
Jauns gājēju tilts 
pār Aģes upi
Pabeigti būvdarbi gājēju tiltam 
pār Aģes upi. Jaunais gājēju 
tilts veidots no metāla laiduma 
konstrukcijām ar koka klāju un 
koka margām. 

Tā laidums ir 14,6 m, platums – 
1,5 m. Upes stāvkrastā izbūvēts arī 
papildu drošības nožogojums.

Vecais, savu laiku nokalpoju

šais tilts, kas tur atradās iepriekš, 
tika nojaukts, saglabājot vēsturis
kās atbalsta sienas.

Šobrīd notiek tilta tehniskās do
kumentācijas nodošana. Plānots, 
ka tilts ekspluatācijā tiks nodots 
līdz šī gada beigām. Būvdarbus 
veica iepirkuma procedūrā uzvarē
jušais uzņēmums SIA „Katleri” par 
līgumsummu 54 700 eiro.

Sumināti labākie 
darba darītāji

Latvijas valsts proklamēšanas 
99. gadadienas priekšvakarā 
Saulkrastu novada dome su mi
nāja labākos darba darītājus. 

Šogad apbalvojumus saņēma 
Saul krastu vidusskolas kolektīvs, 

Zvejniekciema vidusskolas skolo
tājas Vija Skudra un Daiga Zan
de, Vidzemes jūrmalas Mūzikas 
un mākslas skolas direktore Ieva 
Lazdauska, PII „Rūķītis” pirm
skolas izglītības skolotāja Ligita 
Rozenberga, Saulkrastu Jauniešu 

mājas vadītāja Ingūna Feldmane, 
Saulkrastu slimnīcas ambulatorās 
aprūpes māsa Anita Baltpurviņa, 
Saulkrastu Pensionāru biedrības 
dalībniece Skaidrīte Incenberga, 
viesu nama „Aizvēji” saimnie
ce Līga Vaidere, SIA „Saulkrastu 

meži” valdes priekšsēdētājs Val
dis Baltiņš, SIA „Varita” valdes 
priekšsēdētājs Agris Lapiņš un 
audēju kopas „Kodaļa” vadītāja 
Rasma Krūkliņa. 

Pasākuma fotogalerija apska
tāma www.saulkrasti.lv.

www.saulkrasti.lv   Saulkrastu novada domes informatīvais izdevums 2017. gada 12. decembris, nr. 12

Apbalvojumu ieguvēji un Saulkrastu novada domes vadība. Foto: A. Kūliņa-Priede

Dārgie 
draugi, 
cienījamie 
novada 
iedzīvotāji!

Tuvojas vieni no gaidītākajiem 
svētkiem – Ziemassvētki un Jau
nais gads. Pavisam drīz arī šis 
gads būs vēsture mūsu katra, 
mūsu novada un mūsu valsts 
gadu gājumā. Nākamais gads būs 
īpašs – svinēsim Latvijas simtga
di. Pirms simts gadiem latvieši 
ticēja brīvībai. Ticība un cerī
ba palīdzēja piepildīt sapni par 
Latviju. Ticība bija un ir pamats 
mērķu sasniegšanai. Un tieši Zie
massvētku laiks ir tas brīdis, kad 
varam ticēt visvairāk, cerēt uz 
vislabāko un vēlēt cits citam sap
ņu piepildīšanos. 

Mīļie saulkrastieši! Novēlu ik
vienam noticēt sev, saviem sap
ņiem, tiekties uz augstiem mēr
ķiem. Priecāsimies par to, kas ir! 
Būsim vienoti cerībā un ticībā! 
Domās un darbos vairosim labo! 

Lai ar mīlestību, gaismu un 
sirds siltumu piepildīti Zie
massvētki un veiksmīgs jaunais 
2018. gads!

Sirsnībā un cieņā 
Ervīns Grāvītis,  

Saulkrastu novada domes 
priekšsēdētājs

Es ticu mūžīgai apsnigšanai,
Ticu saulgriežu sniegiem,
Kas zemi tīru un mirdzošu padarīt māk.
Ticu Ziemassvētku brīnumam,
Kuram dvēselē jāienāk.

(Skaidrīte Kaldupe)

Gaišus Ziemassvētkus 
un 

laimīgu jauno gadu!

Saulkrastu novada dome

NVA konsultācijas 

UZMANĪBU! 
Sākot ar 2018. gada janvāri, 

Nodarbinātības valsts 
aģentūras (NVA) 

Siguldas filiāles darbinieki 
pieņems klientus 

vienu reizi mēnesī. 

Nākamā NVA pieņemšana 
būs 4. janvārī no plkst. 

10.00 līdz 15.00 
Saulkrastu domes telpās, 

cokolstāvā. 
Aicinām sekot norādēm!

Sakām paldies par sadarbību, ieinteresētību un 
atbalstu LR proklamēšanas 99. gadadienas sarīkojuma 
„Nākotne tagadnē aug” tapšanā un norisē 

Saulkrastu vidusskolas kolektīvam, īpaši Oksanai Vanagai, Lilitai 
Rihterei, Ilonai Trezunei, Inesei Ābolai, Jānim Trezunam, Līgai Priedei 
un Lailai Bāliņai, kā arī visiem Saulkrastu vidusskolas dziedātājiem un 
dejotājiem, Zvejniekciema vidusskolai un īpaši Veltai Velmerei, Gunai 
Lāčauniecei, Valdai Tinkusai, Antrai Deniškānei, Judītei Krūmiņai un visiem 
Zvejniekciema vidusskolas dziedātājiem un dejotājiem! 

Īpašs paldies Haralda Kūliņa-Priedes un Toma Reiņa Liepiņa vecākiem 
par sapratni, atbalstu un ieinteresētību, gatavojoties valsts svētku 
sarīkojumam! Paldies par drosmi un uzdrīkstēšanos Haraldam Kūliņam-
Priedem un Tomam Reinim Liepiņam – sarīkojuma vadītājiem! 

Saulkrastu novada PA „Saulkrastu kultūras un sporta centrs” 
administrācija
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Latvijas karogs lepni plīvo Saulkrastos!
18. novembrī Saulkrastos 
18 metrus augstā mastā tika 
pacelts Latvijas valsts karogs.

Kā tapa ideja?
2017. gada 31. augustā „Saulkrastu 
Uzņēmēju biedrība” Jūras parkā 
organizēja „Uzņēmēju brokas
tis”, kuru dalībnieki dalījās ar 
daudzām idejām, kas Saulkrastos 
būtu darāms. Brokastu dalībniece 
Judīte Krūmiņa aicināja uzņēmē
jus pielikt savu roku, lai realizētu 
senu sapni par varena Latvijas 
karoga uzstādīšanu Saulkrastu 
centrā.

Ko darījām?
Izveidojām komandu, kas aktīvi 
virzīja ideju, un savā starpā sada
lījām darba pienākumus. Galvenie 
izaicinājumi bija piesaistīt līdzek
ļus – aptuveni 11 000 EUR nepil
nu divu mēnešu laikā –, izstrādāt 
projektu, saskaņot to, uzbūvēt 
bruģētu celiņu, uzstādīt mastu un 
nodot objektu ekspluatācijā.

Divu mēnešu laikā daudzkārt 
apmeklējām domi, nācās pārlie
cināt virkni pašvaldības darbinie
ku, ka, ja grib sasniegt mērķi, ir 
iespējams strādāt kopā – ātri un 
kvalitatīvi. 

Lielākais paldies par drosmi un 
uzņēmību jāsaka Saulkrastu Uz
ņēmēju biedrības valdei Andrim 
Birzulim, Gatim Zonbergam un 
Valdim Baltiņam.

Paldies arī Rihardam Kolam, 
kura vadītā biedrība „Latvi
jaskarogs.lv” palīdzēja piesaistīt 
uzņēmēju līdzekļus. Starp citu, 
pateicoties tieši biedrībai „Lat
vijaskarogs.lv”, Rīgā ir uzstādīts 
60 metru augsts karoga masts.

Mūsu iniciatīvai atbalstu domē 
nodrošināja Ervīns Grāvītis un 
Alens Horsts, pateicoties kuru at
balstam, izdevās domē virzīt un 
apstiprināt būtiskākos lēmumus 
gan finansējuma piešķiršanai bru
ģēta celiņa izveidei, gan atļaujas 
izsniegšanai projektam kopumā.

Kas būvēja?
Visus būvniecības darbus veica 
būvniecības kompānija SIA „Buil
dimpeks” – īpašu paldies par vel
tīto laiku un ārpuskārtas enerģiju 
sakām valdes loceklim Edijam Ek
manim. Palīdzīgu roku sniedza arī 
Jānis Latvens ar uzņēmumu „Bob
kats” un uzņēmums „Gludi LM”.

Kas palīdzēja?
Filmiņu uztaisīja „Emils.lv”, in
formēt palīdzēja Gita Memmena 
un Saulkrastu Tūrisma centrs, 
bet Jauniešu mājas jaunieši un 
Renārs Peksis palīdzēja populari
zēt mūsu labdarības akciju. Pal
dies arī Ervīnam Lasmanim par 
reklāmas materiālu druku un ar
hitektei Ritai Dālbergai!

Kas ziedoja?
SIA „GP Holdings”, SIA „Uno 
Group”, SIA „Saulkrastu nam
saimnieks”, SIA „Illuminato”, SIA 
„Saulkrastu meži”, SIA „Vita mār
kets”, SIA „UB Partners”, SIA „Ci
tāda kompānija”, kafejnīca „Cie
tais rieksts”, SIA „Jūrkrasts”, SIA 
„Sinora”, SIA „Zemgus LB”, SIA 
„Amanda EA”, SIA „Blaizers AB”, 
SIA „Burtnieks R”, SIA „Saulkras
tu aptieka RB”, SIA „Entertain
ment Solutions, SIA „Varita”, SIA 
„Buildimpeks”, SIA „Adepta”, 
uzņēmums „Bobkats” un SIA 
„ Gludi LM”.

Vēlamies īpašu paldies teikt 
visiem ziedotājiem par privātiem 
ziedojumiem:

Gita Memmēna, Zats Elmars 
Andrejs, Eglītis Jānis, Ivars Grā
vītis, Sanda Miķelsone, Gudrīte 
Čemme, Silvija Maliņa, Guntars 
Zonbergs, Ārija Bērziņa, Artūrs 
Ancāns seniors, Ansis Snore, 
Laima Vosa, Alens Horsts, Santa 
Ancāne, Guntars Ozoliņš, Baiba 
Šuplinska, Juris Bone, Atis Miezis, 
Sandra Paradņa, Inesis Deniņš, 
Brigita Krastiņa, Ansis Iesalnieks, 
Vilis Plāters, Sanita Saksone, Jānis 
Soms, Artūrs Ancāns juniors, Ga
tis Zonbergs, Edmunds Paiders, 
Aiva Zumente, Alvis Tanbergs, 
Aivis Veldre, Kristīna Mustafāje
va, Nellija Majore, Andris Birzulis, 
Kaspars Skalbergs, Rustams Mus
tafājevs, Mārcis Budļevskis, Aigars 
Tohters, Verners Lastoveckis, 
Mārcis Žižuns, Samanta Horste, 
Andris Alehnovičs, Gunta Buliņa, 
Selga Bedrīte, Inese Miesniece, 
Edijs Ekmanis, Egita Pētersone, 
Egons Šmits, Inta Šmite, Maija 
Eglīte, Sigits Duduris, Juris Bis
nieks, Lienīte Bite, Dzintars Ru
dzītis, Ieva Sāre, Ervīns Grāvītis, 
Anita Rimša, Renārs Buivids, Ine
se Rimša, Rasma Garklāva, Dace 
Kundrāte, Artis Blankenbergs, 
Andris Vanags, Vaiva Gavare, Anrī 
Kursītis, Aelita BabuleBērziņa, 

Andris Dulpiņš, Anda Dance, Iri
na Križanovska, Rolands Ramiņš, 
Dina Kapzema, Jolanta Kuzmane, 
Rolands Rozentals, Silvija Maļina, 
Gunta Vija Apine, Zumente Aiva, 
Eduards Plankājs, Sanita Pēter
sone, Ivars Veide, Sandra Barone, 
Aivars Krastiņš, Helma Purvinska, 
Mārtiņš Kišūro, Karlis Bernaus, 
Jānis Dombrava, Guna Lāčaunie
ce, Judīte Krūmiņa, Saulkrastu 
vidusskolas 3.b klase, Rita Matīsa, 
Mārtiņš Stabiņš, Emīlija Slobod
kina, Anda un Indriķis Buiļi un 
Aiva Aparjode.

Atvainojamies, ja vārdos pie
ļautas rakstības kļūdas – precīzi 
atspoguļojam to, kā vārdi tikuši 
uzrādīti mūsu bankas konta iz
rakstos.

Kas piedalījās karoga 
svinīgās pacelšanas 
pasākumā?
Karognesēji – uzņēmēji Andris 
Birzulis, Gatis Zonbergs, Valdis 
Baltiņš, Mārtiņš Kišuro, domes 
priekšsēdētājs Ervīns Grāvītis un 
Jauniešu mājas pārstāvis Renārs 
Peksis.

Sakām paldies: Judītei Krūmi
ņai un Saulkrastu Kultūras un 
sporta centra kolektīvam, Inā
ram Zaharānam un pašvaldības 
policijai, folkloras kopām „Putni” 
un „Dvīga”, koriem „Anima” un 
„Bangotne”, mācītājam Ivo Pav
lovičam un priesterim Ilmāram 
Kravalim, jaunsargiem, visiem, 
kuri iesaistījās akcijas „Uzstādī
sim Latvijas karogu Saulkras

tos” veiksmīgajā realizācijā, un 
saulkrastiešiem, kuri atnāca uz 
atklāšanu.

Pasākuma fotogalerija un filma 
pieejama facebook.com/saulkras-
tuuznemeji.

Jūsu visu kopīgā ticība un ie
saiste kopīga mērķa sasniegša
nā, iespējams, ir labākais, kas 
Saulkrastos noticis pēdējā laikā. 
Tieši tāpēc mums arī turpmāk 
jābūt drosmīgiem un jāpieņem 
izaicinājumi, lai realizētu lieliskas 
idejas. Saulkrasti var!

Meklējiet mūs facebook.com/
saulkrastuuznemeji.

Saulkrastu Uzņēmēju biedrī
bas vārdā

Artūrs Ancāns

Saņemts ziedojumos biedrībā 
„Saulkrastu Uzņēmēju biedrība” – 
4659,77 EUR.

Saņemts ziedojumos biedrībā 
„Latvijas karogs” – 2830,- EUR.

Kopā ziedojumos saņemti – 
7489,77 EUR.

Samaksāti – 7149,31 EUR.

Pārpalikums 340,46 EUR tiks 
izlietots nākamgad turpmākiem 
„Latvijas simtgades skvēra” izvei-
des posmiem.

Saulkrastu dome projektam 
piešķīra 4600,- EUR, veica rēķina 
apmaksu – 4214,87 EUR.

Projekta izmaksas pavisam kopā – 
11 364,18 EUR.

Iespēja pieslēgties 
ūdensvada un 
kanalizācijas tīkliem
Sabiedrība ar ierobežotu 
atbildību „Saulkrastu 
komunālserviss” atgādina 
par iespēju pieslēgties 
ūdensvada un kanalizācijas 
tīkliem.

Pieslēdzoties centralizētās 
ūdensapgādes un kanalizācijas 
sistēmai, mājsaimniecības var 
izmantot tīru dzeramo ūdeni 
un centralizētās kanalizācijas 
priekšrocības – iedzīvotājiem uz
labojas sadzīves kvalitāte, sama

zinās mājsaimniecības izmaksas, 
tiek saudzēta apkārtējā vide, kā 
arī paaugstinās nekustamā īpa
šuma vērtība.

Šobrīd pie maģistrālajiem tīk
liem pašvaldības administratīva
jā teritorijā ir iespēja pieslēgties 
vairāk nekā 400 mājsaimniecību. 
Iedzīvotāji, kuri nolēmuši veikt 
pieslēgumus, aicināti vērsties 
ar iesniegumiem „Saulkrastu 
komunālservisā”. Detalizētāka 
informācija pieejama pa tālruni 
67951361.

Folkloras kopa „Putni” ieskandēja karoga pacelšanas pasākumu.
Foto: M. Lāčplēsis

Silti dzērieni un našķi 
saulkrastiešiem
Pirmajā Adventē Saules 
laukumā notika Saulkrastu 
rotas – lielās Ziemassvētku 
egles – atklāšana. Klātesošos 
priecēja Ziemassvētku vecītis 
un viņa draugi, sildīja silta tēja 
un gaidīja citi svētku našķi.

„Saulkrastu Uzņēmēju biedrī
ba” pateicas visiem uzņēmē
jiem, kuri finansiāli atbalstīja 
Saulkrastu lielās egles iedegša
nas pasākumu 3. decembrī, un 
aicina saulkrastiešus izvēlēties 
tādu uzņēmēju pakalpojumus, 

kuri nodarbojas ar mecenātis
mu:  pārtikas veikals „Samtene”, 
Aleksejs Berezins (veikali „Bem
bi”), „RK Spark” (auto detaļu 
veikals), „Easy Sup.lv” (SUP cen
tra pludmalē), „Gludi LM” (ceļu 
būve un bruģēšana), „Saulkrastu 
namsaimnieks” (dzīvojamo ēku 
apsaimniekošana), Sanda Mi
ķelsone (nekustamo īpašumu 
darījumi, „Arco Real Estate”), 
„Saulkrastu zobārstniecība”, 
„Neibādes logi”, SIA „Illumi
nato” (uzkopšanas serviss), SIA 
„Sinora (kafejnīca „Costa del 

Sol”), Aiva Aparjode (fiziotera
pija), Gatis Zonbergs („Buildim
peks”), Artūrs Ancāns (kafejnīca 
„Cietais rieksts”), Valdis Bal
tiņš („Saulkrastu meži”), Andris 
Birzulis („Helgas Veļas māja”), 
„Vides āre” (būvlaukumu saga
tavošana), „Entertainment Solu
tions” (precos.lv), „Uno Group” 
(telpu uzkopšana), SIA „Lasso” 
(saimniecības preces), Ervīns 
Lasmanis (tipogrāfija „Zemgus”), 
Mārtiņš Kišuro (maiznīca „Bem
beri”) un, protams, Imants Kal
višs (kafejnīca „Saules dārzs”).
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Lai Ziemassvētki jums atnes ticību tam, 
ko visvairāk vēlaties, un jaunajā gadā – lai ir spēks 

un drosme šo vēlmi piepildīt!
Priecīgus Ziemassvētkus un veiksmīgu jauno gadu!

„Saulkrastu komunālserviss”

„Saulkrastu Uzņēmēju biedrība” 
AICINA UZŅĒMĒJUS 

aktīvi iesaistīties biedrības darbā!
Tuvākā uzņēmēju tikšanās notiks 14. decembrī plkst. 19.00 

Saulkrastos, Skultes ielā 3 (SIA „Varita” telpās).
Informācija: facebook.com/saulkrastuuznemeji.

„Grāmatu starts” 
mazajiem saulkrastiešiem

Saulkrastu novada ģimenēm, 
kurās ir trīsgadīgi bērni, 
Saulkrastu novada bibliotēka 
piedāvāja iespēju piedalīties 
lasīšanas veicināšanas 
programmā „Grāmatu starts”. 
Lai bērni augtu gudri, zinātkāri 
un radoši, veidotu bagātu iztēli 
un valodu, aicinājām vecākus 
kopā ar saviem trīsgadniekiem 
apmeklēt „Mazo pūčulēnu 
skolu”. 

Pirmās nodarbības „Iepazīsti bib
liotēku” notika 10. un 24. oktobrī. 
Bērni kopā ar bibliotekāri devās 
ekskursijā, iepazina bibliotēkas 
telpas, bērnu stūrīti, grāmatu, iz
glītojošo spēļu klāstu un citas ie
spējas, ko ģimenēm ar mazuļiem 
piedāvā bibliotēka. 

Nodarbību cikls „Mazo pūču
lēnu skola” tika sadalīts piecās 
daļās, kurās bērni ar vecākiem 
vai pedagogiem varēja radoši 

darboties bibliotēkā. Pēc skoliņas 
absolvēšanas 5. decembrī katram 
audzēknim tika piešķirts Pūcītes 
diploms un dāvanu komplektiņš: 
Māras Cielēnas lasāmgrāmatiņa 
„Trakulīte sandalīte”, kas ir at
bilstoša bērnu vecumam, prak
tiska mugursoma, kā arī mīļlie
ta  – mazs, zinātkārs pūčulēns, 
kas atgādinās par viesošanos bib
liotēkā un mudinās to apmeklēt 
turpmāk. Vecāki saņēma infor
matīvu materiālu ar praktiskiem 
padomiem lasīšanas veicināšanā. 
Zinātkārais pūčulēns izvēlēts arī 
par projekta simbolu. Šo tēlu 
radījusi un „Grāmatu startam” 
uzdāvinājusi māksliniece Indra 
Sproģe.

„Mazajai pūčulēnu skolai” bija 
pieteikušies ne tikai vecāki ar bēr
niem, bet arī Saulkrastu pirms
skolas izglītības iestādes „Rūķītis” 
grupas „Pienenīte” audzēkņi. 

Iniciatīvu „Grāmatu starts” 

radījis Latvijas Nacionālās bib
liotēkas (LNB) Bērnu literatūras 
centrs un atbalsta LNB Atbalsta 
biedrība, lai mudinātu bērnus 
iepazīties ar aizraujošo grāmatu 
pasauli un iedibinātu lasīšanu kā 
tradīciju ģimenē. Projektā iesais
tās daudzas Latvijas bibliotēkas. 
Aizsākums šai programmai bija 
pirms pāris gadiem īstenotā „Pir
mā tikšanās ar bibliotēku”. 

Ja mazie „Grāmatu starta” da
lībnieki un viņu vecāki būs aktīvi 
un ieinteresēti, bibliotēka plāno 
piedāvāt „Mazo pūčulēnu skolu” 
arī nākamgad, kurā notiks regulā
ras, radošas un attīstošas nodar
bības. Šādi projekti var īstenoties, 
tikai pateicoties cilvēkiem, kuri 
izprot grāmatas nozīmi bērna 
dzīvē un tās ieguldījumu viņa nā
kotnē.

Ilze Dzintare, 
Saulkrastu novada bibliotēka

Piedaloties 
projektu konkursā, 
iegādāts inventārs
Biedrība „Vidzemes Karatē 
klubs”, piedaloties publisko 
un privāto partnerattiecību 
biedrības „Sernikon” rīkotajā 
projektu konkursā, ar Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku 
attīstībai (ELFLA) atbalstu 90% 
apmērā ir iegādājusies jaunu 
inventāru.

Iegādātais inventārs – tatami 
paklājs, gongi, televizori, skaņas 
iekārta, aizsargķiveres un aizsarg

vestes – nodrošinās kvalitatīvas 
un mūsdienīgas karatē nodarbī
bas un karatē sacensības Saulkras
tu un Carnikavas novadā.

Liels paldies Lauku atbalsta 
dienestam un Anitai Līcei par ie
spēju realizēt projektu Carnikavā 
un Saulkrastos, kā arī pašvaldības 
aģentūrai „Saulkrastu Kultūras 
un sporta centrs” un Zvejniekcie
ma vidusskolai.

Informācija par Vidzemes Ka
ratē klubu: www.vkk.lv.

Pie „Mazo pūčulēnu skolas” audzēkņiem viesojās Lielā Pūce. Foto: I. Dzintare

Aicinām informēt par brauktuvju, 
ietvju un apgaismojumu nepilnībām
Novembra beigās uzsākta 
pašvaldībai piederošo ielu 
un ceļu ziemas uzturēšana. 
Brauktuvju uzturēšanu veic 
sabiedrība ar ierobežotu 
atbildību „Saulkrastu 
komunālserviss”. 

Brauktuvju uzturēšanas darbi 
tiek veikti prioritārā secībā, ņe
mot vērā autoceļu uzturēšanas 
klases. Saulkrastu novadā visas 
ielas un ceļi ir iedalīti trīs klasēs 
(B, C un D) atbilstoši satiksmes 
intensitātei. B klases brauktuvēm 
sniegs jāattīra sešu stundu laikā, 
ja sniega daudzums pastāvīgos 
laikapstākļos sasniedzis četrus 
centimetrus. Līdz ar to ziemas 
apstākļos brauktuves kādu laiku 
var būt slidenas un nenotīrītas, 
jo no brīža, kad sāk snigt un vei
dojas apledojums, līdz mirklim, 
kad tiek notīrītas un nokaisītas 

brauktuves, var paiet līdz pat se
šām stundām. Aicinām būt uz
manīgiem un pārliecināties par 
ceļa klātnes stāvokli jau no +2 C°, 
jo, pūšot stipram vējam, pastāv 
iespēja veidoties „melnajam” le
dum, kas ir īpaši bīstams satik
smes dalībniekiem. Šo faktu ceļu 
uzturētājam ir grūti konstatēt, jo 
tas var būt lokāls, nelielos ceļa 
posmos. Aicinām izvēlēties laik
apstākļiem atbilstošu ātrumu!

Pašvaldībai piederošo ietvju, 
stāvlaukumu un pieturvietu kop
šanu un ikdienas uzturēšanu no
drošina uzņēmums SIA „Clean 
R”, ziemas periodā veicot sniega 
tīrīšanu un kaisīšanu ar pretslīdes 
materiālu.

Ielu, laukumu apgaismes tīklu 
un satiksmes regulēšanas ierīču 
uzturēšanu un apsaimniekošanu 
pašvaldības administratīvajā teri
torijā veic SIA „AmandaEA”.

Par ielu un ceļu uzturēšanas 
nepilnībām aicinām informēt 
Pašvaldības īpašumu apsaim-
niekošanas nodaļu pa tālruni 
67142518. Uz šo tālruņa numuru 
aicinām zvanīt arī gadījumos, 
kad ir pamanīti bojājumi ap-
gaismojuma tīklos. Informēt 
par netīrītām ietvēm vai neiztī-
rītām atkritumu urnām sabied-
riskās vietās var, zvanot pa tālr. 
29218153.

Ja ir iebildumi, konstatēti 
bojājumi vai defekti, aicinām 
zvanīt pa norādītajiem tālru-
ņiem, kā arī izmantot e-pastu 
dome@saulkrasti.lv, rakstīt www.
saulkrasti.lv sadaļā „Jautājumi” 
vai sadaļā „Ziņot” (atrodama la-
pas lejasdaļā). 

Informējot lūdzam norādīt 
konkrētu vietu, lai speciālisti var 
operatīvi reaģēt un novērst nepil
nības. 

Lauku atbalsta dienesta pārstāve Iveta Mackejeva un treneris 
Kaspars Riekstiņš.

Saulkrastos tiek 
nodrošināts kvalitatīvs 
dzeramais ūdens
Saskaņā ar Veselības 
ministrijas valsts uzraudzības 
programmu Veselības 
inspekcija šī gada oktobra 
vidū veica dzeramā ūdens 
pārbaudi Saulkrastu novada 
centralizētajā ūdensvada 
sadales tīklā. 

Izvērtējot testēšanas pārskatu re
zultātus, tika secināts, ka ūdens 
paraugs pēc mikrobioloģiskajiem 
un ķīmiskajiem rādītājiem atbilst 
MK noteikumu Nr. 671 „Dzeramā 
ūdens obligātās nekaitīguma un 
kvalitātes prasības, monitoringa 

un kontroles kārtība” prasībām, 
tādējādi apliecinot, ka Saulkras
tos iedzīvotājiem tiek piegādāts 
kvalitatīvs un nekaitīgs dzera
mais ūdens. 

Veselības inspekcija šādas 
kontroles veic reizi gadā, infor
mējot par to ūdens apgādes un 
pakalpojumu sniedzēju sabied
rību ar ierobežotu atbildību 
„Saulkrastu komunālserviss”. 
Ar veiktās pārbaudes testēšanas 
pārskatu var iepazīties uzņēmu
ma interneta vietnē www.komu-
nal serviss.lv sadaļā „Ūdensapgā
de un kanalizācija”.
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Patriotu mēnesis Saulkrastu vidusskolā
Novembrī vairāk nekā citos 
mēnešos pieminam notikumus 
un personības, kas veidojušas 
mūsu pagātni, un novērtējam 
un godinām cilvēkus, kas dod 
nesavtīgu ieguldījumu mūsu 
tagadnē un nākotnē. 
Visa mēneša garumā 
Saulkrastu vidusskolā notika 
pasākumi, kuru mērķis bija 
izzināt dzimto zemi, tās vēsturi 
un spilgtas personības, lai to 
apzināti un patiesi iemīlētu 
un lepotos ar to.

Sākumskolas skolēni realizēja 
ideju „Es Latvijā”, kas reizē kļuva 
par savas dzimtās zemes izpētes 
projektu, kā arī dekoratīvu skolas 
noformējumu valsts svētkos. Kat
ra klase Latvijas karti piepildīja 
ar sev aktuālo saturu. 1. klases ar 
plaukstu nospiedumiem atzīmēja 
savas dzimtās un mīļās vietas Lat
vijā. 2. klases rakstīja novēlējumus 
dzimtenei lielajā jubilejā, kuros 
bieži pavīdēja doma – lai cilvēki, 
tuvi ģimenes locekļi nebrauktu 
prom no tik skaistas, bagātas un 
neatkarīgas valsts. 3. klases pētī
ja, ar ko lepojas Latvija, savukārt 
4. klases izzināja Latvijas vēsturi –, 
konkrētāk, tautasdziesmas un pi
lis. Šajā mēnesī sākumskolas sko
lēni sāka aust „gudrības rakstus” 
prievītēs un grāmatzīmēs un to 
turpinās līdz Latvijas simtgadei. 

Sākumskolas skolēni, kā arī 
6.b klase bija aktīvi kampaņas 
„Mazais 100gades pilsonis” da
lībnieki, ko organizēja Saulkrastu 
novada bibliotēka un tās vadītāja 
Ilze Dzintare. Nodarbībā skolēni 
domāja un izteicās par tādiem 
jautājumiem kā „Vai Latvija ir ie
spēju zeme?”, „Vai es savu nākotni 
redzu Latvijā?”. Lai arī skolēnu 
atbildes bieži bija vērstas uz prob
lēmām, viņi arī saskatīja iespējas 
pašiem mainīt un uzlabot vidi un 
noskaņojumu sev apkārt.

Lāčplēša dienu Saulkrastu vi
dusskola atzīmēja ar piemiņas brī
di un lāpu gājienu 1.–4. klasēm, kā 
arī vēstures skolotājas Andas Zir
nes vadīto atklāto vēstures stundu 
5.–12. klasēm. Šajā nodarbībā sko
lēni redzēja dokumentālus mate
riālus, kuros iemūžinātas mūsu 

tautas brīvības cīņas, to upuri un 
nacionālais lepnums par izcīnīto 
neatkarību. Lai redzētu šīs vēstu
riskās vietas, 22. novembrī 6. klašu 
skolēni devās uz Rīgu, kur pieda
lījās orientēšanās spēlē pa Vecrīgu 
„Skrējiens pretī Latvijas simtga
dei”. Interesanti, ka šādu mūsu 
galvaspilsētas, tās vēsturiskā cen
tra un vēstures iepazīšanas veidu ir 

izdomājuši jaunieši no brīvprātīgo 
organizācijas „Nākotnes izaicinā
jums”. Šīs spēles laikā skolēni kļuva 
arī par lieciniekiem filmas „Dvēse
ļu putenis” filmēšanas gaitai.

Vecāko klašu skolēnu uzma
nības centrā novembrī bija spilg
tas personības, kas ietekmējušas 
mūsu kopīgo pagātni. 10.–12. kla
šu skolēni 3. novembrī devās uz 

LNB, kur piedalījās nodarbībā par 
reformācijas kustību Latvijā un 
apmeklēja izstādi „Luters. Pagrie
ziens”. Mājupceļā skolēni apmek
lēja Ojāra Vācieša muzeju Pārd
augavā un pieminekli Carnikavā. 
13. novembrī 9.–12. klašu skolēni 
devās uz Latvijas Nacionālā teāt
ra izrādi „Klūgu mūks”, kas veltīta 
vienai no spilgtākajām personī

bām Latgales kultūrā – Francim 
Trasunam. Šajā pašā dienā Rūdol
fa Blaumaņa spilgtā personība un 
tās pazīšana palīdzēja 12. klases 
meiteņu komandai (Viktorija Bli
nova, Kristiāna Lauska un Vero
nika Solovjova, pedagoģe – Inese 
Ābola) iegūt 1. vietu Kultūras ka
nona Vidzemes reģiona konkursā 
„Kultūras kanona vēstis Latvijas 
nākošajā simtgadē”. Dienu vēlāk 
Saulkrastu vidusskolas jaunieši 
kopā ar I.  Ābolu devās uz soci
ālās aprūpes māju, kur ar saviem 
lasījumiem, dzeju, muzikālajiem 
priekšnesumiem un mājturības 
pulciņa (Lilita  Rihtere) sarūpēto 
cienastu iepriecināja tās iemīt
niekus.

Mēneša spilgtākais noti
kums bija 17. novembra koncerts 
„Skaista mana tēvu zeme”. Valsts 
svētku koncerts skolā tapa kā 
milzīgs pedagogu un visu dziedo
šo, dejojošo un teātri mīlošo sko
lēnu kopdarbs I. Ābolas, Gintas 
Urdziņas, Lailas Bāliņas un Līgas 
Priedes vadībā. Koncerts bija kā 
izzinošs un mīlestību apliecinošs 
ceļojums pa Latvijas novadiem, 
katru no tiem ieraugot, izgar
šojot un izjūtot krāsās, smaržās 
un sajūtās. Gandrīz visi skolas 
kolektīvi – gan deju, gan kori – 
piedalījās arī koncertā „Nākotne 
tagadnē aug”, uzburot svinīgu un 
reizē sirsnīgu svētku atmosfēru 
Saulkrastu Sporta centrā. Valsts 
svētku priekšvakarā Saulkrastu 
vidusskolas pedagogu kolektīvs 
saņēma Saulkrastu domes atzinī
bas rakstu par ieguldījumu skolē
nu izglītošanā un augstiem mā
cību sasniegumiem, kas piešķīra 
pasākumam īpašu gandarījuma 
un svinīguma sajūtu.

Pateicamies visiem, kuri no
vērtēja skolotāju daudzu gadu ga
rumā ieguldīto darbu un izvirzīja 
viņus šim apbalvojumam! Sakām 
lielu paldies arī visiem Saulkrastu 
vidusskolas skolēniem, kas mā
cās un aktīvi piedalās skolas dzī
vē! Detalizētāku informāciju par 
šiem notikumiem sniegs skolas 
mājaslapa www.saulkrastuvsk.lv!

Ivonna Ungure, 
Saulkrastu vidusskola

Atzinība Rūdolfa Blaumaņa 
literārajā konkursā
Jau 13. gadu pēc kārtas Ērgļu 
novada pašvaldība kopā ar 
Braku muzeju organizēja 
Rūdolfa Blaumaņa literārās 
prēmijas konkursu.

Konkursā šogad piedalījās Zvej
niekciema vidusskolas 10. klases 
skolniece Kate Strupiša, uzraks
tot un žūrijai iesūtot radošo dar
bu par tēmu „Reizēm, lūk, tā dzī
ve sarežģījas. Kā dzijas gabaliņš”. 
Viedos vārdus R. Blaumaņa jau
kākajā latviešu komēdijā „Skro
derdienas Silmačos” teikusi jaunā 
meitene Elīna.

Kati Strupišu šie vārdi iedves
moja filozofiskām pārdomām par 
dzīvi, sarežgījumiem un problē

mām tajā, bet skolniece ir pār
liecināta (un par to raksta savā 
darbā), ka bērniem, jauniešiem 
(un reizēm arī pieaugušajiem) jā
atceras, ka visi dzīves mezgli ir ne 
vien atmezglojami, bet varbūt arī 
novēršami, jo nav nekā tāda, ko 
nevarētu atrisināt ar apkārtējo at
balstu, padomu un sirds siltumu. 
Darba nobeigumā Kate Strupiša 
secina: „Problēmu atzīšana prasa 
ne vien drosmi, bet arī pacietību, 
tās šķetinot, jo dzijas gabaliņš ti
nas un tinas, samezglojas un at
šķetinās.” 

Pavisam konkursā piedalījās 
144 skolēni no 7. līdz 12. klasei. 
Liels bija Kates prieks par konkur
sā iegūto atzinību 10.–12. kl. gru

pā un iespēju piedalīties noslēgu
ma pasākumā Ērgļos. Pasākums 
sākās R. Blaumaņa Braku mājās, 
kur omulīgā gaisotnē, klausoties 
muzeja speciālistes Annas Kuzi
nas stāstījumu, aizceļojām latvie
šu klasiķa biogrāfijas un daiļrades 
pasaulē. Saimes istabā katrs varē
ja iedzert siltu zāļu tēju vai kafiju 
un pacienāties ar smalkmaizītēm. 
Pēc tam – piemiņas brīdis Blau
maņa kapos.    

Blaumaņa literārās prēmijas 
13.  konkursa noslēguma pasā
kums notika Ērgļu Saieta namā. 
To vadīja Latvijas Nacionālā te
ātra aktrise Marija Bērziņa. Sarī
kojums sākās ar videofilmu, kurā 
varēja iepazīsties ar Zintas Saulī

tes un Mārītes Breikšas veidoto 
grāmatu „Blaumaņa tēlu pasau
lē”. Šis izdevums tika dāvināts 
veiksmīgākajiem konkursa dalīb
niekiem un viņu pedagogiem. 

Pasākums bija ļoti interesants 
un sirsnīgs! 

Valda Tinkusa,  
Zvejniekciema vidusskola

Kates Strupišas iegūtā atzinība.

Valsts svētku koncertā „Skaista mana tēvu zeme”.

6. klases orientēšanās pasākumā „Skrējiens pretī Latvijas simtgadei”. Foto no Saulkrastu vidusskolas arhīva
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Rudens 2017 VJMMS
Laikā, kad līdz gada beigām 
atlicis pavisam nedaudz, 
Vidzemes jūrmalas Mūzikas 
un mākslas skola (VJMMS) 
vēlas padalīties ar informāciju, 
kā paralēli mācību darbam 
vadīts šis laiks no septembra 
līdz decembrim.

Mācību gadu iesākām ar Saulkras
tu Mākslas nodaļas audzēkņu 2016. 
gada prakses darbu izstādi „Cēsis 
plenēra darbos” Saulkrastu novada 
bibliotēkā. Septembra vidū sekoja 
Zvejniekciema Mākslas nodaļas au
dzēkņu brauciens uz izstādēm Rīgā 
Nacionālajā mākslas muzejā. Gida 
pavadījums arī šoreiz – aizrautības 
pilns. Muzeji kļuvuši atraktīvi, jau
niešiem interesanti!

Septembrī veiksmīgi noslē
dzām Valsts kultūrkapitāla fonda 
atbalstītos mērķprogrammu pro
jektus, skolai turpmākai mūzikas 
izglītībai iegādājoties piecas jau
nas flautas, bet Saulkrastu Māks
las nodaļai – četras aužamās stel
les, šujmašīnas un overloku.

Septembrī mūzikas izglītī
bu lieliski papildināja koncerts 
„Skaistākās latviešu vokālās ka
mermūzikas pērles” kultūras 
namā „Zvejniekciems”. Koncertu 
ar Valsts kultūrkapitāla atbalstu 
speciāli VJMMS organizēja LNOB 
solists Krišjānis Norvelis un kon
certmeistare Dzintra Erliha.

Mākslas izglītībā oktobri iesā
kām ar mākslas nodaļu audzēkņu 
darbu izstādes „Druskininki ple

nēra darbos” atklāšanu kultūras 
namā „Zvejniekciems”. Kā ierasts, 
atskaites izstāde par plenēra prak
si, šoreiz – Lietuvā paveikto, raisī
ja interesi arī audzēkņu vecākos. 

Mūzikas izglītībā Kora klases 
audzēkņu ikgadējā dalība koncertā 
un konkursā „Kas mēs bijām, esam, 
būsim” Alojā kā vienmēr izvērtās 
par bagātīgām emocijām piepil
dītu sarīkojumu. Konkursā iegūta 
2. vieta! Audzēkņi uzstājās kopā ar 
Ādažu MMS kora kolektīvu, kas arī 
ir jau ikgadēja, abpusēji lietderīga 
sadarbība. Ievērojot to, ka 1. vieta 
konkursā vispār netika piešķirta, 
secinām, ka mūsu nelielā kora uz
stāšanās skolotājas Ināras Freima
nes vadībā tika vērtēta augstu.

Arī „LeNeSona” koncertlek
ciju apmeklējums Lielajā ģildē 
mūzikas nodaļu audzēkņiem jau 
kļuvis par tradīciju un iekšēju 
nepieciešamību. Uz tiem šoruden 
skolotājas Dace Kalniņa un Maija 
Kluša ar audzēkņiem devās div
reiz – klausoties gan P. Čaikovska 
„Gadalaikus” oktobrī, gan E. Grī
ga „Pēru Gintu” novembrī.

Ar skolotājas Solveigas Ivano
vas gādību izmantojām arī brīniš
ķīgo iespēju apmeklēt kokļu kon
certu „Citāds koncerts” Rīgā koka 
ēku renovācijas centrā „Koka 
Rīga”. Koncerts tik tiešām bija ci
tāds, kokļu koncertam neierasts – 
skanēja E. L. Vebera, Dž.  Gēršvi
na, P. Makartnija, Dona, grupu 
„Metallica”, „The Doors” un „Mu
siqq” u.c. skaņdarbi. 

Oktobrī Saulkrastu un Zvej
niekciema mākslas nodaļu au
dzēkņi abu mākslas nodaļu vadī
tāju Rasas Grāmatiņas un Māras 
Alenas pavadībā devās uz Latvijas 
Jūgendstila centru, kur iepazinās 
ar ekspozīciju, un Latvijas mākslas 
skolu audzēkņu radošo darbu iz
stādes „Veltījums Rīgai” atklāšanu 
Rīgas domē. VJMMS audzēkņi ak
tīvi bija piedalījušies jūgendstilam 
veltītu darbu radīšanā 2017. gada 
pavasarī. Darbiņi bija apskatāmi 
Latvijas Jūgendstila centra popu
larizētajā interneta vidē, ar tiem 
varēja iepazīties un par skaistāka
jiem balsot ikviens. Saņemti vairā
ki apbalvojumi – atzinības raksti.

Mākslas nodaļu audzēkņi mu
zeju prakses ietvaros apmeklēja 
arī izstāžu zāli „Arsenāls” un Di
zaina un lietišķās mākslas muzeju 
Rīgā. 

Oktobra nogalē VJMMS pe
dagogi devās pieredzes apmaiņas 
braucienā uz Smiltenes Mūzikas 
skolu, kur pārrunājām mūzikas 
izglītības aktualitātes novados, ie
pazināmies ar telpām un darba 
procesu dažās mācību stundās. Ap
meklējām arī Cēsu izstāžu zāli, ska
tot plašu ārzemju latviešu mākslas 
ekspozīciju, Raunas keramikas cep
li, secīgi iepazīstot trauku izgatavo
šanas procesu no māla izrakumiem 
līdz gatavai produkcijai. 

Saulkrastu Mākslas nodaļas 
audzēkņi papildus mācību dar
biem radīja darbus konkursam 
„Dzīve kā košums”, kas ir Mārtiņa 

Freimaņa dzimtās pilsētas Aizpu
tes organizēts. Savukārt gan Zvej
niekciema, gan Saulkrastu Māks
las nodaļas audzēkņi grafikas 
skolotāja Anša Butnora vadībā 
radīja darbus 5. starptautiskajam 
grafikas miniatūru konkursam 
Paņevežos, Lietuvā. Mūsu grafi
kas skolotājam šis bijis īpašs ru
dens – paralēli skolotāja darbam 
atklāta personālizstāde Rīgā gale
rijā „Bastejs”. 

Novembrī, turpinot konkursu 
darbību, 16. jauno pianistu etīžu 
konkursā Saldus Mūzikas skolā 
nopietnu programmu sagatavo
ja un veiksmīgi uzstājās skolo
tājas Tamāras Āriņas audzēkne 
Lāsma MikilpaMikgelba, bet 
26 Saulkrastu un Zvejniekciema 
mākslas nodaļu audzēkņi radīja 
darbus starptautiskajai bērnu un 
jauniešu izstādei „Trejdeksnis 
2017” Rīgas Rātsnamā.

Arī decembris visnotaļ radošs: 
2.  decembrī Tamāras Āriņas au

dzēknis Gatis Kalvišs devās uz 
IV  starptautisko pianistu zēnu 
konkursu „Spēlē zēni” Pārdau
gavas Mūzikas un mākslas skolā, 
6.  decembrī mūzikas nodaļu au
dzēkņi dodas uz baletu „Gulbju 
ezers” Latvijas Nacionālajā operas 
un baleta teātrī, bet mākslas noda
ļu audzēkņi 8. decembrī – uz vairā
kām izstādēm un „Popārta” meis
tarklasēm muzejā „Rīgas birža”.

Tā kā šī gada remontu dēļ esam 
palikuši bez iespējām koncertēt 
ierastajās zālēs kultūras namā 
„Zvejniekciems” un Saulkrastu 
novada domē, decembra otrajā 
pusē plānoti atsevišķi koncerti 
katrai mūzikas nodaļai – svētku 
sarīkojumi nelielajā zālītē VJMMS 
ēkā Ostas ielā 15. Savukārt māks
las nodaļu audzēkņi savus svētku 
sarīkojumus atzīmēs Zvejniekcie
ma un Saulkrastu mākslas nodaļu 
telpās. Tiek gatavots arī kāds vi
zuāls pārsteigums, kas šobrīd vēl 
netiek atklāts!

Novembra notikumu mozaīka 
Novembris Zvejniekciema 
vidusskolā bijis notikumiem 
bagāts. 

Šī mēneša 10. datumā skolu pie
skandināja maskotie mārtiņbēr
ni, kuri dziedāja tautasdziesmas, 
gāja jautrās rotaļās un paredzēja, 
ka Zvejniekciema vidusskolā būs 
laime, saticība un veselība. Šī senā 
latviešu gadskārtu tradīcija iezīmē 
rudens beigas un ziemas sākumu, 
un par tās godā celšanu paldies pe
dagoģei Antrai Deniškānei.

Savukārt Ziemeļvalstīs ir tradī
cija atzīmēt Ziemeļvalstu bibliotē
ku nedēļu, kura šogad notika no 
13.  līdz 19. novembrim ar vadmo
tīvu „Salas Ziemeļvalstīs”. Ziemeļ
valstu bibliotēku nedēļu ievadīja 
rīta literatūras stunda pusaudžiem, 
kurā 10. klases skolēni iepazina So
mijas zviedrietes Marijas Turtšani
novas grāmatu „Marēsi. Sarkanā 
klostera hronikas” un piedalījās 
viktorīnā. Rīta literatūras stundā 1.a 
un b klases skolēni kopā ar bibliote
kāri Daci Dulpiņu un audzinātājām 
Valdu Krasovsku un Lindu Dinbiri 
lasīja somu rakstnieka Mauri Kun
nas grāmatu  „Bagātību sala”. Šogad 
Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļas 
notikumos iesaistījās skolas „Glez
niecības un grafikas darbnīca”, 
apvienojot lasīšanu ar zīmēšanu. 
M.  Kunnasa grāmatas „Bagātību 
sala” lasījuma laikā bērni, vizuālās 
mākslas skolotājas Māras Alenas ie
dvesmoti, zīmēja dārgumu kartes, 
pirātus un izgatavoja dārgumu lādi.

Bet īsts dārgums mums visiem 
ir Latvija – mūsu dzimtene. Šogad 
atzīmējām Latvijas Republikas 
proklamēšanas 99. gadadienu. 
Zvejniekciema vidusskolā Lat
vijas dzimšanas dienai veltītais 
pasākums „Latvijai mēs spēku 
dodam” notika 15. novembrī, kad 
visi pulcējāmies skolas pagalmā, 
lai kopīgi dziedātu Latvijas valsts 
himnu, ieklausītos skolas direk
tora Andra Dulpiņa svinīgajā uz
runā un pārdomātu: „Ko man no
zīmē Latvija? Ko esmu ar mieru 
dot, lai mana dzimtene vienmēr 
būtu brīva un neatkarīga valsts?” 

Pēc svinīgā pasākuma 5.–
12.  klases skolēni piedalījās kon

kursā „Latvijas dzimšanas dienas 
erudīts”. Konkursa jautājumus 
par svarīgākajiem notikumiem 
mūsu valsts vēsturē sagatavoja 
skolotāja Liene Riekstiņa, bet ko
mandām bija jādemonstrē mājas
darbs – uzruna Latvijas Republi
kas dibināšanas gadadienā. 

Zvejniekciema vidusskolas 1.–
4. un 5.–12. klases koris, folkloras 
kopa (pedagoģe Antra Deniškāne) 
un tautas deju kolektīvs „Mur
diņš” (vadītāja Judīte Krūmiņa) 
17. novembrī piedalījās Saulkras
tu novada rīkotajā svētku pasā
kumā „Nākotne tagadnē aug”. 
Jaunākais šī pasākuma vadītājs 
bija 4. klases skolnieks Haralds 

KūliņšPriede (teātra pulciņa va
dītāja Vija Skudra). 

Valsts svētku nedēļā Zvejniek
ciema vidusskolas bibliotēkas 
krājumu papildināja vēstures 
romānu sērija „Mēs. Latvija, 
XX  gadsimts”. Paldies 4. klases 
skolnieka Kārļa Augusta Esīša ģi
menei par dāvinājumu skolai!

Sagaidot Latvijas simtgadi un 
atceroties Dainu tēva Krišjāņa Ba
rona ieguldījumu latviešu tautas
dziesmu krāšanā, sistematizēšanā 
un publicēšanā, 30.  novembrī 
Zvejniekciema vidusskolā notika 
„Tautasdziesmu maratons”, kurā 
piedalījās 4.–6. klases skolēni. 
Konkursa uzdevumus komandām 

sagatavoja literatūras skolotāja 
Lāsma Burberga. Prieks, ka mūsu 
skolēni ar entuziasmu dainoja 
par darbu, dabu, godiem, cilvēka 
mūža gājumu un gadskārtu svēt
kiem. 

Savas zināšanas, drosmi un 
erudīciju apliecināja arī Zvejniek
ciema vidusskolas 7. klases skol
niece Viktorija Graubiņa, kura 
Latvijas Televīzijas spēles „Gudrs, 
vēl gudrāks” pusfinālā, kas notika 
10. novembrī, 36 dalībnieku kon
kurencē izcīnīja iespēju piedalīties 
finālspēlē (24.11.) un ierindojās 
augstajā 3. vietā. Viktorija priecā
jas par sasniegto, pateicas saviem 
klasesbiedriem un skolotājiem 
par atbalstu, kā arī jūtas lepna par 
Zvejniekciema vidusskolas vārda 
popularizēšanu Latvijā.  

Bet 7. un 8. klases skolēni, ku
rus ir ieinteresējusi matemātika, 
11. novembrī piedalījās matemāti
kas komandu olimpiādē „Atvērtā 
kopa 2017”, kuru Zvejniekciema 
vidusskolā jau otro gadu organi
zēja skolotāja Aleksandra Ivanova. 

Novembra notikumu mozaīka 
Zvejniekciema vidusskolā bijusi 
daudzveidīga, bet galvenā šajos pa
sākumos gūtā atziņa (kā apgalvoja 
10. klases skolēni) un arī atbilde uz 
jautājumu „Ko es varu dot Latvi
jai?” ir – mācīties, jo zināšanas ir 
ceļš, pa kuru doties uz priekšu pre
tī Latvijas simtgadei un tālāk.

Valda Tinkusa, 
Zvejniekciema vidusskola 

Esīšu ģimenes dāvinājums skolai.

A. Butnora izstādes atklāšanā. Foto no VJMMS arhīva
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loģijas fakultātē. „Esmu latviešu 
valodas kā otrās valodas skolo-
tāja un gadu nostrādāju Rīgas 
Klasiskajā ģimnāzijā, bet tomēr 
esmu atgriezusies Saulkrastos. 
Vienkārši kādu dienu pirms de-
viņiem gadiem mana mamma 
teica, ka vietējais sociālais die-
nests meklē darbinieku. Nolēmu 
pamēģināt. Iesniedzu pieteiku-
mu un gāju uz pārrunām pie tā 
laika pilsētas sociālā dienesta 
vadītājas Lilijas Deniņas, un 
tiku pieņemta darbā. Vēlāk pa-
pildināju izglītību sociālā darba 
augstskolā „Attīstība”.

Sākotnēji šis darbs nešķita 
tik problēmām piesātināts. Bija 
krīzes laiks, kad cilvēki nāca un 
lūdza palīdzību, bet daudzi vēlāk 
atkal atrada darbu un veiksmīgi 
strādā. Ir cilvēki, kuri joprojām 
nāk un pieprasa palīdzību, kas, 
viņuprāt, likumīgi pienākas. 

Kad biju bērna kopšanas at-
vaļinājumā, man radās iespēja 
paraudzīties uz savu darbu no 
malas. Jautāju sev, vai situācija ir 
tik drūma, kā izskatās, strādājot 
sociālajā dienestā, jo ik dienas 
taču bija jāsastopas ar cilvēkiem, 
kuri paši nespēj tikt galā ar savām 
sasāpējušajām problēmām. Bet, 
kad gāju pa ielu, redzēju, ka cil-
vēki, kuri nāca uz dienestu, tāpat 
kā visi citi, iet uz jūru, staigā pa 
ielu, smejas. Sapratu, ka, kamēr 
cilvēks var pakustēties, iziet sa-
biedrībā, tikmēr viss daudzmaz 
ir kārtībā, īpaši tad, ja viņš spēj 

priecāties par dzīvi arī sarežģītās 
situācijās, kurās nonācis. Pro-
tams, grūtāk ir pensionāriem, 
kuriem pensija ir kā nu kuram 
un attiecības ar bērniem arī vi-
siem nav ideālas,” saka K. Mozga, 
piebilstot, ka galvenā atziņa, ko 
viņa sapratusi: sociālo darbu ne-
var darīt tāds cilvēks, kam ir cieta 
sirds un kurš nespēj saprast citus 
cilvēkus.

Savukārt Ilga Osīte sauc sevi 
par parastu cilvēku, kuras pirmā 

izglītība bija saistīta ar poligrā-
fijas mākslu. Jau desmit gadu 
darbojoties sociālā darba jomā, 
arī viņa, tāpat kā Kristīne, uz-
skata, ka šis darbs nav domāts 
cilvēkiem, kuri nespēj sarast cita 
sāpes un vajadzības. Protams, 
viena lieta ir augstskolā „Attīs-
tība” iegūtās zināšanas, bet tur 
jau nemācīja, ka būs jāsastopas, 
piemēram, ar cilvēkiem, kuri zie-
mu un vasaru mitinās Saulkrastu 

dārzkopju kooperatīvu namiņos, 
jo īres parādu vai citu iemeslu 
dēļ pazaudējuši savus Rīgas dzī-
vokļus. Bet viņiem arī ir jādzīvo 
un, ja tas nepieciešams, jāsaņem 
sociālā aprūpe. 

Tajā pašā laikā I. Osīte atzīst, 
ka patiesībā sociālais darbs mūsu 
sabiedrībā ir ļoti jauna joma. Bet 
sabiedrības domas par to mainās. 
„Droši vien tas ir tāpēc, ka mēs 
cenšamies saprast ikvienu cilvē-
ku, kurš grūtā brīdī ir pie mums 
atnācis, izprast viņa stāvokli un 
meklējam iespējas, kā palīdzēt.” 

Arī Kristīne Mozga teic, ka 
no savas priekšgājējas stāstītā 
iztēlojas tos laikus, kad Saulkras-
tos sociālais darbs saistījās ar 
malkas piešķiršanu maznodro-
šinātajiem. Tad pamazām sāka 
attīstīties pabalstu sfēra. Tagad 
pienācis laiks, kad attīstās sociā-
lie pakalpojumi. Taču ir vēl kāda 
nianse, ko piemin gan I. Osīte, 
gan K. Mozga: „Ļoti būtiski, ka 
reizēs, kad cilvēks pie mums at-
nāk, un pat tad, ja nav pamata vi-
ņam piešķirt materiālu atbalstu, 
vienmēr ir iespēja aprunāties ar 
apmeklētāju, palīdzēt viņam sa-
kārtot domas, palīdzēt ieraudzīt 
lietas, kuras varētu izdarīt pats. 
Tas ir sava veida impulss, atspē-
riena punkts, iedrošinot rīkoties, 
lai palīdzības prasītājam ar laiku 
klātos labāk.”

Tiksimies pie 
Ziemassvētku eglītes
Laba iespēja būt atkal visiem 
kopā – gan senioriem, gan bēr-
niem – būs Ziemassvētku eglītē 
19. decembrī. Lūgtajiem viesiem 
būs Ziemassvētku dāvanas. Taču 
ik gadu cilvēki cenšas apdāvināt 
cits citu – kurš noadījis zeķes vai 
cimdus, kurš sarūpējis cepumus, 
bērni uzzīmējuši apsveikumu 
kartītes. Cita starpā akcija „Gai-
šus Ziemassvētkus!” Saulkrastos 
sākās, pirms vēl bija nodibināts 
sociālais dienests. To atbalsta gan 
privātpersonas, gan uzņēmēji un 
vietējā aptieka. Un tas ir pašsa-
protami, ka tie, kam šajā pasaulē 
klājas labāk, neaizmirst tos, kam 
tik labi neiet. 

Ģirts Kondrāts

Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi labdarības akcijas svētku koncertā.

Kristīne Mozga Saulkrastu Sociālajā dienestā strādā jau deviņus 
gadus, un desmito mēnesi viņa ir šī dienesta vadītāja un kopā 
ar sociālajām darbiniecēm Ilgu Osīti, Svetlanu Kipenko, Signi 
Balodi, Daci Sesku, lietvedi Elgitu Bērtuli un psiholoģi Lieni 
Sarmu strādā novada iedzīvotāju labā. „Šo darbu nevar darīt tas, 
kuram sirdī nav līdzcietības,” kādā brīdī starp Pirmo un 
Otro Adventes svētdienu teic Kristīne. 
Sarunai par Saulkrastu Sociālā dienesta ikdienu pievienojās 
arī Ilga Osīte. Viņas pieredze sociālajā darbā ir jau desmit gadu, 
no tiem pieci – Saulkrastos.

Krīzes atbalss 
ir jūtama joprojām
Uz jautājumu, cik daudziem no-
vadā, kurā mīt ap sešiem tūksto-
šiem deklarēto iedzīvotāju, ir va-
jadzīga sociālā dienesta palīdzība, 
Kristīne Mozga teic, ka pašlaik tās 
ir 150 ģimenes, kurām piešķirts 
trūcīgas vai maznodrošinātas 
ģimenes statuss. Tie ir cilvēki, 
kuri nākuši prasīt palīdzību, vai 
kāds dienestu informējis par viņu 
problēmām.

„Pēc lielās finanšu krīzes 
2008. ga dā bez darba palika dau-
dzi Saulkrastu novada iedzīvotā-
ji, īpaši tie, kuri bija nodarbināti 
celtniecībā. Domāju, ka sabied-
rība vēl līdz galam no šīs krīzes 
nav atkopusies. Iespējams, tas ir 
tāpēc, ka Saulkrasti ir novads ar 
sezonālu dzīves ritmu. Līdz ar to 
iespējas šeit atrast darbu ir iero-
bežotas un lielākā daļa vietējo ie-
dzīvotāju strādā ārpus Saulkras-
tiem vai gadījuma darbus, ja tādi 
pilsētā atrodas. 

Taču, ja kādam sāk iet grūtāk, 
līdzcilvēki to redz. Piemēram, 
mums ir laba sadarbība ar vietējās 
pensionāru biedrības priekšsēdē-
tāju Marutu Musti, kura sociāla-
jam dienestam allaž dara zināmu, 
kurām personām vajadzīga palī-
dzība. Grūtībās nonākušie bieži 
vien paši nemaz nav gatavi nākt 
pie mums ar savām problēmām. 
Tam ir dažādi iemesli – varbūt 
nezināšana, ko viņam dos soci-
ālā dienesta apmeklējums. Daž-
reiz mūsu dienests tiek jaukts ar 
Valsts sociālās apdrošināšanas 
aģentūru. Mēs, protams, neno-
darbojamies ar pensiju aprēķinā-
šanu vai bezdarbnieka pabalstu 
piešķiršanu. Vēl biežāk tās ir bai-
les vai neērtības sajuta: nu, kā tad 
es tā – dzīvoju vidē, kur cits par 
citu zina visu, un pēkšņi iešu pra-
sīt palīdzību pašvaldībai. 

Kad ir saņemta ziņa, ka nepie-
ciešama palīdzība, sociālā dienes-
ta darbinieki brauc apsekot aps-
tākļus un skatās, kas kurā brīdī 
cilvēkam ir nepieciešams. Ir rei-
zes, kad tā ir nespēja nodrošināt 
pamatvajadzības, piemēram, sa-
gādāt pārtiku, pagatavot ēdienu, 
nomazgāties, varbūt nepiecieša-
ma malka. 

Sadarbojamies ar Latvijas Sa-
mariešu apvienību, no kuriem 
pērkam mājas aprūpes un reizi 
mēnesī kopš šīs vasaras arī mobi-
lā higiēnas centra pakalpojumus. 

Tas ir tā, ka pie cilvēka, kam 
nepieciešama palīdzība, atbrauc 
īpašs autobuss, kur iespējams 
nomazgāties dušā, izmazgāt veļu, 
nogriezt matus. Kad vienojāmies 

ar Samariešu apvienību par šādu 
pakalpojumu, bija cilvēki, kas ar 
prieku to sāka izmantot, lai gan 
bija arī tādi, kurus sociālajiem 
darbiniekiem nācās pārliecināt, 
ka būtu labi pamēģināt šo pakal-
pojumu. Cilvēki jau ir ļoti dažā-
di,” atzīst K. Mozga.

Nostāties uz kājām 
jāgrib pašam
„Vienmēr ir bijuši cilvēki, kuri ar 
sarežģījumiem dzīvē centīsies tikt 
galā paša spēkiem un ir pat jāpie-
runā pieņemt palīdzību, bet ir arī 
tādi, kuri uzskata, ka viņiem palī-
dzība pienākas. Tas tad ir sociālā 
dienesta darbinieku ziņā izvērtēt, 
vai palīdzība ir vajadzīga un, ja ir, 
tad kāda,” bilst Ilga Osīte un, tur-
pinot domu, norāda uz sabiedrībā 
valdošajiem mītiem, ka sociālais 
dienests palīdz tikai tiem, kam 
negribas strādāt vai ir problēmas 
ar atkarībām. „Protams, novadā ir 
arī ilgstoši bezdarbnieki, kuri ag-
rāk strādājuši vietējā zivju fabrikā 
vai ostā. Katram no viņiem ir savs 
stāsts, kāpēc tā gadījies, ka jau 
ilgstoši nevar atrast darbu. Tad, 

kad šādi cilvēki nonāk mūsu uz-
manības lokā, ar viņiem runājam 
un kopīgi meklējam risinājumus 
izejai no situācijas. Tiek noslēgta 
divpusēja vienošanās par līdzdar-
bošanās pienākumiem. Tās ietva-
ros klients apņemas meklēt dar-
bu un, ja nepieciešams, apmeklēt 
bezmaksas psihologa konsultā-
cijas. Taču ne reizi vien sociālā 
dienesta darbinieki ir dzirdējuši 
arī izbrīna pilnus jautājumus: 
kā – vai tad par pabalsta saņem-
šanu man kaut kas būs jādara? 
Skaidrs, ka starp mums ir cilvēki 
ar zemu motivāciju kaut ko darīt 
savā labā un viņi ir gatavi tikai sa-
ņemt sabiedrības atbalstu, neko 
nedodot pretī un necenšoties at-
risināt savas problēmas,” uzsver 
Ilgas kundze.

„Uzskatu, ka mūsu sociālā 
dienesta misija ir dot grūtībās 
nonākušam cilvēkam atspēriena 
punktu izejai no grūtībām, taču 
bez paša palīdzības visas viņa per-
soniskās problēmas atrisināt nav 

iespējams. Tikai tad, ja cilvēks 
pats gribēs nostāties uz kājām, 
kopīgiem spēkiem mēs kaut ko 
varam izdarīt. Ja viņš uzskatīs, ka 
tādu problēmu, ar kurām pašam 
jātiek galā, nav vai to gribēs tikai 
viens pats sociālais dienests, tad 
tur nekas labs neiznāks,” kolēģes 
teikto turpina K. Mozga.

„Ja kāds jau desmit vai pat 
15  gadu nav strādājis algotu dar-
bu, viņš ir atradinājies no algota 
darbinieka dzīves režīma, tāpat 
zaudējis pārliecību, ka arī tad, ja 
darbs atradīsies, viņš varēs izpil-
dīt prasības, tātad vairs nav spēju 
atbilstoši novērtēt savu varēšanu. 
Taču pats ierastākais iemesls ir 
naudas trūkums, lai braukātu uz 
darbu ārpus Saulkrastiem, pie-
mēram, Rīgu. Ja tiek atrasts darbs 
par minimālo algu, cilvēks izrēķi-
na, ka biļetēs uz darbu un atpakaļ 
uz mājām tiks iztērēta pārāk liela 
summa, un viņš kārtējo reizi at-
met ar roku iespējai kaut ko savā 
dzīvē mainīt. Varbūt situācija 
būtu labāka, ja darbs atrastos te-
pat, Saulkrastos. Iespējams, viņš 
kādreiz strādājis zivju fabrikā vai 
ostā, bet šobrīd tās vietas nav, 
un viņš dzīvo tālāk. Te ir runa 
par ilgstošajiem sociālā dienesta 
klientiem,” balstoties savā darba 
pieredzē, Kristīnes teikto papildi-
na I. Osīte.

Naudas sociālajām 
vajadzībām pietiek 
Uzsverot, ka sociālā dienesta pa-
matfunkcija vienmēr bijusi pa-
līdzēt cilvēkiem, K. Mozga bilst, 
ka vismaz Saulkrastu pašvaldībā 
laiks, kad visa uzmanība tika vel-
tīta tikai sociālajiem pabalstiem, 
ir pagājis. Tagad arvien vairāk uz-
svars tiek likts uz dažādu pakal-
pojumu sniegšanu – ir iespējamas 
vizītes pie psihologa, veci un slimi 
cilvēki tiek nodrošināti ar aprū-
pes pakalpojumiem –, tātad tiek 
sniegta praktiska palīdzība. 

Tās ir, piemēram, atbalsta gru-
pas vecākiem ar bērniem pirm-
skolas vecumā, gan pusaudžu 
audzināšanā, kurās tiek apgūtas 
dažādu vecumu emocionālās au-
dzināšanas iemaņas ģimenē.

Domes vadība un deputāti 
vienmēr atbalstījuši sociālo sfē-
ru, atvēlot līdzekļus gan dažādu 
pabalstu un pakalpojumu pie-
šķiršanai pašvaldībā esošajām 
trūcīgajām, maznodrošinātajām 
ģimenēm, gan daudzbērnu ģi-
menēm, apmaksājot ēdināšanas 
izdevumus pirmsskolas izglītības 
iestādē, kā arī nodrošinot visus 
Saulkrastu un Zvejniekciema vi-
dusskolas skolēnus ar transporta 
izdevumu apmaksu nokļūšanai 
uz izglītības iestādi un atpakaļ 
uz mājām. No 2018. gada stāsies 
spēkā grozījumi saistošajos no-
teikumos, kuri paredz, ka mazno-
drošinātas ģimenes pabalsts tiks 
palielināts līdz 258 eiro uz vienu 
personu.

Protams, ir jautājums: cik ar 
savu palīdzību mēs kādam va-
ram palīdzēt, jo tas ir atkarīgs no 

cilvēka paša vēlmes tikt galā ar 
savām problēmām, bet tāpēc pa-
balsti, piemēram, maznodrošinā-
tām ģimenēm vai personām, ne-
kad nav liegti. Arī nākamajā gadā 
tiks paaugstināti pabalstu griesti 
maznodrošinātām ģimenēm, kas 
būs 60% no minimālās darba al-
gas. Lielāks atbalsts būs audžuģi-
menēm – 75% no minimālās algas 
par katru bērnu, pabalstu apmēra 
palielinājums attieksies arī uz pa-
balstiem represētām personām – 
ar 2018. gadu 100 eiro apmērā. 
Tāpat ir plānotas izmaiņas no-
vada saistošajos noteikumos, kas 
skars aizbildņus. No aizbildņiem 
tiek prasīts sirds siltums, bet paš-
valdība ir gatava palielināt viņu 
finansiālo atbalstu. Tiesa, naudai 
nevajadzētu būt galvenajam sti-
mulam, kāpēc ģimenei būtu jā-
izvēlas uzņemties aizbildniecību. 
Drīzāk jāatceras, ka katram bēr-
nam ir tiesības augt emocionāli 
veselam, saņemot mīlestību un 
tikai viņam vienam vien domātu 
aprūpi un uzmanību, kas bērnu-
namos nav iespējama,” atgādina 
K. Mozga. 

Sociālā dienesta vadītāja gan 
atzīst, ka pašlaik audžuģimeņu 
Saulkrastos nav, taču ir ģimenes, 

kas pieņēmušas bērnus aizbild-
niecībā. Tādu aizbilstamo bērnu, 
kas aug Saulkrastu iedzīvotāju ģi-
menēs, pavisam ir septiņi. 

„Skaidrs, ka tas ir ļoti nopietns 
solis – uzņemties aizbildniecību 
par kādu bērniņu –, jo jāapzinās, 
ka iznāks saskarties ar emocionāli 
cietušu bērnu. Tāpēc šādiem no-
pietniem lēmumiem ir jānobriest 
un tas var prasīt ilgāku laiku, pat 
gadus. Tas drīzāk ir sirds, nevis 
juridisks jautājums,” spriež soci-
ālā dienesta vadītāja. 

Nākamais, cerams, būs 
labu pārmaiņu gads
„Mums ir lielas cerības nākamajā 
gadā tikt pie jaunām telpām,” teic 
Kristīne Mozga. Tās atradīsies ār-
pus domes, un tas, viņasprāt, būs 
liels ieguvums, jo pašlaik sociā-
lais dienests darbojas ļoti šauros 
apstāk ļos novada domes ēkā. 

Piemēram, ja vienā kabinetā 
atrodas visi četri sociālie darbi-
nieki un pie katra no viņiem ir 
atnācis apmeklētājs, sarunas īsti 
neraisās, atzīst Ilga Osīte. Viņa 
skaidro, ka parasti ar cilvēku, 
kurš atnācis uz dienestu risināt 
savas problēmas, ir jārunā par 
ļoti privātām lietām – ģimeni, 

naudu, privāto dzīvi; tās ir lietas, 
kuras publiski apspriest neviens 
negrib. Turklāt Saulkrasti taču 
ir tik nelieli, un, lai arī burtiski 
cits citu pazīst, tomēr cilvēkiem 
gribas saglabāt savu privātumu. 
Plašākas telpas šo problēmu at-
risinātu. 

Savukārt dienesta vadītāja uz-
sver, ka līdz ar Jurģiem pavērsies 
iespējas iedzīvotājiem sniegt jau-
nus pakalpojumus. 

Nav jau noslēpums, kā jūtas 
cilvēki, kuriem mājās ir kopjami 
slimnieki vai ģimenes locekļi ar 
īpašām vajadzībām, kurus ikdienā 
nevar atstāt bez uzraudzības, viņa 
stāsta un piebilst, ka dienas cen-
tra atvēršana, kurā būtu iespēja 

uzturēties un darboties cilvē-
kiem, kam nepieciešama pastāvī-
ga aprūpe, dotu viņu tuviniekiem 
iespēju kaut uz brīdi veltīt laiku 
pašiem sev, iziet sabiedrībā, pa-
strādāt algotā darbā. Līdz šim gan 
tāda dienas centra Saulkrastos 
nav bijis, bet sabiedrība tā atvēr-
šanu uztvertu atzinīgi. 

Ko nozīmē būt 
sociālajam darbiniekam
„Saulkrasti ir vide, kur nevar ie-
jukt pūlī,” par savu vecvecāku, 
vecāku un pašas dzīves vietu 
saka Kristīne Mozga. Viņa stās-
ta, ka no Saulkrastiem devusies 
uz Rīgu, studējusi Latvijas Uni-
versitātes Pedagoģijas un psiho-

Kopīgi meklējam atspēriena punktu

Saulkrastu Sociāla dienesta vadītāja Kristīne Mozga (no labās) un 
sociālā darbiniece Ilga Osīte. Kolēģes atzīst, ka pats svarīgākais ir 
sociālā darbinieka attieksme pret cilvēkiem, kuri pie viņa atnākuši. 
Viena lieta ir pieņemt iesniegumu, bet cita – parunāties ar iesniedzēju. 
Tādā reizē cilvēkam, pat ja viņam nebūs tiesību saņemt pabalstu, ir 
svarīgi, ka viņu kāds ir uzklausījis un pateicis spēcinošu vārdu. 
Foto: Ģirts Kondrāts un no domes arhīva

Sociālā dienesta misija ir 
dot grūtībās nonākušam 

cilvēkam atspēriena 
punktu izejai no 

grūtībām, taču bez paša 
palīdzības visas viņa 

personiskās problēmas 
atrisināt nav iespējams.

Arvien vairāk 
uzsvars tiek likts uz 

dažādu pakalpojumu 
sniegšanu – ir iespējamas 

vizītes pie psihologa, 
veci un slimi cilvēki tiek 
nodrošināti ar aprūpes 

pakalpojumiem –, tātad 
tiek sniegta praktiska 

palīdzība.

Labdarības akcijā „Gaišus Ziemassvētkus” Saulkrastu pensionāru 
sarūpētie adījumi un citas dāvaniņas.

Sociālā dienesta darbinieces (pirmajā rindā no kreisās) S. Kipenko, 
I. Osīte, (otrajā rindā) K. Mozga, D. Seska. 
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Jau informējām, ka novembra sākumā Carnikavā risinājās sacen
sības „Carnikavas Atklātais paklājs baltajām jostām” džudo cīņā. 
Kopā ar citiem saulkrastiešiem 3. vietu izcīnīja arī Oskars Ungurs. 
Apsveicam!

Saulkrastieši palīdz iegūt 1. vietu

Novembra vidū Latvijas Karatē 
asociācijas (LKA) komanda 
trīs klubu – Vidzemes Karatē 
klubs, cīņas un mākslas centrs 
„Hagakure” un sporta klubs 
„White Phoenix” – un 24 sportistu 
sastāvā piedalījās vienā no 
Baltkrievijas spēcīgākajiem 
šotokan karatē turnīriem „9th 
Open International Shotokan 
Karatedo Tournament 
„Polessian Capital””, kas 
norisinājās Pinskā, Baltkrievijā. 

Šogad šis turnīrs pulcēja 320 da
lībnieku no 23 klubiem, kuri bija 
ieradušies no tādām valstīm kā 
Polija, Krievija, Baltkrievija un 

Latvija. Sportisti savā starpā sa
centās uz četriem laukumiem 
divās disciplīnās – „Kata” un „Ku
mite”.

Šajās sacensībās saulkrastieši 
Edvards Dūcis, Mārtiņš Druva 
un Maksims Halatins startēja 
disciplīnā „Kumite”. Edvards un 
Mārtiņš startēja kategorijā „Zēni, 
10–11 gadi, +40 kg”, kurā viņi zau
dēja trešajā kārtā un diemžēl ne
tika tālāk cīnīties par medaļām. 
Tāpat abi sportisti startēja kate
gorijā „Zēni, 12–13 gadi, 50 kg”, 
kurā veicās nedaudz labāk, bet arī 
tur līdz medaļām tikt nesanāca. 
Maksims Halatins startēja vīrie
šu kategorijās „18 gadi un vecā

ki, +75 kg” un „18 gadi un vecāki, 
„Open””, abās izcīnot godalgoto 
3. vietu. 

Šajā turnīrā bija arī tāda discip
līnā kā „Komandu kumite zēniem 
vecumā no 8 līdz 15 gadiem”, kurā 
piedalījās 17 komandu, un viena 
no tām bija LKA komanda, kuru 
pārstāvēja pieci sportisti, tostarp 
Edvards Dūcis. Sīvās un elpu aiz
raujošās cīņās, uzvarot vienu ko
mandu pēc otras, mūsu komanda 
izcīnīja godalgoto 1. vietu un lielo 
„Polessian Capital” kausu.

Treneris Kaspars Riekstiņš iz
saka lielu paldies sportistiem par 
nesalaužamo cīņas garu un vecā
kiem par milzīgo atbalstu!

Noslēgušās sacensības 
šautriņu mešanā un novusā
Pēdējā no 12 Saulkrastu šautriņu 
mešanas čempionāta posmiem 
piedalījās 14 sportistu. Pavisam 
gada laikā spēkus bija izmēģinā
juši 27 darts cienītāji. Izšķirošajā 
posmā par uzvarētāju kļuva Jurģis 
Grabčiks, kas ļāva viņam uzvarēt 
kopvērtējumā par 1 punktu, ap
steidzot Ilgvaru Korni. Trešajā 
vietā – Artis Blankenbergs.

Šogad Saulkrastu novusa čem
pionātā kopumā bija piedalījušies 
37 cilvēki. Pēdējā posmā sacentās 
23. Lai gan otro posmu pēc kārtas 
uzvarēja Eiropas jauniešu čempi
ons Arvīds Reinbergs, kopvērtēju
mā par uzvarētāju kļuva Laimonis 
Užalis, par 10 punktiem apsteidzot 
tuvāko sekotāju Lauri Ābolu. Tre

šajā vietā – Andris Lapsiņš. Dāmu 
konkurencē pirmo vietu izcīnīja 
Dina Kriščuka, otrajā vietā Monta 
Tīberga, trešajā – Sanita Tīberga.

Latvijas Karatē asociācijas komanda.

Šautriņu mešanas sacensību 
uzvarētāji. No kreisās: I. Kronis, 
J. Grabčiks, A. Blankenbergs.

Novusa čempionāta labākie.

Aizrautīgs pirātu šovs pēc grāmatas 
„Mellsila pirāti” motīviem

28. novembrī Saulkrastu nova
da bibliotēkā un Zvejniekciema 
vidusskolā notika neparasts 
literārs sarīkojums, kurā rakst
nieks, pedagogs un grāmatas 
„Mellsila pirāti” autors Arvīds 
Deģis ar saviem draugiem ieju
tās pirātu tēlos, dalījās stāstos 
par pirātu neticamajiem piedzī
vojumiem, dziedāja dziesmas 
un dejoja pirātu dejas. 

Teatralizētajā uzvedumā romāna 
autors saspēlē ar skatuves partneri 
centās uzburt īstu laikmeta atmos
fēru un iesaistīt darbībā arī jaunā
ko paaudzi gan apkalpes salīgšanā 
un kapteiņa ievēlēšanā, gan ap
slēptās mantas meklējumos un jū

ras kaujā. Uz skatuves A. Deģis at
tēloja pirātu kapteini, izdzīvoja un 
atdzīvināja sava vēsturiskā dēku 
romāna motīvus, kura darbība no
risinājās 17. gadsimtā Kurzemes un 
Zemgales hercogistē. Pasākumā 
no Zvejniekciema vidusskolas pie
dalījās 72 un no Saulkrastu vidus
skolas 54 audzēkņi un pedagogi. 
Izrādes laikā drosmīgākie iesaistī
jās zobenu kaujā, labprāt aplūkoja 
un iemēģināja pirātu arsenālu. 

Līdz šim „Mellsila pirātu” autors 
plašākai lasītāju saimei bija mazāk 
pazīstams, pēc šīs tikšanās reizes, 
iespējams, situācija mainīsies, jo 
patlaban visas autora grāmatas no 
bibliotēkas krājuma izsniegtas lasī
tājiem. Pēc pasākuma autors uzdā

vināja bibliotēkai savas grāmatas. 
A. Deģis lasītājiem zināms 

ar dzejoļu krājumiem „Debesu 
žonglieris” (2005), „Siržu bokss” 
(2007), „Tango reibums” (2010) 
un romāniem „Nesodāmais avan
tūrists” (2009) un „Mellsila pirāti” 
(2011), kurā rakstnieks izmantojis 
vēstures faktus un reālas perso
nas, kā arī teikas un nostāstus, 
ievijot tos savā radošajā fantāzijā. 

Saulkrastu novada bibliotē
kas projektu „Lasītava krusto
jumā” finansiāli atbalsta Valsts 
kultūrkapitāla fonds (VKKF) un 
Saulkrastu novada dome.

Ilze Dzintare, 
Saulkrastu novada bibliotēka

Sakām paldies
Svētku laiks tūlīt, tūlīt jau 
klāt! Saulkrastu mūsdienu 
deju grupa „Desperado” novēl 
visiem skaistu un brīnumiem 
bagātu Ziemassvētku laiku! 
Un ikvienam jaunajā gadā būt 
mērķtiecīgam, neatlaidīgam un 
vienmēr ieklausīties savā sirdī.

Laimīt, mums Ziemsvētkos mīļumu 
dāvā un svecīti gaiši, kas mirdz!
Laimīt, mums sirsniņā prieciņu ie-
lej un actiņās spožumu liec!
Laimīt, mums Ziemsvētku brīnumu 
sūti, lai piepildās sapnītis kluss!
Laimīt, Tu svētkos nāc arī pati, un 
svētība visiem mums būs!

Gada izskaņā vēlamies pateikt 
lielu paldies Saulkrastu nova
da domei par finansiālo atbal
stu 2016./2017. gada sezonā, kad 
mums bija iespēja piedalīties da
žādos konkursos un pasākumos 
Jaunpilī, Mālpilī, Valmierā, Rīgā un 
Liepupē! Esam ieguvuši gan īpašas 
nominācijas, gan, protams, lielisku 

pieredzi! Paldies Saulkrastu Kultū
ras un sporta centram par telpām, 
kur darboties. Paldies dejotāju ve
cākiem par atbalstu. Paldies ma
niem dejotājiem, ar kuriem jau 
aktīvi gatavojamies grupas 18 gadu 
jubilejas koncertam pavasarī! Pal
dies mūsu atbalstītājiem konkursā 
„Mūsdienu deju grupas „Despe
rado” bērnu un jauniešu labākā 
horeogrāfija 2017” – „Food Union” 
un „Lakto Pro”, „Egmont Latvija”, 
„Livonijai”, „Bite Taxi” un trenerei 
Ingai Burkovai.

Jaunā sezona ir sākusies ar 
jaunu izaicinājumu – regulārām 
meistarklasēm pie Latvijā pazīsta
miem un visu mīlētiem mūsdienu 
deju pasniedzējiem, kuri veido 
deju horeogrāfijas īpaši mūsu deju 
grupai gan 18 gadu jubilejas kon
certam, gan sacensībām. Mums 
patīk viss jaunais un radošais! 
Uz drīzu tikšanos mūsdienu deju 
grupas „Desperado” 18 gadu jubi
lejas koncertā – jau pavasarī!

Pirātu šovā aktīvi piedalījās arī Zvejniekciema vidusskolas skolēni. Foto: D. Dulpiņa

Foto no „Desperado” arhīva
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2017. gada 29. novembrī SAISTOŠIE NOTEIKUMI    Nr. SN 19/2017 
Apstiprināti Saulkrastu novada domes 2017. gada 29. novembra sēdē (prot. Nr. 19/2017 §29)

Grozījumi Saulkrastu novada domes 
2009. gada 13. jūlija 
saistošajos noteikumos Nr. 13
„Saulkrastu novada pašvaldības nolikums”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par paš-
valdībām” 21. panta pirmās daļas 
1. punktu un 24. pantu 

Izdarīt šādus grozījumus 
Saulkrastu novada domes 
2009.  ga da 13. jūlija saistošajos 
noteikumos Nr. 13 „Saulkrastu 
novada pašvaldības nolikums” 
(turpmāk – Noteikumi): 

1. Aizstāt 35.1. apakšpunktā 
vārdus „komitejas locekļiem” ar 
vārdu „deputātiem”.

2. Aizstāt 39. punktā vārdus 
„Pastāvīgo komiteju locekļi komi
tejas sēdē izskatāmos materiālus” 

ar vārdiem „Pastāvīgās komitejas 
sēdē izskatāmos materiālus depu
tāti”.

3. Papildināt 51. punktu ar 
jaunu teikumu šādā redakcijā: 
„Gadījumā, ja tiek veikti grozī
jumi šajā nolikumā, noteikumu 
projekts un lēmuma projekts iz
skatāms visās pastāvīgajās komi
tejās.”.

 
PASKAIDROJUMA 
RAKSTS

1. Projekta nepieciešamības 
pamatojums. Grozījumi veikti, 
lai precizētu Saulkrastu novada 

pašvaldības lēmējvaras struktūr
shēmu un veiktu atsevišķus re
dakcionālus precizējumus Saul
krastu novada domes 2009. gada 
13. jūlija saistošajos noteikumos 
Nr. 13 „Saulkrastu novada pašval
dības nolikums”.

2. Īss projekta satura izklāsts. 
Noteikumos ir veikti šādi grozī
jumi:

1) iestrādāta norma, kas pa
redz, ka gadījumā, ja tiek veikti 
grozījumi Saulkrastu novada do
mes 2009. gada 13. jūlija saistoša
jos noteikumos Nr. 13 „Saulkrastu 
novada pašvaldības nolikums”, 

tie skatāmi visās pastāvīgajās ko
mitejās;

2) veikti grozījumi Saulkras
tu novada domes 2009. gada 
13.  jūlija saistošo noteikumu 
Nr.  13 „Saulkrastu novada paš
valdības nolikums” 39. punktā un 
35.1. apakšpunktā, lai  paplašinātu 
deputātiem komitejas sēžu mate
riālu pieejamību.

3. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz pašvaldības 
budžetu. Saistošo noteikumu 
īstenošanai netiek prognozēta fi
nansiāla ietekme uz pašvaldības 
budžetu. 

4. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz sociāli eko-
nomisko stāvokli (uzņēmējdar-
bības vidi) pašvaldības teritorijā. 
Projektam nav tiešas ietekmes uz 
sociāli ekonomisko stāvokli.

5. Informācija par adminis-
tratīvajām procedūrām. Nav at
tiecināms.

6. Informācija par konsultā-
cijām ar privātpersonām. Nav 
notikušas konsultācijas ar privāt
personām.

Ervīns Grāvītis,  
domes priekšsēdētājs

2017. gada 27. septembrī SAISTOŠIE NOTEIKUMI    Nr. SN 15/2017 
Apstiprināti Saulkrastu novada domes 2017. gada 27. septembra sēdē (prot. Nr. 15/2017 §23)

Grozījumi Saulkrastu novada domes 
2013. gada 24. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 4 
„Par sociālās palīdzības pabalstiem 
Saulkrastu novadā”
Izdoti saskaņā ar likuma 
„Par pašvaldībām” 15. panta pirmās 
daļas 7. punktu, 43. panta trešo daļu
Sociālo pakalpojumu un sociālās 
palīdzības likuma 35. panta ceturto 
un piekto daļu
likuma „Par palīdzību dzīvokļa jau-
tājumu risināšanā” 14. panta sesto 
daļu
MK 2010. gada 30. marta notei-
kumiem Nr. 299 „Noteikumi par 
ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas 
personas atzīšanu par trūcīgu” 
19.4. apakšpunktu

1. Izdarīt šādus grozīju
mus Saulkrastu novada domes 
2013.  gada 24. aprīļa saistošajos 
noteikumos Nr. 4 „Par sociālās 
palīdzības pabalstiem Saulkrastu 
novadā” (turpmāk – Noteikumi):

1.1. svītrot no norādes uz no
teikumu izdošanas tiesisko pa
matu normatīvā akta nosauku
mu un vienību „MK 2006. gada 
19. decembra noteikumu Nr. 1036 
„Audžuģimenes noteikumi” 
43. punktu”;

1.2. aizstāt visā Noteikumu 
tekstā vārdu „ārkārtas” ar vārdu 
„krīzes”;

1.3. aizstāt Noteikumu 5. pun
ktā skaitļus un valūtas apzīmēju
mu „235,00 euro” aizstāt ar teiku
ma daļu „60% no valsts noteiktās 
minimālās darba algas”;

1.4. svītrot noteikumu 10.4. 
apakš punktu;

1.5. papildināt Noteikumu 19. 
punktu aiz vārda „nepārsniedz” ar 
teikuma daļu „70 % no minimālās 

darba algas valstī.” un aizstāt vār
du „pabalstu” ar vārdu „Pabalstu”;

1.6. svītrot Noteikumu VII no
daļu Pabalsts audžuģimenēm;

1.7. izteikt Noteikumu 25. pun
ktu šādā redakcijā:

„25. Pabalstu krīzes situāci
jā piešķir, neizvērtējot ģimenes 
(personas) ienākumus, bet, no
vērtējot situāciju, kurā ģimene 
(persona) katastrofas vai citu no 
ģimenes (personas) gribas neat
karīgu apstākļu dēļ pati saviem 
spēkiem nespēj nodrošināt savas 
pamatvajadzības un tai ir nepie
ciešama psihosociāla vai materiā
la palīdzība.”;

1.8. aizstāt Noteikumu 28. pun
ktā vārdus „Stihiskas nelaimes” ar 
vārdiem „Dabas katastrofas vai 
cilvēku izraisītās (antropogēnās) 
katastrofas”; 

1.9. papildināt noteikumus ar 
jaunu 28.1 punktu šādā redakcijā:

„28.1 Citos no personas gribas 
neatkarīgu apstākļu radītos krī
zes gadījumos, Sociālais dienests 
pieņem lēmumu par pabalsta pie
šķiršanu. Pabalsta apmēru nosaka 
atbilstoši valstī noteiktajam trū
cīgas ģimenes (personas) statusa 
līmenim, nepārsniedzot faktiskos 
izdevumus. Pabalstu izmaksā 
pārskaitījuma veidā pabalsta sa
ņēmējam vai pārskaita pakalpo
juma sniedzējam, pamatojoties 
uz krīzes situāciju apliecinošiem 
dokumentiem (piemēram, izzi
ņas, rēķini u.c.).”;

1.10.  svītrot Noteikumu 29. un 
30. punktu;

1.11.  svītrot noteikumu 31.6. 
apakšpunktu;

1.12.  izteikt Noteikumu 31.7. 
apakšpunktu šādā redakcijā:

„31.7. pilngadību sasniegušai 
personai var tikt piešķirts pa
balsts zobārstniecības pakalpoju
ma – zoba ekstrakcijas pakalpo
jumu apmaksai, nepārsniedzot 
40,00 euro gadā.”;

1.13.  papildināt Noteikumu 
33.3. apakšpunkta otro teikumu aiz 
vārda „Pabalstu” ar vārdiem „pie
šķir uz vienu mācību gadu un”;

1.14.  aizstāt Noteikumu 33.4. 
apakšpunktā vārdu „brīvpusdie
nām” ar vārdiem „ēdināšanas iz
devumiem”, svītrot vārdu „līdz” 
un papildināt aiz skaitļa „100%” 
ar vārdu „apmērā”;

1.15.  svītrot Noteikumu 33.5. 
apakšpunktu;

1.16.  izteikt XI nodaļas nosau
kumu šādā redakcijā „XI. Pabalsts 
sociālās aprūpes pakalpojumu 
nodrošināšanai”;

1.17.  izteikt Noteikumu 34. pun
kta pirmo teikumu šādā redakcijā: 

„34. Aprūpes pabalstu piešķir 
vientuļai vai atsevišķi dzīvojošai 
personai, vai invalīdam, kurš ve
selības problēmu dēļ nespēj veikt 
pašaprūpi un darbus sadzīvē, un 
kura ienākumi mēnesī nepār
sniedz 70 % no minimālās darba 
algas valstī.”;

1.18.  aizstāt Noteikumu 37. 
punktā nodaļas numurus „VI. un 
VII.” ar nodaļas numuru „VIII”.

2. Šie noteikumi stājas spēkā 
2018. gada 1. janvārī.

PASKAIDROJUMA 
RAKSTS

1. Projekta nepieciešamības 
pamatojums. Grozījumu izstrā
des nepieciešamību nosaka gro
zījumi Sociālo pakalpojumu un 
sociālās palīdzības likumā, kas 
stājas spēkā 2017. gada 9. febru
ārī. 

Ar grozījumiem audžuģime
nes pabalsts, pabalsts mirušās 
personas apbedīšanai ir svītro
ti no Saulkrastu novada domes 
2013. gada 24. aprīļa saistošajos 
noteikumos Nr. 4 „Par sociālās 
palīdzības pabalstiem Saulkras
tu novadā”, jo minētie pabalsti 
tiek piešķirti, neizvērtējot ģime
nes (personas) ienākumus, un 
tiks iekļauti 2013. gada 25. sep
tembra saistošajos noteikumos 
Nr. 15 „Par materiālo palīdzību 
Saulkrastu novadā”. 

Ar grozījumiem veikti citu re
dakcionāli precizējumi.  

2. Īss projekta satura izklāsts. 
1. Ar grozījumiem audžuģime
nes pabalsts, pabalsts mirušās 
personas apbedīšanai ir svītro
ti no Saulkrastu novada domes 
2013.  ga da 24. aprīļa saistošajos 
noteikumos Nr. 4 „Par sociālās 
palīdzības pabalstiem Saulkrastu 
novadā”, jo minētie pabalsti tiek 
piešķirti, neizvērtējot ģimenes 
(personas) ienākumus. Sakarā ar 
to, ka normas, kas regulē audžu
ģimenes pabalsta piešķiršanu, ir 
svītrotas no saistošajiem notei
kumiem, ir precizēta arī norāde 
uz saistošo noteikumu izdošanas 

tiesisko pamatu, svītrojot atsauci 
uz Ministru kabineta 2006. gada 
19. decembra noteikumu Nr. 1036 
„Audžuģimenes noteikumi” 43. 
punktu. 

2. Pamatojoties uz grozīju
miem Sociālo pakalpojumu un 
sociālās palīdzības likumā, kas 
stājas spēkā 2017. gada 9. febru
ārī, termins ārkārtas situācija ir 
aizstāts ar terminu krīzes situā
cija.

3. Saistošajos noteikumos maz
nodrošinātas ģimenes (personas) 
ienākumu līmenis ir noteikts 
60% apmērā no valsts noteiktās 
minimālās darba algas.

4. Veikti citi saistošo noteiku
mu precizējumi. 

3. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz pašvaldības 
budžetu. Saistošo noteikumu 
īstenošanai netiek prognozēta fi
nansiāla ietekme uz pašvaldības 
budžetu. 

4. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz sociāli eko-
nomisko stāvokli (uzņēmējdar-
bības vidi) pašvaldības teritorijā. 
Projektam nav tiešas ietekmes uz 
sociāli ekonomisko stāvokli.

5. Informācija par adminis-
tratīvajām procedūrām. Nav at
tiecināms.

6. Informācija par konsultā-
cijām ar privātpersonām. Kon
sultācijas ar privātpersonām nav 
notikušas.

Ervīns Grāvītis, 
domes priekšsēdētājs



10    Saulkrastu Domes Ziņas
2017. gada decembris

2017. gada 25. oktobrī SAISTOŠIE NOTEIKUMI     Nr. SN 16/2017
Apstiprināti Saulkrastu novada domes 2017. gada 25. oktobra sēdē (prot. Nr. 18/2017 §6)
Precizēti Saulkrastu novada domes 2017. gada 29. novembra sēdē (prot. Nr. 19/2017 §28)

Grozījumi Saulkrastu novada domes 
2013. gada 25. septembra saistošajos noteikumos Nr. 15 
„Par materiālo palīdzību Saulkrastu novadā”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par paš-
valdībām” 43. panta trešo daļu 

1. Izdarīt Saulkrastu novada 
domes 2013. gada 25. septembra 
saistošajos noteikumos Nr. 15 „Par 
materiālo palīdzību Saulkrastu 
novadā” (turpmāk – Noteikumi) 
šādus grozījumus: 

1.1.  papildināt norādi uz notei
kumu izdošanas tiesisko pamatu ar 
normatīvā akta nosaukumu un vie
nību „MK 2006. gada 19. decembra 
noteikumu Nr. 1036 „Audžuģime
nes noteikumi” 43. punktu”;

1.2. svītrot 7., 8., 9. punktu.
1.3. svītrot 9.1 punktā teikuma 

daļu „kuri nesaņem valsts apmak
sātas brīvpusdienas un” un aizstāt 
vārdus „izglītības iestādēs” ar vār
diem „vidusskolās”.

1.4. svītrot 9.2 punktā vārdus un 
skaitli „līdz 1. septembrim.”.

1.5. aizstāt 9.3 punktā vārdu 
„brīvpusdienas” ar teikuma daļu 
„ēdināšanas izdevumu segšanu 
100% apmērā”.

1.6. izteikt 9.4 punktu šādā re
dakcijā: 

„9.4 Lai saņemtu 9.3 punktā no
teikto materiālo palīdzību, viens 
no daudzbērnu ģimenes vecākiem 
iesniedz iesniegumu Dienestā. 

Materiālo palīdzību piešķir uz pe
riodu līdz kalendārā gada beigām.”.

1.7.  izteikt 9.5 punktu jaunā re
dakcijā: 

„9.5 Brīvpusdienas piešķir ar 
Dienesta lēmumu. Lēmums stājas 
spēkā ar nākamo dienu pēc Die
nesta sēdes.”. 

1.8.  Papildināt ar 9.6 punktu 
šādā redakcijā:

„9.6 Ēdināšanas izdevumus pie
šķir ar Dienesta lēmumu. Lēmums 
stājas spēkā ar mēneša, kurā pie
ņemts lēmums, pirmo datumu.”.

1.9.  aizstāt 14. punktā skaitli 
„45,00” ar skaitli „100,00”.

1.10. aizstāt 16. punktā vārdus 
„represētām personām, pieprasī
tājs” ar vārdiem „represētā persona”.

1.11. papildināt ar jaunu V.1 no
daļu šādā redakcijā:

„V.1 Pabalsts audžuģimenēm
21.2 Pabalstu audžuģimenēm iz

maksā, pamatojoties uz Saulkrastu 
novada bāriņtiesas lēmumu un 
Ministru kabineta noteikumiem, 
pašvaldības un audžuģimenes sav
starpēji noslēgtajiem līgumiem par 
bērna ievietošanu audžuģimenē.

21.3 Pabalsts audžuģimenēm: 
21.31. viena bērna uzturam mē

nesī – 75% apmērā no minimālās 
darba algas valstī;

21.32. apģērba un mīkstā inven
tāra iegādei ir vienreizējs un pie
šķirams vienam bērnam 145,00 
euro apmērā.”.

1.12. papildināt ar jaunu V.2 no
daļu šādā redakcijā:

„V.2 Materiālā palīdzība vasaras 
nometņu izdevumu samaksai

21.4 Bērnam bārenim, aizbildnī
bā esošam bērnam, bērnam inva
līdam piešķir materiālo palīdzību 
vasaras nometņu izdevumu sa
maksai, nepārsniedzot 120,00 euro 
apmēru.

21.5 Lai saņemtu 21.4 punktā mi
nēto materiālo palīdzību, pieprasī
tājs vēršas Dienestā ar iesniegumu, 
kas noformēts atbilstoši Iesniegu
mu likumā noteiktajām prasībām, 
un kurā ir norādīts kredītiestādes 
konta numurs, uz kuru pārskaitīt 
materiālo palīdzību.”.

1.13.  papildināt ar jaunu VI.1 no
daļu šādā redakcijā:

„VI.1 Vienreizēja materiālā pa
līdzība apbedīšanas izdevumu ap
maksai

26.1 Ja ir mirusi persona, kuras 
dzīvesvieta ir deklarēta Saulkrastu 
novada administratīvajā teritorijā 
un tai nav apgādnieku vai perso
nas, kas organizē mirušās personas 
apbedīšanu, Dienests slēdz līgumu 

ar fizisku (juridisku) personu, kura 
organizē mirušās personas apbedī
šanu, sedzot ar apbedīšanu saistī
tos izdevumus.

26.2 Mirušās personas piederī
gajam vai personai, kura uzņēmu
sies nodrošināt mirušās personas 
apbedīšanu, piešķir vienreizēju 
pabalstu valstī noteiktās minimā
lās algas apmērā, bet ne vairāk par 
faktiskajiem izdevumiem mirušās 
personas apbedīšanai. Pabalsta ap
mēru samazina par Valsts sociālās 
apdrošināšanas aģentūras izmak
sātā apbedīšanas pabalsta apmēru. 
Izdevumus apliecinoši dokumenti 
Saulkrastu sociālajā dienestā ie
sniedzami ne vēlāk kā trīs mēnešu 
laikā no izdevumu rašanās brīža.”.

2. Šie noteikumi stājas spēkā 
2018. gada 1. janvārī.

PASKAIDROJUMA RAKSTS
1. Projekta nepieciešamības 

pamatojums. Grozījumi veikti, lai 
papildinātu noteikumus ar materi
ālo palīdzību, ko piešķir, neizvērtē
jot personas ienākumus un mate
riālo stāvokli.

2. Īss projekta satura izklāsts. 
Saistošie noteikumi paredz:

1) svītrot normas, kas dublē 
MK noteikumos Nr. 1206 „Kārtība, 

kādā aprēķina, piešķir un izlieto 
valsts budžetā paredzētos līdzekļus 
pašvaldībām pamatizglītības iestā
des skolēnu ēdināšanai” un paredz 
bērniem, kas iegūst pamatizglītību 
sākumskolā, ēdināšanas maksas 
atvieglojumus 100 % apmērā.

2) papildināt Noteikumus ar 
jaunām nodaļām:

 Pabalsts audžuģimenēm,
 Materiālā palīdzība vasaras 

nometņu izdevumu samaksai,
 Vienreizēja materiālā palīdzī

ba apbedīšanas organizēšanai.
3. Informācija par plānoto 

projekta ietekmi uz pašvaldības 
budžetu. Saistošie noteikumi ne
paredz papildu finanšu līdzekļus.

4. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz uzņēmējdar-
bības vidi pašvaldības teritorijā. 
Nav attiecināms.

5. Informācija par administra-
tīvajām procedūrām. Saistošo no
teikumu izpildi nodrošinās pašval
dības iestāde „Saulkrastu sociālais 
dienests”.

6. Informācija par konsultāci-
jām ar privātpersonām. Nav attie
cināms.

Ervīns Grāvītis, 
domes priekšsēdētājs

2017. gada 29. novembrī SAISTOŠIE NOTEIKUMI   Nr. SN 20/2017
Apstiprināti ar Saulkrastu novada domes 2017. gada 29. novembra lēmumu (prot. Nr. 19/2017 §30)

Grozījumi Saulkrastu novada domes 2017. gada 30. augusta 
saistošajos noteikumos Nr. SN 14 /2017 „Par nekustamā īpašuma 
nodokli un nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 
piemērošanu Saulkrastu novadā”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par nekus-
tamā 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

1. Izdarīt Saulkrastu nova
da domes 2017. gada 30. augusta 
saistošajos noteikumos Nr. SN 
14/2017 „Par nekustamā īpašuma 
nodokli un nekustamā īpašuma 
nodokļa atvieglojumu piemēroša
nu Saulkrastu novadā” (turpmāk – 
Noteikumi) šādus grozījumus: 

1.1.  Izteikt 20. punktu šādā re
dakcijā:

„20. Noteikumu 14. punktā mi
nētos atvieglojumus piemēro ar 
taksācijas gada 1. janvāri, nodokļu 
maksātājam, kurš:

20.1. ir deklarējis dzīvesvietu 
savā nekustamajā īpašumā uz tak
sācijas gada 1. janvāri;

20.2. ir iesniedzis pašvaldībā ie
sniegumu atvieglojumu saņemša
nai (paraugs pielikumā).”.

1.2.  Svītrot 21. punktu.
1.3.  Papildināt ar 25.5. apakš

punktu šādā redakcijā:
„25.5. nodokļu maksātājam, 

kurš deklarējis dzīvesvietu savā ne
kustamajā īpašumā pēc taksācijas 
gada 1. janvāra.”.

1.4.  Izteikt pielikumu šo No
teikumu pielikumā pievienotajā 
redakcijā.

2. Grozījumi stājas spēkā ar 
2018. gada 1. janvāri.

PASKAIDROJUMA RAKSTS
1. Projekta nepieciešamības 

pamatojums. Saistošie noteiku
mi „Grozījumi Saulkrastu nova
da domes 2017. gada 30. augusta 
saistošajos noteikumos Nr. SN 14 
/2017 „Par nekustamā īpašuma no
dokli un nekustamā īpašuma no
dokļa atvieglojumu piemērošanu 
Saulkrastu novadā”” (turpmāk  – 
Noteikumi) izstrādāti, pamatojo
ties uz likuma „Par nekustamā īpa
šuma nodokli” 1. panta otrās daļas 
9.1 punktu, 2.1 daļu, 3. panta pirmo 
daļu, 1.4, 1.6 daļu, 5. panta trešo 
daļu, 9. panta otro daļu. 

Noteikumi nosaka kārtību, 
kādā nodokļu maksātājs var sa
ņemt nodokļa atvieglojumu par 
sev piederošu nekustamo īpašumu 
Saulkrastu novadā, kurš ir nodokļa 
maksātāja deklarētā dzīvesvieta. 

2. Īss projekta satura izklāsts. 
Noteikumi izstrādāti, lai noteiktu 
kārtību, kādā nodokļu maksātājs 
var saņemt nodokļa atvieglojumu 
par sev piederošu nekustamo īpa
šumu Saulkrastu novadā, ja šajā 
īpašumā ir personas deklarētā dzī
vesvieta. 

Noteikumi paredz, ka personām, 
kuras savu dzīvesvietu ir deklarē
jušas savā nekustamajā īpašumā 
Saulkrastu novadā, ir tiesības sa

ņemt atvieglojumu 70% apmērā, ja 
ir iesniegts iesniegums pašvaldībā. 

Noteikumu pielikumā ir pievie
nota iesnieguma forma, ko aizpilda 
nodokļa atvieglojuma pieprasītājs. 

Lai atvieglotu minētā nodok
ļa atvieglojuma saņemšanu, per
sona iesniegumu pašvaldībā var 
iesniegt, nosūtot pa pastu, faksu 
vai elektroniski, izmantojot drošu 
elektronisko parakstu vai pievie
nojot elektroniskajam pastam ske
nētu dokumentu, vai nodot perso
nīgi valsts un pašvaldības vienotā 
klientu apkalpošanas centrā. 

3. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz pašvaldības 
budžetu. Noteikumu īstenošanai 
tiek prognozēta neitrāla finansiāla 
ietekme uz pašvaldības budžetu, 
jo nodokļa atvieglojums nodokļu 
maksātājam, kurš deklarējis dzī
vesvietu savā nekustamajā īpašu
mā, ir tikai viens no vairākiem no
dokļa atvieglojuma veidiem. 

4. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz sociāli eko-
nomisko stāvokli (uzņēmējdar-
bības vidi) pašvaldības teritorijā. 
Projekts labvēlīgi ietekmē fiziskās 
personas, kuras ir deklarētas savā 
nekustamajā īpašumā Saulkrastu 
novadā. 

5. Informācija par adminis-
tratīvajām procedūrām. Nodokļa 
administrēšanas nolūkos nodokļa 
maksātājiem, lai saņemtu nodok

ļa atvieglojumu sakarā ar dzīves
vietas deklarāciju nodokļu mak
sātājam piederošajā nekustamajā 
īpašumā, ir jāiesniedz pašvaldībā 
iesniegums.

6. Informācija par konsultāci-

jām ar privātpersonām. Nav no
tikušas konsultācijas ar privātper
sonām.

Ervīns Grāvītis, 
domes priekšsēdētājs

 
Pielikums 

Saulkrastu novada domes 
2017. gada 30. augusta saistošajiem noteikumiem Nr. SN 2017/14 
„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 ar 1. un 2. grupas 
invaliditāti 
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 
Dzīvesvietas deklarāciju nodokļu maksātājam piederošajā nekustamajā īpašumā 
 

Iesniegumam pievienoju šādus dokumentus: 
invalīda apliecība (kopija), izdota ________________, derīga _____________________ 
līgums, par ieguldījumu publiskā infrastruktūrā (kopija)  
dokumentu, kas apliecina publiskā infrastruktūrā veikto ieguldījumu apjomu  
 

 

 
 
_________________      __________________________  
(paraksts)         (paraksta atšifrējums) 
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2017. gada 25. oktobrī   SAISTOŠIE NOTEIKUMI   Nr. SN 18/2017 
Apstiprināti Saulkrastu novada domes 2017. gada 25. oktobra sēdē (prot. Nr. 18/2017 §18)

Grozījumi Saulkrastu novada domes 
2009. gada 13. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 13
„Saulkrastu novada pašvaldības nolikums”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par paš-
valdībām” 
21. panta pirmās daļas 1. punktu un 
24. pantu 

Izdarīt šādus grozījumus Saul
krastu novada domes 2009. gada 
13. jūlija saistošajos noteikumos 
Nr. 13 „Saulkrastu novada pašval
dības nolikums” (turpmāk  – No
teikumi): 

1. Papildināt ar jaunu 6.5.1 
apakšpunktu šādā redakcijā:

„6.5.1 Informācijas tehnoloģiju 
nodaļa;”.

2. Svītrot 6.6. apakšpunktā tei
kuma daļu „informācijas sistēmu 
administratora,”.

3. Svītrot 9.6. apakšpunktu.

4. Svītro 9.10. apakšpunktu.
5. Papildināt ar jaunu 9.17. 

apakšpunktu šādā redakcijā:
„9.17. Izsoļu komisija.”. 
6. Izteikt 15.21 šādā redakcijā:
„15.2.1 sagatavo priekšlikumu 

Domei par pašvaldības iestāžu 
nelikumīgu un nelietderīgu lē
mumu atcelšanu;”.

 
PASKAIDROJUMA RAKSTS

1. Projekta nepieciešamības 
pamatojums. Grozījumi veikti, 
ņemot vērā strukturālās izmaiņas 
Saulkrastu novada pašvaldībā.

Ar grozījumiem tiek precizēti 
atsevišķi punkti Saulkrastu no
vada domes 2009. gada 13. jūlija 
saistošajos noteikumos Nr. 13 

„Saulkrastu novada pašvaldības 
nolikums”.

2. Īss projekta satura izklāsts. 
Noteikumos ir veikti šādi grozī
jumi:

1) pamatojoties uz 26.07.2017. 
domes lēmumu (prot. Nr. 12/2017 
§22) centrālās administrācijas sa
stāvā ir iekļauta Informācijas teh
noloģiju nodaļa;

2) atbilstoši Vides aizsardzības 
un reģionālās attīstības minis
trijas ieteikumam (08.03.2017. 
atzinums Nr. 3498) ir precizētas 
pašvaldības izpilddirektora piln
varas nelikumīgu un nelietderīgu 
pašvaldības iestāžu lēmumu at
celšanā;

3) pamatojoties uz 28.01.2016. 

Ministru kabineta rīkojumu Nr. 
96 „Par zemes reformas pabeig
šanu Saulkrastu novada lauku 
apvidū” un 25.03.2015. domes 
sēdes lēmumu (prot. 4/2015 §7) 
par zemes reformas pabeigšanu 
Saulkrastu novada Saulkrastu 
pilsētā, ir svītrota Zemes ko
misija.

4) pamatojoties uz 29.09.2017. 
domes ārkārtas sēdes lēmumu 
(prot. 16/2017 §3) par Saulkrastu 
novada pašvaldības Ielu un ceļu 
apsaimniekošanas komisijas lik
vidēšanu, ir svītrota Ielu un ceļu 
apsaimniekošanas komisija.

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

īstenošanai netiek prognozēta fi
nansiāla ietekme uz pašvaldības 
budžetu. 

4. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz sociāli eko-
nomisko stāvokli (uzņēmējdar-
bības vidi) pašvaldības teritorijā. 
Projektam nav tiešas ietekmes uz 
sociāli ekonomisko stāvokli.

5. Informācija par adminis-
tratīvajām procedūrām. Nav at
tiecināms.

6. Informācija par konsultā-
cijām ar privātpersonām. Nav 
notikušas konsultācijas ar privāt
personām.

Ervīns Grāvītis, 
domes priekšsēdētājs

Saulkrastu novada domes 29. novembra sēdes Nr. 19 lēmumi
Sēdē piedalās deputāti: E. Grāvītis, 
B. Veide, I. Veide, A. Dulpiņš, A. De
niškāne, G. Lāčauniece, O. Vanaga, 
S. Osīte, L. Vaidere, N. Līcis, M. Ki
šuro, A. Horsts, A. Aparjode.

Par īpašuma zemes ierīcības 
projekta izstrādi
Atļaut izstrādāt nekustamā īpašuma 
Smilšu iela 3, Saulkrasti, Saulkrastu 
novads, zemes ierīcības projektu, ka
dastra Nr. 80130020428.

Par zemes ierīcības projekta 
apstiprināšanu, adreses 
piešķiršanu un lietošanas mērķa 
noteikšanu
Apstiprināt SIA „Terra Topo’’ iz
strādāto nekustamā īpašuma Pļa
vas iela 15, Saulkrasti, Saulkrastu 
novads, zemes ierīcības projektu.

Par pārjaunojuma līguma 
noslēgšanu
Noslēgt ar personu 2004. gada 
1.  oktobra pārjaunojuma līgumu 
par zemesgabalu ar kopējo platību 
1168 m2 nomu.

Par grozījumiem un 
papildinājumiem zemes nomas 
līgumā
Grozīt 2016. gada 3. augusta ze
mes nomas līgumā iznomātā ze
mesgabala ar kadastra apzīmēju
mu 80330032811 kopplatību: no 
0,0600 ha uz 0,0728 ha.

Par palīdzības sniegšanu 
pašvaldības īrētās dzīvojamās 
telpas apmaiņā pret citu pašval-
dības īrējamu dzīvojamo telpu
Sniegt palīdzību divām personām 
pašvaldības īrētās dzīvojamās tel
pas apmaiņā pret citu pašvaldības 
īrējamu dzīvojamo telpu. 

Par Saulkrastu novada 
sabiedrības veselības veicināšanas 
plāna 2018.–2021. gadam izstrādi
1. Līdz 2017. gada 15. decembrim 
izveidot darba grupu Saulkrastu 
novada sabiedrības veselības veici
nāšanas plāna 2018.–2021. gadam 
izstrādei.
2. Līdz 2018. gada 1. martam iz
strādāt Saulkrastu novada sabied
rības veselības veicināšanas plānu 
2018.–2021. gadam.

3. Par atbildīgo Saulkrastu novada 
sabiedrības veselības veicināšanas 
plāna 2018.–2021. gadam izstrādē 
un darba grupas sastāva izveidē no
teikt izpilddirektoru Andreju Arni.

Par līguma noslēgšanu ar 
nodibinājumu 
Noslēgt līgumu ar termiņu līdz 
2018. gada 31. augustam ar nodi
binājumu „Kristīgi izglītojošs bēr
nu un jauniešu centrs „Matejs””, 
reģistrācijas Nr. LV 40003349153, 
par pašvaldības kompensāciju iz
maksu.

Par līguma noslēgšanu 
Noslēgt līgumu ar termiņu līdz 
2020. gada 31. decembrim ar SIA 
„Pūces skola”, reģistrācijas Nr. 
LV 40103489806, par pašvaldības 
kompensāciju izmaksu.

Par pašvaldības kompensācijas 
piešķiršanu
Piešķirt un aprēķināt pašvaldības 
kompensāciju divām personām 
par to, ka viņu bērni saņem privā
tās pirmsskolas izglītības iestādes 
pakalpojumu.

Par sadarbības līguma 
noslēgšanu ar Valsts izglītības 
satura centru
Noslēgt sadarbības līgumu ar 
Valsts izglītības satura centru par 
Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 
8.3.2.2./16/I/001 „Atbalsts izglītoja
mo individuālo kompetenču attīs
tībai” īstenošanu.

Par iekšējo noteikumu 
„Saulkrastu novada pašvaldības 
izglītības iestāžu stipendiju 
piešķiršanas nolikums” 
apstiprināšanu
Apstiprināt nolikumu „Saulkrastu 
novada pašvaldības izglītības ies
tāžu stipendiju piešķiršanas noli
kums”.

Par Saulkrastu novada 
domes saistošo noteikumu 
precizēšanu
Precizēt Saulkrastu novada domes 
saistošos noteikumus Nr.16/2017 
„Grozījumi Saulkrastu novada 
domes 2013. gada 25. septembra 
saistošajos noteikumos Nr. 15 „Par 

materiālo palīdzību Saulkrastu no
vadā””.

Par Saulkrastu novada 
domes saistošo noteikumu 
apstiprināšanu
Apstiprināt Saulkrastu novada do
mes saistošos noteikumus „Gro
zījumi Saulkrastu novada domes 
2009. gada 13. jūlija saistošajos no
teikumos Nr. 13 „Saulkrastu nova
da pašvaldības nolikums””.

Par Saulkrastu novada 
domes saistošo noteikumu 
apstiprināšanu
Apstiprināt Saulkrastu novada do
mes saistošos noteikumus „Gro
zījumi Saulkrastu novada domes 
2017. gada 30. augusta saistošajos 
noteikumos Nr. SN 14 /2017 „Par 
nekustamā īpašuma nodokli un 
nekustamā īpašuma nodokļa at
vieglojumu piemērošanu Saulkras
tu novadā””.

Par USG iekārtas iegādi un 
pamatkapitāla palielināšanu 
pašvaldības sabiedrībai ar 
ierobežotu atbildību „Saulkrastu 
slimnīca”
1. Vienas nedēļas laikā pēc lēmu
ma apstiprināšanas pārskaitīt 
30 000,00 euro uz PSIA „Saulkras
tu slimnīca” norēķinu kontu, un 
ieguldīt PSIA „Saulkrastu slimnī
ca” pamatkapitālā, lai nodrošinātu 
ultrasonogrāfijas iekārtas iegādi 
PSIA „Saulkrastu slimnīca” darbī
bas nodrošināšanai.
2. Palielināt PSIA „Saulkrastu slim
nīca” pamatkapitālu par 30 000 
daļām ar vienas daļas nominālvēr
tību 1,00 euro.

Par nekustamā īpašuma nodokļa 
parāda samaksas sadalīšanu 
termiņos
Atlikt līdz 27.11.2018. nokavē
to nekustamā īpašuma nodokļu 
maksājumu samaksu EUR 2483,67 
apmērā, ko sastāda pamatparāds 
EUR 2062,41 un nokavējuma nau
da EUR 421,26, par nekustamo īpa
šumu saskaņā ar parāda nomaksas 
grafiku.

Par nekustamā īpašuma nodokļa 
atvieglojuma piemērošanu

Piemērot nekustamā īpašuma no
dokļa atvieglojumu 50% apmērā 
vienai personai un 25% apmērā 
trim personām no aprēķinātās 
nekustamā īpašuma nodokļa 
summas par nekustamo īpašumu.

Par sadarbības līguma 
apstiprināšanu un noslēgšanu 
Apstiprināt sadarbības līguma pro
jektu ar akciju sabiedrību „Latvijas 
Valsts meži” par pašvaldības auto
ceļu izmantošanu un to ikdienas 
uzturēšanu. 

Par vidi degradējušas ēkas 
statusa atcelšanu 
Atcelt ēkai, kas atrodas nekusta
majā īpašumā Jūras prospekts 2A, 
Zvejniekciemā, Saulkrastu pagasts, 
Saulkrastu novads, ar kadastra nu
muru 8033 501 0032 sastāvā, noteik
to vidi degradējušas ēkas statusu, 
sākot ar 2017. gada 29. novembri.

Par līdzfinansējuma piešķiršanu 
projektam „Siltumavota 
efektivitātes paaugstināšana 
Zvejniekciemā”
Saulkrastu novada dome aplieci
na, ka ņems kredītu Valsts kasē 
191  460,00 euro (viens simts de
viņdesmit viens tūkstotis četri 
simti sešdesmit euro, 00 centu) 
apmērā un ieguldīs SIA „Saulkras
tu komunālserviss” pamatkapi
tālā, lai SIA „Saulkrastu komu

nālserviss” nodrošinātu projekta 
Nr. 4.3.1.0/17/A/008 „Siltumavota 
efektivitātes paaugstināšana Zvej
niekciemā” līdzfinansējumu.

Par pašvaldībai piederošās 
cirsmas Zvejnieku ielā 13, 
Saulkrastos, Saulkrastu novadā, 
izsoles rezultātu apstiprināšanu
1. Apstiprināt rezultātus par 
Saulkrastu novada pašvaldībai pie
derošās cirsmas izsoli, kas notika 
17.11.2017. 
2. Uzdot Juridiskajai nodaļai sa
gatavot pirkuma līgumu ar SIA 
„JOSA”, reģ. Nr. 44103058508, juri
diskā adrese: Lauku iela 14A, Cēsis, 
Cēsu novads, LV4101, par izsolē 
nosolīto cirsmu par izsoles pārdo
šanas cenu 3063,00 euro.

Ervīns Grāvītis, 
domes priekšsēdētājs

Visos minētajos lēmumos balso
jums vienbalsīgs.
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 no
tiks trešdien, 27. decembrī, plkst. 
15.00 Saulkrastu novada domē 
Raiņa ielā 8.

Stājas spēkā ziemas sezonas 
vilcienu kustības saraksts
Plānojot gan ikdienas gaitas, 
gan atpūtas braucienus 
vilcienā, a/s „Pasažieru 
vilciens” aicina ņemt vērā, 
ka no šā gada 10. decembra 
līdz pat nākamā gada vasaras 
sezonai spēkā ir jauns 
vilcienu kustības saraksts.

Pasažieri labprāt izmanto ka
batas formāta vilcienu kustības 
sarakstu, tāpēc arī šajā sezonā to 
iespējams bez maksas paņemt 
biļešu tirdzniecības kasēs lielā
kajās stacijās visos maršrutos.

Līdz 2018. gada aprīlim dar
badienās atsevišķu dienvidus 
reisu biļetes ir iegādājamas ar 
25% atlaidi. Visas biļetes ir ērti 
un bez uzcenojuma nopērka
mas arī mūsu mobilajā lietotnē, 
kuru bez maksas var lejupie
lādēt viedtālrunī ar „iOS” un 
„Android” operētājsistēmu.

Jaunais saraksts ir apskatāms 
www.pv.lv un aplikācijā viedierī
cēs. Visas izmaiņas jau ir ietver
tas un atspoguļotas gan drukā
tajos, gan elektroniskajos mūsu 
vilcienu kustības sarakstos.
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Pasākumu kalendārs

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

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

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

Tirāža: 3000 eksemplāri.

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

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

Novembrī Saulkrastu 

novada Dzimtsarakstu 

nodaļā reģistrēti

Dārta Andrejeva

Paula Pētersone

Selīna Balode

Herberts Rūdolfs Lapsiņš

Anna Širokova

Paulīne Masaļska

Sveicam mazuļus un viņu vecākus!

Sirsnīgi sveicam 

nozīmīgajā jubilejā

Āriju Andersoni

Teklu Frīdenbergu

Astrīdu Jēkabsoni

Grietu Mickāni

Margaritu Cauni

Irēnu Kupči

Brigitu Petuhovu

Jevgeniju Baranovu

Ivanu Juškeviču

Oļģertu Kadiķi

Gundegu Martirovu

Dzintru Tomsoni

Valdi Zviedri

Valiju Čemmi

Maiju Kantori

Valentīnu Kiseļevsku

Laimoni Grunduli

Saulkrastu novada dome 
izsaka līdzjūtību aizsaulē 
aizgājušo tuviniekiem.

Nikolajs Gerusovs
27.11.1938.–03.11.2017.

Antoņina Grīnhofa
27.08.1937.–06.11.2017.

Viktors Ignatovičs
16.05.1929.–10.11.2017.

Gotfrīds Visvaldis Hāzenfūss
05.02.1928.–17.11.2017.

Mārtiņš Ruša
11.11.1940.–19.11.2017.

Ausma Celma
16.06.1933.–21.11.2017.

Daina Pūle
30.01.1940.–25.11.2017. Saulkrastu novada bibliotēkā

IZSTĀDES 
•	 „Literatūrzinātniecei,	 folkloristei,	 politiķei,	 Latvijas	 Valsts	 prezi
dentei (1999–2007) Vairai VīķeiFreibergai – 80 (1937)”.
•	 „Mūžam	zaļojošās	zemes	aicinājums	–	rakstniekam,	kritiķim,	lite
ratūrzinātniekam Andrejam Upītim – 140”.
•	 „Rakstniecei,	esejistei	Zentai	Mauriņai	–	120”.
•	 „Aktierim	Harijam	Liepiņam	–	90”.
•	 „Dzejniekam	Jānim	Ziemeļniekam	–	120”.
•	 Saulkrastu	novada	bibliotēkas	jauno	grāmatu	izstāde.
•	 Bērnu,	jauniešu	un	vecāku	žūrijas	grāmatu	kolekcija.
•	 Lasītavā	 izstāde	 „Un,	 siltām	rokām	skaudams	zemes	 telpu,	Nāk	
senais, mīļais Ziemassvētku vakars”. /V. Mora/
•	 Saulkrastu	gleznotāju	studijas	„Ultramarīns”	izstādē	„No	Jāņiem	
līdz Mikeļiem” apvienoti vasaras iespaidi un krāsainais rudens.

Ziemassvētku laika dievkalpojumi
Saulkrastu Katoļu baznīcā

Svētdien, 24. decembrī, plkst. 21.00 Ziemassvētku svētva
kars – Ganiņu Svētā Mise.
Pirmdien, 25. decembrī, plkst. 9.00 Pirmie Ziemassvētki.
Svētdien, 31. decembrī, plkst. 12.00 Sv. ģimenes diena (tiks 
dota svētība ģimenēm).
Svētdien, 7. janvārī, plkst. 12.00 Zvaigznes diena jeb Triju ķē
niņu diena (tiks svētīts krīts, līdzpaņemtie cēlmetāli un rotaslietas).
Detalizētāka informācija pa tālr. 25909060, 
priesteris Ilmārs Kravalis

Saulkrastu bibliotēkā apskatāma 
Saulkrastu gleznotāju studijas 
„Ultramarīns” (vad. Māra Alena) 
darbu ekspozīcija „No Jāņiem 
līdz Mārtiņiem”. Izstāde apska
tāma Saulkrastu bibliotēkas dar
ba laikā visu decembri. 

16. decembrī no 10.00 Saules 
laukumā Ziemassvētku tirdziņš! 
Gaidīsim Latvijā ražotas pārti
kas tirgotājus, amatniekus un 
rokdarbniekus! Īpaši aicinām 
visus Saulkrastu amatniekus un 
rokdarbniekus, arī gardumu ra
žotājus! 
Lūdzam pieteikties iepriekš pa 
tālruni 67954179 darba dienās no 
9.00 līdz 17.00! Uzmanību! Vietu 
skaits ir ierobežots! 
Tirdziņā no 11.00 viesosies fol
kloras kopa „Dvīga”, koklētāju 
ansamblis „Saule” un mūsdienu 

deju grupas „Fractus” un „Despe
rado”! Lai izdotos Ziemassvētku 
zumba, aicinām mazos apmeklē
tājus padomāt par maskām! As
prātīgākajiem – balviņas! 

16. decembrī 11.00–13.00 
Saulkrastu bibliotēkā Saulkrastu 
gleznotāju studija „Ultramarīns” 
(vad. M. Alena) aicina ikvienu 
piedalīties radošajās darbnīcās 
„Ziemassvētku kartiņa”! 

17. decembrī 12.00 VJMMS tel
pās Ostas ielā 15 Saulkrastu kok
lētāju ansambļi „Saule” un „Mazā 
saule” aicina uz Ziemassvētku 
koncertu! Ieeja brīva.

31. decembrī no 23.00 Sau
les laukumā gaidīsim visus, lai 
kopā ar grupu „Keksi” pavadītu 
gada pēdējo stundu un sagaidītu 

jauno 2018. gadu! Dažas minū
tes pirms pusnakts būs svinīgas 
uzrunas, bet tūlīt pēc pusnakts 
(00.05) – svētku salūts! Salūta 
vieta tiks paziņota īsi pirms tā no
rises atkarībā no laikapstākļiem! 
Pēc svētku salūta turpināsies de
jas ar grupu „Keksi”!
Iedzīvotāju ērtībām kursēs bez
maksas autobuss maršrutā: Meln
sila iela (23.00)–centrs–Baltā kāpa 
(23.20)–centrs. Pēc sarīkojuma 
Saules laukumā (00.45) – atpakaļ.
Sarīkojuma ilgums – 2 stundas.

SPORTA AFIŠA
15. decembrī 20.00 sporta cen
trā LBL3 spēle: „Saulkrasti”–„Tal
si”.
16. decembrī 15.00 sporta cen
trā Latvijas telpu futbola virslīgas 
spēle: „Monarhs”–„Nikars”.
6. janvārī 15.00 sporta centrā 

Latvijas telpu futbola virslīgas 
spēle: „Monarhs”–„Beitar”.
12. janvārī 20.00 sporta centrā 
Saulkrastu čempionāts šautriņu 
mešanā, 1. posms.
13. janvārī 10.00 kafejnīcā „Cie
tais rieksts” Saulkrastu čempio
nāts zolītē, 1. posms.
14. janvārī 11.00 sporta centrā 
Saulkrastu čempionāts novusā, 
1. posms.

SENIORU AKTIVITĀTES
9. janvārī 13.00 Jauniešu mājā 
pensionāru tikšanās. Filma „Mēs 
esam saulkrastieši”.
17. janvārī kolektīvs izrādes „Svi
nības” apmeklējums Dailes teātrī.
18. martā koncerta apmeklē
jums kultūras pilī „Ziemeļblāz
ma”.
Tālrunis uzziņām 26437766.
Veselīgu jauno gadu!

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.

PIEŅEMŠANAS DIENAS,  
DATUMS

PIEŅEMŠANAS 
LAIKS

REĢISTRATŪRA pirmdiena, trešdiena, 
piektdiena
otrdiena, ceturtdiena

08.00–16.00

09.00–17.00

STEIDZAMĀS MEDICĪNISKĀS 
PALĪDZĪBAS PUNKTS

katru dienu 00.00–24.00

ĀRSTU KONSULTĀCIJAS : PIEŅEMŠANA PĒC IEPRIEKŠĒJA 
PIERAKSTA PA TĀLR. 67952700

Endokrinoloģe Brigita VIZIŅA 19. decembris 14.00–17.00

Kardiologs 13. decembris 9.00–13.00

Dermatoloģe Ruta BARLO 29. decembris 9.00–12.00

Otolaringoloģe 
Ilona KRONBERGA

ceturtdiena 13.30–16.00

Acu ārste Ausma SPROĢE pirmdiena 10.00–15.00

Acu ārste Sandra AUSEKLE pēc iepriekšēja pieraksta

Neiroloģe Dace DZIRKALE pirmdiena 14.00–16.00

Neirologs Ainārs VECVAGARS 15. decembris 11.00–16.00

Interniste Tatjana GRUZDOVA pēc iepriekšēja pieraksta

Ķirurgs Aleksandrs KUZŅECOVS otrdiena
piektdiena

14.00–17.00
9.00–13.00

Ķirurgs Andris ZEMĪTIS trešdiena 9.00–12.00

Ķirurgs Nikolajs DUPLIŠČEVS pirmdiena 9.00–12.00

USG A.MICKEVIČA darbdiena 8.15–9.00

Ginekoloģe A. Mickeviča 
(iepriekšējs pieraksts pa tālr. 
26539333)

pirmdiena, otrdiena, 
trešdiena, ceturtdiena
piektdiena

9.00–13.00

9.00–17.00

Rentgena kabineta 
darba laiks 

decembrī
Pirmdiena

18. decembris 9.00–16.00
25. decembris 9.00–16.00

Otrdiena
12. decembris 12.00–17.00
19. decembris 12.00–17.00
26. decembris 12.00–17.00

Trešdiena
13. decembris 9.00–13.30
20. decembris 9.00–14.00
27. decembris 9.00–14.00

Ceturtdiena
14. decembris 9.00–16.00
28. decembris 9.00–14.00

Piektdiena
15. decembris 9.00–14.00
22. decembris 9.00–13.00
29. decembris 9.00–14.00

Pašvaldības policijas 
paveiktais novembrī
Novembrī Saulkrastu pašvaldības 
policijas darbinieki ir saņēmu
ši 32 izsaukumus, par dažādiem 
pārkāpumiem aizturētas 7 per
sonas, 5 personas nogādātas Rī
gas reģiona pārvaldes Saulkrastu 
policijas iecirknī tālāku darbību 
veikšanai un divas personas savā 
dzīvesvietā.

Sastādīti 34 administratīvā 
pārkāpuma protokoli, 21 proto
kols par ceļu satiksmes noteiku
mu neievērošanu, 2 protokoli par 
teritorijas un piegulošās teritori
jas nesakopšanu, 1 protokols par 
nenoslēgtu līgumu ar sadzīves 
atkritumu apsaimniekotāju un 
10  protokoli par mājas nume
rācijas plāksnes neatbilstību vai 

neesamību atbilstoši saistošo no
teikumu prasībām.

Uzsāktas 55 administratīvā pār
kāpuma lietvedības – par līgumu 
nenoslēgšanu ar sadzīves atkritu
mu apsaimniekotāju, par mājas (is
tabas) dzīvnieku labturības notei
kumu neievērošanu, par teritorijas 
nesakopšanu un par ēku numuru 
vai nosaukumu plākšņu neizvieto
šanu pie nekustamā īpašuma. 

Divos gadījumos izsaukti dzīv
nieku patversmes „Mežavairogi” 
darbinieki, lai sniegtu palīdzību 
cietušajiem un savāktu bojāgāju
šos dzīvniekus. 

Guntis Vinteris, 
pašvaldības policija

Ainavu dārgumi
Ainavu ekspertu padome ir pie
ņēmusi lēmumu elektroniskajā 
Latvijas ainavu dārgumu krātuvē 
iekļaut 50 ainavas, tajā skaitā arī 
Vidzemes akmeņainās jūrmalas 
ainavu (Veczemju klintis, Sarka
nās klintis, Ķurmjrags, Zvejniek
ciems). Tādēļ ikviens tiek aicināts 
līdz 2018. gada 14. februārim tī
mekļa vietnē www.ainavudargu-
mi.lv sadaļā „50 ainavu dārgumu 
saraksts” iesniegt savus atmiņu 
stāstus, nostāstus, leģendas, fo
togrāfijas un citus attēlus, kā arī 

vēlējumus nākotnei par krātuvē 
iekļautajām ainavām un to sagla
bāšanu.

Ja savus atmiņu stāstus par no
tikumiem un zīmīgām personī
bām vēlaties gatavot rokrakstā vai 
iesniegt citus materiālus (avīžu 
rakstus u.c.), lūgums tos ieskenēt 
un sūtīt uz elektroniskā pasta ad
resi: ainavudargumi@varam.gov.
lv. Ja nepieciešams, materiālu un 
fotoattēlu skenēšanā un elektro
niskajā sūtīšanā ir iespēja saņemt 
palīdzību publiskajās bibliotēkās.




