
Neatkarības atjaunošanas 
gadadienas svinības Saulkrastos
Sagaidot LR Neatkarības 
atjaunošanas gadadienu, 
valstī tika daudz runāts par 
šīs dienas vēsturisko nozīmi. 
Vienlaikus tā ir arī diena, kas 
uzsāk mūsu valsts 100 gadu 
jubilejas svinības. 

3. maijā Saulkrastos jau tradicio-
nāli notika pirmssvētku dienas 
orientēšanās spēle – šogad ar 
nosaukumu „Koki kāpj debesīs”. 
Izrādās, ka mūsu novads ir visai 
bagāts ar dižiem kokiem un diž-
kokiem. Tās ir gan priedes, gan 
dižskābarži, gan liepas, gan bērzi. 

Pašā dienas sākumā uz spē-
li tika aicināti tie kājāmgājēji, 
kuri gribēja nesteidzīgi iepazīt 
Saulkrastu kokus, – gan ģimenes 
ar mazuļiem ratiņos (maršruts 
bija ērti izbraucams vismazāka-
jiem saulkrastiešiem), gan sā-
kumskolu un pirmsskolas izglī-
tības iestāžu audzēkņi. Diena 
bija jauka, saulīte koši spīdēja, 
un plkst. 11.00 improvizētās ek-
spedīcijās devās PII „Rūķītis” 
grupa „Cielaviņa” un 3 drosmīgu 
māmiņu komandas: „Šoreiz ti-
kai meitenes”, „Līga un Ričards” 
un Jana Bukovska ar mazdēliņu. 
Šajā ekspedīcijā mazuļi dažādos 
kontrolpunktos satika gan Ārstu, 
gan Lāci, gan Krokodilu, gan Zaķi 
un kopā veica dažādus atjautības 
uzdevumus. Mazuļi bija apmieri-
nāti, jo saņēma gardas balvas un 
īpašas nozīmītes, kas liecina, ka 
viņi ir aktīvi spēles dalībnieki! 

Vakarpusē plkst. 19.00 no 
Saules laukuma skrējienā pa 
Saulkrastiem devās nopietnāki 
jaunieši un daži pieaugušie, pa-
visam 13 komandas – kopā 42 da-

lībnieki. Šajā maršrutā konkuren-
ce bija nopietnāka, svarīgi bija 
plānot maršrutu, un tas nebūt 
nelikās viegli. 1. vietu šajā skrē-
jienā ieguva komanda „Suncoast 
crew”, 2. vietu – „Salāti”, 3. vietā 
„Raiminese”, daudz neatpalika arī 
pārējie dalībnieki. Īpašu balvu – 
baltu galdautu – saņēma koman-
da „Bulderes”, jo spēlē piedalījās 
triju paaudžu dāmas: vecmāmiņa, 
māmiņa un meitiņa. Prieks par 
tik stiprām ģimenēm! 

Savukārt plkst. 22.00 sākās 
skrējiens drosmīgiem kājām-
gājējiem un autobraucējiem. 
Šoreiz autobraucēju sacensības 
uzraudzīja CP ekipāžas, un tas 
ļoti disciplinēja braucējus. Starp 
21  komandu visātrākā un precī-
zākā bija komanda ar zīmīgu no-

saukumu „Neuztraucies – trau-
cies”, 2. vietā apvienība „Rallijs 
vieno”, 3. vietā „Busiņš”. Baltu 
galdautu 4. maija svinībām sa-
ņēma ģimene, kas sevi pieteica 
kā komandu „Banānu tik – tak”! 
29 drosmīgu nakts skrējēju vidū 
par visātrāko un precīzāko kļuva 
Dāvis Blankenbergs, 2. vietā ie-
rindojās „Suncoast crew -2”, bet 
3. vietā – „Fiksā”. Īpašu balvu par 
ģimeniskuma veicināšanu saņē-
ma komanda „Citādās”! 

Spēles izskaņā Saulkrastus ie-
dārdināja un visus orientieristus 
sveica rokgrupa „Līvi&Buks”. Jau 
mazliet pāri pusnaktij kā brīniš-
ķīgs vēlējums visiem saulkras-
tiešiem izskanēja „Līvu” dziesma 
„Ozolam” ar vēlējumu būt tik 

stipriem kā ozoliem, simtiem 
gadu vijot lapotnes! 

Svētku dienas 4. maija rīts ausa 
saulains un silts, un jaunajā Pē-
terupes skvērā pulcējās ļaudis, lai 
arī Saulkrastos akcijas „Apskauj 
Latviju!” ietvaros stādītu Latvijas 
simtgades ozolu. Sanākušajiem 
bija iespēja ar parakstu apliecināt, 
ka viņi ir bijuši klāt šajā vēsturiska-
jā brīdī, jo kopā ar novada karogu, 
naudas monētu un „Saulkrastu 
Domes Ziņu” jaunāko izdevumu 
laika kapsulā tika ielikts arī klāt-
esošo parakstīts dokuments. 

Folkloras kopas „Dvīga” dzies-
mas vijās pārmaiņus ar svinīgām 
uzrunām – klātesošos uzrunā-
ja Saulkrastu novada domes 
priekšsēdētājs Ervīns Grāvītis, 

Valsts mežu Jelgavas kokaudzē-
tavas vadītāja Dace Rosicka un 
Valts robežsardzes Rīgas pārval-
des Skultes I kategorijas nodaļas 
priekšnieks Oskars Mitrevičs. 

Sens latviešu tautas ticējums 
vēstī, ka ozolu stāda gados cie-
nījami ļaudis, tādēļ pati koka 
stādīšana Saulkrastos bija uzti-
cēta trim godājamiem saulkras-
tiešiem  – Janīnai Timermanei, 
Ēvaldam Krūkliņam un Jānim 
Veismanim. 

Kad mazais ozoliņš bija jau ie-
stādīts, ikviens tika aicināts svi-
nēt Baltā galdauta svētkus, svinēt 
mūsu brīvību! 

Vija Skudra, PA „Saulkrastu  
kultūras un sporta centrs
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Mazie orientieristi pēc spēles. Foto: D. Gurtiņa

Latvijas simtgades ozola stādīšana 
bija uzticēta trim godājamiem 
saulkrastiešiem – Janīnai Timer-
manei, Ēvaldam Krūkliņam un 
Jānim Veismanim.

Gaidām priekšlikumus Saulkrastu 
lielās balvas piešķiršanai
Saulkrastu novada dome līdz 
15. jūnijam aicina iesniegt 
priekšlikumus Saulkrastu 
lielās balvas piešķiršanai, 
iesniedzot rakstisku 
ierosinājumu Saulkrastu domē.

Saulkrastu lielā balva ir augstā-
kais Saulkrastu domes apbalvo-
jums. Saulkrastu lielo balvu  – 
mākslas darba atveidojumu un 
naudas balvu – piešķir kā apbal-
vojumu par izciliem nopelniem 
vai sasniegumiem Saulkrastu paš-
valdības labā tautsaimniecības, 
zinātnes, veselības aizsardzības, 
sociālās aprūpes, drošības, kul-
tūras, izglītības, sporta, sabied-
riskajā, saimnieciskajā darbā un 
Saulkrastu vārda popularizēšanā. 
Izsniedzot Saulkrastu lielo balvu, 
īpašniekam tiek izmaksāta vien-

reizēja naudas balva četru mini-
mālo mēnešalgu apmērā.

Apbalvojumu var piešķirt fizis-
kai personai, juridiskai personai, 
Saulkrastu domes institūcijai, 
pašdarbības kolektīvam un sporta 
kolektīvam. 

Tiesības ieteikt apbalvošanai 
citu personu, iesniedzot Saulkras-
tu domē rakstisku ierosinājumu, 
ir fizisku personu grupai (ne ma-
zāk kā 5 personas), juridiskai per-
sonai un domes deputātam.

Ierosinājumā par apbalvošanu 
jānorāda:

1) apbalvojamās personas 
dati – vārds, uzvārds, dzīvesvieta 
vai nosaukums un adrese,

2) nopelnu apraksts, par ku-
riem ierosina apbalvošanai,

3) dati par iesniedzēju – vārds, 
uzvārds, dzīvesvieta vai nosau-
kums un adrese.

Fizisku personu grupas ierosi-
nājumu par personas izvirzīšanu 
apbalvojumam paraksta visi gru-
pas locekļi, norādot savu vārdu, 
uzvārdu un dzīvesvietu.

Juridiskas personas ierosinā-
jumam par personas izvirzīšanu 
apbalvojumam jāpievieno lē-
mums.

Saulkrastu lielo balvu plānots 
pasniegt Saulkrastu svētkos, kas 
šogad notiks no 30. jūnija līdz 
2. jūlijam.

Gaidām jūsu ierosinājumus!

Sakopta apkārtne un 
iestādītas 1000 priedītes
Neskatoties uz vēso laiku, 
arī šogad iedzīvotāji 
čakli darbojās novada 
teritorijas labiekārtošanā 
un sakopšanā. 

Talcinieki iztīrīja Pēterupes un 
Ķīšupes krastus un sakopa Paba-
žu stacijas apkārtni, Saulkrastu 
stacijas mežu un novada pieved-
ceļus. Lai novads kļūtu vēl zaļāks, 
kā arī lai stiprinātu kāpu zonu, 
tika iestādīti 1000 priežu stādi. 

Kā vienmēr aktīvi darbojās dārz-
kopības kooperatīvu iedzīvotāji, 
sakārtojot savu apkārtni.

Savukārt nestandarta atkritu-
mu akcijas laikā, ko Saulkrastu 
novada dome rīkoja sadarbībā ar 
SIA „ZAAO”, tika savākti 298 m3 
lielgabarīta atkritumu.

Saulkrastu novada dome izsa-
ka pateicību viesiem, kas pieda-
lījās novada labiekārtošanas un 
sakopšanas darbos. Turēsim tīru 
un sakoptu mūsu novadu!

Notiks muzeju nakts pasākums un 
sezonas atklāšanas svētki

Sestdien, 20. maijā, visi aicināti apmeklēt muzeju nakti 
„Zvejnieks pie laika rata stūres”. Savukārt pēc nedēļas, 27. maijā, 

notiks sezonas atklāšanas svētki „Ieripo Saulkrastu vasarā!”. 
Plašāka informācija 12. lappusē.
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Ielu un ceļu remontdarbi turpinās
Pašlaik Saulkrastu novadā turpinās pagājušajā gadā iesāktie 
ielu un ceļu remontdarbi. Ņemot vērā remontdarbu tehnisko 

specifiku – darbu laikā uz brauktuvēm tiek uzklāts grants 
šķembu maisījums, kuram nožūstot tas tiek greiderēts un ar 

ceļa veltni sablietēts, – tostarp mainīgos laikapstākļus, dažviet 
iespējama neliela ceļu seguma deformācija, kas darbu procesā 

tiks novērsta. Saulkrastu novada dome aicina iedzīvotājus ar 
sapratni izturēties pret iespējamām neērtībām. Plānots, ka 

remontdarbi turpināsies līdz š. g. 1. jūnijam.

PAZIŅOJUMS
par Saulkrastu novada attīstības 
programmas 2014.–2020. gadam
grozījumu izstrādes uzsākšanu
Saulkrastu novada dome infor-
mē, ka saskaņā ar Saulkrastu 
novada domes 2017. gada 26. ap-
rīļa sēdes lēmumu (protokols Nr. 
5/2017§47) „Par Saulkrastu nova-
da attīstības programmas 2014.–
2020. gadam grozījumu izstrādes 
uzsākšanu” (turpmāk – Lēmums), 
ir uzsākta Saulkrastu novada at-
tīstības programmas 2014.–2020. 
gadam (turpmāk – Attīstības 
programma) grozījumu izstrāde, 
apstiprināts darba uzdevums un 
izstrādes vadības grupas sastāvs.

Attīstības programma ir vidē-
ja termiņa attīstības plānošanas 
dokuments. Tās mērķis ir noteikt 
Saulkrastu novada domes priori-
tātes, rīcības virzienus un pamatu 
pašvaldības īstermiņa plānošanas 
dokumentiem (Rīcības plānam un 
Investīciju plānam), atbilstošu akti-
vitāšu veikšanai nākamos trīs gadus.

Attīstības programmas gro-
zījumu izstrāde uzsākta, lai ak-

tualizētu un precizētu Attīstības 
programmā iekļautās rīcības, kā 
arī lai iekļautu pašvaldības īste-
notā „LIFE+” programmas „Vides 
politika un pārvaldība” projekta 
LIFE13 ENV/LV/000839 „Ekosis-
tēmu un to sniegto pakalpojumu 
novērtējuma pieejas pielietojums 
dabas daudzveidības aizsardzībā 
un pārvaldībā” ietvaros izstrādātās 
iniciatīvas un ierosinājumus Attīs-
tības programmas grozījumiem.

Attīstības programmas grozīju-
mu izstrādes plānotais laiks – no 
2017. gada aprīļa līdz 2017.  ga da 
decembrim. Ar detalizētu infor-
māciju par esošo Attīstības prog-
rammas redakciju un tās grozī-
jumiem var iepazīties Saulkrastu 
novada domes interneta vietnes 
www.saulkrasti.lv sadaļā „Attīstī-
bas programma” 5/2017.

Rakstiskus priekšlikumus 
par Attīstības programmas gro-
zījumu projektu iesniegt līdz 

2018. gada 31. janvārim:
•	 personīgi	Saulkrastu	novada	

domē: Raiņa ielā 8, Saulkrastos, 
darba dienās plkst. 8.30–17.00;
•	 sūtot	 pa	 pastu	 uz	 adresi:	

Saulkrastu novada dome, Raiņa 
iela 8, Saulkrasti, Saulkrastu no-
vads, LV-2160;
•	 sūtot	 elektroniski	 uz	

Saulkrastu novada domes e-pasta 
adresi: dome@saulkrasti.lv.

Informācija par sabiedrības 
līdzdalības iespējām, kā arī cita 
veida informācija par Attīstības 
programmas izstrādes gaitu tiks 
ievietota Saulkrastu novada do-
mes mājas lapā www.saulkrasti.lv 
un publicēta Saulkrastu novada 
domes informatīvajā izdevumā 
„Saulkrastu Domes Ziņas”.

Kontaktpersona: Anita Līce, 
Saulkrastu novada domes At-
tīstības un plānošanas nodaļas 
projektu vadītāja, tālr. 67142515, 
e-pasts: anita.lice@saulkrasti.lv. 

Notiks nekustamo īpašumu izsoles
Saulkrastu novada dome pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu 
soli pašvaldībai piederošus nekustamos īpašumus:
1)	 neapbūvētu	zemesgabalu	Pļavas iela 17, Saulkrasti, Saulkras-

tu nov., kadastra Nr. 8013 003 0781, ar platību 3118 m2, nosacītā 
cena – EUR 12 800,00, nodrošinājuma nauda – EUR 1280,00;
2)	 neapbūvētu	zemesgabalu	Pļavas iela 19, Saulkrasti, Saulkras-

tu nov., kadastra Nr. 8013 003 3067, ar platību 2641 m2, nosacītā 
cena – EUR 12 000,00, nodrošinājuma nauda – EUR 1200,00;
3)	 neapbūvētu	zemesgabalu	Pļavas iela 21, Saulkrasti, Saulkras-

tu nov., kadastra Nr. 8013 003 3068, ar platību 2415 m2, nosacītā 
cena – EUR 12 200,00, nodrošinājuma nauda – EUR 1220,00.

Objektu izsoles notiks 2017. gada 16. jūnijā plkst. 10.00, 10.30, 
11.00 Saulkrastu novada domes otrā stāva zālē Raiņa ielā 8, 
Saulkrastos, Saulkrastu novadā. 

Dalībnieku reģistrācija Saulkrastu novada domē 107. kabinetā 
domes darba laikā, sākot no nākamās darba dienas no paziņojuma 
publicēšanas	„Latvijas	Vēstnesī”	līdz	2017. gada	16.	jūnija	plkst.	9.50.	
4)	 neapbūvētu	zemesgabalu	Pļavas iela 23, Saulkrasti, Saulkras-

tu nov., kadastra Nr. 8013 003 3069, ar platību 2455 m2, nosacītā 
cena – EUR 12 000,00, nodrošinājuma nauda – EUR 1200,00;
5)	 neapbūvētu	zemesgabalu	Pļavas iela 25, Saulkrasti, Saulkras-

tu nov., kadastra Nr. 8013 003 3070, ar platību 2440 m2, nosacītā 
cena – EUR 10 200,00, nodrošinājuma nauda – EUR 1020,00;
6)	 neapbūvētu	zemesgabalu	Pļavas iela 27, Saulkrasti, Saulkras-

tu nov., kadastra Nr. 8013 003 3071, ar platību 2401 m2, nosacītā 
cena – EUR 10 300,00, nodrošinājuma nauda – EUR 1030,00.

Objektu izsoles notiks 2017.  gada 30.  jūnijā plkst. 10.00, 
10.30, 11.00 Saulkrastu novada domes otrā stāva zālē Raiņa ielā 8, 
Saulkrastos, Saulkrastu novadā. 

Dalībnieku reģistrācija Saulkrastu novada domē 107. kabinetā 
domes darba laikā, sākot no nākamās darba dienas no paziņojuma 
publicēšanas	„Latvijas	Vēstnesī”	līdz	2017. gada	30.	jūnija	plkst.	9.50.	

Nodrošinājuma naudu iemaksāt Saulkrastu novada domes, reģ. 
Nr. 90000068680, bankas kontā Nr. LV 78UNLA0050008528948, 
AS „SEB Banka”, līdz reģistrācijai izsolei. 

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties www.saulkrasti.lv un 
Saulkrastu novada domē 102.  kabinetā Raiņa ielā 8, Saulkrastos, 
Saulkrastu novadā, darba laikā.

NVA konsultācijas
Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) 

Siguldas filiāles darbinieki pieņems klientus  1. un 5. jūnijā no 
plkst. 10.00 līdz 15.00 Saulkrastu domes telpās – zālē, 2. stāvā.

Skolēnu darbs vasarā
Lai nodrošinātu iespēju iegūt 
darba prasmes un iemaņas, kā 
arī sniegtu atbalstu ģimenēm 
ar bērniem, Saulkrastu novada 
domes aprīļa sēdē tika pieņemts 
lēmums pašvaldības Īpašumu 
apsaimniekošanas nodaļas 
Labiekārtošanas daļā izveidot 
četras pagaidu amata vietas, uz 
kurām var pieteikties jaunieši 
vecumā no 13 līdz 19 gadiem. 

Laika	 posmā	 no	 5.	 jūnija	 līdz	
25.  augustam kopumā varēs strā-
dāt 16 jaunieši, katrs divas nedēļas 
četras stundas dienā. Atalgojums ir 
noteikts 125 eiro apmērā, tajā skai-
tā darba devēja un darba ņēmēja 
valsts sociālās apdrošināšanas ob-
ligātās iemaksas. Plānots, ka bērni 
strādās labiekārtošanas darbus – 
uzkops laukumus un skvērus, stā-
dīs un kops ziedus un augus. 

Jauniešiem, kuri vēlas preten-
dēt	uz	šīm	darbavietām,	jābūt	vis-
pārējo pamatskolu vai vidusskolu 
skolēniem,	 kā	 arī	 jābūt	 deklarē-
tiem Saulkrastu novada adminis-
tratīvajā teritorijā. 

Darbavietas prioritāri tiks no-
drošinātas sociāli mazaizsargā-
to –	trūcīgo,	maznodrošināto	un	
daudzbērnu – ģimeņu bērniem. 
Pārējiem	 darbavietas	 būs	 pie-
ejamas pieteikumu iesniegšanas 
secībā.

Lai pieteiktos darbam vasa-
ras periodā, skolēniem līdz š. g. 
26. maijam aizpildīta pietikuma 
anketa jāiesniedz Klientu ap-
kalpošanas centrā Raiņa ielā 8 
Saulkrastu novada domes darba 
laikā. Pieteikuma anketa pieejama 
Klientu apkalpošanas centrā un 
pašvaldības interneta vietnē www.
saulkrasti.lv sadaļā „Jaunumi”. 

Sociālais dienests piedāvā 
jaunus pakalpojumus
Saulkrastu sociālajā dienestā no šī 
gada	maija	būs	pieejami	divi	jauni	
sociālās	aprūpes	pakalpojumi:

- mobilā higiēnas centra pa-
kalpojums – pakalpojuma ie-
tvaros tiek nodrošināts mobilās 
aprūpes	 busiņš,	 klientam	 būs	
iespēja saņemt šādus pakalpoju-
mus: mazgāšanos dušā – perso-
nīgo higiēnu; matu apgriešanu; 
pēdu	aprūpi	–	aparātpedikīru;	ve-
ļas mazgāšanu, ja nepieciešams;

- mobilā higiēnas centra du-
šas pakalpojums – pakalpojuma 
ietvaros tiek nodrošināts mobi-
lās	 aprūpes	 busiņš,	 vizītes	 laikā	
pie	 aprūpējamā	 tiek	nodrošināta	
speciālistu palīdzība personiskās 
higiēnas (nomazgāšanās dušā) 
veikšanai ar atbilstošu aprīkoju-
mu;	siltā	un	aukstā	ūdens	padeve	
personiskās	 higiēnas	 un	 aprūpes	
nodrošināšanai.
Aprūpes	pakalpojumi	paredzē-

ti Saulkrastu novadā deklarētām 
pensijas vecuma personām un 
I un II grupas invalīdiem, kuriem 
trūkst	 nepieciešamās	 infrastruk-
tūras,	 lai	nomazgātos	mājas	aps-
tākļos (pakalpojums tiek piešķirts 
bez personas ienākumu izvērtē-
šanas). 

Lai pieteiktos pakalpojuma 
saņemšanai,	 lūdzam	 zvanīt	 uz	
Saulkrastu sociālo dienestu, tālr. 
67142510.

Vēl ērtāka iespēja šķirot pārstrādei 
derīgos materiālus savā privātmājā
Saulkrastu novada dome, 
turpinot sadarbību ar 
SIA „ZAAO” (ZAAO), ir 
nodrošinājusi, ka tiek 
paplašināts Saulkrastu novada 
iedzīvotājiem piedāvāto 
pakalpojumu klāsts atkritumu 
apsaimniekošanā, sevišķi 
uzsverot atkritumu dalītās 
vākšanas sistēmas attīstību.

Papildus esošajiem dalīto atkritu-
mu savākšanas pakalpojumiem – 
EKO punktiem un EKO lauku-
mam – ZAAO piedāvā Saulkrastu 
pilsētas un Zvejniekciema privāt-
māju iedzīvotājiem jaunu indi-
viduālo dalīto atkritumu savāk-
šanas pakalpojumu. Saulkrasti ir 
izvēlēti par pirmo teritoriju, kur 
ZAAO uzsāks šāda pakalpojuma 
piedāvāšanu un izpildi.

Individuālais dalīto atkritumu 
savākšanas pakalpojums nodroši-
na vēl vieglāku atkritumu šķiroša-
nu ikdienā – nošķirotos materiālus 
var uzglabāt tiem paredzētos, ar 
krāsainām uzlīmēm marķētos kon-
teineros savā īpašumā un ZAAO 
tos iztukšos pēc noteikta grafika. 
Pareizi šķirojot un nododot pār-
strādei otrreiz izmantojamos ma-

teriālus, var ierobežot maksājumu 
pieaugumu par nešķirotu sadzī-
ves atkritumu apsaimniekošanu, 
jo pārstrādei derīgos materiālus 
ZAAO savāc bez maksas.

Individuālo dalīto atkritumu 
savākšanas pakalpojumu ZAAO 
sāks nodrošināt ar 2017. gada 
1.	 jūniju.	 Saulkrastu	 pilsētas	 un	
Zvejniekciema privātmāju iedzī-
votāji aicināti jau tagad sazinā-
ties ar ZAAO, noslēgt sadarbības 
līgumu un izmantot modernu 
un	 mūsdienīgu	 atkritumu	 ap-
saimniekošanas pakalpojumu. 

Pakalpojumu var pieteikt, zvanot 
pa	tālr.	29221847	vai	sūtot	pietei-
kuma e-pastu uz zaao@zaao.lv. 
Līgumu par individuālo dalīto at-
kritumu savākšanas pakalpojumu 
iespējams noslēgt arī EKO lauku-
mā Rīgas ielā 96a, Saulkrastos, 
laukuma darba laikā: pirmdie-
nās, otrdienās no plkst. 8.00 līdz 
16.00, ceturtdienās, piektdienās 
no plkst. 11.00 līdz 19.00, sestdie-
nās no plkst. 10.00 līdz 18.00.

Zane Legzdiņa, 
SIA „ZAAO”
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Projektu konkurss Saulkrastu novada 
iedzīvotājiem, biedrībām un uzņēmējiem
Saulkrastu novada dome 
izsludina projektu konkursu 
pašvaldības finansējuma 
saņemšanai ar mērķi uzlabot 
dzīves vides kvalitāti Saulkrastu 
novadā, balstoties uz iedzīvotāju 
iniciatīvām. 

Projekta iesniegumu iesniedz 
Saulkrastu novada domē, Raiņa ielā 
8, Saulkrastos, Saulkrastu nova-
dā, LV-2160, Klientu apkalpošanas 
centrā līdz 2017. gada 19. jūnijam 
plkst. 17.00.

Aicinām iepazīties ar konkursa 
nolikumu. 

Pielikumi (projekta pieteikums, 
atskaites un līguma paraugi) pieeja-
mi pašvaldības oficiālajā interneta 
vietnē: www.saulkrasti.lv, sadaļā 
„Dome – Projekti”.

Apstiprināts Saulkrastu novada do-
mes 2017. gada 26. aprīļa sēdē (prot. 
Nr. 5/2017§47)

Nolikums par Saulkrastu 
novada domes finansējuma 
piešķiršanu no projektu 
atbalsta fonda 2017. gadam
I. Vispārīgie jautājumi

1. Nolikums nosaka kārtību, 
kādā tiek iesniegti, novērtēti un no 
Saulkrastu novada domes izveidotā 
projektu atbalsta fonda (turpmāk – 
Fonds) līdzfinansēti projektu ie-
sniegumi Saulkrastu novada domes 
izsludinātajā projektu konkursā. 

2. Saulkrastu novada dome iz-
veido Fondu, kura darbības mēr-
ķis ir uzlabot dzīves vides kvalitāti 
Saulkrastu novadā, balstoties uz 
iedzīvotāju iniciatīvu.

3. Konkursa ietvaros var pieteikt 
projektus, kas saistīti ar dzīves kva-
litātes uzlabošanu, sniedz labumu 
pēc iespējas lielākai sabiedrības da-
ļai un ir publiski pieejami.

4. Konkursa prioritātes:
4.1. publisko rekreācijas zonu iz-

veide un labiekārtošana;
4.2. publiski pieejamu sporta un 

spēļu laukumu izveide un aprīkoju-
ma uzstādīšana;

4.3. jauna pakalpojuma ieviešana 
(uzņēmējdarbība), darbavietu radī-
šana;

4.4. citi pasākumi.
5. Iesniegt projekta iesniegumu, 

piedalīties projektu konkursā un 
pretendēt uz finansējuma saņemša-
nu var:

5.1. nereģistrēta iedzīvotāju gru-
pa (gan esoša, gan izveidota tieši 
šim nolūkam), kurā projektā iesais-
tīto grupas dalībnieku skaits ne-
drīkst būt mazāks par 5 (pieci);

5.2. nevalstiskā organizācija 
(NVO) – biedrība vai nodibinājums;

5.3. LR Uzņēmumu reģistrā re-

ģistrēts komersants.
6. Katrs pretendents var iesniegt 

1 (vienu) projekta iesniegumu.

II. Konkursā pieejamais finansē-
jums

7. Fonda līdzekļu apjomu, kas no-
virzīti no novada pašvaldības budže-
ta, nosaka Saulkrastu novada dome, 
apstiprinot kārtējā gada budžetu. 
Fonda līdzekļu apjoms var tikt pa-
pildināts ar citu juridisko un fizisko 
personu ziedojumiem.

8. Projektu īstenošanai 2017. ga-
dā Attīstības un plānošanas nodaļas 
budžetā paredzēti 3000  EUR. Vie-
nam projektam maksimālais pie-
ejamais Saulkrastu novada domes 
atbalsts ir 750  EUR, un tas nepār-
sniedz 90% no projekta kopējām 
izmaksām.

9. Projekta ietvaros tiek atbalstī-
tas šādas aktivitātes:

9.1. materiālu iegāde rotaļu vai 
sporta laukumu izveidei,

9.2. teritorijas labiekārtošana;
9.3. telpu remonts;
9.4. aprīkojuma iegāde;
9.5. vides objektu iegāde un uz-

stādīšana;
9.6. jauna pakalpojuma ieviešana;
9.7. citas aktivitātes.
10. Projektam piešķirtais finan-

sējums nevar tikt izmantots:
10.1. personāla izmaksu un citu 

administratīvo izdevumu segšanai;
10.2. degvielas izdevumu segša-

nai;
10.3. vietējiem un ārvalstu brau-

cieniem;
10.4. pabalstiem un citiem līdzī-

giem maksājumiem privātperso-
nām (piemēram, naudas pabalsti, 
biļetes, dāvanas u. tml.);

10.5. datortehnikas un citas bi-
roja vai sadzīves tehnikas iegādei;

10.6. projektiem, kas jau tiek īs-
tenoti vai ir pabeigti;

10.7. peļņas gūšanai;
10.8. kredītsaistību un parādu 

nomaksai;
10.9. politiskiem, reliģiskiem un 

militāriem pasākumiem;
10.10. daudzdzīvokļu māju kop-

lietošanas telpu remontam un aprī-
košanai.

III. Konkursa izsludināšanas un 
projektu iesniegumu iesniegšanas 
kārtība

11. Projektu iesniegumu iesnieg-
šanas laiku izsludina Saulkrastu no-
vada pašvaldības oficiālajā interneta 
vietnē www.saulkrasti.lv un informa-
tīvajā izdevumā „Saulkrastu Domes 
Ziņas”. 

12. Projekta iesniegumu iesniedz 
Saulkrastu novada domē, Raiņa ielā 
8, Saulkrastos, Saulkrastu novadā, LV-
2160, Klientu apkalpošanas centrā.

13. Lai piedalītos konkursā, pro-
jektu iesniedzējs iesniedz:

13.11. projekta iesniegumu (1. pie-
likums);

13.11.1. aizpildīta iesnieguma 
veidlapa, ko parakstījusi par pro-
jekta īstenošanu atbildīgā perso-
na (nevalstiskās organizācijas un 
komersanta gadījumā iesnieguma 
veidlapu paraksta organizācijas va-
dītājs), pievienojot pārējo dalībnie-
ku saskaņojuma lapu; 

13.11.2. gadījumā, ja projekts 
skar daudzdzīvokļu ēkas un/vai tai 
piegulošās zemes kopīpašumu – ie-
snieguma veidlapai pievienota sa-
skaņojuma lapa ar kopīpašniekiem 
(vismaz 51% no kopīpašniekiem 
atbalsta projekta ideju un tā reali-
zāciju);

13.12. projekta izmaksu tāmi;
13.13. pārējo projekta īstenošanā 

iesaistīto personu apliecinājums, ka 
piekrīt projekta iesniegumā aprak-
stītajam un apņemas projektu īste-
not;

13.14. citi pielikumi atbilstoši 
projekta specifikai (piemēram, teri-
torijas shēma ar objekta novietoju-
mu, skices, attēli u. tml.).

14. Projekta iesnieguma un tā 
pielikumu lapām jābūt sanumurē-
tām un caurauklotām.

15. Projekta iesniegums iesnie-
dzams 2 (divos) identiskos eksem-
plāros un uz elektroniskā datu ne-
sēja (CD matrica vai zibatmiņa).

IV. Projektu iesniegumu vērtēša-
nas komisija un vērtēšanas kārtība

16. Projektu iesniegumu izska-
tīšanai un vērtēšanai tiek iecelta 
vērtēšanas komisija  (turpmāk – 
Vērtēšanas komisija) 3 (trīs) cilvēku 
sastāvā, no kuriem tiek iecelts Vēr-
tēšanas komisijas priekšsēdētājs un 
sekretārs.

17. Vērtēšanas komisijas sekre-
tārs pārbauda iesniegto projektu 
iesniegumu atbilstību konkursa ad-
ministratīvajiem vērtēšanas kritēri-
jiem, atbilstošos nodod izskatīšanai 
Vērtēšanas komisijai. 

18. Vērtēšanas komisija iepazīs-
tas ar saņemtajiem projektu iesnie-
gumiem un apmeklē iecerētās pro-
jektu realizācijas vietas, tiekoties 
ar nolikumam atbilstošu projektu 
iesniedzējiem klātienē. 

19. Projektu iesniegumu pār-
baudes un izvērtēšanas gaitā kon-
kursa Vērtēšanas komisijas sek-
retārs var pieprasīt no projektu 
iesniedzējiem papildu informāciju 
vai dokumentus, kā arī ierosināt 
veikt izmaiņas projekta iesniegu-

ma aprakstā un/vai budžetā nolū-
kā nodrošināt konkursā pieejamā 
finansējuma efektīvu izmantošanu, 
ja par to ir lēmusi Vērtēšanas komi-
sija. Pieprasītie materiāli jāiesniedz 
konkursa organizētājam 5  (piecu) 
darba dienu laikā. 

20. Katrs Vērtēšanas komisijas 
loceklis iesniegtos projektu iesnie-
gumus novērtē katru atsevišķi, 
piešķirot projektam punktus. Vēr-
tēšanas komisijas sekretārs apkopo 
projektu iesniegumu vērtējumus, 
sastādot vērtējumu protokolu, kuru 
nodod Vērtēšanas komisijas priekš-
sēdētājam apstiprināšanai. 

21. Ja vairāki projekta iesniegu-
mi saņem vienādu punktu skaitu, 
bet finansējuma trūkuma dēļ tos 
nav iespējams apstiprināt, Vērtēša-
nas komisija vēlreiz pārvērtē vienā-
di novērtētos projektu iesniegumus 
un lemj, kurš projekta iesniegums 
tiek izvirzīts apstiprināšanai, vai arī 
piedāvā projektus īstenot ar sama-
zinātu finansējumu.

22. Lēmumi par iesniegto pro-
jektu apstiprināšanu finansējuma 
saņemšanai vai to noraidīšanu tiek 
pieņemti Vērtēšanas komisijas sēdē 
1 (viena) mēneša laikā pēc projektu 
iesniegumu iesniegšanas termiņa 
beigām.

23. Projektu iesniedzēji par ie-
sniegtā projekta apstiprināšanu vai 
noraidīšanu tiek informēti pa pas-
tu 5  (piecu) darba dienu laikā pēc 
lēmuma par projekta iesnieguma 
apstiprināšanas vai noraidīšanas 
pieņemšanas. 

24. Informācija par apstiprinā-
tajiem projektu iesniegumiem tiek 
publicēta Saulkrastu novada pašval-
dības oficiālajā laikrakstā „Saulkras-
tu Domes ziņas” un pašvaldības in-
terneta vietnē www.saulkrasti.lv.

V. Projektu iesniegumu vērtēšanas 
kritēriji

25. Vērtējot iesniegtos iesniegu-
mus, tiek izmantoti administratīvie 
un kvalitatīvie vērtēšanas kritēriji.

26. Projektu iesniegumu vērtē-
šanā tiek ņemti vērā šādi adminis-
tratīvie kritēriji, kas tiek vērtēti ar 
atbilst/neatbilst:

26.1. projekta īstenošanas teri-
torija – Saulkrastu novads;

26.2. projekta iesniedzējs – ie-
dzīvotāju grupa vai NVO, vai LR 
Uzņēmumu reģistrā reģistrēts ko-
mersants;

26.3. projekta dalībnieku skaits – 
vismaz 5 (pieci) iedzīvotāji grupā;

26.4. pieprasītais līdzfinansē-
jums nepārsniedz 750,00 EUR;

26.5. finansējumu plānots izlie-
tot tikai izdevumiem, kas atļauti 
nolikumā;

26.6. aizpildītas visas sadaļas 
projekta iesnieguma veidlapā;

26.7. ir saskaņojums ar zemes 
un/vai ēkas īpašnieku (ja attieci-
nāms);

26.8. ir saskaņojums ar apsaim-
niekotāju vai daudzdzīvokļu dzīvo-
jamās mājas īpašniekiem (ja attieci-
nāms);

26.9. ir pievienota saskaņojuma 
lapa ar kopīpašniekiem (vismaz 
51%) (ja attiecināms);

26.10. ir visi nepieciešamie pa-
raksti;

26.11. projekta iesniegums ie-
sniegts 2  (divos) eksemplāros un 
elektroniskā versijā.

27. Ja projekta iesniegums atbilst 
visiem 26. punktā minētajiem admi-
nistratīvajiem kritērijiem, tas tiek 
nodots Vērtēšanas komisijai tālākai 
izvērtēšanai pēc specifiskajiem kri-
tērijiem: sk. tabulu.

VI. Apstiprināto projektu īsteno-
šana

28. Projektu īstenošana jāuzsāk 
1  (viena) mēneša laikā pēc lēmu-
ma par projekta apstiprināšanu un 
jābeidz ne vēlāk kā līdz 2017. gada 
1. decembrim.

29. Projekta īstenotājs pēc pro-
jekta īstenošanas sagatavo atskaiti 
par īstenoto projektu un izlie-
toto finansējumu un iesniedz to 
Saulkrastu novada domē Vērtēša-
nas komisijai izvērtēšanai.

30. Vērtēšanas komisija 5 (piecu) 
darba dienu laikā izvērtē iesniegtās 
atskaites un lēmumu par to apstip-
rināšanu vai nepieciešamību preci-
zēt paziņo projekta īstenotājam.

31. Pēc projekta atskaites apstip-
rināšanas 10  (desmit) darba dienu 
laikā Saulkrastu novada dome pār-
skaita finansējumu 90% apmērā no 
izlietotā finanšu apjoma par projek-
tu īstenošanu, bet nepārsniedzot 
projekta iesniegumā pieprasīto un 
apstiprināto finansējumu.

32. Vērtēšanas komisijas pār-
stāvji ir tiesīgi jebkurā projektu 
īstenošanas posmā pieprasīt no 
projektu īstenotājiem papildu in-
formāciju vai dokumentus, kā arī 
apmeklēt projektu realizācijas vie-
tas un tikties ar projektu īstenotā-
jiem, lai iepazītos ar projektu attīs-
tību un virzību.

Ervīns Grāvītis,  
Saulkrastu novada domes 

priekšsēdētājs 

Nr. 
p.k.

Kritērijs 0–2 punkti 

1. Projekts atbilst Fonda mērķim 2 punkti – projekts pilnībā atbilst konkursa mērķim un ir detalizēti izklāstīts;
1 punkts – projekts daļēji atbilst konkursa mērķim un ir pilnīgi vai daļēji aprakstīts;
ja projekts neatbilst konkursa mērķim, tad projekta iesnieguma vērtēšanu neturpina. 

2. Projekta īstenošana ir virzīta uz 
mērķa grupas vajadzībām, un 
projekta rezultāts dos labumu pēc 
iespējas lielākai sabiedrības daļai

Realizējamā projekta mērķa grupa un labuma guvēji: 
2 punkti – 101 cilvēks un vairāk;
1 punkts – 51–100 cilvēki;
0 punkti – 10–50 cilvēki.

3. Projektā plānotās aktivitātes ir 
skaidri definētas un nodrošina 
rezultātu sasniegšanu

2 punkti – detalizēts plānoto aktivitāšu apraksts, noteiktas atbildības projekta 
grupas ietvaros, aktivitātes nodrošina projekta rezultātu sasniegšanu;
1 punkts – projekta aktivitātes pilnīgi vai daļēji aprakstītas, tikai daļēji sasaistītas ar 
projekta rezultāta sasniegšanu;
0 punkti – aprakstītas projekta aktivitātes vāji/daļēji saistītas ar projekta rezultātu 
sasniegšanu.

4. Projektam tiks nodrošināta 
ilgtspēja

2 punkti – detalizēti aprakstīts, kā projekta grupa nodrošinās projekta ilgtspējību 
vismaz 3 gadus;
1 punkts – detalizēti vai daļēji aprakstīts, kā projekta grupa nodrošinās projekta 
ilgtspēju vismaz 2 gadus;
0 punkti – projekta grupa var nodrošināt projekta ilgtspēju vismaz 1 gadu.

5. Projekta idejas oriģinalitāte 2 punkti – ideja ir oriģināla, Saulkrastu novadā nav realizēta;
1 punkts – Saulkrastu novadā realizēta līdzīga ideja;
0 punkti – ideja nav oriģināla un atkārtojas vairākkārt.

6. Atbilstība izvirzītajām konkursa 
prioritātēm, kas minētas nolikuma 
4. punktā

Projekta iesniegums atbilst:
2 punkti – rekreācijas un sabiedrisko zonu labiekārtošanai;
1,5 punkti – publiski pieejamu sporta bāzu pilnveidošanai;
1 punkts – daudzdzīvokļu namu kopīpašuma labiekārtošanai;
0,5 punkti – citiem pasākumiem.

Rentgena kabineta darba laiks maijā
Pirmdiena

22. maijs 9.00-14.00
29. maijs 9.00-14.00

Otrdiena
16. maijs 9.00-16.00
23. maijs 9.00-16.00
30. maijs 12.00-17.00

Trešdiena
17. maijs 9.00-14.00
31. maijs 9.00-14.00

Ceturtdiena
18. maijs 9.00-16.00

Piektdiena
19. maijs 9.00-14.00
26. maijs 9.00-14.00

Saulkrastu poliklīnikas informācija
Saulkrastu poliklīnikas reģistratūras darba laiks P., T., Pk. 

8.00–16.00, O., C. 9.00–17.00. Steidzamās medicīniskās palīdzības 
punkts – visu diennakti. Ārstu pieņemšana pēc iepriekšēja pie-

raksta pa tālr. 67952700. Detalizētāka informācija www.saulkras-
tuslimnica.lv un www.saulkrasti.lv.
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Noslēdzies 
tradicionālais 
volejbola 
veterānu 
turnīrs
Šogad Saulkrastos viesojās 16 ko-
mandas no dažādām Latvijas vie-
tām. 

Mūsu novadu pārstāvēja divas 
kungu komandas, kas diemžēl 
godalgoto trijniekā neiekļuva. 
Par uzvarētājiem kļuva Burtnieku 
seniori, 2. vietā Litenes, 3. vietā 
Viļķenes volejbolisti. Lieliski vei-
cās mūsu dāmu komandai, kas 
uzvarēja visās spēlēs un izcīnīja 
1. vietu, aiz sevis atstājot Talsu un 
Litenes spēlētājas.

„Rūķīša” pavasara darbi
Pavasaris „Rūķītī” kā allaž 
darbīgs. Dziedātāji un 
dancotāji priecīgi rāda 
savas prasmes konkursos. 
Aprīļa sākumā mazie 
solisti „cīrulīši” piedziedāja 
Zvejniekciema kultūras namu, 
bet bērnu ansambļi „Saulītes” 
un „Zvaniņi” piedalījās 
sadziedāšanās pasākumā 
Ropažos un Stopiņu pagastā.

Lieldienu rītiņā bērnudārza pa-
galmā bija salēkuši lieli un mazi 
zaķi, kas, kā izrādījās, nemaz ne-
bija īsti zaķi, bet gan bērni garām 
zaķu ausīm. Būrī bija aplūkojams 
un paglaudāms arī īsts trusītis. 
Lieldienas nosvinētas ar pama-
tīgu jampadraci: šūpošanos, olu 
kaujām, ripināšanu, milzu olu iz-
rotāšanu, spēlēm un dančiem. 

Topošie pirmklasnieki ciemo-
jās Zvejniekciema vidusskolā, 
iepazinās ar saviem nākamajiem 
klasesbiedriem no Skultes bērnu-
dārza un ar savu skolotāju Valdu 
Krasovsku.

Ar izrādi „Aina ar brālīti meklē 
cālīti” ciemos pie vecākās un sa-
gatavošanas grupu bērniem bija 
atnākuši Saulkrastu sākumskolas 
skolēni un skolotājas. Mācību pār-
zine Astrīda Dinēviča uzaicināja 
topošos skolēnus maijā ciemos uz 
skolu iepazīties ar skolas telpām, 
skolotājiem un darbiniekiem.

Jau otro gadu pavasarī aicinām 

uz bērnudārzu vecvecākus, lai ie-
priecinātu, pateiktu paldies un to, 
cik viņi svarīgi bērna dzīvē. Nedē-
ļas garumā bērni nesa uz grupiņu 
savu mīļo omīšu un opīšu fotog-
rāfijas, iepazīstināja ar viņiem 
skolotājas un grupiņas bērnus, 
stāstīja par kopā piedzīvotajiem 
jaukajiem brīžiem. Katra grupi-
ņa bija izdomājusi savu veidu, 
kā iepriecināt un pārsteigt savus 
mīļos, gatavoja apsveikumus, pa-
sākuma dienā aicināja grupiņā 
kopā darboties. Mārīšu grupā bija 
pankūku ballīte. Omītes cienāja 
ar savu mazbērnu iecienītākajām 
pankūkām. Vecvecāku pēcpus-
dienā bērnu dziesmas un dejas 
priecēja vecmāmiņas un vectē-
tiņus, kuri šogad bija ieradušies 
īpaši kuplā skaitā. Koncertā izska-
nēja sirsnīgs veltījums mūzikas 
skolotāju Lailas Bāliņas un Līgas 
Priedes izpildījumā, noslēguma 
dziesmai pievienojās arī viesi.

Sestdienas talkā par spīti lie-
tum piedalījās krietns pulciņš 
vecāku. Talkas laikā tika demon-
tētas vecās rotaļlaukumu ierīces, 
sakārtotas nojumes, stādītas pu-
ķes, izveidota baskāju taka, kuras 
iniciatore un projekta autore ir 
skolotāja Inese Veispale. Lai ne-
bēdājas tie vecāki, kuri sestdien 
nevarēja ierasties, jo „Rūķītī” ne-
kad darba netrūkst. Vēl vajadzīgi 
čakli palīgi krāsošanas darbiem. 
Talcinieki lūgti pieteikties pie 

grupu skolotājām vai vadītājas 
vietnieces saimnieciskajos jautā-
jumos Altas Bringinas.

Šopavasar esam iesaistījušies 
projektā „Drošs un bērnam drau-
dzīgs bērnudārzs”, kuru īsteno 
Latvijas SOS bērnu ciematu aso-
ciācija sadarbībā ar centru „Dar-
dedze”. Projekta gaitā apgūsim 
četru soļu programmu, lai varē-
tu saukties „Drošs un bērnam 
draudzīgs bērnudārzs”. Rezultātā 
bērni piedzīvos pieaugušos, kuri 
sadarbojas un kuriem rūp bērna 
personības izaugsme.

Kā programma palīdz kļūt par 
bērnam draudzīgu bērnudārzu?

1. solis. Pedagogu profesionālās 
kvalifikācijas pilnveides program-
ma.

2.solis. Džimbas 9 soļu prog-
ramma, kuras mērķis ir mācīt 
bērniem personiskās drošības ie-
maņas saskarsmē.

3. solis. Bērna novērojuma un 
risku izvērtējuma metodika e-vi-
dē. Identificēt un risināt sociāli 
psiholoģiskās problēmas bērnu-
dārzā, veicot bērnu novērojumus 
un aizpildot anketas e-vidē, izvēr-
tējot bērnu uzvedību, psihoemo-
cionālo attīstību, mācību proce-
su, saskarsmi un veselību.

4. solis. Izstrādāts iestādes dar-
binieku rīcības protokols, kurš ir 
saskaņā ar bērnu tiesību aizsar-
dzības principiem.

Šajā programmā esam kopā ar sa-

darbības partneriem no Salacgrīvas, 
Cēsu un Priekuļu bērnudārziem. 
1. soli „Rūķīša” komanda (vadītāja 
Sanita Tīberga, vadītājas vietniece 
audzināšanas jomā Jana Bukovska, 
psiholoģe Rota Ļihačeva, skolotāja 
Ingūna Dubava, skolotājas palīgs 
Dzintra Kalniņa) jau ir spērusi. Trīs 
dienu laikā Cēsīs komanda apguva 
programmu „Agrās brīdināšanas 
un preventīvās sistēmas izstrāde so-
ciāli psiholoģisku problēmu agrīnai 
identificēšanai un risināšanai bērnu 
pirmsskolas iestādē”.

Divpadsmit nodarbībās apgu-
vām sekojošās tēmas:
•	sociāli	 psiholoģisko	 problē

mu agrīnas identificēšanas un ri-
sināšanas nozīme,
•	agrās	 brīdināšanas	 sistēmas	

riska izvērtējuma jomas,
•	pedagoga	 atbildība,	 loma,	

prasmes, veicot agrās brīdināša-
nas sistēmas riska izvērtējumu,
•	pedagoga	prasmes	un	komu-

nikācija sadarbībai ar vecākiem,
•	agrās	 brīdināšanas	 sistēmas	

protokola izstrādes process paaug-
stināta riska konstatējuma situāci-
jās un to praktiska risināšana.

Ikvienam profesionālim, kurš 
atpazīst bērna uzvedības simpto-
mus, kas liecina par vardarbību, ir 
jārīkojas, to paredz likums, taču 
mēs varam rīkoties daudz agrāk, 
pirms bērns kļūst par cietušo. Ik-
viens no mums ir atbildīgs, ja re-
dzam, ka bērna vajadzības netiek 
nodrošinātas. Īpaši svarīgi pirms-
skolas pedagogiem spēt pamanīt 
grūtības, ko bērnam rada attiecī-
bas mājās vai notikumi ģimenē.

Rota Ļihačeva, PII „Rūķītis”

Mūzikas un mākslas maratons pavasarī
Kirils atkal 
labākais Latvijā
30. aprīlī Rīgā, Latviešu biedrības 
namā, izskanēja Latvijas mūzikas 
skolu audzēkņu „Talants Latvijai” 
fināla konkurss, kurā Vidzemes 
jūrmalas Mūzikas un mākslas sko-
las pedagoga Miervalža Lejas un 
koncertmeistares Beatas Gekas 
audzēknis Kirils Turovs pārlieci-
noši bija labākais un ieguva 1. vietu. 

Tika atskaņoti G. Hendeļa „Klusa 
lūgšana” un lietuviešu kompo-
nista V. Paketūras „Mazs skerco”. 
Kirils uzaicināts uzstāties „Talants 
Latvijai” uzvarētāju Gala koncertā 
28. maijā Rīgā. Lieliski, jo aprīlī šis 
bija jau otrais Kirila sasniegums – 
8. aprīlī godpilnā 2. vieta tika iegū-
ta, uzstājoties Starptautiskajā pū-
šaminstrumentu spēles konkursā 
Viļņā, Lietuvā. Savukārt nākamajā 

dienā – 9. aprīlī –, pēc nakts pār-
brauciena no Viļņas, Kirils uzstājās 
„Talants Latvijai” pusfināla kon-
kursā, kurā saņēma augstāko vēr-
tējumu, iegūstot iespēju startēt jau 
pieminētajā fināla konkursā.

Visi sasniegumi gūti, pateico-
ties Kirila neatlaidībai, abu peda-
gogu profesionālam un mērķtie-
cīgam darbam, vecāku atbalstam 
un sadarbībai. Apsveicam un le-
pojamies!

Bagāts muzikālais aprīlis
Šogad konkursā „Talants Latvi-
jai” startēja un Latviešu biedrī-
bas namā uzstājās arī citi VJMMS 
audzēkņi – klarnetes spēles au-
dzēknis Gusts Ozoliņš-Karlsons 
(pedagogs M. Leja), flautas spēles 
audzēknes Luīze Rozentāle un 
Viktorija Graubiņa (pedagoģe Aiva 
Zauberga) un klavierspēles audzēk-
ņi Gatis Kalvišs (pedagoģe Tamāra 
Āriņa), Elza Strupiša (pedagoģe Be-
ata Geka) un Justīne Veidenberga 
(pedagoģe Ieva Bahmane). Luīze 
Rozentāle tika izvirzīta finālam, 
savukārt Gusts tika izvirzīts uzstā-
ties koncertā 23. aprīlī Rīgā, kurā 
uzstājās labākie Latvijas mūzikas 
skolu pirmklasnieki. Prieks par 
kuplo „Talants Latvijai” dalībnie-
ku skaitu, pedagogu un audzēkņu 
uzņēmību un spēju sasniegt tādus 
rezultātus, ar kādiem godam var 
startēt Rīgā, Latvijas mūzikas skolu 
labāko audzēkņu saimē.

Koklētāju ansamblis „Mazā 
saule”, gatavojoties Dziesmu un 
deju svētkiem un sagatavojot daļu 
no svētku repertuāra, 19. aprīlī 
devās uz koncertu Cēsīs, savukārt 

21. aprīlī uz Iecavu devās jaunie 
koklētāji Monika Mihailova un 
Tomass Blekte (skolotājas Solveiga 
Ivanova un A. Rebiņa), kur piedalī-
jās konkursā. Tomass Blekte izpel-
nījās žūrijas augstu novērtējumu 
un ieguva Atzinību. Apsveicam!

Arī flautas nodaļas audzēkne 
Luīze Rozentāle (pedagoģe Aiva 
Zauberga) 21. aprīlī izmēģināja 
spēkus konkursā, uzstājoties Kār-
ļa Štrāla Jauno flautistu konkursā 
Rīgā.

Kultūras ministrijas 
balva Paulai Dalbiņai un 
skolotājai Mārai Alenai
27. aprīlī saviļņojošs notikums arī 
mākslas izglītībā – Vidzemes jūr-
malas Mūzikas un mākslas skolas 
(VJMMS) Zvejniekciema Mākslas 
nodaļas absolvente, šobrīd jau Rī-
gas radošās industrijas tehnikuma 
Interjera dizaina nodaļas audzēk-
ne Paula Dalbiņa par izciliem 
sasniegumiem mākslā 2016.  ga-
da konkursos, darbu glezniecībā 
un iegūto 1. vietu Starptautiskajā 
vizuālās mākslas konkursā „Es 
dzīvoju pie jūras” saņēma Kultū-
ras ministrijas apbalvojumu. Kon-
kursā tika vērtēti vairāki tūkstoši 
audzēkņu darbu no 24 valstīm, 
un pirmās vietas iegūšana bija no-
pietns sasniegums. Gan Paula, gan 
skolotāja Māra Alena to noteikti 
bija pelnījušas! Apbalvošana par 
sasniegumiem starptautiskos kon-
kursos, izstādēs un skatēs mākslu 
nozarēs svinīgos apstākļos, uzstā-
joties arī dejas mākslas un mūzikas 
vidusskolu audzēkņiem, notika 
Latvijas Mūzikas akadēmijas Lie-

lajā zālē. Apbalvojumus pasniedza 
kultūras ministre Dace Melbārde.

Interesanti, ka aprīlī ar kultū-
ras ministri tikāmies jau otrreiz – 
mēneša sākumā, apmeklējot 
kultūras namu „Zvejniekciems”, 
ministre iepazinās arī ar VJMMS 
Zvejniekciema Mākslas nodaļu. 

Valsts konkursa mākslā no-
slēgums un mākslas pedagogu 
seminārs, radoša atkalsatikšanās 
28. aprīlī notika Madonā. Līdz 
27.  maijam Madonas novad-
pētniecības un mākslas muzejā 
notiek izstāde „Visi kopā”. Tajā 
eksponēti profesionālās ievirzes 
mākslas valsts konkursa dalīb-
nieku darbi no 100 mākslas sko-
lām – iesaiņojumi konfektēm, 
smūtijiem, našķiem un reklāmas 
plakātu kompozīcijas. Arī VJMMS 
audzēkņu Emīla Kisiļevska, Zanes 
Babrānes, Elīnas Kulbergas un 
Neda Grīnberga darbi apskatāmi 
izstādē. Izstāde ir patiešām izde-
vusies, daudzveidīga, interesanta 
un iedvesmojoša, tāpēc, ja ir ie-
spēja būt Madonā, aicinām apska-
tīt! Radoši iespaidi un iedvesma 
turpmākam darbam garantēti!

Ieva Lazdauska, VJMMS

Sestdienas talkā. Foto: no PII „Rūķītis” arhīva

M. Leja ar audzēkni K. Turovu kon-
kursa dienā Viļņā. Foto: J. Turovs

P. Dalbiņa un kultūras ministre 
D. Melnbārde. Foto: R. Oliņš

Aicina iedzīvotājus 
piedalīties 
uzņēmēju 
iepazīšanas spēlē
Svētdien, 28. maijā, notiks Saul-
krastu uzņēmēju biedrības (SUB) 
organizēts, Saulkrastus izzinošs 
un uzņēmējus popularizējošs pa-
sākums „Saulkrasti ierauj!”.

Piedalies aizraujošā aktivitātē 
pats, iesaisti draugus un ģimeni! 
Pat ja neiegūsi lielo balvu, ga-
rantējam – būsi izcili pavadījis 
laiku un iepazinis Saulkrastu 
uzņēmējus!

Neskaidrību gadījumā zvani: 
22079570. Pilna informācija: fa-
cebook.com/saulkrastuuznemeju-
biedriba.
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„Paklāji, tepiķi un dekori”
Saulkrastu rokdarbniecēm 
jau kļuvis par tradīciju 
katru gadu piedalīties ar 
saviem rokdarbiem Līgatnes 
pašvaldības aģentūras 
„Līgatnes Kultūras un tūrisma 
centrs” un Tautas lietišķās 
mākslas studijas „Līgatne” 
organizētajās izstādēs. Šogad 
izstāde tiek organizēta piekto 
reizi, un tās nosaukums ir 
„Paklāji, tepiķi un dekori”.

Kā katru gadu, izstādē piedalīties 
tiek uzaicināti dažādu Latvijas 
tautas lietišķo mākslas studiju, 
amatniecības kopu un rokdarbu 
pulciņu dalībnieki vai individuāli 
autori – gan no Vidzemes: Sigul-
das, Valmieras, Vangažiem, Smil-
tenes, Krimuldas, Drabešiem, 
Cēsīm, Carnikavas, Limbažiem, 
Ogres, gan no Kurzemes: Talsiem, 
Zemgales: Dobeles, Jelgavas, gan 
no Rīgas un Jūrmalas. Uz šo uz-
aicinājumu vienmēr atsaucas arī 
mūsu novada rokdarbnieču pul-
ciņa un audēju kopas „Kodaļa” 
dalībnieki. Šogad apmeklētāju 

vērtējumam tika aizvesti rok-
darbnieces Astrīdas Jēkabsones 
izšūtie sienas panno, rokdarbnie-
ces Gunas Lāčaunieces apadītais 
dekoratīvais pulkstenis, kā arī 
audēju Daces Kalniņas un Vitas 
Birzakas austie grīdas paklāji.

Izstādes atklāšanas pasākumā 
bija iespēja satikties un dalīties 
pieredzē ar tās dalībniekiem, 
apmeklēt Līgatnes amatu māju 
un uzzināt par aktualitātēm lie-

tišķajā mākslā, sagaidot Latvijas 
simtgadi.

Atgriežoties mājās ar pieredzi 
un jaunām idejām, rokdarbnieču 
ikdienas darbi rit uz priekšu, darot 
vienu darbu aiz otra un domājot 
par nākamo, jo šogad vasarā atzī-
mēsim Saulkrastu rokdarbu pulci-
ņa četrdesmito darba gadu jubileju.

Guna Lāčauniece, 
Saulkrastu rokdarbu pulciņš

Ieguldītā darba un kopīgo 
skaisto emociju vainagojums

Saulkrastu jauktais koris 
„Anima” ar prieku vēlas paust, 
ka Siguldas koru apriņķa skatē 
9. aprīlī ir ieguvis augstāko 
pakāpi, saņemot 45,56 punktus. 

Izpildījām 3 dziesmas: Uģa Prauli-
ņa „Dod, Dieviņi”, Mārtiņa Brauna 
„Mīla ir kā uguns” un Austrālijas 
latvietes Elles Mačēns komponēto 
„Ar Dieviņu”. Gandarījums par sa-

ņemto augsto novērtējumu ir mil-
zīgs – visa ieguldītā darba un ko-
pīgo skaisto emociju vainagojums. 

Prieks par paveikto ir īpaši 
liels, jo kopš 2008. gada esam bi-
juši tuvu augstākajai pakāpei un 
ir šķitis, ka teju, teju to sasnieg-
sim, bet ir nedaudz pietrūcis. 
Slieksnis nu ir beidzot pārkāpts, 
un esam gandarīti būt starp labā-
kajiem Latvijas koriem!

Turpinām aktīvi gatavoties 
Latvijas valsts simtgades pasā-
kumiem un Dziesmu un deju 
svētkiem, kas būs saviļņojošs 
notikums, ko atcerēties pašiem 
un ar lepnumu stāstīt pat saviem 
mazbērniem. 

Aicinām mums pievienoties 
dziedāt gribētājus! 

Dace Baumgarte, „Anima”

„Saulkrastu cīrulītis 2017”
Jau tradicionāli aprīļa sākumā 
kultūras namā „Zvejniekciems” 
notika mazo vokālistu konkurss 
„Saulkrastu cīrulītis 2017”. 

Konkursam ir gara vēsture, jo pir-
mie konkursa uzvarētāji nu jau 
kļuvuši par šī brīža mazo vokālis-
tu vecākiem. Tādēļ priecē vecāku 
atsaucība, jo šogad konkursā pie-
dalījās 34 mazie vokālisti.

Vismazāko – trīsgadnieku – 
grupā piedalījās tikai 3 konkur-
santes, un vislabākā šoreiz bija 
Paula Smirnova. 2. vietā – Madara 
Bulmere, 3. vietā – Martina Teša.

Savukārt četrgadnieku kon-

kursā bija krietni vairāk dalīb-
nieku – pavisam 11 konkursanti. 
Starp 4 gadus veciem dziedātā-
jiem vislabākais izrādījās Alberts 
Neimanis, 2. vietā – Ilze Ungure, 
3. vietā – Amanda Stepe.

5 gadus vecus konkursantus 
pārstāvēja septiņas drosmīgas 
meitenes, un vislabāk šogad 
veicās Laumai Gravai, 2. vietā – 
Renāte Kūliņa-Priede, 3. vietā – 
Amanda Magone.

Konkursa nopietnākie dalībnie-
ki bija sešgadnieki, pavisam 13 da-
lībnieki. 1. vietā ierindojās Marta 
Dziedātāja, 2. vietā – Lolita Ceriņa, 
3. vietā – Ustīne Laska Mežgale.

Konkursa norisi košāku padarī-
ja mūsdienu deju grupas „Fractus” 
priekšnesumi, bet dalībniekus 
vērtēja žūrija – jauktā kora „Ban-
gotne” diriģents Ēriks Kravalis, 
VJMMS direktora vietniece Līga 
Ķestere un Ādažu vidusskolas pe-
dagoģe, saulkrastiete Sanita Krau-
ze. Paldies jāsaka gan konkur-
santu vecākiem, gan vokālajiem 
pedagogiem – Līgai Priedei, Lailai 
Bāliņai un Dacei Kalniņai. Lai ma-
zajiem vokālistiem vēl daudz brī-
nišķīgu konkursu un uzvaru!

Vija Skudra, PA „Saulkrastu  
kultūras un sporta centrs”

„Dvīgas” pavasaris
Šogad pavasaris folkloras 
kopai „Dvīga” bija īpaši rosīgs.
1. aprīlī pasākumā „Satiec savu 
meistaru” mūsu zāļu tēju meis-
tare Inta Brikmane iepazīstināja 
klātesošos ar zāļu tējām un citām 
šo augu īpašībām. Dažādo zāļu 
īpašo spēku „Dvīga” izdziedāja 
dziesmās.

9. aprīlī „Dvīga” piedalījās 
folkloras kopu skatē Mālpilī un 
ieguva I pakāpi. Skates tēma 
„Ziedēšana un Jāņi” lieliski pa-
pildināja ārstniecības augu ievāk-
šanas sezonu no pumpurošanās 
brīža līdz ziedēšanai. Apdziedot 
dabas atmodu, rotājoties un ga-
vilējot „Dvīga” svinēja Lieldienas 
Zvejniekciemā kopā ar senioru 
deju kolektīvu „Saulgrieži” un 
viesiem 16. aprīlī. Ar dziesmām 
un dejām, ar olu ripināšanu, ve-

sera cilāšanu, putnu dzīšanu un 
šūpošanos notika dzīvības spēka 
iekustināšana pēc garās ziemas, 
jo gaisma un tumsa Lieldienās 
nonāk līdzsvarā, kuru pārvaram 
šūpojoties, lai gaisma triumfētu 
pār tumsu. Jo augstāk šūposies, jo 
veiksmīgāks būs jaunais ritums.

Lai sekmīgi uzsāktu jauno 
saimniecības gadu, kuru iezīmē 
Ūsiņdiena, jāsakopj savs mājoklis, 
sava apkārtne, pilsēta un novads. 
Tādēļ arī folkloras kopa „Dvīga” 
piedalījās Lielajā talkā.

Pavasara pasākumu noslēgu-
mā „Dvīga” vadīja ozola stādīša-
nas rituālu Pēterupes skvērā ak-
cijas „Apskauj Latviju!” ietvaros 
4. maijā.

Anita Ašmane, 
„Dvīga” 

Folkloras kopas dalībnieces ar iegūto I pakāpes diplomu. Foto: A. Nolle

Izstādes dalībnieki. Foto: D. Gurtiņa

Saulkrastu jauktais koris „Anima” un diriģente Laura Leontjeva. Foto: no domes arhīva

Svinīgie mirkļi pirms 
valsts svētkiem
3. maijā Zvejniekciema 
vidusskolā valdīja svētku 
noskaņa, jo visa skolas 
saime pulcējās Mazajā zālē, 
kur notika viens no Latvijas 
Republikas Neatkarības 
atjaunošanas dienai 
veltītajiem pasākumiem, 
kas sākās ar kopīgu himnas 
izpildījumu un svinīgu uzrunu. 

Pēc uzrunas turpinājās svētku īs-
koncerts, kurā dziesmas par Lat-
viju, mūsu tēvzemi, dziedāja sko-
las koris un ansamblis. Pasākumā 
tika deklamēti dzejoļi par dzimto 
zemi un iespējām, kuras katrs no 
mums var īstenot tikai savā dzim-
tenē. 

Pusdienas skolēni un skolo-
tāji baudīja īpaši svinīgā gaisot-
nē – pie balti klātiem galdiem, jo, 
gatavojoties Latvijas simtgadei, 
Zvejniekciema vidusskolā jau otro 
gadu tiek organizēti Baltā galdau-

ta svētki par godu Latvijas Repub-
likas Neatkarības atjaunošanas 
dienai. Baltā galdauta svētkos pie 
pašu izrotāta un noformēta galda 
sapulcējas visi klašu kolektīvi kopā 
ar audzinātājām. Baltā galdauta 
svētkos klātesošos uzrunāja sko-
las direktors Andris Dulpiņš, uz-
svērdams, cik nozīmīga ir kopības 
izjūta, un rosinādams skolēnus 
kopā ar saviem tuvajiem svinēt 
Baltā galdauta svētkus ģimenēs, 
ieturot maltīti un atceroties cil-
vēkus, kuri radīja un nosargāja 
mūsu valsts neatkarību.

Visu dienu skolā skanēja lat-
viešu mūzika, par Latvijas valsts 
otro dzimšanas dienu, kas bija 
rezultāts konkrētu cilvēku neat-
laidīgai rīcībai, drosmei un uz-
drīkstēšanās spēkam, atmiņās ar 
skolēniem dalījās pedagogi. 

Valda Tinkusa,  
Zvejniekciema vidusskola
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Pašvaldības policijas paveiktais aprīlī
Aprīlī Saulkrastu pašvaldības 
policijas darbinieki ir saņēmuši 
56 izsaukumus, par dažādiem pār
kāpumiem aizturētas 5 personas, 
2 personas nogādātas Rīgas reģio
na pārvaldes Saulkrastu policijas 
iecirknī tālāku darbību veikšanai, 
trīs personas – savā dzīvesvietā.

Sastādīti 26 administratīvā pār
kāpuma protokoli, 5 protokoli par 

smēķēšanas ierobežojumu pār
kāpšanu, 16 protokoli par ceļu sa
tiksmes noteikumu neievērošanu, 
2 protokoli par nenoslēgtu līgumu 
ar sadzīves atkritumu apsaimnie
kotāju, 2 protokoli par alkoholisko 
dzērienu lietošanu sabiedriskā vie
tā, viens protokols par teritorijas un 
piegulošās teritorijas nesakopšanu.

Uzsāktas 13 administratīvā pār

kāpuma lietvedības – par līgumu 
nenoslēgšanu ar sadzīves atkritu
mu apsaimniekotāju, par mājas (is
tabas) dzīvnieku labturības notei
kumu neievērošanu, par teritorijas 
nesakopšanu un par ēku numuru 
vai nosaukumu plākšņu neizvieto
šanu pie nekustamā īpašuma. 

Vienā gadījumā izsaukti dzīv
nieku patversmes „Mežavairogi” 

darbinieki, lai sniegtu palīdzību 
cietušiem vai bojāgājušiem dzīv
niekiem.

Pašvaldības policija atgādina: 
pamatojoties uz Saulkrastu no
vada domes saistošiem noteiku
miem Nr. SN 14/2015 (26.06.2015.) 
„Saistošie noteikumi par ielu un 
nekustamo īpašumu nosauku
mu, ēku numuru vai nosaukumu 

plākšņu, dzīvokļu numuru plākš
ņu izvietošanu Saulkrastu nova
dā”, nekustamo īpašumu īpašnie
kiem vai tiesiskajiem valdītājiem 
izvietot noteikumu prasībām at
bilstošas ēku nosaukumu vai ēku 
numuru plāksnes. 

Guntis Vinteris,  
pašvaldības policija

Lai gan Saulkrastu iedzīvotāji par kārtību savā pilsētā un 
vēlāk arī novadā sāka rūpēties, stādamies Zemessardzes 
rindās, oficiāli pašvaldības policija Saulkrastos darbojas kopš 
2003. gada. Pašvaldības policijas priekšnieks Aleksandrs Inārs 
Zaharāns, kurš šo amatu ieņem kopš 2013. gada, sevi sauc par 
jaunpienācēju, bet par pašvaldības policijas vienību, kas nu jau, 
samērojot ar cilvēka mūžu, sasniegusi pusaudža gadus, teic, ka 
tas ir vecums, kad cilvēkam ir jāuzņemas pilna atbildība par 
saviem darbiem un nodomiem. Savukārt pēc vairāku sastapto 
Saulkrastu iedzīvotāju domām, pašvaldības policija ir plecs, uz 
kuru droši var paļauties 24 stundas diennaktī.

Sākumā bija „raibie laiki”
Ar Saulkrastu pašvaldības polici
jas priekšnieku Aleksandru Ināru 
Zaharānu un pašvaldības policijas 
Patruļpolicijas nodaļas priekš
nieku Gunti Vinteri tiekamies 
dažas dienas pirms Saulkrastu 
oficiālā vasaras sezonas sākuma, 
kas turpināsies līdz septembra vi
dum. Ienācējam no malas uzreiz 
ir skaidrs, ka pašvaldības policija 
domes ēkā atvēlētās telpas izman
to ļoti racionāli. Taču šoreiz ne jau 
lepni kabineti liecina par darbu, 
kas notiek ārpus iestādes sienām.

Pašlaik Saulkrastu pašvaldības 
policijā, ieskaitot priekšnieku 
I. Zaharānu, strādā 18 darbinieki. 
Ilgāku laiku bijuši 17, bet nesen 
komandai pievienojās arī nepiln
gadīgo lietu inspektore. Viņas 
pienākumos ir darbs ar pusau
džiem, skolu sociālajiem pedago
giem, bāriņtiesu.

Pirms pārrunāt pašvaldības po
licijas ikdienas jautājumus, nolem
jam nedaudz atskatīties pagātnē. 
G. Vinteris ir viens no tiem vīriem, 
kas 90. gadu sākumā apvienojās 
Zemessardzes 19. bataljona trešajā 
rotā. Viņš atceras, ka tie bija rosīgi 
un „raibi” laiki gan tāpēc, ka vīri, 
kuri palīdzēja Saulkrastos uzturēt 
sabiedrisko kārtību, dienestā val
kāja zaļi raibus maskēšanās krāsas 
formastērpus, gan arī tāpēc, ka 
tolaik tagadējā Saulkrastu novadā 
aktīvi darbojās malu mednieki un 
pietika bandītu, kurus vajadzēja 
ņemt ciet vietējos krogos, reizēm 
saucot palīgā pat bataljona palīg
spēkus. Zemessargi tepat, domes 
telpās, pastāvīgi dežūrēja visu 
diennakti un pieņēma izsauku
mus. Arī bāriem un kafejnīcām bija 
jānodrošina fiziska apsardze, bet 
reizēm jādodas uz Rīgas Centrālo 
staciju palīgā muitniekiem. 

Zemessardzes Saulkrastu vadā, 
kad to komandēja Valdis Kalvāns 
un Gunārs Kūkojs, bet vēlāk kad 
Zemessardze pārņēma policejis
kās funkcijas – Viktors Dedjuško, 
bija vairāk nekā 30 vīru. Taču tādi 
zemessargi, kas ikdienā rūpējās 
par sabiedrisko kārtību novadā, 
par to saņemot algu, bija tikai de
viņi no viņiem. 

„Sākumā mums bija automašī
na „Audi 80” un neskaidrības, kā 
tai piešķirt operatīvā transporta 
statusu. Vēlāk mums kalpoja divi 
„žiguļi” un divas „Ford Sierra” au
tomašīnas. Degvielu deva pašval
dība – 17 litrus dienā katram auto. 

Tad Saulkrastu dome 2003. ga
dā izlēma, ka laiks dibināt pašval
dības policiju. Par tās priekšnieku 
iecēla ārstu Valdi Kalniņu, un 
viņš šajā amatā nostrādāja līdz 

pat 2013. gada novembrim. No 
vīriem, kas sāka kā zemessargi, 
pašvaldības policijā esmu palicis 
es pats, Jānis Skujiņš un Aivars 
Jasukens,” teic G. Vinteris. 

Vasara sākas 15. maijā 
„Saulkrastu pašvaldības polici
jai vasaras sezona sākas 15. mai
jā, jo no šī brīža mēs Saulkrastu 
peldvietā, kur ir vislielākā cilvē
ku koncentrācija, nodrošinām 
glābšanas darbus. Sezona turpi
nās līdz 15. septembrim,” skaidro 
I. Zaharāns. 

Viņš piebilst, ka pilsētas plud
malei ir piešķirts Zilais karogs, 
bet līdz ar to ir arī daudz un dažā
du prasību, kas jāievēro pludma
les uzturētājiem.

Taču viņš atgādina, ka ir arī no
teikumi, kas attiecas uz atpūtnie
kiem. Tāpēc pašvaldību policija 
seko, lai cilvēki pludmalē nesmē
ķētu, nelietotu alkoholiskos dzē
rienus un ievērotu noteikumus, 
kas attiecas uz suņiem, – kur ar 
tiem drīkst iet un kur nedrīkst. 

Uzkrātā pieredze liecinot, ka 
ar katru gadu situācija pludmalē 
paliek labāka, lai gan sākums bi
jis pagrūts. „Cilvēki „neredzēja” 
izliktās zīmes vai tās vienkārši ne
ņēma vērā. Tomēr pēdējos četros 
gados, kopš esmu amatā, daudz 
kas šajā ziņā ir uzlabojies, īpaši, 
ja ir runa par vietējiem iedzīvo
tājiem. Ar tūristiem ir nedaudz 
grūtāk, bet pilnīgi droši varu ap
galvot, ka vismaz 80% peldvietas 
apmeklētāju noteikumus ievēro – 
liedagā nesmēķē, alkoholiskos 
dzērienus lieto kafejnīcās,” saka 
pašvaldības policijas priekšnieks. 

Galvenais nav 
uzlīmēt „plāksteri”
Pašlaik Saulkrastos, kā stāsta 
I.  Zaharāns, mīt ap septiņiem 
tūkstošiem deklarēto iedzīvotā
ju. Vasarā, kad atdzīvojas bijušās 
dārzkopju kolonijas, pilsētā iero
das vasarnieki un atsākas tūristu 
plūsma, dažbrīd Saulkrastos uz
turas ap 25 tūkstošiem cilvēku. 
Daudzi it īpaši saulainās dienās ar 
auto dodas uz jūru, cenšoties pie
braukt pēc iespējas tuvāk lieda
gam, izmantojot pat gājēju ietves.

Viņš teic, ka esot iepazinies 
ar pašvaldības policijas pieredzi 
kaimiņu novados, piemēram, 
Carnikavā, Garciemā un citur gar 
ielu malām ir vietas ceļazīmes 
„Dzīvojamā zona”. Līdz ar to tie, 
kuri brauc uz jūru, mašīnu var at
stāt tikai autostāvvietās, bet ielas 
malā tas ir aizliegts.

„Saulkrastu tāpat kā Rīgas vai 
citu pilsētu plānotāji savulaik ne

bija paredzējuši tik lielu automa
šīnu skaita pieaugumu, kāds tas ir 
pašlaik. Šeit, Saulkrastos, ir ģime
nes, kuras vienlaikus lieto pat vai
rākas vieglās automašīnas. Un tad, 
kad sabrauc vasarnieki un tūristi, 
autostāvvietās īpaši saulainā laikā 
vietu skaits strauji sarūk. Vietējie 
iedzīvotāji, protams, to ņem vērā 
un, ja iespējams, izvēlas pārvieto
ties ar kājām vai velosipēdiem. 

Savukārt iebraucējiem gribas 
piebraukt pēc iespējas tuvāk jū
rai, piemēram, desmit metrus 
līdz pludmalei, bet attālums ap 
500 metriem līdz jūrai ir par lielu. 

Ja izvērtējam auto sablīvējumu, 
piemēram, Ainažu ielas pilsētas vai 
jūras pusē, tad bieži vien izrādās, ka 
pilsētas pusē vietas ir pietiekami, 
bet jūras pusē cilvēki savus trans
portlīdzekļus ir novietojuši tur, 
kur zīmes to aizliedz darīt, lai gan 
turpat pārsimts metrus tālāk to var 
izdarīt pustukšā stāvlaukumā. 

Pilsēta gan saviem viesiem ir 
panākusi pretī, atļaujot novietot 
auto arī atsevišķos Ainažu ielas 
posmos, bet ir reizes, īpaši vasarā, 
kad cilvēki ir gatavi pārkāpumam 
un līdz ar to arī 40 eiro sodam,“ 
skaidro I. Zaharāns. 

Tomēr viņam vairāk rūp, kā 
pludmales sezonas laikā jūtas 
vietējie iedzīvotāji, kuru sūdzības 
jāizskata pašvaldību policijai. Pie
mēram, iebraucēju pieplūdums 
rada problēmas vietējiem tirgo
tājiem, jo autostāvvietas, kurās 
viņi drīkst stāvēt un pārdot savas 
preces, aizņem atpūtnieku auto

mašīnas. Neapmierināti ir arī tie 
vietējie iedzīvotāji, kuri brauc uz 
Saulkrastiem iepirkties, jo stāv
laukumi pie veikaliem jūras tuvu
mā arī ir aizpildīti ar vasarnieku 
mašīnām. Līdz ar to viņiem savs 
auto ir jāatstāj kaut kur tālāk no 
veikala vai vietā, kur aizliegts stā
vēt, riskējot saņemt sodu. 

Skaidrs, ka sagaidīt atpūtnie
kus un uzlīmēt viņiem uz mašī
nas vējstikla soda kvīti ir medaļa 
ar divām pusēm. Tāpēc kopā ar 
domē izveidoto Ceļu komisiju 
domājam, kā rīkoties, lai gan ie
braucēji justos labi, gan nerastos 
lieki sarežģījumi vietējiem iedzī
votājiem, kas brauc uz veikalu vai 
pie ārsta. Kuram gan patīk, ja, pie
mēram, piena paka izmaksā vei
kalā noteikto cenu un vēl 40 eiro. 

Protams, ir arī vietējie iedzīvo
tāji, kuri sodu par stāvēšanu tur, 
kur tas aizliegts, saņēmuši pama
toti,” uzsver I. Zaharāns. 

Darbojamies 
24 stundas diennaktī
I. Zaharāns atgādina, ka Saulkras
tu pašvaldības policija ir viena no 
tām pašvaldību policijas vienībām, 
kas strādā 24 stundas diennak
tī. „Mūsu ikdiena ir patrulēšana 
novadā, braucam uz iedzīvotāju 
izsaukumiem. Tāpat mūsu pienā
kums ir savākt sabrauktos un no 
ūdeņiem izskalotos dzīvniekus. 
Esam uzsākuši patrulēšanu pie 
novada mācību iestādēm mācību 
gada laikā. Tāpat periodiski veicam 
tirdzniecības vietu pārbaudes, lai 

pārliecinātos, ka nepilngadīga
jiem netiek tirgotas cigaretes un 
alkohols. Esam palīdzējuši arī vi
des inspektoriem, bet tas parasti 
notiek tad, ja inspektors mums ir 
lūdzis palīdzību, piemēram, aiztu
rēt kādu maluzvejnieku vai viņu 
nogādāt policijā. Regulārus rei
dus pa novada ūdeņiem – četrām 
upēm un jūras piekrasti – pagai
dām neveicam, taču nav izslēgts, 
ka nākotnē arī tas varētu būt mūsu 
pienākums,” viņš stāsta, piebilstot, 
ka, protams, tiek sekots, vai peldse
zonas laikā pārāk tuvu peldvietām 
neatrodas zvejnieku tīkli. 

Kā labus pašvaldības policijas 
sadarbības partnerus viņš piemin 
Valsts ugunsdzēsības un glābša
nas dienestu, jo gan vieniem, gan 
otriem iznāk palīdzēt jūrā iepūs
tiem kaitotājiem, nogādājot vi
ņus krastā. „Sadarbojamies arī ar 
Valsts policiju, kuras Saulkrastu 
iecirkni pašlaik vada Uldis Zno
tiņš. Skaidrs, ka pašvaldības poli
cija ir liels atbalsts Valsts policijai, 
jo esam aizturējuši gan veikalu 
apzadzējus, gan velosipēdu, auto 
un metālu zagļus, gan vilcienu 
apzīmētājus. Tāpat laba sadarbība 
ir izveidojusies ar Ceļu policiju, jo 
mums tāpat iznāk sastapties ar cil
vēkiem, kas vada transportlīdzek
ļus bez tiesībām vai reibumā.” 

Visvairāk ir sadzīvisku 
ķildu vai palīdzības lūgumu
Raksturojot pašvaldības polici
jas ikdienu, I. Zaharāns atzīst, ka 
visbiežāk iedzīvotāji lūdz atrisināt 

pavisam vienkāršas sadzīves prob
lēmas. „Piemēram, nesen kāda 
sieviete mums zvanīja un lūdza 
palīdzību iecelt gultā savu vīru in
valīdu, kurš bija no tās izkritis, citi 
aicina palīgā pārvietot slimniekus 
no vienas vietas istabā uz otru. 

Ir bijušas reizes, kad viens kai
miņš sūdzas par otru, jo viens ne 
tajā vietā izbēris granti un jaunā 
kaudze viņam ļoti nepatīk, vai 
kāds cits ziņo par kaimiņu, kurš 
ne tā apgriezis savu dzīvžogu. 

Reizēm pat ir situācijas, kad 
pašvaldības policists no rīta iero
das kāda skolēna mājās un pamo
dina viņu, lai nenokavē skolu. 

Taču visbiežāk mēs tiekam 
izsaukti uz ģimenes strīdiem. 
Diemžēl tie kādreiz aiziet tik tālu, 
ka jārisina jautājums par bērnu 
izņemšanu no ģimenes,” saka 
I. Zaharāns.

Saprotams, ka Saulkrastu paš
valdības policijas darba ritmu ie
tekmē tas, ka daudzi iedzīvotāji pa 
dienu strādāt brauc uz Rīgu un ci
turieni un tikai vakarpusē atgrie
žas mājās. Tāpēc visbiežāk izsau
kumi ir vēlākās vakara stundās, 
nedēļas nogalē un svētku dienās. 

„Mums nav pārāk daudz iz
klaižu vietu, bet sezonas laikā, 
protams, arī uz Saulkrastiem at
brauc cilvēki, kam patīk skaļi sevi 
izrādīt. Jau ikdienišķāku izdarību 
sekas ir izdemolētas autobusu 
pieturas, apskādētas pagalmos 
atstātās automašīnas, apzīmētas 
sienas,” viņš piebilst.

Jau kā sevišķu gadījumu I. Za
harāns piemin aizpagājušajā gadā 
novērsto pašnāvības mēģinājumu. 
„Kāds cilvēks Saulkrastos bija ievē
rojis jaunu, nomāktu vīrieti, kurš 
pa telefonu kādam skaidrojis, ka ir 
gatavs aiziet no šīs pasaules. Kungs 
par dzirdēto paziņoja mums. Paš
valdības policijas patruļa paspēja 
laikā un brīdī, kad jaunais cilvēks 
tiešām gribēja padarīt sev galu, 
viņu apturēja. Vismaz nākamajā 
dienā pēc šī incidenta, kā uzzinā
jām, ar viņu viss bija kārtībā,” saka 

I. Zaharāns un atgādina, ka lielākā 
daļa Saulkrastu policijas darbinie
ku ir vietējie iedzīvotāji. Tieši viņu 
darbošanās vislabāk iedzīvotājiem 
apliecina, ka pašvaldības policijas 
uzdevums nav viņus sodīt, bet gan 
palīdzēt risināt pat tīri sadzīviskas 
problēmas. „Pie mums var vērsties 
24 stundas diennaktī, un nekad 
neviens izsaukums nav atteikts. 
Mūsu telefons 67142525 ir atro
dams ne tikai pašvaldības policijas 
mājaslapā, bet arī ir redzams uz 
visām patruļmašīnām,” atgādina 
pašvaldības policijas priekšnieks. 
Vēl viņš piebilst, ka patiesībā jau 
arī vietējos iedzīvotājus, kuri, kā 
tautā mēdz teikt, ir kunga prātā, 
neviens neved uz policijas iecirkni, 
bet nogādā dzīvesvietā, protams, 
ja vien šis cilvēks spēj nosaukt savu 
adresi. Taču pašvaldības policijas 
palīdzība ir bijusi vajadzīga arī 

cilvēkiem ar veselības problēmām 
vai sadzīves traumām, kuri nogā
dāti medicīnas iestādēs. 

Čipēt suni ir lētāk, 
nekā maksāt sodus
Kā vienu no pašvaldības policijas 
pienākumiem I. Zaharāns piemin 
klaiņojošo dzīvnieku izķeršanu. 
Tiek sekots arī tam, lai suņi būtu 
iezīmēti. „Esam iegādājušies īpašu 
čipu nolasītāju. Ja suns ir aizbēdzis 
no mājas, bet tas ir čipēts, mums 
ir viegli noskaidrot, kas ir suņa 
saimnieks, un uzaicinām viņu vest 
dzīvnieku uz mājām. Ja suns nav 
čipēts, tad policists nezina, kas ir 
tā saimnieks, un tādās reizēs suns 
parasti tiek nogādāts dzīvnieku 
patversmē „Mežvairogi”, un tā at
gūšana jau ir maksas pakalpojums. 

Ir cilvēki, kuri domā, ka, ja reiz 
viņa sunim jau ir septiņi vai astoņi 
gadi, tad nav vērts tērēt naudu, to 
čipējot. Bet rezultātā, ja dzīvnieks 
ir devies brīvsolī un tiek notverts, 
saimniekam ir jāmaksā sods gan 
par to, ka dzīvnieks nav čipēts, gan 
par klaiņošanu un visbeidzot par 
uzturēšanos dzīvnieku patversmē. 
Tad jādomā, kas ir lētāk,” jautā 
I. Zaharāns un atzīst, ka tā diemžēl 
ir visai ikdienišķa parādība. 

Ar videokameru pret 
noteikumu pārkāpējiem
Pašvaldības policijas priekšnieks 
skaidro, ka vairumam novada ie
dzīvotāju ir noslēgti līgumi par 
atkritumu apsaimniekošanu, taču 
novadam problēmas rada nelie
la daļa sava un kaimiņu novada 
vasarnieku. Ja ir panākts, lai pašu 

cilvēki negāztu sadzīves atkritu
mus mežos un kāpās, tad jāatzīst, 
ka Saulkrasti ir tranzītpilsēta, caur 
kuru ceļo kaimiņu novadu iedzī
votāji. Turklāt arī kaimiņu nova
dos ir vasarnīcu kolonijas. Tad nu 
šo koloniju iemītnieki pa ceļam uz 
mājām pietur pie Saulkrastu atkri
tumu savākšanas vietām un atstāj 
savus gan šķiroto, gan nešķiroto 
atkritumu maisus. Protams, tas ir 
labāk nekā, ja sadzīves atkritumi 
nonāktu dabā. Taču tad, kad it īpa
ši nešķiroto atkritumu maisi tiek 
pamesti Saulkrastos, tiem uzbrūk 
kaijas, vārnas, lapsas un šos mai
sus plucina, rezultātā rodas visai 
nepatīkama aina. Tāpēc pie šādām 
vietām turpmāk būs videokame
ras, kas fiksēs faktu, kas cilvēkiem 
atgādinās, kur viņi atstājuši savus 
atkritumu maisus. 

I. Zaharāns teic, ir pašsaprotama 
videokameru atrašanās vietās, kur 
pulcējas vairāk cilvēku – pie veika
liem, izklaides vietām. „Protams, 
visur videokameru nav un nebūs, jo 
ne visur ir internets. Tāpat dažkārt 
tās būtu jāizvieto privātīpašumā, 
bet ne visi īpašnieki to vēlas. Labs 
piemērs, kad sakrita gan kārtības 
sargu, gan īpašnieka intereses, bija 
videonovērošanas kameru uzstā
dīšana pie veikala „Elvi”. Vienkārši 
saskatījām kopīgas problēmas.”

Nobeidzot sarunu ar Saulkras
tu pašvaldības policijas vadīta
jiem, nonākam pie atziņas, ka tas, 
vai pašvaldības policijas darbs ir 
vajadzīgs vai nav, vislabāk būtu 
jājautā pašiem novada iedzīvotā
jiem, bet viņu interesēs ir dzīvot 
drošā un sakārtotā vidē. 

„Pildot novada saistošo notei
kumu prasības, ar pilnu pārliecību 
varu sacīt, ka pēdējos četros gados, 
kopš esmu saistīts ar Saulkras
tiem, ir panākts, ka gandrīz 100% 
vasarnīcu iedzīvotāju ir noslēguši 
atkritumu apsaimniekošanas lī
gumus, tādejādi mazinot apkār
tējo mežu piesārņošanas risku. Ar 
katru gadu ir uzlabojusies kārtība 
un drošība peldvietās, arvien vai
rāk tiek ievēroti auto stāvēšanas 
noteikumi. Paskatīsimies, kā veik
sies bērnu un nepilngadīgo lietu 
inspektorei, jo vislabāk būtu, ja 
neviens novada bērns neklaiņotu, 
bet apmeklētu skolu un zinātu, ka 
kaut kādu sīku muļķību dēļ neva
jag bojāt savu nākotni.

Taču pats galvenais, es jūtu, ka 
esam tas plecs, pret kuru nepie
ciešamības gadījumā var atspies
ties katrs novada iedzīvotājs,” teic 
I. Zaharāns.

 
Ģirts Kondrāts

Pašvaldības policija: Mēs esam kā drošības plecs 

Inspektors Raimonds Mironovs (no kreisās), vecākais inspektors Pauls Stepiņš un inspektors Ivo Gūtmans 
patrulēšanas laikā. 

Pašvaldības policijas Patruļpolicijas nodaļas priekšnieks Guntis Vinteris tornī, no kura tiek novērota 
Saulkrastu peldvieta. Foto: Einārs Binders

Saulkrasti ir tranzītpilsēta, un tāpēc arī sadzīves atkritumu savākšanas 
vietās uzkrājas kaimiņu novadu vasarnieku atkritumi. Turpmāk šādas 
vietas tiks novērotas ar videokamerām.
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Politisko partiju saraksti 2017. gada 
pašvaldību vēlēšanām Saulkrastu novadā
Partiju un partiju apvienības programmas un deputātu kandidātu saraksti ievietoti izlozē iegūtā kārtas numura secībā.

„Latvijas Zemnieku savienība”
SAIMNIEKI SAVĀ ZEMĒ!
Padarīsim Saulkrastus par ērtā-
ku, pievilcīgāku, izmaksu ziņā 
draudzīgāku novadu vietējiem 
iedzīvotājiem un par galveno at-
pūtas un attīstības centru Vidze-
mes jūrmalā.

Sociālais atbalsts:
1) Samazināsim nekustamā 

īpašuma nodokli 50% apmērā 
vienīgajam mājoklim, tādējādi 
stimulējot iedzīvotāju deklarēša-
nos novadā.

2) Pārskatīsim siltumenerģijas 
ražošanas, ūdens un kanalizā-
cijas tarifus ar mērķi samazināt 
izmaksas novada iedzīvotājiem, 
efektīvāk izmantojot esošos re-
sursus.

3) Ierosināsim pārdot 
Saulkrastu novada pašvaldībai 
piederošās atkritumu apsaim-
niekošanas uzņēmuma daļas SIA 
„ZAAO” 0,07% apmērā, veiksim 
atklātu un godīgu konkursu, 
nodrošinot taisnīgu atkritumu 
apsaimniekošanas un savākšanas 
sistēmu novadā.

4) Atbalstīsim daudzdzīvokļu 
māju dzīvokļu īpašnieku biedrī-
bu izveidi, nodrošinot speciālistu 
dokumentu sagatavošanai, mājas 
pārņemšanai biedrības pārvaldī-
šanā.

5) Atbalstīsim daudzdzīvok-
ļu māju siltināšanu, nodrošinot 
speciālistu (projektu vadītāju) 
piesaisti dokumentu sagatavo-
šanai un pasākuma īstenošanai, 
piešķirsim dokumentu izstrādes 
līdzfinansējumu.

6) Izveidosim zupas virtuvi un 

higiēnas centru (duša, veļas maz-
gātava) trūcīgām un maznodro-
šinātām personām.

7) Radīsim rehabilitācijas pa-
kalpojumu iespējas novada ie-
dzīvotājiem.

8) Veicināsim ģimenes ārsta 
prakses vietas un aptiekas izveidi 
Zvejniekciemā.

9) Nodrošināsim rindas uz so-
ciālo dzīvokļu nomu secības ie-
vērošanu, atbalstīsim alternatīvu 
risinājumu mājokļa iegādei rindā 
gaidošajiem.

Pilsētas publiskās 
infrastruktūras 
uzlabošana, labas un 
drošas dzīves vides 
nodrošināšana:

1) Atbalstīsim iedzīvotāju ini-
ciatīvu labiekārtot īpašumam 
pieguļošo ielu un ceļu segumu 
maiņu, samazinot nekustamā 
īpašuma nodokli.

2) Sakārtosim esošās un izvei-
dosim jaunas maksas autostāv-
vietas novada viesiem.

3) Iztīrīsim un labiekārtosim 
lietus un sniega ūdens novad-
grāvjus Bērzu alejā, Zvejniekcie-
mā.

4) Uzbūvēsim zaļo atkritumu 
kompostēšanas novietni, kurā 
zaļos atkritumus bez maksas 
varēs nodot novadā deklarētie 
iedzīvotāji.

5) Turpināsim ūdensvada un 
kanalizācijas tīklu izbūvi, pašval-
dības ielu apgaismojuma izveidi 
visa novada teritorijā.

6) Sekmēsim novada upju sa-
kopšanu, zivju mazuļu ielaišanu 

upēs populācijas palielināšanai, 
piesaistot dažādu fondu līdzfi-
nansējumu, pilnvarosim VVD re-
ģionālos inspektorus un brīvprā-
tīgos inspektorus upju regulārai 
apsekošanai maluzvejniecības un 
upju piesārņojuma novēršanai.

7) Uzbūvēsim veloceliņu tīklu 
novada robežās, kā arī no Carni-
kavas novada līdz Saulkrastu no-
vada robežai Zvejniekciemā.

Atbalsts uzņēmējdarbībai:
1) Publicēsim novadam pie-

derošo nekustamo īpašumu sa-
rakstu, izstrādāsim atklātu un 
godīgu konkursu nolikumu uz-
ņēmējiem, kuri vēlas nomāt šos 
īpašumus.

2) Atbalstīsim skatu torņa iz-
veidi pie jūras tūristu piesaistei.

3) Prioritāri sekmēsim uzņē-
mējdarbību tūrisma, veselības un 
aktīvās atpūtas jomā.

4) Veidosim „straujās attīstī-
bas zonas” – saīsināsim projektu 
virzības laiku, attīstīsim infra-
struktūru, kas piesaistīs jaunas 
investīcijas (elektrības pieslēgu-
mi, pievadceļi, ūdens, kanalizā-
cija), informēsim sabiedrību par 
investīciju projektu pozitīvo pie-
nesumu.

5) Sadarbībā ar Saulkrastu uz-
ņēmējiem izstrādāsim kvalitatī-
vus Saulkrastu novada teritorijas 
plānojuma grozījumus.

Kvalitatīvas izglītības 
un brīvā laika 
pavadīšanas iespējas:

1) Realizēsim Saulkrastu iz-
glītības iestāžu reorganizāciju, 

izstrādāsim izglītības koncep-
ciju, paredzot konkurētspējīgas 
vidusskolas un iedzīvotāju paš-
izaugsmei novada mūžizglītības 
centra izveidi, nodrošināsim 
Vidzemes jūrmalas Mūzikas un 
mākslas skolu ar atbilstošām tel-
pām Saulkrastos.

2) Atbalstīsim privāto bērnu-
dārzu izveidi un darbību, rūpē-

simies par rindu samazinājumu 
pašvaldības bērnudārzā, izbūvē-
jot jaunu korpusu.

3) Sadarbībā ar pašvaldības 
aģentūru „Saulkrastu Kultūras 
un sporta centrs” izveidosim 
sporta sacensību un kultūras 
pasākumu ikgadēju programmu 
novada iedzīvotājiem un pilsētas 
viesiem ziemas periodā.

Nr., vārds, uzvārds, 
dzimš. gads

Darbavieta, amats

1. Alens Horsts, 1973 SIA „Saulkrastu namsaimnieks”, valdes loceklis
SIA „Alens Horsts un partneri”, valdes 
priekšsēdētājs
Biedrība „Bērzu aleja 5”, valdes priekšsēdētājs

2. Dainis Bedrītis, 1950 Seniors

3. Juris Dzenis, 1963 Valsts robežsardzes Galvenās pārvaldes 
Nodrošinājuma pārvalde, vecākais speciālists

4. Samanta Horste, 1994 SIA „Saulkrastu namsaimnieks”, tirdzniecības 
direktore
AS „CITADELE BANKA”, klientu apkalpošanas 
speciāliste

5. Uldis Sproga, 1978 SIA „Eften Capital”, investīciju menedžeris

6. Kristīne Dembovska, 
1971

Biedrība „Vidrižu iela 22A”, valdes 
priekšsēdētāja

7. Selga Bedrīte, 1954 Valsts SIA „Latvijas televīzija”, muzeju projektu 
vadītāja, ekskursiju vadītāja

8. Kārlis Martinsons, 1993 SIA „Skultes kartons”, iekārtu operators

9. Diāna Stūrmane, 1991 AS „Lido”, kasiere

10. Aigars Kanders, 1982 SIA „Brikers Latvija”, projektu vadītājs
SIA „Akmens nami”, arhitekts, projektu vadītājs

11. Liene Berkane, 1977 Individuālā darba veicēja

12. Valentīns Šmuksts, 
1960

„Kominsur Kindlustusmaakler” Latvijas filiāle, 
direktors

13. Igors Gūtmans, 1979 SIA „Saulkrastu komunālserviss”, operators

14. Edgars Zviedris, 1980 Z/s „Silzviedri”, īpašnieks

15. Evija Veismane, 1988 SIA „Augstceltne” DUS „Statoil”, 
operatore pārdevēja

16. Kristīne Strazdiņa, 
1980

AS „Virši – A”, degvielas uzpildes stacijas 
pārdevēja

17. Iveta Orlova, 1963 SIA „Baltic Restaurants”, bufetniece

18. Dzintra Puisāne, 1965 SIA „Vita Mārkets” („Elvi”), pārdevēja

Pašvaldības vēlēšanas 3. jūnijā
Šī gada 3. jūnijā visā Latvijā 
notiks pašvaldību vēlēšanas. 
Tiesības piedalīties 
pašvaldību vēlēšanās ir 
balsstiesīgajiem Latvijas 
un Eiropas Savienības (ES) 
pilsoņiem, sākot no 
18 gadu vecuma. 
Lai piedalītos pašvaldību 
vēlēšanās Latvijā, ES pilsonim 
jābūt reģistrētam Latvijas 
Iedzīvotāju reģistrā. 

Svarīgi zināt, ka vēlētāji drīkst 
balsot tajā pašvaldībā, kurā vi-
ņiem ir reģistrēta dzīvesvieta 
90  dienas pirms vēlēšanu die-
nas, vai tajā pašvaldībā, kurā 
viņiem pieder likumā noteiktā 
kārtībā reģistrēts nekustamais 
īpašums. Šoreiz vēlētāju uzskai-
tei tiek lietots Vēlētāju reģistrs. 
Tas nozīmē, ka pašvaldību vēlē-
šanās katrs vēlētājs tiks iekļauts 
noteikta vēlēšanu iecirkņa vē-
lētāju sarakstā atbilstoši reģis-

trētajai dzīvesvietai 90 dienas 
pirms vēlēšanu dienas  – atbil-
stoši ierakstam Iedzīvotāju re-
ģistrā 5. martā.

Tie Latvijas pilsoņi, kuriem šī 
gada 5. martā nebūs spēkā eso-
šas dzīvesvietas reģistrācijas, 
tiks iekļauti tā vēlēšanu iecir-
kņa sarakstā, kas atbildīs ziņām 
par vēlētāja pēdējo reģistrēto 
dzīves vietu. Lai informētu par to, 
kura vēlēšanu iecirkņa sarakstā 
vēlētājs iekļauts, Pilsonības un 
migrācijas lietu pārvalde katram 
vēlētājam uz reģistrētās dzīves-
vietas adresi pa pastu izsūtīja pa-
ziņojumu, kurā katram vēlētājam 
ir noteikts precīzs vēlētāju kārtas 
numurs. 

Vēlēšanu iecirkņi. Informē-
jam, ka Saulkrastu novadā paš-
valdību vēlēšanu laikā strādās 
2 iecirkņi: 768. vēlēšanu iecirknis 
būs izvietots Saulkrastu novada 
domē Raiņa ielā 8, Saulkrastos, 
un 769.  iecirknis strādās Zvej-

niekciema vidusskolā Atpūtas 
ielā 1, Zvejniekciemā.

Ar deputātu kandidātu saraks-
tiem un programmām var iepazī-
ties CVK mājas lapā, Saulkrastu 
novada domes mājas lapā www.
saulkrasti.lv un no 29.  maija arī 
vēlēšanu iecirkņos to darba lai-
kos.

Pašvaldību vēlēšanās tiks orga-
nizēta balsošana atrašanās vietā 
tiem vēlētājiem, kuri veselības 
stāvokļa dēļ nevarēs nobalsot vē-
lēšanu iecirknī. Šo iespēju vēlētāji 
varēs izmantot, ja vēlēšanu dienā 
atradīsies sava vēlēšanu iecirkņa 
teritorijā un būs iepriekš uzraks-
tījuši iesniegumu atbilstošajam 
vēlēšanu iecirknim (Saulkrastu 
domē vai Zvejniekciema vidus-
skolā) par šādu nepieciešamību. 
Iesniegumus vēlēšanu iecirkņi 
pieņems no 29. maija līdz 3. jū-
nijam:
•	 pirmdien,	 29.	 maijā:	 plkst.	

16.00–20.00;

•	 otrdien,	 30.	 maijā:	 plkst.	
9.00–13.00;
•	 trešdien,	 31.	 maijā:	 plkst.	

17.00–20.00;
•	 ceturtdien,	 1.	 jūnijā:	 plkst.	

9.00–12.00;
•	 piektdien,	 2.	 jūnijā:	 plkst.	

10.00–16.00.

Vēlētāji, kuri vēlēšanu dienā 
nevarēs nokļūt savā vēlēšanu ie-
cirknī, var izmantot iespēju no-
balsot iepriekš.

Iepriekšējā balsošana notiks 
trīs dienas pirms vēlēšanu dienas:
•	 trešdien,	 31.	 maijā:	 plkst.	

17.00–20.00;
•	 ceturtdien,	 1.	 jūnijā:	 plkst.	

9.00–12.00;
•	 piektdien,	 2.	 jūnijā:	 plkst.	

10.00–16.00.

3. jūnijā abi iecirkņi strādās 
plkst. 7.00–22.00. Piedaloties 
pašvaldību vēlēšanās, vēlēšanu 
iecirknī jāuzrāda derīgs personu 

apliecinošs dokuments – pase vai 
personas apliecība (eID karte).

Centrālās vēlēšanu komisijas 
uzziņu tālrunis par vēlēšanām: 
67049999 (plkst. 8.00–20.00). 
Vairāk informācijas: www.cvk.lv.

Uzmanību! 
Atgādinām, ka vēlēšanu zī-

mēs tiks uzskaitīti tie krus-
tiņi, kuri būs ievilkti rombā 
pretī kandidāta vārdiem, un 
par svītrotiem tiks uzskatīti 
tie kandidāti, kuru vārdam un 
uzvārdam būs pārvilkta svītra. 
Jebkādas citas atzīmes vēlēša-
nu zīmēs vēlēšanu iecirkņi ne-
ņems vērā.

Ja rodas papildu jautājumi, 
zvaniet pa tālr. 29498563.

Dagnija Gurtiņa, 
Saulkrastu novada  
Vēlēšanu komisija
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Nacionālā apvienība „Visu Latvijai!” – 
„Tēvzemei un Brīvībai/LNNK”
Rūpes par savu novadu un tā no-
zīmīgāko vērtību – cilvēku  – ir 
pašvaldības deputātu virsuzde-
vums. Mūsu attieksmi pret dar-
bu pašvaldībā raksturo iedzīvo-
tājiem saprotamas, līdzsvarotas 
attīstības īstenošana, novada 
labklājību veicinošu lēmumu 
pieņemšana.

Pārdomātā un īstenotā ilgter-
miņa attīstības politika devusi 
Saulkrastiem iespēju uzbūvēt 
modernu sporta halli, atjaunot 
abas novada vidusskolas, veikt re-
montus bērnudārzā un slimnīcā.

Lepojamies ar jauniem objek-
tiem: Saules laukumu, Jūras parku, 
Jauniešu māju, rotaļu laukumiem 
Saulkrastos un Zvejniekciemā, kā 
arī stadionu Zvejniekciemā.

Mūsu mērķis ir bijis un būs 
tāda novada attīstība, kas no-
drošina kvalitatīvu dzīves telpu 
ģimenēm, vecāka gadagājuma 
cilvēkiem, uzņēmējiem un arī 
novada viesiem.

Ervīna Grāvīša vadībā ir izde-
vies Saulkrastu novadu padarīt 
par vienu no drošākajiem un 
dzīvošanai ērtākajiem Latvijas 
novadiem. Uzskatām, ka katram 
ir tiesības uz pārtikušu, drošu un 
ērtu dzīvi, tādēļ esam definējuši 
prioritāros uzdevumus turpmā-
kajiem 4 gadiem:

ar saprātīgiem finanšu iegul-
dījumiem gada laikā atrisināt 
rindu uz vietu pašvaldības bēr-
nudārzā;

līdz šī gada beigām paplašināt 
Saulkrastu vidusskolas ēdamzāli, 
atbilstoši skolēnu skaitam;

ieviest nekustamā īpašuma 
nodokļa atlaidi līdz 75% vienīga-
jam mājoklim novadā deklarēta-
jiem iedzīvotājiem;

izstrādāt rīcības plānu apku-
res tarifu samazināšanai;

pakāpeniski nodrošināt bez-
maksas transportu novada ro-
bežās novadā deklarētajiem pen-
sionāriem un visiem skolēniem;

izveidot pārdomātu autostāv-
vietu tīklu, tostarp arī pie dzelz-
ceļa stacijām.

Turpmākajos 4 gados pašval-
dības administratīvajā darbā:

ar sabalansētu budžetu turpi-
nāsim nodrošināt racionālu un 
skaidru finanšu līdzekļu izlieto-
šanu, nosakot īstermiņa un ilg-
termiņa prioritātes; lai uzlabotu 
informētību par pašvaldības dar-
bu, izstrādāsim komunikācijas 
stratēģiju – aktīvāk izmantosim 
sociālos tīklus, motivēsim paš-
valdības iestāžu darbiniekus ak-
tīvi iesaistīties komunikācijā ar 
iedzīvotājiem, reizi gadā organi-
zēsim iedzīvotāju kopsapulci.

Sociālo grupu atbalstam:
ieviesīsim progresivitāti bērna 

piedzimšanas pabalstā;
pakāpeniski nodrošināsim 

peldētprasmes apmācību visu 
vecumu bērniem;

nodrošināsim Jauniešu mājas 
telpu kā tikšanās vietu jaunie-
šiem, veicinot viņu iesaisti da-
žādos pasākumos, organizēsim 
aktivitātes jaunajiem vecākiem, 
pensionāriem un citām interešu 
grupām;

palielināsim pasākumu skaitu, 
kuri bez maksas vai ar būtiskām 
atlaidēm pieejami pensionāriem, 
daudzbērnu ģimenēm, trūcīgām/
maznodrošinātām personām, cil-
vēkiem ar kustību traucējumiem;

turpināsim pilnveidot soci-
ālā atbalsta sistēmu ģimenēm ar 
bērniem un pensionāriem.

Kultūras jomā:
organizēsim augstvērtīgus/

aizraujošus kultūras un sporta 
pasākumus, piesaistot Latvijā un 
pasaulē populāras personības;

uzklausīsim iedzīvotāju vie-
dokli un nepieciešamības gadī-
jumā piedāvāsim jaunus kultūras 
un sporta pasākumus, lai uzlabo-
tu kultūras un sporta pasākumu 
daudzveidību un kvalitāti.

Uzņēmējdarbībā:
radīsim programmu uzņē-

mējdarbības atbalstīšanai – lab-
vēlīgu vidi investīcijām (atlai-
de zemes nomai, tirdzniecības 
maksai u. c.);

sadarbībā ar esošajiem uzņē-
mējiem veidosim Saulkrastu uz-
ņēmējdarbības atbalsta centru;

turpināsim atbalstīt Tūrisma 
informācijas centra veiksmīgo 
darbību, iesaistot vietējos tūris-
ma uzņēmējus un atbalstot ino-
vatīvas tūrisma idejas.

infrastruktūras un komunā-
lās saimniekošanas uzlabošanai 
mērķtiecīgi turpināsim pašval-
dības autoceļu sakārtošanu, pie-
saistot ES finansējumu ceļu un 
ielu tīkla uzlabošanā;

izvērtēsim „Saulkrastu komu-
nālservisa” darbību, lai uzlabotu 
sniegto pakalpojumu kvalitāti un 
samazinātu izmaksas;

ieviesīsim nekustamā īpašuma 
nodokļu atlaides jau siltinātām 
mājām un tām, kurām to veiks, 
lai kompensētu izdevumus un 
veicinātu daudzdzīvokļu māju 
siltināšanu;

uzsāksim atpūtas parka izvei-
di mežā starp Saulkrastu staciju 
un Bīriņu ielu (meža kaķis, āra 
trenažieri, rotaļu pilsētiņa, pa-
staigu takas u. c.).

Drošības jomā:
turpināsim celt pašvaldības 

policijas kapacitāti, palielināsim 
novērošanas kameru skaitu;

kārtības nodrošināšanai tur-
pināsim sadarbību ar Valsts po-
liciju un apsardzes uzņēmumu 
„Taipans”;

izstrādāsim atbalsta pro-
grammu pakāpeniskai mājsaim-
niecību aprīkošanai ar dūmu 

detektoriem un ugunsdzēšama-
jiem aparātiem;

turpināsim darbu ar atkarību 
izraisošo vielu lietošanas mazi-
nāšanu, īpaši skolēnu vidū.

Mūsu priekšvēlēšanu pro-
gramma nav solījumi, bet priori-
tāro darbu plāns to pakāpeniskai 
izpildei un veiksmīgi iesākto dar-
bu turpinājumam novada iedzī-
votāju interesēs!

Partija ”VIENOTĪBA”
Izglītība, rūpes par iedzīvotā-
jiem, dabu un atbalsts uzņē-
mējdarbībai ir prioritātes mūsu 
kandidātu turpmākajam darbam 
pašvaldībā!

Izvirzām sekojošus uzdevu-
mus:

Izglītība
Veidosim labākus apstākļus bēr-
nu izaugsmei:

- motivācijas programmas 
ieviešana, piešķirot stipendijas 
skolēniem ar labākajām sekmēm 
un sasniegumiem olimpiādēs, 
konkursos un pedagogiem par 
audzēkņu panākumiem;

- jauna bērnudārza izveide 
Zvejniekciemā un Saulkrastu 
bērnudārza teritorijas atjauno-
šana, sniedzot iespēju katram 
bērnam apmeklēt pirmsskolas iz-
glītības iestādi un veicinot jaunu 
ģimeņu ienākšanu novadā;

- nodarbības jaunajām mā-
miņām, ģimenēm un mazuļiem 
kvalificēta speciālista vadībā, 
vingrošana, lekcijas, māmiņu 
klubiņš un kino;

- Saulkrastu vidusskolas pa-
plašināšana, nodrošinot telpas 
ēdnīcas, garderobes un dabas-

zinātņu studijas izveidei;
- interešu izglītības pilnveide, 

integrējot radošās domāšanas, 
informāciju tehnoloģiju, roboti-
kas un uzņēmējdarbības iemaņas 
mācību procesā no pirmsskolas 
līdz vidusskolai;

- bezmaksas transports sko-
lēniem Vidzemes jūrmalas Mū-
zikas un mākslas skolas, kā arī 
sporta nodarbību apmeklēšanai.

Iedzīvotāju labklājība
Pašvaldības darbam jābūt caur-
skatāmam. Novada domei jābūt 
gatavai uzklausīt un sadarboties:

- noteikt samazinātā nodokļa 
likmi par vienīgo mājokli novadā 
deklarētajiem iedzīvotājiem;

- racionāla un saimnieciska 
ielu un ceļu uzturēšana, atjauno-
šana. Biežāk izmantojamo grants 
ceļu virsmu divkārtu apstrāde, 
novēršot dubļu un putekļu vei-
došanos;

- apkures tarifu pārskatīšana 
un samazināšana;

- atjaunot Zvejniekciema kul-
tūras namu pilnvērtīgai mākslas, 
teātru, deju uzvedumu, mūzikas, 
koncertu, kino un citu kultūras 
pasākumu nodrošināšanai;

- izveidot stāvlaukumu Meln-
sila un Jūras prospekta stūrī un 
ietvi Jūras prospektā;

- ieviest papildu ātrumu iero-
bežojošus pasākumus pie izglī-
tības iestādēm, lai nodrošinātu 
ērtu un drošu pārvietošanos ie-
dzīvotājiem;

- izveidot gājēju pārejas pār 
dzelzceļu;

- atjaunot Saulkrastu estrādi 
un parku;

- izveidot laivu nolaišanas vie-
tas jūrā pie Katrīnbādes, Vidrižu 
ielas stāvlaukuma un Aģes upē;

- pilnveidot piekrastes infra-
struktūru – izvietot norādes, at-
kritumu urnas, tualetes, atjaunot 
labierīcības Baltajā kāpā;

- nodrošināt „Jauniešu mājas” 
efektīvu un profesionālu darbī-
bu, iespēju jauniešiem pašiem 
organizēt sev interesējošus pa-
sākumus un realizēt savas idejas;

- organizēt ģimeņu un senioru 
rītus „Jauniešu mājas” telpās.

Uzņēmējdarbība
Attīstīta uzņēmējdarbība ir pa-
mats novada un tā iedzīvotāju 
labklājībai:

- mērķtiecīgi marketinga pa-

sākumi vienotam tūrisma piedā-
vājumam, izvietot novada un tajā 
pieejamo pakalpojumu reklāmas 
uz „VIA Baltica” ceļa;

- piesaistīt investīcijas SPA 
centra izveidei, lai nodrošinātu 
noslogojumu esošajām viesu mā-
jām un kafejnīcām, radot jaunas 

Nr., vārds, uzvārds, 
dzimš. gads

Darbavieta, amats

1. Ervīns Grāvītis, 1973 Saulkrastu novada dome, priekšsēdētājs
2. Andris Dulpiņš, 1958 Zvejniekciema vidusskola, direktors

Saulkrastu novada dome, deputāts
3. Santa Ancāne, 1973 PSIA „Saulkrastu slimnīca”, valdes locekle

Saulkrastu novada dome, deputāte
Rīgas domes jaunatnes, kultūras un sporta 
departaments, ārsts konsultants

4. Mārtiņš Kišuro, 1983 SIA „Bemberi maiznīca”, prokūrists
SIA „Bemberi MK”, valdes priekšsēdētājs
Saulkrastu novada dome, deputāts

5. Aiva Aparjode, 1977 Bērnu un jaunatnes kamaniņu sporta skola, 
vadītāja, sporta trenere
PSIA „Saulkrastu slimnīca”, fizioterapeite
Saulkrastu novada dome, deputāte

6.Antra Deniškāne, 1962 Zvejniekciema vidusskola, mūzikas skolotāja
PA „Saulkrastu kultūras un sporta centrs”, 
folkloras kopas vadītāja

7. Guna Lāčauniece, 1952 Zvejniekciema vidusskola, mājturības un 
tehnoloģiju skolotāja
PA „Saulkrastu kultūras un sporta centrs”, 
rokdarbu pulciņa vadītāja

8. Sanita Tīberga, 1967 Saulkrastu pirmsskolas izglītības iestāde „Rū-
ķītis”, vadītāja, pirmsskolas izglītības skolotāja

9. Ingūna Feldmane, 1965 Saulkrastu novada domes iestāde „Jauniešu 
māja”, vadītājas p. i.

10. Kaspars Riekstiņš, 1987 Biedrība „Vidzemes karate klubs”, galvenais 
treneris
Biedrība „Latvian karate association”, 
viceprezidents

11. Guntars Zonbergs,1949 VAS „Latvijas autoceļu uzturētājs”, darbu vadītājs
Biedrība „Medību sporta klubs „Vanagi””, 
valdes loceklis
Saulkrastu novada dome, deputāts
Skultes ostas pārvalde, valdes loceklis

12. Jānis Latvens, 1980 SIA „Vides āre”, īpašnieks, valdes loceklis
13. Andris Silavnieks, 1962 A/S „CATA”, Saulkrastu filiāles vadītājs

Saulkrastu novada dome, deputāts
14. Kristīne Felkere, 1986 Bērna kopšanas atvaļinājumā
15. Dāvis Blanken-
bergs, 1992

SIA „IRI Asset Management”, mežsaimniecības 
speciālists

16. Igors Akulovs, 1979 Skulte ostas pārvalde, pārvaldnieks

Nr., vārds, uzvārds, 
dzimš. gads

Darbavieta, amats

1. Normunds Līcis, 1972 Saulkrastu novada dome, priekšsēdētāja vietnieks
Latvijas Kūrortpilsētu asociācija, valdes loceklis
Vidzemes Tūrisma asociācija, valdes loceklis

2. Sandra Ozola-Ozoliņa, 
1965

Zvejniekciema vidusskola, skolotāja
PA „Saulkrastu kultūras un sporta centrs”, deju 
grupas „Fractus” vadītāja

3. Oksana Vanaga, 1974 Saulkrastu vidusskola, pedagogs
4. Līga Vaidere, 1963 Viesu nams „Aizvēji”, administratore
5. Selga Osīte, 1955 Saulkrastu novada dome, deputāte

Saulkrastu novada dome, sēru ceremoniju 
vadītāja

6. Lauris Mukāns, 1985 SIA, uzņēmējs
7. Andris Mušperts, 1979 SIA „Dantes Invest”, valdes priekšsēdētājs
8. Beata Geka, 1971 Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skola, 

klaviernodaļas vadītāja, koncertmeistare
9. Agnese Kūliņa-Priede, 
1983

„AgneseFoto.lv”, fotogrāfe

10. Andris Koemecs, 1986 Pēterupes ev. lut. draudze, lektors
11. Jana Bukovska, 1973 Pirmsskolas izglītības iestāde „Rūķītis”, vadītājas 

vietniece izglītības jomā, skolotāja
12. Armands Jēkabsons, 
1964

Profesionālās izglītības kompetences centrs 
„Rīgas dizaina un mākslas vidusskola”, izglītības 
programmas „Interjera dizains” vadītājs

13. Kārlis Kosmačevs, 1995 SIA „Gandrs”, „Piedzīvojuma Gars”, instruktors
14. Rinalds Ozols, 1980 SIA „RST skrūvpāļi”, valdes loceklis
15. Andris Burbergs, 1987 IK „Bušas”, vadītājs
16. Ervīns Krauklis,1972 IK „K. Tehnoloģijas”, īpašnieks
17. Rinalds Seržants,1998 Saulkrastu vidusskola, 12. klases skolnieks
18. Jurģis Grabčiks, 1976 SIA „Ourea”, mārketinga nodaļas vadītājs

10. lpp. 
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Latvijas Zaļā partija
Mums ir: strādīgi un prasmīgi ie-
dzīvotāji, piejūra un priežu meži, 
svaigs gaiss un veselīga vide, 
Skultes osta, „Via Baltic”, dzelz-
ceļš un būs „Rail Baltic”.

Mums nav: šīm iespējām at-
bilstoša dzīves līmeņa.

Mums vajag: gudru, godīgu, 
uz attīstību orientētu un sabied-
rības labā strādājošu lēmējvaru, 
gudru, godīgu un darbspējīgu 
izpildvaru.

Mēs piedāvājam:

VIDE
- izveidot vidi sargājošu un 

uzturošu sistēmu, kas padara ie-
dzīvotāju sadzīvi ērtu, drošu un 
patīkamu;

- pastiprinātu uzmanību pie-
vērst atkritumu apsaimniekoša-
nas darba uzlabošanai;

- izveidot sistēmu vides jomā, 
kas primāri nav represīva, bet ir 
motivējoša un izglītojoša;

PĀRVALDE
- izveidot profesionālu, opti-

māli strukturētu administrāciju;
- veidot caurskatāmu budžetu 

ar visiem saprotamu struktūru;
- publiski pieejamu, regulāru 

informāciju par plānotiem un 
realizētiem projektiem un dar-
biem;

- komunikācijas sistēmas ie-
viešanu visos līmeņos un pieeja-
mos veidos;

- jauniešu un nevalstisko orga-
nizāciju iesaistīšanu domes darbā;

- izveidot profesionālu, tehnis-
ki nodrošinātu, ar iedzīvotājiem 
komunicējošu un iedzīvotāju 

labā strādājošu komunālās saim-
niecības apkalpošanas struktūru;

- atbrīvot izglītības un citas 
pašvaldību iestādes no tām ne-
raksturīgu funkciju veikšanas;

SABIEDRĪBA
- zemākus nodokļus un mak-

sājumus deklarētajiem iedzīvo-
tājiem;

- sniegt sociālo atbalstu grūtī-
bās nonākušajiem, nevis atbalstu 
kā dzīves pamatu;

- sociālo mājokļu izveidošanu 
nepieciešamajā apjomā;

- radīt apstākļus mierīgai un 
drošai dzīvei senioriem, bet di-
namiskas dzīves apstākļus un 
darba iespējas jaunajai paaudzei;

- paaugstināt sabiedriskās 
kārtības nodrošināšanas struk-
tūru tehnisko nodrošinājumu un 
veiktspēju;

- atbalstīt sabiedrisko organi-
zāciju veidošanos un to savstar-
pējo sadarbību novada attīstības 
procesos, iesaistot iespējami pla-
šāku sabiedrības daļu;

KULTŪRA
- uzsākt jauna kultūras un 

mākslas centra izveidošanu ar 
plaši atpazīstamu vasaras kon-
certzāli, nodrošinot gan mūzi-
kas un mākslas skolas attīstības 
iespējas, gan starptautisku pasā-
kumu norises iespējas esošā es-
trādes parka vietā;

- atbalstīt esošos pašdarbības 
kolektīvus;

- attīstīt jaunu māksliniecisko 
kolektīvu veidošanos, piesaistot 
pazīstamus profesionāļus;

- atjaunot Zvejnieku svētkus 
un uzsākt svētku kopīgas svinē-
šanas tradīciju;

SPORTS
- pielāgot esošos, veidot jau-

nus sporta objektus un pilsētvidi 
populārāko sporta aktivitāšu va-
jadzībām;

- veidot regulārus sabiedris-
kus sporta pasākumus;

- atbalstīt labākos un perspek-
tīvākos sportistus;

IZGLĪTĪBA
- iekļaut mācību programmās 

vides mācību;
- optimizēt izglītības iestāžu 

administratīvo aparātu, lai at-
brīvotu līdzekļus skolotāju algu 
palielināšanai;

- palielināt pirmsskolas un 
citu izglītības iestāžu kapacitāti;

- izstrādāt un ieviest profesio-
nālās izglītības, tajā skaitā mūzi-
kas un mākslas, atbalsta un attīs-
tības koncepciju;

VESELĪBA
- nodrošināt vides apstākļus, 

kas uztur un uzlabo iedzīvotāju 
veselību;

- kā prioritāti noteikt profi-
laktiskos pasākumus veselības 
aprūpei;

- senioriem un cilvēkiem ar 
īpašām vajadzībām noteikt ik-
mēneša pabalstu vismaz 25 EUR 
apmērā zāļu iegādei un medicī-
niskajai aprūpei;

- aktīvi atbalstīt veselības mi-
nistres aktivitātes veselības sis-
tēmas reformēšanā, piedalīties 

atbilstošu pilotprojektu realizē-
šanā novadā;

- izstrādāt koncepciju ārstnie-
cības centra izveidei priekš no-
teiktu diagnožu grupu pacientu 
ārstēšanas;

INFRASTRŪRA
- nodrošināt efektīvu esošās 

infrastruktūras objektu uzturē-
šanu un atjaunošanu;

- infrastruktūras attīstību no-
teikt kā prioritāti labvēlīgas in-
vestīciju vides radīšanai;

- radīt jaunu un energoefektī-

vu siltumenerģijas ražotni, tāde-
jādi samazinot tās izmaksas;

- sadarbībā ar blakus pašvaldī-
bām veidot veloceliņu tīklu;

- izbūvēt apgaismotus gājēju 
celiņus ar mērķi gājēju kustību 
novirzīt no autoceļu brauktuvēm;

- ieviest vietējo, sabiedriskā 
transporta regulāru satiksmi no-
vada teritorijā;

- atbalstīt tūrisma objektu, 
viesnīcu un relaksācijas centru 
veidošanu.
SAULKRASTI – Vieta, kur dzī-
vot vislabāk!

Politiskā partija ”Alternative”
Pārskatīt un samazināt Latvijā 
augstākos tarifus par apkuri un 
komunālos maksājumus novadā. 
Iespējams, mainot pakalpojuma 
piegādātāju, izvēloties to atklātā 
konkursā vai mainot līguma no-
sacījumus ar esošo piegādātāju.

Mazināt atkritumu apsaim-
niekošanas tarifus, radot kon-
kurenci, ļaujot iedzīvotājiem 
izvēlēties atkritumu apsaimnie-
košanas uzņēmumu pēc saviem 
ieskatiem, nevis domes noteikto 
uzņēmumu.

Efektīvi piesaistīt un izlietot 
Eiropas Savienības finansējumu 
novada attīstībai, infrastruktūras 
objektu remontam un būvniecī-
bai. Piemēram, publiski pieejama 
peldbaseina izveide.

Eiropas Savienības finansē-
jumu izmatot īpaši efektīvi, lai 

gūtu maksimālu labumu visi 
novada iedzīvotāji, jo nākamajā 
periodā tas būtiski samazināsies.

Salabot ielas un katastrofālā 
stāvoklī esošās gājēju ietves ne ti-
kai novada centrā, bet arī nomalē 
un iekšpagalmos. Izbūvēt velo-
celiņus no Zvejniekciema līdz In-
čupei, veidojot savienojumus no 
dzelzceļa stacijām līdz jūrai.

Labiekārtot novada skvērus 
un parku, izveidot jaunas dabas 
takas kā tūrisma objektus.

Rūpēties par ekoloģisku vidi 
pilsētā un nepieļaut nepamatotu 
koku izciršanu.

Ierīkot bērnu laukumus, kuru 
pašreiz novadā trūkst.

Labiekārtot pludmali, tādējā-
di palielinot cilvēku skaitu, kuri 
vēlēsies atpūsties Saulkrastos un 
palielinās pilsētas ieņēmumus.

Labiekārtot esošās autostāv-
vietas un radīt jaunas, nodro-
šinot Saulkrastu iedzīvotājiem 
un pilsētas viesiem ērtu piekļuvi 
pludmalei un citiem objektiem.

Rūpēties par klaiņojošo dzīv-
nieku labturības jautājumu atri-
sināšanu, veikt to sterilizāciju un 
barošanu ar domes atbalstu un 
piesaistot privātus fondus.

Nodrošināt kvalitatīvu kultū-
ras pasākumu un izklaides piedā-
vājumu vietējiem iedzīvotājiem 
un tūristiem.

Atbalstīt Saulkrastu uzņēmē-
jus un piesaistīt uzņēmumus no 
citurienes ar nodokļu atlaidēm, 
kā arī radot pievilcīgu vidi uzņē-
muma darbības uzsākšanai.

Radīt konkurenci un izvēles 
iespējas iedzīvotājiem, atbalstot 
mazos veikalus un piesaistot jau-

nas lielveikalu ķēdes, radot kon-
kurenci esošajām. 

Attīstīt Skultes ostas kapacitā-
ti, piesaistot jaunas kravas.

Aizsargāt Saulkrastu izglītības 
un veselības iestādes no slēgša-
nas un atjaunot to funkcijas.

Radīt pieejamu un kvalitatīvu 
veselības un izglītības sistēmu 
Saulkrastu iedzīvotājiem, pie-
saistot jaunos speciālistus, radot 
izvēles iespējas.

Mazināt rindas bērnudārzā. No-
drošināt brīvpusdienas bērnudārzā 
un skolās visu klašu audzēkņiem.

Pārskatīt domes funkcijas, ie-
taupot naudu uz nevajadzīgajām, 
samazināt birokrātiju un korup-
cijas riskus.

Radīt nodokļu atlaižu sistē-
mu cilvēkiem, kuri deklarēju-
šies Saulkrastos, šādi palielinot 
ieņēmumus pilsētas budžetā no 
iedzīvotāju ienākuma nodokļa. 
Uzlabot nekustamā īpašuma no-
dokļu atlaides trūcīgajiem, maz-
turīgajiem iedzīvotājiem, īpaši 
pensionāriem un daudzbērnu 
ģimenēm. Izstrādāt jaunas atbal-
sta programmas šo iedzīvotāju 
grupām.

Palielināt sociālo atbalstu un 
pabalstus novada iedzīvotājiem, 
kuriem tie ir nepieciešami. Pilsē-
tas robežās nodrošināt Saulkras-
tu pastāvīgajiem iedzīvotājiem 
bezmaksas sabiedrisko transpor-
tu, ieviešot saulkrastnieka karti.

Nr., vārds, uzvārds, 
dzimš. gads

Darbavieta, amats

1. Bruno Veide, 1961 Saulkrastu novada dome, deputāts
Salacgrīvas novada dome, izpilddirektora palīgs 
tehniskos jautājumos

2. Gints Muskars, 1962 Būvuzņēmējs/pašnodarbināta persona
3. Valdis Freimanis, 1960 Sertificēto maksātnespējas procesu administratoru 

asociācija, revidents
4. Andris Vītols, 1982 SIA „AŠ Celtniecība”, valdes loceklis
5. Jānis Pilsētnieks, 1988 SIA „CMB”, būvinženiera palīgs
6. Ivars Veide, 1992 AS „Ceļu pārvalde”, darba drošības inženieris
7. Elīna Strazdiņa, 1996 SIA „Bemberi maiznīca”, mārketinga vadītāja

Pēterupes evanģeliski luteriskā draudze, draudzes 
locekle

8. Ināra Freimane, 1958 Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skola, 
skolotāja
Jāzepa Mediņa Rīgas mūzikas vidusskola, pedagoģe
Rīgas Franču licejs, diriģente skolotāja
Jūrmalas pilsētas Kultūras centrs, jaukto koru 
virsdiriģente
Rīgas Interešu izglītības metodiskais centrs, 
Vidzemes priekšpilsētas koru metodiķe

9. Dainis Tutiņš, 1964 AS „CATA” Saulkrastu filiāle, autobusa vadītājs
10. Aivars Baško, 1957 DKS „Mežvidi-1”, valdes priekšsēdētājs
11. Viesturs Eglītis, 1971 Valsts policijas Kriminālistikas pārvalde, eksperts
12. Ingus Robežnieks, 
1971

VUGD RRP Saulkrastu daļa, ugunsdzēsējs glābējs, 
autovadītājs
NMPD RRC, autovadītājs

13.Linda Ozola, 1975 SIA „A Aptiekas”, farmaceita asistente
14. Inese Krūmiņa, 1971 ADB „Gjensidige” Latvijas filiāle, veselības 

apdrošināšanas risku parakstītāja
15. Andris Zemītis, 1961 PSIA Saulkrastu slimnīca, ķirurgs
16. Jolanta Kuzmane, 1967 Šuvēja/pašnodarbinātā persona

Nr., vārds, uzvārds, 
dzimš. gads

Darbavieta, amats

1. Rihards Pušmucāns, 1984 Juridiskās konsultācijas/pašnodarbināta persona

darbavietas, un mazinātu sezo-
nalitātes ietekmi uz uzņēmēj-
darbību;

- Zvejniekciema ostai jākļūst 
par novada tūrisma magnēt-
objektu. Izveidot skatu platfor-
mu virs kokiem Ostas ielas kal-
niņā jūras, saules un ostas kuģu 
vērošanai;

- izveidot jahtu piestātni un 
nostiprināt Aģes upes labo kras-
tu;

- sadarbība ar dažādu nozaru 

uzņēmējiem un radošo profesiju 
pārstāvjiem, lai izveidotu biroj-
nīcu ar iespēju īrēt darba vietu, 
reģistrēt uzņēmumu un saņemt 
konsultācijas, veicinot jaunu 
kontaktu, biznesa ideju un uzņē-
mumu rašanos;

- Zvejniekciema stadiona 
sporta zāles atjaunošana, piesais-
tot investīcijas, piedāvājot jaunas 
sporta aktivitātes un brīvā laika 
pavadīšanas iespējas;

- ierīkot automašīnu stāvvie-

tas un ieviest mūsdienīgus pa-
kalpojumus to ērtākai izmanto-
šanai;

- veloceliņu un drošu velono-
vietņu ierīkošana;

- nodrošināt jaunu, saistošu 
aktivitāšu izveidi novadā – at-
rakcijas jūrā, alpīnisma pastaigu 
takas u. c.;

- sadarbībā ar piekrastes no-
vadiem un uzņēmējiem izveidot 
kuģīšu satiksmi jūrā;

- izveidot „pūļa finansējuma” 

platformu jaunu un inovatīvu 
ideju atbalstam;

- attīstīt piekrastes zvejniecī-
bu, iekļaujot to novada tūrisma 
piedāvājumā.

Veselība un 
sociālais atbalsts
Veselīgs un aktīvs dzīvesveids ir 
pamats pilnvērtīgai dzīvei:

- speciālistu piesaiste 
Saulkrastu slimnīcā – kvalificēti 
bērnu un pieaugušo fizioterapei-

ti, ergoterapeiti, logopēdi, veselī-
ga uztura speciālisti;

- atbalsts ģimenēm ar bērniem 
ar īpašām vajadzībām, atbalsta 
personāla nodrošināšana;

- ieviest sistēmu, nodroši-
not noteiktu skaitu bezmaksas 
braucienu mēnesī sabiedriskajā 
transportā maznodrošinātajiem 
un senioriem novada teritorijā;

- atbalsts ģimenēm krīzes si-
tuācijās.

SaulkrastiVieno.lv

 9. lpp.
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Saulkrastu novada domes 26. aprīļa sēdes Nr. 5 lēmumi
Sēdē piedalās deputāti E.  Grāvī-
tis, N.  Līcis, L.  Vaidere, S.  Osīte, 
A.  Aparjode, S.  Ancāne, M.  Kišu-
ro, B.  Veide, A.  Deniškāne, G.  Lā-
čauniece, A. Dulpiņš, G. Zonbergs, 
A. Silavnieks. 

Par īpašuma zemes ierīcības 
projekta izstrādi
Atļaut izstrādāt nekustamā īpa-
šuma Aģes iela 7, Zvejniekciems, 
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu no-
vads,  zemes ierīcības projektu.

Par zemes vienību atdalīšanu, jau-
nu īpašumu izveidošanu, adreses 
un nosaukuma piešķiršanu un 
lietošanas mērķa noteikšanu
Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu 
,,Nagliņi”, Zvejniekciems, Saulkrastu 
pagasts, Saul krastu novads, atdalīta-
jām zemes vienībām piešķirot adresi 
un nosaukumu, izveidojot divus jau-
nus nekustamos īpašumus.Piešķirt 
zemes vienībai un dzīvojamai mājai 
adresi Upes iela 23A, Zvejniekciems, 
nosakot dalīto zemes lietošanas mēr-
ķi – zeme, uz kuras galvenā saimnie-
ciskā darbība ir lauksaimniecība.
Piešķirt zemes vienībai nosaukumu 
,,Nagliņi’’, Zvejniekciems, Saulkrastu 
pagasts, Saulkrastu novads, nosakot 
zemes lietošanas mērķi – zeme, uz 
kuras galvenā saimnieciskā darbība 
ir mežsaimniecība.

Par zemes ierīcības projekta ap-
stiprināšanu, adreses  piešķiršanu 
un lietošanas mērķa noteikšanu
Apstiprināt SIA ,,ABC Construc-
tion’’ izstrādāto nekustamā īpa-
šuma Bērzu iela 2, Saulkrasti, 
Saulkrastu novads, zemes ierīcī-
bas projektu.Piešķirt adresi zemes 
gabalam zemes ierīcības projektā 
„liters 1” – Bērzu iela 2, Saulkrasti, 
Saulkrastu novads, noteikt lietoša-
nas mērķi – „individuālo dzīvojamo 
māju apbūves zeme”.Piešķirt adre-
si zemes gabalam zemes ierīcības 
projektā „liters 2” – Bērzu  iela 2A, 
Saulkrasti, Saulkrastu novads, no-
teikt lietošanas mērķi – „rūpniecis-
kās ražošanas uzņēmumu apbūve”.
Apstiprināt SIA „ABC Construc-
tion” izstrādāto nekustamā īpa-
šuma „Oškalni”, Astra, Saulkrastu 
pagasts, Saulkrastu novads, zemes 
ierīcības projektu.

Par pašvaldībai piekritīgas zemes 
vienības sadalīšanu, nosaukuma 
piešķiršanu un lietošanas mērķa 
noteikšanu

Atļaut sadalīt Saulkrastu novada 
pašvaldībai piekrītošu, zemesgrā-
matā nereģistrētu zemes vienību 
Jūras prospekts, veidojot patstāvī-
gus īpašumus. 

Par Saulkrastu novada attīstības 
programmas 2014.–2020. gadam 
grozījumu izstrādes uzsākšanu
Uzsākt Saulkrastu novada attīstības 
programmas 2014.–2020. gadam 
grozījumu izstrādi. Apstiprināt 
Saulkrastu novada attīstības prog-
rammas 2014.–2020. gadam grozī-
jumu izstrādes darba uzdevumu. Iz-
veidot Saulkrastu novada attīstības 
programmas 2014.–2020. gadam 
grozījumu izstrādes vadības grupu.

Par līguma noslēgšanu ar SIA „ZAAO” 
Noteikt, ka maksa par vienu kubik-
metru sadzīves atkritumu Saulkras-
tu novada pašvaldības teritorijā 
ir 11,35 EUR (vienpadsmit eiro, 
35  centi) un pievienotās vērtības 
nodoklis normatīvajos aktos no-
teiktajā apmērā. Noslēgt līgumu ar 
SIA „ZAAO” par atkritumu apsaim-
niekošanu Saulkrastu novada paš-
valdības teritorijā. Noslēgt līgumu 
ar SIA „ZAAO” par sadzīves atkritu-
mu šķirošanu un izlietotā iepako-
juma apsaimniekošanu Saulkrastu 
novada pašvaldības teritorijā.

Par sadarbības līguma noslēgšanu 
ar Būvniecības valsts kontroles 
biroju
Apstiprināt un noslēgt sadarbības 
līgumu „Par būvniecības informāci-
jas sistēmas lietošanu” ar Būvniecī-
bas valsts kontroles biroju.

Par Saulkrastu Tūrisma informā-
cijas centra 2016. gada pārskata 
apstiprināšanu
Apstiprināt Saulkrastu Tūrisma 
informācijas centra 2016. gada pār-
skatu.

Par saistošo noteikumu 
apstiprināšanu
Apstiprināt Saulkrastu novada domes 
saistošos noteikumus „Grozījums 
Saulkrastu novada domes 2015. gada 
29.  jūlija saistošajos noteikumos 
Nr.  SN 17/2015 „Par nekustamā īpa-
šuma nodokļa piemērošanu vidi de-
gradējošām, sagruvušām vai cilvēku 
drošību apdraudošām būvēm””.
Apstiprināt Saulkrastu novada do-
mes saistošos noteikumus „Gro-
zījums Saulkrastu novada domes 
2012. gada 28. novembra saistošajos 

noteikumos Nr. 22 „Par Saulkrastu 
novada pašvaldības palīdzību dzīvo-
jamo telpu jautājumu risināšanā””.
Apstiprināt Saulkrastu novada domes 
saistošos noteikumus „Grozījums 
Saulkrastu novada domes 2013. gada 
25. septembra saistošajos noteikumos 
Nr. 16 „Par līdzfinansējuma samaksas 
kārtību profesionālās ievirzes izglī-
tības programmu ieguvei Vidzemes 
jūrmalas Mūzikas un mākslas skolā””.

Par Saulkrastu novada bāriņtiesas 
darbības pārskata par 2016. gadu 
apstiprināšanu
Apstiprināt Saulkrastu novada 
bāriņtiesas darbības pārskatu par 
2016. gadu un publicēt pašvaldības 
mājas lapā. 

Par Saulkrastu novada bāriņtiesas 
ētikas kodeksa apstiprināšanu
Apstiprināt Saulkrastu novada bā-
riņtiesas ētikas kodeksu.

Par līguma noslēgšanu par pašval-
dības līdzfinansēta bērnu uzraudzī-
bas pakalpojuma nodrošināšanu 
Noslēgt līgumu ar saimnieciskās 
darbības veicēju, pirmsskolas vecu-
ma bērnu uzraudzības pakalpoju-
ma sniedzēju, par pašvaldības kom-
pensāciju izmaksu.

Par pašvaldības kompensācijas 
piešķiršanu 
Piešķirt pašvaldības kompensā-
ciju personai 164,45 EUR (viens 
simts sešdesmit četri eiro, 45 centi) 
mēnesī par to, ka viņa dēls saņem 
sertificētas aukles pakalpojumu.

Par pašvaldības kompensācijas 
izmaksas pārtraukšanu 
Ar 2017.  gada 13.  martu pārtraukt 
pašvaldības kompensācijas izmaksu 
2 personām. 

Par saistošo noteikumu izdošanu
Izdot saistošos noteikumus „Gro-
zījumi Saulkrastu novada domes 
25.01.2017. saistošajos noteikumos 
Nr.  SN1/2017 „Saistošie noteikumi 
par Saulkrastu novada pašvaldības 
2017. gada budžetu””.

Par 2016. gada finanšu pārskatu 
apstiprināšanu
Apstiprināt PSIA „Saulkrastu slim-
nīca”, SIA „Saulkrastu komunālser-
viss”, SIA „ZAAO”, Saulkrastu nova-
da domes, konsolidēto Saulkrastu 
novada pašvaldības, Saulkrastu 
novada pašvaldības aģentūras 

„Saulkrastu kultūras un sporta 
centrs” 2016. gada pārskatus.

Par amata vietas izveidošanu 
Saulkrastu vidusskolā
Izveidot pašvaldības iestādē 
„Saulkrastu vidusskola” amata 
vietu „Izglītības psihologs” sākot 
ar 2017.  gada 2.  maiju. Piešķirt fi-
nansējumu no neparedzētajiem 
līdzekļiem Saulkrastu vidusskolas 
budžetā 7100,00 EUR apmērā, lai 
nodrošinātu Saulkrastu vidusskolas 
izglītības psihologa atalgojumu.

Par nekustamā īpašuma tirgus 
vērtības apstiprināšanu un zemes 
īpašuma pirkšanas-pārdošanas 
līguma noslēgšanu
Apstiprināt SIA „EIROEKS PERTS” 
noteikto Saulkrastu pašvaldības 
zemes īpašuma Ceturtā iela  46, 
VEF Biķernieki, Saulkrastu pagasts, 
Saulkrastu novads, platība 0,0600 
ha, tirgus vērtību 2900,00 EUR. 
Noslēgt ar ēkas īpašnieci pirkuma-
pārdevuma līgumu par Saulkrastu 
novada pašvaldībai piederošā ze-
mes īpašuma atsavināšanu.

Par sadarbības līguma noslēgšanu 
ar Iekšlietu ministrijas 
Informācijas centru
Apstiprināt un noslēgt sadarbības 
līgumu par informācijas sistēmu lie-
tošanu tiešsaistes režīmā ar Iekšlie-
tu ministrijas Informācijas centru.

Par nolikuma  apstiprināšanu un 
konkursa izsludināšanu
Apstiprināt nolikumu par Saulkras-
tu novada domes finansējuma pie-
šķiršanu no projektu atbalsta fonda 
2017. gadam. Noteikt projektu kon-
kursa laiku no 2017. gada 17. maija 
līdz 2017. gada 17. jūnijam.

Par infrastruktūras apraksta 
apstiprināšanu
Apstiprināt Neibādes parka un 
Saulkrastu estrādes infrastruktūras 
aprakstu. Nosūtīt Neibādes parka 
un Saulkrastu estrādes infrastruk-
tūras aprakstu Carnikavas pašvaldī-
bai kā projekta „Vidzemes piekras-
tes kultūras un dabas mantojamu 
iekļaušana tūrisma pakalpojumu 
izveidē un attīstībā: „Saviļņojošā 
Vidzeme”” iesniedzējam.

Par bērnu un jauniešu vecumā no 
13 līdz 19 gadiem nodarbināšanu 
vasaras periodā
Noteikt bērnu un jauniešu vecumā 

no 13 līdz 19 gadiem, kuri iegūst 
izglītību vispārējās pamatizglītības 
un vidējās izglītības iestādēs un ir 
deklarēti Saulkrastu novada admi-
nistratīvajā teritorijā, nodarbinātī-
bas periodu no 2017. gada 5.  jūnija 
līdz 25. augustam. 

Par nekustamā īpašuma nodokļa 
atvieglojuma piemērošanu
Piemērot nekustamā īpašuma no-
dokļa atvieglojumu 25% apmērā 
4 personām un 50% – 1 personai. 

Par adreses maiņu un adreses 
likvidēšanu
Mainīt adresi nekustamajam īpa-
šumam un funkcionāli saistītajām 
ēkām un būvēm no „Zeme 82”, Zeme, 
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu no-
vads, uz 3. līnija 7, Zeme, Saulkrastu 
pagasts, Saulkrastu novads, LV-2160.

Par zemes nomas līguma noslēgšanu
Noslēgt uz 10 (desmit) gadiem ze-
mes nomas līgumu ar personu par 
Saulkrastu pašvaldībai piederoša ze-
mes īpašuma Avotu iela 3, Saulkrasti, 
Saulkrastu nov., kopplatība 1295 m2, 
½ domājamās daļas  nomu. 

Par domes sēdes laika pārcelšanu
Noteikt, ka Saulkrastu novada do-
mes 2017.  gada maija sēde notiks 
2017. gada 31. maijā plkst. 13.00.

Par Ekonomikas ministrijas 
pārstāvja iekļaušanu Skultes ostas 
valdes sastāvā
Iekļaut Skultes ostas valdes sastāvā 
Ekonomikas ministrijas Uzņēmēj-
darbības konkurētspējas departa-
menta Ārvalstu investīciju piesaistes, 
tūrisma un eksporta veicināšanas 
nodaļas vadītāja vietnieci Madaru 
Ambrēnu līdz 2018. gada 30. aprīlim.

Visos minētajos lēmumos vienbal-
sīgs balsojums.

Ervīns Grāvītis, Saulkrastu novada 
domes priekšsēdētājs

Ar pilnu domes sēdes protokola 
tekstu (ievērojot Fizisko peronu 
datu aizsardzības likumā noteikto) 
un sēdes audio ierakstu var iepazī-
ties Saulkrastu novada pašvaldības 
interneta vietnē www.saulkrasti.lv, 
sadaļā „Domes sēdes”.
Nākamā domes ikmēneša sēde no-
tiks trešdien, 31. maijā, plkst. 13.00 
Saulkrastu novada domē, Raiņa 
ielā 8.

2017. gada 29. martā   SAISTOŠIE NOTEIKUMI   Nr. SN 3/2017.  Apstiprināti Saulkrastu novada domes 2017. gada 29. marta sēdē (prot. Nr. 4/2017§23)

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 paš-
valdībām” 14. panta pirmās daļas 
3. punktu un likuma „Par nekustamā 
īpašuma nodokli” 5. panta trešo daļu

Izdarīt Saulkrastu novada domes 
2010. gada 31. marta saistošajos notei-
kumos Nr. 7 „Par nekustamā īpašuma 
nodokļu atvieglojumu piemērošanu 
atsevišķām nodokļu maksātāju ka-
tegorijām Saulkrastu novadā” (turp-
māk – Noteikumi) šādus grozījumus: 

1. Papildināt Noteikumus ar jau-
nu 2.8. apakšpunktu šādā redakcijā:

„2.8. fiziskām un juridiskām 
personām, kuru īpašumā ir ēkas, 
inženierbūves vai zeme, kas publis-
ki pieejama plašam personu lokam 
un tiek izmantota publisku sporta 
nodarbību, sporta pasākumu un sa-
censību vajadzībām – 90 % apmērā 
no aprēķinātās nekustamā īpašu-
ma nodokļa summas. Šajā punktā 
noteikto atvieglojumu piemēro, ja 
ēkas galvenais lietošanas veids, sa-
skaņā ar Nekustamā īpašuma valsts 

kadastra reģistra datiem, ir:
1.7.1. ēkām – Sporta ēkas (kods 

1265);
1.7.2. inženierbūvēm – Sporta 

laukumi (kods 2411).”.
2. Aizstāt Noteikumu 3.  punktā 

vārdu „un” ar pieturzīmi ”,” un 
papildināt aiz skaitļa „2.5.” ar vārdu 
un skaitli „un 2.8.”.

3. Papildināt Noteikumus ar 
jaunu 4.2 punktu šādā redakcijā:

„4.2 Ja Noteikumu 2.8.  punktā 
minētās sporta ēkas, inženierbūves 
un zeme nepieder vienai personai, 
nodokļa atvieglojumu par zemi 
pieprasa persona, kura ir zemes 
īpašnieks, un nodokļa atvieglojumu 
par ēku, inženierbūvi pieprasa ēkas, 
inženierbūves īpašnieks.”.

4. Papildināt Noteikumus ar 
jaunu 6.2 punktu šādā redakcijā:

„6.2 Nekustamā īpašuma nodok-
ļa atvieglojumu nepiemēro Notei-
kumu 2.8. apakšpunktā minētajām 
nodokļu maksātāju kategorijām, ja:

6.21. nodokļu maksātājam ir ne-

kustamā īpašuma nodokļa parāds 
par iepriekšējo (-iem) taksācijas pe-
riodu (-iem); 

6.22.  ir parādsaistības pret Saul-
krastu novada pašvaldību;

6.23. fiziskās personas deklarētā 
dzīves vieta nav Saulkrastu novada 
administratīvajā teritorijā.”.

5. Aizstāt Noteikumu 7.  punktā 
vārdu „un” ar pieturzīmi “,” un pa-
pildināt aiz skaitļa „2.6.” ar vārdu 
un skaitli „un 2.8.”.

6. Papildināt Noteikumu 12.1 pun-
ktā aiz skaitļa „2.7.” ar vārdu un skaitli 
„un 2.8.”

 
Saistošo noteikumu „Grozījumi 
2010. gada 31. marta saistošajos 
noteikumos Nr.7 „Par 
nekustamā īpašuma nodokļu 
atvieglojumu piemērošanu 
atsevišķām nodokļu maksātāju 
kategorijām Saulkrastu 
novadā”” paskaidrojuma raksts

1. Projekta nepieciešamības pa-
matojums. Grozījumi veikti, lai no-

teiktu kārtību, kādā nekustamā īpa-
šuma nodokļa atvieglojumus 90  % 
apmērā piemēro personai, kuras 
īpašumā ir sporta ēka vai sporta infra-
struktūra, vai zeme, kas tiek izmanto-
ta publisku sporta nodarbību, sporta 
pasākumu un sacensību vajadzībām. 

2. Īss projekta satura izklāsts. 
1.  Grozījumi paredz piemērot at-
vieglojumu 90 % apmērā personām, 
kuru īpašumā ir sporta ēkas vai infra-
struktūra, vai zeme, uz kuras esošais 
nekustamais īpašums tiek izmantots 
publisku sporta nodarbību, sporta 
pasākumu un sacensību vajadzībām. 
Atvieglojumu piemēro, ja ēkas gal-
venais lietošanas veids saskaņā ar 
Nekustamā īpašuma valsts kadastra 
reģistra datiem ir Sporta ēkas (kods 
1265), inženierbūvēm – Sporta lau-
kumi (kods 2411). Papildus noteikti 
nosacījumi, pie kādiem atvieglojumu 
nepiemēro. 2. Grozījumi paredz, ka 
gadījumā, ja zeme, uz kuras atrodas 
sporta ēka vai infrastruktūra, pieder 
citai fiziskai vai juridiskai personai, 

nodokļu atvieglojumu par zemi pie-
prasa persona, kurai pieder zeme, bet 
nodokļu atvieglojumu par ēku, inže-
nierbūvi – pieprasa ēkas, inženierbū-
ves īpašnieks. 

3. Informācija par plānoto pro-
jekta ietekmi uz pašvaldības budže-
tu. Saistošo noteikumu īstenošanai 
netiek prognozēta būtiska finansiāla 
ietekme uz pašvaldības budžetu. 

4. Informācija par plānoto pro-
jekta ietekmi uz sociāli ekonomis-
ko stāvokli (uzņēmējdarbības vidi) 
pašvaldības teritorijā. Projektam 
nav tiešas ietekmes uz sociāli eko-
nomisko stāvokli.

5. Informācija par administra-
tīvajām procedūrām. Nav attieci-
nāms.

6. Informācija par konsultāci-
jām ar privātpersonām. Nav noti-
kušas konsultācijas ar privātperso-
nām.

Ervīns Grāvītis, Saulkrastu novada 
domes priekšsēdētājs
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Pasākumu kalendārs

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

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

Reģistrācijas apliecība nr. 1633.
Izdevējs: SIA “Rīgas Apriņķa Avīze”
Lāčplēša iela 24, Rīga, LV–1011.
PVN reģ.nr. LV40103037514

Tirāža: 3500 eksemplāri.

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

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

Aprīlī Saulkrastu novada 
Dzimtsarakstu nodaļā 
reģistrēti
Lelde Agnese Kaspare
Grēta Rēzija Vēvere
Ēriks Jānis Liepiņš
Karlīna Siliņa
Valters Pavlovs
Sveicam mazuļus un viņu vecākus!

Sirsnīgi sveicam 
nozīmīgajā jubilejā
Dzidru Gaveiku
Zofiju Habarovu
Valiju Šēperi
Viju Freibergu
Aidu Strazdiņu
Rutu Ozoliņu
Leldi Endržejevsku
Antoņinu Lapsiņu-Lapsu
Velgu Lejiņu
Skaidrīti Saulīti
Radionu Stepanovu
Neļu Bondarenko
Ilgu Briedi
Lidiju Ceilerti
Jāni Domku
Andreju Mozgu
Daci Pavlovu
Pēteri Šarakovu
Zinaidu Ščučko
Sandru Delgalvi
Irinu Dolbi
Līgu Miglu
Nikolaju Žigalkinu

Saulkrastu novada dome 
izsaka līdzjūtību aizsaulē 
aizgājušo tuviniekiem.
Ņina Loseva
16.02.1931.–03.04.2017.

Aleksandrs Putniks
24.09.1928.–06.04.2017.

Ina Sarkane
26.08.1926.–06.04.2017.

Velta Nelija Kodola
17.02.1930.–08.04.2017.

Ineta Deksne
27.08.1961.–13.04.2017.

Lidija Legzdiņa
17.04.1922.–14.04.2017.

Daiga Kišuro
17.01.1963.–17.04.2017.

Pauls Jansons
05.12.1936.–21.04.2017.

Elza Purkalīte
03.10.1944.–25.04.2017.

Vizma Stūrmane
21.05.1959.–26.04.2017.

16. maijā 19.00 kultūras namā 
„Zvejniekciems” mazajā zālē vis-
mazāko Saulkrastu dziedātāju 
veltījums Mātes dienā – pirms-
skolas bērnu vokālās studijas 
atklātā nodarbība un koncerts. 
Ieeja brīva.
20. maijā 18.00 Saulkrastu es-
trādē Jāzepa Vītola Latvijas valsts 
Mākslas akadēmijas horeogrāfijas 
katedras studenta Jāņa Kalniņa 
bakalaura darbs – dejas izrāde „Tā 
ziedēja Jāņu nakts”. Izrādē pieda-
lās TDA „Zīle”, TDK „Kekaviņa”, 
VPDK „Zīle”, kā arī Saulkrastu 
deju kolektīvi – „Saulgrieži”, „Jūr-
dancis”, „Krustu šķērsu”. Solo: 
Berta Pulmane un Mārtiņš Hen-
ke. Ieeja brīva. 
20. maijā Starptautiskās mu-
zeju nakts ietvaros piedāvājam 
muzeju nakti Saulkrastos „Zvej-
nieks pie laika rata stūres”.
Šoreiz piedāvājam iepazīties ar 
dažādu laikmetu niansēm mūsu 
piekrastes zvejnieku dzīvē – gan 
20. gs. sākumā, gan padomju lai-
kos, gan šodien. 
No 20.00 līdz 22.00 Zvejniek-
ciemā, pie veikala un kafejnīcas 
„Mezgls”, ikviens interesents va-
rēs iegūt savā īpašumā vienreizīgu 
zvejnieka karti, kas būs patstāvīgi 
jāaizpilda, veicot asprātīgus un 
izzinošus uzdevumus par mūspu-
ses zvejnieku dzīvi. 
Būs arī iespēja ielūkoties SIA „Va-
rita” darbībā, iepazīties ar kād-
reizējo kolhoza „Zvejnieks” bēr-
nudārza ēku, izstaigāt kultūras 
namu un salīdzināt kādreizējo un 
tagadējo Zvejniekciema stadionu. 
22.00 kultūras namā „Zvejniek-
ciems” Muzeju nakts noslēgums – 
novadpētniecības ekspozīcija 
„Mūsu kapteiņi” un retro „Kaptei-
ņu balle”. Balles dreskods – atbils-
tošs jūsu izvēlētajam laikmetam 
un balles nosaukumam. Lūgums 
padomāt arī par atbilstošu galda 

noformējumu! Būs balvas par la-
bāko tērpu un atbilstošāko galda 
klājumu! Darbosies bufete!
Ieeja ballē: ar aizpildītu „zvejnie-
ka karti” – 1 EUR, bez – 2 EUR!
Galdiņus lūdzam pieteikt iepriekš – 
pie kultūras nama „Zvejniekciems” 
administratoriem vai pa tālruni 
67954179 (d. d. 9.00–17.00). 
Sarīkojuma dienā kursēs auto-
buss.
27. maijā 12.00 kultūras namā 
„Zvejniekciems” mazajā zālē tik-
šanās ar mākslinieku Ēriku Bēr-
ziņu gleznu izstādē „Pavasari gai-
dot”. Ekspozīcija apskatāma, jau 
sākot no 19. maija, kultūras namā 
„Zvejniekciems”.
27. maijā gadskārtējais sarīko-
jums „Ieripo Saulkrastu vasarā!” 
Saules laukumā: 
11.00–14.00 Fitnesa diena Saul-

krastos. Pasākuma laikā dažāda 
veida fizisko aktivitāšu treneri 
piedāvās iepazīties ar savu spor-
ta veidu un aicinās līdzdarboties 
(ļoti nelabvēlīgos laika apstāk-
ļos – sporta centrā Smilšu 3).
No 14.00 pie Saulkrastu velomu-
zeja reģistrācija tradicionālajam 
velobraucienam. Šoreiz braucie-
na dreskods – ideāls saulkrastieša 
vasaras tērps (krāsa, stils, mate-
riāls).
15.00 velobrauciens no Saulkras-
tu velomuzeja līdz Saules lau-
kumam, atraktīvāko dalībnieku 
apbalvošana un grupas „Dziļi vio-
lets” koncerts. 
Protams, dienas laikā būs pado-
māts arī par mazākajiem saulkras-
tiešiem – darbosies piepūšamās 
atrakcijas un Zīmējumu teātris. 
Atzīmējot audēju kopas „Ko-
daļa” 55 gadu radošo jubileju, 
notiks vairākas audēju kopas 
darbu ekspozīcijas. No 18. līdz 
28. maijam Saulkrastu domes 
zālē audēju kopas „Kodaļa” jau-
nāko darbu izstāde „Jūras raksti 
audeklos”. Izstādes noslēgums 
un tikšanās ar audējiem 28. mai-
jā 12.00.

No 8. līdz 16. jūnijam Saulkras-
tu domes zālē rokdarbnieku 
pulciņa 40 darba gadu jubilejas 
ekspozīcija. Tikšanās ar rokdarb-
niecēm 16. jūnijā 16.00.
Atgādinām, ka ekspozīcijas 
Saulkrastu domes zālē apskatā-
mas domes darba laikā! 
17. jūnijā viesu namā „Aizvēji” 
Otrie Luču svētki Zvejniekcie-
mā. Vairāk par svētkiem www.
saulkrasti.lv.

SPORTA AFIŠA
16. maijā 19.00 Zvejniekciema 
stadionā Saulkrastu futbola čem-
pionāta spēle „Arbūzu vai dzīvī-
bu” – FK „Ādaži juniors”.
17. maijā 17.00–19.00 orien-
tēšanās seriāls „Saulkrastu pa-
vasaris”, 7. kārta, Lilastes ezera 
ziemeļi.
20. maijā 11.00 sporta centrā 
Pierīgas sporta spēles florbolā ar 
Saulkrastu komandas piedalīša-
nos.
23. maijā 19.00 Zvejniekcie-
ma stadionā Saulkrastu futbo-
la čempionāta spēle „RR” – FK 
„ Arnolds”.
24. maijā 17.00–19.00 orientē-
šanās seriāls „Saulkrastu pavasa-
ris”, 8. kārta, Pasaules orientēša-
nās diena – Liepu ielā.
27. maijā 11.00–14.00 Saules 
laukumā (ļoti nelabvēlīgos laika 
apstākļos sporta centrā) Fitnesa 
diena. Pasākuma laikā dažāda 
veida fizisko aktivitāšu trene-
ri piedāvās iepazīties ar savu 
sporta veidu un aicinās līdzdar-
boties.
30. maijā 19.00 Zvejniekcie-
ma stadionā Saulkrastu futbo-
la čempionāta spēle FK „Ādaži 
 juniors” – FK „Arnolds”.
31. maijā 17.00–19.00 orientē-
šanās seriāls „Saulkrastu pavasa-
ris”, 9. kārta, Ummis, pagrieziens 
uz Lilastes pārbrauktuvi.
10. jūnijā 19.00 sporta centrā 
Saulkrastu čempionāts šautriņu 
mešanā, 6. posms.

SENIORU AKTIVITĀTES
6. jūnijā 13.00 tikšanās domes 
zālē „Vasaras sveiciens vecmāmi-
ņām”. Piedalās Saulkrastu vidus-
skolas sākumskolas skolēni.

Tas pavasaris ir nosalis.
Zilgana sarma pēc saules smaidiem
Spīguļo nežēlīga.
Viens pats kontrabass – vējš,
Un tam skan viena stīga.
Tas pavasaris ir nosalis.
/Egīls Plaudis/

26. aprīlī 57 gadu vecumā pa Mūžības ceļu ir aizgājusi Saulkrastu novada 
bibliotēkas ilggadējā vadītāja Vizma Stūrmane. 
Katrs vārds ir kā abpusgriezīgs asmens – tas ievaino, sāpina, sit, pļauj, cērt, 
asiņo. Tam nav ne sākuma, ne gala. Horizonts, robežas, imanence ir vien 
anfilāde, kuras visas durvis un visi logi reizē tiek atrauti vaļā. Esība līdzinās 
tuksnesim, ko apdzīvo jēdzieni, kas to vairs nesadala. 
40 gadus Vizma Stūrmane strādāja Saulkrastu bibliotēkā – viņa gribē-
ja uzrunāt ikvienu, katram apjautāties par to, kā klājas, gatava dalīties 
spriedumos gan par bibliotēkas problēmām, gan par pasaules un vietējā 
mēroga notikumiem.
Katrai jūrai ir krasts, katrai saulei – mēness, katrai atnākšanai – aiziešana. Pa 
vidu ir viena vienīga, apaļa, vesela dzīve. Darbi, domas un vārdi nav saskai-
tāmi, tas ir viengabalains jūras smilšu grauds, kurā sakausēts Mūžs, tāpēc 
arī Vizmai pieder saulkrastiešu mīlestība, atzinība un cieņa.
Katras atmiņas ir nākotne – tieši tā veidojas gaisma. Sajūtas pāriet per-
spektīvā, klusums – līdzāspastāvēšanā. Atmiņas ir kustīgi tilti. Un pavasaris 
sāpēs arī nākamgad.
Lai gaišs un viegls Mūžības ceļš!
Izsakām visdziļāko līdzjūtību ģimenei, tuviniekiem un draugiem.

Saulkrastu novada bibliotēkas kolektīvs

Šī gada 2. jūnijā Baznīcu nakts ietvaros savas durvis 
interesentiem vērs arī Saulkrastu dievnami.

Baznīcu nakts ir laiks, kad baznīcā ienākt citādi un iepazīt 
kultūras un garīgās vērtības. Pasākuma dienā baznīcas ir 

atvērtas līdz pusnaktij un pat ilgāk. 
Detalizētas programmas būs pieejamas draudžu mājas lapās: 

Dieva Žēlsirdības katoļu draudzē – mājaslapā 
www.saulkrastudievazelsirdibasdraudze.lv; 

Pēterupes draudzē – draudzes mājaslapā un sociālajos 
tīklos: www.saulkrastubaznica.lv, https://www.facebook.com/

peterupesbaznica, http://www.draugiem.lv/peterupesbaznica/.

Cik grūti noticēt, ka nekad vairs dzīvē
Mums neiznāks ar tevi parunāt,
Un tavu smaidu, vienkāršu un siltu,
Mums vajadzēs tik sirdī saglabāt.
(I.  Mežnora)
Izsakām visdziļāko līdzjūtību Kišuro ģimenei. Mūžībā aizejot mūsu 

smaidīgajai, mīļajai, pozitīvajai un dzīvi mīlošajai Daigai Kišuro. 
SIA „Bemberi maiznīca” kolektīvs

Saulkrastu novada bāriņtiesa izsaka līdzjūtību Ritai Brīvkalnei, 
vecmāmiņu mūžībā pavadot.

Saule raudāja mākoņu kalnā,
     Pārāk agra atnāca mūžības salna...

Izsakām dziļu līdzjūtību Vitai, māsu mūžībā pavadot.
Audēju kopas „Kodaļa” dalībnieces

VIZMA STŪRMANE
21.05.1959.–26.04.2017.


