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Piedalās: 

1. Normunds Līcis – domes priekšsēdētājs 

2. Bruno Veide - domes priekšsēdētāja vietnieks 

3. Aleksandrs Inārs Zaharāns - izpilddirektors 

4. Artis Blankenbergs - nekustamā īpašuma apsaimniekošanas speciālists 

5. Mārīte Petruševica - Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja 

6. Inga Kārkliņa - Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītāja 

7. Saulkrastu novada iedzīvotāji (publiskās apspriešanas parakstu lapu skatīt pielikumā) 

 

Sapulci vada: M.Petruševica 

Sapulci protokolē I.Kārkliņa 

 

M.Petruševica klātesošajiem izklāsta 2015. gada 15. augusta MK 475 “Valsts un Eiropas 

Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā “Pamatpakalpojumi un ciematu 

atjaunošana lauku apvidos” atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā” noteikumus attiecībā 

uz pārbūvei paredzamo grants ceļu izvērtēšanu un iepazīstina klātesošos ar domes sēdē 

apstiprinātajiem kritērijiem. M.Petruševica informē par ielu atlases, izvērtēšanas kritēriju 

apstiprināšanas un atlasīto ielu izvērtēšanas procesu, kura rezultātā Baltijas iela saņēmusi 

augstāko punktu skaitu. Projektā plānots pārbūvēt tikai Baltijas ielu, jo projekta finansējums 

pietiek 1 ielai. M.Petruševica skaidro, ka projektā atbalstāmie darbi ir ielas pārbūve, tajā 

skaitā grāvju izbūve, bet nav atbalstāmas cietā seguma (asfalts un bruģis) izmaksas. Ceļa 

virsmu plānots apstrādāt ar dubulto virsmas apstrādes tehnoloģiju. 

 

Iedzīvotāja interesējas par to, kas ir dubultās virsmas apstrāde. 

B.Veide skaidro, ka dubultās virsas tehnoloģija nozīmē, ka uz grants ceļa tiek uzbērts šķembu 

materiāls un tiek veikta virsmas apstrāde ar bituma emulsijas maisījumu, izveidojot pretputekļu 

klājumu. Šāds klājums jau ir uzklāts Akmeņu un Limbažu ielās. 

 

A.I.Zaharāns papildina, ka ceļa pārbūves projektā tiks iekļauta arī apgaismojuma izbūve. 

 

B.Veide informē, ka šobrīd Baltijas ielā tiek veikta kanalizācijas izbūve, lai nākamā gada 

pavasarī varētu uzsākt tās pārbūvi. Būvniecības procesā iedzīvotājiem būs pārvietošanās 

ierobežojumi pa Baltijas ielu. 

 

Iedzīvotājs interesējas, kā Baltijas iela tiks kopta pēc pārbūves? Tiek norādīts, ka 2018.gadā 

dubultās virsmas pārklājums tika uzklāts Skultes pagastā ceļa posmā no Mandagām līdz 



 

 

Saulītēm, bet ziemā šis ceļa posms netika tīrīts, jo uzņēmums Limbažu ceļi, kas veic minētā 

ceļa tīrīšanu, norādīja, ka greiderējot ceļš tiktu sabojāts. 

B.Veide skaidro, ka ceļš tiks tīrīts tāpat kā ceļi, kuri ir klāti ar šķembām, tikai tīrīšanas darbs 

jāveic uzmanīgi. B.Veide informē, ka vēl tiek izvērtēta ietves nepieciešamība Baltijas ielā. 

Diskusija par ietves nepieciešamību. 

A.I.Zaharāns skaidro, ka bruģa seguma un tā ieklāšanas izmaksas šajā projektā netiek 

atbalstītas. Ja tiek plānota ietve, tad bruģa un tā ieklāšanas izmaksas ir papildus izdevumi, kas 

jāsedz no pašvaldības budžeta. 

 

Iedzīvotājs norāda, ka jādomā ar ātruma ierobežojošām ierīcēm Baltijas ielā, jo jau šobrīd 

daudzi braucēji pārsniedz atļauto braukšanas ātrumu. 

B.Veide skaidro, ka ceļu grūti kopt, ja uz tā ir izvietoti ātrumu ierobežojoši elementi, tāpēc 

visticamāk tādi netiks uzstādīti. Tiks uzstādītas atbilstošas ceļa zīmes. 

Iedzīvotāja norāda, ka zīmes ātruma ierobežošanai jau ir izvietotas. Iedzīvotāja iesaka vienā 

ielas pusē izvietot ceļa zīmes “apstāties un stāvēt aizliegts”, lai vasaras periodā brīvdienās pa 

ceļu var izbraukt atkritumu izvešanas mašīna.  

 

Iedzīvotājs norāda, ka projektējot ir jāplāno lietus ūdeņu novadīšanas sistēma. 

 

Iedzīvotāja jautā, vai apgaismojums ir paredzēts visā Baltijas ielas garumā? 

N.Līcis skaidro, ka apgaismojums tiks plānots visā pārbūvējamā ceļa posma garumā. 

B.Veide skaidro, ka Baltijas ielā ceļa apgaismojuma lampas šobrīd atrodas uz AS “Sadales 

tīkli” piederošajiem apgaismojuma stabiem. Tāda pati situācija jau ir radījusi sarežģījumus 

vairākās citās ielās, jo lampas jau ir noņemtas. Apgaismojuma izbūve noteikti tiks iekļauta 

projektā. B.Veide skaidro par ceļa projektēšanu. 

 

Iedzīvotāja jautā, vai pārējās izvērtētajās ielās paredzēts veikt kādus darbus?  

M.Petruševica informē, ka šajā projektā finansējums pietiek vienas ielas pārbūvei, tāpēc 

pārbūvēt plānots tikai Baltijas ielu. Pagaidām nav finanšu līdzekļi pārējām ielām, bet tiks 

meklētas iespējas piesaistīt finansējumu citos projektu konkursos, nākamajā plānošanas 

periodā. 

 

Iedzīvotāja jautā, kad projekts tiks iesniegts. 

M.Petruševica skaidro, ka projektu Lauku atbalsta dienestam ir jāiesniedz līdz šī gada 

1.decembrim, pēc tam 3 mēnešu laikā projekts tiks izvērtēts. Ielas pārbūvi plānots uzsākt 

nākamajā gadā, bet maksimālais projekta realizācijas laiks ir 2 gadi no projekta 

apstiprināšanas. 

 

 

Sapulce slēgta: 17:52 

 

 

 


