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

Saulkrastu Lielā balva ir augstākais 
Saulkrastu novada domes apbal
vojums. Saulkrastu Lielo balvu – 
mākslas darba atveidojumu – un 
naudas balvu piešķir kā apbalvo
jumu par izciliem nopelniem vai 
sasniegumiem Saulkrastu pašvaldī

bas labā tautsaimniecības, zinātnes, 
veselības aizsardzības, sociālās ap
rūpes, drošības, kultūras, izglītības, 
sporta, sabiedriskajā, saimnieciska
jā darbā un Saulkrastu vārda popu
larizēšanā. Izsniedzot Saulkrastu 
Lielo balvu, īpašniekam tiek izmak
sāta vienreizēja naudas balva četru 
minimālo mēnešalgu apmērā.

Apbalvojumu var piešķirt fizis
kai personai, juridiskai personai, 
Saulkrastu novada domes insti
tūcijai, pašdarbības kolektīvam, 
sporta kolektīvam. 

Tiesības ieteikt apbalvošanai 
citu personu, iesniedzot Saul kras
tu novada domē rakstisku ierosi
nājumu, ir fizisku personu grupai 
(ne mazāk kā 5 personas), juridis
kai personai, domes deputātam.

Ierosinājumā par apbalvoša-
nu jānorāda:

1) apbalvojamās personas da
ti – vārds, uzvārds, dzīvesvieta vai 
nosaukums un adrese;

2) nopelnu apraksts, par ku
riem ierosina apbalvošanai;

3) dati par iesniedzēju – vārds, 

uzvārds, dzīvesvieta vai nosau
kums un adrese.

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

Juridiskas personas ierosināju
mam par personas izvirzīšanu ap
balvojumam jāpievieno lēmums.

Saulkrastu Lielo balvu plānots 
pasniegt Saulkrastu svētkos, kas 
šogad notiks no 10. līdz 12. augus
tam.

Kopīgiem spēkiem paveiktais
Turpinot tradīciju, arī šogad 
Lielās talkas laikā talkotāji 
sakopa apkārtējo vidi un veica 
labiekārtošanas darbus.

Saulkrastu florbola komandas 
dalībnieki uzkopa Jūras parku, 
Saulkrastu novada domes darbi
nieki sakārtoja skvēriņu pie Lat
vijas karoga, un kā vienmēr aktīvi 
darbojās ciematu (dārzkopības 
kooperatīvu) iedzīvotāji, sakopjot 
savu apkārtni. Kopumā savākti 
vairāk nekā 30 m3 atkritumu.

Savukārt nestandarta atkritu
mu akcijas laikā, ko Saulkrastu 
novada dome rīkoja sadarbībā ar 
SIA „ZAAO”, tika nodoti 240 m3 

lielgabarīta atkritumu.
Saulkrastu novada domes izsa

ka pateicību visiem, kas piedalījās 
novada labiekārtošanas un sakop
šanas darbos. Turēsim tīru un sa
koptu mūsu novadu!

Visi aicināti uz sezonas 
atklāšanas pasākum

Saulkrastu peldvietai 
piešķirts Zilais Karogs
Saulkrastu novada peldvietai 
„Centrs” jau piekto gadu 
pēc kārtas piešķirts Zilais 
karogs. Tas nozīmē, ka 
ir izpildīti starptautiskās 
ekoprogrammas kvalitātes 
33 kritēriji ūdens, vides 
pārvaldes, vides informācijas 
un izglītības, tostarp arī 
labiekārtojuma un servisa 
jomās.

Latvijā Zilā karoga kandidātus 
vērtē Nacionālā žūrija, kuras sa
stāvā ir pārstāvji no dažādām ar 
ilgtspējīgu saimniekošanu un 
vides aizsardzību saistītām insti
tūcijām un organizācijām. Zilā 
karoga Nacionālo žūriju vada 
vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrs.

Zilais karogs ir pasaules po
pulārākais tūrisma ekosertifi
kāts, kas ir plaši atpazīts gan 

iedzīvotāju, gan pašvaldību un 
vides institūciju vidū. 

Kritēriju ieviešana nodrošina 
pilnvērtīgu metodoloģiju peld
vietu apsaimniekošanai, kurā ir 
ņemti vērā visi vides aizsardzī
bas un ilgtspējīgas attīstības fak
tori un pievērsta liela uzmanība 
vides kvalitātes uzturēšanai un 
bioloģiskās daudzveidības aiz
sargāšanai. 

Iesaistoties kampaņā, pašval
dības apņemas īstenot arī plašā
kas vides informācijas un izglītī
bas iniciatīvas. 

Jau sestdien, 19. maijā, atklāsim vasaras sezonu ar velobraucienu 
„Ieripo Saulkrastu vasarā!” un svinēsim Muzeju nakti! Vairāk informācijas – 12. lpp.

Simtgades skvēriņā 
tika savesta melnzeme un 

iesēts zāliens.
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Sāks ūdensapgādes un 
kanalizācijas sistēmas izbūves darbus
Realizējot ūdens saimniecības 
pakalpojumu attīstību 
Saulkrastu novadā, maijā 
sāks ūdensapgādes un 
kanalizācijas sistēmas 
izbūves darbus.

Būvniecības darbi norisināsies 
vairākos posmos. Pirmie darbi 
notiks projekta II posmā Duntes 
un Upes ielā un Jūras prospektā, 
kā arī projekta IV posmā – Pabažu 
ielā. Jūnijā darbus plānots uzsākt 
projekta II posmā Meža prospek
tā un IV posmā – Mednieku, Tīk
lu, Skuju, Lašu, Inčupes ielā.

Ar plānoto darbu grafiku 
var iepazīties interneta vietnes 

www. saulkrasti.lv sadaļā „Ūdens
saimniecības attīstības projekts”.

Neskaidrību gadījumos aici
nām sazināties pa tālr. 28638505 
(Jānis Kaprano) vai 20242148 
(Aleksandrs Zoričs).

Ūdensapgādes un kanalizāci
jas sistēmas izbūves darbi notiek 
Eiropas Savienības Kohēzijas 
fonda (KF) darbības programmas 
„Izaugsme un nodarbinātība” 
prioritārā virziena „Vides aiz

sardzība un resursu izmantoša
nas efektivitāte” 5.3.1. specifiskā 
atbalsta mērķa (SAM) „Attīstīt 
un uzlabot ūdensapgādes un 
kanalizācijas sistēmas pakalpo
jumu kvalitāti un nodrošināt 
pieslēgšanas iespējas” projekta 
„Ūdenssaimniecības pakalpoju
mu attīstība Saulkrastos, II kārta” 
ietvaros.

SIA „Saulkrastu komunālserviss”

Notiks ūdens 
rezervuāru un 
ūdensvada dezinfekcija
Lai piegādātu tīru ūdeni un no
drošinātu kvalitatīvu pakalpoju
mu, sabiedrība ar ierobežotu atbil
dību „Saulkrastu komunālserviss” 
divreiz gadā atbilstoši 14.11.2017. 
MK noteikumiem Nr. 671 „Dzera
mā ūdens obligātās nekaitīguma 
un kvalitātes prasības, monito
ringa un kontroles kārtība” veic 
Saulkrastos un Zvejniekciemā 
esošo ūdens uzglabāšanas rezer
vuāru, tajā skaitā arī ūdensvada, 
dezinfekciju, izmantojot hloru. 

Dezinfekcijas laikā hlora dau
dzums ūdenī būs pieļaujamās 
normas robežās, un to drīkst iz
mantot ikdienas vajadzībām, tajā 
skaitā uztura gatavošanā.

Informējam, ka šogad pirmā 
hlorēšana tiks uzsākta 15. maijā 
un turpināsies līdz mēneša bei
gām.

Nākamā dezinfekcija plānota 
šī gada septembrī. 

SIA „Saulkrastu komunālserviss”

Izsludināts iepirkums 
siltumavota efektivitātes 
paaugstināšanai Zvejniekciemā
Sabiedrība ar ierobežotu 
atbildību „Saulkrastu 
komunālserviss” uzsākusi 
iepirkuma procedūru 
siltumavota efektivitātes 
paaugstināšanai, īstenojot 
Zvejniekciema katlumājas 
modernizāciju, kuru veiks 
projekta „Siltumavota 
efektivitātes paaugstināšana 
Zvejniekciemā” ietvaros.

Iepirkuma priekšmets ir siltum
avota efektivitātes paaugstināšana 
katlumājā Bērzu alejā 3a, piegādā
jot un uzstādot šķeldas katlu ar 

jaudu 1 MW un rezerves kokskai
du granulu katlu ar jaudu 0,4 MW, 
tajā skaitā, izstrādājot projektu 
un arī autoruzraudzību un veicot 
visus nepieciešamos būvniecības 
darbus atbilstoši spēkā esošajiem 
normatīvajiem aktiem un saskaņā 
ar tehnisko specifikāciju.

Pretendentiem piedāvājumi 
jāiesniedz līdz šī gada 21. maijam.

Plānots, ka Zvejniekciema kat

lumājas modernizācijas darbi tiks 
pabeigti līdz nākamās apkures se
zonas sākumam.

Plašāka informācija par pro
jektu „Siltumavota efektivitātes 
paaugstināšana Zvejniekciemā” 
(projekta Nr. 4.3.1.0/17/A/008) 
pieejama interneta vietnē www.
komunalserviss.lv.

SIA “Saulkrastu komunālserviss”

Tīrīs meliorācijas 
sistēmu un caurtekas
Saulkrastu novada dome 
ir noslēgusi līgumu ar SIA 
„Mežgaļi” par meliorācijas 
sistēmas un caurteku tīrīšanas, 
kā arī caurteku atjaunošanas 
darbiem pašvaldības 
administratīvajā teritorijā.

Darbi notiks Bērzu alejā, pie Zvej
niekciema vidusskolas, Tallinas 

ielā, ciemos „Saulīte”, „Roze”, 
„Āres”, ciema „VEFBiķernieki” 
Desmitajā ielā un ciema „Ķīš
upe 2” Ziedu un Liliju ielā, kā arī 
Lauku, Noliktavas, Smilšu ielā 
Saulkrastos.

Kopumā tiks iztīrītas un atjau
notas caurtekas 341 m un grāvji 
2940 m garumā. Plānots, ka darbus 
pabeigs līdz šī gada jūnija vidum.

Pašvaldības policijas paveiktais aprīlī
Aprīlī Saulkrastu Pašvaldības po
licijas darbinieki ir saņēmuši 60 
izsaukumus. Četros gadījumos 
policijas palīdzība bija nepiecie
šama citiem dienestiem. Par da
žādiem pārkāpumiem aizturētas 
5 personas, 3 personas nogādātas 
Rīgas reģ. pārvaldes Saulkrastu 
policijas iecirknī tālāku darbību 
veikšanai. Sniegta palīdzība čet
rām krīzes situācijā nonākušām 
personām.

Sastādīti 57 administratīvā 
pārkāpuma protokoli, no tiem 35 
protokoli par ceļu satiksmes no
teikumu neievērošanu, 11 proto
koli par numuru plākšņu neizvie

tošanu pie nekustamā īpašuma, 
4 par atrašanos sabiedriskā vietā 
alkohola reibuma stāvoklī un 7 
par citiem Latvijas Administratī
vo pārkāpuma kodeksā minētiem 
pārkāpumiem.

Uzsāktas 46 administratīvā 
pārkāpuma lietvedības par ēku 
numuru vai nosaukumu plākšņu 
neizvietošanu pie nekustamā īpa
šuma un zemes apsaimniekoša
nas pasākumu neizpildīšanu, lai 
novērstu kūlas veidošanos. 

Trīs gadījumos izsaukti dzīv
nieku patversmes „Mežavairogi” 
darbinieki, lai sniegtu palīdzību 
cietušiem vai aizvāktu bojā gāju

šos dzīvniekus.
Saulkrastu Pašvaldības policija 

atgādina: ja ir nepieciešama tūlī
tēja palīdzība, zvani 24/7!

Neatliekamās medicīniskās 
palīdzības dienests – 113;

Valsts ugunsdzēsības un glāb
šanas dienests – 112;

Valsts policija – 110;
Saulkrastu Pašvaldības polici

ja – 67142525;
Gāzes avārijas dienests – 114;
Saulkrastu komunālserviss – 

67951361.
 

Helēna Brūna, 
Saulkrastu Pašvaldības policija

Uzsākta ūdensvada 
un kanalizācijas izbūve 
pie Baltās kāpas
Saulkrastu novada dome ir 
noslēgusi līgumu ar SIA „BT 
Būve” par ūdensvada un 
kanalizācijas izbūves darbu 
veikšanu teritorijā pie Baltās 
kāpas. Plānots, ka būvdarbi 
tiks pabeigti līdz šī gada maija 
beigām.

Izbūves darbi tiks veikti projek
ta „Publiskās infrastruktūras 
nodrošināšana uzņēmējdarbības 
atbalstam pie Baltās kāpas teri
torijas” ietvaros, kura mērķis ir 

nodrošināt jaunizbūvēto kafej
nīcu un pārbūvējamo tualeti ar 
ūdensvada un kanalizācijas pie
slēgumu, tādējādi sniedzot atbal
stu uzņēmējdarbības attīstībai un 
nodrošinot kvalitatīvu tūrisma 
pakalpojumu. 

Eiropas Lauksaimniecības fon
da lauku attīstībai Latvijas Lauku 

attīstības programmas 2014.–
2020. gadam apakšpasākuma 
„Darbību īstenošana saskaņā ar sa
biedrības virzītas vietējās attīstības 
stratēģiju” projekts Nr. 1704AL11
A019.2202000001 „Publiskās in
frastruktūras nodrošināšana uzņē
mējdarbības atbalstam pie Baltās 
kāpas teritorijas”.

Saulkrastu novada 
tūrisma uzņēmējus aicina 
iesniegt informāciju
Maijā Saulkrastu tūrisma 
informācijas centrs plāno izdot 
Saulkrastu novada tūrisma 
karti, tāpēc Saulkrastu novada 
tūrisma pakalpojumu sniedzēji 
aicināti iesniegt informāciju 
par jaunu tūrisma uzņēmumu 
darbības uzsākšanu, 
kontaktinformācijas labojumus.

Tūrisma pakalpojumu sniedzēji 
aicināti izmantot Saulkrastu no
vada simbolikas atpazīstamības 

veicināšanai 3 pakāpju kartona 
informācijas stendus, kultūras un 
dabas tūrisma ceļvežus 4 valodās 
(LV, RU, ENG, DE), kā arī Vidze
mes piekrastes kartes tūristiem 
7 valodās (LV, RU, ENG, DE, LT, 
EE, FIN). 

Izvērtējiet, cik šādas kartes 
nepieciešamas darbam vasaras 
sezonā, un savlaicīgi informē
jiet tūrisma informācijas centru, 
rakstot tic@saulkrasti.lv vai zva
not pa tālruni 67952641!

ZAAO atgādina 
par atkritumu 
izvešanu 
SIA „ZAAO” (ZAAO) atgādina, 
ka drīz sāksies sadzīves 
atkritumu izvešana vasaras 
mājās. Klienti savu sadzīves 
atkritumu izvešanas 
kalendāru un veicamos 
maksājumus 2018. gada 
sezonai var aplūkot ZAAO 
Klientu sistēmā https://
klientiem.zaao.lv.

Ja plānoto atkritumu izveša
nas grafiku nepieciešams mainīt, 
lūdzam to veikt savlaicīgi. Atgā
dinām, ka veikt izmaiņas izveša
nas grafikā – pieteikt vai atteikt 
konteinera tukšošanu – var līdz 
iepriekšējās darba dienas plkst. 
12.00. Tomēr, atsakot izvešanu, ir 
būtiski atcerēties, ka pašvaldības 
saistošajos noteikumos minēts 
konteinera minimālo izvešanas 

reižu skaits, kas klientiem jāie
vēro.

Lai mazinātu sadzīves atkri
tumu konteinerā izmetamo ap
jomu, aicinām izmantot EKO 
laukuma pakalpojumus, nogādā
jot un bez maksas nododot tajā 
pārstrādei derīgos materiālus  – 
papīru un kartonu, dzērienu 
kartona iepakojumu (tetrapakas 
un elopakas), polietilēna plēvi, 
PET dzērienu pudeles, sadzīves 
ķīmijas un kosmētikas plastma
sas pudeles un kannas, pude
ļu un burku stiklu, logu stiklu, 
metāla iepakojumu (piemēram, 
skārdenes un konservu kārbas) 
un metāla sadzīves priekšmetus, 
neizjauktas sadzīves elektriskās 
un elektroniskās iekārtas. EKO 
laukums atrodas Saulkrastos, Rī
gas ielā 96a.
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NVA konsultācijas 
Nodarbinātības valsts 

aģentūras (NVA) Siguldas 
filiāles darbinieki 
pieņems klientus 

7. jūnijā no plkst. 10.00 
līdz 16.00 Saulkrastu 

domes telpās, cokolstāvā. 

Saulkrastu pagasts
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Apsekojamās teritorijas

Koordinātu sistēma LKS-92
© Dabas aizsardzības pārvalde 2018

Apzinās Latvijas dabas bagātības, arī Saulkrastu novadā
Dabas aizsardzības pārvalde 
pērn aizsāka vērienīgu 
projektu „Dabas skaitīšana”, 
kurā tiks apzinātas Latvijas 
dabas bagātības. Otrā „Dabas 
skaitīšanas” sezona jau 
ir uzsākta – no aprīļa līdz 
novembrim 220 zinoši eksperti 
apsekos valsts teritoriju, 
tostarp arī Saulkrastu novadā.

Latvijas daba ir mūsu nacionā
lā bagātība, tāpēc valstij un tās 
iedzī votājiem kā gādīgiem saim
niekiem ir jāzina, kāda, cik daudz, 
kādā kvalitātē un kurās vietās at
rodama dabas daudzveidība, kādi 
ir nepieciešamie pasākumi, lai to 
saglabātu un nodrošinātu pastā
vēšanu arī nākotnē.

Dabas aizsardzības pārvaldes 
uzdevumā eksperti laika posmā 
no 2017. līdz 2019. gadam apse
kos Latvijas teritoriju, uzskaitot 
Eiropas Savienības (ES) nozīmes 
aizsargājamos biotopus – vienda
bīgas teritorijas, kurās sastopama 
liela bioloģiskā daudzveidība, 
piemēram, bioloģiski vērtīgi zā
lāji, dabiskoties sākušas mežau
dzes, purvi, avoksnāji, cilvēka 
mazietekmēta jūras piekraste un 
kāpas, upes, ezeri, alas un iežu 
atsegumi.

2018. gada sezonā ir plānots 
apsekot teju pusmiljonu hek
tāru lielu teritoriju, kas pieder 
valstij un pašvaldībām, kā arī 
privātīpašniekiem. Aprīlī jau ir 
izsūtītas 50 tūkstoš informatī
vas vēstules īpašniekiem, ka ES 
nozīmes biotopu apzināšana 
šogad plānota no aprīļa līdz no
vembrim. Satiekot savā īpašumā 
ekspertu ar Dabas aizsardzības 
pārvaldes izsniegto apliecību 
(attēls), zemes īpašniekam ir 
tiesības piedalīties īpašuma ap
sekošanā un uzdot par to jau

tājumus, bet eksperta paustais 
skaidrojums par dabas vērtībām 
ir tikai informatīvs. Ja īpašumā 
tiks konstatēts ES nozīmes bio
tops, pēc datu kvalitātes pārbau
des 2019. gadā īpašnieks saņems 
Dabas aizsardzības pārvaldes 
rakstisku informāciju.

ES nozīmes aizsargājamo bio
topu apzināšana notiek projekta 
„Priekšnosacījumu izveide la
bākai bioloģiskās daudzveidības 
saglabāšanai un ekosistēmu aiz
sardzībai Latvijā” jeb „Dabas skai
tīšana” ietvaros, ko līdzfinansē ES 
Kohēzijas fonds. Plašāka informā
cija par projektu, plānotajām ak
tivitātēm un iedzīvotāju informa
tīvajiem bezmaksas semināriem 
pieejama vietnē www.skaitamda-
bu.gov.lv un www.daba.gov.lv; jau
tājumus aicinām sūtīt pa epastu 
skaitamdabu@daba.gov.lv.

Rūpes par dabu ir rūpes par 
mūsu pašu labklājību. Saimnie

kosim atbildīgi, lai dabas bagātī
bas saglabātu!

Pieejams pabalsts 
aizbildņiem un 
audžuģimenēm
Saulkrastu sociālais dienests 
informē, ka saskaņā ar 
Saulkrastu novada domes 
31.01.2018. saistošajiem 
noteikumiem Nr. SN 1/2018 
aizbildnim un audžuģimenei, 
kuras ieceltas ar Saulkrastu 
novada bāriņtiesas lēmumu, 
ir iespēja vērsties Saulkrastu 
sociālajā dienestā ar 
iesniegumu ikmēneša pabalsta 
saņemšanai bērna uzturēšanai. 

Ikmēneša pabalsts aizbildnim par 
viena bērna uzturēšanu ir 15 % 

apmērā no minimālās darba algas 
valstī. Pabalsta apmērs 2018. gadā 
ir 64,50 eiro mēnesī. Noteikto pa
balstu izmaksā aizbildnim papil
dus valsts noteiktajam pabalstam 
par bērna uzturēšanu. 

Pabalsts audžuģimenēm vie
na bērna uzturam mēnesī – 75 % 
apmērā no minimālās darba algas 
valstī. Pabalsta apmērs 2018. gadā 
ir 322,50 eiro mēnesī. Vienlaikus 
audžuģimenēm tiek izmaksāts 
vienreizējs pabalsts apģērba un 
mīkstā inventāra iegādei, vienam 
bērnam 145,00 eiro apmērā.

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

Laika posmā no 4. jūnija līdz 25. 
augustam kopumā varēs strādāt 
16 jaunieši, katrs divas nedēļas, 
četras stundas dienā. Atalgojums 
ir noteikts 125 eiro apmērā (tajā 

skaitā – darba devēja un darba ņē
mēja valsts sociālās apdrošināša
nas obligātās iemaksas). Plānots, 
ka bērni strādās labiekārtošanas 
darbus – uzkops laukumus un 
skvērus, stādīs un kops augus un 
ziedus. 

Jauniešiem, kuri vēlas preten
dēt uz šīm darba vietām, jābūt 
vispārējo pamatskolu vai vidus
skolu skolēniem, kā arī jābūt 
deklarētiem Saulkrastu novada 
administratīvajā teritorijā. 

Darba vietas prioritāri tiks no
drošinātas sociāli mazaizsargā
to – trūcīgo, maznodrošināto un 
daudzbērnu – ģimeņu bērniem. 
Pārējiem darba vietas būs pie

ejamas pieteikumu iesniegšanas 
secībā.

Lai pieteiktos darbam vasa
ras periodā, skolēniem līdz š.g. 
25. maijam aizpildīta pietikuma 
anketa jāiesniedz klientu ap
kalpošanas centrā, Raiņa ielā 8, 
Saulkrastu novada domes darba 
laikā. Pieteikuma anketa pieeja
ma klientu apkalpošanas centrā 
un pašvaldības mājaslapā www.
saulkrasti.lv sadaļā „Jaunumi”. 

Uzmanību! Skolēniem, ar ku
riem tiks noslēgts darba līgums, 
būs nepieciešams savs bankas 
norēķinu konts. Aicinām vecākus 
savlaicīgi padomāt par tā atvērša
nu.

Eksperta apliecības paraugs.

Kultūras 
īsziņas

1. aprīlī Lēdurgā notika Siguldas 
deju apriņķa deju kolektīvu skate, 
kurā PA „Saulkrastu kultūras un 
sporta centrs” kolektīvi „Saulgrie
ži”, „Jūrdancis” un „Krustu šķērsu” 
ieguva I pakāpes diplomus.

14. aprīlī koklētāju ansamblis 
„Saule” devās uz Vidzemes zonas 
koklētāju ansambļu skati Rīgā, 
kultūras pilī „Ziemeļblāzma”.

Eiropas senioru deju kolektīvs 
„Draiskais solis” 15. aprīlī viesojās 
senioru deju saietā Ogrē.

21. aprīlī senioru vokālais an
samblis „Dzīle” viesojās Limba
žos, savukārt 22. aprīlī mūsdienu 
deju grupa „Fractus” veiksmīgi 
startēja konkursā „Baltic & Israel 
Talents 2018”, kur ieguva vairākas 
pirmās vietas. 

27. aprīlī „Fractus” ciemojās 
pie labiem draugiem Ķekavā – tur 
deju grupa „Versija” svinēja jubi
leju ar košu koncertu! 

28. aprīlī Siguldā norisinājās 
Siguldas koru apriņķa koru ska
te, kurā veiksmīgi startēja mūsu 
jauktie kori. JK „Anima” (L. Le
ontjeva, K. Rūtentāls) ieguva aug
stāko pakāpi (45,22 punkti) un JK 
„Bangotne” (E. Kravalis) I pakāpi 
(42,44 punkti). Prieks un lepnums 
par mūsu dziedātājiem, un vē
lēsim viņiem veiksmi Vispārējos 
dziesmu un deju svētkos! 

1. maijā Stalbē notika senioru 
deju festivāls „Stalbes pavasa
ris”, kurā festivālā viesu vidū bija 
arī Eiropas senioru deju grupa 
„Draiskais solis”

Īpaša ziņa – 15. aprīlī notika 
mazo vokālistu konkurss „Saul
krastu cīrulītis 2018”, kurā starp 
29  dziedātājiem par labākajiem 
žūrija atzina Alisi Burbergu, Ilzi 
Unguri, un Renāti Kūli ņuPrie di. 
Apsveicam uzvarētājas, viņu vecā
kus un pedagogus! 

Informatīvā sanāksme par dabas parka „Piejūra” 
dabas aizsardzības plāna atjaunošanas uzsākšanu
2018. gada 19. jūnijā plkst. 17. 
„Jauniešu mājā” Raiņa ielā 7, 
Saulkrastos notiks 
informatīvā sanāksme par 
„NATURA 2000” vietas – 
dabas parka „Piejūra” – 
dabas aizsardzības plāna 
izstrādes uzsākšanu. 

Dabas parks atrodas Rīgas 
pilsētas, Carnikavas novada un 
Saulkrastu novada teritorijā, tā 
kopējā platība ir 4315 ha. Dabas 
parks dibināts 1962. gadā retu 
piejūras biotopu aizsardzībai. 

Informatīvās sanāksmes laikā 
klātesošie tiks iepazīstināti ar da

bas parka „Piejūra” izveidošanas 
mērķiem un dabas vērtībām, da
bas aizsardzības plāna izstrādes 
procedūru, termiņiem, iesaistī
tajiem ekspertiem, plānotajiem 
pētījumiem un iespēju piedalīties 
dabas aizsardzības plāna izstrādē.

Aicinām iedzīvotājus, zemju 

īpašniekus, komersantus u.c. pie-
dalīties, lai savlaicīgi paustu vie-
dokli par turpmāko teritorijas ap-
saimniekošanu un izmantošanu!

Plānu izstrādā Latvijas Dabas 
fonds (Vīlandes iela 37, Rīga, LV
1010, tālr. 67830999, www.ldf.lv). 
Aicināti visi interesenti!
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Saulkrastieši veiklības 
sacensībās – pirmie
Ulbrokas sporta kompleksā 
marta nogalē tika aizvadītas 
Pierīgas novadu skolēnu 
sporta spēļu sacensības 
veiklības stafetēs „Drošie 
un veiklie” C vecuma grupā 
(2004./05. g. dz.). 

14 komandu konkurencē pirmo 
vietu izcīnīja  Saulkrastu vidussko
las, otro – Babītes vidusskolas, bet 
trešo – Ulbrokas vidusskolas skolē
ni. Sacensību dalībnieki sacentās 
astoņās dažādās veiklības stafetēs 

ar basketbola, handbola un futbola 
bumbām, tenisa bumbiņām, pild
bumbām, vingrošanas apļiem u.c. 

Saulkrastu vidusskolu sacen
sībās pārstāvēja Anete Jaunozola, 
Zane Kaluma, Endija Ozolniece, 
Vanesa LegzdiņaPuķēna, Rai
monds Baltgalvis, Heinrihs Ābo
liņš, Aleksis Siņiļņikovs un Ar
tūrs Kaparāno, skolotāja Simona 
Rozīte. 

Simona Rozīte,  
Saulkrastu vidusskolas

Gandarījums 
par kopā paveikto

Tuvojoties mācību gada 
noslēgumam, Zvejniekciema 
vidusskolā apkopoti 
skolēnu sasniegumi mācību 
priekšmetu olimpiādēs, 
dažādos konkursos un sporta 
sacensībās. Esam gandarīti 
par augstajiem rezultātiem šī 
darba cēliena izskaņā. 

2017./2018. mācību gadā iegūtas 
20 godalgotās vietas dažādās mā
cību priekšmetu olimpiādēs un 
konkursos valstī un Pierīgā. In
formācija apkopota tabulā. 

Šajā mācību gadā skatēs, 
konkursos un sacensībās pie
dalījās Zvejniekciema vidusskolas 
sporta, mūzikas un māk slas inte

rešu izglītības pulciņu dalībnieki, 
pavisam kopā iegūstot 106 godal
gotās vietas valstī, reģionā, Pierī
gā un Saulkrastu novadā. Interešu 
pulciņu dalībnieki pavisam kopā 
izcīnīja 7 pirmās vietas, 13 otrās 
vietas, 10 trešās vietas valstī, re
ģionā un Pierīgā, bet 76 godalgo
tās vietas tika iegūtas Saulkrastu 
novada sacensībās „Vieglatlētika 
vieno visus”. Rezultātu apkopo
jumus pieejams interneta vietnē 
http://docs.wixstatic.com/ugd/0166
8f_70915c0b69464bdf9749684097
bc327a.pdf.

Latvijas Olimpiskās komitejas 
rīkotā projekta „Sporto visa klase” 
kopvērtējumā, kurā tiek summēti 
punkti par skolēnu vispārējo fizis

ko vingrinājumu izpildi, sekmēm, 
rezultātiem stafetēs un paveikto 
labo darbu, Zvejniekciema vi
dusskolas 4. klases skolēni šogad 
ieguva 1. vietu (sporta skolotāja – 
Dzidra Dulpiņa, klases audzinā
tāja  – Jolanta Liniņa). Projektā 
„Sporto visa klase” iesaistījusies 
arī 3. klase. 

Paldies skolēniem un vecā
kiem par sadarbību un atbalstu 
pedagoģiskajā procesā! Paldies 
skolotājiem par iniciatīvu, mērķ
tiecību, uzņēmību, veicinot sko
lēnu izaugsmi un viņu talantu 
pilnveidi! 

Valda Tinkusa, 
Zvejniekciema vidusskola

Godalgotās vietas mācību priekšmetu olimpiādēs un konkursos valstī un Pierīgā

Skolēna vārds, uzvārds Klase Vieta/
atzinī-

ba

Valsts konkursi Pedagogi

Emīls Kiseļevskis 9. 1. Latvijas Televīzijas konkursa „Gudrs, 
vēl gudrāks” fināls

Aleksandra Ivanova

Viktorija Graubiņa 7. 3. Vaira Cīrule 
Viktorija Graubiņa, Artūrs 
Kiseļevskis, Sendija Alise Kļaviņa, 
Markuss Marjans Lastoveckis, 
Nikita Lavigins, Linda Elīza Zaķe

7. kl. ko-
manda

3. Matemātikas olimpiāde „Atvērtā 
kopa 2017”

Aleksandra Ivanova 

Kate Strupiša 10. Atz. Rūdolfa Blaumaņa literārās prēmijas 
13. konkurss 

Valda Tinkusa 

Pierīgas novadu skolu olimpiādes un konkursi
Marija Ķēniņa, Beāte Adelīna Odīte  10. 1. Rīgas reģiona skolēnu zinātniskās 

pētniecības darbu konference
Valda Tinkusa 

Linda Elīza Zaķe 7. 1. Mājturība un tehnoloģijas meitenēm Guna Lāčauniece 
Alberts Spilva 6. 1. Mājturība un tehnoloģijas zēniem Juris Biuka 
Nikita Lavigins 7. 2. Krievu valoda Sandra Ozola-Ozoliņa 
Māra Angelika Eglīte 8. 2. Angļu valoda Daiga Zande 
Niklāvs Kulbergs 1. a 2. Skatuves runas konkurss Valda Krasovska 
Elīna Kūliņa 12. 2. Latviešu valoda un literatūra Vija Skudra 
Alise Luīze Kreitenberga 5. 3. Matemātika Valda Krasovska 
Andžela Zusele 10. 3. Krievu valoda Sandra Ozola-Ozoliņa 
Eva Bukovska 5. 3. Vizuālā māksla Māra Alena 
Justīne Ābele, Samanta Pastare, 
Emīls Kiseļevskis, 
Ričards Sergejevs 

9. kl. ko-
manda

3. Ģeogrāfija Velta Velmere

Anželika Daniela Kovaļova, Paula 
Feldmane, Markus Vilcāns, Marija 
Ķēniņa, Justīne Ābele, Una Tirule, 
Emīls Kiseļevskis, Rūta Estere 
Liepniece 

9.–12. kl. 
koman-

da

3. Dzimtās valodas dienas Konkurss 
„Vārds teātrī”

Sandra Ozola-Ozoliņa, 
Vija Skudra, 
Valda Tinkusa

Elīza Marta Burberga 12. Atz. Matemātika Aleksandra Ivanova 
Emīls Kiseļevskis 9. Atz. Vēsture Vaira Cīrule 
Tija Anna Turkupole 6. Atz. Vizuālā māksla Māra Alena 
Zane Babrāne 4. Atz. Kombinēta satura olimpiāde Jolanta Liniņa 

Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skola 

UZŅEM JAUNUS AUDZĒKŅUS
2018./2019. mācību gadā

Pieteikšanās mūzikas izglītībā un audzēkņu noklausīšanās (pārbaudījums – 
dzirde, ritms) – 24. un 25. maijā plkst. 18.00–19.00 Mūzikas skolas telpās 
Zvejniekciemā, Ostas ielā 15.
Uzņemam
•	 pūšaminstrumentu	nodaļā:	flauta,	saksofons,	eifonija,	klarnete	 

(no 8 gadu vecuma);
•	 taustiņinstrumentu	nodaļā:	akordeons	(no	8	g.	vecuma),	 

klavieres (no 7 g. vecuma);
•	 stīgu	instrumentu	nodaļā:	vijole	(no	7	g.	vecuma),	 

kokle, ģitāra (no 8 g. vecuma);
•	 vokālā	nodaļā:	koris	un	solo	dziedāšana	(no	7	g.	vecuma);
•	 sitaminstrumentu	nodaļā:	marimba	un	bungas	(no	8	g.	vecuma).
Programmu ietvaros apgūst specialitātes instrumenta spēli, klavierspēli, 
mūzikas teoriju.
Papildu informācija – pa t.alr. 28449184 (Līga Ķestere).
Vizuāli plastiskās mākslas izglītības programmā uzņemšana tiek 
plānota septembra sākumā. 
Papildu informācija – pa tālr. 26563226 (Ieva Lazdauska).

Aicina piedalīties nometnē
Saulkrastu „Jauniešu māja” 
piedāvā Saulkrastu novadā 
deklarētajiem 2.–5. klašu 
bērniem piedalīties vasaras 
nometnē „Latvijai 100”. 

Šogad plānotas divas grupas, kat
rai piecas darba dienas. Pirmā 
grupa – no 25. jūnija līdz 29. jūni
jam, otra grupa – no 2. jūlija līdz 
6. jūlijam.

Kā katru gadu, nometnē dar
bosimies aktīvi, radoši un izzi
noši, vecāku līdzfinansējums  – 

aptuveni 20 eiro (atkarībā no 
dalībnieku skaita).

Pieteikšanās un sīkāka infor
mācija – līdz 3. jūnijam pa tālr. 
29445270 vai elektroniski (epasts: 
inguna.feldmane@saulkrasti.lv).

Piesakoties elektroniski, lūdzu 
norādīt bērna vārdu, uzvārdu, ve
cumu un vecāka tālruņa numuru. 

Par tālāko gaitu sazināšos ar 
katru vecāku individuāli.

Ingūna Feldmane, 
„Jauniešu māja”

Saulkrastu vidusskolas komanda. Foto no Saulkrastu vidusskolas arhīva

Konkursu, skašu, sacensību uzvarētāji un viņu pedagogi. Foto no Zvejniekciema vidusskolas arhīva
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Projekts „Use Your Rights To Respect The Others”
Šogad no 7. līdz 15. aprīlim 
Murjāņos, viesu mājā „Rūķīši” 
norisinājās projekts „Use Your 
Rights To Respect The Others”, 
kurā 34 dalībnieki 8 dienu laikā 
mācījās par cilvēktiesībām un 
naida runu. Projektā piedalījās 
5 dalībvalstis – Baltkrievija, 
Ukraina, Gruzija, Lietuva un 
Latvija. Šo dalībnieku skaitā 
bija arī divas Zvejniekciema 
vidusskolas skolnieces – Una 
Ozola un Rebeka Kalniņa.

Katrs rīts sākās ar rīta rosmi un 
vingrošanu viesu mājas plašajā 
pagalmā. Lai gan laiks ne vienmēr 
bija draudzīgs, visi dalībnieki bez 
jakām izskrēja ārā, bieži vien ar sa
viem prieka kliedzieniem izbiedē
jot vēl guļošos viesu mājas kaimi
ņus. Pirmajā dienā visi dalībnieki 
iepazinās cits ar citu, un bija grūti 
iegaumēt neskaitāmos vārdus 
piecās dažādās valodās. Jau pēc 
pirmajām minūtēm sajūtas bija lī
dzīgi kā skolā – daudzas sejas, kas 
nedaudz nogurušas slīd pa gaite
ņiem ar lapām rokās, taču pēc rīta 
rosmes kafija vairs nevienam ne
bija vajadzīga. Kad dalībnieki tika 
sadalīti dažādās grupās, sākās ko
mandas darbs – kopīgo aktivitāšu 
veidošana. Stundām ritot, daudzi 
radoši prāti satikās un radīja neie

domājamas spēles, kas lika smai
dīt pat projekta organizatorēm. Ir 
tik daudz ko stāstīt, taču nevar jau 
izpausties! Īsumā  – kādas spēles 
laikā tika apvienotas visas piecas 
valodas un spēlēts šahs ar cilvē
kiem ierasto figūriņu vietā. 

Otrajā un trešajā dienā tika 
pievērsta lielāka uzmanība pro
jekta galvenajām tēmām – cilvēk
tiesībām, cieņai un naida runai. 
Rīta pusē dalībnieki tika salikti 
kārtējās komandās un aizsūtī
ti katrs uz savu viesu mājas galu 
mācīties Eiropas Komisijas liku
mus saistībā ar cilvēktiesībām. 
Taču neformālās mācību metodes 
prasa mūs mācīties citādāk, nekā 
skolā. Mācību laikā četras grupas 
bija pārsteigtas, ka piektā (kas 
sēdēja nedaudz nostāk, lejup pa 
kalniņu) uzvedās ļoti skaļi. Viņu 
likumu mācīšanās bija skaļa to 
deklamēšana, kuru izpildīja gru
pas līderis no Gruzijas, kas stāvēja 
uz galda. Lai pārbaudītu, cik labi 
katra grupa bija iemācījusies liku
mus, izpratusi tos un iemācījusies 
paskaidrot arī citiem, tika spēlēts 
mēmais šovs, kurš drīz vien pār
vērtās arī par zīmēšanas stundu. 
Ja nevari ar vārdiem paskaidrot, 
izpaudies uz papīra! Šo divu dienu 
laikā tika apmeklēts arī nacionā
lais parks un visu dalībnieku zi

nāšanas vēsturē uzlabotas ar vēl 
kādu no radošajiem uzdevumiem.

Ceturtajā dienā visi dalībnieki 
tika sadalīti grupās ar vienu no 
latviešu meitenēm par tās līderi 
un iesūtīti lielajā Rīgas labirintā. 
Tagad ir radušās daudzas smiek
līgas bildes pie dažādiem populā
riem tūrisma objektiem.

Gan gruzīni, gan baltkrievi, 
gan ukraiņi, gan lietuvieši tagad 
māk katrs nodziedāt vismaz vie
nu latviešu tautasdziesmu un 
atrast Rīgas Centrāltirgus ieeju. 
Lai gan laiks tika dots vairākas 
stundas, dažas no grupām ne
daudz aizkavējās, jo tika sajaukti 
uzdevumi. Kādā no uzdevumiem 

bija rakstīts atrast Doma baznīcu, 
taču viena no latviešu meitenēm, 
diemžēl, savu tūristu grupiņu 
sāka vest uz zelta Pētergaiļa pusi... 

Piektā diena bija kā neliela 
atpūta no trakajiem piedzīvoju
miem. Dalībnieki siltajā saulītē 
kopīgi gatavoja ēst uz grila, aiz 
prieka gandrīz salaužot pāris lie
tas un aizlidinot kādu šašlika ga
balu pāri galdam.

13. aprīlī dalībnieki devās lielajā 
ceļojumā uz Sējas skoliņu, kur ma
zajiem mācīja dažādas spēles, kopā 
spēlēja futbolu un dejoja. Nelielai 
atslodzei pēc fiziskajām aktivitā
tēm skolēniem tika pastāstīts par 
mūsu projektu un tā mērķiem. Nu 

visi bērni vēlas piedalīties projektā 
un mācīties kopā ar mums! 

Pirmspēdējā diena un sertifi
kātu saņemšana bija klāt. Katrs 
dalībnieks saņēma „YouthPass” 
sertifikātu. Šis sertifikāts ir sava 
veida uzskaitījums, ko katrs da
lībnieks ir iemācījies projekta 
laikā. Tā var būt runāšana svešva
lodā, latviešu valodā, vai arī kāds 
iemācījies izmantot jaunu apara
tūru vai tehniku. 

Pēdējā diena visiem pagāja 
nemanot. Rīts sākās ar kārtējo 
grupu darbu par nākotnes pro
jektu idejām, taču, dienai ejot uz 
beigām, visi saprata, ka drīz būs 
laiks šķirties. Daudzi apmainījās 
ar telefonu numuriem, lai tur
pinātu uzturēt sakarus vai pat 
aizbrauktu ciemos. Šajā dienā uz
virmoja ne tikai draudzība, bet arī 
jauna mīlestība, taču neko jaunu 
par šiem starpvalstu pārīšiem vēl 
neesam dzirdējuši. 

Kopā pavadītais laiks ir neaiz
mirstams, un iegūtās zināšanas un 
draugi paliks ar mums vēl ilgu lai
ku. Kas to vēl zina – varbūt drīz jau 
būs nākamais projekts, kad latvieši 
brauks ciemos pie kāda cita!

Una Ozola un Rebeka Kalniņa, 
pirmās Jauniešu mājas pārstāves, kas 

saņēmušas „Youthpass” sertifikātu

Saulkrastos viesojas 
fantāzijas žanra 
rakstniece Linda Nemiera

Saulkrastu novada bibliotēkā 
uz tikšanos ar rakstnieci 
Lindu Nemieru, kura darbojas 
fantāzijas žanrā, bija atnākuši 
Saulkrastu vidusskolas 8. 
un 12. klašu skolēni. Viešņa 
apmeklēja arī Zvejniekciema 
vidusskolu, kur tikās ar 7.–8. 
klašu audzēkņiem.

Sarunā ar rakstnieci atklājās, ka 
pasaulē fantāzijas literatūra ir ļoti 
populāra. Uz tikšanos autore bija 
sagatavojusi krāsainu prezentāci
ju par savu daiļradi ar īsām anotā
cijām un fotogrāfijām no vietām, 
kas iedvesmojušas viņas darbu ra
šanos. Ar bērniem tika pārrunāta 

grāmatas tapšana no datorsali
kuma līdz nodrukātā izdevuma 
ievākošanai tipogrāfijā.

Literatūrā viņa debitēja ar 
grāmatu „Vilcenes stāsts”, kas 
tika iekļauta 2011. gada Bērnu un 
jauniešu žūrijas lasāmo grāmatu 
sarakstā. Otrā grāmata „Septiņi” 
vairāk domāta jauniešu auditori
jai. Rakstnieces valoda ir mūsdie
nīga, arī ar žargonismiem. 

Par sevi L. Nemiera saka: „Esmu 
trauksmaina un nemierīga. Ome 
vienmēr man pārmeta, ka es visu 
pametot pusceļā. Varbūt tāpēc 
sāku studēt vēsturi, bet drīz pār
metos uz vadības zinībām. Tagad 
šī zināšanas man ikdienā noder.” 

Šajā mācību gadā Saulkrastu 
novada bibliotēkas projekta „La
sītava krustojumā” mērķaudito
rija bija bērni un jaunieši, jo tieši 
šajā vecuma posmā viņos var vis
vieglāk ieaudzināt mīlestību pret 
labu grāmatu.

Valsts kultūrkapitāla fonds at
balstīja Saulkrastu novada biblio
tēkas projektu „Lasītava krusto
jumā”. Par piešķirtajiem finanšu 
līdzekļiem šajā mācību gadā tika 
rīkots pasākumu cikls, kurā bija 
iespēja tikties ar deviņiem rakst
niekiem. 

Ilze Dzintare, 
Saulkrastu novada bibliotēka

Bērnos veicina 
interesi par grāmatām
Aprīļa nogalē Saulkrastu 
novada bibliotēkā viesojās 
rakstnieks Juris Zvirgzdiņš.

Jurim Zvirgzdiņam izdotas dau
dzas un dažādas, saturiski un 
vizuāli izcilas kvalitātes grāma
tas bērniem – „Reiz senos laikos 
Kurzemē”, „Bebru atgriešanās”, 
„Tobiasa blēņu stāsti”, „Tobiass 
dodas pasaulē”, „Pēdējais Pūķis un 
Artūrs Uū!”, „Franklina cepure”, 
„Konteineru meitenīte Rudīte”, 
„Mūsu Latvija” u.c. Autors kopā 
ar Saulkrastu vidusskolas un Zvej
niekciema vidusskolas (4.–5. kla
ses) audzēkņiem un pedagogiem 
dalījās iespaidos par uzrakstītajām 
grāmatām. Klātesošie uzdeva dau
dzus un dažādus jautājumus. Tie 
bira kā no pārpilnības raga – kā 
viesim rodas idejas, kāpēc viņš gri
bēja kļūt par rakstnieku, kāda bija 
pirmā uzrakstītā grāmata, cik ilgi 
var rakstīt vienu grāmatu, kā sauc 
viņa mīļāko grāmatu, vai autors 
turpinās rakstīt, kad sāka rakstīt?... 
Pats J. Zvirgzdiņš saka: „Rakstīt 
sāku ļoti vēlu, tad, kad man bija 45 

gadi, lai gan pirms tam arī rakstīju 
nepublicētus darbus. Rakstīt ir ļoti 
viegli – tikai jāpazīst burti!”

Rakstnieks J. Zvirgzdiņš (1941) ir 
rīdzinieks. Studējis Latvijas Valsts 
universitātē, Vēstures un filoloģi
jas fakultātē. Viņš rakstījis lugas, 
miniatūras, stāstus un esejas. Kopš 
80. gadiem raksta bērniem. Pirmā 
grāmata– piedzīvojumu pasaka 
„Reiz senos laikos Kurzemē” – iz
nāca 1999. gadā,  iegūst 2000. gada 
pavasara balvu par labāko oriģi
nālliteratūras darbu bērniem un 
arī Pastariņa prēmiju (2001). Par 
saviem darbiem ieguvis dažādas 
nozīmīgas balvas. J. Zvirgzdiņa grā
matas bērniem ir ne tikai intere
santa un izglītojoša lasāmviela, bet 
vienmēr ir padomāts arī par vizuāli 
māksliniecisko noformējumu. 

Šis bija noslēdzošais bibliotē
kas projekta „Lasītava krustoju
mā” pasākums, ko finansēja Valsts 
kultūrkapitāla fonds un Saulkras
tu novada dome.

Ilze Dzintare, 
Saulkrastu novada bibliotēka

Rakstniece Linda Nemiera (vidū) kopā ar Zvejniekciema vidusskolas skolēniem. Foto: D. Dulpiņa

Rakstnieks J. Zvirgzdiņš kopā ar Saulkrastu vidusskolas 4. a un 4. b klases 
skolēniem un paša izdotajām grāmatām. Foto no bibliotēkas arhīva
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Divas radošas dienas un vienu nakti aprīļa pirmajā pusē 
Saulkrastos risinājās pašvaldības atbalstīts vietējās uzņēmēju 
biedrības rīkots arhitektu plenērs. Uz to bija ieradušies gandrīz 
trīsdesmit sertificētu vai vēl topošu arhitektu. Plenēra mērķis – 
padomāt, ko darīt, lai Saulkrasti kļūtu par Baltijas kūrortu Nr. 1. 
Izrādās, ka nevajag nemaz tik daudz – tikai atrast to vērtīgo, kas 
cilvēkiem patīk, un tad to izcelt. Pirms tam arhitektu plenērs 
Saulkrastos tika rīkots 2010. gadā.

Patiesībā jautājums, uz kuru va
jadzēja atbildēt plenēra dalībnie
kiem, bija reizē gan vienkāršs, gan 
sarežģīts. Tātad, katrs no tiem, 
kas dzīvo iekšzemē, ir sapņojis 
kaut reizi dzīvē ieraudzīt jūru. 
Daudziem vasarā ir iespēja to re
dzēt vairākas reizes, bet citiem – 
vai ik dienu. Un jautājums ir tāds: 
vai tad, ja par vietu, kur nostāties 
jūras krastā, ir izvēlēti Saulkrasti, 
tie ir gatavi kļūt par labu vietu, 
kur tikties ar jūru?

Mājastēva darba uzdevums
Sagaidot savās mājās – Saulkras
tu novadā – arhitektu plenēra da
lībniekus, novada domes priekš
sēdētājs Ervīns Grāvītis uzsvēra, 
ka teritorijas ziņā Saulkrasti ir 
viena no mazākajām pašvaldībām 
Latvijā, taču ne jau vietas lielums 
visu izšķir. Pavisam netālu ir gal
vaspilsēta. Saulkrastus ar pārējo 
pasauli saista laba satiksmes in
frastruktūra – dzelzceļš un au
toceļš „Via Baltica”. Te Aģes upes 
grīvā darbojas Latvijas ceturtā 
lielākā osta. Un pats svarīgā
kais – te ir jūra. Tie ir nosacījumi, 
kas Saulkrastus padara īpašus, 
sacīja E. Grāvītis, piebilstot, ka 

tieši tāpēc ir labi saprotams vie
tējo uzņēmēju biedrības mērķis – 
strādāt, lai Saulkrasti kļūtu par 
Baltijas kūrortu Nr. 1. 

Punkts kartē, 
kas jāpieceļ kājās
Sertificēts arhitekts  Sergejs Ņiki
forovs (arhitektu birojs „Nams”) ir 
atzīts savas nozares profesionālis, 
kuru Saulkrastu uzņēmēju biedrī
ba aicināja rīkot plenēru.

„Visticamākais iemesls, kāpēc 
Saulkrastu pašvaldība uzaicināja 
mani sarīkot arhitektu plenēru 
Saulkrastos, bija līdzīgi pasākumi, 
kurus pirms pāris gadiem ar kolē
ģiem aizvadījām tepat kaimiņos – 
Ādažos. Toreiz mūsu uzdevums 
bija ar svaigu skatienu no malas 
paraudzīties uz pašreizējo Ādažu 
novada centru un palīdzēt izvei
dot tam jaunu identitāti jeb sejas 
vaibstus; tas nozīmēja izvēlēties 
vietu jaunceļamajai skolai un sa
prast, kā labāk modernizēt centra 
galveno maģistrāli Gaujas ielu. 
Vēlāk līdzīgu prāta vētru rīkojām 
arī Kadagā. Tā ir armijas pilsētiņa, 
kam tāpat ir vajadzīgs savs dzīves 
centrs un sava identitāte. 

Šopavasar uz plenēru pulcējā

mies Saulkrastos – vietā, kam tā
pat ir aktuāla pilsētas un novada 
centra attīstība, taču bija arī bla
kus uzdevums: saskatīt vienas no 
Latvijas mazākajām pašvaldībām 
iespējas attīstīt vēl neizmantoto 
potenciālu, lai novada centrs sevi 
uz kartes pozicionētu kā daudz 
interesantāku vietu nekā pašlaik, 
tātad „piecelt Saulkrastus kājās”,” 
sacīja S. Ņikiforovs.

Lielais ceļš aizgāja, 
radās citas problēmas 
S. Ņikiforovs, iezīmējot plenēra 
laikā risināmo problēmu loku, 
aicināja kolēģus atcerēties ne tik 
senu pagātni, kad pa Saulkrastu 
pilsētas galveno ielu, kas vienlai
kus bija starptautiskas nozīmes 
autoceļš, virzienā no Rīgas uz 
Tallinu un otrādi plūda vieglo un 
kravas automobiļu straume. „Sa
tiksmes intensitāte gadu no gada 
pieauga, taču, kopš ir uzbūvēts 14 
kilometru garais Saulkrastu ap
vedceļš, tranzīts virzās pa autoceļu 
„Via Baltica”, pilsētā šajā ziņā ir ie
stājies miers un, var sacīt, pat aiz
mirstība. Ir sasniegts atzīstams re
zultāts, bet, izrādās, ne gluži tāds, 
kādu to gaidīja vietējie iedzīvotāji. 
Uzņēmējdarbība, ko nodrošināja 
caurbraucēji, pilsētā praktiski ir 
pazudusi, aizvirzījusies tālāk uz 
Liepupes pusi. Taču uz to raudzī
tes tikai kā uz zaudējumu nevaja
dzētu, jo īsti raksturīga vietējiem 
apstākļiem tāda naudas pelnīšana 
nebija,” atzina arhitekts.

Ko iespējams 
pamācīties pasaulē?
„Saulkrasti sevi grib redzēt kā 
Baltijas kūrortu Nr. 1. Labs jautā
jums – ar SPA vai bez tā, vadoties 
no pašu vietējo uzņēmēju intere
sēm un iespējām? Ideja par SPA 
veidošanu Saulkrastos dzima ie
priekšējā arhitektu plenēra laikā, 
un arī šī plenēra sākumā par to 
daudz runājām. Tāpēc atsaukšos 
uz Saulkrastu Tūrisma un in
formācijas centra vadītāju Gitu 
Memmēnu, kura, balstoties uz 
kādu japāņu dzīves atziņu, izteica 

šādu domu: „Mēs varam paņemt 
kādu lietu, kas cilvēkiem jau ta
gad patīk, un vēl vairāk to izcelt 
cilvēku apziņā.” 

Manuprāt, tas arī ir virziens, pie 
kura jāstrādā, jo tas tikai pastiprina 
pieņēmumu par Saulkrastiem kā 
Baltijas vadošo kūrortu. Tikai tad ir 
jāatbild uz jautājumu – kas jādara, 
lai šo nebūt ne zemē metamo ideju 
piepildītu un sasniegtu nosprausto 
mērķi?” teica S. Ņikiforovs. 

Un vispirms, kā bilda arhitekts, 
jāsalīdzina Saulkrasti ar līdzīgām 

vietām ap Baltijas jūru. „Ir tādi tra
dicionālie kūrorti kā, piemēram, 
Sopota Polijā vai Jūrmala tepat 
Latvijā; ir reanimēti kūrorti, starp 
kuriem jāpiemin Pērnava tepat 
kaimiņos Igaunijā. Pašlaik nopiet
ni attīstās bijušās Austrumvācijas 
piejūras daļa. Atliek vien paskatī
ties vācu romantiskās filmas, lai 
redzētu, kā izskatās Rīgenas salā. 
Tur cita starpā nav nevienas lielas 
SPA celtnes, bet tiek saglabāta vie
tējā pansiju tipa apbūve, kāda sa
stopama arī Vācijas ziemeļu daļas 
lielpilsētai Ķīlei ģeogrāfiski tuvajā 
Strandē. Daudzi no tiem Vācijas 
iedzīvotājiem, kas agrāk vasarā 
devās uz Bavāriju, tagad brauc uz 
Baltijas jūras piekrasti un Rīgenas 
salu. Atpūtniekiem tiek piedāvāta 
braukšana ar laivu, izjādes ar zir
giem. Tas ir reģions, no kura pie
dāvājumu klāsta daudz noderīga 
var pasmelties arī Saulkrasti.” 

Kā nākamais līmenis, kurā 
meklēt punktus, ar ko sevi salī
dzināt, S. Ņikiforovs pieminēja ir 
Rīgas līča piekrasti, kas atgādina 
lielu pudeli ar „kakliņu” – Irbes 
šaurumu starp Sāmsalu un Kolku. 
„Tā ir pietiekami vienota telpa, 
kurā atrodas jau pieminētā Pēr
nava, Jūrmala un Kuresāre. Tur
klāt nosauktie punkti nekonkurē 
cits ar citu, bet, atrodoties katrs 
savā nišā, cits citu papildina. Tad 
nu jālūkojas, lai arī Saulkrasti, 
pieceļoties pilnā augumā, varētu 
ieņemt līdzvērtīgu vietu apmek
lētāju piesaistē uz apļa, kura cen
trā ir Rīgas līcis,” viņš aicināja. 

Ērta vieta dzīvošanai 
cauru gadu  
„Tagad par pašiem Saulkrastiem...” 
sacīja S. Ņikiforovs, vispirms vērs
dams uzmanību, ka tā pavisam nav 
viendabīga vide. „Ir vecā Neibāde, 
uz kuru vasarā priecāties par sauli 
un jūru brauca Bīriņu muižnieki, 
likdami pamatus Saulkrastiem kā 
kūrortam. Taču mūsdienās Saul
krasti sastāv arī no Inčupes ar da
bas vērtībām, bet pilsētas ziemeļu 
galā ir industriāla vide ar Skultes 
ostu. Un te rodas jautājums, kā 
to visu to izcelt un papildināt, jo 
mūsdienās nav iedomājama uzņē
mējdarbības samazināšana. 

Turklāt nevajag aizmirst, ka 
Saulkrastos ir arī Pabaži ar 26 
dārzkopju kooperatīviem. Arī tie 
ienes naudu pašvaldības kasē ielu 
uzturēšanai un infrastruktūras 
attīstībai. 

No šejienes pašsaprotami rodas 
nākamais jautājums – kā piesais
tīt Saulkrastiem cilvēkus, kas šeit 
uzturas tikai sezonāli, gada sil
tākajos mēnešos, bet cauru gadu 
dodot novadam iespēju iekasēt 
ne tikai nekustamā īpašuma, bet 
arī iedzīvotāju ienākuma nodokli? 
Tas ir arī jautājums par zemesga
balu tirgošanu jaunu iedzīvotāju 
piesaistei un rezultātā novada fi
nansiālā stāvokļa uzlabošanai.

(Vēlāk arhitektūras profesionāļi, 
kas pieminēja dārzkopju koope-
ratīvus, to nākotni salīdzināja ar 

Amatciemu Cēsu pusē, kas kļuvis 
par labu piemēru, kā faktiski neku-
rienē var izveidot izcilu ainavu, ko 
piemērot ērtai cilvēka dzīvošanai.) 

Protams, jāskatās patiesī
bai acīs un jāsaprot, ka lielākā 
daļa jaunienācēju strādās ārpus 
Saulkrastiem. Ir taču zināms, ka, 
piemēram, pirms daudziem ga
diem Skultes ostā strādāja 200 
cilvēku, bet tagad pietiek ar 30; 
arī straujāks darbavietu skaita 
pieaugums tik drīz novadā nav 
gaidāms,” atzina S. Ņikiforovs.

Attālumam starp stacijām 
jābūt mazākam
Vēl S. Ņikiforovs iezīmēja arī 
nākamo, ar iepriekš teikto sais
tīto, jautājumu loku – par sa
tiksmi. Viņš skaidroja, ka paš
laik Saulkrastus ar Rīgu savieno 
dzelzceļš, un arī nākotnē diezin 
vai sabiedriskā transporta ziņā 
galvenais uzsvars tiks pārlikts uz 
mikroautobusu satiksmi. „Taču 
ir jāattīsta sabiedriskā transporta 
maršruti, kas Saulkrastus savie
no ar tuvējām dzelzceļa stacijām. 
Arī attālumiem pašu staciju star
pā vajadzētu būt mazākiem. Tad 
veidosies normāla „sakabe” starp 
transporta pieturvietām, dzīvoja
mo vidi un jūru. Tas noteikti būs 
papildu arguments tam, lai cilvē
ki gribētu Saulkrastos dzīvot cau
ru gadu. Pats par sevi saprotams, 
ka viņi vēlēsies, lai augtu dzīvo
jamās vides kvalitāte, būtu ap
gaismotas ielas ar labi uzturētām 
brauktuvēm un gājēju celiņiem, 
pa kuriem ērti nokļūt mājās,” tei
ca arhitekts. 

Saulkrastu pludmalei 
ir jābūt kā magnētam
Un tad S. Ņikiforovs aicināja atkal 
atgriezties pie Neibādes mantoju
ma, kas šobrīd ir 14 kilometru ga
rās smilšainās pludmales, gan at
zīstot, ka būtībā Latvijas gandrīz 
500 kilometru garās jūras pie
krastes līnijā tas nav ļoti daudz. 

„Tāpēc ir jābūt skaidram, ko jau 
pārskatāmā nākotnē Saulkrasti 
var izmantot savā labā, lai cilvēki 
uz šejieni tiektos pavadīt brīvo 
laiku un tērētu naudu. 

Pirmkārt, cilvēkiem patīk pa
staigāties. Tāpēc Sopotā, Hāpsa
lā, Palangā un citur ir promenā
des vai tilti jūrā. Un kāpēc gan 
Saulkrastos nevarētu būt gājēju 
iela no baznīcas līdz baznīcai? Gar 
tās malām būtu iespējams attīstīt 
dažādus pakalpojumu objektus – 
tas noteikti radīs vilkmi, kas pie
saistīs atpūtniekus un tūristus. 
Tāpat līdztekus šai apmēram 1,2 
kilometrus garajai promenādei ir 
jāpaplašina Zilā karoga pludmale, 
piemēram, ar pludmales patru
ļām, kurās strādātu skaistas mei
tenes, un tamlīdzīgi. Turklāt tas 
viss nav jāpaveic uzreiz vienā die
nā, bet ejot uz priekšu soli pa so
lim. Tas neprasītu arī acumirklīgu 
lielu investīciju piesaisti, lai gan, 
ja investori atrodas, ir iespējams 
īstenot lielākus projektus, varbūt 
arī būvēt jau pieminētās SPA vies
nīcas un kompleksus. Tas būtu ti

kai papildu pienesums Saulkrastu 
nākotnei,” secināja arhitekts. 

„Ziema” Saulkrastos 
ir desmit mēnešus gadā
Starp Saulkrastu arhitektu plenēra 
dalībniekiem bija arhitekti Mār
cis Mežulis, Mārtiņš Ošāns, Uģis 
Kugurs, arī Saulkrastu domes de
putāts pēc izglītības ainavu arhi
tekts Normunds Līcis un telpiskās 
plānošanas eksperts Neils Balgalis. 
Lai gan kokkopis Edgars Neilands 
sevi parasti sauc par Babītes iedzī
votāju un nepretendē uz arhitekta 
pasaules skatījumu, arī viņš bija 
klāt Saulkrastu plenērā un runāja 
par to, kā viņš šo vietu izprot cilvē
cisko sajūtu līmenī. 

Cita starpā E. Neilands pieminē
ja māju no pirms dažiem gadiem te
levīzijā rādītā nekustamā īpašuma 
reklāmas rullīša, kurā bija redzams 
arī aktieris Džordžs Klūnijs. E. Nei
lands bija šo „Klūnija māju” atradis 
un secinājis, ka to neviens tā arī nav 
nopircis, jo lielāko daļu gada, izņe
mot divus siltos vasaras mēnešus, 

Saulkrastos valda klusums un mā
jai neviens garām neiet. 

Protams, E. Neilands atzina, 
ka, runājot par „desmit mēnešus 
garu ziemu”, viņš esot pārspīlējis. 
Taču, domājot par Saulkrastu nā
kotni, tomēr esot jāizvēlas, kas ir 
svarīgāk – klusums vai ļaužu plūs
ma. Ir gan skaidrs, ka Saulkras
tos nekad nebūs kā Francijas 
Vidusjūras kūrortā Nicā, taču 
cilvēkiem, kā bilda E. Neilands, 
tomēr gribas kādu redzēt un sa
tikt, atrast publisku vietu, kur ie

dzert kafiju un paēst. „Iespējams, 
Klūnijam Saulkrastos būtu par 
klusu,” viņš atzina, bet kā vēlē
jumu saulkrastiešiem ieteica pa
staigu takas izveidošanu gar jūru, 
jo cilvēkiem patīk pastaigāties 
un vērot saulrietu, bet ar takām 
pie Baltās kāpas vien ir par maz. 
Šķiet, arī viņš pievienojās domai, 
ka Saulkrastos derētu „Brodvejs” 
starp divām baznīcām, bet apved
ceļa malā nāktu par labu uzlikt 
norādi, ka, iegriežoties Saulkras
tos, ceļiniekus sagaida medus. 

Ja reiz tika pieminēta Nica, tad 
jāatgādina, ka plenēra dalībnieki 
bija pamanījuši, ka šajā Francijas 
Vidusjūras kūrortā, kas aizņem 
20 kvadrātkilometrus, pastāvī
gi dzīvo 70 tūkstoši iedzīvotāju 
un, kā tiek lēsts, uz vienu kvad
rātmetru iznāk 3750 cilvēku, kas 
„izbauda dzīvi krastā”. Tāda ir 
pilsētas devīze. Un, protams, gar 
Vidusjūras krastu stiepjas pro
menāde. „Tātad Saulkrastiem ir 
uz kurieni tiekties,” secināts kādā 
no arhitektu darba grupām, kurā 
strādāja trīs jaunas arhitektes. 

Savukārt cita arhitektu darba 
grupa secināja, ka SPA kūrorts 
nenozīmē vienu lielu viesnīcu, 
bet veselu kompleksu, kas ietver 
guļvietu un ēdināšanas servisu un 
iespējas nodrošināt citus atpūtas 
veidus gan uz zemes, gan ūdenī. 

Daži gluži praktiski padomi
Lai racionālāk izmantotu iespē
jas, ko dod cienījamu sava amata 

meistaru pulcēšanās vienkopus, 
Saulkrastu plenēra rīkotāji no
lēma, ka „trīsdesmit krāsotāju 
krāso vienu istabu”, un arhitekti, 
sadalījušies darba grupās, pievēr
sās katrs savam jautājumam, kas 
kopumā kalpotu vienam mēr
ķim – Saulkrastu nākotnei. 

Tā, piemēram, arhitekts Mārcis 
Mežulis ar domubiedriem racio
nāli pievērsās Saulkrastu ziemeļu 
daļai Zvejniekciemam, kur šobrīd 
ir kultūras nams, skola, mūzikas 
skola, stadions un osta, veikals, 
un, protams, arī dzīvojamā vide. 
Lai piešķirtu papildu vērtību šai 
pilsētas daļai, arhitekti, paredzot 
iespēju arī ostas tālākai izaugsmei, 
izvirzīja ideju – kāpēc gan te neva
rētu pietikt vietas arī citām piejū
ras pilsētām tik raksturīgajam ziv
ju tirgum? Zvejniekciemā vietas 
pietiktu arī zirgiem un varētu tikt 
izveidots pat profesionāls reitte
rapijas centrs. Un kāpēc gan arī te 
nevarētu gar jūras krastu stiepties 
promenāde, kur pastaigāties gan 
tiem, kas Saulkrastos ierastos pa 
sauszemi, gan tiem, ka atbrauktu 
pa jūru ar jahtu? 

Patiesībā daudz kas sākas tieši 
ar sapņiem, un šajā ziņā intere
santa bija plenēra noslēgumā iz
skanējusī jaunā arhitekta Matija 
Babra un viņa komandas prezen
tācija, kurā vieta bija arī sauklim 
„Tikai nevajag knapināties. Un 
nevajag miskasti!”. Tas atkal labi 
sasaucās ar plenēra ievaddaļā iz
skanējušo domu par Saulkrastu 

vērtībām, bet jo īpaši atrašanos 
jūras krastā, kas pašiem saulkras
tiešiem nešķiet kaut kas īpašs, bet 
tiem, kas uz šejieni atbrauc, gan. 
Tieši tāpēc jaunie cilvēki savā 
ideju pieteikumā bija izcēluši gan 
domu par Saulrieta taku gar jū
ras krastu, gan piedāvāja dažādu 
optisku efektu izmantošanu, ņe
mot vērā, ka iespējams izveidot 
objektus, kas lauž gaismas starus. 
Līdz šim cilvēki priecājas tikai 
par saulrietu, bet nākotnē būtu 
iespēja vērot arī pavisam citādas 
gaismas rotaļas. Savukārt ar ne
knapināšanos arhitekti domāja 
nebaidīšanos sapņot un eksperi
mentēt, lai vide ap mums kļūtu 
interesantāka, jo pretējā gadīju
mā tā pārvērtos par vietu, kuru 
klātu aiz mums palikušais atkri
tumu slānis. Taču plenēra dalīb
nieki pieminēja arī saulkrastieša 
Toma Turlaja veikumu, kurš gluži 
praktiski bija mācējis papildināt 
vidi ar ledus kalnu, kuru sameis
tarojis no desmit celtniecības ma
teriālu paletēm.

Cita starpā šī arhitektu grupa 
Saulkrastus redz kā punktu, kam 
jābūt interesantākam vai vismaz 
tikpat interesantam, cik simtiem 
citu punktu uz Eiropas jūras kras
ta kartes „nieka” 5000 kilometru 
garajā ceļā no Igaunijas ziemeļ
austrumu punkta Narvā līdz 
Kabo de Sanvincentei Portugāles 
dienvidrietumos. 

Ģirts Kondrāts 

Arhitekti un vietējie plenēra dalībnieki, kuri 6. un 7. aprīlī bija pulcējušies „Minhauzena Undā”, lai sarīkotu 
prāta vētru, kas dotu labumu Saulkrastu nākotnei. Viena no plenēra pamatatziņām – ja Saulkrasti piesaistīs 
arvien vairāk cilvēku, kuri gribēs te apmesties, viņiem sekos arī uzņēmēji, kas šeit gribēs kaut ko darīt. 
Foto no Saulkrastu uzņēmēju biedrības arhīva

Kā atsvaidzināt Saulkrastu šarmu

Matija Babra un domubied-
ru gaismas objekti – smilšu 

un stikla salikums, kas veido 
gaismas spēles un rada 

optiskus efektus.

Arhitekta Mārča 
Mežuļa darba 
grupas Saulkrastu 
Zvejniekciema 
gala attīstības 
redzējums. 

Mūsdienās Saulkrasti 
sastāv arī no Inčupes 

ar dabas vērtībām, 
bet pilsētas ziemeļu 

galā ir industriāla vide 
ar Skultes ostu. Un 
te rodas jautājums, 
kā to visu izcelt un 

papildināt, jo mūsdienās 
nav iedomājama 
uzņēmējdarbības 
samazināšana.

S. Ņikiforovs: „Ir jābūt 
skaidram, ko jau 

pārskatāmā nākotnē 
Saulkrasti var izmantot 
savā labā, lai cilvēki uz 
šejieni tiektos pavadīt 
brīvo laiku un tērētu 

naudu.”



8    Saulkrastu Domes Ziņas
2018. gada maijs

Jauns pakalpojums ZAAO EKO laukumos
SIA „ZAAO” (ZAAO), paplašinot 
atkritumu šķirošanas iespējas, 
ar 1. maiju piedāvā jaunu 
pakalpojumu dalīto atkritumu 
pieņemšanas laukumos. 
Turpmāk iedzīvotāji EKO 
laukumos bez maksas varēs 
nodot apavus. 

ZAAO Šķiroto atkritumu savākša
nas daļas vadītāja Ginta Gailuma 
skaidro, ka klienti arvien vairāk 
novērtē EKO laukumos piedāvā
tos pakalpojumus: „ZAAO mērķis 
ir nodrošināt saviem klientiem at
kritumu apsaimniekošanas pakal
pojumu, kas ir nepieciešams, mūs
dienu prasībām atbilstošs, ērts un 
atvieglo ikdienas soli. Būtiski arī 
attīstīt dalīto atkritumu apsaim
niekošanas sistēmu, lai materiāli, 
kas tiešām derīgi pārstrādei vai 
cita veida izmantošanai, netiktu 
izmesti sadzīves atkritumos.”

ZAAO darbības reģiona 21 
EKO laukumā no iedzīvotājiem 
bez maksas tiks pieņemti lietoti, 
bet vēl nenolietoti apavi – kurpes, 
sandales, sporta apavi u.c. Apa
viem jābūt pa pāriem, sausiem un 
tīriem, var būt nepieciešami la
bojumi (piemēram, rāvējslēdzim, 
papēdim), Sīkāku informāciju 

par apavu kvalitāti sniegs EKO 
laukumu pārziņi. Pilnīgi sabojāti 
un nelietojami apavi netiks pie
ņemti, tāpat nodošanai neder arī 
gumijas zābaki. 

Zināms, ka EKO laukumos bez 
maksas tiek pieņemti pārstrā
dei derīgie materiāli – papīrs un 
kartons, dzērienu kartona iepa
kojums (tetrapakas un elopakas), 
polietilēna plēve, PET dzērienu 
pudeles, sadzīves ķīmijas un kos
mētikas plastmasas pudeles un 
kannas, pudeļu un burku stikls, 
metāla iepakojums (piemēram, 
skārdenes un konservu kārbas) 
un metāla sadzīves priekšmeti, 
neizjauktas sadzīves elektriskās 

un elektroniskās iekārtas (izņe
mot TV un datoru monitorus).

Savukārt par maksu EKO lauku
mos ir iespējams nodot lielgabarīta 
un zaļos atkritumus, būvgružus, 
bet no 1. maija no iedzīvotājiem 
par maksu pieņems arī logu stiklu, 
TV un datoru monitorus, kā arī 
vieglo automašīnu riepas.

SIA ZAAO ir 28 pašvaldību 
uzņēmums, kas nodrošina atkri
tumu savākšanu, šķirošanu, uz
glabāšanu, apstrādi, pārvadāšanu, 
apglabāšanu un sabiedrības izglī
tošanas aktivitātes.

Laura Jegorova, 
SIA „ZAAO” 

Plaši un atraktīvi aizvadīts V Latvijas 
Tūrisma informācijas un pavasara gadatirgus 
28. aprīlī vairāk nekā 50 
tūrisma informācijas sniedzēji 
no visiem Latvijas reģioniem, 
kā arī sešu Lietuvas pašvaldību 
pārstāvji piedalījās V Latvijas 
Tūrisma informācijas tirgū 
Preiļos.

Pasākuma mērķis bija sniegt in
formāciju par atpūtas iespējām 
Latvijā un kaimiņu pašvaldībām 
Lietuvā. Šogad tas notika Preiļos, 
jo pagājušajā gadā Pļaviņās izlozē 
Preiļu novads ieguva iespēju rīkot 
šo lielo pasākumu.

Katrs novads bija parūpējies, 
kā efektīvāk piesaistīt apmeklē
tāju uzmanību. Lielvārdes nova
da stendā ikviens varēja izcept 
savu kliņģerīti, Pļaviņu novads 
bija atvedis raibu raibos trušus, 
un bērni nespēja vien nopriecā
ties par šiem mīluļiem. Savukārt 
Ogres un Līvānu novadu pirt
nieces kopā bija sarīkojušas īstu 
pirts rituālu turpat galvenajā lau
kumā. Cēsu novada stendā lielus 
un mazus priecēja un eksperi
mentus veica Zinātkāres centrs 
„ZINOO”. Apvienība „Vidzemes 
šosejas pieturas” iepazīstināja ar 
daudzo mājražotāju produkciju, 
un īpaši par Raunas novadu tika 
saņemtas pārsteidzoši pozitīvas 
atsauksmes – tik nelielā novadā 
tiek ražoti daudzveidīgi gardumi! 

„Saviļņojošās Vidzemes” paš
valdību pārstāvji, tajā skaitā arī 
Saulkrastu Tūrisma informāci
jas centrs, aicināja uz saulaina
jām Latvijas Vidzemes piekrastes 
pludmalēm un daudzajiem festi
vāliem. Kurzemnieki aicināja lat
galiešus izbaudīt viņu viesmīlību, 
jaunākos objektus, kā arī apmeklēt 
pasākumus. Latgales pašvaldības 

stendos dominēja rokdarbi, koka 
izstrādājumi un citi amatnieku 
darbi, bija iespēja degustēt māj
ražotāju produkciju. Balvu nova
da stendā pulcējās īsta mājas alus 
cienītāji, savukārt Lietuvas Biržu 
pašvaldība bija ieradusies kopā ar 
vienu no savām četrām alus da
rītavām – „Biržu alu”. Tāpat Bir
žu stendā lielu interesi izraisīja 
skaistie mākslas darbi un lavandu 
izstrādājumi. Latgales pierobe
žas pašvaldības Lietuvā – Zara
sa, Ignalina, Moleta, Anīkšķi un 
Utena  – bija apvienojušās kopīgā 
Augštaitijas Nacionālā parka sten
dā un aicināja iepazīst latgaliešiem 
tuvākās ārzemes, doties dabā ar 
velosipēdiem un laivām, apmek
lēt populārākos tūrisma objektus. 
SIA „Preiļu slimnīca” iepazīstināja 

klātesošos ar Rehabilitācijas no
daļas plašo piedāvājumu, aicināja 
ievērot veselīgu dzīvesveidu, kā arī 
apmeklētājiem bija iespēja pieda
līties dažādās ar pirkstu veiklību 
saistītās sacensībās. Preiļu Vēstu
res un lietišķās mākslas muzejs 
prezentēja jauno lielformāta šaha 
spēli, kuru turpmāk varēs izman
tot ikviens interesents, klašu gru
pas. Dabas aizsardzības pārvalde 
aicināja doties dabā, apmeklēt 
viņu organizētos pasākumus visā 
Latvijā, it īpaši Rāznas Nacionā
lajā parkā. Preiļu novada stendu 
pārstāvēja divi keramiķi – tradi
cionālās keramikas meistars, kuru 
ikdienā var sastapt P. Čerņavska 
keramikas mājā, Raivo Andersons 
un šīs tūrisma sezonas jaunums, 
keramikas darbnīcas „Jašas podi” 

saimniece Kristīne Nicmane, ku
rai top krāsaini, individuāli, koši 
keramikas izstrādājumi. Ikvienam 
bija iespēja gūt idejas un iedvesmu 
savam nākamajam ceļojumam ar 
ģimeni, draugiem, klasi vai darba 
kolektīvu!

Pasākumu plašāku un daudz
veidīgāku darīja tas, ka tas tika 
rīkots kopā ar ikgadējo lielāko tir
gu Preiļos – pavasara gadatirgu. 
Tik daudz stādu tirgotāju, amat
nieku un mājražotāju Preiļos vēl 
nebija bijis! Neviens apmeklētājs 
neaizgāja prom tukšām rokām, 
jo visiem bija iespēja iegādāties 
kādu krāšņumu savam dārzam, 
gardumus pusdienu galdam un 
ko skaistu sev un mīļajiem.

Lai pasākums būtu vēl noderī
gāks mums kā rīkotājiem, izman

tojām iespēju citu novadu tūrisma 
informācijas centros strādājošos 
iepazīstināt ar Preiļu novada tū
risma objektiem un piedāvājumu. 
Paralēli tūrisma tirgum TIC dar
biniekiem bija iespēja noteiktos 
laikos apmeklēt tūrisma objektus 
pilsētā, dzirdēt dziedošās gides 
Irēnas Kjarkužas dziedājumu 
Preiļu kapelā, doties ekskursijā 
un iepazīties ar Preiļu parka kom
pleksa un pils attīstības procesu.

Pavasarīgo noskaņojumu ap
meklētājiem radīja vietējās tirgus 
saimnieces kopā ar pašdarbnieku 
kolektīviem no Lielvārdes, Krāsla
vas, Vārkavas, Rušonas, Andrupe
nes un Preiļiem. Apmeklētāji pie
dalījās bezmaksas izlozē – aizpildīja 
nelielu anketu ar jautājumiem, ko 
bija sagatavojuši novadu tūrisma 
informācijas centri, un pasākuma 
noslēgumā tika veikta novadu pie
dāvāto balviņu izloze. Tāpat izlozē 
tika izvēlēts nākamā gada Latvijas 
Tūrisma informācijas tirgus rīko
tājs, un tas ir Madonas novads.

Pirmais Latvijas Tūrisma in
formācijas tirgus notika Bauskā, 
tad Gulbenē, Saulkrastos, Pļa
viņās, un šogad Preiļu novadam 
bija tas gods, atbildība un liels 
prieks uzņemt visas Latvijas tū
risma pārstāvjus.

Preiļu novada Tūrisma infor
mācijas centra vārdā pateicamies 
ikvienam dalībniekam, apmeklē
tājam un organizatoram, kas pa
rūpējās, lai šis pasākums būtu tik 
lielisks!

Uz tikšanos nākamgad Mado
nā – VI Latvijas Tūrisma informā
cijas tirgū!

Iveta Šņepste, 
Preiļu TIC

„Saviļņojošās Vidzemes” stends. No kreisās: Laura Cielēna, Saulkrastu TIC, un Laila Krastiņa, Limbažu TIC. 
Foto: G. Memmēna

Nodibina neformālo futbola 
klubu „Saulkrasti FC”
Saulkrastu „Jauniešu māja” nodi
binājusi neformālo futbola klubu 
„Saulkrasti FC”. Jauniešu futbola 
klubs izveidots, lai ikvienam no
vada jaunietim būtu iespēja aktīvi 
un sportiski pavadīt brīvo laiku.

Treniņi notiek brīvā stilā, un 
ikviens, kurš vēlas uzspēlēt fut

bolu draudzīgā ko
mandā, var droši 
pievienoties.

Treniņi notiek 
sestdienās, izņe
mot svētku un „sarkanos” datu
mus no plkst. 14 līdz 17 Zvejniek
ciema stadionā, Bērzu alejā 7.

Iknedēļas tikšanās māmiņām gaidībās 
„Pirmo satikšanos gaidot”

Nodarbības-sarunas
par grūtniecības laiku, dzemdībām un 

pirmajiem mēnešiem pēc bērna piedzimšanas

Nodarbību tēmas maijā:
17.05. – elpošana grūtniecības laikā un dzemdībās –  

teorētiski un praktiski;
24.05. – dzemdību etiķete; dzemdību pozas;  

partnera atbalsts dzemdībās;
31.05. – grūtnieču vingrošana (iepazīšanās nodarbība).

Kur?  Saulkrastos, Raiņa ielā 7, „Jauniešu mājā”  
 (ieeja aiz kafejnīcas „Bemberi”).
Laiks?  No plkst. 13.00 līdz 15.00.

Pieteikšanās pa e-pastu liga.sinica.sinavska@gmail.com 
vai tālruni 29871610.

Samaksa – ziedojums (pēc izvēles un iespējām).
Sīkāka informācija par dūlām Latvijā: www.dulas.lv.
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 Starptautiskā džudo 
turnīra uzvaras
No 5. līdz 6. maijam Rīgā 
norisinājās 7. starptautiskais 
džudo turnīrs „Kyodai”.

Šis ir lielākais bērnu un jauniešu 
džudo turnīrs Baltijā, kurā pieda
lās sportisti no Polijas, Krievijas, 
Baltkrievijas, Beļģijas, Izraēlas, 
Grieķijas, Kirgizstānas, Bosnijas 
un Hercegovinas, Ukrainas, So
mijas, Austrijas, Igaunijas, Lietu
vas un Latvijas. Daudzi sportisti 
pārstāvēja nacionālo izlasi. Lat
viju pārstāvēja arī Valters Jenerts 
un Ksenia Struka no Saulkras
tiem. 

Vecuma grupām U14 un U16 
šis turnīrs bija trešais posms 
„Fighting films judo cup” kausā. 
Pirmais posms notika Siguldā 
17.–18. februārī (X starptautiskais 
džudo turnīrs), otrais posms – 
07.–08. aprīlī Saldū (IX starptau
tiskais džudo turnīrs).

Šajā turnīrā, kas notika Rīgā, 
U16 vecuma grupā līdz 60 kg 
Valters Jenerts (Saulkrasti) izcīnī
ja 2. vietu, bet U10 vecuma gru
pā līdz 36 kg par čempioni kļuva 
Ksenia Struka (Saulkrasti).

Kopvērtējumā pēc trim pos
miem par čempionu kļuva Valters 
Jenerts (U16, 60 kg) (Saulkrasti). 
Kopumā šajā turnīrā piedalījās 
934 sportisti no 84 komandām 
5 vecuma grupās – U10, U12, 
U14, U16 un U18.

Apsveicam mūsu sportistus un 
vēlam arī turpmāk izcīnīt daudz 
godalgotu vietu!

Panākumi karatē 
sacensībās „Grand Prix 
Jurmala 2018”
Aprīļa vidū Jūrmalā notika 
viens no Latvijas un Baltijas 
prestižākajiem un lielākajiem 
olimpiskā karatē turnīriem 
„Grand Prix Jurmala 2018”, 
kurā piedalījās augsta līmeņa 
sportisti no Latvijas, Igaunijas, 
Lietuvas, Baltkrievijas, 
Krievijas, Gruzijas, Izraēlas, 
Ungārijas, Norvēģijas un 
Lielbritānijas. Kopumā 
piedalījās 430 sportisti no 
46 klubiem.

Mūsu sportisti parādīja ļoti labu 
sniegumu, kopumā izcīnot 8 me
daļas. Sīvās cīņās pie medaļām 
tika arī saulkrastieši:

1. un 3. veta – Edvadrs Dūcis 
(KUMITE MALE, U12, 45+ kg un 
KUMITE MALE, U14, 55 kg);

3. vieta – Mārtiņš Druva (KU
MITE MALE, U14, 55 kg);

3. vieta – Roberts Ābelīts (KU
MITE MALE, U18, 76+ kg);

3. vieta – Maksims Halatins 
(KUMITE MALE, SENIORS, 84+ 
kg);

Gada laikā „Vidzemes karatē 
klubs” ir ļoti daudz un cītīgi tre

nējies, kas ir nesis lielus laurus, 
un šajās sacensībās starp Latvijas 
klubiem mēs spējām ierindoties 
augstajā 5. vietā!

Paldies visiem kluba sportis
tiem par neatlaidību un cīņas 
sparu un, protams, vecākiem – 
par atbalstu!

„Vidzemes karatē klubs”

Džudo turnīrs Saulkrastos
28. aprīlī Saulkrastu sporta cen
trā norisinājās ikgadējais džudo 
turnīrs. Sacensībās piedalījās 
sportisti no Jelgavas, Ventspils 
(„Spars”), Rīgas („Bosko”, „Lido”, 
„Ziemeļblāzma”, LSPA), Vanga
žiem („Gauja”),  Carnikavas, Āda
žiem un Saulkrastiem.

Saulkrastu sportistu rezultāti:
•	 Patriks	Vīksna	–	1.	vieta;
•	 Ksenia	Struka	–	1.	vieta;
•	 Namejs		Pūce	–	3.	vieta;
•	 Gustavs		Leibuks	–	3.	vieta;
•	 Oskars	Ungurs	–	3.	vieta;
•	 Davids	 Reinis	 Butuzovs	 –	

3. vieta.

Aizvadīts pirmais pārgājiens 
“Visi ceļi ved uz mājām”
22. aprīlī notika pirmais 
oficiālais pārgājiens sērijā 
„Visi ceļi ved uz mājām”.

Pārgājiena maršruts: Lāču bāka 
(Liepupes pagasts)–Zvejniekciems. 
Kopējais maršruta garums bija ap 
16 kilometriem. 

Kopumā piedalījās 43 cilvēki 
no dažādām Latvijas vietām – 
Smiltenes, Cēsīm, Rīgas, Ogres, 
Ādažiem, Vidrižiem un Saulkras
tiem. Vismazākajai dalībniecei 
Astrīdai bija tikai 6 mēneši. In
teresanti, ka pārgājienā piedalī
jās arī 3 cilvēku labākie draugi – 
suņi.

Paldies visiem, kuri piedalījās 
pirmajā pārgājienā „Visi ceļi ved 
uz mājām”! Pārgājiena otrā sēri
ja –  jau 20. maijā! 

Saulkrastu skrējēju un 
orientieristu augstie sasniegumi

Laika periodā no 2017. gada 
decembra līdz 2018. gada 
martam notika skriešanas-
nūjošanas sērijas LMP 
„Noskrien ziemu 2018!” četros 
posmos. Otrajās Lieldienās uz 
starta Rīgā devās orientieristi.

Skriešanasnūjošanas norises lai
ki un vietas:

17.12.2017. – Sēja (Sējas sporta 
centrs); 

21.01.2018. – Āraiši (Drabešu 
muiža); 

18.02.2018. – Priekuļi (Priekuļu 
tehnikuma sporta centrs); 

18.03.2018. – Rīga (Latvijas Et
nogrāfiskais brīvdabas muzejs).

Šajā skrējienu sērijā piedalījās 
arī saulkrastiete Irita Puķīte (2., 
3. un 4. posmā), turklāt  garāka
jā – SALOMON Sporta – distan
cē (18–21 km garas distances) un 
uzvarēja visos trijos posmos, līdz 
ar to iegūstot uzvaru kopvērtē
jumā. 

Otrajās Lieldienās, 2. aprī
lī, Rīgā, Pētersalā norisinājās 
pirmais Latvijas sprinta kausa 

posms orientēšanās sportā – 
„Lieldienu balva” (sprints), kas 
vienlaikus bija arī atlases sacen
sības iekļūšanai Latvijas izlases 
sastāvā startiem Eiropas čem
pionātā, kas maijā norisināsies 
Šveicē.

Šajās sacensībās veiksmīgi 
startēja arī saulkrastieši. Vīru 
elites grupā (ME grupa) ļoti labs 
sniegums un 1. vieta – Uldim 
Upītim. Dāmu elites grupā (WE 
grupa) 2. vieta – Iritai Puķītei. 

Apsveicam Iritu Puķīti un Uldi 
Upīti! 

Noslēdzies Saulkrastu 
volejbola čempionāts
8. aprīlī noslēdzās Saulkrastu vo
lejbola čempionāts. 

Par 2018. gada čempioniem 
kļuva Carnikavas komanda. Ot

rajā vietā – komanda „Sikspārņi” 
no Limbažiem, bet trešajā – „Riga 
Style”. Kopumā čempionātā pie
dalījās deviņas komandas. 

Pārgājiena 
dalībnieki.

I. Puķīte trasē.

1. vieta – U. Upītim.

K. Struka uz pjedestāla augstākā pakāpiena.

V. Jenerts uz otrā pakāpiena.

Godalgotie saulkrastieši.



10    Saulkrastu Domes Ziņas
2018. gada maijs

Saulkrastu novada domes 25. aprīļa sēdes Nr. 5 lēmumi
Sēdē piedalās deputāti E. Grāvītis, 
B. Veide, I. Veide, A. Dulpiņš, A. De
niškāne, G.  Lāčauniece, S.  Ozo
laOzoliņa, O.  Vanaga, S.  Osīte, 
N.  Līcis, L.  Vaidere, M.  Kišuro, 
S. Ancāne, A. Horsts, A. Aparjode.

Par izmaiņām Administratīvās 
komisijas sastāvā
Atbrīvot no Administratīvās ko
misijas sastāva Administratīvās 
komisijas priekšsēdētāju Ritu 
Brīvkalni ar 2018.  gada 2.  mai
ju. Iecelt Kristīni Neimani par Ad
ministratīvās komisijas priekšsē
dētāju, sākot ar 2018. gada 2. maiju 
uz domes pilnvaru laiku.

Par zemes nomas līguma 
noslēgšanu
•	 Noslēgt	 ar	 SIA	 „DDEntertain
ment”, reģ. Nr. 40103823723, zemes 
nomas līgumu uz laika periodu no 
2018. gada 15. maija līdz 2018. gada 
15. septembrim par Saulkrastu no
vada pašvaldībai piekritīgas zemes 
vienības daļas 160 m2 platībā peld
vietā „Centrs” blakus Jūras parkam 
pludmales sauļošanās krēslu no
mai “Kiwi Beach”. Noteikt nomas 
maksu 50,00 euro (piecdesmit euro, 
00 centu) un 10,50 euro (desmit 
euro un 50 centu) 21 % PVN, kopā 
mēnesī 60,50 euro (sešdesmit euro 
un 50 centu).
•	Noslēgt	ar	SIA	„ARTHA	projek
ti”, reģ. Nr. 40103909701, zemes 
nomas līgumu uz laika periodu no 
2018. gada 15. maija līdz 2018. gada 
15. septembrim par Saulkrastu no
vada pašvaldībai piekritīgas zemes 
vienības daļas 100 m2 platībā peld
vietā „Centrs” katamarānu un at
pūtas krēslu iznomāšanai. Noteikt 
nomas maksu 30,00 euro (trīsdes
mit euro un 00 centu) un 6,30 euro 
(seši euro un 30 centu) 21 % PVN, 
kopā mēnesī – 36,30 euro (trīsdes
mit seši euro un 30 centu).
•	Noslēgt	uz	10	(desmit)	gadiem	ze

mes nomas līgumu ar personu par 
Saulkrastu novada pašvaldībai pie
deroša zemes īpašuma Saules iela 3, 
Saulkrasti, kopplatība 957 m2, nomu.

Par zemes nomas līguma 
noslēgšanu
Ar 2018.  gada 30.  aprīli izbeigt ar 
personu 2011.  gada 7.  septembrī 
noslēgto zemes nomas līgumu par 
Saulkrastu pašvaldībai piederoša 
zemes īpašuma 1/3 domājamās 
daļas no zemes 0,0652 ha, nomu. 
Ar 2018. gada 1. maiju ar personu 
noslēgt uz 10 (desmit) gadiem ze
mes nomas līgumu par Saulkrastu 
pašvaldībai piederoša zemes īpa
šuma 1/3 domājamās daļas no ze
mes 0,0652 ha, nomu.

Par Saulkrastu novada domes 
saistošo noteikumu precizēšanu
Precizēt 2018.  gada 28.  februāra 
Saulkrastu novada domes sais
tošos noteikumus Nr. SN 3/2018 
„Saistošie noteikumi par kārtību, 
kādā Saulkrastu novada pašvaldī
ba sniedz atbalstu energoefektivi
tātes pasākumu veikšanai daudz
dzīvokļu dzīvojamās mājās”.

Par aizņēmuma ņemšanu 
būvprojekta izstrādei1

Ņemt aizņēmumu Valsts kasē 
2018. gadā uz 5 gadiem 45 000,00 
EUR apmērā, ar Valsts kases no
teikto procentu likmi un atlikto 
pamatsummas maksājumu līdz 
01.01.2019. Saulkrastu sociālā die
nesta un Dienas aprūpes centra 
Stirnu ielā 23a, Saulkrastos būvpro
jekta izstrādei, aizdevuma atmaksu 
garantējot ar pašvaldības budžetu.

Par līguma slēgšanu 
Noslēgt līgumu ar trīs saimnie
ciskās darbības veicējiem, pirms
skolas vecuma bērnu uzraudzības 
pakalpojuma sniedzējiem, par paš
valdības kompensāciju izmaksu.

Par pašvaldības kompensācijas 
piešķiršanu 
Piešķirt un aprēķināt pašvaldības 
kompensāciju trīs personām par 
to, ka viņu bērni saņem sertificē
tas aukles pakalpojumu.

Par pašvaldības kompensācijas 
izmaksas pārtraukšanu 
Pārtraukt pašvaldības kompensā
cijas izmaksu personai.

Par saistošo noteikumu 
apstiprināšanu2

•	 Apstiprināt	 Saulkrastu	 novada	
domes saistošos noteikumus „Gro
zījumi Saulkrastu novada domes 
2015.  gada 29.  aprīļa saistošajos 
noteikumos Nr. 6 „Par Saulkrastu 
novada pašvaldības pludmales un 
peldvietu lietošanu””.2

•	 Apstiprināt	 Saulkrastu	 nova
da domes saistošos noteikumus 
„Grozījumi Saulkrastu novada do
mes 2015. gada 29. aprīļa saistoša
jos noteikumos Nr. 5 „Par sabied
risko kārtību Saulkrastu novadā””.
•	 Apstiprināt	 Saulkrastu	 nova
da domes saistošos noteikumus 
„„Grozījumi Saulkrastu novada 
domes 2013. gada 28. augusta sais
tošajos noteikumos Nr.  14 „Par 
nekustamo īpašumu uzturēšanu 
Saulkrastu novada teritorijā””. 

Par dotācijas piešķiršanu SIA 
„Saulkrastu komunālserviss”
Piešķirt dotāciju no līdzekļiem 
neparedzētajiem gadījumiem 
SIA „Saulkrastu komunālserviss” 
9  400,30 euro (bez PVN) apmērā 
kanalizācijas cauruļvada un kana
lizācijas kolektora defektu likvidē
šanai Raiņa ielā 7, Saulkrastos.

Par budžeta grozījumiem 
1. Palielināt Saulkrastu novada 
pašvaldības 2018. gada budžeta ie
ņēmumus:
palielināt ieņēmumu pozīciju „Pā
rējie pašvaldību budžetā saņemtie 
valsts budžeta iestāžu uzturēša
nas izdevumu transfertiem” par 
5000,00 euro. 
2. Apstiprināt izmaiņas Saulkras
tu novada pašvaldības budžeta 
2018. gada izdevumos:
palielināt izdevumu pozīciju „Pro
jekts „Mākslas izglītības iestāžu 
materiāli tehniskās bāzes uzlabo
šana” budžeta izdevumu plānu par 
1000,00 euro; palielināt izdevumu 
pozīciju „Projekts „Mūzikas izglī
tības iestāžu materiāli tehniskās 
bāzes uzlabošana” budžeta izde
vumu plānu par 4000,00 euro.

Par kredīta ņemšanu un 
pašvaldības dotācijas 
piešķiršanu3

Ņemt aizņēmumu Valsts kasē 
2018.  gadā uz 20 gadiem par ko
pējo summu 282 925,03 EUR ar 
Valsts kases noteikto procentu 

likmi un atlikto pamatsummas 
maksājumu līdz 01.01.2019., aiz
devuma atmaksu garantējot ar 
pašvaldības budžetu, tai skaitā: 
valsts budžeta līdzfinansētā kul
tūras iestādes investīciju projekta 
„Saulkrastu novada kultūras nama 
„Zvejniekciems” renovācija” pa
beigšanai 212  193,77 EUR apmē
rā, prioritārā investīciju projekta 
„Saulkrastu novada kultūras nama 
„Zvejniekciems” renovācija” īste
nošanai 70 731,26 EUR apmērā.

Par 2017. gada finanšu pārskatu 
apstiprināšanu
Apstiprināt PSIA „Saulkrastu slim
nīca”, SIA „Saulkrastu komunāl
serviss”, SIA „ZAAO”, Saulkrastu 
novada domes 2017. gada pārska
tu, konsolidēto Saulkrastu novada 
pašvaldības, Saulkrastu novada 
pašvaldības aģentūras „Saulkrastu 
kultūras un sporta centrs” 2017. 
gada pārskatus.

Par pretenziju par nekustamā 
īpašuma nodokļa aprēķinu4

Atstāt spēkā 12.02.2018. izdo
to Maksāšanas paziņojumu par 
nekustamā īpašuma nodokli 
2018. gadam Nr.181876 9.

Par nekustamā īpašuma nodokļa 
parāda samaksas sadalīšanu 
termiņos
Atlikt līdz 27.12.2018. nokavē
to nekustamā īpašuma nodokļu 
maksājumu samaksu EUR 224,62 
apmērā, ko sastāda pamatparāds 
EUR 168,84 un nokavējuma nauda 
EUR 55,78, par nekustamo īpašu
mu saskaņā ar parāda nomaksas 
grafiku.

Par nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķa maiņu un
lietošanas mērķa noteikšanu 
zemes vienības daļām5

1. Mainīt zemes vienībai „Ostas 
zeme”, Zvejniekciems lietošanas 
mērķi, nosakot dalīto lietošanas 
mērķi – jūras ostas un jūras ostas 
termināļu apbūve, rūpnieciskās 
ražošanas uzņēmumu apbūve.
2. Noteikt zemes vienības daļai 
lietošanas mērķi  – rūpnieciskās 
ražošanas uzņēmumu apbūve.
3. Noteikt zemes vienības daļai ar 
kadastra apzīmējumu lietošanas 
mērķi  – rūpnieciskās ražošanas 
uzņēmumu apbūve.
4. Noteikt zemes vienības daļai 
lietošanas mērķi  – rūpnieciskās 
ražošanas uzņēmumu apbūve.

Par aizņēmuma ņemšanu 
1. Ņemt aizņēmumu Valsts 
kasē 2018.  gadā uz 20 gadiem 
420  689,31 EUR apmērā ar Valsts 
kases noteikto procentu likmi un 
atlikto pamatsummas maksājumu 
līdz 01.01.2019. projekta „Uzņē
mējdarbības izaugsmei nepiecie

šamās infrastruktūras attīstība 
Saulkrastu novadā” realizācijai, 
aizdevuma atmaksu garantējot ar 
pašvaldības budžetu.
2. Atcelt 28.03.2018. Saulkrastu 
novada domes lēmumu Nr.  512 
„Par aizņēmuma ņemšanu Valsts 
kasē projekta „Uzņēmējdarbības 
izaugsmei nepieciešamās infra
struktūras attīstība Saulkrastu no
vadā”” realizēšanai.

Par nekustamā īpašuma nodokļa 
parāda samaksas sadalīšanu 
termiņos
Atlikt līdz 27.08.2018. nokavē
to nekustamā īpašuma nodokļu 
maksājumu samaksu EUR 151,47 
apmērā, ko sastāda pamatparāds 
EUR 149,38 un nokavējuma nauda 
EUR 2,09, par nekustamo īpašu
mu saskaņā ar parāda nomaksas 
grafiku.

Par pašvaldības nekustamā 
īpašuma izsoles rezultātu 
apstiprināšanu
Apstiprināt rezultātus par Saul
krastu novada pašvaldības nekus
tamā īpašuma neapbūvēta zemes
gabala Pļavas ielā 19, Saulkrastos, 
Saulkrastu novadā, kadastra 
apzīmējums 8013 003 3067, pla
tība 0,2641 ha, izsoli, saskaņā ar 
13.04.2017. protokolu.

1 – „PAR” – 14 (E. Grāvītis, B. Veide, 
I. Veide, A. Dulpiņš, A. Deniškāne, 
G.  Lāčauniece, S.  OzolaOzoli
ņa, S.  Osīte, N.  Līcis, L.  Vaidere, 
M.  Kišuro, S.  Ancāne, A.  Horsts, 
A. Aparjode); „PRET” – nav; „AT
TURAS” – 1 (O. Vanaga).
2  –  „PAR”  – 13 (B.  Veide, I.  Veide, 
A.  Dulpiņš, A.  Deniškāne, G.  Lā
čauniece, S. OzolaOzoliņa, O. Va
naga, S. Osīte, N. Līcis, L. Vaidere, 
M.  Kišuro, S.  Ancāne, A.  Aparjo
de); „PRET” – nav; „ATTURAS” –2 
(E. Grāvītis, A. Horsts).
3 – „PAR” – 14 (E. Grāvītis, B. Veide, 
I. Veide, A. Dulpiņš, A. Deniškāne, 
G.  Lāčauniece, S.  OzolaOzoli
ņa, O.  Vanaga, S.  Osīte, N.  Līcis, 
L.  Vaidere, M.  Kišuro, S.  Ancāne, 
A .Horsts); „PRET” – nav; „ATTU
RAS” – 1 (A. Aparjode).
4 – „PAR” – 14 (E. Grāvītis, B. Veide, 
I. Veide, A. Dulpiņš, A. Deniškāne, 
G.  Lāčauniece, S.  OzolaOzoliņa, 
O.  Vanaga, S.  Osīte, L.  Vaidere, 
M.  Kišuro, S.  Ancāne, A.  Horsts, 
A. Aparjode); „PRET” – nav; „AT
TURAS” – 1 (N. Līcis).
5 – „PAR” – 10 (E. Grāvītis, B. Vei
de, I. Veide, A. Dulpiņš, A. Deniš
kāne, G.  Lāčauniece, M.  Kišuro, 
S.  Ancāne, A.  Horsts, A.  Aparjo
de); „PRET” – nav; „ATTURAS” –5 
(S.  OzolaOzoliņa, O.  Vanaga, 
S. Osīte, N. Līcis, L. Vaidere).
Pārējos minētajos lēmumos balso
jums – vienbalsīgs.
Ar pilnu domes sēdes protokola 
tekstu (ievērojot Fizisko personu 
datu aizsardzības likumā noteikto) 
un sēdes audioierakstu var iepazī
ties Saulkrastu novada pašvaldības 
interneta vietnē www.saulkrasti.lv, 
sadaļā „Domes sēdes”.
Nākamā domes ikmēneša sēde 
notiks trešdien, 30.  maijā plkst. 
15.00 Saulkrastu novada domē, 
Raiņa ielā 8.

Ervīns Grāvītis, 
domes priekšsēdētājs

Rentgena 
kabineta darba 

laiks maijā
Pirmdiena

21. maijs 9.00–16.00
28. maijs 9.00–16.00

Otrdiena
15. maijs 9.00–16.00
22. maijs 9.00–16.00
29. maijs 9.00–16.00

Trešdiena
16. maijs 10.00–15.00
23. maijs 9.00–14.00
30. maijs 9.00–14.00

Ceturtdiena
17. maijs 9.00–16.00
24. maijs 9.00–16.00
31. maijs 9.00–16.00

Piektdiena
18. maijs 9.00–14.00
25. maijs 10.00–15.00

Saulkrastu poliklīnikas informācija
Saulkrastu poliklīnikas reģistratūras darba laiks 

p., t., pk. 8.00–16.00, o., c. 9.00–17.00. 
Steidzamās medicīniskās palīdzības punkts 

darbojas visu diennakti. 
Ārstu pieņemšana pēc iepriekšēja pieraksta pa tālr. 67952700.

PIEŅEMŠANAS DIENAS, 
DATUMS

PIEŅEMŠA-
NAS LAIKS

REĢISTRATŪRA Pirmdiena, trešdiena, 
piektdiena
otrdiena, ceturtdiena

08.00–16.00

09.00–17.00
STEIDZMĀS MEDICĪNISKĀS 
PALĪDZĪBAS PUNKTS

Katru dienu 00.00–24.00

ĀRSTU KONSULTĀCIJAS PIEŅEMŠANA PĒC IEPRIEKŠĒJA PIERAKSTA 
PA TĀLR. 67952700.
Ierodoties uz vizīti, jāuzrāda derīgs 
personu apliecinošs dokuments – pase 
vai personas apliecība (eID). 

Endokrinoloģe Brigita VIZIŅA 15. un 29. maijs 14.00–17.00
Kardiologs 30. maijs 9.00–13.00
Dermatoloģe Ruta BARLO 18. maijs 9.00–13.00
Otolaringoloģe 
Ilona KRONBERGA

Ceturtdiena 13.30–16.00

Acu ārste Ausma SPROĢE Pirmdiena 10.00–15.00
Acu ārste Sandra AUSEKLE Pēc pieraksta
Neirologs Ainārs VECVAGARS 18. maijs 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 
Pēc grafika

9.00–12.00

Ķirurgs Nikolajs DUPLIŠČEVS Pirmdiena 9.00–12.00
USG, A. MICKEVIČA Darbdienās 8.15–9.00
Ginekoloģe A. MICKEVIČA 
(iepriekšējs pieraksts pa 
tālr. 26539333)

No pirmdienas līdz 
ceturtdienai
Piektdiena

9.00–13.00

9.00–17.00
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2018. gada 28. februārī  SAISTOŠIE NOTEIKUMI    Saulkrastos Nr. SN 3/2018. 
Apstiprināti Saulkrastu novada domes 2018. gada 28. februāra sēdē (prot. Nr. 2/2018§27).
Precizēti Saulkrastu novada domes 2018. gada 25. aprīļa sēdē (prot. Nr. 5/2018§7).

Saistošie noteikumi par kārtību, kādā Saulkrastu novada 
pašvaldība sniedz atbalstu energoefektivitātes pasākumu 
veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās
Izdoti saskaņā ar likuma „Par paš-
valdībām” 43.  panta pirmās daļas 
13.  punktu, likuma „Par palīdzību 
dzīvokļa jautājumu risināšanā” 27.2 
panta piekto daļu.

I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi (turp

māk  – Noteikumi) nosaka kārtību, 
kādā Saulkrastu novada pašvaldī
ba (turpmāk  – Pašvaldība) atbalsta 
Saulkrastu novada daudzdzīvokļu 
dzīvojamo māju energoefektivitātes 
pasākumus, līdzfinansējuma apmē
rus un piešķiršanas nosacījumus.

2. Noteikumos lietoti termini:
2.1. energoefektivitātes pasāku

mi – pasākumu kopums daudzdzī
vokļu dzīvojamo māju energoefek
tivitātes paaugstināšanai, viedas 
energovadības un atjaunojamo re
sursu izmantošanai, kuru ietvaros 
veic būvniecību, iekārtu iegādi, 
būvuzraudzību, autoruzraudzību 
un šo pasākumu vadību;

2.2. Pašvaldības atbalsts  – paš
valdības līdzfinansējums energo
efektivitātes pasākumu veikšanai 
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās 
Saulkrastu novadā;

2.3. Pretendents  – daudzdzī
vokļu dzīvojamās mājas īpašnieks 
(īpašnieki) vai dzīvokļu īpašnieki, 
vai normatīvajos aktos noteiktā 
kārtībā pilnvarotas personas.

2.4. ES fondu programma – Eiro
pas Savienības 2014.–2020. gada plā
nošanas perioda darbības program
mas „Izaugsme un nodarbinātība” 
4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa „Vei
cināt energoefektivitātes paaugsti

nāšanu valsts un dzīvojamās ēkās” 
4.2.1.1. specifiskā atbalsta mērķa pa
sākums „Veicināt energoefektivitātes 
paaugstināšanu dzīvojamās ēkās”.

3. Pašvaldības atbalsts atbilstoši 
Pašvaldības budžetā šim nolūkam 
paredzēto finanšu līdzekļu apmē
ram tiek Pretendentiem namu 
energoefektivitātes paaugstināša
nas pasākumu veikšanai. 

II. Pašvaldības atbalsta nosacī-
jumi

4. Pašvaldības atbalsts tiek pie
šķirts EUR 3000,00 (trīs tūkstoši 
euro) apmērā vienai daudzdzīvokļu 
dzīvojamai mājai. 

5. Uz Pašvaldības atbalstu var 
pretendēt Pretendents, ja:

5.1. dzīvojamā māja atrodas Saul
krastu novada teritorijā un ir nodota 
ekspluatācijā līdz 2000. gadam;

5.2. dzīvojamā māja ir reģistrēta 
Nekustamā īpašuma valsts kadastra 
informācijas sistēmā, tajā ir vismaz 
piecas dzīvojamo telpu grupas, vie
nam dzīvokļa īpašniekam pieder ne 
vairāk kā 20  % no kopējā dzīvokļu 
īpašumu skaita un nedzīvojamo tel
pu grupas (izņemot neapkurināmas 
bēniņu un pagraba telpu platības) 
neaizņem vairāk par 25  % no ēkas 
kopējās platības;

5.3. dzīvokļu īpašnieki, kuri pār
stāv 2/3 no visiem dzīvokļu īpašu
miem, normatīvajos aktos noteik
tajā kārtībā pieņēmuši dzīvokļu 
īpašnieku kopības lēmumu veikt 
energoefektivitātes pasākumus dzī
vojamā mājā, piedaloties „Attīstības 
finanšu institūcijas „ALTUM”” ad

ministrētajā programmā, izstrādāt 
tehnisko dokumentāciju, apmaksāt 
ar to saistītos izdevumus, kā arī vie
nojušies par šim mērķim nepiecie
šamo līdzekļu ieguves veidu.

6. Par vienu dzīvojamo māju 
var iesniegt tikai vienu pieteikumu 
Pašvaldības atbalsta saņemšanai.

III. Pieteikuma iesniegšanas un 
izskatīšanas kārtība

7. Lai pretendētu uz Pašvaldības 
atbalstu, Pretendents Pašvaldībā 
iesniedz pieteikumu (turpmāk  – 
Pieteikums), kam pievienoti šādi 
dokumenti:

7.1. Noteikumu 5.3.  punktā no
teikto dzīvokļu īpašnieku kopības 
lēmuma kopija;

7.2. dzīvojamās mājas pārvaldī
šanas līguma kopija;

7.3. atzinums no „ALTUM” par 
energoefektivitātes paaugstināšanas 
pasākumu tehnisko dokumentāciju;

7.4. būvdarbu veikšanas līguma 
kopija;

7.5. būvuzraudzības līguma kopija;
7.6. autoruzraudzības līguma ko

pija;
7.7. projekta vadības līguma kopija.
8. Pašvaldība ir tiesīga pieprasīt 

papildu informāciju saistībā ar Paš
valdības atbalsta piešķiršanu. 

9. Pieteikumus izskata to reģis
trācijas secībā.

10. Ja attiecīgā kalendārā gada 
laikā Pašvaldības atbalsta saņem
šanai iesniegts vairāk Pieteikumu, 
nekā Pašvaldības budžetā šim mēr
ķim paredzēti budžeta līdzekļi, par 
Pieteikumiem, kuri atbilst Notei

kumu prasībām, Pašvaldība pieņem 
lēmumu par atteikumu piešķirt 
Pašvaldības atbalstu un Pieteikumu 
iekļaušanu izskatīšanai rindas kār
tībā uz nākamo gadu.

11. Pašvaldības domes lēmumus 
var pārsūdzēt Administratīvā pro
cesa likuma kārtībā.

IV. Pašvaldības atbalsta piešķir-
šanas un pārskaitīšanas kārtība

12. Lēmumu par Pašvaldības at
balsta piešķiršanu pieņem Pašvaldī
bas dome.

13. Pretendents mēneša laikā pēc 
Pašvaldības domes lēmuma par Paš
valdības atbalsta piešķiršanu spēkā 
stāšanās, slēdz līgumu ar Pašvaldību. 

14. Pašvaldības atbalsts tiek pār
skaitīts uz Pretendenta kontu kre
dītiestādē desmit darba dienu laikā 
no dienas, kad Pašvaldības atbalsta 
saņēmējs noslēdz 13. punktā minē
to līgumu.

PASKAIDROJUMA RAKSTS
1. Projekta nepieciešamības 

pamatojums. Likuma „Par palīdzī
bu dzīvokļa jautājumu risināšanā” 
(turpmāk  – likums) 27.2 panta otrās 
daļas 4. punkts nosaka, ka pašvaldī
ba var sniegt palīdzību dzīvojamās 
mājas īpašniekam (īpašniekiem) vai 
dzīvokļu īpašniekiem, piešķirot fi
nansējumu energoefektivitātes pasā
kumu veikšanai dzīvojamā mājā. Li
kuma 27.2 panta piektā daļa nosaka, 
ka kārtību, kādā tiek sniegta šā panta 
otrajā daļā minētā palīdzība, un pa
līdzības apmēru nosaka pašvaldība 
savos saistošajos noteikumos. 

2. Īss projekta satura izklāsts. 
Saistošie noteikumi nosaka kārtī
bu, kādā Saulkrastu novada paš
valdība atbalsta Saulkrastu novada 
daudzdzīvokļu dzīvojamo māju 
energoefektivitātes pasākumus, 
līdzfinansējuma apmērus un pie
šķiršanas nosacījumus.

3. Informācija par plānoto pro-
jekta ietekmi uz pašvaldības bu-
džetu. Pašvaldības atbalsta kopējais 
apmērs ir atkarīgs no iedzīvotāju 
aktivitātes. 2018. gada budžetā šim 
mērķim paredzēti līdzekļi EUR 
15 000,00 apmērā.

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

5. Informācija par administra-
tīvajām procedūrām. Saulkrastu 
novada domes lēmumus var pārsū
dzēt tiesā Administratīvā procesa 
likumā noteiktajā kārtībā. 

6. Informācija par konsultāci-
jām ar privātpersonām. Saistošo 
noteikumu projekts un tam pievie
notais paskaidrojuma raksts likuma 
„Par pašvaldībām” 43.1 panta cetur
tajā daļā noteiktā kārtībā publicēts 
pašvaldības mājaslapā internetā 
http://saulkrasti.lv/pasvaldiba/doku-
menti/saistoso-noteikumu-projekti/. 
Papildus sadaļā „Jaunumi” tiek pub
licēts aicinājums izteikt viedokli 
par saistošajiem noteikumiem.

Ervīns Grāvītis,  
domes priekšsēdētājs

2017. gada 31. maijā  SAISTOŠIE NOTEIKUMI  Saulkrastos Nr. SN 10/2017. 
Apstiprināti Saulkrastu novada domes 2017. gada 31. maija sēdē (prot. Nr. 7/2017§15).
Precizēti Saulkrastu novada domes 2017. gada 27. decembra sēdē (prot. Nr. 20/2017§15).
Precizēti Saulkrastu novada domes 2018. gada 28. februāra sēdē (prot. Nr. 2/2018§18).

Grozījumi Saulkrastu novada domes 2013. gada 28. augusta 
saistošajos noteikumos Nr. 14 „Par nekustamo īpašumu  
uzturēšanu Saulkrastu novada teritorijā”
Izdoti saskaņā ar likuma 
„Par pašvaldībām” 43. panta 
pirmās daļas 5., 6. un 9. punktu.

Izdarīt šādus grozījumus Saul
krastu novada domes 2013.  gada 
28. augusta saistošajos noteikumos 
Nr. 14 „Par nekustamo īpašumu uz
turēšanu Saulkrastu novada terito
rijā” (turpmāk – Noteikumi):

1. Izteikt Noteikumu izdošanas 
tiesisko pamatojumu šādā redak
cijā: „Izdoti saskaņā ar likuma „Par 
pašvaldībām” 43. panta pirmās daļas 
5., 6. un 9. punktu”.

2. Papildināt Noteikumu 1. pun
ktu aiz vārda „uzturamas” ar vārdu 
„sakārtojamas”.

3. Papildināt Noteikumus ar jau
nu 5.1.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

„5.1.1 savā īpašumā esošo apstādī
jumu uzturēšanu, atjaunošanu un 
aizsardzību;”.

4. Papildināt Noteikumus ar 
jaunu 5.8.2 apakšpunktu šādā re
dakcijā: 

„5.8.2 ēku, būvju vai žogu uztu
rēšanu kārtībā un to atbilstību būv
niecību reglamentējošos normatī
vajos aktos norādītajām būtiskajām 
būvei izvirzāmajām prasībām, ne

pieļaujot jebkādus draudus cilvēku 
dzīvībai un veselībai.”.

5. Papildināt Noteikumus ar 
jaunu III.1 nodaļu šādā redakcijā:

„III.1 Apstādījumu apsaimnie-
košana

10.1 Visi apstādījumi Saulkrastu 
novada administratīvajā teritorijā 
neatkarīgi no zemes īpašuma for
mas ir aizsargājams apstādījumu 
fonds.

10.2 Saulkrastu novada sabied
risko vietu apstādījumu ierīkošanu, 
kopšanu un uzraudzību organizē 
pašvaldība. 

10.3 Par apstādījumu saglabāšanu 
teritorijās, kurās notiek celtniecība 
vai remonts, atbildīgs ir būvdarbu 
pasūtītājs.

10.4 Zemes īpašniekiem (valdī
tājiem, lietotājiem, apsaimnieko
tājam) ir pienākums par saviem 
līdzekļiem savā teritorijā, ja tā ir 
sabiedriskā vietā:

10.4 1. nodrošināt esošo apstādī
jumu saglabāšanu, apkopšanu un 
atjaunošanu atbilstoši šiem Notei
kumiem;

10.4 2. nodrošināt visu nepiecieša
mo agrotehnisko pasākumu savlai
cīgu veikšanu (laistīšanu, irdināša

nu, sauso zaru apgriešanu, vainagu 
veidošanu, augu kaitēkļu un slimību 
apkarošanu, zāles nopļaušanu);

10.4 3. veikt apstādījumu iežogo
jumu, kā arī mazo arhitektūras for
mu savlaicīgu remontu.

10.5 Fiziskās vai juridiskās perso
nas, kuru īpašumā (valdījumā, lieto
jumā, ar apsaimniekošanas līgumu 
nodots uzturēšanā) esošajā zemē 
aug aizsargājamie koki, ir atbildīgas 
par to saglabāšanu – nav pieļaujama 
zaru laušana, mizas bojāšana, dobu
mu izdedzināšana, koku augšanas 
apstākļu pasliktināšana (aršana, 
minerālmēslu un citu ķimikāliju 
lietošana, koku apkraušana u.c. dar
bības, kas var kaitēt kokam), kā arī 
vides apstākļu negatīva maiņa. Ja 
nepieciešams, jāuzstāda koka zaru 
balsti un jānosedz dobumi. 

10.6 Visos Saulkrastu novada sa
biedrisko vietu apstādījumos, kā arī 
ielu sarkano līniju robežās apstā
dījumu ierīkošanu un rekonstruk
ciju atļauts veikt pēc apstādījumu 
plāna izstrādes un saskaņošanas 
ar pašvaldības iestādes „Saulkrastu 
novada dome” (turpmāk – Iestāde) 
Pašvaldības īpašumu apsaimnie
košanas nodaļu. Saskaņošanu veic, 

iesniedzot iesniegumu un tam pie
vienotu apstādījumu plānu Iestādes 
Klientu apkalpošanas centrā.

6. Papildināt Noteikumu 11. 
pun ktu ar jaunu 11.14. un 11.15. 
apakšpunktu šādā redakcijā:

„11.14. jebkādā veidā bojāt apstā
dījumus sabiedriskajās vietās – lauzt 
kokus, krūmus un to zarus, plūkt la
pas un ziedus, lasīt augļus un teci
nāt sulas no kokiem, piestiprināt pie 
kokiem reklāmas, paziņojumus un 
numurus, dažādus rādītājus, vadus 
u.c. priekšmetus, kā arī dzīt kokos 
āķus un naglas, izmantot kokus ve
ļas žāvēšanai vai kā citādi bojāt;

11.15. bojāt skulptūras, solus, žo
gus, parku iekārtas.”.

PASKAIDROJUMA RAKSTS
1. Projekta nepieciešamības 

pamatojums. Grozījumi veikti, lai 
noteiktu kārtību, kādā apsaimnie
kojami apstādījumi. Papildus veikti 
grozījumi, kas noteic aizliegumus 
jebkādā veidā bojāt apstādījumus 
un skulptūras, solus, žogus, parku 
iekārtas. Izstrādājot un precizējot 
noteikumus, ņemti vērā Vides aiz
sardzības un reģionālās attīstības 
ministrijas 04.05.2015 atzinums 

Nr.  186/3619 un 28.06.2017. atzi
nums Nr. 118/5143.

2. Īss projekta satura izklāsts. 
Saistošie noteikumi papildināti ar 
jaunu III.1 nodaļu „Apstādījumu ap
saimniekošana”, kas nosaka nekus
tamā īpašuma īpašniekam pienā
kumu rūpēties par apstādījumiem, 
tostarp apstādījumu saglabāšanu, 
apkopšanu un atjaunošanu, agro
tehnisko pasākumu veikšanu.

3. Informācija par plānoto pro-
jekta ietekmi uz pašvaldības bu-
džetu. Saistošo noteikumu īsteno
šanai netiek prognozēta finansiāla 
ietekme uz pašvaldības budžetu. 

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

5. Informācija par administratī-
vajām procedūrām. Nav attiecināms.

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

Ervīns Grāvītis,  
domes priekšsēdētājs
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Pasākumu kalendārs

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

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

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

Tirāža: 3500 eksemplāru.

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

Ar izdevumu elektroniskā formātā var 
iepazīties arī Saulkrastu pašvaldības 
interneta vietnē www.saulkrasti.lv, 
sadaļā „Pašvaldības izdevums”.

19. maijā atklāsim vasaras se
zonu ar velobraucienu „Ieripo 
Saulkrastu vasarā!” un svinēsim 
Muzeju nakti! 
No 12.30 pulcēsimies divos velo
brauciena galapunktos – stāvlau
kumā pie Baltās kāpas un Bērzu 
alejas un Ostas ielas krustojumā, 
attiecīgi ģērbjoties novada karoga 
krāsās: braucēji no Zvejniekcie
ma – zilas krāsas tērpos, braucē
ji no Baltās kāpas – zaļas krāsas 
tērpos. 
13.00 dosimies braucienā, lai visi 
kopā satiktos Saules laukumā, 
kur mūs sagaidīs optimistiskais 
Marko Ojala. Saules laukumā ik
vienam būs iespēja iepazīties ar 
sportiskām un izklaidējošām ak
tivitātēm, kas vasarā mūs gaidīs 
Saulkrastos. Varēsim arī piedalī
ties radošajās darbnīcās, bet vēlāk 
visi kopā dziedāsim un dejosim ar 
Marko Ojalu un „Zaļā galma ka
pellu”!
19. maijā norisināsies Muzeju 
nakts sarīkojums „Saulkrasti – 
iedvesmas šūpulis”.
11.00 Saulkrastu kapos tiks at
klāts leģendārās saulkrastietes, 
rakstnieka Reiņa Kaudzītes dzī
vesbiedres Karlīnas Damrozes 
kapakmens.
21.00 aicinām visus pulcēties Jū
ras parkā, tverot saulrieta iedves
mu glezniecībā un mūzikā. 
26. maijā 16.00 viesu namā 
„Minhauzena Unda” aicina līnij-
deju grupa „Sunbeach” un viesi – 
līnijdeju grupas „Team Anita” un 
„Eydehavn linedanc” no Norvē
ģijas.
27. maijā 15.00 Saulkrastu  es
trādē lielkoncerts „Pašūposi-
mies, lai ilgāk dzīvotu!”. Ar jums 
kopā jokos, smaidīs un dziedās 
māsas Legzdiņas, Ainārs Bum
bieris, aktieru ansamblis „Ilga”, 
Gundars Silakaktiņš, Aldis Siliņš, 
Lauris Subatnieks, Voldemārs Šo
riņš, Zigurds Neimanis, Edgars 
Pujāts, Dainis Porgants, Jānis 
Jarāns, Guntis Skrastiņš, Dainis 
Skutelis un mūziķi Zintis Žvarts, 
Juris Kristons, Modris Laizāns, Iv
ars Kalniņš un Ivars Jercums.
Biļešu cena iepriekšpārdošanā – 
7 EUR, koncerta dienā – 10 EUR. 
Biļešu tirdzniecība k/n „Zvejniek
ciems” un Saulkrastu sporta cen
trā.
9. jūnijā 18.00 Saulkrastu es

trādē gadskārtējais Saulkrastu 
šlāgerfestivāls! Piedalīsies „Zeļļi”, 
„Dakota”, „Apvedceļš”, „Tequi
la Band”, „Galaktika”, „Rumbas 
kvartets”, „Klaidonis”, „Kantoris 
04” un Žoržs Siksna. Pēc pus
nakts nakts ballītē spēlēs DJ Ro
berts Lejasmeijers. Pasākumu 
vadīs Mārtiņš Ruskis. Ieejas mak
sa iepriekšpārdošanā – 7 EUR, 
pasākuma dienā – 10 EUR. Ieeja 
estrādē – no plkst.17. Biļešu tirdz
niecība: k/n „Zvejniekciems” un 
Saulkrastu sporta centrā.
16. jūnijā 15.00 III Luču svēt-
ki „Aizvējos”! Ceplīša atvēršana, 
luču degustācija un lustīga izde
jošanās, gleznotāju skats uz zivju 
būšanu un izdarības luču zvejnie
ku garā. Noteikti paņemiet maci
ņu – lucīšus varēs arī nopirkt! 
17. jūnijā 18.00 Saulkrastu es
trādē brīvdabas izrāde „Skroder-
dienas „Silmačos”” jaunā iestu
dējumā. Režisors Intars Rešetins. 
Biļešu cenas – 10, 12, 15 un 18 eiro. 
Šogad ar „Skroderdienām „Silma
čos”” atzīmēsim divas lielas jubi
lejas – Latvijai 100 un Blaumanim 
155! Taps pilnībā jauns un gran
diozs iestudējums Intara Rešeti
na skatījumā, kurā spēlēs Dailes 
teātra aktieri. Jaunuzvedums būs 
pieslīpēts mūsdienu skatītājam, 
saglabājot lugas tradicionālās 
vērtības, lai pārlaicīgo lugu varētu 
pilnvērtīgi izbaudīt visu paaudžu 
skatītāji. 
„Blaumaņa trāpīgais cilvēcības, 
mīlestības, latvietības kods, kas 
caurstrāvo viņa daiļradi, ir pāri vi
sam!” saka Rešetins. „Skroderdie
nas „Silmačos”” ir visiem zināma, 
jautra, muzikāla, viegla, bet tai 
pašā laikā smeldzīga (jo patiesa) 
fabula. Šī ir mana pirmā iepazīša
nās ar Blaumani! Kā pirmā mīles
tība, ko atceries uz visu mūžu!” 
Nepārspīlējot varam teikt, ka visi 

ir uzauguši ar „Skroderdienām 
„Silmačos””, tāpēc, ja to vēl kāds 
nav redzējis, tad šī būs labākā ie
spēja to izdarīt, un, tā kā monu
mentālā brīvdabas izrāde tiek spē
lēta lielākajās Latvijas brīvdabas 
estrādēs. Blaumaņa luga kļuvusi 
par tik dziļu latviešu ielīgošanas 
tradīciju, ka bez tās svētku sajūta 
nemaz nav iedomājama un ir pir
mais priekšvēstnesis tam, ka jāsāk 
posties grandiozajiem svētkiem!
Spilgtās „Skroderdienu” lomas 
izspēlēs populāri Latvijas aktie
ri – Vita Vārpiņa (Antonija), Ar
tis Robežnieks (Aleksis), Mārtiņš 
Upenieks (Kārlēns), Aija Dzērve 
(Elīna), Kaspars Zāle (Pindaks), 
Sarmīte Rubule (Pindacīša), Ieva 
Florence (Ieviņa), Lidija Pupure 
(Bebene), Akvelīna Līvmane (To
muļu māte), Ģirts Ķesteris (Dū
dars), Marģers Eglinskis (Rūdis), 
Āris Rozentāls (Ābrams Vulfsons), 
Aldis Siliņš (Joske), Lelde Dreima
ne (Zāra Goldbaum).
Režisors – Intars Rešetins

SPORTA AFIŠA
15. maijā 19.00 Zvejniekciema 
stadionā – Saulkrastu futbola 
čempionāts. Nolikums un infor
mācija: www.saulkrasti.lv.
16. maijā 17.00–19.00 – Saul
krastu orientēšanās sacensību 
„Saulkrastu pavasaris” 7. kārta 

(Bādciema karte, Bādciems). Vien
laikus tās būs arī Pierīgas orientē
šanas sacensības.
19. maijā no 8.30 pie k/n 
„Zvejniekciems” – makšķerēša
nas sacensības „Aģes sudrabs”, 
2. posms. 
20. maijā – pārgājienu sērijas 
„Visi ceļi ved uz mājām” 2. pārgā
jiens. Nolikums un precīzāka in
formācija: www.saulkrasti.lv.
22. maijā 19.00 Zvejniekciema 
stadionā – Saulkrastu futbola 
čempionāta turpinājums. 
23. maijā 17.00–19.00 – Saul
kras tu orientēšanās sacensību 
„Saul krastu pavasaris” 8. kārta 
(DUS „Circle K”, Saulkrastu ap
vedceļš kontinenta pusē).
26. maijā no 8.30 pie k/n 
„Zvej niekciems” – makšķerēša
nas sacensības „Aģes sudrabs”, 
3. posms. 
30. maijā 17.00–19.00 – Saul
krastu orientēšanās sacensību 
„Saulkrastu pavasaris” 9. kārta 
(Carnikava, Mežgarciems).
29. maijā 19.00 – Zvejniekcie
ma stadionā Saulkrastu futbola 
čempionāta turpinājums.
3. jūnijā 17.00–19.00 – Saul
kras tu orientēšanās sacensību 
„Saul  krastu pavasaris” 10.  kārta 
(Ķirezers, marķējums no Saul
krastu apvedceļa).
5. jūnijā 19.00 – Zvejniekciema 
stadionā Saulkrastu futbola čem
pionāta turpinājums.
13. jūnijā 17.00–19.00 – Saul
krastu orientēšanās sacensību 
„Saulkrastu pavasaris” 11. kārta 
(Saulkrasti, Liepu iela).

SENIORU AKTIVITĀTES
5. jūnijā 13.00 „Jauniešu mājā” – 
filma „Mērijas ceļojums”.
7. jūnijā – ekskursija uz Jaun
kalsnavu, Ēgļiem, „Saulrietiem”, 
„Brakiem”.
19.–20. jūlijā: Latgale – Ludza–
Zilupe.
4. augustā – Leigo ezeru mūzi
kas festivāls.
Tālr.informācijai 26437766.

Baznīcu nakts tuvojas!
Jau 2. jūnijā būsiet gaidīti uz Baznīcu nakts notikumu 
Latvijas draudzēs. Arī šogad Pēterupes evanģeliski 
lutriskā baznīca aicina visus interesentus uz garīgu un 
muzikālu baudījumu.
Baznīcu nakts programma Pēterupes draudzē būs pieejama 
maijā	draudzes	mājaslapā	un	sociālajos	tīklos:	www.saulkras-
tubaznica.lv; www.facebook.com/peterupesbaznica; www.
draugiem.lv/peterupesbaznica. Sīkāk par notikumu un dalībniekiem varat lasīt 
www.baznicunakts.lv.

Saulkrastu novada bibliotēkā
IZSTĀDES 

•	 Visu	 mēnesi	 Gitas	 Memmēnas	 fotogrāfiju	 izstāde	 „Saulkrasti	
gadalaikos”.
•	 No	1.	līdz	15.	maijam	–	grāmatu	izstāde	„Laiks	Ziedonim...	Dzej
niekam un publicistam Imantam Ziedonim – 85”.
•	 No	20.	līdz	31.	maijam	–	grāmatu	izstāde	„Dramaturgam	un	re
žisoram Pēterim Pētersonam – 95”.
•	 No	 20.	 līdz	 31.	 maijam	 –	 grāmatu	 izstāde	 „Rakstnieks,	 kuru	
lasa... Rakstniekam un žurnālistam Ērikam Hānbergam – 85” 
•	 No	 1.	 līdz	 31.	maijam	–	Mātes	dienai	 veltīta	 tematiska	 izstāde	
„Māmiņ, mīļo māmiķīti, paskaties tu ar’” (Rūdolfs Blaumanis)
•	 Visu	mēnesi	–	Saulkrastu	novada	bibliotēkas	jauno	grāmatu	iz
stāde

PASĀKUMI
15. maijā plkst.15.00 Saulkrastu novada bibliotēkā Mātes un ģime
nes dienai veltīts koncerts. Muzicēs Vidzemes jūrmalas Mūzikas un 
mākslas skolas audzēkņi.

Saulkrastu novada 
Dzimtsarakstu nodaļā 
aprīlī reģistrēti
reģistrēti 7 bērni – 
4 zēni un 3 meitenes – 
Arnis,
Oskars,
Adrija,
Evelīna,
Markuss,
Mārtiņš,
Lauma.
Sveicam vecākus un tuviniekus!

Saulkrastu novada dome 
sveic visus seniorus, kuriem 
maijā ir nozīmīga jubileja!

Saulkrastu novada dome 
izsaka līdzjūtību aizsaulē 
aizgājušo tuviniekiem.
Andrejs Robežnieks:
27.06.1942.– 01.04.2018.
Mārīte Kalniņa:
05.06.1940.– 05.04.2018.
Ainārs Šķerbergs:
13.06.1964.– 05.04.2018.
Maija Šlesere-Malēja:
27.03.1948.– 06.04.2018.
Ēriks Atis Grīnfelds:
10.07.1930.–11.04.2018.
Fabijans Gertmans:
16.05.1946.–13.04.2018.
Otīlija Gabre:
06.11.1923.–14.04.2018.
Uldis Gusts:
03.08.1945.–14.04.2018.
Henriks Savickis:
24.12.1951.–23.04.2018.
Sergejs Strenge:
08.05.1976.–23.04.2018.
Valdis Kalniņš:
23.11.1947.–30.04.2018.

Saulkrastu novada dome 
izsaka visdziļāko līdzjūtību 

bijušā Saulkrastu Pašvaldības 
policijas priekšnieka 

Valda Kalniņa piederīgajiem, 
viņu mūžībā pavadot.

Svētki kopā ar Mākslu un Medicīnu
Saulkrastu iedzīvotāji un viesi tiek laipni lūgti 

sestdien, 19.maijā, apmeklēt ikgadējo gleznu izstādi 
,,Svētki kopā  ar Mākslu un Medicīnu 2018”.

Saulkrastu iedzīvotājiem būs iespēja 
baudīt mākslu slimnīcas pagalmā  un 
slimnīcas telpās bez maksas noteikt cu-
kura un holesterīna līmeni asinīs, saņemt 
konsultācijas pie alergologa, terapeita  
un  uztura speciālista, noteikt ķermeņa 
masas indeksu (ĶMI) un izmērīt asins-
spiedienu. Tāpat būs iespēja iepazīties ar 
novitātēm medicīnā.
Laipni gaidām visus no plkst.10.00 līdz 
16.00 Saulkrastu slimnīcā, Ainažu ielā 34.

JD ART klubs,
VJ Mākslinieki,

Slimnīcas kolektīvs

 Saulkrastu novada PA 
„Saulkrastu kultūras un sporta 
centrs” pateicas Saulkrastu 
Pašvaldības policijai par at-
saucīgu, radošu un prasmīgu 
sadarbību, organizējot Lat-
vijas Republikas Neatkarības 
atjaunošanas dienai veltīto 
patriotisko nakts braucienu 
3. maijā Saulkrastos!


