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Esiet veseli un aktīvi Saulkrastos

Riteņbraukšanas paraugdemonstrējumi.

Deju meistarklases bērniem. Foto: no Saulkrastu domes arhīva
Saulkrastu pašvaldība ir
ieguvusi iespēju īstenot
Eiropas Sociālā fonda
un valsts budžeta 100%
finansētu projektu veselības
veicināšanas un slimību
profilakses pasākumu
organizēšanai Saulkrastu
novadā.
Eiropas Sporta nedēļas izskaņā
23. septembrī notika pirmais pa
sākums – ģimenes sporta diena
„Aktīvs un vesels Saulkrastos”.
Pasākumā notika gan dejošanas
paraugdemonstrējumi bērniem,
gan riteņbraukšanas meistarkla
ses un ielu vingrotāju paraugde
monstrējumi ar iespēju katram ie
dzīvotājam konsultēties par šiem
sporta veidiem – kā sagatavoties,
kā pareizi izpildīt vingrojumus.
Pasākumā tika prezentētas arī
dažādas ārtelpu spēles – „Viking
kubb” un petanks. Abas spēles ir
lieliskas kā aktīvās atpūtas iespēja
ģimenēm, draugu pulkā vai ko
lēģiem. Spēles attīsta acumēru,

prasmi aprēķināt metiena spēku
un izvēlēties piemērotu trajekto
riju, turklāt tās tiek spēlētas svai
gā gaisā.
Pasākumā ikviens varēja pār
baudīt arī savu sirdsdarbību, iz
mērīt asinsspiedienu, noteikt ho
lesterīna un cukura līmeni asinīs,
kā arī iegūt informāciju par vese
līgu uzturu, veselīgu dzīvesveidu,
slimību profilaksi un dažādu at
karību ietekmi uz dzīves kvalitāti.
Tāpat projekta ietvaros jau no 10.
oktobra līdz 2019. gada decembrim
mācību gada ietvaros Saulkrastu
vidusskolas un Zvejniekciema vi
dusskolas 2.–3. klašu skolēniem
tiks nodrošinātas peldēšanas no
darbības. Katru nedēļu 30 skolēni
no katras skolas tiks nogādāti uz
peldbaseinu, kur instruktoru vadī
bā apgūs peldētprasmi. Peldēšanas
nodarbības ir ļoti svarīgas gan imu
nitātes stiprināšanai, gan pareizas
elpošanas nodrošināšanai, kā arī
sirdsdarbības un vispārējās musku
latūras stiprināšanai.
Turpmāk īpaši nodarbību cikli

plānoti arī senioriem, lai pievērs
tu uzmanību kustībām ikdienā
un veselīgam uzturam. Savukārt
novada skolās tiks organizēti se
mināri gan par atkarībām, gan
veselīgu uzturu. Par šīm aktivi
tātēm iedzīvotāji tiks informēti
atsevišķi.
Visas iepriekšminētās aktivi
tātes paredzētas, lai katrs novada
iedzīvotājs pievērstu uzmanību
savam dzīvesveidam un veselī
bai – kļūtu aktīvāks ikdienā, zino
šāks par veselību un informēts, kā
rīkoties problēmsituācijās.
Projekta „Veselības veicināša
nas pasākumi Saulkrastu novadā”
(Nr. 9.2.4.2/16/I/087) mērķis ir
uzlabot pieejamību veselības vei
cināšanas un slimību profilakses
iespējām Saulkrastu novada ie
dzīvotājiem, pievēršot uzmanību
fizisko aktivitāšu un veselīga uz
tura nozīmei ikdienā.
Projekts tiek īstenots no
2017. gada augusta līdz 2019. gada
decembrim.
Kopējās projekta izmaksas ir

Veselības pārbaudes telts.
62 865,00 EUR, 100% Eiropas So
ciālā fonda finansējums.
Ņemot vērā, ka Eiropas Soci
ālā fonda projekta īstenošanai ir
noteikta konkrēta atskaitīšanās
kārtība, lūdzam pasākumu da
lībniekus izturēties ar izpratni
pret nepieciešamību aizpildīt pa
sākuma dalībnieka anketu, kurā
norādāmi tādi dati kā: vārds,
uzvārds, personas kods, sociā

lais statuss u. c. Anketā norādī
tie dati tiks izmantoti projekta
dalībnieku identifikācijai, lai
nodrošinātu precīzu projekta
mērķa grupas uzskaiti, kā arī
normatīvajos aktos noteiktajos
gadījumos dati var tikt nodoti
citām kompetentajām institūci
jām to funkciju nodrošināšanai,
piemēram, statistikas pārskatu
sagatavošanai.

Pieņemti saistošie noteikumi par
nekustamā īpašuma nodokli un tā atvieglojumiem
Saulkrastu novada dome ir
pieņēmusi jaunus saistošos
noteikumus „Par nekustamā
īpašuma nodokli un
nekustamā īpašuma nodokļa
atvieglojumu piemērošanu
Saulkrastu novadā”.
Noteikumi stājas spēkā
ar 2018. gada 1. janvāri.
Salīdzinot ar pašlaik spēkā esoša
jiem saistošajiem noteikumiem,

jaunajos noteikumos ir veiktas
šādas izmaiņas:
• personām ar 1. grupas inva
liditāti, kā arī personām, kuru
aprūpē ir bērni ar īpašām vaja
dzībām, pilngadību sasnieguši
bērni – 1. un 2. grupas invalī
di, maznodrošinātas personas,
kurām šo statusu ir piešķīrusi
Saulkrastu novada pašvaldība,
ir tiesības saņemt atvieglojumus
90 procentu apmērā. Iepriekš

atvieglojums bija 50 procentu
apmērā;
• personām ar 2. grupas inva
liditāti ir tiesības saņemt atvieg
lojumus 70 procentu apmērā.
Iepriekš atvieglojums bija 25 pro
centu apmērā.
Kā arī veikti vairāki papildinā
jumi:
• tiesības saņemt atvieglojumus
70 procentu apmērā par nekusta
mā īpašuma sastāvā ietilpstošo ēku

(ēkām) ir nodokļu maksātājam,
kurš deklarējis dzīvesvietu savā ne
kustamajā īpašumā. Tomēr, ja ēkas
daļa tiek izmantota saimnieciskās
darbības veikšanai, atlaide uz šo
ēkas daļu nepienākas;
• gadījumā, ja objektā taksāci
jas gada 1. janvārī plkst. 0.00 dzī
vesvieta nav deklarēta vismaz vie
nai personai, piemēro nekustamā
īpašuma nodokļa likmi 1,5% apmē
rā no objekta kadastrālās vērtības;

• ja ēkas būvniecībā pārsniegts
normatīvajos aktos noteiktais kopē
jais būvdarbu veikšanas ilgums, ne
kustamo īpašumu apliks ar 3% likmi.
Ar saistošajiem noteikumiem
Nr. SN 14/2017 „Par nekustamā
īpašuma nodokli un nekustamā
īpašuma nodokļa atvieglojumu
piemērošanu Saulkrastu novadā”
var iepazīties 10. lpp. Tie ir pieejami
arī www.saulkrasti.lv sadaļas „Paš
valdība” apakšsadaļā „Dokumenti”.
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Uzņēmumam „Saulkrastu
Parakstīts līgums par
ūdenssaimniecības pakalpojumu komunālserviss”
jauns vadītājs
attīstību Saulkrastos

V posms

IV posms

III posms

II posms

I posms

Posms

VI posms

Ūdensapgādes un kanalizācijas
sistēmas izbūves darbi notiks Ei
ropas Savienības Kohēzijas fonda
(KF) darbības programmas „Iz
augsme un nodarbinātība” prio
ritārā virziena „Vides aizsardzība
un resursu izmantošanas efek
tivitāte” 5.3.1. specifiskā atbalsta
mērķa (SAM) „Attīstīt un uzlabot
ūdensapgādes un kanalizācijas
sistēmas pakalpojumu kvalitāti
un nodrošināt pieslēgšanas iespē
jas” projekta „Ūdenssaimniecības
pakalpojumu attīstība Saulkras
tos, II kārta” ietvaros.
Projekta mērķis ir kvalitatī
vas dzīves vides nodrošināšana
un piesārņojuma samazināša
na, paplašinot ūdensapgādes un
notekūdeņu savākšanas tīklus
Saulkrastu aglomerācijā.
Projekta ietvaros tiks izbūvēti
vairāk nekā 18 km jaunu notek
ūdeņu savākšanas tīklu, tai skaitā
2 km kanalizācijas spiedvada un
6 jaunas kanalizācijas sūkņu sta
cijas, papildus pārbūvējot vēl vie
nu kanalizācijas sūkņu staciju, kā
arī nepilni 5 km jaunu ūdensvadu.
Plānots, ka vismaz 850 deklarē
tajiem iedzīvotājiem tiks nodroši
nāti jauni centralizētas kanalizāci
jas pieslēgumi un 256 iedzīvotājiem
tiks nodrošināta ūdensapgāde.
Projekts paredz:
1) kvalitatīvas un mūsdienīgas
dzīves vides nodrošināšanu, kas
tiks sasniegta, realizējot ūdens
apgādes un kanalizācijas tīklu
paplašināšanas komponentes, kas
tieši skar iedzīvotāju labklājību
un dzīves līmeņa paaugstināšanu;
2) vides piesārņojuma sama
zināšanu Saulkrastu aglomerā
cijā, kas tiks panākta, realizējot
notekūdens savākšanas tīklu
paplašināšanu, izbūvējot jaunus
notekūdeņu savākšanas tīklus un
kanalizācijas sūkņu stacijas, kā arī
pārbūvējot esošo sūkņu staciju,
tādējādi samazinot lokālos pie
sārņojuma avotus;
3) visu Saulkrastu aglomerācijas
iedzīvotāju radīto notekūdeņu sa
vākšanu un nogādāšanu uz atbil
stošu attīrīšanas vietu. Lai sasnieg
tu izvirzītos mērķus, attiecībā uz
visiem aglomerācijas iedzīvotājiem
ir izstrādāti pašvaldības saistošie
noteikumi atbilstoši Ūdenssaim
niecības pakalpojumu likumam
gan par kārtību, kādā tiek organizē
ti centralizētie ūdenssaimniecības
pakalpojumi, gan par decentralizē
to kanalizācijas risinājumu apsaim
niekošanu Saulkrastu novadā. Pa
pildus tam SKS turpinās piedāvāt
izlīdzinātā un atliktā maksājuma

veikšanas iespējas jaunu patērētā
ju pieslēgumu izveidošanai, kā arī
atvieglotus noteikumus tehnisko
noteikumu saņemšanai. Prioritāri
kanalizācijas pieslēgumu izbūve
tiek plānota īpašumiem, kuros ir
deklarēti iedzīvotāji.
Projekta kopējā summa ir
4 430 000,00 eiro, no kuriem
3 136 976,00 eiro sedz KF. Pašlaik
tiek uzsākti tīklu projektēšanas
darbi. Plānots, ka būvniecības darbi
sāksies 2018. gada vasarā. Viss pro
jekts tiks realizēts līdz 2022. gadam.
Projektēšanas un būvniecības
darbus paredzēts veikt 7 posmos:
I posms – „Ūdensapgādes un
kanalizācijas tīklu izbūve Liepu
ielas rajonā”;

VII posms

Septembra beigās SIA
„Saulkrastu komunālserviss”
(SKS) parakstīja līgumu
ar iepirkuma rezultātā
uzvarējušo personu
apvienību, kas sastāv no SIA
„WESEMANN”, UAB „Edrija”
un AS „Siguldas būvmeistars”
par ūdenssaimniecības
pakalpojumu attīstību
Saulkrastos.

Iela
Amatnieku
Zvaigžņu
Jomas
Jaunā
Liepu
Melnsila
Laimdotas
Meža prosp.
Jūras prosp.
Bebru
Rītupes
Irbenāju
Duntes
Upes
Pērļu
Zušu
Ziemeļu (Ainažu)
Zvejnieku
Viļņu
Tilta
Mazā Zvejnieku
Mētru
Kastaņu
Ausekļu
Kadiķu
Kaijas
Lašu/Rīgas
Mednieku
Skuju
Vidus
Kāpu
Inčupes
Miera
Rīgas
Dīķu
Palejas
Avotu
Nometņu
Zaļā
Baltijas
Draudzības
Ganību
Lapu
Kapteiņu
Celtnieku
Enkuru
Mārsila
Tallinas
Neibādes
Bražu
Lapu
Saivas

II posms – „Ūdensapgādes un
kanalizācijas tīklu izbūve Jūras un
Melnsila ielu rajonā”;
III posms – „Ūdensapgādes un
kanalizācijas tīklu izbūve Krasta
un Ziemeļu ielu rajonā”;
IV posms – „Ūdensapgādes un
kanalizācijas tīklu izbūve Med
nieku un Inčupes ielu rajonā, Pa
baži”;
V posms – „Ūdensapgādes un
kanalizācijas tīklu izbūve Palejas
ielu rajonā”;
VI posms – „Ūdensapgādes un
kanalizācijas tīklu izbūve Zvej
niekciemā”;
VII posms – „Ūdensapgādes un
kanalizācijas tīklu izbūve Zvej
niekciemā, II kārta”.

Kanalizācijas (K)
tīkli, m
122
110
102
200
237
545
118
245
147
60
516
226
306
897
350
412
299
385
90
115
168
270
243
216
237
147
300
300
168
136
755
234
204
295
77
313
118
65
242
515
1374
263
203
431
1435
315
821
178
127
581
158

Ūdensapgādes (Ū)
tīkli, m

Sākot ar šī gada oktobri,
Saulkrastu novada pašvaldības
kapitālsabiedrību SIA
„Saulkrastu komunālserviss”
(SKS) vadīs Uldis Stunda.

Atklāta
konkursa
rezultātā
U. Stundas kandidatūra tika at
zīta par piemērotāko uzņēmuma
vadītāja amatam. U. Stundam ir
ekonomista, vadībzinību un ēku
apsaimniekotāja izglītība. Iepriek
šējā U. Stundas darba pieredze
saistīta ar darbu gan valsts pārval

Noslēgts līgums
par piebūvi
Saulkrastu vidusskolai

300

Lai risinātu Saulkrastu
vidusskolas ēdamzāles
paplašināšanas jautājumu,
Saulkrastu novada dome
š. g. 12. septembrī noslēdza
līgumu ar iepirkuma rezultātā
uzvarējušo uzņēmumu SIA
„INOS” par moduļa tipa piebūves
projektēšanu un būvniecību
Saulkrastu vidusskolai.

226

Plānots, ka piebūvētā ēdamzāle
atradīsies Saulkrastu vidusskolas

210
545

897

360
115
168

234
655
313

200
263
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dē, strādājot Latvijas Republikas
Valsts kontrolē par valsts reviden
tu, gan privātajā sektorā, strādājot
par zvērināta revidenta asistentu
audita un revīzijas pakalpojumu
nozarē, kā arī AS „Latvijas Gāze”,
vadot Ekonomiskās analīzes daļu.
Jaunā SKS vadītāja darba vad
motīvs ir amerikāņu uzņēmēja
Henrija Forda teiktais: „Entuzi
asms ir jebkura progresa pamats.
Ja ir entuziasms, ir arī panākumi.
Bez entuziasma ir iespējamas ti
kai atrunas.”

iekšpagalmā. Tās kopējais lau
kums paredzēts 125 m2, un vien
laicīgi ēdamzālē varēs uzturēties
vairāk nekā 100 personu. Ēdam
zāle būs savienota ar skolas pirmā
stāva vestibilu un virtuves telpu.
Būves būvprojekta izstrāde
jāveic trīs mēnešu laikā no līgu
ma noslēgšanas dienas. Savukārt
būves nodošana ekspluatācijā
jānodrošina līdz 2018. gada 31. jū
lijam. Līguma kopējā summa ir
152 460 eiro (ar PVN).

Komersantiem
pieejams atbalsts jaunu
produktu attīstībai
Latvijas Investīciju un
attīstības aģentūra (LIAA)
maziem un vidējiem
komersantiem atbalstu jaunu
produktu un tehnoloģiju
attīstībai nodrošina inovāciju
vaučeru programmas ietvaros.
Šis ir viens no veidiem, kā
LIAA atbalsta inovatīvu ieceru
īstenošanu, kopīgi veicinot
Latvijas tautsaimniecības
izaugsmi.
Inovāciju vaučeri uzņēmums var
izmantot ar jaunu produktu un
tehnoloģiju izstrādi saistītu dar
bību finansēšanai. Jauns produkts
šajā programmā ir preces un pa
kalpojumi, kuri ir pilnīgi jauni
vai kuriem ir uzlabotas to funk
cionālās īpašības un paredzamais
lietošanas veids, savukārt jauna
tehnoloģija šajā programmā ir
izmaiņas tehnoloģijā, iekārtās un
programmatūrā, kas uzlabo ražo
šanas vai pakalpojuma sniegšanas
procesu vai metodes.
Mēneša laikā pēc pieteikuma
saņemšanas LIAA to izvērtē un
aicina komersantu slēgt līgumu
par atbalsta piešķiršanu. Ja vēr
tēšanas procesā LIAA konstatē
nebūtiskus trūkumus, tad tos
var novērst līdz līguma slēgšanai,
proti, sīku formalitāšu dēļ pietei
kums netiek noraidīts. Svarīgi,
ka inovāciju vaučeris atvieglo
uzņēmuma naudas plūsmu, jo

komersants sedz tikai savu daļu
no pakalpojuma pilnās cenas,
savukārt LIAA apmaksā pakal
pojuma cenas atlikušo daļu, to
pārskaitot pakalpojuma sniedzē
jam. Atbalsta intensitāte vienam
projektam ir 60% no attiecinā
majām izmaksām, nepārsniedzot
25 000 EUR.
Inovāciju vaučeri var izmantot
šādiem pakalpojumiem: tehniski
ekonomiskā priekšizpēte; rūpnie
ciskie pētījumi; eksperimentālā
izstrāde (tai skaitā prototipu izga
tavošana), produktu rūpnieciskā
dizaina izstrāde, jauna produk
ta vai tehnoloģijas testēšana un
sertificēšana, kā arī rūpnieciskā
īpašuma tiesību nostiprināšana
šādiem rūpnieciskā īpašuma ob
jektiem – izgudrojuma patents,
dizainparaugs un pusvadītāju iz
strādājumu topogrāfija.
Finansējums
programmai
„Inovāciju vaučeru atbalsta pa
kalpojumi” 3 741 885,00 EUR ap
mērā tiek piešķirts no Eiropas Re
ģionālās attīstības fonda projekta
„Tehnoloģijas pārneses program
ma” (projekta identifikācijas nu
murs 1.2.1.2/16/I/001).
Plašāka informācija par ino
vāciju vaučeru un citām atbalsta
programmām ir pieejama LIAA
mājaslapas www.liaa.gov.lv sadaļā
„Fondi” un Klientu apkalpošanas
nodaļā Rīgā, Pērses ielā 2, e-pasts:
jautājumi@liaa.gov.lv.
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Uzsākta divu jaunu
projektu īstenošana

Ķeksītim
vairs nestrādāsim!

Saulkrastu pašvaldība 2017. gada
aprīlī iesniedza divu projektu –
„Publiskās infrastruktūras nodro
šināšana uzņēmējdarbības atbals
tam pie Baltās kāpas teritorijas”
un „Labierīcību infrastruktūras iz
veide Baltās kāpas teritorijā” – pie
teikumus finansējuma saņemšanai
no Eiropas Jūrlietu un zivsaim
niecības fonda (EJZF) un Eiropas
Lauksaimniecības fonda lauku at
tīstībai (ELFLA) ar „Leader” pieeju.
Abi minētie projekti ir guvuši
atbalstu, un uzsākta projektu teh
nisko risinājumu izstrāde.

29. septembrī, pamatojoties
uz manu ierosinājumu,
Saulkrastu novada dome
ar vienbalsīgu lēmumu
likvidēja Saulkrastu Uzņēmēju
konsultatīvo padomi (SUKP).
Ievērojot apstākli, ka šobrīd
viens deputāts, kurš minētajā
domes sēdē nepiedalījās,
izplata absolūti nepatiesu
informāciju par šo lēmumu
un tā iemesliem, īsumā
paskaidrošu manas iniciatīvas
iemeslus.

Projekta „Labierīcību infra
struktūras izveide Baltās kāpas
teritorijā” mērķis ir izveidot mūs
dienīgas tualetes pie Baltās kāpas,
kuru apmeklē ievērojams skaits
vietējo iedzīvotāju un viesu. Pro
jekta kopējās izmaksas plānotas 55
000,00 EUR, no kuriem 90% jeb
49 500,00 EUR finansē Eiropas
Jūrlietu un zivsaimniecības fonds.
Projekta „Publiskās infrastruk
tūras nodrošināšana uzņēmējdar
bības atbalstam pie Baltās kāpas
teritorijas” mērķis ir nodrošināt
inženierkomunikācijas ne vien

jaunajām labierīcībām, bet arī
topošajai kafejnīcai pie Baltās
kāpas. Projekta kopējās izmaksas
plānotas 27 500,00 EUR, no ku
riem 90% jeb 24 750,00 EUR fi
nansē Eiropas Lauksaimniecības
fonds lauku attīstībai.
Projektus plānots pabeigt
2018. gada maijā, lai nākamā gada
vasaras sezona iesāktos ar kva
litatīvāku atpūtas piedāvājumu
Saulkrastos.
Anita Līce,
Attīstības un plānošanas nodaļa

Ziedosim Latvijas karoga
uzstādīšanai Saulkrastos!
Latvijas valstiskuma, latviešu
tautas vienotības, neatkarības
un brīvības simbolu – Brīvības
pieminekli – Rīgā 1935. gadā uz
stādīja par tautas ziedotajiem
līdzekļiem. Neskatoties uz to, ka
piemineklis sākotnēji iecerēts kā
brīvības cīņās kritušo piemiņas
vieta, tas kļuvis par centrālo vie
tu valstī, kurā tiek paustas mūsu
tautas patriotiskās jūtas un tiek
organizēti visi nozīmīgākie pa
sākumi. Tēlnieka Kārļa Zāles
kompozīciju veido trīspadsmit
skulptūras un bareljefi, kuros at
tēlota Latvijas vēsture un kultūra,
līdz ar to, veidojot māksliniecisku
šedevru, mūsuprāt, viena no lie
lākajām vērtībām ir tieši apstāk
lī, ka piemineklis ir uzbūvēts par
tautas saziedotajiem līdzekļiem.
Ar šo izsludinām labdarības
akciju „Ziedosim Latvijas karoga
uzstādīšanai Saulkrastos”, kuras
ietvaros paredzēts savākt ziedo
jumus 8500,- EUR apmērā, lai
uzstādītu Latvijas karoga mastu
un karogu Saulkrastos pie Aina
žu ielas 4 (skvērā starp Saulkrastu

Pēterupes Evaņģēliski luteriskās
draudzes baznīcu, skolas terito
riju un pasta ēku). Aicinām kat
ru uzņēmēju, katru saulkrastieti,
katru patriotu iespēju robežās
ziedot – karoga masta, karoga
un bruģēta pievadceliņa izbūvei.
Ceram, šis būs pirmais solis lab
iekārtota parka izveidei šajā vie
tā, kurā arī turpmāk Saulkrastos
organizēt patriotiska rakstura
pasākumus. Karoga masts pare
dzēts 18 metru augsts un būs lie
liski redzams saulkrastiešiem un
pilsētas viesiem, kas ikdienā pār
vietojas pa centrālo – Ainažu ielu.
Jā, karoga mastu ar kompozīciju
būtu iespējams uzbūvēt gan par
pašvaldības līdzekļiem, gan šādu
summu varētu atvēlēt jebkurš no
lielākiem uzņēmējiem.
Tomēr uzskatām, ka lielāka
vērtība būs, ja šo darbu paveiksim
mēs visi kopā!
Ļoti bieži ikdienā cilvēki, kuri
tiek uzrunāti kādai aktivitātei,
vaicā: „Kas man par to būs, ko es
no tā iegūšu, kāda tam ir jēga?”
Mēs, Saulkrastu uzņēmēji, uz

skatām, ka pareizais jautājums ir:
„Ko es varu dot, lai mana pilsēta
un mana valsts plauktu un attīs
tītos?” Mums katram personīgi
aktīvi ir jāiesaistās savas pilsētas
celšanā!
Nākamais gads Latvijā un
Saulkrastos ritēs Latvijas simtga
des zīmē. Esam izstrādājuši labie
kārtošanas projektu, kas šobrīd ir
saskaņošanā, tāpēc droši sakām –
karogs šī gada 18. novembra svēt
kos Saulkrastos būs!
Bet no jūsu lēmuma atkarīgs,
vai arī jūs būsiet piedalījies šī ka
roga uzstādīšanā.
Saulkrastu Uzņēmēju biedrība
garantē caurspīdīgu informāci
ju par projektu, tā izmaksām un
saņemtajiem un izlietotajiem zie
dojumiem, sniegsim atskaiti facebook.com/saulkrastuuznemeji.
Aicinām ziedot!
Maksājuma saņēmējs: Saul
krastu Uzņēmēju biedrība, reģis
trācijas Nr. 40008265609, konta
Nr. LV35HABA0551043728636, AS
„Swedbank”.

Saulkrastu Uzņēmēju biedrība
aicina uzņēmējus katra mēneša otrajā ceturtdienā
piedalīties ikmēneša sapulcēs.
Informācija: facebook.com/saulkrastuuznemeji.

Pašvaldības policijas paveiktais
Septembrī Saulkrastu pašvaldības
policijas darbinieki ir saņēmuši
96 izsaukumus. Trijos gadījumos
policijas palīdzība bija nepiecie
šama citiem dienestiem. Par da
žādiem pārkāpumiem aizturētas
15 personas, 9 personas nogādātas
Rīgas reģiona pārvaldes Saulkras
tu policijas iecirknī tālāku darbī
bu veikšanai un 6 personas savā
dzīvesvietā.
Sastādīti 69 administratīvā
pārkāpuma protokoli, no tiem 26
protokoli par ceļu satiksmes no
teikumu neievērošanu, 13 proto
koli par teritorijas un piegulošās
teritorijas nesakopšanu, 23 pro

tokoli par nenoslēgtu līgumu ar
sadzīves atkritumu apsaimnieko
tāju, 7 protokoli par citiem Lat
vijas Administratīvo pārkāpuma
kodeksā minētajiem pārkāpu
miem.
Uzsāktas 34 administratīvā
pārkāpuma lietvedības – par lī
gumu nenoslēgšanu ar sadzīves
atkritumu apsaimniekotāju, te
ritorijas nesakopšanu un par ēku
numuru vai nosaukumu plākšņu
neizvietošanu pie nekustamā īpa
šuma.
Trijos gadījumos izsaukti dzīv
nieku patversmes „Mežavairogi”
darbinieki, lai sniegtu palīdzību

cietušajiem un savāktu bojāgāju
šos dzīvniekus.
Uzmanību, Saulkrastu pašvaldības policija atgādina! Iestājo
ties diennakts tumšajam laikam,
ja ceļš nav pietiekami un vienmē
rīgi apgaismots, gājējiem, kas pār
vietojas pa brauktuvi vai nomali,
jābūt tērptiem atstarojošā vestē
vai apģērbā ar labi redzamiem
gaismu atstarojoša materiāla ele
mentiem. Par šo normu neievēro
šanu draud administratīvais sods
līdz trīsdesmit eiro.
Helēna Brūna,
pašvaldības policija

SUKP ar domes lēmumu dibināta
pirms vairāk nekā desmit gadiem.
Kaut gan tās dibināšanas iemesli
bijuši ļoti pozitīvi un atbalstāmi
un darbības sākumā SUKP bija
manāmi aktīva, diemžēl vairāk
nekā desmit gadu laikā šī organi
zācija nav sasniegusi nevienu no
izvirzītajiem mērķiem. Pēdējos
gados SUKP darbībā novērojama
absolūta pasivitāte, organizācijas
pārstāvji pārkāpuši lielāko daļu
organizācijas nolikuma punktu,
organizāciju padarot par dažu
cilvēku satikšanās vietu bez kopē
jiem mērķiem un vīzijas.
Uzsākot pildīt deputāta pie
nākumus, es saņēmu uzņēmēju
sūdzības par to, ka SUKP neveic
nekādu darbību, no kuras uzņē
mējiem būtu kāda jēga, un vie
nīgais jēgpilnais pasākums, kas
ticis organizēts, ir bijusi uzņē
mēju balle, turklāt organizēta par

nodokļu maksātāju līdzekļiem,
kas saknē ir greizi. Piedevām, lai
gūtu pašvaldības līdzekļus, de
putāti tikuši maldināti, jo SUKP
solīja organizēt konferenci, nevis
balli. Pildot savus pienākumus,
es likumā noteiktajā kārtībā pie
prasīju SUKP pārstāvjus informēt
par SUKP darbību, uz ko saņēmu
atteikumu – SUKP neesot nevie
nam jāatskaitās.
Uzskatu, ka jebkurai pašval
dības iestādei vai arī pašvaldības
finansētai organizācijai, pat ja tā
darbojas tikpat nelegāli, kā to vai
rākus gadus darīja SUKP pārstāv
ji, ir jādarbojas nodokļu maksātā
ju interesēs. Ja tas nenotiek, tāda
organizācija ir likvidējama.
Šobrīd aktīvais opozīcijas
deputāts sabiedrību nepatiesi
informē, ka SUKP esot kādam
traucējusi, tāpēc tā likvidēta. Tas
neatbilst patiesībai – patiesība ir
tāda, ka no SUKP nav bijusi jēga,
bet tērēti tikai nodokļu maksā
tāju līdzekļi. Neviens Saulkrastu
uzņēmējs nevarētu nosaukt ne
vienu reālu SUKP darbu, kura
rezultātā uzņēmējiem būtu biju
si kāda faktiska jēga. Šī organizā
cija desmit gadus bijusi ķeksītim,
lai dažs labs varētu teikt, ka ak
tīvi sadarbojas ar uzņēmējiem.
Pietiek – ķeksītim vairs nestrā
dāsim!
Alens Horsts,
Saulkrastu domes deputāts

„Jauniešu māja” „Jauno vecāku skolas”
ietvaros piedāvā

apmācību programmu
pirmskolas vecuma bērnu vecākiem
„Bērnu emocionālā audzināšana”
Programma sniegs ieteikumus, kā pārvarēt dažādas grūtības bērna
audzināšanā un veicināt bērna emocionālo attīstību.
10 BEA soļi:
• bērna attīstība un temperaments,
• kā bērns iegūst veselīgu apziņu par savu ķermeni,
• kā bērns izveido drošu piesaisti,
• kā attīstīt rotaļāšanās prasmes un fantāziju,
• kā bērna uzvedību ietekmē valoda un komunicēšanas prasmes,
• kā disciplinēt bērnu,
• kā attīstīt veselīgu pašcieņu,
• kā iemācīt bērnam regulēt emocijas un kontrolēt savu uzvedību,
• kā iemācīt koncentrēšanās un problēmu risināšanas prasmes,
• kā veicināt empātiju un gādīgumu.
Darbošanās grupā ļaus labāk izprast sava bērna uzvedību un iemācīs to
labot reizēs, kad bērns ir patvaļīgs, nepaklausīgs vai agresīvs.
Nodarbības notiks otrdienās plkst. 18.00–20.30 b/d „Rūķītis”.
Pirmā nodarbība 31. oktobrī plkst. 18.00.
Nodarbības vadīs psiholoģe Rota Ļihačeva un soc. darbiniece
Signe Balode.
Pieteikties pa tālr. 29445270 vai rakstot uz e-pastu:
inguna.feldmane@saulkrasti.lv.
Tas mazais cilvēciņš būs jāveido tev. Viņš izaugs nevis tāds,
kādu tu gribi, bet kādu tu audzini.

NVA konsultācijas
Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA)
Siguldas filiāles darbinieki pieņems klientus
2. un 6. novembrī no plkst. 10.00 līdz 15.00
Saulkrastu domes telpās, cokolstāvā.
Aicinām sekot norādēm!
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Septembris valodas zīmē
Septembra sākums Latvijā
tradicionāli paiet Dzejas dienu
atmosfērā. Arī Saulkrastu
vidusskolas skolēni jauno
mācību gadu uzsāka ar
dzejas aktualizēšanu un
popularizēšanu dažādos veidos.
Vidusskolēni iepazinās ar jau
nākajiem dzejas krājumiem un
ar saviem jaunatklājumiem un
pārdomām dalījās pašu veidotajā
literārajā blogā. Dzejai, kas īpa
ši uzrunāja vai aizkustināja, tika
veidota „Dzejas reklāma”. Pamat
skolēni vairāk darbojās radošajā
virzienā, risinot dzejas dialogus
„Sarunas uz perona” un rakstot
„Vārdu ainas”, kā arī izmēģinot
savus spēkus pētnieciskajā dzejā.
5. un 6. klašu skolēni pētīja skolas
apkārtni un meklēja, kā atseviš
ķas tās detaļas atspoguļojas dze
jā – koki, mašīnas un skursteņi.
Trauksmainie pusaudži veidoja
dzejas kolāžu „Kā atrast ceļu šajā
dīvainajā pasaulē”. Visi kopīgi mēs
iepazinām Eduarda Veidenbauma
personību un līdzdarbojāmies in
teraktīvā dzejas ieskaņošanas ak
cijā „Skandē Veidenbaumu”.
17. septembrī Saulkrastu vi
dusskolas 11. klases skolniece

9. klases skolnieces Elizabetes Rušas „Vārdu ainas”.
Gita Priede kopā ar skolotāju
Inesi Ābolu devās uz Liepāju,
kur kultūras centrā „Libava” sa
ņēma pateicības rakstu par pie
dalīšanos Egona Līva piemiņas
konkursā „Krasta ļaudis”. Tā kā
šogad konkursa moto bija „Ietin
Latviju pasaku villainē”, Gita tajā

Gita Priede, saņemot pateicību konkursā „Krasta ļaudis”.

piedalījās ar literāro pasaku „Dār
gakmens”.
26. septembrī jau 16 gadus pēc
kārtas 800 miljoni eiropiešu no 47
valstīm svin Eiropas valodu dienu.
Šogad viņu pulkam pievienojās arī
mūsu skolas 6.–7. klašu skolēni,
kuriem bija iespēja parādīt savas

zināšanas un demonstrēt valodu
prasmes erudīcijas konkursā „Ei
ropas valodu diena”. Skolēniem
vajadzēja gan atpazīt dažādas valo
das, valstis un kultūras, gan pareizi
izrunāt vārdus svešvalodās, gan iz
pausties mākslinieciski un atraktī
vi, veidojot karogus, kas atspogu

ļotu Eiropas valstu un valodu garu
– vienotību dažādībā un dažādību
vienotībā. Secinājums pēc pasāku
ma – jo vairāk valodu mēs zinām,
jo vairāk pasaules mums pieder.
Ivonna Ungure,
Saulkrastu vidusskola

ZAAO nodrošina prasmju apgūšanu reālajā vidē
Jau piekto gadu pie
SIA „ZAAO” (ZAAO) sadarbībā
Zvejniekciema vidusskolas ar 28 pašvaldībām nodrošina
vispārizglītojošajām skolām
transporta degvielas
plīvos Zaļais karogs
kompensāciju bērnu un
jauniešu interešu izglītības
programmas apmeklēšanai
reģionālajā atkritumu
apsaimniekošanas centrā
(RAAC) „Daibe”.

8. klases skolēni (no kreisās) Māra Eglīte, Reinis Rezevskis, Līva Pimenova,
Marta Legzdiņa.
12. septembrī Latvijas
Nacionālajā bibliotēkā
notika ikgadējā ekoskolu
apbalvošanas ceremonija. No
Zvejniekciema vidusskolas
šo pasākumu apmeklēja
ekopadomes pārstāvji Elīna
Kūliņa, Dina Eglīte, Marta
Legzdiņa, Līva Pimenova, Māra
Eglīte un Reinis Rezevskis.
Zvejniekciema vidusskola jau
piekto gadu saņem Zaļā karoga
balvu par īpašiem panākumiem
ilgtspējīgas attīstības, vides izglī
tības un vides aizsardzības veici
nāšanā skolā un tās apkārtnē.
Ceremonijas atklāšanā izska
nēja Vides aizsardzības un re
ģionālas attīstības un izglītības
un zinātnes ministru uzrunas.
Ekoskolu pārstāvji pastāstīja
labās prakses piemērus par to,
kas tiek darīts, lai iegūtu Zaļo
karogu. Pasākumā tika runāts
arī par Pasaules lielāko mācību
stundu (vairāk informācijas viet

nē http://www.skolas.unesco.lv/lv/
pasaules-lielaka-stunda) un Rīcī
bas dienām, kas šogad notiks no
30. oktobra līdz 5. novembrim,
tika atklāta arī kampaņa „Zaļais
aicinājums”.
Ekoskolu apbalvošanas pasā
kuma noslēgumā notika gājiens,
kura aicinājums – „Pārtika nav
atkritumi”. Gājiena dalībnieki
devās   no Latvijas Nacionālās
bibliotēkas līdz Brīvības piemi
neklim. Šīs aktivitātes mērķis
bija pievērst sabiedrības uzma
nību tam, ka Latvijā atkritumos
tiek izmests daudz saražotās pār
tikas.
Pasākums bija gan interesants,
gan izglītojošs. Zvejniekciema vi
dusskola arī šajā mācību gadā tur
pinās aktīvi piedalīties ekoskolu
pasākumos, veicinot apkārtējās
vides saglabāšanu un aizsardzību
skolā un novadā.
Elīna Kūliņa,
Zvejniekciema vidusskola

Lai veiksmīgi realizētu intere
šu izglītības programmu, katru
mācību gadu ZAAO ar pašvaldī
bām noslēdz vienošanos par au
totransporta degvielas izmaksu
kompensāciju skolēnu nokļūšanai
no skolas uz RAAC „Daibe” un at
pakaļ. Katra skola šādu iespēju var
izmantot vienu reizi mācību gadā.
Bērnu un jauniešu interešu
izglītības programmu licencē
Pārgaujas novads, un šobrīd tā
licencēta līdz 2018./2019. mācī
bu gadam. Programmā iekļautas
četras tēmas – „Atkritumu veidi,
otrreizējās izejvielas”; „Cilvē
ka un vides mijiedarbība, vides
piesārņojums”; „Atkritumu ap
saimniekošanas veidi, otrreizējai
pārstrādei derīgie materiāli un
ilgtspējīga attīstība”; „Nulles at
kritumu koncepts”.
Mācību stundas laikā skolēni
iegūst jaunas zināšanas par da
bas procesiem, cilvēka un vides

Skolēni „Daibes” Dabas izziņas takā.
mijiedarbību, tostarp atkritumu
apsaimniekošanas veidiem, ko
pastiprina poligona apskatē re
dzētais – otrreizējai pārstrādei
derīgo izejvielu sagatavošana no
došanai pārstrādei, infiltrāta un
poligona gāzes apsaimniekošana,
kā arī praktiskie uzdevumi, kas
tiek veikti gan mācību stundā,
gan arī teritorijas apskates laikā.
Šajā mācību gadā mācību stundas
laikā skolēni dosies Dabas izziņas
takā, lai pētītu un veiktu praktis
kos darbus grupās.
ZAAO piedāvātā vides izglītība
kopumā ir vērsta uz bērnu un jau
niešu līdzdalību vides kvalitātes
uzlabošanā. Izmantojot saistošas

izglītošanas formas, tiek piesaistī
ta bērnu, jauniešu un viņu vecāku
uzmanība vides jautājumiem, vei
dota izpratne par videi draudzīgu
rīcību un atkritumu apsaimnie
košanu, kā arī saudzēti dabas re
sursi, nododot izmantoto iepako
jumu otrreizējai pārstrādei.
Plašāka informācija par ZAAO
vides izglītības aktivitātēm, kā arī
mācību programmas tēmu pie
dāvājums, ekskursijas apraksts
un pieteikuma forma atrodama
ZAAO mājaslapā www.zaao.lv, sa
daļā „Sabiedrības izglītošana”.
Laura Jegorova,
SIA „ZAAO”

2. novembrī plkst. 18.00 JAUNIEŠU MĀJĀ Raiņa ielā 7, Saulkrastos,

seminārs par bērnu drošību un praktiskas nodarbības
pirmās palīdzības sniegšanā bērniem un zīdaiņiem.
Tēmas:
„Drošība mājās un ārpus tās”,
„Rīcība traumu, aizrīšanās un bezsamaņas gadījumā”.
Semināru vadīs pirmās palīdzības apmācības pasniedzējs Edgars Sīmanis.
Mīļi gaidīti vecāki, vecvecāki, auklītes un citas bērnu aprūpē un pieskatīšanā iesaistītās personas.
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Drošs ceļš uz skolu

Paplašināts „Jauniešu
garantijā” apgūstamo
profesiju un reflektantu loks
„Jauniešu garantijas” vasaras
uzņemšanā būtiski paplašinātas
mācību iespējas – tagad
profesionālās izglītības iestādes
piedāvā arī pusotra gada laikā
apgūstamas profesijas un
programmā var pieteikties arī
nodarbinātie jaunieši vecumā
no 17 līdz 24 gadiem.

Katram pirmklasniekam tika uzdāvināts sporta maisiņš no atstarojoša materiāla ar īpašnieka vārdu uz tā.
Turpinot aizsākto tradīciju,
Saulkrastu pašvaldības
policijas darbinieki septembra
beigās devās uz novada
izglītības iestādēm, lai kopā
ar pirmklasniekiem atkārtotu
drošības jautājumus, īpašu
uzmanību pievēršot ceļu
satiksmes noteikumu
ievērošanai – kā ejot ar kājām, tā
arī vadot velosipēdu –, uzsverot
atstarotāju lietošanas nozīmi un
aicinot atcerēties par uzvedību
uz ielas, skolā un transportā.
Saulkrastu un Zvejniekciema vi
dusskolas pirmo klašu skolēniem
mācību stundas aizritēja nema
not. Skolās ciemojās Saulkrastu
pašvaldības policijas Administra
tīvās nodaļas vecākā inspektore
darbā ar nepilngadīgajiem Evita
Teice, kura stāstīja, kas svarīgs
jāatceras, dodoties uz skolu un
ikdienā: ejot, braucot ar velo
sipēdu un transportlīdzeklī, kā
arī pārrunāja higiēnas un ētikas

Ar īpašu uzmanību skolēni sekoja izglītojošām multfilmām
par drošību uz ceļa.
noteikumus. Atkārtot zināšanas
palīdzēja arī atjautības uzdevums
„Uzticēšanās”.
Pašvaldības policija katram
pirmklasniekam dāvināja atstaro
jošu sporta maisiņu ar īpašnieka
vārdu uz tā.
Pašvaldības policija aicina arī
skolēnu vecākus vēlreiz pārrunāt

drošības jautājumus. Lai bērns
skolā un ārpus mācībām justos
drošs, pašvaldības policija iesaka
vecākiem kopā ar bērniem izstrā
dāt rīcības principus visdažādā
kajām dzīves situācijām.

Par izmaiņām „Jauniešu garan
tijā” pagājušajā nedēļā lēmusi
valdība, vienlaikus pagarinot va
saras uzņemšanu līdz septembra
beigām un paredzot arī ziemas
uzņemšanu.
Pusotra gada laikā profesio
nālās izglītības iestādes piedāvā
apgūt tādas darba tirgū pieprasī
tas profesijas kā autodiagnostiķis,
programmēšanas tehniķis, finan
šu darbinieks, meža mašīnu ope
rators, jumiķis, restorānu pakalpo
jumu speciālists, kā arī augkopības
tehniķis, bārmenis, grāmatvedis,
auklis un citas profesijas.
Turpinās uzņemšana arī gadu
ilgajās „Jauniešu garantijas” profe
sionālās izglītības programmās, un
līdz ar pusotra gada programmām
šobrīd uzņemšana notiek kopumā
83 profesijās. Tāpat kā līdz šim „Jau
niešu garantijas” programmā var
iesaistīties arī nenodarbinātie jau
nieši vecumā no 17 līdz 29 gadiem.

Lai pieteiktos „Jauniešu ga
rantijas” profesionālās izglītības
programmās, jaunietim jābūt ar
pamatskolas, vispārējo vidējo vai
vidējo profesionālo izglītību. Mā
cības „Jauniešu garantijā” ļauj sa
ņemt stipendiju no 70 līdz 115 eiro
mēnesī, ja jaunietis ir sekmīgs un
nav neattaisnotu kavējumu, kā
arī nepieciešamos mācību līdzek
ļus, apmaksātu dienesta viesnīcu
un karjeras atbalsta pasākumus.
Mācības ietver 15 nedēļu ilgu
kvalifikācijas praksi, kuras laikā
tiek apmaksāti ceļa izdevumi un
naktsmītne, ja nepieciešams.
Dokumentus izvēlētajā pro
fesionālās izglītības iestādē var
iesniegt līdz septembra beigām.
Ar visām „Jauniešu garantijas”
profesijām, izglītības iestādēm,
uzņemšanas noteikumiem un
priekšrocībām var iepazīties
VIAA mājaslapā: www.viaa.gov.lv/
jauniesugarantija.
Projekta „Jauniešu garantija”
aktivitāti „Sākotnējās profesio
nālās izglītības programmu īs
tenošana „Jauniešu garantijas”
ietvaros” finansē ar Eiropas Sa
vienības Jaunatnes nodarbinātī
bas iniciatīvas un Eiropas Sociālā
fonda atbalstu, kā arī no Latvijas
valsts budžeta, un to īstenos līdz
2019. gada jūnija beigām.

Miķeļu dienā uz tirgu

Helēna Brūna,
pašvaldības policija

Notiek nodarbības ģimenēm ar mazuļiem
No jūnija Saulkrastu
pašvaldības iestāde „Jauniešu
māja” piedāvā jaunu
pakalpojumu Saulkrastu
novada ģimenēm ar
mazuļiem – bērnu skoliņu
„Saulstariņi”.
Skoliņu vada sertificēta vecmāte
un bērnu auklīte Anda Veismane.
Nodarbības skoliņā notiek katru
ceturtdienu. Nodarbībās kopā
spēlējamies, darbojamies un mā
cāmies. Esam kopā svinējuši Līgo
dienu, kur ēdām sieru un veido
jām jāņuzāļu kompozīcijas, Miķe
ļos veidojām darbiņus no rudens
lapām, piedalījāmies arī Saulkras
tu pilsētas svētku gājienā.
Septembrī, sadarbojoties vai
rākām māmiņām, ieguvām atbal
stu no Saulkrastu novada domes.
Atbilstoši projektu konkursam
tika īstenots projekts „Mazuļu
interešu izglītības attīstība un
veicināšana”, kura ietvaros tika
iegādāta izglītojoša, attīstoša un
kvalitatīvi izklaidējoša atribūtika
mazuļu nodarbībām un citām ak
tivitātēm.
Aicinām vecākus kopā ar ma
zuļiem izmantot atvēlētās telpas
kopā sanākšanām, nodarbībām

1.a klases skolnieces Undīne Lūka un Sabīne Mikilpa-Mikgelba
ar pašdarinātajiem gardumiem. Foto: A. Dineviča

un citām aktivitātēm, kurās tiks
izmantoti projektā iegādātie atri
būti. Iegādātie atribūti ir publiski
pieejami dažādām nodarbībām,
iepriekš saskaņojot to lietoša
nas laiku. Informācija uzziņām:
Anda Veismane, tālr. 22342545,
Ingūna Feldmane, tālr. 29445270.
Gaidām jūsu ierosinājumus, kā
dās aktivitātēs vēlētos piedalīties
kopā ar saviem mazuļiem. Skoli
ņas ietvaros plānotas izglītojošas
lekcijas un semināri vecākiem un
citiem interesentiem.
Sekojiet informācijai „Jauniešu
mājas” „Facebook” kontā https://
www.facebook.com/JMSaulkrasti/.
Mamma Ieva dalās pieredzē:
„„Saulstariņi” Saulkrastos ir eks

kluzīvs pasākums bērniem un
vecākiem, ņemot vērā, ka šeit
citu līdzvērtīgu vietu nav. Esmu
mamma ar diviem bērniem un
ļoti priecājos, ka ir iespēja izglī
tot, izklaidēt un socializēt bērnu
tepat Saulkrastos, nemērojot salī
dzinoši tālo ceļu līdz Rīgai, retāk
Ādažiem vai Siguldu. Beidzot ir
jauka vieta, kur gūt zinības, pras
mes un pieredzi kopā ar savu div
gadnieku!
„Saulstariņiem” ir foršas tel
pas, jauka vadītāja un interesanta
kopdarbošanās gan bērniem, gan
vecākiem. Ļoti ceru, ka esošajām
nodarbībām klāt nāks jaunas in
teresantas aktivitātes, kas vairos
„Saulstariņu” pulku.”

Nu visi uz Miķeļa tirgu,
nu visi uz Miķeļa tirgu! Ar
šādu aicinājumu 1.–4. klašu
skatuves runas pulciņa
dalībnieki aicināja visus
Saulkrastu vidusskolas
skolēnus, skolotājus,
skolēnu vecākus un
vecvecākus uz gadskārtējo
Miķeļdienas tirgu.
Pirms tirgošanās jampadrača
katra klase piepildīja savu ražas
grozu ar rudens veltēm. Tie ro
tāja katru mazās skolas stūrīti
un kārdinoši smaržoja. Burkā
ni, kabači, bietes un apaļvaidži
ķirbji, āboli un vīnogas. Šis dabas
bagātīgais devums priecēja katru
atnācēju.
Vēlāk visi pulcējās vienkopus,
lai atcerētos arī par meža veltēm,

kuras jāprot atrast, atpazīt un pa
reizi pagatavot.
Gaidīti un mīļi aicināti uz
mazo skolu nāca pircēji. Mazie
pārdevēji bija padomājuši gan par
savas preces reklāmu, gan gaumī
gām cenu zīmītēm. Bija smaidīgi
un pieklājīgi. Tā tika nostiprinā
tas gan skaitļošanas prasmes, gan
prasme kontaktēties un patstā
vīgi darboties. Pircēju groziņos
iegūla saldi un sāļi kārumi, čaklo
roku darinājumi. Šogad mūs iz
klaidēja arī kāds ielu muzikants,
kā jau īstā tirgū pieklājas!
Liels paldies visiem vecākiem
un vecvecākiem par atbalstu,
ieguldīto laiku un darbu, par iz
domu un radošu garu! Lai Mi
ķeļdienas rosība mūs pavada visu
mācību gadu! Uz tikšanos nā
kamgad atkal tirgū!
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Uz bibliotēku pēc grāmatas un padoma
Šovasar apritēja 70 gadu, kopš dibināta Saulkrastu novada
bibliotēka. Mainījušies laiki, varas, arī adreses, bet pati bibliotēka
arvien ir palikusi kā gaismas sala Saulkrastu ļaužu ikdienā.
„Vai jūs zināt vēl kādu bibliotēku Latvijā, no kuras caur logu
var redzēt jūru?” savām kolēģēm vaicāja vecākā bibliotekāre
Daina Miķelsone, tūdaļ arī piebilstot, ka šāda iemesla dēļ vien
ir vērts te strādāt.
Viss sākās ar Rūdolfa
Blaumaņa grāmatu
„Lugu izlase”
Novadniece Inga Zemīte grāma
tā „Saulkrasti no vissenākajiem
laikiem līdz Latvijas neatkarības
atjaunošanai”, kas pirms dažiem
gadiem iznāca ar Saulkrastu no
vada domes atbalstu, par tagadē
jās Saulkrastu bibliotēkas pašiem
sākumiem raksta tā: „1945. gada
1. jūlijā „Meža mājā” (tagad
A. Kalniņa ielā 10) sāka darboties
Saulkrastu ciemata izpildkomite
ja. Šeit līdz 1947. gadam par sek
retāri strādāja Velta Akerberga.
Viņa bija tā, kas pirmā domāja un
rūpējās, lai Saulkrastu nedaudza
jiem iedzīvotājiem netrūktu labu
grāmatu – iekārtoja pārvietojamo
bibliotēku no Bīriņu bibliotē
kas kara laikā saglābtajiem fon
diem; pirka pirmās grāmatas arī
no izpildkomitejas piešķirtajiem
līdzekļiem. Tā krājās grāmatu
skaits, lai varētu domāt par sta
cionāru bibliotēku Saulkrastos.
To 1947. gada pavasarī realizēja
nākamā izpildkomitejas sekretāre
Zinaīda Želtikova. Viņa sakār
toja toreiz vēl nelielo literatū
ras fondu, sāka noteiktās dienās
un stundās izsniegt grāmatas.
1947. gada 30. jūnijā tapis pirmais
ieraksts Saulkrastu ciema biblio
tēkas inventāra grāmatā – Blau
manis R., „Lugu izlase”, R., 1946.
Jau bija izveidota kartotēka, at
sevišķi sakārtotas daiļliteratūras,
politiskās un zinātniskās grāma
tas. Šajā gadā 158 grāmatas. Par
bibliotekāri sāka strādāt Marija
Blažēvica. 1950. gadā, kad nodi
binājās Saulkrastu rajons, biblio
tēka kļuva par rajona bibliotēku.”
Vēl I. Zemīte piemin, ka 1965. ga
dā Saulkrastu bibliotēkai ticis pie
šķirts Teicama darba bibliotēkas
nosaukums, savukārt gadsimtu
mijā bibliotēkā bija vairāk nekā
40 tūkstošu grāmatu krājums un
gandrīz pusotrs tūkstotis lasītāju.
Kolektīvs turpina
pirms gadu desmitiem
aizsākto darbu
Katra mēneša pēdējā ceturtdie
nā Saulkrastu bibliotēkā valda
nosacīts klusums. Uz darbu nāk
tikai bibliotekāres, lai paveiktu
dažādus tehniskus pienākumus,
kas citā laikā palīdzēs apkalpot
lasītājus. Tieši tādā dienā arī bib
liotēkas vadītājai Ilzei Dzintarei,
vecākajai bibliotekārei Dainai
Miķelsonei, bibliotekārēm Ainai
Gribnerei un Guntai Kleinšmitei
un bibliotēku informācijas spe
ciālistei Inesei Einikai ir nedaudz
laika aprunāties, kas bijis un kas
vietējās bibliotēkas dzīvē notiek
pašlaik.
Visilgāk no kolēģēm Saulkras
tos par bibliotekāri nostrādājusi

A. Gribnere. Viņas pirmā darba
diena bijusi 1978. gada 1. novem
bris Saulkrastu bērnu bibliotēkā.
Nupat augustā 34 darba gadi bib
liotēkā apritēja I. Einikai.
Ievērojams darba stāžs bib
liotēku darbā – 20 gadu – ir arī
pašreizējai bibliotēkas vadītā
jai limbažniecei Ilzei Dzintarei,
kura Saulkrastu bibliotēku vada
tikai divus mēnešus. Iepriekšējā
vadītāja Vizma Stūrmane šeit no
strādāja vairāk nekā 40 gadu un
bibliotēku vadīja kopš 90. gadu
beigām. Savukārt D. Miķelsonei
Saulkrastu bibliotēkā pagājuši
pirmie pieci gadi, bet G. Kleinš
mitei – viens gads.
„Mēs zinām, kas Saulkrastu
bibliotēkā notiek pašlaik, esam
apkopojušas arī vēstures liecības,
bet, kā īsti bija pašos sākumos,
neviena to dienu lasītāja, kam
pajautāt, īsti vairs nav. Taču var
būt vēl ir kāds, kurš bērnībā uz
Saulkrastu bibliotēku pats nāca
pēc grāmatām vai atceras, ka to
darījuši viņa vecāki. Šādus acu
lieciniekus tad arī lūdzam atsauk
ties,” teic I. Dzintare.
Saulkrastieši izmanto visu,
ko piedāvā bibliotēkas
Kā stāsta I. Einika, bibliotēkas
apmeklētāju auditorija ir visdažā
dākā – vieni no rīta atnāk izlasīt
avīzes, citi pašķirstīt žurnālus, lai
gan tos var paņemt lasīšanai arī
līdzi uz mājām. Vēl citi ierodas
apmainīt izlasītās grāmatas pret
jaunām, citi – izmantot interneta
pakalpojumus, skenēt vai kopēt
dokumentus, un vēl kādam bib
liotēka ir vieta, kur atrast nepie
ciešamās uzziņas.

Kad iestājas siltāks laiks,
dzīve strauji mainās –
krasi pieaug ne tikai
pilsētas iedzīvotāju,
bet arī bibliotēkas
apmeklētāju skaits. Pie
mums nāk gan tie, kam
šeit ir vasarnīcas, gan
tie, kuri šurp atbraukuši
atpūsties no dažādām
kaimiņvalstīm.
Tā kā bibliotēka ir pašā pilsētas
viducī, tad te iegriežas ne tikai
lasītāji, bet arī cilvēki, kuri grib
uzzināt, kas un kur Saulkrastos
atrodas. Ārzemju caurbraucēji
ienāk izmantot interneta pakal
pojumus.
„Apmeklētāji prasa pat, pie
mēram, kur Saulkrastos atrast
kurpnieku vai skroderi, kur iz
gatavo atslēgas, lūdz palīdzību
atrast kādas iestādes vai, piemē
ram, aptiekas vai pasta telefona

Uz Saulkrastu bibliotēku tikties ar lasītājiem bija atbraucis „Svina garšas” un citu grāmatu autors
Māris Bērziņš.

Saulkrastu novada bibliotēkas bibliotekāres (no kreisās) – vecākā bibliotekāre Daina Miķelsone, bibliotēku
informācijas speciāliste Inese Einika, bibliotēkas vadītāja Ilze Dzintare, bibliotekāres Aina Gribnere un
Gunta Kleinšmite. Foto: Marika Grasmane un no Saulkrastu bibliotēkas arhīva.
numuru; esam tāds kā uzziņu
birojs,” bilst A. Gribnere. Viņas
teikto papildina I. Einika, sakot,
ka jautātāji īpaši vasarā runā visā
dās valodās – ne tikai latviešu, bet
arī krievu, zviedru, vācu, norvēģu,
igauņu varbūt, vēl kādā.
„Šovasar ap pašvaldību vēlēša
nu laiku pie mums ienāca kāda
igauņu sieviete un vaicāja, vai
mums nav palikuši vēlēšanu ma
teriāli – bukleti, saraksti, plakāti
vai kaut kas tamlīdzīgs. Diemžēl
tādas lietas mēs neuzglabājam,”
atzīst A. Gribnere un smaidot at
ceras kādu telefona zvanu, kurā
zvanītājs lūdzis bibliotekārei
palūkoties laukā pa logu, vai uz
tuvējās ielas nav zīme, kas tur aiz
liedz novietot automašīnu.
Savukārt D. Miķelsone piemin
īpašus Saulkrastu bibliotēkas ap
meklētājus – Latvijas novadu un
citu valstu bibliotekārus, kuri
ieradušies atpūsties pie jūras vai
apceļo mūsu valsti kā tūristi. „Tad
pie viena pārrunājam arī ar mūsu
arodu saistītus jautājumus. Un
par to nav jābrīnās, jo arī es pati,
nonākusi citos novados vai val
stīs, daru tāpat. Tā tāda profesio
nāla vājība,” viņa smejas.
Pastāvīgie un
sezonas lasītāji
„Tāpat kā visa Saulkrastu dzī
ve dalās divās sezonās – vasaras
periodā un pārējā laikā –, tā arī
mums rudenī, ziemā un pava

sarī bibliotēkā pamatā redzami
vietējie iedzīvotāji – saulkrastie
ši, Zvejniekciema iedzīvotāji, pa
kādam rīdziniekam. Kad iestājas
siltāks laiks, dzīve strauji mai
nās – krasi pieaug ne tikai pilsētas
iedzīvotāju, bet arī bibliotēkas ap
meklētāju skaits. Pie mums nāk
gan tie, kam šeit ir vasarnīcas, gan
tie, kuri šurp atbraukuši atpūsties
no dažādām kaimiņvalstīm.
Uz Saulkrastiem atpūsties
vienmēr ir braukuši Krievijas in
teliģences pārstāvji, un daudzi
no viņiem nu nekādi nevar iztikt
bez bibliotēkas. Arī grāmatas viņi
katru gadu pārlasa apmēram vie
nas un tās pašas – krievu klasiku:
Puškinu, Ļermontovu, arī krievu
valodā tulkotos ārzemju klasiķus.
To dara arī rīdzinieki, kas te atpū
šas, un saka paldies, ka Saulkrastu
bibliotēkā šādas grāmatas sagla
bājušās,” saka A. Gribnere. Rīgas
bibliotēkās, kā viņi apgalvo, tādu
esot palicis pavisam maz.
Tikmēr mūsu vasarnieki pār
svarā lasa latviešu autoru darbus,
un, kā skaidro D. Miķelsone, ie
cienījuši arī dažādus bestsellerus
un kriminālromānus. „Taču lasī
tāju gaume mainās. Pieprasītas
ir Noras Ikstenas, Māra Bērziņa,
Māras Zālītes un citu latviešu
rakstnieku grāmatas no sērijas
„Mēs. Latvija, XX gadsimts”,” uz
sver I. Dzintare, bet D. Miķelsone
piebilst, ka tad, kad lasītāji iepa
zinās ar M. Bērziņa „Svina garšu”,

viņi nāca un interesējās arī par
šī rakstnieka iepriekš uzrakstīta
jiem darbiem.
Novada domē saprot
mūsu vajadzības
Pašlaik Saulkrastu bibliotēkas
atrašanās vietu arī nezinātājs var
nojaust pēc lieliem, plašiem lo
giem Raiņa ielas 7. nama otrajā
stāvā, aiz kuriem manāmi lasīta
vas grāmatu plaukti, un, ieraugot
visai necilu plāksnīti pie ieejas
durvīm, var pārliecināties, ka nav
maldījies.
„Lielāks uzraksts ir mūsu nā
kotnes iecere, un tāds droši vien
parādīsies, kad nams, kurā paš
laik atrodas Saulkrastu novada
bibliotēka, tiks renovēts. 90. ga
dos te bija arī šūšanas un kurp
nieka darbnīca, veikals, frizētava,
arī videonoma un – bibliotēka.
Tagad esam palikuši vieni paši un
saimniekojam pa visu otro stāvu,”
saka I. Einika.
„Turklāt novada dome mums
ir piešķīrusi ļoti labu budžetu bib
liotēkas krājuma papildināšanai –
grāmatu un periodikas izdevumu
iegādei. Pat skatoties tikai Pierīgas
reģiona kontekstā starp 17 novadu
bibliotēkām, mēs šajā ziņā izska
tāmies ļoti labi,” uzsver D. Mi
ķelsone. „Taču jāsaka paldies arī
mūsu lasītājiem un visiem tiem,
kas pārskata savas bibliotēkas un
atdāvina mums labas un arī jaunas
grāmatas, kuras viņi paši vairs tre

Saulkrastu bibliotēkas ekslibris.
šo vai ceturto reizi nelasīs. Pašlaik
mūsu krājumā ir ap 17 tūkstošiem
vienību. Tas vietējās nozīmes bib
liotēkai ir pilnīgi pietiekami,” vi
ņas teikto precizē I. Einika.
„Protams, pirms pirkt grāma
tas, mēs rūpīgi izvērtējam, kuras
būs tās, no kurām lasītāji gūs vai
rāk labuma, jo mēs taču tērējam
novada budžeta naudu. Visu, kas
iznāk latviešu valodā vai Latvi
jā, mēs noteikti nedz varam, nez
vēlamies iegādāties, tāpēc atbil
dīgi meklējam līdzsvaru starp
pieprasījumu un kvalitāti,” uz
sver D. Miķelsone. Savukārt bib
liotēkas vadītāja I. Dzintare teic,
ka dome dāsni atbalsta novada
bibliotēku arī jauno tehnoloģiju
ieviešanā. Elektroniskās grāmatas
gan Saulkrastos vēl īsti nav iegā
jušās un pagaidām vairāk ir vaja
dzīgas drukātās grāmatas. Taču
jau tagad ir teksti, piemēram, no
„Letonikas” krājumiem, kurus
var izlasīt bez maksas. Turklāt
Saulkrastu novada bibliotēka ir
Latvijas Nacionālās bibliotēkas
vienotās datorizētās sistēmas –
Gaismas tīkla – sastāvdaļa, tāds
vietējais gaismas stariņš.
Datori atnāca
uz palikšanu
Ilgāk strādājušās kolēģes atceras,
ka pašu pirmo datoru Saulkrastu
bibliotēka saņēmusi kā dāvanu,
šķiet, 90. gadu beigās, bet tie biju
ši tikai „dzelži” bez programmām,
lai gan internets Saulkrastos ir,
bijis jau pirms informācijas sis

tēmas „Alise” ieviešanas, Bila un
Melindas Geitsu fonda finansēju
ma un „Microsoft” programma
tūras ziedojuma Latvijas bibliotē
kām 2006. gadā. Īstā datorizācijas
ēra bibliotēkā sākās 2003. gadā,
kad tika uzstādīti pirmie trīs da
tori ar interneta pieslēgumu, bet
projekta „Trešais tēva dēls” datori
lietotājiem ir pieejami kopš 2008.
gada.
„Tas ir ļoti ērti. Piemēram, kad
žurnāls „Ir” sāka publicēt oligar
hu sarunas, lasītāji stāvēja garā
rindā pēc žurnāla un nevarēja
vien sagaidīt, kad to varēs dabūt.
Tieši tad arī pieauga žurnāla elek
troniskās versijas popularitāte.
Taču, kā tieši Saulkrastos mainās
lasītāju paradumi, izvēloties starp
tradicionālo un elektronisko lasī
šanas veidu, vēl neesam izpētīju
šas,” saka D. Miķelsone.
„Protams, e-grāmatas un žur
nāli ir nākotne un pieprasījums
pēc tiem augs arī mūsu bibliotē
kā. Mēs tomēr esam informācijas
sabiedrība, tāpēc izmaiņas elek
troniskās lasīšanas paradumos
noteikti būs arvien jūtamākas, un
tā jau ir visai tuva nākotne,” atzīst
I. Dzintare.
„Daudz kas ir atkarīgs no jau
nās paaudzes. Pašlaik bibliotēkas
Bērnu nodaļā skolēni lasa gan
bērnu žurnālus, gan grāmatas,
taču daudz enerģijas viņi velta
arī datorspēlēm. Tajā pašā laikā
mēs jau 17 gadus piedalāmies la
sīšanas veicināšanas programmā,
mudinot bērnus lasīt grāmatas

un tās novērtēt. Tātad līdzsvars
starp tehnoloģijām un lasīšanu
pagaidām saglabājas,” uzskata
G. Kleinšmite.
Bijām, esam un būsim
vietējā kultūras saliņa
„Mēs sevi noteikti sajūtam kā
Saulkrastu kultūras saliņu, bet ne
tikai tāpēc, ka pildām savus tiešos
pienākumus – izsniedzam lasītā
jiem grāmatas un žurnālus, rīko
jam dažādas izstādes, tikšanās ar
rakstniekiem un māksliniekiem.

Cilvēkiem joprojām
nemainīga ir vajadzība
pēc grāmatām un
žurnāliem.
Tā ir bijis 20. gadsimtā,
un tā ir arī tagad –
21. gadsimtā.
Bieži vien bibliotēkas darbinie
kam nākas pildīt arī socializācijas
funkcijas. Cilvēki, piemēram, ar
sociālo darbinieku parasti runā
par kādām konkrētām vajadzī
bām, bet šeit, kad cilvēks atnāk
uz bibliotēku pēc grāmatas vai
žurnāla, parasti iznāk arī tāda
sirsnīgāka saruna. Un rezultātā
redzam, ka cilvēki no mums aiziet
daudz priecīgāki, nekā atnākuši.
Turklāt parunāties grib ne tikai
visu vecumu pieaugušie, bet arī
bērni, kuri padalās ar bibliotekāri
savos iespaidos par skolotājiem,

Ēka Saulkrastos, Puškina iela 10. Šajā vēsturiskajā ēkā 1945. gada
1. jūlijā darbu uzsāka Saulkrastu ciema izpildkomiteja un 1947. gadā
arī Saulkrastu bibliotēka.
klasesbiedriem vai brāļiem un
māsām vai izstāsta par problē
mām, kas nospiež sirdi,” atklāj A.
Gribnere.
Un visbeidzot, runājot par
tradīcijām, kas Saulkrastu no
vada bibliotēkā dzīvojušas visus
70 gadus, kolēģes bibliotekāres
vienojas, ka cilvēkiem joprojām
nemainīga ir vajadzība pēc grā
matām un žurnāliem. Tā ir bijis
20. gadsimtā, un tā ir arī tagad –
21. gadsimtā. Līdz ar jaunu teh
noloģiju, piemēram, modernāku
datoru, ienākšanu mūsu ikdienā
būs vajadzīgas apmācības, un tā
das arvien biežāk tiks piedāvātas
bibliotēkas apmeklētājiem.
„Domāju, ka mūsu lasītāji tā
pat kā līdz šim nāks tikties ar
rakstniekiem, un jāteic, ka lite
rāti mūsdienās ir kļuvuši daudz
pieejamāki nekā padomju gados.
Šajā ziņā mūs atbalsta arī kultūr
kapitāla fonds,” saka bibliotēkas
vadītāja. Bet, domājot par to, vai
lasītāju nākotnē būs vairāk vai
mazāk, A. Gribnere ar smaidu at
ceras tos brīžus padomju gados,
kad bija jāatskaitās priekšniecībai
par lasītāju skaita pieaugumu.
Skaitam katru mēnesi vajadzējis
iet uz augšu. Turklāt bija jāplāno,
cik daudz jaunu lasītāju izdosies

piesaistīt, un viņu skaits arvien
auga un auga. Tiesa, par to ne
viens sarkanu sociālistiskā uz
varētāja vimpeli nedeva, bet par
plāna nepildīšanu sabāra, lai gan
patiesībā runa bija par vienkār
šiem pierakstījumiem. Tāpēc bib
liotekāri, ja atnāca desmit jaunu
lasītāju, drošības dēļ pierakstīja
vairāk. „Tik, cik vajag, pieraks
ti!” – ar šādiem vārdiem vecākie
kolēģi pamācīja jaunākos.
„Taču šodien mēs atceramies
bibliotekāri Veltu Strazdiņu, kura
šeit strādāja un kā ārštata kores
pondente rakstīja Rīgas rajona
avīzei „Darba Balss”. Kas to lai
zina, kā šodien klājas, piemēram,
mūsu lasītājam Normundam
Rudzītim, kurš skolas gados bija
cītīgs bibliotēkas apmeklētājs,
rakstīja dzejoļus un piedalījās
Saulkrastu Dzejas dienu pasāku
mos. Tāpat mēs atceramies, ka
dzejniece Ilga Bērza bija skolotāja
Saulkrastos un viesojās pie mums
bibliotēkā. Tagad priecājamies,
ka pie mums atbrauc rakstnieki
Nora Ikstena un Māris Bērziņš,”
pirms došanās ikdienas darbos
teic Saulkrastu bibliotēkas ilgga
dējā darbiniece Aina Gribnere.
Ģirts Kondrāts
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Vieglatlētika vieno visus
„BE ACTIVE” sporta nedēļas ietvaros

Sasniegumi Latvijas
Karatē WKF čempionātā
24. septembrī Daugavpils
Olimpiskajā sporta centrā
norisinājās ikgadējais Latvijas
Karatē WKF čempionāts.
Oficiāli šis čempionāts notiek vie
nu reizi gadā, un piedalīties šajā
turnīrā ir ļoti prestiži gan klubam,
gan arī tā sportistiem. Sacensī
bas pulcēja stiprākos karatistus
no 24 Latvijas klubiem, kopumā
285 dalībniekus. Vidzemes Karatē
klubs šajā čempionātā piedalījās
10 sportistu sastāvā, no kuriem
trīs ir saulkrastieši – Edvards Dū
cis, Armīns Dambergs un Mak
sims Halatins. Katrs sportists

Vieglatlētika vieno visus – uzvarētāji.
No 25. līdz 30. oktobrim Saulkras
tos atkal godā tika celta sporta
karaliene vieglatlētika.
Vispirms sporta stundu ietva
ros skolēni sacentās tāllēkšanā.
Sestdien Zvejniekciema stadions

bija atvērts visu vecumu cilvē
kiem, kas sacentās tāllēkšanā no
vietas un ar ieskrējienu, kā arī
100 metru skrējienā.
Kopumā pasākumā rezultātus
sasniedza vairāk nekā 400 cil

vēku, sestdien spēkiem mērojās
40 dalībnieku. Visiem labākajiem
tika balvas no PA „Saulkrastu kul
tūras un sporta centrs”, kā arī „BE
ACTIVE” sporta nedēļas organi
zatoriem.

deju un zumbas nodarbībās, kā
arī veica orientēšanās labirin
tu. Noslēgumā pirmo reizi savu
skatītāju priekšā uzstājās mūsu
florbola komanda – FBK „SĀC”,
kas pieveica vienu no pagājušās
sezonas labākajām komandām no
Jelgavas.

un piedzīvojot divus zaudējumus.
Šis turnīrs bija laba gatavošanās
LBL3 spēlēm, no kurām pirmā jau
10. oktobrī sporta centrā.

ĪSUMĀ
Spēka diena
9. septembrī Jūras parkā Spēka
dienas ietvaros trijās disciplīnās
spēkus izmēģināja arī saulkras
tieši. Pievilkšanās un planka dis
ciplīnās startēja 23 entuziasti,
pietupienus izpildīja 18. Kopumā
saulkrastieši pievilkās 271 reizi,
pietupās 3861 reizi un plankā no
turējās 45 minūtes un 44 sekun
des. Paldies visiem, kuri piedalījās!
Atvērto durvju diena
Saulkrastu Sporta centrā
9. septembrī Saulkrastu Sporta
centrā strādājošie treneri aicinā
ja visus interesentus iepazīties
ar saviem sporta veidiem. Šo ie
spēju izmantoja gandrīz 300 in
teresentu, kuri spēlēja futbolu,
basketbolu, florbolu, galda tenisu
un šautriņas, piedalījās atklātajās
karatē, kamaniņu sporta, sporta

Pierīgas sporta spēles
Pierīgas sporta spēļu ietvaros
Baldonē notikušajās vieglatlēti
kas krosa sacensībās Saulkrastu
komanda ierindojās 5. vietā. In
dividuāli vislabāk veicās Iritai Pu
ķītei, kura izcīnīja zelta medaļu,
otrajā vietā savā grupā ierindojās
Ainārs Lupiķis. Paldies arī visiem
pārējiem, kas varonīgi cīnījās aiz
stāvot novada godu!
Piektajā vietā ierindojās arī
Saulkrastu basketbola komanda,
turnīra gaitā izcīnot divas uzvaras

Olimpiskā diena
Olimpiskās dienas aktivitātēs šo
gad iesaistījās Saulkrastu vidus
skolas un PII „Rūķītis” audzēkņi,
kas visas dienas garumā sportoja
gan brīvā dabā, gan zālē, gan ie
guva teorētiskās zināšanas par
sportošanu. Saulkrastos olimpis
kā vēstnese bija olimpiete, šķēp
metēja Līna Mūze, bet bērnu
dārzniekus ar orientēšanās sporta
veidu iepazīstināja Latvijas izlases
dalībniece Irita Puķīte. Savukārt
Zvejniekciema vidusskolas bērni
un jaunieši visas nodarbības vei
ca brīvā dabā – saskaņā ar šī gada
Olimpiskās dienas devīzi „Vingro
svaigā gaisā!”.

Jaunas iespējas profesionālai
pilnveidei pieaugušajiem –
tuvāk jaunam darbam
Valsts izglītības attīstības
aģentūra ir uzsākusi projekta
„Nodarbināto personu
profesionālās kompetences
pilnveide” īstenošanu,
kura mērķis ir pilnveidot
nodarbināto personu
profesionālo kompetenci, lai
laikus novērstu darbaspēka
kvalifikācijas neatbilstību
darba tirgus pieprasījumam,
veicinātu strādājošo
konkurētspēju un darba
produktivitātes pieaugumu.
Projekta mērķa grupas ir nodar
binātie vecumā no 25 gadiem,
taču prioritārs atbalsts būs sociālā
riska grupā nodarbinātajiem – ve
cumā no 45 gadiem.
Valsts izglītības attīstības
aģentūras projektā piedāvātās
mācības pieaugušajiem ir viena
no iniciatīvām, kas risina Latvijas

darba tirgū un tautsaimniecībā
pastāvošos izaicinājumus – dar
baspēka novecošanos un darba
roku trūkumu ekonomikai sva
rīgās nozarēs, lai laikus novērstu
darbaspēka kvalifikācijas neatbil
stību darba tirgus pieprasījumam.
Šī iemesla dēļ pirmās mācības būs
pieejamas četrās prioritārajās no
zarēs:
-	elektronisko un optisko ie
kārtu ražošanas, informācijas un
komunikācijas tehnoloģiju no
zarē;
-	būvniecības nozarē;
-	kokrūpniecības nozarē;
-	metālapstrādes, mašīnbūves
un mašīnzinību nozarē.
Pieteikšanās kursiem šajās
nozarēs būs iespējama no š. g.
oktobra, bet kursus plānots uz
sākt 2018. gada janvārī. Vairāk par
kursiem vietnē www.macibaspieaugusajiem.lv.

Saulkrastu pašvaldība ir no
slēgusi sadarbības līgumu ar
Valsts izglītības attīstības aģen
tūru, lai vietējie iedzīvotāji ie
gūtu pēc iespējas plašāku infor
māciju par projektā pieejamiem
pasākumiem un nodrošinātu arī
pieaugušo izglītības koordina
toru, kas pieteikšanās procesu
uz profesionālās pilnveides kur
siem padarīs pieejamāku. Vairāk
informācijas par projektu var
iegūt pie Attīstības un plānoša
nas nodaļas projektu vadītājas
Anitas Līces, tālrunis 67142515
vai 28372658, e-pasts: anita.
lice@saulkrasti.lv, bet izvēlēties
piemērotākās apmācības un aiz
pildīt pieteikumu būs iespējams
pie pieaugušo izglītības koordi
natora Aināra Liepiņa, tālrunis
25724801, e-pasts: ainars.liepins@
saulkrasti.lv.

Treneris K. Riekstiņš un E. Dūcis.

aizvadīja lieliskas un sīvas cīņas,
kas nesa arī pozitīvu rezultātu.
Edvards Dūcis savā vecuma un
svara grupā „10–11 gadi, +45 kg”
izcīnīja 3. vietu, Armīns Dambergs
kategorijā „14–15 gadi, -52 kg” izcī
nīja 3. vietu, un Maksims Halatins
pieaugušo kategorijā „+18 gadi,
+84 kg” arī izcīnīja 3. vietu.
Vidzemes Karatē klubam
2017./18. gada sezona ir iesāku
sies ar godalgotām medaļām, kas
ir ļoti pozitīvi. Treneris Kaspars
Riekstiņš saka paldies visiem par
ieguldīto darbu un vecākiem par
atbalstu! Turpināsim gatavoties
un strādāt vēl cītīgāk.
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Saulkrastu novada domes 27. septembra sēdes Nr. 15 lēmumi
Sēdē piedalās deputāti: E. Grāvītis,
B. Veide, A. Dulpiņš, S. Ancāne,
A. Deniškāne, G. Lāčauniece, M. Ki
šuro, N. Līcis, O. Vanaga, L. Vai
dere, I. Veide, A. Horsts, S. Osīte,
J. G
 rabčiks.
Par pašvaldības nekustamā
īpašuma zemesgabala izsoles
atzīšanu par nenotikušu
Atzīt Saulkrastu novada pašval
dības nekustamā īpašuma neap
būvēto zemesgabalu Septītā iela 4
(kadastra Nr. 80330031577), Devītā
iela 20 (kadastra Nr. 80330031855),
Devītā iela 85 (kadastra Nr.
80330032691), Devītā iela 121
(kadastra Nr. 80330031937), VEF
Biķernieki, Saulkrastu pagasts,
Saulkrastu novads, 2017. gada
18. augusta izsoli par nenotikušu.
Par īpašuma zemes ierīcības
projekta izstrādi
Atļaut izstrādāt nekustamo īpašu
mu Rīgas iela 32B, Saules iela 20,
Lauku iela 1, Rīgas iela 67 zemes
ierīcības projektu.
Par lēmuma atcelšanu
Atcelt Saulkrastu novada domes
30.11.2006. lēmumu Nr. 12 §17 „Par
zemes sadales projekta apstiprinā
šanu, zemes gabala atdalīšanu un
lietošanas mērķa noteikšanu”.

6775 m2, patapinājuma mērķis –
patapinājuma lietošanā nodotā
nekustamā īpašuma (perona tu
aletes) uzturēšanai un apsaimnie
košanai.
Par saistošo noteikumu izdošanu
Izdot Saulkrastu novada domes
saistošos noteikumus „Grozījumi
2013. gada 24. aprīļa saistošajos
noteikumos Nr. 4 „Par sociālās
palīdzības pabalstiem Saulkrastu
novadā””.
Par līgumu par pakalpojuma
nodrošināšanu
Noslēgt līgumu līdz 2020. gada
31. augustam ar biedrību „UNI
VERSUM”, reģistrācijas numurs
50008089541, SIA „Mans lācis”, re
ģistrācijas numurs 40103540932, par
pašvaldības kompensāciju izmaksu.
Par pašvaldības kompensācijas
piešķiršanu
Piešķirt un aprēķināt pašvaldības
kompensāciju sešām personām
par to, ka viņu bērni saņem bied
rības privāto izglītības iestāžu pa
kalpojumus.
Par pašvaldības kompensācijas
izmaksas pārtraukšanu
Pārtraukt izmaksāt pašvaldības
kompensāciju divām personām.

Par nekustamā īpašuma
lietošanas mērķa maiņu
Noteikt zemes vienībai Saules iela
37B dalīto lietošanas mērķi: „neap
gūta individuālo dzīvojamo māju
apbūves zeme”, 0,12 ha „zeme, uz
kuras galvenā saimnieciskā dar
bība ir mežsaimniecība”, platība
0,1514 ha. Noteikt zemes vienībai
Saules iela 37B lietošanas mērķi:
„zeme, uz kuras galvenā saimnie
ciskā darbība ir mežsaimniecība”,
platība 0,0303 ha.

Par nolikuma un lietošanas
noteikumu apstiprināšanu
Apstiprināt Saulkrastu novada bib
liotēkas nolikuma un lietošanas
noteikumu nolikumu.

Par nekustamo īpašumu iegādi
Pašvaldības autonomo funkciju
izpildes nodrošināšanai iegādā
ties šādus nekustamos īpašumus:
Grīņu iela, Zvejniekciems, platī
ba 1,039 ha, pirkuma maksa EUR
800,00.

Par dalību konkursā
valsts atbalsta pasākumā
zivsaimniecības attīstībai no
Zivju fonda
Pieteikt dalību Lauku atbalsta die
nesta izsludinātajā konkursā valsts
atbalsta pasākumā „Zivju resursu
aizsardzības pasākumiem, ko veic
valsts iestādes vai pašvaldības,
kuru kompetencē ir zivju resur
su aizsardzība” no Zivju fonda ar
projektu „Aprīkojuma iegāde aiz
sardzības pasākumu nodrošināša
nai Saulkrastu novadā” par kopējo

Par patapinājuma līguma
noslēgšanu
Noslēgt ar valsts akciju sabiedrību
„Latvijas dzelzceļš” patapinājuma
līgumu bezatlīdzības lietošanā:
perona tualeti ar kopējo platību

Par Saulkrastu novada domes
pārstāvi Rīgas plānošanas
reģiona attīstības padomē*
Izvirzīt Saulkrastu novada domes
priekšsēdētāju Ervīnu Grāvīti ie
vēlēšanai Rīgas plānošanas reģiona
attīstības padomes locekļa amatā.

summu 4140,00 euro, no kuriem
Zivju fonda finansējums 4140,00
euro.
Par nekustamā īpašuma nodokļa
atvieglojuma piemērošanu
Piemērot nekustamā īpašuma no
dokļa atvieglojumu vienai perso
nai 25% apmērā un vienai personai
50% apmērā.
Par pašvaldības nekustamā
īpašuma zemesgabala izsoles
atzīšanu par nenotikušu
Atzīt Saulkrastu novada pašval
dības nekustamā īpašuma ne
apbūvēta zemesgabala Pļavas
iela 19 (kadastra Nr. 80130033067),
Pļavas iela 21 (kadastra Nr.
80130033068), Pļavas iela 23
(kadastra
Nr.
80130033069),
Saulkrasti, Saulkrastu novads,
2017. gada 15. septembra izsoli par
nenotikušu.
Par Saulkrastu novada
Vēlēšanu komisijas locekļu
apstiprināšanu
Iekļaut Saulkrastu novada Vēlēša
nu komisijas sastāvā:
1.1. Ilzi Dzintari;
1.2. Larisu Mišinu.
Par dotācijas piešķiršanu Skultes
ostas pārvaldei**
Piešķirt dotāciju Skultes ostas pār
valdei no Speciālā budžeta līdzek
ļiem „Ostu maksu izlietojums” 50
397,00 euro apmērā, lai apmaksātu
ceļu remonta darbus Skultes ostas
teritorijā.
Par pašvaldības nekustamā
īpašuma neapbūvēta
zemesgabala izsoles rezultātu
apstiprināšanu
Apstiprināt
rezultātus
par
Saulkrastu novada pašvaldības
nekustamā īpašuma – neapbū
vēta zemesgabala Pļavas ielā 27,
Saulkrastos, Saulkrastu novadā,
kadastra apzīmējums 8013 003
3071, platība 2401 m2, izsoli, saska
ņā ar 15.09.2017. protokolu.
Par Saulkrastu novada domes
pārstāvi Pierīgas izglītības,
kultūras un sporta pārvaldes
Uzraudzības padomē***
Deleģēt darbam Pierīgas izglītī
bas, kultūras un sporta pārvaldes
Uzraudzības padomē Saulkrastu
novada domes priekšsēdētāja viet
nieku Bruno Veidi.

Aicina pieteikties apmācībām
Saskaņā ar Ģimenes valsts
politikas pamatnostādnēm
2011.–2017. gadam ir izstrādāta
Pirmslaulību mācību
programma personām,
kuras vēlas reģistrēt laulību
dzimtsarakstu nodaļā (turpmāk –
apmācības programma), kuras
mērķis ir veicināt ģimeņu
stiprināšanu, stabilitāti,
labklājību un sekmēt dzimstību,
kā arī stiprināt laulības institūtu
un tās vērtības sabiedrībā.
Apmācības programma sastāv no
četriem moduļiem – katrs 6 aka
dēmiskās stundas:
1. modulis „Finanšu pratība”
sniedz iespēju apgūt zināšanas
un pilnveidot izpratni par gudru
naudas pārvaldību: plānot, krāt,

aizņemties, lai palīdzētu sasniegt
ģimenes nākotnes mērķus.
2. modulis „Laulības tiesiskie
aspekti” sniedz iespēju apgūt zi
nāšanas un pilnveidot izpratni par
laulības tiesiskajiem aspektiem.
3. modulis „Laulības psiholo
ģiskie un ētiskie aspekti. Laulāto
un ģimenes attiecību veidošana”
sniedz iespēju apgūt zināšanas un
pilnveidot izpratni par emocio
nāli veselīgām, pilnvērtīgām, har
moniskām, uz savstarpējo cieņu
balstītām attiecībām ģimenē.
4. modulis „Vecāku pienākumi
un atbildība” sniedz iespēju apgūt
zināšanas un pilnveidot izpratni
par bērna attīstību, vecumpos
mus raksturojošām iezīmēm un
vecāku lomu bērna attīstības vei
cināšanā.

Moduļa satura izklāsts tiek īs
tenots profesionāla lektora vadī
bā, kā pamata metodi izmantojot
abpusējas diskusijas par konkrētu
tēmu, viedokļu apmaiņu, situāci
ju analīzi, pieredzes stāstus, prak
tiskus uzdevumus un refleksijas,
respektējot katra pāra individu
ālo dzīves pieredzi un izpratni.
2017. gadā apmācības program
ma tiek īstenota kā pilotprojekts,
šādu iespēju piedāvājot 50 pā
riem. Ņemot vērā, ka minētais
pasākums nav plānots kā masu
pasākums, bet gan ar individuālu
pieeju noteiktam cilvēku skaitam
vienā reizē, dalībnieku skaits vie
nā grupā būs 5 līdz 10 pāri. Apmā
cības notiks vienu vai divas reizes
gadā (atkarībā no nokomplektētās
grupas lieluma) dažādās norises

Par papildu finansējumu
pedagogu atalgojumam
Piešķirt finansējumu no līdzek
ļiem neparedzētajiem gadījumiem
664,00 euro, lai apmaksātu bērnu
no piecu līdz sešu gadu vecumam
apmācību Zvejniekciema vidus
skolā līdz 2017. gada 31. decem
brim.
Par Saulkrastu pašvaldībai
piederošu kokmateriālu krautuvē
izsoles organizēšanu, nosacītās
cenas noteikšanu un izsoles
noteikumu apstiprināšanu
1. Organizēt Saulkrastu novada
pašvaldībai piederošu kokmate
riālu krautuvē, apjoms 250,47 m3,
mutisku izsoli ar augšupejošu soli.
2. Noteikt Saulkrastu novada paš
valdībai piederošo kokmateriālu
nosacīto cenu, kas vienāda ar tir
gus vērtību 7283,21 euro (septiņi
tūkstoši divi simti astoņdesmit trīs
euro, 21 euro cents).
3. Apstiprināt Saulkrastu novada
pašvaldībai piederošo kokmateriā
lu izsoles noteikumus.
4. Uzdot izsoles komisijas priekš
sēdētājam 20.10.2017. plkst. 10.00
rīkot kokmateriālu mutisku izsoli
ar augšupejošu soli.
* „PAR” – 8 (B. Veide, A. Dulpiņš,
S. Ancāne, A. Deniškāne, G. Lāčauniece, M. Kišuro, I. Veide,
A. Horsts), „PRET” – 1 (N. Līcis),
„ATTURAS” – 4 (O. Vanaga, S. Osīte, J. Grabčiks, L. Vaidere), E. Grāvītis
lēmuma pieņemšanā nepiedalās.
** „PAR” – 9 (E. Grāvītis, B. Veide,
A. Dulpiņš, S. Ancāne, A. Deniškāne, G. Lāčauniece, M. Kišuro, I. Veide, A. Horsts), „PRET” – 5 (N. Līcis,
O. Vanaga, S. Osīte, J. Grabčiks,
L. Vaidere), „ATTURAS” – nav.
*** „PAR” – 8 (E. Grāvītis, B. Veide,
I. Veide, G. Lāčauniece, A. Horsts,
S. Ancāne, M. Kišuro, L. Vaidere),
„PRET” – nav, „ATTURAS” – 4 (N. Līcis, O. Vanaga, J. Grabčiks, S. Osīte).
Visos pārējos minētajos lēmumos
vienbalsīgs balsojums.
Ar pilnu domes sēdes protokola
tekstu (ievērojot Fizisko peronu
datu aizsardzības likumā noteikto)
un sēdes audioierakstu var iepazī
ties Saulkrastu novada pašvaldības
interneta vietnē www.saulkrasti.lv,
sadaļā „Domes sēdes”.
Nākamā domes ikmēneša sēde
notiks trešdien, 25. oktobrī, plkst.
15.00 Saulkrastu novada domē
Raiņa ielā 8.

Saulkrastu novada
domes 29. septembra
sēdes Nr. 16 lēmumi

Sēdē piedalās deputāti: E. Grā
vītis, B. Veide, A. Dulpiņš, I. Vei
de, G. Lāčauniece, A. Deniškāne,
S. Ancāne, A. Horsts.
Par 2017. gada 6. septembra
deleģēšanas līguma izbeigšanu
Ar 2017. gada 29. septembri izbeigt
2017. gada 6. septembra deleģēša
nas līgumu.
Par deleģēšanas līguma slēgšanu
Apstiprināt deleģēšanas līgumu ar
pašvaldības SIA „Saulkrastu komu
nālserviss” par pašvaldības autono
mās funkcijas nodrošināšanu – ielu,
ceļu un laukumu būvniecību, rekons
truēšanu un uzturēšanu Saulkrastu
novada administratīvajā teritorijā.
Noslēgt deleģēšanas līgumu ar paš
valdības SIA „Saulkrastu komunāl
serviss” par pašvaldības autonomās
funkcijas nodrošināšanu – ielu, ceļu
un laukumu būvniecību, rekons
truēšanu un uzturēšanu Saulkrastu
novada administratīvajā teritorijā.
Par Saulkrastu novada pašvaldības
Ielu un ceļu apsaimniekošanas
komisijas likvidēšanu
1. Likvidēt Saulkrastu novada paš
valdības Ielu un ceļu apsaimnieko
šanas komisiju.
2. Atzīt par spēku zaudējušiem
Saulkrastu novada domes 2016. gada
27. janvāra iekšējos noteikumus Nr.
IeN 1/2016 „Saulkrastu novada paš
valdības Ielu un ceļu apsaimniekoša
nas komisijas nolikums”.
Par 2007. gada 28. februārī
izveidotās Uzņēmēju konsultatīvās
padomes likvidēšanu un
2007. gada 28. februāra domes
lēmuma Nr. 44 „Par Uzņēmēju
konsultatīvas padomes
izveidošanu un nolikuma
apstiprināšanu” atcelšanu
1. Ar 2017. gada 29. septembri lik
vidēt Saulkrastu Uzņēmēju kon
sultatīvo padomi, kas izveidota,
pamatojoties uz 2007. gada 28. feb
ruāra domes lēmumu Nr. 44.
2. Ar 2017. gada 29. septembri at
celt 2007. gada 28. februāra domes
lēmumu Nr. 44 „Par Uzņēmēju
konsultatīvas padomes izveidoša
nu un nolikuma apstiprināšanu”.
Ervīns Grāvītis,
domes priekšsēdētājs

Apmācības realizēs šādas izglītības iestādes:

vietās Vidzemē, Latgalē, Zemgalē,
Kurzemē, kā arī Rīgā.
Apmācības personām, kuras
vēlas noslēgt laulību, ir bezmak
sas un brīvprātīgas. Plānots, ka
apmācības būs pieejamas līdz pat
š. g. 30. novembrim.
Pieteikties apmācībām var jeb

kurā dzimtsarakstu nodaļā vai
Tieslietu ministrijas Dzimtsa
rakstu departamentā.
Tieslietu ministrijas Dzimt
sarakstu departamenta kon
taktinformācija: tālr. 67216032,
67830681, 67226222, e-pasts:
dzimts.dep@tm.gov.lv.
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Apstiprināti ar Saulkrastu novada domes 2017. gada 30. augusta lēmumu (prot. Nr. 13/2017 §28)

Par nekustamā īpašuma nodokli un
nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu
piemērošanu Saulkrastu novadā
Izdoti saskaņā ar likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 1. panta
otrās daļas 9.1 punktu, 3. panta pirmo
daļu, 1.4, 1.6 daļu, 5. panta trešo daļu,
9. panta otro daļu
I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi (turpmāk
tekstā – Noteikumi) nosaka kār
tību, kādā Saulkrastu novadā pie
mēro nekustamā īpašuma nodok
ļa likmes un nekustamā īpašuma
nodokļa atvieglojumus, kārtību,
kādā ar nekustamā īpašuma no
dokli apliek dzīvojamo ēku palīg
ēkas, kuru platība pārsniedz 25 m2,
būves, kuru būvniecībā pārsniegts
normatīvajos aktos noteiktais ko
pējais būvdarbu veikšanas ilgums,
vidi degradējošas, sagruvušas vai
cilvēku drošību apdraudošas būves,
kā arī kārtību, kādā nosaka nekus
tamā īpašuma nodokļa maksāšanas
paziņojumu piespiedu izpildes ter
miņu.
2. Nekustamā īpašuma maksāša
nas paziņojuma piespiedu izpilde
tiek veikta septiņu gadu laikā no
nekustamā īpašuma nodokļa sa
maksas termiņa iestāšanās brīža.
II. Nekustamā īpašuma nodokļa likmes
3. Nekustamā īpašuma nodok
ļa likmes – 0,2% no kadastrālās
vērtības, kas nepārsniedz 56 915
EUR, 0,4% no kadastrālās vērtī
bas, kas pārsniedz 56 915 EUR, bet
nepārsniedz 106 715 EUR un 0,6%
no kadastrālās vērtības daļas, kas
pārsniedz 106 715 EUR, piemēro
dzīvokļa īpašuma sastāvā esošai
ēkas daļai, kuras lietošanas veids
ir dzīvošana, un šai daļai piekrīto
šajai koplietošanas telpu platībai
un viena, divu vai vairāku dzīvokļu
mājām, ja šie nekustamā īpašuma
nodokļa objekti (turpmāk – objek
ti) netiek izmantoti saimnieciskās
darbības veikšanai, izņemot valsts,
pašvaldības un pašvaldības kapitāl
sabiedrību īpašumā vai valdījumā
esošos objektus:
3.1. fiziskām personām, ja ob
jektā taksācijas gada 1. janvārī
plkst. 0.00 dzīvesvieta deklarēta
vismaz vienai personai, kas ir rezi
dents. Pārējos gadījumos piemēro
nekustamā īpašuma nodokļa likmi
1,5% apmērā no objekta kadastrālās
vērtības;
3.2. juridiskām personām, in
dividuālajiem komersantiem, ār
valstu komersantiem un to pār
stāvniecībām, ja objekts ir izīrēts
dzīvošanai, no nākamā mēneša
pēc īres tiesību nostiprināšanas ze
mesgrāmatā, un ja taksācijas gada
1. janvārī plkst. 0.00 tajā dzīvesvieta
ir deklarēta vismaz vienai personai,
kas ir rezidents. Pārējos gadījumos
piemēro nekustamā īpašuma no
dokļa likmi 1,5% apmērā no objekta
kadastrālās vērtības.
4. Saistošo noteikumu 3.2. apakš
punktā noteiktajā gadījumā ne
kustamā īpašuma nodokļa likmi
1,5% apmērā no objekta kadastrālās
vērtības piemēro ar nākamo mēnesi
pēc tam, kad:
4.1. dzēsts zemesgrāmatas no
stiprinājums par īres tiesībām ob
jektā;
4.2. izbeidzies zemesgrāmatas

nostiprinājumā norādītais objekta
īres tiesību termiņš;
4.3. izbeidzies par objektu no
slēgtais īres līgums, ja tas izbeidzies
pirms zemesgrāmatas nostiprinā
jumā norādītā īres tiesību termiņa.
Šādā gadījumā nodokļa maksātā
jam ir pienākums viena mēneša lai
kā pēc līguma izbeigšanās informēt
pašvaldību par īres līguma izbeigša
nos pirms termiņa.
5. Ja Saulkrastu novadā dekla
rētai personai pieder īpašums vai
vairāki īpašumi novada adminis
tratīvajā teritorijā, tad nekustamā
īpašuma nodokli maksā likuma
„Par nekustamā īpašuma nodokli”
noteiktā kārtībā.
6. Dzīvojamo ēku palīgēkas (to
daļas), kuru platība pārsniedz 25 m2
un kas netiek izmantotas saimnie
ciskās darbības veikšanai (izņemot
garāžas), ar nekustamā īpašuma
nodokli neapliek.
7. Būvei, kas ar Saulkrastu no
vada domes lēmumu klasificēta kā
vidi degradējoša, sagruvusi vai cil
vēku drošību apdraudoša, ar nāka
mo mēnesi pēc būves klasificēšanas
attiecīgajā būvju kategorijā, piemē
ro nekustamā īpašuma nodokļa lik
mi 3% apmērā no lielākās turpmāk
minētas kadastrālās vērtības:
7.1. būvei piekritīgās zemes ka
dastrālās vērtības;
7.2. būves kadastrālās vērtības.
8. Maksāšanas paziņojumu par
būvi, kas klasificēta kā vidi degradē
joša, sagruvusi vai cilvēku drošību
apdraudoša, pašvaldības iestādes
„Saulkrastu novada dome” Finanšu
un grāmatvedības nodaļas Finanšu
daļa (turpmāk – Finanšu daļa) no
sūta nodokļa maksātājam pēc tam,
kad ir stājies spēkā Saulkrastu no
vada domes lēmums, ar kuru būve
klasificēta kā vidi degradējoša, sa
gruvusi vai cilvēku drošību apdrau
doša.
9. Nekustamā īpašuma nodokļa
pārrēķinu likumā „Par nekustamā
īpašuma nodokli” noteiktajā kār
tībā veic, sākot ar nākamo mēnesi
pēc lēmuma par saistošo noteiku
mu 7. punktā minētā būves vienī
bas statusa atcelšanu stāšanās spē
kā.
10. Būvei, kuras būvniecībā
pārsniegts normatīvajos aktos no
teiktais kopējais būvdarbu veikša
nas ilgums, ar nākamo mēnesi pēc
būvniecības termiņa izbeigšanās
līdz mēnesim, kad parakstīts akts
par būves pieņemšanu ekspluatā
cijā, nekustamā īpašuma nodok
ļa likme ir 3% apmērā no lielākās
turpmāk minētās kadastrālās vēr
tības:
10.1. būvei piekritīgas zemes ka
dastrālās vērtības;
10.2.būves kadastrālā vērtības.
11. Saulkrastu novada būvvalde
iesniedz Finanšu daļā informāciju
par būvēm, kuru būvniecībā pār
sniegts normatīvajos aktos noteik
tais kopējais būvdarbu veikšanas
ilgums.
12. Saistošo noteikumu 10. pun
ktā minētajos gadījumos paaugsti
nāto nekustamā īpašuma nodokļa
likmi piemēro un nekustamā īpa
šuma nodokļa pārrēķinu veic, sākot
ar nākamo mēnesi pēc informācijas
saņemšanas no Būvvaldes.

III. Nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategorijas un
atvieglojumu apmērs
13. Tiesības saņemt atviegloju
mus 90 procentu apmērā no tak
sācijas gadā aprēķinātās nekustamā
īpašuma nodokļa summas par ne
kustamo īpašumu ir šādām nekus
tamā īpašuma nodokļa maksātāju
kategorijām:
13.1. trūcīgām personām, kurām
Saulkrastu novada pašvaldība ir
piešķīrusi trūcīgas personas (ģime
nes) statusu par to periodu, kurā
nodokļa maksātājs atbilst trūcīgas
personas (ģimenes) statusam;
13.2. personām ar 1. grupas inva
liditāti, ja ir iesniegts iesniegums
(paraugs pielikumā) un invaliditā
tes apliecības kopija (uzrādot oriģi
nālu);
13.3. personām, kuru aprūpē
ir bērni ar īpašām vajadzībām un
pilngadību sasnieguši bērni ar 1. un
2. grupas invaliditāti, ja ir iesniegts
iesniegums (paraugs pielikumā) un
invaliditātes apliecības kopija (uzrā
dot oriģinālu);
13.4. maznodrošinātām perso
nām, kurām šo statusu ir piešķīrusi
Saulkrastu novada pašvaldība.
13.5. fiziskām un juridiskām per
sonām, kuru īpašumā ir ēkas, in
ženierbūves vai zeme, kas publiski
pieejama plašam personu lokam
un tiek izmantota publisku sporta
nodarbību, sporta pasākumu un
sacensību vajadzībām, un to lieto
šanas veids saskaņā ar Nekustamā
īpašuma valsts kadastra reģistra da
tiem ir:
13.5.1. ēkām – Sporta ēkas (kods
1265);
13.5.2. inženierbūvēm – Sporta
laukumi (kods 2411);
13.6. juridiskām un fiziskām per
sonām, kuras iepriekšējos taksāci
jas periodos par saviem līdzekļiem
veikušas ieguldījumu publiskās
infrastruktūras attīstībā, proti,
veica maģistrālu ūdensvadu un ka
nalizācijas tīklu (neieskaitot māju
pievadus), siltumtrašu izbūvi, ielu,
ietvju un ielu apgaismojuma izbūvi
(turpmāk – inženierkomunikāci
jas). Šajā punktā minēto atviegloju
mu piemēro ar nākamo mēnesi pēc
iesnieguma (paraugs pielikumā) un
dokumentu, kas apliecina veiktos
darbus un ieguldījuma apmēru, sa
ņemšanas.
14. Tiesības saņemt atviegloju
mus ir nodokļu maksātājam, kurš ir
deklarējis dzīvesvietu savā nekusta
majā īpašumā – 70 procentu apmē
rā no nekustamā īpašuma nodokļa
summas, kas taksācijas gadā aprē
ķināta par šī nekustamā īpašuma
sastāvā ietilpstošo ēku (ēkām), iz
ņemot par ēkas (ēku) daļu, kas tiek
izmantota saimnieciskās darbības
veikšanai.
15. Tiesības saņemt atviegloju
mus 70 procentu apmērā no taksā
cijas gadā aprēķinātās nekustamā
īpašuma nodokļa summas ir per
sonām ar 2. grupas invaliditāti, ja ir
iesniegts iesniegums (paraugs pie
likumā) un invaliditātes apliecības
kopija (uzrādot oriģinālu).
IV. Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošana
16. Noteikumu 13.1. apakšpunk

tā noteiktajai nodokļu maksātāju
kategorijai noteikto atviegloju
mu piemēro attiecībā uz likuma
„Par nekustamā īpašuma nodokli”
3. panta pirmās daļas 2. punktā un
1.2 daļā minētajiem nekustamā īpa
šuma nodokļa objektiem un tiem
piekritīgo zemi.
17. Noteikumu 13.6. apakšpunk
tā noteikto atvieglojumu piemēro,
ja pirms ieguldījuma publiskā in
frastruktūrā veikšanas ir noslēgts
līgums ar Saulkrastu novada domi
par 13.6. apakšpunktā minētu inže
nierkomunikāciju izbūvi, nodoša
nu lietošanā vai Saulkrastu novada
pašvaldības īpašumā.
18. Ja
piemērotais
nodokļu
atvieglojuma apmērs attiecīga
jā taksācijas gadā ir mazāks nekā
13.6. apakšpunktā minētās personas
ieguldījums publiskā infrastruktūrā,
tad aprēķināto nekustamā īpašuma
nodokļa atvieglojumu var piemērot
uz laiku līdz desmit taksācijas ga
diem, nepārsniedzot 50 % (piecdes
mit procentus) no kopējā ieguldīju
ma publiskā infrastruktūrā.
19. Noteikumu 13.1., 13.2., 13.3,
13.4. apakšpunktā un 15. punktā
minētajām personām nekustamā
īpašuma nodokļa atvieglojumus
piemēro uz noteikto invaliditātes,
trūcīgas vai maznodrošinātās per
sonas statusa laiku.
20. Noteikumu 14. punktā mi
nētos atvieglojumus piemēro ar
taksācijas gada 1. janvāri, nodokļu
maksātājam, kurš ir deklarējis dzī
vesvietu savā nekustamajā īpašumā
uz taksācijas gada 1. janvāri.
21. Noteikumu 14. punktā minē
tos atvieglojumus piemēro, sākot ar
nākamo mēnesi pēc deklarēšanās,
ja nodokļu maksātājs deklarē dzī
vesvietu savā nekustamajā īpašumā
pēc taksācijas gada 1. janvāra.
22. Personai, kura atbilst vairā
kām Noteikumu 13., 14., 15. punktos
minētajām nekustamā īpašuma no
dokļa maksātāju kategorijām, pie
mēro lielāko nekustamā īpašuma
nodokļa atvieglojuma likmi.
23. Ja atvieglojumu saņēmējam
pieder vairāki nekustamie īpašumi
Saulkrastu novadā, tad atvieglo
jumu piemēro par to nekustamo
īpašumu Saulkrastu novadā, kurā
atvieglojumu saņēmējs ir deklarējis
savu dzīves vietu vai juridisko adre
si, ja atvieglojuma saņēmējs ir juri
diska persona.
24. Noteikumu 23. punktā   mi
nētajā gadījumā atvieglojumus par
vienu nekustamo īpašumu piemēro
Noteikumu 13., 14., 15. punktā norā
dītajā apmērā, ja:
24.1. atvieglojumu saņēmējs ir
deklarējis savu dzīvesvietu Saul
krastu novadā;
24.2. īpašumā esošais nekus
tamais īpašums netiek izmantots
saimnieciskajā darbībā, nav izno
māts vai nodots lietošanā citām
personām, izņemot 13.5. apakš
punktā noteiktajā gadījumā;
24.3. nav nekustamā īpašuma
nodokļa parādu par iepriekšējiem
nodokļa taksācijas periodiem par
nevienu nodokļu maksātājam
piederošu nekustamu īpašumu
Saulkrastu novada administratīvajā
teritorijā;
24.4.
attiecībā uz nekustamo

īpašumu netiek piemērots nekus
tamā īpašuma nodokļa summas
samazinājums saskaņā ar likuma
„Par nekustamā īpašuma nodokli”
5. panta otro daļu.
25. Nekustamā īpašuma nodok
ļa atvieglojumus piemēro un pār
rēķinu veic ar nākošo mēnesi pēc
iesnieguma saņemšanas sekojošām
nodokļu maksātāju kategorijām:
25.1. personām ar 1. grupas inva
liditāti;
25.2. personām ar 2. grupas inva
liditāti;
25.3. personām, kuru aprūpē
ir bērni ar īpašām vajadzībām un
pilngadību sasnieguši bērni ar 1. un
2. grupas invaliditāti;
25.4. ģimenēm, kurās piedzimis
trešais bērns.
26. Nekustamā īpašuma nodokļa
atvieglojumus 13.1. un 13.4. punktā
minētām personām piemēro, pa
matojoties uz sociālās palīdzības
administrēšanas lietotājprogram
mā (SOPA) pieejamiem datiem.
27. Noteikumu 13.5. un 13.6.
apakš
punktā minētajām juridis
kajām personām, kas veic saim
niecisko darbību, atbalstu piešķir
saskaņā ar Komisijas 2013. gada
18. decembra Regulu (EK) Nr.
1407/2013 par Līguma par Eiro
pas Savienības darbību 107. un
108. panta piemērošanu de minimis atbalstam (Eiropas Savienības
Oficiālais Vēstnesis, 2013. gada 24.
decembris, Nr. L 352).
28. Ja Noteikumu 13.5. apakš
punktā minētās sporta ēkas, inže
nierbūves un zeme nepieder vienai
personai, tad nodokļa atvieglojumu
par zemi piemēro, pamatojoties uz
zemes īpašnieka iesniegumu, bet
nekustamā īpašuma nodokļa at
vieglojumu par ēku, inženierbūvi
piemēro, pamatojoties uz ēkas, in
ženierbūves īpašnieka iesnieguma
pamata.
V. Ierobežojumi atvieglojuma
piemērošanai un tiesību uz atvieglojumiem zaudēšana
29. Nekustamā īpašuma nodokļa
atvieglojumu nepiemēro, ja:
29.1. atvieglojuma saņēmēja
deklarētā dzīves vieta vai noteiku
mu 13.5. un 13.6. apakšpunktā mi
nētās juridiskas personas juridiskā
adrese nav Saulkrastu novadā;
29.2. nodokļu maksātājam ir
nekustamā īpašuma nodokļa pa
rāds par iepriekšējiem taksācijas
periodiem;
29.3. saskaņā ar noteikumu 13.6.
apakšpunktu ir veikta inženierko
munikāciju izbūve bez Noteikumu
17. punktā norādītā līguma noslēg
šanas ar Saulkrastu novada domi.
30. Personai, kurai piešķirts ne
kustamā īpašuma nodokļa atvieg
lojums, tiesības uz atvieglojuma
saņemšanu izbeidzas, ja:
30.1. atvieglojumu saņēmējs zau
dē Noteikumu 13.1., 13.2., 13.3., 13.4.
apakšpunktā un 15. punktā minēto
statusu;
30.2. atvieglojuma saņēmēja
deklarētā dzīves vieta vai juridis
kas personas juridiskā adrese nav
Saulkrastu novada administratīvajā
teritorijā;
30.3. nekustamajā īpašumā ir uz
sākta saimnieciskā darbība;
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30.4. sniegtas nepatiesas ziņas,
pamatojoties uz kurām atviegloju
mi piemēroti.
31. Gadījumā, kad atvieglojumi
piešķirti saskaņā ar Noteikumu
14. punktu, tiesības uz atviegloju
miem izbeidzas ar nākamo mēnesi,
ja nodokļu maksātājs izdeklarē savu
dzīvesvietu no sava nekustamā īpa
šuma. Pašvaldība veic nekustamā
īpašuma nodokļa pārrēķinu.
VI. Maksāšanas paziņojuma sagatavošanas un apstrīdēšanas kārtība
32. Maksāšanas paziņojumu sa
gatavo un administratīvu aktu par
atteikumu nekustamā īpašuma
nodokļa atvieglojuma piešķiršanai
pieņem Finanšu daļas atbildīgais
darbinieks.
33. Finanšu daļas darbiniekiem,
kuru kompetencē ir maksāšanas pa
ziņojumu un atteikumu sagatavoša
na, ir tiesības pieprasīt no atviegloju
mu pieprasītāja papildu informāciju
(dokumentus un/vai ziņas), kas ne
pieciešama atvieglojumu pieprasī
tāja atbilstības nekustamā īpašuma
nodokļa maksātāju kategorijām un
citu ar atvieglojumu piemērošanu
saistītu nosacījumu izvērtēšanai.
Atvieglojumu pieprasītājam ir pienā
kums sniegt ar atvieglojumu piemē
rošanu saistītu papildu informāciju.
34. Atteikumu piemērot nekus
tamā īpašuma nodokļa atviegloju
mu var apstrīdēt Saulkrastu novada
domē.
VII. Noslēguma jautājumi
35. Noteikumi stājas spēkā ar
2018. gada 1. janvāri.
36. Ar 2018. gada 1. janvāri atzīt
par spēku zaudējušiem Saulkrastu
novada domes 2010. gada 31. marta
saistošos noteikumus Nr. 7 „Par ne
kustamā īpašuma nodokļa atvieg
lojumu piemērošanu atsevišķām
nodokļa maksātāju kategorijām
Saulkrastu novadā”.
37. Ar 2018. gada 1. janvāri atzīt
par spēku zaudējušiem Saulkrastu
novada domes 2016. gada 31. au
gusta saistošos noteikumus Nr. SN
17/2016 „Kārtība, kādā tiek piemē
rots nekustamā īpašuma nodoklis
atsevišķiem nekustamā īpašuma
nodokļa objektiem Saulkrastu no
vada pašvaldībā”.

Rentgena kabineta
darba laiks oktobrī
Pirmdiena
16. oktobris 9.00–16.00
23. oktobris 9.00–14.00
30. oktobris 9.00–16.00
Otrdiena
10. oktobris 12.00–17.00
17. oktobris 12.00–17.00
24. oktobris 9.00–16.00
31. oktobris 9.00–16.00

38. Ar 2018. gada 1. janvāri atzīt
par spēku zaudējušiem Saulkrastu
novada domes 2015. gada 29. jū
lija saistošos noteikumus Nr. SN
17/2015 „Par nekustamā īpašuma
nodokļa piemērošanu vidi degradē
jošām, sagruvušām un cilvēku dro
šību apdraudošām būvēm”.
Saistošo noteikumu
„Par nekustamā īpašuma
nodokli un nekustamā
īpašuma nodokļa
atvieglojumu piemērošanu
Saulkrastu novadā”
PASKAIDROJUMA RAKSTS
1. Projekta nepieciešamības
pamatojums. Saistošie noteikumi
„Par nekustamā īpašuma nodokli
un nekustamā īpašuma nodokļa at
vieglojumu piemērošanu Saulkras
tu novadā” (turpmāk – Noteikumi)
izstrādāti, pamatojoties uz likuma
„Par nekustamā īpašuma nodok
li” 1. panta otrās daļas 9.1 punktu,
2.1 daļu, 3. panta pirmo daļu, 1.4,
1.6 daļu, 5. panta trešo daļu, 9. pan
ta otro daļu.
Noteikumi nosaka kārtību, kādā
Saulkrastu novadā piemēro ne
kustamā īpašuma nodokļa likmes
un nekustamā īpašuma nodokļa
atvieglojumus, kārtību, kādā ar
nekustamā īpašuma nodokli ap
liek dzīvojamo ēku palīgēkas, kuru
platība pārsniedz 25 m2, būves,
kuru būvniecībā pārsniegts nor
matīvajos aktos noteiktais kopējais
būvdarbu veikšanas ilgums, vidi
degradējošas, sagruvušas vai cilvē
ku drošību apdraudošas būves, kā
arī kārtību, kādā nosaka nekusta
mā īpašuma nodokļa maksāšanas
paziņojumu piespiedu izpildes ter
miņu.
2. Īss projekta satura izklāsts.
Saulkrastu novadā nekustamā īpa
šuma nodokļa likmju un atvieglo
jumu piemērošanas kārtību nosa
ka trīs normatīvie akti: Saulkrastu
novada domes 2010. gada 31. marta
saistošie noteikumi Nr. 7 „Par ne
kustamā īpašuma nodokļa atvieg
lojumu piemērošanu atsevišķām
nodokļa maksātāju kategorijām
Saulkrastu novadā”, 2016. gada
31. augusta saistošie noteikumi Nr.
SN 17/2016 „Kārtība, kādā tiek pie
mērots nekustamā īpašuma nodok
lis atsevišķiem nekustamā īpašu

Trešdiena
11. oktobris 9.00–13.00
18. oktobris 9.00–14.00
25. oktobris 9.00–14.00
Ceturtdiena
12. oktobris 12.00–17.00
19. oktobris 12.00–17.00
26. oktobris 12.00–17.00
Piektdiena
13. oktobris 9.00–13.00
20. oktobris 9.00–13.00
27. oktobris 9.00–13.00

Saulkrastu novada dome pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli
Saulkrastu novada pašvaldībai piederošu kokmateriālu krautuvē, apjoms
250,47 m3, kokmateriālu nosacītā cena jeb izsoles sākumcena 7283,21 EUR
(septiņi tūkstoši divi simti astoņdesmit trīs eiro, 21 cents), nodrošinājums –
10% apmērā no kokmateriālu nosacītās cenas – 728,32 EUR (septiņi simti
divdesmit astoņi eiro, 32 centi) apmērā.
Saulkrastu novada pašvaldībai piederošo kokmateriālu izsole notiks
2017. gada 20. oktobrī Saulkrastu novada pašvaldības ēkā, otrā stāva
zālē, Raiņa iela 8, Saulkrastos, plkst. 10.00.
Dalībnieku reģistrācija Saulkrastu novada domē 107. kabinetā domes
darba laikā, sākot no nākamās darba dienas no paziņojuma publicēšanas
„Latvijas Vēstnesī”, līdz 2017. gada 20. oktobra plkst. 9.45.
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 informatīvajā vietnē www.saulkrasti. lv un Saulkrastu novada domē 102. kabinetā Raiņa ielā 8, Saulkrastos,
Saulkrastu novadā, darba laikā.

ma nodokļa objektiem Saulkrastu
novada pašvaldībā” un 2015. gada
29. jūlija saistošie noteikumi Nr.
SN 17/2015 „Par nekustamā īpašu
ma nodokļa piemērošanu vidi de
gradējošām, sagruvušām vai cilvēku
drošību apdraudošām būvēm”.
Noteikumi izstrādāti, lai izvei
dotu vienotu normatīvo aktu, kas
nosaka nekustamā īpašuma no
dokļa objektus, likmes un atvieg
lojumus, kā arī kārtību, kādā no
saka nekustamā īpašuma nodokļa
maksāšanas paziņojumu piespiedu
izpildes termiņu.
Salīdzinot ar iepriekšējo norma
tīvo regulējumu, ir veiktas šādas
izmaiņas:
1) personām ar 1. grupas inva
liditāti, personām, kuru aprūpē
ir bērni ar īpašām vajadzībām un
pilngadību sasnieguši bērni – 1. un
2. grupas invalīdi, un maznodroši
nātām personām, kurām šo statusu
ir piešķīrusi Saulkrastu novada paš
valdība, ir tiesības saņemt atvieglo
jumus 90 procentu apmērā no tak
sācijas gadā aprēķinātās nekustamā
īpašuma nodokļa summas (iepriekš
50%);
2) personām ar 2. grupas invali
ditāti ir tiesības saņemt atviegloju
mus 70 procentu apmērā no taksā
cijas gadā aprēķinātās nekustamā
īpašuma nodokļa summas (iepriekš
25%);
3) papildināts ar normu, ka
tiesības saņemt atvieglojumus ir
nodokļu maksātājam, kurš dekla
rējis dzīvesvietu savā nekustamajā
īpašumā – 70 procentu apmērā no
nekustamā īpašuma nodokļa sum
mas, kas taksācijas gadā aprēķināta
par šī nekustamā īpašuma sastāvā
ietilpstošo ēku (ēkām), izņemot par
ēkas (ēku) daļu, kas tiek izmantota
saimnieciskās darbības veikšanai;
4) noteikumi papildināti ar no
sacījumu, ka gadījumā, ja objektā
taksācijas gada 1. janvārī plkst. 0.00
dzīvesvieta nav deklarēta vismaz
vienai personai, kas ir rezidents,
piemēro nekustamā īpašuma no
dokļa likmi 1,5% apmērā no objekta
kadastrālās vērtības;
5) noteikumi papildināti normu,
kas paredz nekustamā īpašuma ap
likšanu ar 3% likmi gadījumos, kad
būvju būvniecībā pārsniegts nor
matīvajos aktos noteiktais kopējais
būvdarbu veikšanas ilgums.
3. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz pašvaldības
budžetu. Saistošo noteikumu īs

Pielikums
Saulkrastu novada domes
2017. gada 30. augusta saistošajiem noteikumiem Nr. SN 2017/__
„Par nekustamā īpašuma nodokli un nekustamā īpašuma nodokļa
atvieglojumu piemērošanu Saulkrastu novadā”
(fiziskās personas vārds, uzvārds/juridiskās personas nosaukums)

(fiziskai personai – personas kods, juridiskai personai – reģistrācijas numurs)

(adrese)

(tālruņa numurs, e-pasts)

IESNIEGUMS
Saulkrastos
201_. gada ____. ____________
Saulkrastu novada domei
Raiņa iela 8, Saulkrasti, Saulkrastu novads
LV- 2160
Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu
Lūdzu piešķirt nekustamā īpašuma______________________________________________
nodokļa atvieglojumu, sakarā ar:
1. grupas invaliditāti
2. grupas invaliditāti
Esmu politiski represēta persona
Manā aprūpē ir bērni/s ar īpašām vajadzībām un pilngadību sasnieguši bērni
par saviem līdzekļiem veicu ieguldījumu publiskās infrastruktūras attīstībā
īpašumā ir ēkas, inženierbūves vai zeme, kas publiski pieejama plašam personu lokam un
tiek izmantota publisku sporta nodarbību, sporta pasākumu un sacensību vajadzībām
Iesniegumam pievienoju šādus dokumentus:
invalīda apliecība (kopija), izdota ________________, derīga _____________________
līgums, par ieguldījumu publiskā infrastruktūrā (kopija)
dokumentu, kas apliecina publiskā infrastruktūrā veikto ieguldījumu apjomu
Ar šo apliecinu, ka nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskā darbībā, nav iznomāts,
nav nodots lietošanā citām personām, par to nav noslēgts uztura līgums un iesniegumā norādītās
ziņas ir patiesas.
Atbildi vēlos saņemt (atzīmēt vēlamo):
 Personīgi Saulkrastu novada domē
 Pasta sūtījumā (norādīt adresi) ______________________________________________________________
 Elektroniski (norādīt e-pasta adresi) __________________________________________________________

_________________
(paraksts)

tenošanai tiek prognozēta neitrāla
finansiāla ietekme uz pašvaldības
budžetu, jo piemērojamie atvieglo
jumi tiek rēķināti no likmes 0,2%,
0,4%, 0,6%, ko piemēro dzīvokļa
īpašuma sastāvā esošai ēkas daļai,
kuras lietošanas veids ir dzīvošana,
un šai daļai piekrītošajai koplieto
šanas telpu platībai un viena, divu
vai vairāku dzīvokļu mājām.
Ievērojot, ka noteikumi paredz
atvieglojumu piešķiršanu 70% ap
mērā nodokļu maksātājam, kurš
deklarējis dzīvesvietu savā nekusta
majā īpašumā, pašvaldība progno
zē, ka samazinātie budžeta ieņēmu
mi tiks kompensēti ar iedzīvotāju
deklarēšanos Saulkrastu novada te
ritorijā un iedzīvotāju ienākuma
nodokļa maksājuma saņemšanu.
4. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz sociāli eko-

__________________________
(paraksta atšifrējums)

nomisko stāvokli (uzņēmējdarbības vidi) pašvaldības teritorijā.
Projekts labvēlīgi ietekmē fiziskās
personas, kuras ir deklarētas savā
nekustamajā īpašumā Saulkrastu
novadā vai kuru īpašumā ir dekla
rētas personas, kuras ir rezidenti.
Noteikumi nosaka paaugstinātas
likmes piemērošanu 1,5% apmērā
nekustamajiem īpašumiem, kuros
nav deklarēta neviena persona vai
personām, kuras ir nerezidenti.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām. Nav attieci
nāms.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām. Nav noti
kušas konsultācijas ar privātperso
nām.
Ervīns Grāvītis, domes
priekšsēdētājs

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 darbojas visu diennakti.
Ārstu pieņemšana pēc iepriekšēja pieraksta pa tālr. 67952700.
REĢISTRATŪRA
STEIDZAMĀS MEDICĪNISKĀS PALĪDZĪBAS
PUNKTS
ĀRSTU KONSULTĀCIJAS :
Endokrinoloģe Brigita VIZIŅA
Kardiologs
Dermatoloģe Ruta BARLO
Otolaringoloģe Ilona KRONBERGA
Acu ārste Ausma SPROĢE
Acu ārste Sandra AUSEKLE
Neiroloģe Dace DZIRKALE
Neirologs Ainārs VECVAGARS
Interniste Tatjana GRUZDOVA
Ķirurgs Aleksandrs KUZŅECOVS
Ķirurgs Andris ZEMĪTIS
Ķirurgs Nikolajs DUPLIŠČEVS
USG A. MICKEVIČA
Ginekoloģe A. MICKEVIČA
(iepriekšējs pieraksts, tālr. 26539333)

PIEŅEMŠANAS DIENAS, DATUMS
pirmdiena, trešdiena, piektdiena
otrdiena, ceturtdiena
katru dienu

PIEŅEMŠANAS LAIKS
08.00–16.00
09.00–17.00
00.00–24.00

PIEŅEMŠANA PĒC IEPRIEKŠĒJA PIERAKSTA,
TĀLR. NR. 67952700
31. oktobris
14.00–17.00
18. oktobris
9.00–13.00
27. oktobris
9.00–12.00
19., 26. oktobris
13.30–16.00
pirmdiena
10.00–15.00
pēc iepriekšēja pieraksta
pirmdiena
14.00–16.00
20. oktobris
11.00–16.00
pēc iepriekšēja pieraksta
11.00–17.00
otrdiena
14.00–17.00
piektdiena
9.00–13.00
trešdiena
9.00–12.00
pirmdiena
9.00–12.00
darbdiena
8.15–9.15
pirmdiena, otrdiena, trešdiena, ceturtdiena 9.00–13.00
piektdiena
9.00–17.00
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Septembrī Saulkrastu
novada Dzimtsarakstu
nodaļā reģistrēti
Karolīna Jančauskaite
Oskars Ludboržs
Sofija Kadrova
Gustavs Peksis
Edvards Bērziņš
Sveicam mazuļus un viņu vecākus!
Sirsnīgi sveicam
nozīmīgajā jubilejā
Emīliju Eriņu
Helmutu Kauķi
Teklu Komļevu
Valiju Majori
Elgu Adeleviču
Birutu Ābolu
Gunti Gaismiņu
Aleksandru Kokurkinu
Laimoni Miķeli Krūmiņu
Rolandu Ādleru
Ventu Kainaizi
Bruno Ozoliņu
Māru Ķīsi
Guntu Viju Muižnieci
Māru Purenkovu
Irēnu Putniņu
Jāni Sīpolu
Genovefu Dravnieci
Jāni Gurtiņu
Uldi Mārdegu
Mariju Muraško
Annu Sinkeviču
Ritu Grapmani
Arni Grapmani
Sigizmundu Labunski
Gunu Lāčaunieci
Taigu Ozoliņu
Ivaru Strazdiņu
Tatianu Trashchenko
Ivaru Zīriņu
Saulkrastu novada dome
izsaka līdzjūtību aizsaulē
aizgājušo tuviniekiem.
Ziedonis Paļums
01.05.1959.–04.09.2017.
Valentīna Terešenkova
03.03.1928.–26.09.2017.
Auseklis Pļaviņš
01.01.1925.–01.10.2017.
Leontīna Birska
20.04.1926.–30.09.2017.
Saulkrastu novada dome
izsaka visdziļāko līdzjūtību
ēkas sprādzienā bojā gājušo
tuviniekiem.

Saulkrastu Domes Ziņas
2017. gada oktobris

Pasākumu kalendārs
14. oktobrī 18.00 kul
tūras namā „Zvejniek
ciems” Saulkrastu ama
tierteātra „Vīri ģērbjas”
izrāde „Sorento stāsti”.
Izrāde ir jautrs vien
cēliens vairākās ainās,
kas veidotas pēc kino
operatora Aivara Frei
maņa stāstu motīviem
un vietējo zvejniekcie
miešu nostāstiem un
vēstī par Zvejniekciema
iedzīvotājiem pagājušā
gadsimta 60.–70. gados.
Izrādes režiju un tekstu
veidojuši paši aktieri,
tāpēc to droši var saukt
par kopdarbu.
Ieeja izrādē brīva. Izrā
des ilgums 40 min.
Lomās: Iveta Pečaka,
Ināra Pečaka, Sanita
Krauze, Tatjana Pēter
niece, Rasa Zaļuma,
Inese Petrošina, Līga
Vilcāne, Ieva Šteinberga, Ilgvars
Kornis, Armands Vaiders, Gunārs
Mednis, Ritvars Skukausks, Jānis
Daukša, Jānis Karps, Ansis Vilnis.
15. oktobrī 16.00 kultūras
namā „Zvejniekciems” jaunā lat
viešu spēlfilma visai ģimenei, kas
iekļauta arī Latvijas simtgades
kino programmā, – „Vectēvs, kas
bīstamāks par datoru”. Ieejas bi
ļetes cena 3 EUR, biļetes – stundu
pirms seansa.
Filmas ilgums 94 minūtes. Reži
sors Varis Brasla, lomās: Mārtiņš
Vilsons, Markuss Jānis Eglītis,
Akvelīna Līvmane, Eva Ozola,
Mārtiņš Meiers, Uldis Dumpis,
Lauris Dzelzītis, Alise Polačenko,
Inese Pudža, Vizma Kalme. Pro
ducents: Gatis Upmalis; studija
„F.O.R.M.A.”.
Astoņgadnieka Oskara vasaras
brīvdienas lauku mājās sākas kā
nebeidzams cīniņš ar vectēvu, bet
pārvēršas par abu vīru draudzību,
kas spēj izpestīt vecmāmiņu no

tēva un mazdēla cīniņš
pret vecāsmātes pāridarī
tāju liek ķildām aizmirs
ties, un vainīgais saņem
abu taisnības aizstāvju
sarūpētu sodu, bet tūdaļ
parādās likuma sargi un
Kodem draud nepatik
šanas, jo viņš nav iztu
rējies ar pienācīgu cieņu
pret viltīgo tautas kalpu.
Oskars ir gatavs vectēvu
glābt…
Mazdēla brīvdienas vec
tēva mājās beidzas ne
gaidīti – izrādās, ka dzīve
bez meliem var sagādāt
prieku!
Filmas treileris: https://www.youtube.com/
watch?v=gEwcktgMUa0.
Informācija par filmu:
http://studioforma.lv/
filmas/spelfilmas/vectevs_
kas_bistamaks_par_datoru.
viņas skolnieka iecerētas avantū
ras.
OSKARA (8) vecāki datora vie
tā dēlam „iemaina” vectēvu – lai
izsargātu bērnu no tīmekļa bīs
tamās ietekmes. Oskara ciemo
šanās pie vectēva sākas bezcerī
gi – vecais KODE (65) liek strādāt
vīriešu darbus un nepērk kārotās
botas. Tāds vectēvs mazdēlam
nav vajadzīgs, un visi uzzina, ka
aktīvais Atmodas cīnītājs Paulis
Kode „miris”… Vīriešu samieri
nātājas lomu uzņemas vecāmāte
IRMA KODE (60), kura palikusi
bez skolotājas darba, jo mazpilsē
tā bērni „beigušies” un deputāts,
vecāsmātes bijušais skolnieks
MODRĪTIS (33) skolu veikli pār
devis. Lai novestu savu afēru līdz
galam, viņš piedāvā skolotājai
vilinošu darbu, un sākas Oskara
piedzīvojumu virtene ar vecās
mātes mācīšanu repot, nāves
draudiem slimnīcā un āža ādas
laistīšanu ar draudzenes OLGAS
(6) franču smaržām. Kopējais vec

Informācija piekrastes zvejniekiem!

“Saulkrastu Domes Ziņas”

Lūdzam fiziskas un juridiskas personas iesniegt iesniegumus
par zvejas rīku limita piešķiršanu 2018. gadam piekrastes zvejai
Rīgas jūras līcī Saulkrastu novadā līdz 2017. gada 9. novembrim.

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

Saulkrastu novada bibliotēkā

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

IZSTĀDES
• Saulkrastu novada bibliotēkai – 70.
• Grāmatu sēriju izstāde „Sāc ar pirmo!”.
• Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolas Mākslas nodaļas
audzēkņu 2016. gada darbu izstāde „Cēsis plenēra darbos”.
• Saulkrastu novada bibliotēkas jauno grāmatu izstāde.
• Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas grāmatu kolekcija.

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

PASĀKUMI UN AKTIVITĀTES
• „Mazo pūčulēnu skola” 3–4 gadus veciem bērniem un viņu ve
cākiem!
• Bibliotekārā stunda „Iepazīsim bibliotēku!”.
• Apmācības „Mana drošība internetā”.
• Kampaņa „Mazais 100-gades pilsonis”.
• Viktorīna „Ko Tu zini par Saulkrastu novada bibliotēku?”.

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

Aktivitātēm pieteikšanās, zvanot pa tālruni 67951502, 29625609
vai rakstot uz e-pastu: saulkrastu.biblioteka@saulkrasti.lv.
Piesakoties, lūdzu, informējiet par nodarbību tēmu, vēlamo laiku
un nodarbību skaitu!

Tirāža: 3000 eksemplāri.

4. novembrī 15.00 kultūras
namā „Zvejniekciems” vokālā ansambļa „Dzīle” 15 gadu dziedāša
nas koncerts – balle kopā ar drau
giem no Madlienas, Limbažiem
un Lēdurgas „15 dziesmoti gadi”.
Ieeja koncertā brīva.
10. novembrī 18.00 Saulkras
tu Pēterupes Evaņģēliski lute
riskajā baznīcā Lāčplēša dienai
veltīts svētbrīdis, pēc kura visi
tiek aicināti doties lāpu gājienā uz latviešu karavīru atceres
vietu Saulkrastu kapos! Lūgums
ņemt līdzi lāpas! Plkst. 19.00
Saulkrastu Jauniešu mājas telpās
tiks demonstrēta dokumentālā
spēlfilma „Ievainotais jātnieks”
(rež. I. Brūvere, 95 min), kas stās
ta par tēlnieku Kārli Zāli. Filma
iekļauta projektā „Latvijas filmas

Latvijas simtgadei”. Ieeja kinose
ansā brīva.
SPORTA AFIŠA
10. oktobrī 20.00 sporta centrā
LBL3 spēle (Saulkrasti – Jelgava).
Ieeja bez maksas. Aicināti līdzjutēji.
14. oktobrī no 14.00 Latvijas
Jauniešu čempionāts florbolā,
FBK „SĀC” spēles U14, U16, U13
vecuma grupās.
14. oktobrī 19.00 Latvijas flor
bola 1. līgas spēle (FBK „SĀC – FK
„Impar Limbaži”). Ieeja bez mak
sas. Aicināti līdzjutēji.
14. oktobrī 11.00 Pierīgas sporta
spēles šautriņu mešanā ar Saul
krastu komandas piedalīšanos.
17. oktobrī 20.00 sporta centrā
LBL3 spēle (Saulkrasti – Jaunpils).
Ieeja bez maksas. Aicināti līdzju
tēji.
28. oktobrī 10.00 kafejnīcā
„Cietais rieksts” Saulkrastu čem
pionāts zolītē, 5. posms. Pieteikša
nās uz vietas, dalības maksas nav.
29. oktobrī 11.00 sporta centrā
Saulkrastu čempionāts galda te
nisā, 5. posms.
29. oktobrī 11.00–16.00 sporta
centrā “Drift4you.com” un draugi
prezentēs ekstrēmo sporta tehniku.
3. novembrī 20.00 sporta
centrā LBL3 spēle (Saulkrasti –
Krāslava). Ieeja bez maksas. Aici
nāti līdzjutēji.
4. novembrī 19.00 Latvijas flor
bola 1. līgas spēle (FBK „SĀC” –
„Lielvārde/Fans”). Ieeja bez mak
sas. Aicināti līdzjutēji.
SENIORU AKTIVITĀTES
4. novembrī k/n „Zvejniek
ciems” plkst. 15.00 vokālā ansam
bļa „Dzīle” koncerts un balle.
15. novembrī kolektīvās izrādes
„Lūcis” apmeklējums Valmieras
Drāmas teātrī. Tālr. papildu uzzi
ņām 26437766.

