar 
Saulkrastu budžeta līdzekļiem, 
šobrīd jau pilnā sparā tā tiek 
īstenota. Ceru, ka šī sadarbība 
nākotnē kļūs aizvien plašāka, 
kā rezultātā ieguvēji būs visi 
Saulkrastu un apkārtējo novadu 
iedzīvotāji. 

Vairākus gadus dzīvojot 
Saulkrastos, esmu pārliecinā
jies, ka Saulkrastiem ir liels ne
izmantotais potenciāls. Ja no 
valsts puses būs atbalsts, nākotnē 
Saulkrasti var veidoties par reģio
nālo attīstības centru. Dažs var 
vaicāt: kāpēc tieši Saulkrasti? 

Pirmkārt, Saulkrasti ir vieta, 

kur cilvēki labprāt vēlas dzīvot. 
Paralēli dzīves vides uzlabošanai 
svarīgi ir panākt, lai Saulkras
tos būtu pieejami salīdzinoši lēti 
īpašumi jaunām ģimenēm. Vien
laikus no nekustamā īpašuma 
nodokļu celšanās ir jāpasargā 
tie saulkrastieši, kuri ilgstoši, ie
spējams, pat vairākās paaudzēs, 
dzīvo Saulkrastos. Spekulācijas 
ar nekustamajiem īpašumiem ne
drīkstētu pasliktināt dzīvi pamat
iedzīvotājiem.

Otrkārt, Saulkrastos ir ļoti 
vērtīga un labi strādājoša osta 
(1. vietā Latvijā starp mazajām 
ostām), kura dod attīstības per
spektīvas jebkuram ražojošam 
uzņēmumam, kas veidojas tu
vākajā apkaimē. Nākotnē Skul

tes ostai var būt liela nozīme 
arī Latvijas drošības kontekstā, 
ja tiks pieņemts lēmums veidot 
sašķidrinātās dabasgāzes termi
nāli ostas teritorijas tuvumā. Tas 
ļautu ne tikai mazināt Latvijas 
atkarību no Krievijas energore
sursiem, bet arī nodrošināt lētā
ku gāzi Latvijas iedzīvotājiem un 
darba iespējas Saulkrastu iedzī
votājiem.

Treškārt, Saulkrastos vai to 
tuvumā ir potenciāls attīstīties 
ražojošiem un pakalpojumu snie
dzošiem uzņēmumiem. Ražojošo 
uzņēmumu attīstība ir cieši sais
tīta ar izdevīgo ģeogrāfisko novie
tojumu: blakus ir osta; līdz Rīgai 
iespējams nokļūt pa lieliskas 
kvalitātes šoseju; attālums līdz 

Limbažiem, Siguldai, Valmierai, 
Cēsīm un pat Igaunijai nav pārāk 
liels. Saulkrastos ir nepieciešams 
attīstīt uzņēmumus, kur cilvēki 
var strādāt visu gadu, tomēr, lai 
tas notiktu, ir nepieciešams iegul
dīt infrastruktūras sakārtošanā 
un strādāt pie jaunu uzņēmumu 
izveides novadā.

Šos punktus varētu turpināt 
uzskaitīt, bet svarīgs ir mērķtie
cīgs darbs, kas tuvinās šo uzde
vumu sasniegšanu. Esmu pārlie
cināts, ka Saulkrasti var attīstīties 
par spēcīgu un latvisku pilsētu. 
Līdz ar šādu latvisku pilsētu un 
novadu uzplaukumu uzplauks arī 
visa Latvija.

Jānis Dombrava

Notiek stāvlaukuma 
izbūves darbi 

Oktobra vidū uzsākta stāvlau
kuma un lokālās lietusūdens 
kanalizācijas izbūve Stirnu ielā 
pie pirmsskolas izglītības iestā

des „Rūķītis”. Iepirkumu pro
cedūras rezultātā līgums par 
darbu veikšanu noslēgts ar SIA 
„Būvtehnikas pakalpojumi” un 

SIA „MI2” par kopējo summu 
36 817,17 eiro.

Darbu pabeigšanas termiņš 
atkarīgs no laikapstākļiem.

Gada balva dizainā par Saulkrastu 
Jūras parka labiekārtojumu

Dizaineru savienības organizētajā konkursā „Gada balva dizainā 2014” kategorijā „Vides dizains” balva piešķirta 
arhitektam Arnim Dimiņam par Jūras parka labiekārtojumu Saulkrastos. Saulkrastu novada dome sveic Arni 
Dimiņu ar augsto novērtējumu! Informācija: www.fold.lv/2014/10/gada-balvas-dizaina-2014-uzvaretaji/ 

Jaunas iespējas zivju resursu 
aizsardzības pasākumiem
Saulkrastu novada dome sa
darbībā ar Vidzemes zvejnieku 
biedrību plāno realizēt Zivju 
fonda atbalstītu projektu ne
pieciešamā aprīkojuma iegādei 
zivju resursu aizsardzības pasā
kumu nodrošināšanai. Projektā 
paredzēta laivas un piekaramā 
dzinēja iegāde.

Kopš oktobra beigām Vidze

mes zvejnieku biedrībai ir pie
ejama jauna nakts redzamības 
ierīce, kas ļaus sasniegt pozitīvus 
rezultātus apkārtējās vides resur
su saglabāšanā, tajā skaitā cīņai 
pret maluzvejniecību. Ar šo ierīci 
iespējams saskatīt tumsā cilvēku 
gandrīz kilometra attālumā, sa
vukārt laivas – pat vairāku kilo
metru attālumā.

Jaunas iespējas 
iedzīvotāju ideju 
īstenošanai novadā
Kā jau iepriekš tika 
informēts, no 2015. gada 
Saulkrastu un Carnikavas 
novads plāno uzsākt kopēju 
darbību publisko un privāto 
partnerattiecību biedrības 
„Sernikon” ietvaros. 

Abi novadi atrodas Baltijas jūras 
piekrastē, un tiem ir arī līdzīgas 
attīstības iespējas un prioritā
tes. Šobrīd ir uzsākta „Sernikon” 
darbības stratēģijas nākamajiem 
septiņiem gadiem izstrāde, tāpēc 
novada uzņēmēji un nevalstiskās 
organizācijas tiek aicināti uz tik
šanos.

Aicinām jūs būt aktīviem savas 
teritorijas attīstības virzītājiem un 
piedalīties sanāksmē, kur infor
mēsim par paveiktajiem darbiem 
pēdējos gados, kā arī uzsāksim dis
kusiju par veicamajiem darbiem 
jaunajā struktūrfondu plānošanas 
periodā 2014.–2020. gadam. 

Sanāksmes ar Saulkrastu no
vada

a) uzņēmējiem notiks 20. no

vembrī plkst.16 Saulkrastu nova
da domē Raiņa ielā 8, Saulkrastos;

b) nevalstiskajām organizā
cijām un citiem interesentiem 
notiks 27. novembrī plkst. 16 
Saulkrastu novada domē Raiņa 
ielā 8, Saulkrastos. 

Par savu dalību lūdzam bied
rību informēt vismaz trīs dienas 
iepriekš, rakstot uz epasta adresi 
sanita.pundina@carnikava.lv vai 
vilnis.klibikis@saulkrasti.lv, un 
aicināt līdzi arī citus iespējamos 
interesentus!

Lai uzlabotu dzīves kvalitāti 
cilvēkiem laukos un mazpilsētās, 
domājot gan par ekonomiskajiem 
un sociālajiem uzlabojumiem 
un vides saglabāšanas iespējām, 
arī turpmāk būs pieejami ES at
balsta līdzekļi pasākumiem un 
investīcijām, kuru pamatā ir teri
toriju vietējās attīstības stratēģija 
( LEADER veida pasākumi). Vietē
jā attīstības stratēģija tiek īsteno
ta projektu veidā. 

Biedrības „Sernikon” valde

Veikta ūdens 
kvalitātes pārbaude
Septembra sākumā SIA 
„Saulkrastu komunālserviss” 
Saulkrastos un Zvejniekciemā 
veica ūdensvada skalošanu un 
dezinfekciju. 

Lai pēc paveiktajiem darbiem pār
liecinātos par ūdens tīrību, vides 
paraugu analīzes laboratorija SIA 

„Vides audits” veica ūdens kvali
tātes pārbaudi. Apkopojot analīžu 
rezultātus, kaitīgas baktērijas vai 
piesārņojums ūdenī netika kon
statēts. Līdz ar to dzeramo ūdeni 
no Saulkrastu un Zvejniekciema 
ūdensvada var lietot nevārītā veidā.

SIA „Saulkrastu komunālserviss”

Darbu ietvaros plānots asfaltēt Stirnu ielas daļu gar bērnudārzu, izbūvēt betona bruģakmens autostāvvietas, 
ierīkot lietusūdens savākšanas gūlijas un infiltrācijas akas, kā arī izvietot ceļazīmes. Foto no domes arhīva
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VSAA un NVA speciālistu konsultācijas

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) Siguldas 
filiāles darbinieks pieņems klientus šā gada 20. novembrī 

Saulkrastu domes 108. kabinetā no plkst.10 līdz 12.

Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) Siguldas filiāles 
darbinieki pieņems klientus šā gada 1. un 4. decembrī 

Saulkrastu domes 2. stāva zālē no plkst.10 līdz 15.

Izbūvēts ūdensvada pievads
Šā gada oktobrī SIA „Saulkrastu 
komunālserviss” pabeidza 
ūdensvada pievada izbūves 
darbus Zvejniekciema kultūras 
namam. 

Ūdensvada pievads tika izbūvēts 
no Atpūtas ielas un Bērzu alejas 
krustojuma līdz kultūras nama 
aizmugurējai sienai. Tā kopējais 

garums ir 186 m. Jaunizbūvē
tais ūdensvada pievads nodroši
nās tīru un kvalitatīvu dzeramā 
ūdens padevi, tostarp nodrošinot 
arī ugunsdzēsības prasības, ko 
nosaka Latvijas būvnormatīvi. 

Līdz ar jaunā ūdensvada iz
būvi, kas atrodas ārpus kultūras 
nama, nākamajā gadā būs ne
pieciešams rekonstruēt iekšējo 

ugunsdzēsības ūdensvada sistē
mu.  

Lai nepieciešamības gadījumā 
nodrošinātu operatīvu ugunsdzē
sēju darbu, uz jaunā ūdensvada 
pievada pie Zvejniekciema kul
tūras nama ir uzstādīts virszemes 
ugunsdzēsības hidrants.

SIA „Saulkrastu komunālserviss”

Bibliotēkā jauns 
grāmatu klāsts

Lai garie rudens un ziemas vakari 
paietu interesanti, tos vērts pie
pildīt ar patīkamu nodarbošanos. 
Un kāpēc lai tā nebūtu iemīļotas 
un noderīgas literatūras lasīšana? 
Saulkrastu bibliotēkā ir iespējams 
iepazīties ar bibliotēkas krājumā 
esošajām jaunajām grāmatām. 
Grāmatu klāsts ir papildināts ar 
nozaru literatūru, bērnus un jau
niešus interesējošu lasāmvielu, 

kā arī ar daiļliteratūru dažādām 
gaumēm. 

Saulkrastu bibliotēka aicina 
visus savus pastāvīgos lasītājus, 
kā arī tos, kuri vēl grasās iepazīt 
lasīšanas burvību! Jauno grāma
tu plašāks apraksts būs pieejams 
„Saulkrastu Domes Ziņu” decem
bra numurā.

Uz tikšanos Saulkrastu bib
liotēka!

Atvērts elektrības tirgus: 
ko tas nozīmē, un kā 
jārīkojas iedzīvotājiem?
Saskaņā ar šā gada 3. marta 
valdības lēmumu, ar kuru 
tika pārcelta pāreja uz 
brīvu elektroenerģijas 
tirgu mājsaimniecībām, tā 
atvēršana notiks kā plānots 
2015. gada 1. janvārī. Līdz ar to 
„viens elektrības piedāvājums 
visiem” beigs pastāvēt. 
Faktiski tas nozīmē, ka 
elektrība kļūs par preci, 
ko turpmāk tirgos vairāki 
savstarpēji konkurējoši 
tirgotāji, bet iedzīvotājiem 
būs jāizvēlas piemērotākais 
piedāvājums.

Kāpēc jāatver 
elektroenerģijas tirgus 
mājsaimniecībām
Atverot elektroenerģijas tirgu, 
Latvija īsteno valsts attīstībai un 
iedzīvotājiem svarīgo enerģētis
kās neatkarības mērķi – iespēju 
pirkt elektrību par izdevīgākām 
cenām Ziemeļvalstu tirgū. Iz
mantojot jaunizbūvētos elektro
enerģijas piegādes ceļus, tā vaja
dzīgajā apjomā tiks piegādāta uz 
Latviju, piemēram, no Zviedrijas 
vai Somijas caur Igauniju.

Nav piepildījušās bažas, ka 
atvērtajā tirgū nebūs pietiekamas 
konkurences. Konkurence starp 
tirgotājiem pastāv, un tā pat sa
asinās. Gada sākumā gatavību tir
got elektroenerģiju bija izteikuši 
četri tirgotāji, savukārt šobrīd  – 
jau septiņi, un no tiem trijiem  – 
AS „Latvenergo”, SIA „Baltcom 
TV” un SIA „WIN Baltic” – jau ir 
spēkā esoši piedāvājumi, savukārt 
pārējie tirgotāji ar saviem elektrī
bas piedāvājumiem iepazīstinās 
līdz gada beigām vai nākamajā 
gadā.

Līdzīgi kā, saglabājot tālru
ņa numuru, līdz šim izvēlējāties 
sev piemērotāko mobilo sakaru 
operatoru un tarifu plānu, jūs 
varat izvēlēties elektroenerģijas 
piegādātāju. Pirmo reizi Latvijā 
elektrību varēs nopirkt kopā ar 
citiem mājoklī svarīgiem pakal
pojumiem, piemēram, kā kom
plektu, kurā iekļauts internets, 
TV un telefons. 

Elektroenerģijas piegādes ceļš 
līdz klientam nemainās – jauni 
vadi un kabeļi nevienam nav jā
velk, skaitītāji nav jāmaina, jau
nas kontaktligzdas mājoklī arī 
nav jāierīko. Visi tirgotāji izman
tos valsts elektrotīklu, ko ikdienā 

uztur un attīsta AS „Sadales tīkls”. 
Elektrību līdz iedzīvotāju mājām, 
tāpat kā līdz šim, piegādās AS „Sa
dales tīkls”, tāpēc iedzīvotājiem 
reģionos nav atšķirības no iedzī
votājiem pilsētās – visi tirgotāji 
izmantos valsts kopējo elektro
tīklu; nevienam tirgotājam jauni 
vadi un kabeļi līdz savu klientu 
mājoklim nebūs jāvelk.

Kas ir svarīgi, un kā 
jārīkojas iedzīvotājiem
Jums vajadzētu zināt savu vidējo 
mēneša elektrības patēriņu un 
termiņu, līdz kuram jāizdara iz
vēle. Savs ikmēneša patēriņš ir 
jāzina, lai spētu adekvāti izvērtēt 
tirgotāju piedāvājumus. Tas ir 
galvenais rādītājs, ap kuru veido
jas tirgotāju piedāvājumi.

Otra lieta – piedāvājuma iz
vēles termiņi. Sava izvēle ir jāiz
dara līdz 15. decembrim, ja vēla
ties mainīt tirgotāju un/vai kādu 
no tirgotāju piedāvājumiem jau 
no 1. janvāra. Ja nevēlaties neko 
mainīt vai neesat vēl iepazinies 
ar sev piemērotāko elektroener
ģijas piedāvājumu, neuztraucie
ties – elektroenerģija jums tiks 
nodrošināta! To turpinās nodro
šināt pašreizējais elektroenerģi
jas tirgotājs universālā pakalpo
juma ietvaros. Tomēr ir jāņem 
vērā, ka tā var būt dārgāka nekā 
tad, ja klients būs izvēlējies pie
dāvājumu atbilstoši savam mē
neša patēriņam.

Jūs varat mainīt elektroener
ģijas tirgotāju vai piedāvājumu 
katru mēnesi – par to jāvienojas 
ar jauno tirgotāju līdz iepriekšējā 
mēneša 15. datumam. Iesakām to 
darīt savlaicīgi, negaidot mēneša 
15. datumu. Līdz tirgotāja vai pie
dāvājuma nomaiņai ir jāapmaksā 
visi līdzšinējie patērētās elektro
enerģijas rēķini.

Kam jāpievērš 
uzmanība elektrības 
piedāvājumos
Izvērtējot piedāvājumus, ir jā
skatās uz vairākiem faktoriem, 
ne tikai 1 kWh cenu. Piemē

ram, kur elektrības rēķinu var 
apmaksāt lētāk. Pastāv liela at
šķirība starp drukātu rēķinu pa 
pastu un elektronisku rēķinu, kā 
arī norēķinu iespējām tirgotāju 
portālos, kas rēķinu apmaksu 
nodrošina bez maksas, internet
banku, pasta nodaļu un bankas 
filiāli. 

Ja jums ir vairāki objekti, 
piemēram, māja un vasarnīca, ar 
atsevišķiem skaitītājiem, tos var 
apvienot vienā līgumā un rēķinā. 
Tā iegūsiet izdevīgāku elektrības 
cenu un ietaupīsiet, apmaksājot 
rēķinu. Par šādu iespēju jautājiet 
savam tirgotājam.

Informāciju par uzņēmu
miem, kas tirgo elektroenerģiju 
mājsaimniecībām, varat iegūt 
portālos www.est.lv, www.sada
lestikls.lv, kā arī rakstot uz epas
tu st@sadalestikls.lv vai zvanot uz 
tālruni 80200403.

Kam tiks sniegts 
valsts atbalsts?
Atverot elektroenerģijas tirgu 
mājsaimniecībām, ir padomāts, 
kā sniegt atbalstu tām sabiedrības 
grupām, kurām tas visvairāk ne
pieciešams, proti, trūcīgajām un 
maznodrošinātajām personām, 
kā arī daudzbērnu ģimenēm.

Daudzbērnu ģimenēm tiks 
nodrošināta iespēja iegādāties 
300 kWh mēnesī par elektrības 
cenu, kas līdzvērtīga līdzšinējam 
„Starta tarifam”. Lai saņemtu 
atbalstu, ir jāpiesakās AS „Latv
energo” (www.elatvenergo.lv vai 
klientu apkalpošanas centros).

Savukārt trūcīgām un maz
nodrošinātām personām tiks 
nodrošināta iespēja iegādāties 
100  kWh mēnesī par elektrības 
cenu, kas līdzvērtīga līdzšinējam 
„Starta tarifam”. Lai saņemtu at
balstu, savas pašvaldības sociāla
jā dienestā jānoformē šādas per
sonas statuss un turpat jāpaziņo 
AS „Latvenergo” līguma numurs, 
uz kuru atbalstu attiecināt. At
balstam papildus pieteikties 
nav nepieciešams, jo pašvaldī
bas sociālais dienests visu ne
pieciešamo informāciju nosūtīs 
AS „Latv energo”.

Klientu servisa tālrunis 
80200403.

Bojājumu pieteikšana pa tāl
runi 80200404.

AS „Sadales tīkls”

Diabēta slimniekiem 
iespēja saņemt 
ārstniecisko pēdu aprūpi
Saulkrastu sociālais dienests 
informē, ka Saulkrastu novadā 
deklarētas personas, kuras ir 
diabēta pacienti, var saņemt 
ārstniecisko pēdu aprūpi. 

Lai saņemtu šo pakalpojumu, 
personai vai tās likumiskajam 
pārstāvim jāiesniedz Sociālajā 
dienestā iesniegums ar norādi par 
pakalpojuma nepieciešamību un 
ārsta izziņa par personas veselī

bas stāvokli un kontrindikāciju 
neesamību, kā arī rekomendācija 
personai pakalpojuma saņemša
nai.

Personas, kurām nepiecie
šams šāds pakalpojums, lūdzam 
pieteikties Saulkrastu sociālajā 
dienestā pa tālruņiem 67142510 
un 67142511 līdz šā gada 20. no
vembrim. 

Saulkrastu sociālais dienests

dARbS
Saulkrastu vidusskolai steidzami vajadzīgs 

speciālais pedagogs (vienai darba slodzei), 
asistents skolēnam skolā.

Interesēties pa tālr. 29197129, 26985230.
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Izstrādās pašvaldības 
ilgtspējības ziņojumu

30. oktobrī Saulkrastu novadā 
viesojās vides zinātnes 
maģistrantūras II kursa 
studenti – topošie zinātnieki 
un vides pārvaldnieki – 
no Latvijas Universitātes 
Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu 
fakultātes. 

Mācību procesa ietvaros un sa
darbībā ar domes speciālistiem, 
kā arī citu interešu grupu pār
stāvjiem, studenti palīdzēs veikt 
Latvijā līdz šim nedarītu, unikālu 

darbu – izstrādās pašvaldības ilgt
spējības ziņojumu.

Šāda ziņojuma izstrādi prasa 
Latvijas Republikas likumdošana, 
kā arī to detalizē Saulkrastu no
vada ilgtspējīgas attīstības stra
tēģija 25 gadu perspektīvā, kuru 
pērngad pavasarī apstiprināja no
vada dome. Stratēģijā ir iekļauts 
arī unikāls uzraudzības mehā
nisms, kam Latvijā patlaban nav 
analoga – ilgtspējīgas attīstības 
pārvaldības indikatoru sistēma, 
kas sniedz objektīvus, skaitliskus 

rādījumus par tās vai citas attīstī
bas jomas stāvokli novadā.

Ņemot vērā to, ka uz indi
katoru mērījumu pamata tiek 
izstrādāts ilgtspējīgas attīstības 
mērījums un tas tiek veikts pirmo 
reizi, valstī nav tiešu paraugu un 
analogu, palīgā nāk Latvijas Uni
versitātes mācībspēki, sistēmas 
izstrādātāji profesora Raimonda 
Ernšteina vadībā, kā arī maģis
trantūras studenti, lai turpmāka
jos gados to sekmīgi varētu darīt 
novada speciālisti.

Studenti palīdzēs veikt Latvijā līdz šim nedarītu, unikālu darbu – izstrādās pašvaldības ilgtspējības ziņojumu. 
Foto no domes arhīva

Koncertā izdzīvos 
Saules krastu stāstus
Saulkrastu jauktais 
koris „Anima” aicina uz 
koncertuzvedumu „Saules 
krastos”. Koncertā dzirdēsim 
pasaules pirmatskaņojumus, 
mūziku, kas radīta, 
balstoties uz interesantiem 
un kultūrvēsturiskiem 
notikumiem Saulkrastu 
novadā.  

Mūziku uzvedumam „Saules 
krastos” radījuši jaunie kompo
nisti Laima Jansone, Edgars Be
ļickis, kā arī kora „Anima” diri
ģente Laura Leontjeva sadarbībā 
ar vietējiem dzejas autoriem Ive
tu Pečaku, Vairu Bitēnu, Eduardu 
Plankāju. Par koncerta vizuālo 
noformējumu un režiju rūpēsies 
Latvijā mīlētais svētku režisors 
Uģis Brikmanis sadarbībā ar foto
grāfu Hariju Zemīti.

„Jau vairāk nekā septiņus ga
dus diriģējot kori „Anima” un 
strādājot Saulkrastos, secināju, 
ka manas zināšanas par kultūras 
bagātībām šajā apvidū ir niecīgas, 
un tā jau pirms pusotra gada man 
radās ideja pētīt un izzināt vērtī
bas, kuras glabājas šeit, tuvumā. 
Uzrunāju kokles virtuozi un jau
no komponisti Laimu Jansoni un 

vēlāk arī komponistu, aranžētāju 
Edgaru Beļicki, lai kopīgi izveido
tu šo muzikāli un saturiski daudz
veidīgo koncertuzvedumu „Saules 
krastos”. Tuvojoties Latvijas simt
gadei, īpaši aktuāli šķiet zināt un 
lepoties ar to, kas mēs esam un 
kas mums pieder,” stāsta koncerta 
mākslinieciskā vadītāja, kora „Ani
ma” diriģente Laura Leontjeva. 

Koncertā skanēs mūzika, kas 
raksturo Saulkrastus no vissenā
kajiem laikiem līdz pat mūsdie
nām. Satiksim līvus, zvejniekus, 
Minhauzenu, Katrīnu II, tem
peramentīgus romus, kā arī iz
dzīvosim četru upju tik dažādos 
stāstus.

Koncerta īpašie viesi: Sono
ra Vaice (soprāns), Jānis Misiņš 
(bass), Julgī Stalte (alts).

Instrumentālais sastāvs: Lai
ma Jansone (kokle), Edgars Be
ļickis (klavieres), Andris Grunte 
(kontrabass), Mārtiņš Miļevskis 
(perkusijas), stīgu kvartets „Fan
tastic four”, kā arī koklētāju an
samblis „Saule” Solveigas Ivano
vas vadībā.

Solisti: Elīna Šmukste, Ilona 
Haņina, Eduards Plankājs, Dagni
ja un Matīss Tuči, Gabriela Geka, 
Ronalds Biezais, Laila Zālīte.

Paziņojums par detālplānojuma zemes 
gabaliem „Timmāji” un „Artas” projekta 
nodošanu publiskajai apspriešanai un 
atzinumu saņemšanai 
Saulkrastu novada dome 
29.10.2014. pieņēma lēmumu 
„Par detālplānojuma zemes gaba
liem „Timmāji” (zemes kadastra 
Nr. 8033 001 0399) un „Artas” (ze
mes kadastra Nr. 8033 001 0405), 
Zvejniekciemā, Saulkrastu pagas
tā, Saulkrastu novadā, projekta 
nodošanu publiskajai apsprie
šanai un atzinumu saņemšanai” 
(sēdes protokols Nr. 14§26).

Publiskās apspriešana laikā 
no 2014. gada 17. novembra līdz 
15. decembrim detālplānojuma 
projekts būs izstādīts Saulkrastu 

novada domes 1. stāva vestibilā 
Raiņa ielā 8, Saulkrastos, un  ie
vietots Saulkrastu pašvaldības 
mājaslapā www.saulkrasti.lv.

Rakstiskus priekšlikumus 
un ierosinājumus par detālplā
nojuma projektu var iesniegt 
Saulkrastu Būvvaldē Raiņa ielā 8, 
Saulkrastos, darba dienās domes 
darba laikā līdz 15.12.2014.

Publiskās apspriešanas sa
nāksme notiks pirmdien, 8. de
cembrī, plkst. 17 Saulkrastu Būv
valdes 101. kabinetā Raiņa ielā 8, 
Saulkrastos, Saulkrastu novadā.

„Rūķītis” piedalās 
Ekoskolu programmā
PII „Rūķītis” reģistrējis savu 
dalību starptautiskā Ekoskolu 
programmā, kas Latvijā skolu 
un pirmsskolu vidū gūst arvien 
lielāku popularitāti. Šogad 
Ekoskolu programma piedāvā 
atsevišķu metodisko materiālu 
arī pirmsskolām, līdz šim 
pirmsskolas darbojās pēc 
skolu metodikas, kas būtiski 
atšķiras. 

Ekoskola ir zaļo iespēju sko
la. Programma piedāvā ietvaru 
pastāvīgām zaļām aktivitātēm 
skolā, to skaitā arī visiem ci
tiem zaļajiem projektiem, kurus 
skola vēlas īstenot. Katru gadu 
bērnudārzam jāizvēlas viena no 
astoņām tēmām, ar kurām gada 

garumā strādāt pastiprināti, in
tegrējot to mācību procesā un 
rīkojot aktivitātes sabiedrības 
uzmanības piesaistīšanai vides 
veselības jautājumiem. PII „Rūķī
tis” šogad izvēlējies programmas 
tēmu „Mežs” un visu šo mācību 
gadu pievērsīs uzmanību meža 
ekosistēmas veselībai bērnudārza 
apkārtnē. 

No 3. novembra līdz 9. no
vembrim notiek Globālās rīcības 
dienas, kad ekoskolas un ekobēr
nudārzi rīkojas zaļi, piesaistot ar 
savu rīcību sabiedrības uzmanību 
dažādām vides aktualitātēm. PII 
„Rūķītis” bērni šajā nedēļā kopā 
ar audzinātājām un vecākiem 
vāks ozolzīles Līgatnes dabas 
taku iemītniekiem.

Dzinējmedību sezona atklāta
Šā gada 11. oktobrī Saulkrastu 
mednieku un sporta klubs „Vana
gi” atklāja dzinējmedību sezonu. 
Uz atklāšanu bija sapulcējušies 
10 mednieki, seši dzinēji un viens 
medību suns – Latvijas dzinēj
suns. Pirms medībām kolektīva 
vadītājs Guntars Zonbergs dalīb
niekiem atgādināja par jaunajām 
normatīvo aktu izmaiņām, medī
bu šaujamieroča un medību mu
nīcijas izmantošanas kārtību un 
drošības prasībām medībās, ne
pieciešamajām darbībām un pa
sākumiem, kas obligāti jāievēro, 
lai ierobežotu Āfrikas cūku mēra 
izplatību, kā arī pārbaudīja nepie
ciešamos mednieku dokumentus. 
G. Zonbergs sniedza arī pārskatu 

par šogad veiktajiem pasāku
miem un darbiem mednieku mā
jas atjaunošanā un sakārtošanā, 
kā arī pateicās aktīvākajiem pa

līgiem. Sezonas atklāšanas dienā 
mednieki izdzina sešus mastus.

Lauma Zīle

Durvis vēris „Bistro Bundulis”
Oktobra vidū Saulkrastos, 
Rīgas ielā 45, durvis vēra 
„Bistro Bundulis”.

Nosaukums radies jau tālajos as
toņdesmitajos, kad saulkrastieši 
savu iemīļoto krodziņu tā apaļās 
formas dēļ mīļi iesauca par bunduli.

„Bistro Bundulis” saimniece 
Gundega Greste aicina nobaudīt 
picas, dažādus siltos ēdienus un 
izmantot telpas svētku svinībām. 
Galdi tiek klāti gan dažādām ģi
menes svinībām, gan bērnu ballī
tēm, aicināti arī darījumu cilvēki, 
lai rīkotu seminārus, konferences, 
tikšanās, prezentācijas un banke
tus, kā arī visi kopā atzīmētu jubi
lejas un svinētu svētkus. Plašāka informācija par uzņēmumu www.bundulis.lv.
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Ciemiņi no Neringas 
18. un 19. oktobrī Saulkrastu 
vidusskolas skolotāji, skolēnu 
mērija un vidusskolēni 
uzņēma ciemiņus no 
Saulkrastu novada 
sadraudzības pilsētas 
Neringas. 

Lietuvas kaimiņus pārstāvēja 17 
vidusskolēni, viņu skolotāji un 
Neringas pašvaldības pārstāv
ji. Ciemiņus iepazīstinājām ar 
Saulkrastiem – Saules laukumu, 
Balto kāpu, Saulkrastu Velosi
pēdu muzeju un kaimiņos esošo 
Minhauzena muzeju. Ekskursijās 
lietuviešus pavadīja Saulkras
tu vidusskolas 12. klases skolēni 
Aleksandrs Pitkins un Agnese 
Dārzniece, kuri Lietuvas viesus 
uzrunāja gan angļu, gan krievu 
valodā un kopā ar skolotājām 
Ilonu Trezuni un Inesi Bajori pa
līdzēja viņiem iepazīt mūsu pilsē
tu. 

Sadraudzības vakars skolā 
sākās ar jautru sportošanu, in
teresantām un netradicionālām 
sporta stafetēm, kuras angļu va
lodā vadīja 11. klases skolnieces 
Madara Mieze un Stefānija Egle. 
Sporta aktivitātēs un sadraudzī
bas volejbola turnīrā piedalījās 
arī Saulkrastu vidusskolas 10., 11. 
un 12. klases skolēni. 10. klases 
skolēni Niks Ričards Goldiņš un 
Rinalds Seržants prezentēja Lie
tuvas ciemiņiem Latviju (Agneses 
Zommeres video), iepazīstināja ar 
Saulkrastu vidusskolu un aicināja 
Neringas un Saulkrastu vidussko
las jauniešus piedalīties jautrās 
un trakulīgās spēlēs. Organizējot 
un vadot sadraudzības vakaru, 
Saulkrastu vidusskolas skolēni 
parādīja teicamas angļu valodas 
prasmes, labas organizatoru un 
pasākumu plānošanas un vadīša
nas iemaņas. Tā bija laba pieredze 
Saulkrastu vidusskolas skolēnu 
pašpārvaldei un visiem vidussko
lēniem. Savu viedokli par sadrau
dzības vakaru izteica skolēnu mē
rijas pārstāvji.

12. klases skolniece Agnese 
Dārzniece: „Neringas skolēni ir 
lieli jautrīši. Viņi nebija klusi un 

kautrīgi, bet ātri iejutās mūsu 
vidū. Staltie un brašie Lietuvas 
puiši bija gatavi visām aktivitā
tēm, ko piedāvājām. Priecēja tas, 
ka viņi nevēlējās pārtraukt sporta 
spēles, bet paši ierosināja turpi
nāt vakaru sporta hallē. Pasā
kums pagāja tik ātri, ka plkst.22, 
kad devāmies prom no skolas, 
Neringas skolēni nevēlējās šķir
ties no mums. Tas bija mīļi!”

11. klases skolniece Madara 
Mieze: „Pasākumu plānojām jau 
laikus un centāmies visu izdarīt 
un izdomāt tā, lai skolotājiem 
un pašiem nebūtu kauns. Bijām 
uztraukušies, bet tad sapratām, 
ka Neringas skolēni ir tādi paši 
jaunieši kā mēs, kurus nogurdi
na garas runas, bet patīk jautras 
un interesantas aktivitātes. Ceru, 
ka Lietuvas ciemiņi novērtēja arī 
skolas direktores sarūpētos su
venīrus – rokassprādzes ar Liel
vārdes jostas rakstu elementiem. 
Esmu par to, lai šādi pasākumi 
skolā būtu arī turpmāk.”

11. klases skolniece Stefānija 
Egle: „Man patika kopības sajū
ta sporta spēlēs, jo bija prieks, 
ka cilvēki no dažādām valstīm, 
kas sarunājas katrs savā valodā, 

ar prieku vienojās kopīgos uzde
vumos. Pēc šī pasākuma sapratu: 
ja mums ir mērķis un vēlēšanās, 
varam izdarīt visu, pat izplānot 
un noorganizēt ciemiņu uzņem
šanu. Sadraudzības vakars sa
liedēja arī mūs, jo nācās strādāt 
komandā.”

10. klases skolnieks Rinalds 
Seržants: „Mani iepriecināja atzi
ņa, ka ne man, ne maniem skolas 
biedriem valoda nav šķērslis, lai 
sazinātos, lai sadraudzētos un in
teresanti pavadītu laiku. Sagādāja 
prieku tas, ka viss, ko bijām izplā
nojuši, tiešām izdevās un Nerin
gas skolēni piedalījās visās mūsu 
plānotajās un organizētajās akti
vitātēs. Ir prieks pašam par sevi, 
ka varēju angļu valodā uzstāties 
svešas publikas priekšā. Tā man 
bija vērtīga pieredze.”

Lielu paldies sakām visiem 
Saulkrastu vidusskolas skolēniem 
un skolotājiem, kuri piedalījās 
sadraudzības vakara organizēša
nā un vadīšanā, bet vislielākais 
paldies Saulkrastu novada domei, 
kas finansiāli atbalstīja ciemiņu 
uzņemšanu! 

Linda Mieze

Sportiskās aktivitātes atraisīja gan Saulkrastu, gan Neringas skolēnus, un 
vakars turpinājās jautrā un draudzīgā noskaņā. Foto: L. Mieze

Rudenī mācās, svin 
un aktīvi darbojas
Jaunais mācību gads 
Saulkrastu vidusskolā sākās 
ar it kā ikdienišķām, tomēr 
ļoti svarīgām lietām. 

Jau septembrī 1.–4. klašu skolē
niem notika interaktīva nodar
bība, kuru vadīja Valsts policijas 
prevencijas nodaļas darbinieki 
un runcis Rūdis. Skolēniem bija 
iespēja ne vien uzzināt jaunu un 
noderīgu informāciju par drošību 
uz ceļa, kā rīkoties ārkārtas situ
ācijā, kā pasargāt sevi un savas 
mantas no garnadžiem, bet arī 
aktīvi piedalīties diskusijā.

Septembris visā Latvijā aiz
sākās ar Dzejas dienām. Arī 
Saulkrastu vidusskolā radoši un 

interesanti skolotāji ļauj dzejai 
ienākt klasē vai arī tieši otrādi – 
dzejai dod iespēju izdzīvot sevi 
un rasties skolas pagalmā. Pavi
sam cits skanējums ir dzejolim, 
ja tam ļauj skanēt skolēna paša 
izraudzītā vietā skolas apkārtnē. 
Šādi šoreiz strādāja latviešu va
lodas skalotāja Inese Ābola. Arī 8. 
klases skolēni dzeju radīja skolas 
apkārtnē uz asfalta, veltot to Bal
tijas ceļa 25. gadadienai. Te dzejas 
rindās ieskanējās vārdi arī lietu
viešu un igauņu valodā.

Jau trešo gadu Saulkrastu vi
dusskolas skolēni piedalās Starp
tautiskajā Olimpiskajā dienā un 
izpilda rīta vingrošanas kom
pleksu kopā ar visu Latviju. Pēc 

rīta vingrošanas sporta skolotāja 
Dzintra Rēķe organizēja un vadīja 
jautras sporta stafetes un spēles, 
bet turpinājumā skolēniem bija 
iespēja tikties un aprunāties ar 
basketbolisti Aiju Brumermani. 

Sirsnīgā, krāšņā un latviskā 
noskaņā Saulkrastu vidusskolā 
ienāca Miķeļdiena ar bagātīgu 
gadatirgu, kuru ieskandināja Ju
mis ar interesantām ainiņām no 
Latvijas lauku sētas, ar jautriem 
andeles skatiem no Miķeļdienas 
gadatirgus. Tirdziņā viss bija kā 
pienākas: burzma, jautra mūzi
ka, krāšņi saposušies tirgotāji un 
visdažādākās preces. Bagātīgs bija 
arī rudens velšu klāsts un pašu 
gatavotie gardumi. 

Klusi un sirsnīgi Saulkrastu 
vidusskolā izskanēja starptautis
kā Skolotāju diena. Tie ir svētki, 
par kuriem skolā rūpējas skolēnu 
mērija un skolēni, kuriem šajā 
pasākumā nākas kļūt patstāvīgā
kiem un prast izdomāt un sarūpēt 

svētku noskaņu pašiem. Sirsnīgs 
sveiciens, nedaudz vairāk uzma
nības un mīļš smaids – tas skolo
tāju priecē, stiprina un rada apzi
ņu, ka esmu savā vietā.  Paldies!

Linda Mieze

Zaļais karogs arī šogad
1. oktobrī Latvijas Universitātes 
Lielajā aulā uz ekoskolu apbalvo
šanas pasākumu pulcējās aptuveni 
400 izglītības iestāžu pārstāvju, lai 
gūtu apliecinājumu savam darbam 
vides izglītības un ilgtspējas vei
cināšanā, kā arī vienotos kopīgā 
draudzības akcijā. Arī Zvejniekcie
ma vidusskolas pārstāvji aktīvi pie
dalījās draudzības akcijā, atceroties 
labos darbus, kas saistībā ar vidi 
veikti 2013./2014. mācību gadā.

Ekoskolu apbalvošanas pasā
kumam šajā gadā  bija divas daļas. 
Pirmajā daļā notika Ekoskolu prog
rammas starptautiskā Zaļā karoga 
balvas pasniegšana. Zvejniekciema 
vidusskola saņēma diplomu, kas 
apliecina, ka mēs, aktīvi darbojoties 
vides jomā gan skolā, gan ārpus tās, 
esam saglabājuši ekoskolas statusu.

Pasākuma gaitā bija iespēja 
iepazīties ar ekoskolu labās prak
ses piemēriem un smelties idejas 
turpmākajām aktivitātēm, kas 
saistītas ar vidi.

Akcijas noslēgums notika 
Doma laukumā, kur ekoskolu 
pārstāvji piedalījās kopīga foto 
veidošanā, izmantojot dažādus ar 
vidi saistītus simbolus. 

Latvijā Ekoskolu programmā 
darbojas izglītības iestādes, sākot 
ar pirmsskolām līdz pat augstākās 
izglītības mācību iestādēm.

Ekoskolu programmā liela 
nozīme ir jauniešu līdzdalībai lē
mumu pieņemšanā, lai ilgtspējas 
jautājumus apzinātu visas skolas 
ietvaros. Tas savukārt veicina iz
pratni par demokrātiju, spēju vie
noties un izklāstīt savu ideju, kā 
arī rosina apziņu, ka pārmaiņas 
ir atkarīgas no ikviena rīcības un 
iesaistīšanās. Katru gadu jaunie
šiem un pedagogiem tiek piedā
vātas iespējas iegūt padziļinātas 
zināšanas ekoskolu forumos un 
kampaņās. Patlaban program
mā iesaistījušās jau 180 izglītības 
 iestādes.

Zvejniekciema vidusskolas 
skolēni pasākumā guva jaunas 
idejas, kuras var izmantot mūsu 
skolā, satika jauniešus no citām 
Latvijas skolām, ar kuriem iepa
zinās  jau vasaras ekoforumā, un 
pats galvenais – mēs ieguvām po
zitīvas emocijas un vēlmi darbo
ties videi draudzīgi arī turpmāk!

Inga Sermule, Svetlana Grube

Miķeļdienas gadatirgū arī pašu gatavotie gardumi. Foto: L. Mieze

Absolventei mecenātu 
stipendija
28. oktobrī Latvijas Universitātes 
(LU) Mazajā aulā notika LU Fon
da mecenātu stipendiātu sveik
šanas ceremonija, kurā Minnas 
Matildes Vilhelmīnes Petkevičs 
piemiņas stipendiju pirmā kursa 
studentiem ar labām un izcilām 
sekmēm saņēma Zvejniekciema 
vidusskolas absolvente Anete Eg
līte.

Lai iegūtu LU Fonda mece
nātu stipendiju, skolēnam ir tei
cami jāmācās un jāpilnveido sava 
personība, iesaistoties skolas un 
ārpusskolas sabiedriskajā dzīvē. 
Zvejniekciema vidusskolas absol
vente A. Eglīte, kura ir uzsākusi 
studijas  LU Sociālo zinātņu fa
kultātē, programmā „Komunikā
cijas zinātne”, ir pārliecināta, ka 
skolā visos mācību priekšmetos 

un interešu pulciņos iegūtās zi
nāšanas ir noderīgas, un pateicas 
visiem pedagogiem par pašaizlie
dzīgo darbu.

Valda Tinkusa

Skolotāja Valda Tinkusa un Anete 
Eglīte. Foto: T. Grīnbergs
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Valsts svētku noskaņā 
Saulkrastu novada domes 
apbalvojums par mūža 
ieguldījumu šogad tiek 
pasniegts komponistam un 
diriģentam Jānim Veismanim. 
Šā gada jūlijā viņš nosvinēja 
80 gadu jubileju. 

Vairāk nekā 50 gadu laikā, kopš 
skolotājs Veismanis ieradās 
Saulkrastos, viņš ir iekarojis pa
liekošu vietu starp visu laiku 50 
ievērojamākajiem saulkrastie
šiem: viņš bijis klāt pie bērnu mū
zikas skolas izveides, dibinājis un 
vadījis kori „Bangotne”, vokālos 
ansambļus un orķestrus, izskolo
jis piecus bērnus, uzcēlis ģimenes 
māju, vadījis Saulkrastu kultūras 
namu un pats galvenais – kompo
nējis skaistas dziesmas. 

No Borjatinas uz Latviju
Jānis Veismanis dzimis un bērnī
bu pavadījis Smoļenskas apgabala 
Borjatinas rajonā. Viņš stāsta, ka 
tuvākajā apkaimē bijušas piecas 
sādžas, kurās dzīvojuši latvieši. 
Krievijas cars vēl pirms Pirmā pa
saules kara Smoļenskas guberņas 
mežos latviešiem piešķīris zemi, 
lai cērt kokus, ceļ mājas un iekopj 
tīrumus. Zeme tur bijusi ļoti aug
līga. Taču pienāca traģiskais 1938. 
gads, un uz visiem laikiem mainī
jās arī četrus gadus vecā Jāņa dzīve.

„Uz Smoļensku pirms Pir
mā pasaules kara devās mans 
vecaistēvs ar deviņiem bērniem, 
no kuriem Otro pasaules karu 
pārdzīvoja tikai divas meitas. Mēs 
īsti nezinām, vai vectēva saknes 
ir bijušas Dobeles pusē, jo robu 
dzimtas kokā un atmiņās par ģi
menes vēsturi iecirta Staļina laika 
represijas. Borjatinā arestēja un 
nošāva visus latviešu vīriešus, kas 
vecāki par 16 gadiem. Palika tikai 
sievietes ar bērniem. Vecaistēvs 
gan nomira savā nāvē, bet manu 
tēvu Aleksandru, pēc profesijas 
galdnieku, 1937. gadā aizveda, un 
tikai vēlāk mēs uzzinājām, ka viņa 
vairs nav. 

Jau krietni vēlāk ar bērniem 
sēdāmies žigulī un aizbraucām uz 
Borjatinu, lai apskatītu tās vietas, 
kur esmu pavadījis bērnību, un 
varbūt kaut ko tuvāk uzzinātu par 
tēva nāvi. Taču cilvēki, kas paši 
represijas bija pārdzīvojuši, man 
vairs neko par to negribēja stāstīt. 
Pat ciemakukuli, ko bijām paņē
muši līdzi, no mums neņēma.

Kad sākās Otrais pasaules 
karš, ar kaujām uz Smoļensku 
gāja vācieši. Tad nāca atpakaļ 
krievi, bet viss jau bija izpostīts, 
kad fronte gāja pāri pirmo reizi, 
un mēs dzīvojām bunkurā. No 
kara laikiem atceros briesmīgo 
smaku, kas pavasaros nāca no 
pūstošajiem cilvēku un zirgu lī
ķiem. Dzīvojām badā, un bija jā
iet ubagot. Krievu cilvēki mums 
palīdzēja, taču saslimām ar tīfu, 
un nomira viens no maniem brā
ļiem. Izdzīvojām, pateicoties lie
pām – ēdām liepu pumpurus, bet 
no mizām vārījām ķīseli. Putnu 
un žurku jau vairs nebija. 

Sākumā vēl tuvākajā apkaimē 
bija latviešu skolas, bet mūsu cie
mi bija izpostīti, tādēļ likvidēja arī 
skolas. Mums vajadzēja iet krievu 
skolā, kur latviešu bērnus vienau
dži saukāja par fašistiem. Tas bija 
ļoti sāpīgi. 

Visbeidzot, kā daudzi citi lat
vieši, ar māti un jaunāko brālīti 
Osvaldu 1946. gadā atgriezāmies 
Latvijā. Ar dažām pauniņām pie 
rokas un bez dokumentiem ka
batā mūs izlika no lopu vagona 
Vecumnieku stacijā, jo turpat 
netālu Stelpes pagasta Mālniekos 
dzīvoja mātesbrālis. Tiesa, Krie
vijā nācās atgriezties vēl reizi, 
dienot armijā.”

Pir mais mūzikas 
instruments – akordeons
„Man bija 12 gadu, kad es devos uz 
Stelpes pamatskolu, kur biju klasē 
vecākais,” stāsta Jānis Veismanis, 
piebilstot, ka drīz vien pārgājis uz 
Valles Vasku pamatskolu, bet no 
turienes – uz Bārbeles septiņgadī
go skolu. Tur sastapies ar mūzikas 
skolotāju Grūbi, kurš pats spēlējis 
vijoli. Viņš atklājis sava skolnieka 
muzikālās dotības. 

„Sākotnēji man bija vēlēšanās 
kļūt par gleznotāju. Mēs ar kla
sesbiedru Induli Folkmani, kurš 
vēlāk izmācījās par tēlnieku un 
kopā ar Andreju Jansonu 90. gadu 
sākumā atjaunoja Rēzeknē Latga
les Māru, visu ko zīmējām. Bet 
skolotājs Grūbe jeb, kā mēs viņu 
mīļi saucām, Grūbītis, man allaž 

sacīja: „Jānīt, tev noteikti jāiet 
pa mūziķa ceļu.” Un tā arī noti
ka. Varbūt nozīme bija arī tam, 
ka gleznošana prasīja laiku un 
krāsas maksāja lielu naudu. Mēs 
taču mātei bijām divi puikas, un 
skaidrs, ka visam naudas nepie
tika, jo kolhozā jau tolaik bija jā
strādā par kapeikām.

Un te nu jāpiemin mana Māl
nieku krustmāte, kura pati dzie

dāja Vecumnieku baznīcā. Viņai 
bija liels augļu dārzs, un ar Stelpes 
piena vedēju viņa vienmēr sūtīja 
uz Rīgu ābolus. Kad krustmāte 
saprata, ka man ir muzikālā dzir
de, par naudu, ko sapelnīju, lasot 
ābolus, viņa man nopirka akor
deonu. Pašmācības ceļā iemācījos 
to spēlēt, un kopā ar skolotāju 
Grūbi muzicējām visos skolas pa
sākumos. Klasesbiedri vēl šodien, 
kad tikāmies Bārbeles skolas ju
bilejā, man stāstīja, ka atceroties, 
kā es pēc izlaiduma, pārmetis 
akordeonu pār plecu, ar riteni 
aizbraucis uz Valles pusi. 

Mana pirmā darbavieta pēc 
pamatskolas beigšanas bija Valles 
bibliotēkā, no kurienes devos ar
mijā. Dienēju smago tanku pulkā 
Tālajos Austrumos pie Vladivos
tokas. Bet, tā kā es drusku mācē
ju pūst trompeti, mani paņēma 
armijas orķestrī. Un tur sākās 
mana muzikālā izglītība – ap
guvu klarneti un citus pūšamos 
instrumentus. Tā kā es pratu spē
lēt akordeonu, muzicēju arī Tālo 
Austrumu kara apgabala dziesmu 
un deju ansambļa muzikantu 
grupā. Izbraukājām Kamčatku, 
Sahalīnu, bijām arī Portarturā. 
Pēc četriem gadiem armijā vēl 
pusgads bija jāpavada tā sauktajās 
neskartajās zemēs Barnaulas ste
pēs. Tur biju priekšnieciņš 25 ma
šīnu kolonai, kas vadāja graudus.

Pēc armijas atnācu atpakaļ uz 
Valles bibliotēku, bet darba tur 
vairs nebija, jo bibliotēka bija no
degusi. Tad skolotājs Grūbe man 
ieteica doties uz Jelgavas mūzikas 
skolu. Ja pirms armijas es spēlēju 
akordeonu tikai pēc dzirdes, ar 
kara orķestrī iegūto pieredzi man 
jau bija izpratne par mūziku, un 
es iestājos kordiriģentu nodaļā. 
Tur mācījos pie Emīļa Meln
gaiļa skolnieces Veltas Pļaviņas, 
savukārt pie pasniedzēja Jūlija 
Grūtupa apguvu zināšanas, kas 
vēlāk labi noderēja, vadot pūtēju 
orķestrus. Pie viņa spēlēju bazūni 
un baritonu. Skolu beidzot, sa
ņēmu diriģenta un trombonista 
kvalifikāciju.” 

Saulkrastos vajadzēja 
mūzikas skolu 
Kad 1962. gada jūlijā ar Kultū
ras ministrijas norīkojumu Jānis 
Veismanis ieradās Saulkrastos, 
šeit sākās pats rosīgākais viņa dzī
ves posms, kas tika aizpildīts ar 
mūziku, dziedātāju kolektīvu un 
kultūras nama vadīšanu, ģimeni, 
bērniem, vēlāk arī mazbērniem 
un mājas celtniecību.

„Saulkrastu vidusskolā es 
pasniedzu dziedāšanas stundas 
1.–11. klases skolēniem. Līdztekus 
Konservatorijā mācījos mūzikas 
pedagoģiju un kordiriģēšanu pie 
Gido Kokara. Jāzepa Vītola Latvi
jas Valsts konservatoriju absolvē
ju 1971. gadā kā diriģents un mū
zikas pedagogs vispārizglītojošās 
skolās.

Saulkrastu vidusskolā bija pū
tēju orķestris, bet dažādu iemeslu 
dēļ tas bija drusku panīcis. Tad 
arī man radās doma, ka vajadzīga 
bērnu mūzikas skola. Interese par 
mūziku Saulkrastos bija. Mans 
domubiedrs bija diriģents Žanis 
Bergmanis, kolhoza „Zvejnieks” 
priekšsēdētājs un Zvejniekciema 
vidusskolas direktors. Mūzikas 
skolu Saulkrastos atvēra 1968. 
gada septembrī. Skolotājiem al
gas nebija lielas, bet pamatā taču 
bija ideja par radošas, inteliģentas 
vides veidošanu. Un šī ideja pie
pildījās. 

Iespējams, ka es varēju būt 
mūzikas skolas direktors, taču 
nebiju Komunistiskās partijas 

Mūžs kopā ar Saulkrastiem un mūziku

Man šķiet, ka es vismaz 
gadus desmit esmu ar 
koriem strādājis bez 

atlīdzības, un tas nemaz 
nešķita kas aplams. 

Skolotājs nemaz 
nedrīkstēja par algu 

kori vadīt.

Jānis Veismanis: Kad man reizēm prasa, kādu recepti pareizai 
dzīvošanai es ieteiktu citiem, es allaž atbildu, ka katram pašam 
ir jāizvēlas savs ceļš un katram pašam ir jāatrod sava patiesība. 
Foto: E. Binders un no Veismaņu ģimenes arhīva

Lielākā daļa Jāņa Veismaņa dziesmu rakstītas tieši Saulkrastu 
pilsētas jauktajam korim „Bangotne”. Tās tapušas, domājot par 
saviem dziedātājiem – lai ikviena dziesma būtu viegli izdziedama un 
paliktu sirdī.
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biedrs, turklāt mani nekādi neiz
devās pielauzt tur iestāties. Kā es 
varēju iet partijā, zinot, kas noti
ka ar manu tēvu, un aizmirst visu, 
kas bija noticis Krievijā? Partijas 
sekretāri jau gan sacīja, ka tad, ja 
būšu partijā, man veidošoties pa
visam cita nākotne. Atbildēju, ka 
man pietiek ar to, kas man jau ir. 

Līdztekus darbam vidusskolā 
es mūzikas skolā mācīju teorētis
kos priekšmetus, pūšamo instru
mentu un akordeona spēli. Lai 
labi skanētu, ir jāspēlē pēc zinā
miem noteikumiem. Ar Saulkras
tu skolēnu pūtēju orķestri vienu 
gadu pat dabūjām otro vietu Sko
lēnu dziesmu svētkos pie Gunāra 
Ordelovska. 

Ja tagad būtu jāatceras visi, 
kas mācījušies Saulkrastu mūzi
kas skolā, nebūtu nemaz tik vieg
li. Viens no viņiem, piemēram, 
bija kinorežisors Alvis Lapiņš, 
tad aktrise Ligita Skujiņa, kura 
pie manis mācījās akordeonu, 
ķirurgs Pēteris Studers, moder
no deju pedagogs Dainis Ozols, 
Ingus un Aivars Pētersoni. Ingus 
tagad dzied arī dziesmas, kuras 
esmu pats sacerējis.”

Gadu desmiti 
kopā ar „Bangotni”
Vairākus gadus Jānis Veismanis 
vadīja Saulkrastu kultūras namu, 
kura jaunās ēkas celtniecība tika 
pabeigta viņa darbības laikā. Kul
tūras nams 1981. gada maijā tika 
atklāts ar jauktā kora „Bangotne” 
30 gadu jubilejas koncertu. Jāpie
bilst, ka Jānis Veismanis joprojām 
ir goda diriģents Inčukalna korī. 

„Tagad jau varu sacīt, ka 

mēs Saulkrastos dziedam gan 
ziemā, gan vasarā. Varbūt pēc 
Jāņiem mazliet atvelkam elpu. 
1962. gada rudenī es sāku diriģēt 
Saulkrastu jaukto kori, kurš vēlāk 
ieguva „Bangotnes” vārdu. Koris 
Saulkrastos ir dibināts 1951. gadā. 
Kad es to sāku vadīt, tas sākumā 
skaitījās pie skolas vecāku pado
mes, vēlāk – pie patērētāju bied
rības. Vienu brīdi mūs saistīja arī 
ar brīvprātīgo ugunsdzēsēju bied
rību. Pēc tam kori pārņēma kul
tūras nams. Ja tā padomā, kas tik 
mēs neesam bijuši! Taču pats gal
venais – ar šo kori sirsnīgi esmu 
kopā pavadījis vai visu dzīvi. 

„Bangotne” vienmēr cīnījās 
ar Ķekavas „Mozaīku” – kurš būs 
labākais. Beidzot mēs uzvarējām 
trīs gadus no vietas, līdz ceļojošo 
karogu ieguvām mūža glabāša
nā. Ar „Bangotnes” dziedātājiem 
vairākkārt braucām uz Baltkrie
viju un Ukrainu. Tur bija kori, 
ar kuriem draudzējāmies. Vēlāk 
jau ceļojām uz festivāliem Polijā 
un Ungārijā. Arī savas dziesmas – 
melodiskas, vieglāk izdzieda
mas  – rakstīju tieši „Bangotnei”, 
kad vajadzēja papildināt kora re
pertuāru.

Šovasar mani bērni, mazbēr
ni un kora „Bangotne” esošie un 
bijušie dziedātāji par godu manai 
dzimšanas dienai sarīkoja kon
certu, kuru es pats vadīju. Kopā 
izpildījām manus skaņdarbus. Uz 
koncertu bija sanākusi pilna zāle 
ar saulkrastiešiem. Tas nozīmē, 
ka mani vēl kāds tomēr atceras 
un mīl, jo jau piecus gadus esmu 
pagājis malā. 

Patiesībā jau es neko neteicu, 

tikai 2009. gadā bija jāizšķiras, 
ko darīt: saņemt algu vai pensiju. 
Un, tā kā pensija bija lielāka par 
algu, viss bija skaidrs. 

Tiesa, 47 gados, kopš esmu 
vadījis kori, ir mainījušās dzie
dāju paaudzes, bet ar lielu daļu 
Saulkrastu dziedātāju esam kļu
vuši tikpat kā radinieki, jo dziedāt 
korī cilvēki nāca ar savām ģime
nēm – vīri ar sievām un bērniem. 
Tāpat kā mūsu ģimene. Korī 
dziedāja meita Stella, dēli Andris, 
Jānis, Alvis un mazmeita Anda, 
protams, arī mana sieva Inese. 
Nedzied vienīgi mans jaunākais 
dēls Mārtiņš, lai gan varētu. Taču 
viņš strādā ar datoru un ir salicis 
vairākas manas nošu grāmatas.

Pašlaik izskatās, ka korim 
„Bangotne” ir tāds kā pārdomu 
brīdis, jo reizē ar mani pirms 
pieciem gadiem no tā aizgāja 
arī daudzi vecie dziedātāji. Bet 
esmu pieredzējis, ka, mainoties 
diriģentiem un dziedātājiem, viss 
atkal nostājas savās vietās. Manas 
attiecības ar „Bangotni”, protams, 
nav kā ar nazi nogrieztas.

Pieminēšu, ka 20 gadus esmu 
bijis Sējas kolhoza „Boļševiks” 
jauktā kora vadītājs. Tur man bija 
65 dziedātāji, un savulaik Rīgas 
rajona koru skatēs allaž izcīnījām 
trešās vietas. Šā kora vadību šobrīd 
ir pārņēmis jauns talantīgs diri
ģents Kaspars Ādamsons, un es 
redzu, ka tur viss attīstās ļoti labi.

Māja un bērni
Visi pieci diriģenta Jāņa Veismaņa 
bērni savu dzīvi vairāk vai mazāk 
ir saistījuši ar mūziku. Vistiešāk 
tēva aizsākto turpina vecākais 

dēls Andris, kurš izvēlējies mū
ziķa profesiju. Viņš ir Latvijas 
Nacionālās operas diriģents un 
mākslinieciskais konsultants, pe
dagogs Mūzikas akadēmijā, vada 
Vidzemes kamerorķestri un ka
merkori „Ave Sol”. 

„Kā es uzcēlu māju? Kad 1962. 
gadā atnācu uz Saulkrastiem, 
man tā sauktajā mācītāja mājā, 
kur tolaik bija skolas internāts, 
iedeva vienu istabiņu. Kad appre
cējos, tiku pie divistabu dzīvok
līša. Kad piedzima bērni – Stella 
un Andris – un pie mums pārnāca 
dzīvot mana māte, piecatā kļuva 
par šauru. Dabūju zemes gabalu 
Palejas ielā, un bija jāsāk domāt, 
ko darīt tālāk. Pa dienu strādāju 
divas slodzes skolā, iestājos apvie
nībā „Daiļrade” un pa nakti taisīju 
dzintara rotas. Daudz laika mie
gam neatlika. Vēl gan paveicās, 
ka palika krustmātes mantojums 
un uznāca vētra, pēc kuras varēja 
dabūt lētākus kokmateriālus. Ne
kādu „Depo” lielveikalu jau tolaik 
nebija, bet kaut kā sadabūjām 
būvmateriālus un māju uzbūvē
jām divos gados. 

Patiesībā jau manā dzīvē lielā
kā vērtība ir mani bērni. Vecākie 
bērni Stella un Andris no ma
zām dienām gāja mūzikas skolā. 
Kad tur mainījās pedagogi, And
ris kādu dienu sacīja, ka vairs uz 
mūzikas skolu neies. Paņēmu vi
ņus abus savā vidusskolas pūtēju 
orķestrī, kur abi spēlēja klarneti. 
Mūzikas skolā atgriezties nespie
du. Bet, pabeidzis 8. klasi, Andris 
sacīja, ka stāsies Mediņa mūzikas 
skolā un mācīsies par diriģentu. 
Pastrādājām, un Andris gan iestā

jās Mediņos, gan šo skolu ļoti labi 
pabeidza. 

Un vēl man ir svarīgas tās 
dziesmas, kuras esmu sacerējis. Va
dot dažādus muzikālos kolektīvus, 
vajadzēja papildināt repertuāru ar 
jauniem skaņdarbiem, un skaistie 
Saulkrasti, jūra, kāpas, saulrieti, 
arī laba dzeja rosināja rakstīt mū
ziku un veidot tautasdziesmu ap
dares. Dažkārt dziesmām vārdus 
esmu rakstījis arī pats. Man pašam 
vienas no tuvākajām ir „Jūra un tu” 
ar Laimoņa Pēlmaņa vārdiem un 
„Turiet savu zemi ciet” ar Andreja 
Eglīša vārdiem. 

Diemžēl gadu gaitā daļa 
skaņdarbu ir gājusi zudībā, pie
mēram, dziesmas vokālajiem 
ansambļiem, kā arī mūzika teāt
ra izrādei „Pēter, Pēter, kur tavi 
dēli?”. Lugu iestudēja un uzveda 
vietējais pašdarbnieku teātris. Bet 
iznāca tā, ka aizgāja gan režisors, 
gan mūzika. Toreiz jau datoru, 
kur uzkrāt sarakstīto, nebija.  

Ja man prasītu, kādu recepti 
pareizai dzīvošanai es ieteiktu ci
tiem, es allaž atbildu, ka katram 
pašam ir jāizvēlas savs ceļš un 
katram pašam ir jāatrod sava pa
tiesība. Un svarīgi ir darīt to, kas 
patiešām ir sirdslieta. Man šķiet, 
ka es vismaz gadus desmit esmu 
ar koriem strādājis bez atlīdzības, 
un tas nemaz nešķita kas aplam. 
Skolotājs nemaz nedrīkstēja par 
algu kori vadīt. To varēja darīt ti
kai sabiedriskā kārtā. Un vēl man 
ir prieks par to, kas izaug uz mūsu 
zemes gabala Sējā un manām bišu 
saimēm. 

Ģirts Kondrāts

Mūžs kopā ar Saulkrastiem un mūziku

Triju Zvaigžņu ordeņa Goda zīme, kas saņemta no Valsts prezidentes Vairas Vīķes-Freibergas, un novada 
atzinības balvas

Pirmais Jāņa Veismaņa mūzikas 
instruments bija akordeons, kura 
spēlēšanu viņš apguva pašmācības ceļā. 

Latvijas Nacionālās operas diriģents un māksliniecis-
kais padomnieks, Mūzikas akadēmijas kordiriģēšanas 
pasniedzējs Andris Veismanis: 
Tēvs arvien ir bijis labestīgs paraugs dzīvē, sadzīvē un, 
protams, arī mūzikā. Mūsu, Veismaņu, ģimene ir dziedājusi 
viņa vadītajā Saulkrastu korī „Bangotne”. Es pats sākumā 
dziedāju soprānu, tad altu grupā. Kopā ar māsu spēlējām 
klarneti tēva vadītājā Saulkrastu vidusskolas pūtēju orķestrī. 
Kad stājos Jāzepa Mediņa mūzikas skolā, mans mērķis 
bija kļūt par estrādes dziedātāju. Esmu muzicējis dažādās 
rokgrupās, taču virsroku tomēr ņēma klasiskā mūzika, kas 
ir daudz dziļāka un saturīgāka. Katrs savu dzīves ceļu, 
protams, izvēlas un veido pats, taču pamatu, uz kura vei-
dojusies mana profesionālā darbība mūzikā, neapšaubāmi 
man ir ielicis tēvs.
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Saulkrastu novada domes 29. oktobra sēdes Nr. 14 lēmumi 
Par īpašuma zemes ierīcības projekta 
izstrādi
Saulkrastu novada dome, atklāti 
balsojot „PAR” – 14 (E. Grāvītis, N. Lī
cis, L.  Vaidere, S.  Osīte, J.  Grabčiks, 
A.  Aparjode, I.  Žukovs, S.  Ancāne, 
M.  Kišuro, B.  Veide, A.  Deniškāne, 
G.  Lāčauniece, A.  Dulpiņš, A.  Silav
nieks), „PRET” – nav, „ATTURAS” – 
nav, NOLEMJ: 
1. Uzsākt izstrādāt nekustamā īpašuma 
Zvejnieku iela (kadastra apzīmējums 
80130010165), Saulkrasti, Saulkrastu 
novads, zemes ierīcības projektu.
2. Apstiprināt zemes ierīcības projekta 
darba uzdevumu.

Par īpašuma zemes ierīcības projekta 
izstrādi
Saulkrastu novada dome, atklāti 
balsojot „PAR” – 14 (E. Grāvītis, N. Lī
cis, L.  Vaidere, S.  Osīte, J.  Grabčiks, 
A.  Aparjode, I.  Žukovs, S.  Ancāne, 
M.  Kišuro, B.  Veide, A.  Deniškāne, 
G.  Lāčauniece, A.  Dulpiņš, A.  Silav
nieks), „PRET” – nav, „ATTURAS” – 
nav, NOLEMJ: 
1. Atļaut izstrādāt nekustamā īpašuma 
,,Vecplatkāji’’ (kadastra apzīmējums 
80330010367), Zvejniekciems, Saulkras
tu pagasts, Saulkrastu novads, zemes 
ierīcības projektu.
2. Apstiprināt zemes ierīcības projekta 
darba uzdevumu.

Par īpašuma zemes ierīcības projekta 
izstrādi
Saulkrastu novada dome, atklāti 
balsojot „PAR” – 14 (E. Grāvītis, N. Lī
cis, L.  Vaidere, S.  Osīte, J.  Grabčiks, 
A.  Aparjode, I.  Žukovs, S.  Ancāne, 
M.  Kišuro, B.  Veide, A.  Deniškāne, 
G.  Lāčauniece, A.  Dulpiņš, A.  Silav
nieks), „PRET” – nav, „ATTURAS” – 
nav, NOLEMJ: 
1. Atļaut izstrādāt nekustamo īpašumu 
Rīgas iela 16A (kadastra apzīmējums 
80130030776), Saulkrasti, Saulkrastu 
novads, un Selgas iela 4B, Saulkrasti, 
Saulkrastu novads (kadastra apzīmē
jums 80130030706), zemes ierīcības 
projektu.
2. Apstiprināt zemes ierīcības projekta 
darba uzdevumu.

Par zemes ierīcības projekta apstipri-
nāšanu, adreses piešķiršanu un lieto-
šanas mērķa noteikšanu
Saulkrastu novada dome, atklāti 
balsojot „PAR” – 14 (E. Grāvītis, N. Lī
cis, L.  Vaidere, S.  Osīte, J.  Grabčiks, 
A.  Aparjode, I.  Žukovs, S.  Ancāne, 
M.  Kišuro, B.  Veide, A.  Deniškāne, 
G.  Lāčauniece, A.  Dulpiņš, A.  Silav
nieks), „PRET” – nav, „ATTURAS” – 
nav, NOLEMJ: 
1. Apstiprināt izstrādāto nekustamā īpa
šuma Jūras iela 7 (kadastra apzīmējums 
80130030353), Saulkrasti, Saulkrastu 
novads, zemes ierīcības projektu.
2. Piešķirt adresi zemes gabalam, zemes 
ierīcības projektā liters ,,A’’ – Jūras iela 7, 
Saulkrasti, Saulkrastu novads, noteikt 
lietošanas mērķi – individuālo dzīvo
jamo māju  apbūve, kods 0601, platība 
0,31 ha; 
3. Piešķirt adresi zemes gabalam, ze
mes ierīcības projektā liters ,,B’’ – Jūras 
iela 7A, Saulkrasti, Saulkrastu novads, 
noteikt lietošanas mērķi – individuālo 
dzīvojamo māju  apbūve, kods 0601, 
platība 0,31 ha.
4. Piešķirt adresi zemes gabalam, zemes 
ierīcības projektā liters „C” – Jūras iela 
7B, Saulkrasti, Saulkrastu novads, no
teikt lietošanas mērķi –  individuālo 
dzīvojamo māju  apbūve, kods 0601, 
platība 0,31 ha.

Par nekustamo īpašumu apvienoša-
nu, adreses piešķiršanu un lietošanas 
mērķa noteikšanu
Saulkrastu novada dome, atklāti 
balsojot „PAR” – 14 (E. Grāvītis, N. Lī
cis, L.  Vaidere, S.  Osīte, J.  Grabčiks, 
A.  Aparjode, I.  Žukovs, S.  Ancāne, 
M.  Kišuro, B.  Veide, A.  Deniškāne, 
G.  Lāčauniece, A.  Dulpiņš, A.  Silav
nieks), „PRET” – nav, „ATTURAS” – 
nav, NOLEMJ: 
1. Atļaut apvienot X.X (vārds, uzvārds) 
piederošos nekustamos īpašumus XX 
(adrese), Saulkrastu pagasts, Saulkras
tu novads, kadastra Nr. xxxxx, platī

ba 0,077 ha, un X.X (vārds, uzvārds), 
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, 
kadastra Nr. xxxxx, platība 0,093 ha.
2. Apvienotajam īpašumam piešķirt 
adresi „Ķīšupe divi 156”, Ķīšupe 2, 
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads.
3. Noteikt apvienotā nekustamā īpašu
ma lietošanas mērķi – individuālo dzī
vojamo māju apbūve, kods 0601.

Par pašvaldībai piederošo ēku nojauk-
šanu
Saulkrastu novada dome, atklāti 
balsojot „PAR” – 14 (E. Grāvītis, N. Lī
cis, L.  Vaidere, S.  Osīte, J.  Grabčiks, 
A.  Aparjode, I.  Žukovs, S.  Ancāne, 
M.  Kišuro, B.  Veide, A.  Deniškāne, 
G.  Lāčauniece, A.  Dulpiņš, A.  Silav
nieks), „PRET” – nav, „ATTURAS” – 
nav, NOLEMJ: 
1. Sakarā ar ēku slikto tehnisko stāvokli 
uzsākt nojaukšanas procedūru  šādām 
Saulkrastu novada pašvaldībai piedero
šām ēkām:
1.1. Rīgas iela 9A, Saulkrasti, Saulkrastu 
novads, kadastra apz. 80130030974 001 
(sabiedriskā tualete);
1.2. Stirnu iela 23A, Saulkrasti, Saulkrastu 
novads, kadastra apz. 80130020160 001 
(dzīvojamā māja);
1.3. „Pluģi”, Zvejniekciems, Saul krastu 
pagasts, Saulkrastu novads, kadastra 
apz. 80330010781 001 (dzīvojamā māja).
2. Saulkrastu novada domes 2015. gada 
budžetā paredzēt līdzekļus 1. punktā 
minēto ēku nojaukšanai.

Par nedzīvojamo telpu nomas līguma 
noslēgšanu
Saulkrastu novada dome, atklāti 
balsojot „PAR” – 14 (E. Grāvītis, N. Lī
cis, L.  Vaidere, S.  Osīte, J.  Grabčiks, 
A.  Aparjode, I.  Žukovs, S.  Ancāne, 
M.  Kišuro, B.  Veide, A.  Deniškāne, 
G.  Lāčauniece, A.  Dulpiņš, A.  Silav
nieks), „PRET” – nav, „ATTURAS” – 
nav, NOLEMJ: 
1. Noslēgt nedzīvojamo telpu nomas 
līgumu par laika periodu no 2015. gada 
1. janvāra līdz 2016. gada 30. septembrim 
ar X.X (vārds, uzvārds) par Saulkrastu 
pašvaldības nedzīvojamo telpu 10,6 m2 

platībā Raiņa ielā 7, Saulkrastos, nomu 
friziera pakalpojumu sniegšanai. 
2. Noteikt nomas maksu 15,05 euro 
(piecpadsmit euro, 5 centi) un PVN 21% 
3,16 euro (trīs euro,16 centi), kopā mēnesī 
18,21 euro (astoņpadsmit euro, 21 cents).

Par zemes nomas līguma noslēgšanu
Saulkrastu novada dome, atklāti 
balsojot „PAR” – 14 (E. Grāvītis, N. Lī
cis, L.  Vaidere, S.  Osīte, J.  Grabčiks, 
A.  Aparjode, I.  Žukovs, S.  Ancāne, 
M.  Kišuro, B.  Veide, A.  Deniškāne, 
G.  Lāčauniece, A.  Dulpiņš, A.  Silav
nieks), „PRET” – nav, „ATTURAS” – 
nav, NOLEMJ: 
1. Noslēgt ar X.X (vārds, uzvārds) zemes 
nomas līgumu uz 5 (pieciem) gadiem 
par Saulkrastu novada pašvaldības ze
mes īpašuma XX (adrese), Saulkrasti, 
Saulkrastu nov., kadastra apzīmējums 
(xxxxx), daļas 350 m2 platībā iznomāša
nu sakņu dārza  uzturēšanai.
2. Noteikt nomas maksu 15% apmērā no 
zemes īpašuma kadastrālās vērtības  – 
7,20 euro (septiņi euro, 20 centi) un 1,51 
euro (viens euro, 51 cents) 21% PVN, kopā 
gadā 8,71 euro (astoņi euro 71 cents).
3. Noteikt līguma parakstīšanas termi
ņu – viens mēnesis no lēmuma spēkā 
stāšanās dienas. Gadījumā, ja vienoša
nās netiek noslēgta minētajā termiņā, 
lēmums zaudē spēku.

Par cirsmas izsoles rezultātu apstipri-
nāšanu
Saulkrastu novada dome, atklāti 
balsojot „PAR” – 14 (E. Grāvītis, N. Lī
cis, L.  Vaidere, S.  Osīte, J.  Grabčiks, 
A.  Aparjode, I.  Žukovs, S.  Ancāne, 
M.  Kišuro, B.  Veide, A.  Deniškāne, 
G.  Lāčauniece, A.  Dulpiņš, A.  Silav
nieks), „PRET” – nav, „ATTURAS” – 
nav, NOLEMJ: 
1. Apstiprināt cirsmas izsoles rezultātus 
par Saulkrastu novada pašvaldībai pie
derošas cirsmas Pirmā iela, Saulkrastos, 
Saulkrastu novadā, izsoli saskaņā ar 
26.09.2014. protokolu. 

Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu
Saulkrastu novada dome, atklāti 

balsojot „PAR” – 14 (E. Grāvītis, N. Lī
cis, L.  Vaidere, S.  Osīte, J.  Grabčiks, 
A.  Aparjode, I.  Žukovs, S.  Ancāne, 
M.  Kišuro, B.  Veide, A.  Deniškāne, 
G.  Lāčauniece, A.  Dulpiņš, A.  Silav
nieks), „PRET” – nav, „ATTURAS” – 
nav, NOLEMJ: 
1. Noteikt sociālā dzīvokļa statusu 
Saulkrastu novada pašvaldības īpašumā 
esošam dzīvoklim Leona Paegles iela 
2–5, Saulkrasti, Saulkrastu novads, ka
dastra Nr. 80139000506, dzīvokļa pla
tība 41,73 m2, īpašuma tiesība uz kuru 
nostiprināta Rīgas rajona tiesas zemes
grāmatu nodaļas Saulkrastu pilsētas 
zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 18695.

Par zemes vienību atdalīšanu un pie-
vienošanu
Saulkrastu novada dome, atklāti 
balsojot „PAR” – 14 (E. Grāvītis, N. Lī
cis, L.  Vaidere, S.  Osīte, J.  Grabčiks, 
A.  Aparjode, I.  Žukovs, S.  Ancāne, 
M.  Kišuro, B.  Veide, A.  Deniškāne, 
G.  Lāčauniece, A.  Dulpiņš, A.  Silav
nieks), „PRET” – nav, „ATTURAS” – 
nav, NOLEMJ: 
1. Atļaut atdalīt no nekustamā īpa
šuma „Apvedceļš”, Saulkrastu pa
gasts, Saulkrastu novads, kadastra 
Nr.80330040627, zemes vienības ar ka
dastra apzīmējumiem:
1.1. 8033 003 2945, platība 0,9181 ha,
1.2. 8033 003 2946, platība 0,4261 ha,
1.3. 8033 003 2947, platība 0,2758 ha,
1.4. 8033 004 0627, platība 0,2028 ha.
2. Atdalītās zemes vienības atļaut pie
vienot pie zemesgrāmatā reģistrētā 
Satiksmes ministrijai piederošā nekus
tamā īpašuma „Autoceļš A1”, Saulkras
tu pagasts, Saulkrastu novads, kadastra 
Nr. 8033 004 0120.

Par nosaukuma maiņu un lietošanas 
mērķa noteikšanu 
Saulkrastu novada dome, atklāti 
balsojot „PAR” – 13 (E. Grāvītis, N. Lī
cis, L.  Vaidere, J.  Grabčiks, A.  Aparjo
de, I.  Žukovs, S.  Ancāne, M.  Kišuro, 
B. Veide, A. Deniškāne, G. Lāčauniece, 
A.  Dulpiņš, A.  Silavnieks), „PRET” – 
nav, „ATTURAS” – nav, NOLEMJ: 
1. Zemes vienībai ar kadastra apzīmē
jumu 8033 003 2948, platība 0,0755 ha, 
mainīt nosaukumu 
no „Apvedceļš”, Saulkrastu pagasts, 
Saulkrastu novads, 
uz „V38”, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu 
novads.
2. Noteikt zemes vienībai ar kadastra 
apzīmējumu 8033 003 2948, nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķi – zeme dzelz
ceļa infrastruktūras zemes nodalījuma 
joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā, 
kods 1101. 

Par detālplānojuma zemes gabaliem 
„Timmāji” un „Artas” projekta nodo-
šanu sabiedriskajai apspriešanai un 
atzinumu saņemšanai
Saulkrastu novada dome, atklāti 
balsojot „PAR” – 14 (E. Grāvītis, N. Lī
cis, L.  Vaidere, S.  Osīte, J.  Grabčiks, 
A.  Aparjode, I.  Žukovs, S.  Ancāne, 
M.  Kišuro, B.  Veide, A.  Deniškāne, 
G.  Lāčauniece, A.  Dulpiņš, A.  Silav
nieks), „PRET” – nav, „ATTURAS” – 
nav, NOLEMJ: 
1. Nodot publiskajai apspriešanai un at
zinumu saņemšanai detālplānojuma ze
mes gabaliem „Timmāji”, Zvejniekciems, 
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, 
zemes kadastra Nr.8033  0010399,  un 
„Artas”, Zvejniekciems, Saulkrastu pa
gasts, Saulkrastu novads, zemes kadastra 
Nr. 8033 001 0405,  projektu. 
2. Publiskās apspriešanas laiku no
teikt no 2014.  gada 17.  novembra līdz 
2014. gada 15. decembrim.
3. Paziņojumu par detālplānojuma pub
lisko apspriešanu publicēt vietējā laik
rakstā „Saulkrastu Domes Ziņas” un 
pašvaldības mājaslapā.

Par Saulkrastu novada domes saisto-
šo noteikumu „Grozījumi Saulkrastu 
novada domes 2011.gada 28.decem-
bra 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”” izdošanu

Saulkrastu novada dome, atklāti 
balsojot „PAR” – 14 (E. Grāvītis, N. Lī
cis, L.  Vaidere, S.  Osīte, J.  Grabčiks, 
A.  Aparjode, I.  Žukovs, S.  Ancāne, 
M.  Kišuro, B.  Veide, A.  Deniškāne, 
G.  Lāčauniece, A.  Dulpiņš, A.  Silav
nieks), „PRET” – nav, „ATTURAS” – 
nav, NOLEMJ: 
1. Izdot Saulkrastu novada domes sais
tošos noteikumus „Grozījumi Saulkras
tu novada domes 2011. gada 28. decem
bra saistošajos noteikumos Nr. 15 „Par 
pašvaldības kompensācijas izmaksu ve
cākiem (aizbildņiem), kuru bērns netiek 
nodrošināts ar vietu Saulkrastu novada 
pašvaldības izglītības iestādē pirmssko
las izglītības programmas apguvei””.
2. Izdotos saistošos noteikumus un to 
paskaidrojuma rakstu triju darba dienu 
laikā pēc to parakstīšanas rakstveidā 
nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrijai.
3. Publicēt saistošos noteikumus 
bezmaksas informatīvajā izdevumā 
„Saulkrastu Domes Ziņas”.
4. Saistošie noteikumi stājas spēkā liku
mā „Par pašvaldībām” 45. panta noteik
tajā kārtībā.

Par Saulkrastu novada domes saistošo 
noteikumu „Kārtība, kādā tiek pie-
mērots nekustamā īpašuma nodoklis 
atsevišķiem nekustamā īpašuma no-
dokļa objektiem Saulkrastu novada 
pašvaldībā 2015. gadā” izdošanu
Saulkrastu novada dome, atklāti 
balsojot „PAR” – 14 (E. Grāvītis, N. Lī
cis, L.  Vaidere, S.  Osīte, J.  Grabčiks, 
A.  Aparjode, I.  Žukovs, S.  Ancāne, 
M.  Kišuro, B.  Veide, A.  Deniškāne, 
G.  Lāčauniece, A.  Dulpiņš, A.  Silav
nieks), „PRET” – nav, „ATTURAS” – 
nav, NOLEMJ: 
1. Izdot Saulkrastu novada domes sais
tošos noteikumus „Kārtība, kādā tiek 
piemērots nekustamā īpašuma nodok
lis atsevišķiem nekustamā īpašuma 
nodokļa objektiem Saulkrastu novada 
pašvaldībā 2015. gadā”.
2. Izdotos saistošos noteikumus un to 
paskaidrojuma rakstu triju darba dienu 
laikā pēc to parakstīšanas rakstveidā 
nosūtīt zināšanai Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministrijai.
3. Publicēt saistošos noteikumus 
bezmaksas informatīvajā izdevumā 
„Saulkrastu Domes Ziņas”.
4. Saistošie noteikumi stājas spēkā 
nākamajā dienā pēc to publicēšanas 
bezmaksas informatīvajā izdevumā 
„Saulkrastu Domes Ziņas”.

Par Saulkrastu novada dzimtsarakstu 
nodaļas  nolikuma apstiprināšanu
Saulkrastu novada dome, atklāti 
balsojot „PAR” – 14 (E. Grāvītis, N. Lī
cis, L.  Vaidere, S.  Osīte, J.  Grabčiks, 
A.  Aparjode, I.  Žukovs, S.  Ancāne, 
M.  Kišuro, B.  Veide, A.  Deniškāne, 
G.  Lāčauniece, A.  Dulpiņš, A.  Silav
nieks), „PRET” – nav, „ATTURAS” – 
nav, NOLEMJ:
1. Apstiprināt Saulkrastu novada dzimt
sarakstu nodaļas nolikumu.
2. Nolikums stājas spēkā pēc tā apstip
rināšanas.

Par Saulkrastu novada pašvaldības 
izglītības iestāžu izdevumu tāmes 
2014. gadam (no 01.09.2014.) apstip-
rināšanu
Saulkrastu novada dome, atklāti 
balsojot „PAR” – 14 (E. Grāvītis, N. Lī
cis, L.  Vaidere, S.  Osīte, J.  Grabčiks, 
A.  Aparjode, I.  Žukovs, S.  Ancāne, 
M.  Kišuro, B.  Veide, A.  Deniškāne, 
G.  Lāčauniece, A.  Dulpiņš, A.  Silav
nieks), „PRET” – nav, „ATTURAS” – 
nav, NOLEMJ:
1. Apstiprināt Saulkrastu novada paš
valdības izglītības iestāžu izdevumu 
tāmi 2014. gadam (no 01.09.2014.)

Par sadarbības līguma slēgšanu ar 
biedrību „Vidzemes zvejnieku bied-
rība”
Saulkrastu novada dome, atklāti 
balsojot „PAR” – 14 (E. Grāvītis, N. Lī
cis, L.  Vaidere, S.  Osīte, J.  Grabčiks, 
A.  Aparjode, I.  Žukovs, S.  Ancāne, 
M.  Kišuro, B.  Veide, A.  Deniškāne, 
G.  Lāčauniece, A.  Dulpiņš, A.  Silav
nieks), „PRET” – nav, „ATTURAS” – 
nav, NOLEMJ:

1. Slēgt sadarbības līgumu ar biedrību 
„Vidzemes zvejnieku biedrība” .

Par nakts redzamības ierīces nodoša-
nu sabiedriskā labuma organizācijai 
– biedrībai „Vidzemes zvejnieku bied-
rība”
Saulkrastu novada dome, atklāti 
balsojot „PAR” – 14 (E. Grāvītis, N. Lī
cis, L.  Vaidere, S.  Osīte, J.  Grabčiks, 
A.  Aparjode, I.  Žukovs, S.  Ancāne, 
M.  Kišuro, B.  Veide, A.  Deniškāne, 
G.  Lāčauniece, A.  Dulpiņš, A.  Silav
nieks), „PRET” – nav, „ATTURAS” – 
nav, NOLEMJ:
1. Nodot bezatlīdzības lietošanā bied
rībai „Vidzemes zvejnieku biedrība” 
nelietotu nakts redzamības ierīci FLIR 
HM324XP+ termovizors ar FLIR 2x pa
pildu lēcu (inventāra numurs 7983), ar 
bilances vērtību 6361,25 euro.
2. Noteikt ierīces izmantošanas termi
ņu 10 gadi. Ierīce tiek nodota biedrībai 
„Vidzemes zvejnieku biedrība”, kamēr 
tai ir sabiedriskā labuma organizācijas 
statuss, bet ne ilgāk par 10 gadiem.
3. Biedrība „Vidzemes zvejnieku bied
rība” nodrošina ierīces uzturēšanu, 
saglabāšanu un attiecīgu izmantošanu 
paredzētajiem mērķiem, kā arī sedz ar 
to saistītos izdevumus.
4. Par ierīces nodošanu bezatlīdzības 
lietošanā slēgt rakstveida līgumu. 
5. Uzdot Saulkrastu novada domes Ju
ridiskajai nodaļai sagatavot līgumu par 
ierīces nodošanu bezatlīdzības lietoša
nā.

Par finansējumu izglītojamo pārvadā-
jumiem 2015. gadā
Saulkrastu novada dome, atklāti 
balsojot „PAR” – 14 (E. Grāvītis, N. Lī
cis, L.  Vaidere, S.  Osīte, J.  Grabčiks, 
A.  Aparjode, I.  Žukovs, S.  Ancāne, 
M.  Kišuro, B.  Veide, A.  Deniškāne, 
G.  Lāčauniece, A.  Dulpiņš, A.  Silav
nieks), „PRET” – nav, „ATTURAS” – 
nav, NOLEMJ:
1. Paredzēt finansējumu 2015. gada 
Saulkrastu novada pašvaldības izde
vumu pozīcijā „Skolēnu transports uz 
skolu (Str.023)” 29  000,00 euro (t.sk. 
PVN) apmērā ekonomiskās klasifikā
cijas kodā (EKK) 2233 (izdevumi par 
transporta pakalpojumiem), lai atmak
sātu izglītojamo pārvadājumus mācību 
procesa norisei dienās laika periodā 
no 2015. gada 5. janvāra līdz 2015. gada 
18. decembrim.
2. Uzsākt veikt iepirkuma procedūru 
izglītojamo pārvadājumiem mācību 
procesa norisei dienās laika periodā 
no 2015. gada 5. janvāra līdz 2015. gada 
18. decembrim.

Par saistošo noteikumu „Grozīju-
mi 29.01.2014. saistošajos notei-
kumos Nr.  5 „Saistošie noteikumi 
par Saulkrastu novada pašvaldības 
2014. gada budžetu” izdošanu
Saulkrastu novada dome, atklāti 
balsojot „PAR” – 14 (E. Grāvītis, N. Lī
cis, L.  Vaidere, S.  Osīte, J.  Grabčiks, 
A.  Aparjode, I.  Žukovs, S.  Ancāne, 
M.  Kišuro, B.  Veide, A.  Deniškāne, 
G.  Lāčauniece, A.  Dulpiņš, A.  Silav
nieks), „PRET” – nav, „ATTURAS” – 
nav, NOLEMJ:
1. Izdot saistošos noteikumus „Gro
zījumi Saulkrastu novada domes 
29.01.2014. saistošajos noteikumos 
Nr. 5 „Saistošie noteikumi par Saulkras
tu novada pašvaldības 2014.  gada bu
džetu”.
2. Saistošos noteikumus pēc to paraks
tīšanas nosūtīt Vides aizsardzības un re
ģionālās attīstības ministrijai zināšanai.

Par nekustamā īpašuma Ceturtā iela 
54, VEF Biķernieki, izsoles rezultātu 
apstiprināšanu
Saulkrastu novada dome, atklāti 
balsojot „PAR” – 14 (E. Grāvītis, N. Lī
cis, L.  Vaidere, S.  Osīte, J.  Grabčiks, 
A.  Aparjode, I.  Žukovs, S.  Ancāne, 
M.  Kišuro, B.  Veide, A.  Deniškāne, 
G.  Lāčauniece, A.  Dulpiņš, A.  Silav
nieks), „PRET” – nav, „ATTURAS” – 
nav, NOLEMJ: 
1. Apstiprināt nekustamā īpašuma iz
soles rezultātus par Saulkrastu novada 
pašvaldībai piederoša neapbūvēta ze
mesgabala Ceturtā iela 54, VEF Biķer

12. lpp. 
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Saistošie noteikumi Nr. 14
Apstiprināti Saulkrastu novada domes 2014. gada 24. septembra sēdē (prot. Nr.13§25)

Grozījumi Saulkrastu novada domes 2010. gada 31. marta 
saistošajos noteikumos Nr. 7 

„Par nekustamā īpašuma nodokļu atvieglojumu 
piemērošanu atsevišķām nodokļu maksātāju 
kategorijām Saulkrastu novadā”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 3. punktu un likuma „Par nekustamā īpašuma 
nodokli” 5. panta trešo daļu

1. Izdarīt Saulkrastu novada do
mes 2010. gada 31. marta saistošajos 
noteikumos Nr. 7 „Par nekustamā 
īpašuma nodokļu atvieglojumu pie
mērošanu atsevišķām nodokļu mak
sātāju kategorijām Saulkrastu no
vadā” (turpmāk  – Noteikumi) šādus 
grozījumus:
1.1. Noteikumu 2.1. un 2.2. apakš
punktā svītrot vārdu „nestrādājo
šiem”;
1.2. Papildināt Noteikumu 2. punktu 
ar 2.6. apakšpunktu šādā redakcijā:

„2.6. komersantiem, kuru dzīvojamās 
mājas ir sadalītas dzīvokļu īpašumos, 
un īrnieks, kurš ir Latvijas Republikas 
rezidents, deklarējis savu dzīvesvietu 
šajā īpašumā – 70% apmērā no aprē
ķinātās nekustamā īpašuma nodokļa 
summas.”;
1.3. Izteikt Noteikumu 7. punktu 
šādā redakcijā:
„7. Nodokļa atvieglojuma saņemša
nai Noteikumu 2.1., 2.2., 2.3. un 2.6. 
apakšpunktā minētās personas ie
sniedz Saulkrastu novada domē moti

vētu rakstveida iesniegumu līdz teko
šā kalendārā gada 1. martam.”;
1.4. Papildināt Noteikumu 8. punktu 
ar 8.4. apakšpunktu šādā redakcijā:
„8.4. Noteikumu 2.6. apakšpunktā 
minētajām personām – īres līguma 
oriģinālu, iesniedzot apliecinātu ko
piju.”
2. Grozījumi stājas spēkā likuma 
„Par pašvaldībām” 45. pantā noteikta
jā kārtībā.

Domes priekšsēdētājs E. Grāvītis

Paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Noteikumu projekta nepie-
ciešamības pamatojums.

Grozījumi veikti, lai precizētu un papildinātu atsevišķus 
saistošo noteikumu punktus.

2. Īss noteikumu projekta 
satura izklāsts.

No saistošo noteikumu punktiem tiek svītrots vārds „nestrādā-
jošiem”, kā rezultātā 1. un 2. grupas invalīdi ir tiesīgi saņemt 
nekustamā īpašuma nodokļu atvieglojumus arī tad, ja viņi 
strādā.  
Saistošajos noteikumos tiek iestrādāts uzņēmējdarbības 
atbalsta princips, teritorijas attīstības un teritorijas sakārtoša-
nas princips, piemērojot nodokļu atvieglojumus 70% apmērā 
komersantiem, kuru dzīvojamās mājas ir sadalītas dzīvokļu 
īpašumos, un īrnieks, kurš ir Latvijas Republikas rezidents, ir 
deklarējis savu dzīvesvietu šajā īpašumā.

3. Informācija par plānoto 
noteikumu projekta ietekmi uz 
pašvaldības budžetu.

Noteikumu projektam nav tiešas ietekmes uz pašvaldības 
budžetu.

4. Informācija par plānoto 
noteikumu projekta ietekmi uz 
sociāli ekonomisko stāvokli 
(uzņēmējdarbības vidi) pašval-
dības teritorijā.

Noteikumu projektam ir pozitīva ietekme uz uzņēmējdarbības 
attīstību, teritorijas attīstības veicināšanu un sakārtošanu 
Saulkrastu novadā. 

5. Informācija par administratī-
vajām procedūrām

Nav.

6. Informācija par konsultāci-
jām ar privātpersonām.

Konsultācijas ar privātpersonām nav notikušas.

Saistošie noteikumi Nr. 15
Apstiprināti Saulkrastu novada domes 2014. gada 24. septembra sēdē (prot. Nr.13§26)

Saulkrastu novada pašvaldības aģentūras 
„Saulkrastu kultūras un sporta centrs” maksas 
pakalpojumu un telpu īres maksas cenrādis
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 41. panta pirmās daļas 1. punktu un Publisko aģentūru likuma  
17. panta ceturto daļu

I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi nosaka 
Saulkrastu novada pašvaldības aģen
tūras „Saulkrastu kultūras un sporta 
centrs” (turpmāk – aģentūra) maksas 
pakalpojumu un telpu īres maksu iz
cenojumu.

II. Maksas pakalpojumu un telpu 
īres maksu izcenojumi
2. Ieejas biļešu cenas aģentūras rīko
tajos pasākumos:
2.1. diskotēkas – no 1 līdz 10 euro;
2.2. atpūtas vakari, balles pie galdiņiem, 
teātra izrādes, profesionālu mākslinie
ku koncerti – no 1 līdz 25 euro;
2.3. balles, zaļumballes – no 1 līdz 
10 euro;
2.4. pasākumi bērniem – no 1 līdz 
7 euro;
2.5. tematiski pasākumi, tikšanās – no 
1 līdz 10 euro;
2.6. pašdarbības kolektīvu koncerti – 
no 1 līdz 10 euro;
2.7. sporta sacensības – no 1 līdz 
10 euro.
3. Maksa par tirdzniecības vietu aģen
tūras rīkotajos pasākumos, telpās un 
teritorijā:
3.1. par pārtikas un rūpniecības preču 
tirdzniecību bez alkohola platībai līdz 
3 m2 – 14 euro, par katru nākamo m2 – 
papildus 1 euro;
3.2. par tirdzniecību ar alkoholiska
jiem dzērieniem platībai līdz 3 m2  – 
30 euro, par katru nākamo m2 – papil
dus 1 euro;
3.3. prezentāciju organizēšanai un in
dividuālā darba veicējiem, realizējot 
savu ražoto produkciju, – 2,50 euro;
3.4. visa veida loteriju un radošo 
darbnīcu organizētājiem platībai līdz 
3 m2 – 14 euro, par katru nākamo m2 – 
papildus 1 euro.
4. Maksa par pasākumu organizēša
nu kultūras namā „Zvejniekciems”, 
Saulkrastu estrādē un Saulkrastu 
sporta centra telpās pasākuma orga
nizatoriem, kuri tirgo savas biļetes:
4.1. teātra izrādēs, koncertos, at
pūtas un izklaides pasākumos un 
sporta sacensībās bērnu auditorijai 
5% no ieņēmumiem par pārdotajām 
biļetēm;
4.2. teātra izrādēs, koncertos, atpūtas 
un izklaides pasākumos un sporta 
sacensībās pieaugušo auditorijai 10% 
no ieņēmumiem par pārdotajām biļe
tēm.
5. Maksa individuālajiem sporta spē
ļu zāles, vingrošanas un trenažieru 
zāles apmeklētājiem Saulkrastu spor
ta centrā:
5.1. 2 euro stundā;

5.2. abonements uz 1 mēnesi – 20 
euro, uz 3 mēnešiem – 50 euro, uz pus
gadu – 90 euro;
5.3. Saulkrastu un Zvejniekciema vi
dusskolu audzēkņiem (uzrādot sko
lēna apliecību un vecāku atļauju) un 
pedagogiem, Saulkrastu pašvaldības 
policijas darbiniekiem, pirmsskolas 
bērniem kopā ar vecākiem – bez mak
sas;
5.4. trenažieru zāles apmeklējums 
darba dienās no plkst. 8.00 līdz 11.00 
visiem apmeklētājiem bez maksas;
5.5. sporta zāles apmeklējums svēt
dienās no plkst.10.00 līdz 20.00 sa
skaņā ar sporta veidu grafiku visiem 
apmeklētājiem bez maksas.
6. Dalības maksa:
6.1. dalības maksa pasākumos, festi
vālos, konkursos, sacensībās:
6.1.1. vienam dalībniekam – no 1 līdz 
30 euro dienā;
6.1.2. kolektīvam, komandai – no 
10 līdz 100 euro dienā;
6.2. dalība kursos, lekcijās, radošajās 
darbnīcās un nodarbībās vienam da
lībniekam – no 1 līdz 50 euro par vienu 
nodarbību.
7. Maksa par telpu nomu:
7.1. sporta spēļu zāle un 2 ģērbtuves 
Saulkrastu sporta centrā sporta pa
sākumiem un nodarbībām – 28 euro 
stundā, atlaides – 9 mēneši 20%, 
4–9 mēneši 15%, 3 mēneši 10%;
7.2. sporta spēļu zāle Saulkrastu spor
ta centrā pasākumiem ar grīdas pa
klāju izmantošanu – 28 euro stundā + 
100 euro;
7.3. sporta spēļu 1/2 zāles un 2 ģērbtu
ves Saulkrastu sporta centrā sporta 

pasākumiem un nodarbībām – 14 euro 
stundā, atlaides – 9 mēneši 20%, 4–9 
mēneši 15%, 3 mēneši 10%;
7.4. vingrošanas zāle un 2 ģērbtuves 
Saulkrastu sporta centrā sporta pa
sākumiem un nodarbībām – 14 euro 
stundā, atlaides – 9 mēneši 20%, 4–9 
mēneši 15%, 3 mēneši 10%;
7.5. vingrošanas zāle Saulkrastu spor
ta centrā pasākumiem ar grīdas pa
klāju izmantošanu – 14 euro stundā + 
10 euro;
7.6. ģērbtuve Saulkrastu sporta cen
trā – 7 euro stundā;
7.7. skatītāju zāle un palīgtelpas kul
tūras namā „Zvejniekciems” – 28 euro 
stundā;
7.8. Mazā zāle un palīgtelpas kultūras 
namā „Zvejniekciems” – 14 euro stun
dā;
7.9. sauna Saulkrastu sporta centrā – 
14 euro stundā;
7.10. sporta zāle bērnu un jaunie
šu sporta nometnēm ne mazāk kā 
3 stundas dienā – 7 euro stundā.

III. Noslēguma jautājumi
8. Saistošie noteikumi stājas spēkā 
likuma „Par pašvaldībām” 45. pantā 
noteiktajā kārtībā.
9. Ar šo noteikumu spēkā stāšanās 
dienu spēku zaudē Saulkrastu novada 
domes 2010. gada 31. marta saistošie 
noteikumi Nr. 9 „Saulkrastu novada 
pašvaldības aģentūras „Saulkrastu 
kultūras un sporta centrs” maksas pa
kalpojumu un telpu īres maksas cen
rādis”.

Domes priekšsēdētājs E. Grāvītis

Paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Noteikumu projekta nepieciešamības 
pamatojums.

Publisko aģentūru likuma 17. panta ceturtā 
daļā noteic, ka pašvaldības aģentūras sniegtos 
pakalpojumus nosaka un to cenrādi apstiprina ar 
pašvaldības saistošajiem noteikumiem.

2. Īss noteikumu projekta satura izklāsts. Saistošie noteikumi nosaka Saulkrastu novada 
pašvaldības aģentūras „Saulkrastu kultūras un 
sporta centrs” maksas pakalpojumu un telpu 
īres maksu izcenojumu.

3. Informācija par plānoto noteikumu projek-
ta ietekmi uz pašvaldības budžetu.

Noteikumu projektam nav tiešas ietekmes uz 
pašvaldības budžetu.

4. Informācija par plānoto noteikumu pro-
jekta ietekmi uz sociāli ekonomisko stāvokli 
(uzņēmējdarbības vidi) pašvaldības teritorijā.

Nav.

5. Informācija par administratīvajām 
procedūrām

Nav.

6. Informācija par konsultācijām ar privāt-
personām.

Konsultācijas ar privātpersonām nav notikušas.

Saistošie noteikumi Nr. 17
Kārtība, kādā tiek piemērots 
nekustamā īpašuma nodoklis 
atsevišķiem nekustamā īpašuma 
nodokļa objektiem Saulkrastu  
novada pašvaldībā 2015. gadā
Izdoti saskaņā ar likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 1. panta  
otrās daļas 91. punktu, 3. panta 14. daļu, 9. panta otro daļu,

1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, 
kādā tiek piemērots nekustamā īpašu
ma nodoklis (turpmāk – nodoklis) atse
višķiem nekustamā īpašuma objektiem 
Saulkrastu novada administratīvajā te
ritorijā 2015. gadā, kā arī nosaka nekus
tamā īpašuma nodokļa maksāšanas pa
ziņojumu piespiedu izpildes termiņu.
2. Vidi degradējošu, sagruvušu vai cil
vēku drošību apdraudošu būvi apliek 
ar nekustamā īpašuma nodokļa likmi 
3 procentu apmērā no būvei piekritī
gās zemes kadastrālās vērtības vai bū
ves kadastrālās vērtības, atkarībā no 
tā, kura vērtība ir augstāka.

3. Ar nodokli neapliek dzīvojamo 
māju palīgēkas, ja palīgēkas platība 
pārsniedz 25 kvadrātmetrus, izņemot 
garāžas.
4. Nodokļa maksāšanas paziņojuma 
piespiedu izpilde tiek veikta 7 gadu 
laikā no nekustamā īpašuma no
dokļa samaksas termiņa iestāšanās 
 brīža.
5. Saistošie noteikumi stājas spēkā 
nākamajā dienā pēc to publicēšanas 
bezmaksas informatīvajā izdevumā 
„Saulkrastu Domes Ziņas”.

Domes priekšsēdētājs E. Grāvītis

Paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma 
raksta sadaļas Norādāmā informācija

1. Projekta 
nepieciešamības 
pamatojums

Saistošo noteikumu „Kārtība, kādā tiek piemērots nekustamā īpašuma 
nodoklis atsevišķiem nekustamā īpašuma nodokļa objektiem Saulkrastu 
novada pašvaldībā 2015. gadā” projekts (turpmāk – Projekts) izstrādāts, 
pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” (turpmāk – 
Likums):
a) 1. panta otrās daļas 91. punktu, kas noteic, ka ar nekustamā īpašuma 
nodokli neapliek dzīvojamo māju palīgēkas, ja palīgēkas platība pārsniedz 
25 m2 un pašvaldība to neaplikšanu ar nodokli ir noteikusi ar saviem 
saistošajiem noteikumiem, izņemot garāžas;
b) 3.panta 14. daļu, kas noteic, ka vidi degradējošu, sagruvušu vai cilvēku 
drošību apdraudošu būvi apliek ar nekustamā īpašuma nodokļa likmi 3 
procentu apmērā, ja to ir noteikusi pašvaldība savos saistošajos noteiku-
mos, kurus tā publicē līdz pirmstaksācijas gada 1. novembrim, no lielākās 
turpmāk minētās kadastrālās vērtības:
1) būvei piekritīgās zemes kadastrālās vērtības;
2) būves kadastrālās vērtības.
c) 9. panta otro daļu, kas noteic, ka pašvaldība, pieņemot saistošos 
noteikumus, ir tiesīga noteikt nodokļa maksāšanas paziņojumu piespiedu 
izpildes termiņu, kas nepārsniedz septiņus gadus no nodokļa samaksas 
termiņa iestāšanās brīža.

2. Īss projekta 
satura izklāsts

Saistošie noteikumi izstrādāti, lai noteiktu kārtību, kādā tiek piemērots 
nekustamā īpašuma nodoklis (turpmāk – nodoklis) atsevišķiem nekustamā 
īpašuma objektiem Saulkrastu novada administratīvajā teritorijā 2015. 
gadā, kā arī nosaka nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumu 
piespiedu izpildes termiņu. Saistošie noteikumi nosaka:
1) ar nekustamā īpašuma nodokli apliekamos un neapliekamos objektus;
2) nodokļu maksāšanas paziņojumu piespiedu izpildes termiņu.

3. Informācija par 
plānoto projekta 
ietekmi uz pašval-
dības budžetu

Kopējais pašvaldības budžeta ieņēmumu apjoms no nekustamā īpašuma 
nodokļa iekasējuma tiek paredzēts nemainīgs. 

4. Informācija 
par plānoto 
projekta ietekmi 
uz sociāli eko-
nomisko stāvokli 
(uzņēmējdarbības 
vidi) pašvaldības 
teritorijā

Sabiedrības mērķgrupa, uz kuru attiecināms grozījumu saistošo noteikumu 
tiesiskais regulējums, ir Saulkrastu novada nodokļu maksātāji. 

5. Informācija par 
administratīvajām 
procedūrām

Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi tiks piešķirti, veicot aprēķinu. 

6. Informācija par 
konsultācijām ar 
privātpersonām

Sagatavojot saistošo noteikumu grozījumu projektu, 
pārrunas ar sabiedrības pārstāvjiem netika veiktas, jo tie labvēlīgi ietekmē 
nodokļa maksātājus.
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Arhitektam, saulkrastietim 
Imantam Jākobsonam – 80
Šā gada 20. oktobrī arhitektam 
Imantam Jākobsonam apritētu 
80 gadi.

Imants Jākobsons dzimis Jelga
vā 1934. gada 20. oktobrī, miris 
1993. gada 15. februārī. Iekļauts Jel
gavas ievērojamo cilvēku sarakstā.

Tēvs – Johans Jākobsons bija 
Jelgavas rajona sakaru kantora 
4. telegrāfa un telefona elektro
montieris. 1938. gadā apbalvots 
par labu darbu ar 4. pakāpes Atzi
nības krusta Goda zīmi.

Māte – Olga Jākobsone strā
dājusi Jelgavas linu fabrikā un 
upju kuģniecībā.

Māsa – Dzidra Vītiņa (dzim. 
Jākobsone) ekonomiste.

Imants Jākobsons mācās Jel
gavas Valsts skolotāju institūta 
paraugpamatskolā.

Jau šajā laikā dabas mācības, 
ģeogrāfijas u. c. burtnīcās top 
skaisti zīmējumi, Imants zīmē arī 
apsveikuma kartītes. Skolas gaitas 
pārtrauc karš. Jelgava pēc kara ir 
izpostīta, un iznīcināta tiek arī visa 
Imanta Jēkabsona vecāku iedzīve.

Pēc tam Imants Jākobsons 
mācās 3. Jelgavas pilsētas sep
tiņgadīgajā skolā un 1948. gada 
18. jūnijā ar teicamām sekmēm 
beidz septiņgadīgās skolas pilnu 
kursu. 1948. gadā iestājas Jelgavas 
1. vidusskolā un 1952. gadā ar tei
camām atzīmēm beidz šīs skolas 
pilnu kursu.

Pamatojoties uz Tautas komi
sāru padomes 1944. gada 21. jū
nija lēmumu Nr. 750 „Par mācību 
kvalitātes uzlabošanas pasāku
miem skolās” Imants Jākobsons 
tiek apbalvots ar sudraba medaļu. 
Saskaņā ar PSRS Tautas komisāru 
padomes 1945. gada 30. maijā ap
stiprinātā nolikuma 4.§ par zelta 
un sudraba medaļām – „par tei
camām sekmēm un priekšzīmīgu 
uzvešanos” – „šī apliecība dod 
tiesības Jākobsonam Imantam 
Johana d. iestāties PSRS augstā
kajās mācību iestādēs bez iestāju 
pārbaudījumiem”.

No 1952. gada septembra 
līdz 1958. gada jūnijam Imants 
Jākobsons mācās Latvijas Valsts 
universitātē – Inženiertehniskās 
fakultātes arhitektūras nodaļā. 
1958. gadā sāk darbu Rīgas pilsē
tas institūtā „Latgiprogorstroj”. 
No 1961. gada ir Arhitektu savie
nības biedrs.

Imants Jākobsons visu savu 
darba mūžu nostrādā Rīgas „Pil
sētprojekts” institūtā. 1961. gadā 
sāk kā arhitekts, vēlāk jau kā 
arhitektu grupas vecākais. No 
1966. gada ir galvenais projektu 
arhitekts, bet no 1978. gada – in
stitūta otrās, vēlāk septītās ar
hitektu konstruktoru darbnīcas 
vadītājs.

Nozīmīgākās celtnes projektē 
kopā ar arhitekti Martu Staņu un 
Haraldu Kanderu: Dailes teātri 
Rīgā no 1959. gada līdz 1976. ga
dam (teātris ir iekļauts Latvijas 
kultūras kanonā), 1970.  gadā 
dzīvojamo ēku Rīgā, Brīvības 
ielā  313. Imants Jākobsons ir au
toru kolektīva vadītājs un līdz
autors lielākajām Jelgavas dzīvo
jamajām vienībām – kvartālam 
Lielās ielas un Dambja ceļa stūrī 
1972. gadā, RAF mikrorajonam 
un tā sabiedriskajam centram 
1975. gadā un Tukuma rajona 
P/S  „Zemgale” skolai kopā ar ar
hitektēm Veru Savisko un Ināru 
Akolovu 1981. gadā.

No 1978. gada līdz 1993. ga
dam vada autoru kolektīvu, kas 
veic projektēšanu Latvijas Nacio
nālās operas rekonstrukcijai. 

Prēmēti tiek vairāki konkursa 
projekti: 

•	 autoru	 kolektīvā	 –	 daudz
dzīvokļu dzīvojamais rajons Mas
kavā 1959. gadā,

•	 veicināšanas	 	prēmija  –	 Pa
domju nams Daugavpilī 1970. gadā, 

•	 2./3.	 prēmija	 par	 L-316	 un	
M3 sērijas tipa dzīvojamo ēku 
projektu.

Ar Dailes teātra projektu 
piedalās starptautiskā scenogrā
fijas un teātru arhitektu izstādē 

„Prāgas kvadrinnāle79”, piedalās 
konkursā par Rīgas metro – Oš
kalnu un Raiņa – stacijām.

Piedalās starptautiskā projek
tu konkursā „Parc de la villette” 
Parīzē autoru kolektīvā ar arhi
tektiem Indru Grietēnu, Veru Sa
visko, Modri Ģelzi, Ausmu Skuji
ņu, Gunāru Melbergu, dizaineru 
I. Kārkliņu, asistenti Ināru Ako
lovu, tēlnieku Ojāru Feldbergu 
un inženieriem Juri Ozoliņu un 
P. Baronu, kā arī Starptautiskajā 
teātra ēku projektu konkursā Bu
dapeštā.

Projektē vasarnīcas vasarnī
cu kooperatīvos „Inčupe”, „Lai
ma”, „Pabaži” Saulkrastu novadā. 
Ir projekti Rīgas un Vidzemes 
jūrmalas vasarnīcām, kā arī in
dividuālām dzīvojamām mājām 
(privātmājas un mākslinieku 
darbnīcas tēlniekiem Jānim Kar
lovam, Ojāram Feldbergam) gan 
Rīgā, gan Latvijā.

Projektē arī sabiedrisko un 
dzīvojamo ēku interjerus, kamī
nus u.c. dekoratīvus elementus.

1961. gadā uzceltais Valmieras 
kultūras nams ar 790 vietām ir ar
hitektu Imanta Jākobsona, Dzin
tara Dribas un Regīna Jaunušānes 
kopdarbs.

Veikala „Politiskā grāmata” 
Rīgā rekonstrukcija 1966. gadā 
veikta pēc arhitektu Imanta Jā
kobsona un Edvīna Vecumnieka 
projekta sadarbībā ar tēlnieku 
Voldemāru Rapiķi.

No 1984. gada līdz 1986. ga
dam tiek projektēts dzīvojamais 
kvartāls „DārzciemsIII” Deglava 
ielā Rīgā.

Kad Imants Jākobsons ir 
7.  darbnīcas vadītājs, viņš vada 
objektu izstrādi ēku kompleksam 
Republikas laukumā, koncertu 
zālei ar 2500 vietām, Rīgā Operas 
un baleta teātra rekonstrukcijai, 
viesnīcai Rēzeknē, komponistu 
radošai mājai Jūrmalā, 300 vie
tu lielai sanatorijai maskaviešu 
pilsētas izpildkomitejai u.c. Vie
nīgais projekts, kas tika realizēts 

dzīvē šajā laikā, arhitektūras gru
pas sadarbībā, ir Zemkopības mi
nistrijas ēkas pabeigšana.

1986.gadā Imants Jākobsons 
kopā ar arhitektiem Dzintaru 
Dribu un Rūsiņu Riņķi projektē 
administratīvo ēku Saulkrastos. 
Tika izstrādāti interjera projekti.

Apbalvojumi: 
•	 Zelta	 medaļa	 par	 sasniegu

miem PSRS tautas saimniecības 
attīstībā – par Dailes teātra projek
tēšanu. PSRS Vissavienības Tautas 
saimniecības sasniegumu galve
nās komitejas lēmums Nr.  7984 
1977. gada 25. novembrī. Šobrīd 
medaļa atrodas Rīgas vēstures un 
kuģniecības muzejā.

•	Darba	 veterāna	 medaļa	 ar	
Latvijas PSR Augstākās Padomes 
rīkojumu 1984. gada 24. aprīlī.

•	 Latvijas	PSR	Ministru	Pado
mes prēmija 1989. gadā.

•	 Ed.	Smiļģa	 jubilejas	medaļa	
par Dailes teātri Ed. Smiļģa simt
gadē 1986. gadā (Teātra savienī
ba – bija idejas autore Ed. Smiļģa 
medaļas izveidei).

Jau no 1962. gada arhitekts 
dodas ārzemju braucienos, lai 
piedalītos projektu pieredzes ap
maiņas braucienos, izstādēs un 
konkursos speciālistu grupas sa
stāvā. Savā darba mūžā Imants Jā
kobsons dodas uz Poliju, Franciju, 
Čehoslovākiju, Bulgāriju, Ungāri
ju, Japānu, Austriju un Vāciju.

1986. gadā Imants Jākobsons 
strādā Arhitektu savienībā par 
vadītāja vietnieku sekciju dzīvo
jamo māju projektēšanā. Uzstājas 
ar lekcijām un ziņojumiem par 
institūta „zinātņu” organizēšanas 
galvenajām līnijām. 1992. gadā 
I.  Jākobsons nodibina savu arhi
tektu biroju. 

1960. gadu sākumā Iman
tam Jākobsonam piešķir apbū
ves gabalu Inčupē. Kā stāsta Ilze 
Jākobsone (Imanta atraitne), sā
kumā Inčupē tapusi maza būdi
ņa ar slīpu jumtu un vienu slīpu 
sienu. Laikā, kad meita Ulla bija 
maziņa, īrējuši pie kaimiņiem 
vienu istabiņu, jo pašiem neesot 
bijis ne ūdens, ne citu ērtību. 
Kad tikko iestādītās ābelītes 
apgrauzuši zaķi, sapratuši, ka 
apbūves gabalam apkārt ir jā
liek sēta. Pēc tam jau sāka būvēt 
pašu vasarnīcu. Tā kā jaunajam 
arhitektam ļoti patika Japānas 
arhitektūra, vasarnīcai arī bija 
jābūt ar šī virziena pazīmēm  – 
horizontālu jumtu un stikla 
sienu, kas pavērsta uz dārzu. 
Arhitektam mīļākais augs bija 
dadzis, patika koka smarža, ļoti 
mīlēja savus suņus – sanbernāru 
Arro un kokerspanielu Džimmi
ju. Saviem tuviniekiem Imants 
Jākobsons bija teicis: kad aiz
iešot pensijā, nodarbošoties ar 
koka darbiem un no koka pats 
veidošot mēbeles savai ģimenei, 
citādi visu darba mūžu esot pro
jektējis ne tikai ēkas, bet arī mē
beles, interjerus un pat kamīnus 
citiem. Taču pāragrā nāve neļā
va šim sapnim piepildīties.

No 2004. gada keramiķe Ilze 
Jākobsone ar meitu mākslinieci 
Ullu pārnāk no Rīgas dzīvot pa
stāvīgi uz Saulkrastiem. Līdz ar 
to vasarnīcu nācās nojaukt un tās 
vietā būvēt ziemas māju.

Dagnija Gurtiņa

Rakstā izmantoti materiāli no arhi-
tekta Imanta Jākobsona, viņa ģimenes 
un kolēģu personīgajiem arhīviem.Imanta Jēkabsona, Dzintara Dribas un Rūsiņu Riņķa projektētā Saulkrastu novada domes ēka.

No kreisās: Imants Jākobsons, Rūsiņš Riņķis un Dzintars Driba.
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Sasniegumi 
akadēmiskajā 
airēšanā
18. oktobrī Majoros norisinājās 
sezonas noslēguma sacensības 
akadēmiskajā airēšanā, kur aug
stu rezultātu ieguva arī saulkras
tietis – Murjāņu sporta ģimnā
zijas audzēknis Kristaps Kligins. 

Kristapa interesi par sportu vei
cināja un tajā ievirzīja sporta sko
lotāji Dzidra Dulpiņa un klases 
audzinātājs Gunārs Lācis Zvej
niekciema vidusskolā, kur jaunais 
sportists mācījās līdz 9. klasei.

Saulkrastiete uzvar Siguldas 
kalnu maratonā 2014
25. oktobrī norisinājās jau 
vienpadsmitais ikgadējais 
Siguldas kalnu maratons. Kopš 
2008. gada maratona distance 
ir iekļauta pasaulslavenā 
Monblāna maratona 
kvalifikācijas skrējienu listē. 

Šogad maratona uzvarētāji abso
lūtajā ieskaitē bija Irita Puķīte no 
Saulkrastiem, kura 55 km kalnu 
distanci veica 6 stundās 14 mi
nūtēs un 23 sekundēs, un Arnis 

Rumbenieks no Ventspils. Irita 
apliecināja, ka ir ne tikai ātrākā 
maratona distancē, bet arī sprintā, 
izcīnot Ziediņkalna karalienes ti
tulu – visātrāk veicot starta sprin
tu (kāpumu). Vēl startēja 55 km 
Gatis Ozoliņš (99. vieta), 36 km 
Andris Jansons (14. vieta), Guntis 
Vijgriezis (8.vieta) un 15 km Uģis 
Kūliņš (31.vieta). Kopā kalnu ma
ratonā startēja 755 dalībnieki.

Dzintra Rēķe

25. oktobrī Saulkrastu sporta 
centrā norisinājās bērnu Spor
ta diena un LKA Karatē līga 
20142. Sporta dienā piedalījās 
aptuveni 200 sportistu no visas 

Vidzemes vecumā no 4 līdz 12 
gadiem. Daudziem bērniem šīs 
bija pirmās sacensības. Visvairāk 
bija sportistu vecumā no 4 līdz 8 
gadiem, kuri treniņus uzsākuši 

tikai šogad. Neskatoties uz mazo 
pieredzi, jaunie karatisti uzrā
dīja ļoti labus rezultātus. Šāda 
Sporta diena Saulkrastos notika 
pirmo reizi. Pasākums noritēja 

uz 12 laukumiem ar ļoti intere
santām cīņām. Visi dalībnieki 
saņēma medaļas un diplomus, 
kā arī dāvanas no „Alojas želeja”, 
bet godalgoto vietu ieguvēji sa

ņēma medaļas. Liels paldies PA 
„Saulkrastu kultūras un sporta 
centrs” par atbalstu!

Kapars Riekstiņš

Pilns medaļu komplekts 
Latvijas čempionātā 
orientēšanās sportā
Latvijas čempionātā 
orientēšanās sportā, kas notika 
Jēkabpils novada Viesītē, 
piedalījās 15 orientieristi arī no 
Saulkrastiem. 

Par čempioni gan vidējā distan
cē, gan stafetē S18 grupā kļuva 
Kendija Aparjode. V16 grupā 
Uldis Upītis vidējā distancē ie
guva bronzas medaļu un stafetē 
kopā ar Kristeru Aparjodu sud
raba medaļu. Pārējo saulkrastie
šu uzrādītie rezultāti: Simona 
Voldiņa, Anda Upīte, Nora Ķigu
re – visām 5. vieta stafetē; Artis 
Puķīte – 12. vieta; Gatis Puķīte, 
Uģis Kūliņš, Dainis Aparjods – 
14. vieta; Irita Puķīte – 6. vieta; 
Ainārs Lupiķis – 28. vieta; Jānis 
Peilāns – 17.vieta; Kārlis Kosma
čevs – 9. vieta.

Latvijas XRace sacensībās, 
kuras notika 5 kārtās no aprīļa 
līdz septembrim, loti pārliecino

ši MIX klasē uzvarēja saulkras
tieši Māra, Jānis un Edgars Pei
lāni. Katras sacensības laikā bija 
jāveic sarežģīti orientēšanās 
uzdevumi, braucot gan ar velo
sipēdu un laivu, gan skrienot; 
distances ilgums uzvarētājiem – 

aptuveni 5 stundas, garums 40–
50 km.  

2014. gada orientēšanā sezonas 
pēdējās „Saulkrastu balvas” sacen
sības notiks 29. novembrī Lilastē.

Dzintra Rēķe

Veiksmīgi uzsāk jauno sezonu
Zvejniekciema vidusskolas 
dažādu vecumu volejbolisti 
piedalās Latvijas Volejbola 
federācijas „Kausa izcīņas” 
sacensībās.

4. oktobrī Valgundē notika sa
censības volejbolā C2 grupas 
zēniem.  Šajās sacensībās Zvej
niekciema vidusskolas komanda, 
kurā spēlēja A. Jansens, J. Jur
kevics, R. Sergejevs, M. Kursišs, 
R. Šauriņš, A. Skrīvelis, A. T. Tur
kupols, M. Baltais, M. Keišs, ie
guva 4. vietu.

5. oktobrī Svētē spēkiem mē
rojās D1 grupas meiteņu volej

bola komandas. Šajās sacensībās 
Zvejniekciema vidusskolas mei
teņu komanda izcīnīja 2. vietu. 
Komandā spēlēja E. K. Avramuka, 
U. Tirule, L. Neimane, S. Pastare, 
E. D. Virse, U. T. Viļķele, U. Stru
piša.

11. oktobrī Ozolniekos noti
ka volejbola sacensības B2 gru
pas meitenēm. Šajās sacensībās 
Zvejniekciema vidusskolas ko
mandai 2. vieta. Komandā spēlēja 
M.  Martinsone, S. S. Umbraško, 
K. Ūdre, P. Dalbiņa, K. E. Sakne, 
A. K. Nolle.

12. oktobrī Vecumniekos 
notika volejbola sacensības D1 

grupas zēniem. Zvejniekciema vi
dusskolas zēnu komanda izcīnīja 
3. vietu. Komandā spēlēja A.  Jan
sens, J. Jurkevics, R. Sergejevs, 
M. Kursišs, R. Šauriņš, A. Skrīve
lis, A. T. Turkupols, M. Baltais.

12. oktobrī volejbola sacensī
bās Rīgā  piedalījās B1 grupas mei
teņu komanda, izcīnot 2.vietu.  
Komandā spēlēja M. Martinsone, 
S. S. Umbraško, A. Jermacāne, 
Ī. Zaķe, K.Ūdre, K. E. Sakne.  B1 
grupas meiteņu komanda iekļuva 
pirmajā finālgrupā un turpinās 
spēles, lai cīnītos par medaļām.

Dzidra Dulpiņa

Pirmo reizi Saulkrastos bērnu Sporta 
diena un LKA Karatē līga 2014-2

Karatē dienas dalībnieki. Foto no domes arhīva

Airētājs Kristaps Kligins. Foto no personīgā arhīva

Peilānu uzvaras finišs. Foto no domes arhīva
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“Saulkrastu Domes Ziņas”
„Saulkrastu Domes Ziņas”
Saulkrastu novada dome
Raiņa iela 8, Saulkrasti,
Saulkrastu novads, LV 2160
www.saulkrasti.lv 
*
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Marika Grasmane
Tālr. 67142514, 28634639
e-pasts: marika.grasmane@saulkrasti.lv
*
Reģistrācijas apliecība Nr. 1633
Izdevējs  – SIA „Rīgas Apriņķa Avīze”
Lāčplēša iela 24, Rīga, LV 1011.
PVN reģ. nr. LV40103037514
*
Tirāža: 3000 eksemplāri
*
Par ievietotās informācijas precizitāti 
atbild raksta autors. Rakstu saturs ne 
vienmēr pauž domes viedokli.
*
Ar informatīvo izdevumu elektroniskā 
formātā var iepazīties arī Saulkrastu 
pašvaldības interneta vietnē 
www.saulkrasti.lv, sadaļā 
„Saulkrastu Domes Ziņas”.

Oktobrī Saulkrastu novada 
Dzimtsarakstu nodaļā 
reģistrēti
Francis Lācis
Jēkabs Balodis
Rolands Oskars Brīvkalns
Šarlote Smudze
Sveicam mazuļus un 
viņu vecākus!

Sirsnīgi sveicam 
nozīmīgajā jubilejā
Maiju Augusti Eipuri
Dzidru Ansoni
Mildu Andrejevu
Sofiju Magretovu
Valdu Pelci
Intu Ritu Birznieci
Ausmu Bečeri
Vinetu Svārupi
Intu Līdumu
Rutu Janeviču
Anatoliju Hotmirovu
Jāni Gulbi
Viju Cimermani
Annu Šnori
Ritu Kalniņu
Vidalīnu Teresi Jurgeļoneni
Dzintru Cerciņu
Mihailu Ogurcovu
Andreju Majoru 
Valdi Groskaufmani

Saulkrastu novada dome 
izsaka līdzjūtību aizsaulē 
aizgājušo tuviniekiem.
Arvīds Zīriņš
12.10.1929. – 17.10.2014.

Zigurds Bergins
18.02.1923. – 20.10.2014.

Imants Kāpiņš
12.12.1921. – 23.10.2014.

Lidija Smilga
03.08.1925. – 25.10.2014.

No 10. novembra Saulkrastu 
domes zālē apskatāma fotostudi
jas „Fotomobilizācija” dalībnieku 
Harija Zemīša un Anitas Sakas fo
togrāfiju izstāde „Mūzika un deja 
Saulkrastos”.
No 11. novembra kultūras nama 
„Zvejniekciems” Mazajā zālē – jau
nās gleznotājas Baibas Apsītes va
dītā Saulkrastu pirmsskolas bērnu 
vizuālās mākslas pulciņa dalībnie
ku darbu izstāde „Rudens”.
11. novembrī Lāčplēša dienas sarī
kojums: plkst. 18 svētbrīdis Saulkras
tu Pēterupes ev. lut. baznīcā, pēc 
svētbrīža – lāpu gājiens uz latviešu 
karavīru atceres vietu Saulkrastu 
kapos. Lūgums līdzi ņemt lāpas, lai 
gājienu darītu gaišāku! 
14. novembrī plkst. 19 kultū
ras namā „Zvejniekciems” Latvijas 
valsts 96. gadadienai veltītais svi
nīgais sarīkojums „Mūsu saknes”: 
Atzinības rakstu pasniegšana, svēt
ku koncerts (piedalās Saulkrastu 
mākslinieciskie kolektīvi). Pēc 
koncerta balle kopā ar grupu „Vēja 
muzikanti” (līdz plkst. 1). Iesakām 
līdzi ņemt „groziņu”! Ieeja bez 
maksas. Iedzīvotāju ērtībām kur
sēs bezmaksas autobuss maršrutā: 
Baltā kāpa (18.30) – centrs (18.40) – 
kultūras nams „Zvejniekciems”. 
Autobuss atpakaļ kursēs pēc svēt
ku koncerta un plkst. 1). 
18. novembrī no plkst. 19.50 
Saules laukumā tiks demonstrē
ta Dz. Gekas dokumentālā filma 
„Kur palika mūsu tēvi” un kopīgi 
veidota gaismas zīme Latvijai; 
plkst. 21 kopā ar visas pasau
les latviešiem dziedāsim Latvijas 

valsts himnu, pēc tam būs iespēja 
noskatīties Dz. Gekas dokumen
tālo filmu „Jānis Čakste”.
22. novembrī plkst. 20 kultūras 
namā „Zvejniekciems” Saulkrastu 
jauktais koris „Anima” aicina uz 
koncertuzvedumu „Saules kras
tos”. Koncertā dzirdēsim pasaules 
pirmatskaņojumus, mūziku, kura 
radīta, balstoties uz interesantiem 
un kultūrvēsturiskiem notiku
miem Saulkrastu novadā.  
Koncerta īpašie viesi: Sonora Vai
ce (soprāns), Jānis Misiņš (bass), 
Julgī Stalte (alts).
Instrumentālais sastāvs: Laima 
Jansone (kokle), Edgars Beļickis 
(klavieres), Andris Grunte (kon
trabass), Mārtiņš Miļevskis (per
kusijas), stīgu kvartets „Fantastic 
four”, kā arī koklētāju ansamblis 
„Saule” Solveigas Ivanovas vadībā.
Solisti: Elīna Šmukste, Ilona Ha
ņina, Eduards Plankājs, Dagnija 
un Matīss Tuči, Gabriela Geka, 
Ronalds Biezais, Laila Zālīte.
Biļešu cena iepriekšpārdošanā 
3 eiro, koncerta dienā 5 eiro.
Biļetes nopērkamas Saulkrastu 
sporta centrā un kultūras namā 
„Zvejniekciems” no 10. novembra.
27. novembrī plkst. 13 kultū
ras namā „Zvejniekciems” Mazajā 
zālē pieaugušo izglītības projekta 
ietvaros notiks lekcija „Uzturs – 
uzturam”. Lektore Ināra Kaļiņina. 
Ieeja bez maksas.
27. novembrī plkst. 15 kultū
ras namā „Zvejniekciems” māks
las un mūzikas konkursa „Saules 
krasts” vizuālās mākslas konkursa 
uzvarētāju apbalvošana. Kon

kursa dalībnieku darbu izstāde 
apskatāma kultūras nama „Zvej
niekciems” foajē. Šā gada konkur
sa moto – „Vēju stāsti”.
28. novembrī kultūras namā 
„Zvejniekciems” mākslas un mū
zikas konkursa „Saules krasts” 
mazpilsētu un lauku mūzikas 
skolu 2.–4. klavieru klases au
dzēkņu konkurss. Apbalvošana – 
pēc konkursa. Katrs konkursa da
lībnieks izpilda divus skaņdarbus: 
J. S. Baha skaņdarbu un 19. vai 20. 
gadsimta komponista skaņdarbu 
(raksturs pēc izvēles).
30. novembrī plkst. 15 Saules 
laukumā visi aicināti iedegt gais
mas Saulkrastu svētku eglē kopā 
ar Saulkrastu mazajiem dejotā
jiem, Ruksīti un Lapsu! 
6. decembrī plkst. 18 kultūras 
namā „Zvejniekciems” gadskārtē
jais senioru tautas deju kolektīvu 
koncerts „Sadancošana Ziemas 
saulgriežos”. Ieeja bez maksas.
13. decembrī no plkst. 10 
Saulkrastu sporta centrā gads
kārtējais Ziemassvētku tirdziņš! 
Aicinām amatniekus un Latvijā 
ražotās pārtikas pārdevējus pie
teikties jau iepriekš pa tālruni 
67954179 (pieteikšanās no 19. no
vembra katru darba dienu no 
plkst. 9 līdz 17).

SPORtA AfišA
15. novembrī plkst. 15 sporta 
centrā Latvijas meistarsacīkstes 
florbolā, 1. līga: FK „Rīga1” – 
„Saulkalne”.
17. novembrī plkst. 15 sporta 
centrā Latvijas meistarsacīkstes flor

bolā, 1.līga: FK „Rīga1” – „Lekrings”.
19. novembrī plkst. 20.30 
sporta centrā Latvijas meistarsa
cīkstes telpu futbolā, 3.līga: „Tai
pans” – „Evolution Gaming”.
19. novembrī plkst. 17.20 
sporta centrā Latvijas meistarsa
cīkstes florbolā U12 un U14 vecu
ma grupās: FBK „SĀC” – Cēsis.
22. novembrī plkst. 18 (nevis 
kā iepriekš ziņots plkst. 11) picēri
jā „Bundulis” Saulkrastu čempio
nāts zolītē, 6. posms.
23. novembrī plkst. 11 spor
ta centrā Saulkrastu čempionāts 
novusā, 6. posms.
29. novembrī Lilastē „Saulkras
tu balva” orientēšanās sportā.
3. decembrī plkst. 20.30 
sporta centrā Latvijas meistarsa
cīkstes telpu futbolā, 3. līga: „Tai
pans” – „Akela kļūdījās”.
5. decembrī plkst. 20 sporta 
centrā LBL3 spēle Saulkrasti – 
Rūjiena. Ieeja bez maksas, skatī
tājiem loterija.
7. decembrī plkst. 11 sporta 
centrā Saulkrastu čempionāts 
galda tenisā, 6. posms.
9. decembrī sporta centrā LBL3 
spēle Saulkrasti – Rīdzene. Ieeja 
bez maksas, skatītājiem loterija.

SENiORu AKtiVitātES
2. decembrī plkst. 13 domes 
zālē tikšanās ar Māru Zvaigzni – 
aktrisi un ekoloģiska dzīvesveida 
atbalstītāju.
Kolektīvs izrāžu „Divi kapteiņi” 
un „Saules pelni” apmeklējums 
Dailes un Valmieras teātrī decem
brī un janvārī.

Par pašvaldības policijas paveikto oktobrī
Oktobrī Saulkrastu pašvaldības 
policijas darbinieki ir saņēmuši 
53 izsaukumus, par dažādiem pār
kāpumiem aizturētas 13 personas, 
no kurām par atrašanos sabiedris
kā vietā alkohola reibuma stāvoklī 
četras personas, 10 personas no
gādātas Rīgas reģiona pārvaldes 
Saulkrastu policijas iecirknī tālā
ku darbību veikšanai, viena per
sona par mehāniskā transportlī
dzekļa vadīšanu reibuma stāvoklī 

nodota Valsts policijas Ceļu poli
cijas darbiniekiem, trīs personas 
nogādātas savā dzīves vietā. 

Trijos gadījumos izsaukti 
dzīvnieku patversmes „Mežavai
rogi” darbinieki, lai sniegtu palī
dzību cietušiem vai bojā gājušiem 
dzīvniekiem.

Sastādīti 63 administratīvā 
pārkāpuma protokoli, viens ad
ministratīvā pārkāpuma protokols 
par teritorijas vai piegulošās teri

torijas nesakopšanu, 60 adminis
tratīvā pārkāpuma protokoli par 
likuma „Atkritumu apsaimnieko
šanas likums” prasību nepildīšanu, 
pieci administratīvā pārkāpuma 
protokoli par apstāšanās un stā
vēšanas noteikumu pārkāpšanu, 
viens administratīvā pārkāpuma 
protokols par ceļa piegružošanu 
un viens administratīvā pārkāpu
ma protokols par publiska pasāku
ma rīkošanu bez saskaņojuma.

Piecos gadījumos sniegta pa
līdzība neatliekamās medicīnis
kās palīdzības brigādei.

Uzsāktas divas administra
tīvā pārkāpuma lietvedības: par 
nekustamā īpašuma un tai piegu
lošās teritorijas nesakopšanu; par 
mājdzīvnieku labturības noteiku
mu neievērošanu.

Guntis Vinteris

Svecīšu vakars 

Svētdien, 23. novembrī, 
plkst. 15 

Saulkrastu kapsētā 
Svecīšu vakars.

nieki, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu 
novads, kadastra  Nr. 80330031493,  iz
soli saskaņā ar  17.10.2014. protokolu. 

Par nekustamā īpašuma „Roze 291” iz-
soles rezultātu apstiprināšanu
Saulkrastu novada dome, atklāti 
balsojot „PAR” – 14 (E. Grāvītis, N. Lī
cis, L.  Vaidere, S.  Osīte, J.  Grabčiks, 
A.  Aparjode, I.  Žukovs, S.  Ancāne, 
M.  Kišuro, B.  Veide, A.  Deniškāne, 
G.  Lāčauniece, A.  Dulpiņš, A.  Silav
nieks), „PRET” – nav, „ATTURAS” – 
nav, NOLEMJ: 
1. Apstiprināt nekustamā īpašuma iz
soles rezultātus par Saulkrastu novada 
pašvaldībai piederoša neapbūvēta ze
mesgabala „Roze 291”, Roze, Saulkras
tu pagasts, Saulkrastu novads, kadas
tra  Nr. 80330032823,  izsoli saskaņā ar  
17.10.2014. protokolu. 

Par finansējumu piešķiršanu informa-
tīvā izdevuma „Saulkrastu Domes Zi-
ņas” izdošanai 2015. gadā un 2016. gadā

Saulkrastu novada dome, atklāti 
balsojot „PAR” – 14 (E. Grāvītis, N. Lī
cis, L.  Vaidere, S.  Osīte, J.  Grabčiks, 
A.  Aparjode, I.  Žukovs, S.  Ancāne, 
M.  Kišuro, B.  Veide, A.  Deniškāne, 
G.  Lāčauniece, A.  Dulpiņš, A.  Silav
nieks), „PRET” – nav, „ATTURAS” – 
nav, NOLEMJ: 
1. Paredzēt finansējumu 2015. gada 
Saulkrastu novada pašvaldības izde
vumu pozīcijā „Pārējā ekonomiskā 
darbība (Str.0115)” 17  500,00 euro 
(t.sk. PVN) apmērā ekonomiskās kla
sifikācijas kodā (EKK) 2239 (pārējie ar 
iestādes reprezentācijas, ar iestādes 
darbības veicamo funkciju nodro
šināšanu saistītie pakalpojumi), lai 
nodrošinātu informatīvā izdevuma 
„Saulkrastu Domes Ziņas” izdošanu 
2015. gadā.
2. Paredzēt finansējumu 2016.  gada 
Saulkrastu novada pašvaldības izde
vumu pozīcijā „Pārējā ekonomiskā 
darbība (Str.0115)” 17 500,00 euro (t.sk. 
PVN) apmērā ekonomiskās klasifikāci
jas kodā (EKK) 2239 (pārējie ar iestādes 
reprezentācijas, ar iestādes darbības 

veicamo funkciju nodrošināšanu saistī
tie pakalpojumi), lai nodrošinātu infor
matīvā izdevuma „Saulkrastu Domes 
Ziņas” izdošanu 2016. gadā.
3. Uzsākt veikt iepirkuma procedūru, 
lai nodrošinātu informatīvā izdevuma 
„Saulkrastu Domes Ziņas” izdošanu 
2015. gadā un 2016. gadā.

Par projekta priekšfinansēšanu
Saulkrastu novada dome, atklāti 
balsojot „PAR” – 14 (E. Grāvītis, N. Lī
cis, L.  Vaidere, S.  Osīte, J.  Grabčiks, 
A.  Aparjode, I.  Žukovs, S.  Ancāne, 
M.  Kišuro, B.  Veide, A.  Deniškāne, 
G.  Lāčauniece, A.  Dulpiņš, A.  Silav
nieks), „PRET” – nav, „ATTURAS” – 
nav, NOLEMJ: 
1. Palielināt Saulkrastu novada pašval
dības 2014.gada budžeta ieņēmumus:
1.1. Ieņēmumu pozīciju „Citi iepriekš 
neklasificētie maksas pakalpojumi” 
(ekonomiskās klasifikācijas kods (EKK) 
21.4994)” par 6411,00 euro.
2. Palielināt Saulkrastu novada pašval
dības budžeta 2014. gada izdevumus:
2.2. Izdevumu pozīciju „Projekts „Zivju 

resursu aizsardzības pasākumu nodro
šināšanai nepieciešamā aprīkojuma ie
gāde Saulkrastu novadam (Str.017246)””  
EKK 5239 (pārējie pamatlīdzekļi) par 
6411,00 euro apmērā (projekts 140).
3. Iemaksāt priekšfinansējumu projekta 
realizācijai Valsts kasē atvērtajā projek
ta kontā: LV68TREL9802415018000, 
6410,36 euro apmērā.
4. Veikt atbilstošus grozījumus 2014. 
gada 29. janvāra saistošajos noteikumos 
Nr. 5 „Saistošie noteikumi par Saulkras
tu novada pašvaldības 2014. gada bu
džetu”, iekļaujot tajos lēmuma 1. un 2. 
punktā minētos grozījumus.

Domes priekšsēdētājs E. Grāvītis

Ar pilnu domes lēmumu tekstu (ievē-
rojot Fizisko peronu datu aizsardzī-
bas likumā noteikto) var iepazīties 
Saulkrastu novada pašvaldības inter-
neta vietnē www.saulkrasti.lv, sadaļā 
„Domes lēmumi”.
Nākamā domes ikmēneša sēde no-
tiks trešdien, 26. novembrī, plkst.15 
Saulkrastu novada domē Raiņa ielā 8.

Saulkrastu novada domes 29. oktobra sēdes Nr. 14 lēmumi 
8. lpp. 


