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Pie Baltās kāpas
atklāta pastaigu laipa

No kreisās: Saulkrastu novada domes Novada attīstības nodaļas vadītāja Mārīte Petruševica,
domes priekšsēdētājs Normunds Līcis un SIA „Legāts” pārstāve Ieva Oborenko. Foto: no domes arhīva
Decembra sākumā tika atklāta
pastaigu laipa pie Baltās kāpas.
Laipa izveidota līdz Bērzu ielai
vairāk nekā 240 metru garumā.
Līdz ar laipas izbūvi kāpu zonas
apmeklētājiem pastaigām tagad
ir iespējams izmantot konkrētu
teritoriju, mazinot krasta kāpas
antropogēno slodzi un aizsargājot biotopus, kā arī vienlaikus tiek

nodrošināta vides pieejamība vecākiem ar bērnu ratiņiem un cilvēkiem ar kustību traucējumiem
ratiņkrēslos.
Izbūvētā laipa ir daļa no pārgājienu tūrisma maršruta gar
Baltijas jūras piekrasti no Latvijas dienvidrietumu robežas līdz
Tallinai Igaunijā. Laipas izbūve
tika finansēta Latvijas–Igaunijas
pārrobežu projektā „Hiking rou-

te along the Baltic sea coastline
in Latvia–Estonia” (proj. Nr. EstLat22). Projektā Saulkrastu novada teritorijā uzstādīti arī četri informatīvie stendi un sešas jaunas
norādes.
Laipas būvniecību veica SIA
„Legāts”.

Aicinājums izteikt viedokli par
Administratīvi teritoriālo reformu
Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijas
izstrādātajā Administratīvi
teritoriālās reformas (ATR)
modelī kopā ar Sējas un
Carnikavas novadiem
Saulkrastu novadu plānots
iekļaut vienotajā Ādažu novadā,
par centru nosakot Ādažus.

kas būtu jāievēro, bet kuras nav
ņemtas vērā:
1. Valsts interese ir attīstīt Vid
zemes piekrasti par vienotu ekonomisko telpu, kas veiksmīgi izmanto
šīs vietas potenciālu, apsaimnieko
teritorijas ap VIA Baltica un Rail
Baltica, ostas, pludmales, rada jaunas darbavietas, dodot pamatu
valsts ekonomiskai izaugsmei.
2. Iedzīvotāju interese, lai
Vidzemes piekrastē veidotos
spēcīgs attīstības centrs, kas ar
pieejamajiem resursiem un tālredzīgu plānošanu nodrošinātu
iespēju veidot uzņēmējdarbību,
iegūt kvalitatīvu vidējo izglītību,
augstvērtīgi pavadīt brīvo laiku
un saņemt tādu atbalstu pašvaldības infrastruktūras attīstībai,
kādu saņem novadu centri.
Es aicinu Saulkrastu novada
iedzīvotājus izteikt savu viedokli
par ATR, aizpildot avīzē publicēto anketu!
Aizpildītu anketu lūdzam nodot
līdz 23. decembrim; elektroniski to
ir iespējams aizpildīt pašvaldības
mājaslapā www.saulkrasti.lv.
Normunds Līcis,
domes priekšsēdētājs

Gada beigas ikvienam ir laiks, kad atskatāmies uz padarīto, vērtējam un
plānojam nākamā gada darbus un apņemšanās. Par šo gadu droši varam
teikt – tas ir bijis pārmaiņu un pārbaudījumu gads! Un tādi solās būt arī
daži turpmākie. Tomēr pārmaiņas ir tās, kas liek mums augt un attīstīties,
tādēļ es aicinu uzlūkot tās kā jaunu iespēju, vienlaikus esot vienotiem un
pārliecinātiem domās un rīcībā par Saulkrastu nākotni, vietu, kurā dzīvo‑
jam, mācāmies un strādājam!
Kopā šogad esam parūpējušies par gājēju drošību izglītības iestāžu tuvu‑
mā, izbūvējot ietvi, uzlabojuši ielas kvalitāti bērnudārza apkārtnē un izbūvēju‑
ši mazajiem audzēkņiem arī jaunu rotaļu laukumu. Ir pabeigti būvdarbi Bīriņu
ielā un Zvejniekciema Kultūras namā un izveidots pastaigu takas turpinājums
Baltās kāpas teritorijā. Līdztekus esam uzsākuši Zvejniekciema teritorijas labie‑
kārtošanu, lai jau pavasarī zvejniekciemiešiem būtu jauns gājēju ceļš gar Aģes
upi, kā arī, izbūvējot laivu nolaišanas vietu upē, tiks stiprināts Aģes krasts.
Kopā ar Zvejniekciema uzņēmējiem ir iedegta Ziemassvētku egle.
Mums ir labi jaunumi arī no pašvaldības iestādēm. Saulkrastu vidus‑
skolas audzēkņi ir iesaistījušies vairākos pieredzes apmaiņas projektos un
piedalās debašu turnīros. Saulkrastu sporta centrā ir paplašināta trenažieru
zāle. Saulkrastu kultūras centrs radis jaunu pieeju pasākumu rīkošanā –
gaismu spēles uz ēkas fasādes, kā arī dažādas jaunas aktivitātes, kas patīka‑
mi pārsteidza katru apmeklētāju. Saulkrastu bērnudārzs „Rūķītis” saņēmis
sertifikātu „Bērnam drošs un draudzīgs bērnudārzs”. Saulkrastu bibliotēka
rīko aizvien jaunas un interesantas aktivitātes iedzīvotāju izglītošanai un
lasītprieka veicināšanai.
Šajā gadā bijusi arī virkne smagu jautājumu, kad nācies iepriekš iesāktos
projektus pārstrādāt, atlikt vai pat atcelt, lai pielāgotos izmaiņām kredītu
piešķiršanas politikā, kas ietekmēja mūsu visu dzīves kvalitāti un sagādā
neērtības vēl šobrīd. Aicinu ikvienu šīs neērtības uztvert ar sapratni un
pacietību, lai jau iespējami drīz pabeigtu ielu izbūvi, apgaismojuma ierīko‑
šanu un ūdenssaimniecības darbus.
Katrs – lielāks vai mazāks – šogad padarīts darbs ir apstiprinājums, ka
mēs, pārvarot šķēršļus un pretestību, varam paveikt ieplānoto ar savstarpē‑
ju uzticību un sajūtu par mūsu novada identitātes īpašo spēku, kas nāk no
saules, jūras, priežu audzēm un cilvēkiem. Saulkrasti ir novads tuvāk saulei,
un tam jādzīvo saules ritmā!
Ziemassvētkos ikvienam novēlu atrast mirkli mieram un pārdomām par
laika vērtību, sajust ģimenes un apkārtējo sniegto mīlestību un laimi. Lai
katram ir laiks saviem mīļajiem, prieks palīdzēt citiem un gandarījums par
paveikto darbu! Lai mums visiem laimīgs, veselīgs un radošs Jaunais gads!
Un atcerēsimies, ka Vecajā gadā pēc kūpošu pīrāgu baudīšanas vēl jāpa‑
gūst iziet arī ārpus mājas, tādēļ es uzaicinu jūs gadumiju sagaidīt kopā zem
zvaigžņotām un salūta piepildītām debesīm Saulkrastos, Saules laukumā!
Normunds Līcis, domes priekšsēdētājs

IEDZĪVOTĀJU APTAUJA
1. Esmu Saulkrastu novada iedzīvotājs:
Jā / Nē (apvilkt pareizo atbildi)
Esmu __________________________ novada/pagasta iedzīvotājs
(aizpildiet, ja dzīvojat citā novadā)
2. Vai jūs atbalstāt Saulkrastu novada pievienošanu Ādažu
novadam, kā to paredz Saeimā iesniegtais likumprojekts, par
novada centru nosakot Ādažus?
Jā / Nē (apvilkt pareizo atbildi)
3. Vai jūs atbalstāt jauna novada izveidošanu Vidzemes piekrastē,
nosakot Saulkrastu pilsētu par novada attīstības centru, kā to
paredz Saulkrastu novada deputātu lēmums?
Jā / Nē (apvilkt pareizo atbildi)
4. Kādas apdzīvotas vietas, pēc jūsu domām, varētu ietvert jaunajā Saulkrastu novadā?
(Lieko izsvītrojiet)
A. Sējas novads
B. Skultes pagasts
C. Liepupes pagasts
D. Vidrižu pagasts
E. Carnikavas novads
F. Ādažu novads
G. _____________________ (cita atbilde)
Lūdzam aizpildītu anketu līdz 23. decembrim ievietot aptaujas kastēs
Saulkrastu novada domē, Saulkrastu bibliotēkā, Saulkrastu sporta
centrā, Saulkrastu slimnīcā vai Zvejniekciema Kultūras namā.



Plānots, ka pašvaldību vēlēšanas notiks 2021. gada pavasarī,
pavisam jaunajā novadā tiekot
ievēlētiem 15 deputātiem. Mate
mātiskie aprēķini, analizējot iepriekšējos vēlēšanu rezultātus
katrā novadā, ļauj prognozēt, ka
Saulkrastus tādā novadā pārstāvētu ne vairāk par 2 deputātiem.
Ministra Jura Pūces argumentācijā par piedāvāto teritoriālo
sadalījumu un reformas nepieciešamību ir daļa taisnības, bet arī
daudz demagoģijas. Atzīsim, ka
reformas pamatmērķis ir koncentrēt līdzekļus jaunajos centros,
kas varētu izraisīt būtiskas sekas
teritorijās tālāk no centriem.
Piemēram, aplūkojot uzzīmēto
Latvijas karti, Vidzemes piekrastē
vairs neparādās attīstības centri
Carnikava, Saulkrasti, Salacgrīva,

Ainaži. Valsts neredz nepieciešamību veidot konkurenci Pērnavai.
Uz augšu, no Saulkrastiem visai
teritorijai centrs tiek plānots Limbažos, kas ir lieliska pilsēta, bet
ar pilnīgi citu attīstības specifiku,
attālināta no jūras un VIA Baltica.
Sējas, Saulkrastu un Carnikavas
iedzīvotāji dosies uz Ādažiem, kas
jau šobrīd ir ļoti noslogota teritorija kā tiešā Pierīga un Valsts militārā poligona centrs.
Saulkrastu novada deputāti ir
noraizējušies, ka piedāvātais reformas plāns varētu kavēt Vidzemes
piekrastes attīstību un novada izglītības, medicīnas, ūdenssaimniecības, ceļu apsaimniekošanas un
citu jautājumu risināšanu.
Šodien iedzīvotājiem ir jāizvēlas: vai turpmāk starp diviem attīstības centriem – Limbažiem un
Ādažiem – vēlamies attīstīt Piejūras reģionu ar centru Saulkrastos?
Lielu daļu pašvaldības pakalpojumu jau šodien ir iespējams veidot
attālināti, bet svarīgi, lai iedzīvotāji, kuri maksā nodokļus, būtu
arī politiski pārstāvēti un spējīgi
ietekmēt jaunās domes lēmumus.
Veidojot jaunu ATR modeli, es
saskatu divas būtiskas intereses,

Sveicināti jūsmājās!
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Ekspluatācijā
nodota Bīriņu iela
Decembra sākumā
ekspluatācijā ir nodota Bīriņu
iela. Iela tika rekonstruēta
posmā no A. Kalniņa ielas līdz
Ainažu ielai, kas ir nozīmīgs
savienojums no Saulkrastu
dzelzceļa stacijas līdz novada
centrālajai ielai, Saules
laukumam un pludmalei.

Būvdarbu laikā rekonstruēts ceļa
segums, izbūvēta plaša ietve, ierīkota lietusūdens novadīšanas
sistēma. Lai nodrošinātu ērtāku
pretimbraucošu automašīnu satiksmi, ir paplašināta ceļa braucamā daļa. Atbilstoši mūsdienu
prasībām ir pārbūvēts Bīriņu un

L. Paegles ielas krustojums, kas
iepriekš bija izbūvēts šaurā leņķī un satiksmes dalībniekiem
nepārredzams un nedrošs. Ielas
garumā ir izbūvētas vairāk nekā
80 autostāvietas, daļēji mazinot
autostāvietu trūkumu Saulkrastu
centrā, īpaši vasarā.
Ielas pārbūve tika veikta par
454 351,08 eiro: no tiem Eiropas
Reģionālās attīstības fonda finansējums – 285 141,70 eiro. Būvdarbus veica SIA „Buildimpeks”.
Ielas rekonstrukcija tika veikta projektā „Uzņēmējdarbības
izaugsmei nepieciešamās infrastruktūras attīstība Saulkrastu
novadā” (Nr. 3.3.1./17/I/040).

„Life +” projekts tuvojas noslēgumam
Saulkrastu dabas dizaina
parkā „Baltā kāpa” uzstādīts
informatīvais stends
„Ekosistēmu pakalpojumi
Saulkrastu attīstībai”.
Stends apmeklētājiem sniedz
informāciju par ekosistēmu pakalpojumu veidiem kopumā un
Saulkrastu piekrastē, shematiski

attēlo Saulkrastu piekrastes tematisko un funkcionālo attīstību
no Inčupes līdz Pēterupei un laika
skalā pārskatāmi parāda projektā
paveikto Saulkrastu teritorijā.
Novembrī ir apstiprinātas
projektā izstrādātās izmaiņas
Saulkrastu novada attīstības plānā 2014.–2020. gadam. Arī izstrādājot turpmākos Saulkrastu

novada attīstības dokumentus,
tajos tiks ietverti un izmantoti
projektā iegūtie rezultāti un rekomendācijas.

Neapdomīga vai pavirša
rīcība var izraisīt centralizētās
kanalizācijas sistēmas
darbības traucējumus
Aktualitātes Skultes ostā
Vēršam uzmanību, ka
aizsardzību Saulkrastu novadā”
iedzīvotāji var radīt
problēmas gan savam, gan
kaimiņu, gan pakalpojuma
sniedzēja īpašumam, ja mājās
kanalizācijas sistēmā novadīs
priekšmetus un sadzīves
atkritumus, piemēram,
tekstilizstrādājumus vai
pārtikas produktus. Tie var
izraisīt lielus aizsērējumus
un centralizētās kanalizācijas
sistēmas darbības
traucējumus.
Saulkrastu
novada
domes
28.03.2012. saistošo noteikumu
Nr. 8 „Par centralizētā ūdensvada un kanalizācijas tīklu un būvju būvniecību, ekspluatāciju un

8. sadaļas „Ūdensvada un kanalizācijas tīklu un būvju ekspluatācija un aizsardzība” 8.8. punkts
nosaka, ka pilsētas kanalizācijas
tīklā ir aizliegts novadīt:
• notekūdeņus, kas satur cietus
priekšmetus,
tekstilizstrādājumus, smiltis, eļļas, taukus un citas vielas, kas var veicināt pilsētas
kanalizācijas tīkla aizsērēšanu;
• nesasmalcinātus pārtikas un
ražošanas atkritumus.
Aicinām kanalizācijas tīklus
izmantot tiem paredzētajiem nolūkiem un atkritumu utilizācijai
izmantot atkritumu apsaimniekotāja sniegtos pakalpojumus.

2019. gada decembra sākumā
Skultes ostas teritorijā uzsākti
būvdarbi projektā „Aģes upes
labā krasta stiprinājums”.
Projekta dokumentācijas izstrādes, autoruzraudzības un būvdarbu kopējās izmaksas – 554 102,24
eiro, tajā skaitā Skultes ostas
pārvaldes līdzekļi 200 162,24 eiro
un Eiropas Reģionālā attīstības
fonda līdzekļi 353 940,00 eiro.
Būvprojekts ir saskaņots un apstiprināts Valsts vides dienestā,
Latvijas Jūras administrācijā, SIA
„Saulkrastu komunālserviss” un
Saulkrastu novada būvvaldē.

Projektā, izmantojot rievpāļus, paredzēts stiprināt Aģes
upes labā krasta posmu – 170
metrus, izbūvēt slipu laivu nolaišanai ūdenī, kā arī trotuāru un
apgaismojumu gājēju ērtībām,
ierīkot elektrības pieslēguma
vietas un dzeramā ūdens ņemšanas vietu. Būvdarbus plānots
pabeigt 2020. gada pavasarī, un
tos veiks Igaunijas uzņēmums
OU „BauEst”.
Būvdarbi tiek īstenoti Igaunijas–Latvijas Pārrobežu sadarbības
programmas 2014.–2020. gadam
projektā #55 „Uzlabota jahtu
ostu infrastruktūra un ostu tīk-

la attīstība Igaunijā un Latvijā”.
Informācija par visu projektu ir
pieejama Skultes ostas interneta
vietnē www.skulteport.lv, sadaļā
„Projekti”.
Īstenojot šo projektu, tiks iegūta atbilstoša infrastruktūra
jahtu ostas izveidei, osta kļūs pieejamāka Saulkrastu iedzīvotājiem
un pilsētas viesiem. Vienlaikus
tiks izbūvēta promenāde, izveidojot apgaismotu un bruģētu celiņu gar Aģes upes krastu.
Alens Horsts,
Skultes ostas pārvaldes
valdes priekšsēdētājs

SIA „Saulkrastu komunālserviss”

Uzsāk sadarbību ar tiešsaistes
rēķinu apkalpošanas
un saziņas platformu
Lai padarītu klientiem ikdienu
ērtāku, SIA „Saulkrastu
komunālserviss”, izmantojot
jaunākās inovācijas norēķinu
sistēmā, uzsāk sadarbību
ar tiešsaistes rēķinu
apkalpošanas un saziņas
platformu Bill.me.
Bill.me platforma ir viens no
efektīvākajiem un drošākajiem
instrumentiem, kas mūsdienīgā
vietnē nodrošina ātru un ērtu informācijas apmaiņu starp klientu
un uzņēmumu. Šajā vietnē būs
pieejamas dažādas iespējas un
priekšrocības, piemēram, rēķinu
saņemšana un pārskatīšana, apmaksa ar vienu klikšķi, automātiska rēķinu apmaksa, kā arī ātra
skaitītāju rādījumu nodošana,
ātrāka uzņēmuma jaunumu saņemšana.
Svarīgi, ka visi šie pakalpojumi ir bez maksas, bet komisijas
maksa divu procentu apmērā tiks

piemērota, ja klienti rēķinu apmaksās pašā Bill.me platformā.
Vienlaikus tiks saglabātas iespējas
veikt maksājumus par saņemtajiem pakalpojumiem iepriekšējā
kārtībā – ar pārskaitījumiem no
savas internetbankas vai uz vietas
kādā no komercbankām.
Klienti lietotāja profila reģistrācijas saiti saņems savā e-pastā.
Pēc saites saņemšanas aicinām
reģistrēties Bill.me, jo turpmāk
rēķins elektroniski būs pieejams
tikai šajā platformā.
Rūpējoties par jūsu datu drošību, vēlamies informēt, ka rēķinu
apkalpošanas platforma Bill.me
pilnībā atbilst Eiropas Savienības
Vispārīgās datu aizsardzības regulai un visaugstākajiem maksājumu drošības standartiem, kas
apliecināti ar starptautisko PCI
DSS Level1 sertifikātu un aizsardzības sistēmām SSL, 3D Secure.
SIA „Saulkrastu komunālserviss”

Paldies par egli!
Saulkrastu novada dome pateicas Skultes ostas pārvaldei, SIA „Skultes kokosta”,
SIA „EMU Skulte”, SIA „ASK Enterprise”, SIA „Varita”, Vidzemes zvejnieku biedrībai
par svētku rotu Zvejniekciemā – Ziemassvētku egli.
Egli uzstādīja SIA „Saulkrastu komunālserviss” un izrotāja SIA „Amanda-EA” un Saulkrastu novada
domes darbinieki. Ainavu arhitektes Ilvas Erkmanes ideju par individuāli izgatavotiem dekoriem –
stūres ratiem – un kopīgo egles vizuālā noformējuma risinājumu īstenoja Aktiaselts ADAM Bd „Adam
Decolight Latvia”. Īpašs paldies „Adam Decolight Latvia” izpilddirektoram Vilnim Burtniekam!
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Sumināti labākie
17. novembrī, Latvijas valsts
proklamēšanas 101. gadadienas
priekšvakarā Saulkrastu
novada dome sumināja
labākos darba darītājus.
Šogad apbalvojumus saņēma uzņēmēji, peintbola parka „Bušas”
dibinātāji un īpašnieki Anda un
Andris Burbergi, Saulkrastu so-

ciālās aprūpes mājas kolektīvs,
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīgas reģiona pārvaldes Saulkrastu iecirkņa ugunsdzēsēji–glābēji Kaspars Kūkojs,
Svjatoslavs Lukjanovičs, Dzintars
Rudzītis, Normunds Ceplītis, bijušais Saulkrastu novada domes
priekšsēdētājs un Saulkrastu slimnīcas vadītājs Armands Krūmiņš.
Pasākuma fotogaleri‑
ja ir pieejama vietnē
www.saulkrasti.lv.

Armands Krūmiņš.

VUGD ugunsdzēsēji–glābēji un Inese Aizstrauta.

Satikšanās klātienē
Saulkrastu novada domes
un Valsts kultūrkapitāla
fonda atbalstītajā projektā
„Lasītava krustojumā. 3. kārta”
Zvejniekciema vidusskolas
2. klašu un Saulkrastu
vidusskolas 3. klašu skolēni
21. novembrī tikās ar ilustratoru,
komiksu mākslinieku,
animatoru un bērnu grāmatu
autoru Mārtiņu Zuti.

Viņa bilžu grāmata „Nenotikušais atklājums” ir latviešu autora
Jāņa Baltvilka balvas ieguvēja par
labāko debiju bērnu literatūrā
2015. gadā (nominēta arī balvai
„Jaunaudze”). Grāmatas stāsta
un ilustrāciju autors savā darbā
apraksta galvenā varoņa, dabas
pētnieka Kārļa Darviņa piedzīvojumus. M. Zutis sācis ilustrēt bērnu grāmatas, darbojoties dzejas
bilžu grāmatā „Bikibuks”, bet ar
komiksu kultūras žurnālu KUŠ!
nonācis bērnu literatūrā.
Bibliotēkas rīkotajā pasākumā
dalībnieki izdomāja un zīmēja
katrs savu stāstu, un nobeigumā
pastāstīja uzzīmēto. Bērniem tika
mācīts, kā radošajā procesā iezīmēt stāsta sākumu un beigas, pēc
tam – vidu. Izrādījās, ka praksē to
izdarīt nav viegli.
Saulkrastu novada bibliotēkā
ir pieejamas un līdzi lasīšanai ņemamas arī daudzas citas mākslinieka ilustrētās grāmatas.
27. novembrī Zvejniekciema
vidusskolas 4.b un 6. klases skolēni, kā arī Saulkrastu vidusskolas
6. klašu skolēni tikās ar grāmatu
autori Māru Jakubovsku, kura pastāstīja par savām jau izdotajām
grāmatām un runāja par atbildību pret dzīvniekiem. Rakstniece
atklāja, ka grāmatas pašai paticis
lasīt no agras bērnības. Rakstīt

Saulkrastu sociālās aprūpes mājas kolektīvs. Foto: A. Kūliņa-Priede

viņa sākusi skolas gados un piedalījusies arī jauno literātu nometnē „Aicinājums”. M. Jakubovska
ir dzimusi un izaugusi Jēkabpilī,
bet jau vairākus gadus dzīvo Lielvārdē. Līdztekus romāniem viņa
rakstījusi arī lugas: viena no tām –
„Uguntiņa pelnos” ar pseidonīmu
Mairita „Lata romānu” sērijā iznāca 2006. gadā. Romāns atzinīgi
novērtēts nacionālās dramaturģijas konkursā. Pasākumā skolēni iepazina rakstnieces romānus
„Vecais mērkaķis” (2007), „Smiltis
uz kurpēm” (2008), „Eņģelis no
Kļavu ielas” (2010), „Zvaigznes un
hamburgeri” (2011), „Direktoriene” (2015) u.c. Šajos gados tapušas
15 grāmatas: 5 – bērniem, 10 – pieaugušajiem.
Decembrī Zvejniekciema un
Saulkrastu vidusskolas vecāko

klašu skolēni tikās ar dzejnieku,
prozaiķi un tulkotāju Sergeju
Moreino. Viņš raksta dzeju, prozu, esejas un atdzejo un izdevis
vairāk nekā 30 grāmatas; S. Moreino darbi iekļauti arī dažādos
autordzejas un atdzejas kopkrājumos. Viņš ir arī vairāku simtu
publikāciju autors Latvijas, Krievijas, Polijas, Vācijas, Izraēlas,
Igaunijas un Lietuvas periodikā.
Pasākumos pavisam piedalījušies 154 audzēkņi no Zvejniekciema un Saulkrastu vidusskolas.
Arī 2020. gadā bibliotēkā mēs
sagaidīsim grāmatu autorus –
Inesi Pakloni, Uldi Ausekli, Ingmāru Līdaku, Aivaru Kļavi, Agnesi Aizpurieti un Veroniku Veldzi.
Ilze Dzintare,
Saulkrastu novada bibliotēka

Mākslinieks un bērnu grāmatas „Nenotikušais atklājums” autors M. Zutis
radošajā darbnīcā kopā ar Zvejniekciema vidusskolas 2. klases skolēniem.
Foto: no Zvejniekciema vidusskolas arhīva

Burbergu ģimene un novada domes priekšsēdētājs
Normunds Līcis.

Projekta īstenošana
turpinās
Saulkrastu novadā tiek īstenots
projekts „Deinstitucionalizācija
un sociālie pakalpojumi
personām ar invaliditāti
un bērniem”, projekta
identifikācijas Nr. 9.2.2.1./15/I/002.

Projekta mērķis ir palielināt ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu
pieejamību dzīvesvietā personām
ar garīgiem traucējumiem un bērniem. Projektā bērniem ar funkcionāliem traucējumiem (bērniem ar
FT) bez maksas ir iespējams saņemt
dažādus sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, aprūpes pakalpojumu,
īslaicīgas sociālās aprūpes pakalpojumu „atelpas brīdis”, kā arī dienas
aprūpes centra pakalpojumus. Bērnu likumiskie pārstāvji var saņemt
fizioterapeita, psihologa, rehabilitologa un izglītojošās atbalsta grupas
pakalpojumus. Personām ar garīgiem traucējumiem (personām ar
GRT) ir iespēja bez maksas saņemt
aprūpes mājās, dienas aprūpes centra, specializēto darbnīcu pakalpojumus, speciālistu konsultācijas un
individuālu atbalstu.
Projektā Saulkrastu novadā
2017. gada aprīlī 6 bērniem ar funk
cionāliem traucējumiem tika izstrādāts „Bērna ar funkcionāliem
traucējumiem individuālais sociālās
aprūpes vai sociālās rehabilitācijas
plāns” un 4 personām ar garīgiem
traucējumiem 2016. gada decembrī – „Individuālais atbalsta plāns”.
Šobrīd projekts jau ir daļēji īstenots. Kopējais projekta norises
laiks ir līdz 2023. gada 31. decem-

brim. 2019. gadā projektā izvērtētie
bērni ar funkcionāliem traucējumiem un viņu likumiskie pārstāvji
aktīvi izmantoja iespēju saņemt
sociālās rehabilitācijas pakalpojumus. Bērniem ar FT tika piešķirtas
78 pakalpojuma sniegšanas reizes
(fizioterapija, ergoterapija, hidroterapija, mācības ar Montesori
metodi, psihoterapija) – pakalpojums sniegts jau 62 reizes. Bērnu
ar FT likumiskajiem pārstāvjiem
piešķirtas 50 pakalpojuma sniegšanas reizes (fizioterapija un psihologs), no kurām pakalpojums
izmantots jau 20 reizes.
3 bērni ar FT un īpašas kopšanas indikācijām ir saņēmuši aprūpes pakalpojumu, 3 – īslaicīgas
sociālās aprūpes pakalpojumu
„atelpas brīdis” un 1 – dienas aprūpes centra pakalpojumu.
No 4 personām ar GRT 1 ir uzsākusi sadarbību speciālistu konsultāciju saņemšanai.
No 2020. gada 31. marta plānots izvērtēšanas 2. posms, tādēļ
projektā pakalpojumus būs iespēja saņemt vēl 4 bērniem ar FT un
6 personām ar GRT.
Tā kā vairākas izvērtēšanas
otrajam posmam pieteiktās personas ar GRT ir atteikušās no
dalības projektā, aicinām līdz
31.01.2020. papildus pieteikties
personas ar garīgiem traucējumiem (F diagnozi), kam ir noteikta I vai II invaliditātes grupa.
Pieteikšanās Saulkrastu sociālajā dienestā (108. kabinetā) Raiņa ielā 8, Saulkrastos, tālruņi
67142511, 25708983.
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Patriotu mēnesis Saulkrastu vidusskolā
Novembris ir mēnesis, kad
pie krūtīm lepni piespraužam
Latvijas karoga krāsas lentīti
un māju logos iededzam
svecītes, gan svinot valsts
dibināšanas gadadienu,
gan pieminot varoņus,
kuri nosargāja mūsu valsts
neatkarību.

Kā panākt, lai šie svētki nebūtu
tikai ārējas atribūtikas demonstrēšana, bet iedegtu arī ticības,
paļāvības un mīlestības liesmu
katra sirdī? Iepazīstot gan sevi,
gan dzimtu un vietu, no kuras
katrs nākam, izzinot un vērtējot,
kā arī līdzdarbojoties gan vietējos,
gan valstiskos procesos. Šāds vadmotīvs caurvija visus Saulkrastu
vidusskolā notikušos novembra
pasākumus.
1. novembrī mūsu skolā nodarbību 9.–12. klašu skolēniem
par medijpratību un kritiskās
domāšanas nepieciešamību vadīja Guntis Bojārs – LTV Ziņu
dienesta galvenais redaktors un
vairāku televīzijas raidījumu vadītājs. Skolēniem interaktīvi bija
iespēja pārbaudīt savu medijpratību, atpazīt „viltus ziņas”, kā arī
uzzināt, ka vēsturi raksta un pārraksta, kā arī plašsaziņas līdzekļu telpu pārvalda uzvarētāji. Cik
reizes ir pārrakstīta mūsu valsts
vēsture? 8. novembrī 8.–12. klašu
skolēniem notika vēl viena tikšanās ar interesantu personību Artjomu Smirnovu – uzņēmēju, kurš
savus hobijus ir pārvērtis nodarbē
un savu pasaules darba pieredzi
ir atvedis uz Latviju, lai veidotu
aktīvās atpūtas parkus un festi-

vālus gan mūsu valstī, gan ārpus
tās. Secinājumi pēc sarunas „Kā
noķert savu vilni?”: Latvija ir iespēju zeme, ja ir idejas un drosme
uzdrīkstēties tās īstenot.
8. novembrī 5.b klase ar ekskursiju uz padomju slepeno bunkuru Līgatnē sāka iepazīt Latvijas
vēstures notikumus, bet Siguldas
lāzertaga apmeklējuma laikā attīstīja stratēģiskās domāšanas
spējas, komandas sadarbību un
fizisko sagatavotību. Fiziskā aktivitāte un veselīgs dzīvesveids
šajā mācību gadā būs viena no
prioritātēm arī mūsu skolas 2.a,
b, 3.b, 4.a, 5.b klasēm, kuras 11.
novembrī „Arēnā Rīga” piedalījās
atklāšanas pasākumā programmā
„Sporto visa klase”. Prieks, ka tik
daudzi apzinās un ir gatavi strādāt, lai veselā miesā mājotu vesels
gars.
11. novembri – Lāčplēša dienu –
Saulkrastu vidusskola atzīmēja ar
daudzveidīgiem pasākumiem: gan
tradicionālo sākumskolas skolēnu
Lāpu gājienu, kura priekšgalā devās jaunsargi no pašu vidus – 7. un
8. klases, gan interaktīvu vēstures
erudīcijas pasākumu pamatskolas
un vidusskolas audzēkņiem, gan
ar valsts dibināšanas imitācijas
izrādes „Tikšanās vieta – Rīgas
2. pilsētas teātris” apmeklējumu,
gan ar svecīšu iedegšanu pie Rīgas
pils mūra, gan ar jaunsargu goda
sardzi uz Akmens tilta, kurā piedalījās 8. klases. Secinājumi: skolā
rīkoto pasākumu veiksmīgā un
interesantā norisē liela nozīme
bija skolēnu pašpārvaldes aktivitātei un sadarbībai ar pedagogiem, bet piedalīšanās plašākos

7. un 8. klases jaunsargi Lāpu gājienā. Foto: no Saulkrastu vidusskolas arhīva
pasākumos Rīgā sniedza skolēniem sociālu pieredzi par dalību
masu pasākumos.
Svētku kulminācija Saulkrastu
vidusskolā bija 15. novembra koncertuzvedums un deju koncerts
„Likteņupe”. Īpašu un personisku
to vērta mūsu skolas audzēkņu
ģimeņu dzimtas stāsti par dalību
Pirmajā pasaules karā un Brīvības

Jauniešu iniciatīvas

Debašu līderu skolas dalībnieki: T. Galvāns, skolotāja M. Skļara un
U. Līce. Foto: no Saulkrastu vidusskolas arhīva
12. klases skolēniem Kristeram
Auseklim, Uldim Puzulim, Simonai Agnetei Voldiņai, Marekam
Balodim, Patrīcijai Elīzai Grīnbergai, Artim Puķītim, Sigurdam
Turkovam bija izdevība piedalīties
Eiropas Parlamenta (EP) Latvijā
rīkotajā izglītības programmā „Eiropas Vēstnieku skolu tīkls”. Viņi
novembrī kopā ar skolotāju Marinu Skļaru piedalījās EP Vēstnieku
atklāšanas pasākumā, kurā uzzināja par iespējām un veicamiem
uzdevumiem. EP Vēstnieku skolas
mērķis ir stiprināt vidusskolēnu
izpratni par Eiropas Savienību
(ES) un Latviju tajā, un līdzdalību
sabiedriskajos procesos, kā arī par
sadarbību ar EP un deputātiem.
Šī mācību gada jaunums – sadarbībā ar Jaunatnes starptautisko
programmu aģentūru jauniešiem

Ivonna Ungure,
Saulkrastu vidusskola

Nākotnei labākai kļūt!

Šis rudens Saulkrastu
vidusskolā bijis dinamisks,
ar daudzveidīgām iespējām
aktīviem jauniešiem īstenot
un pilnveidot sevi dažādos
projektos.

8. klašu skolēni Tomass Galvāns un
Una Līce uzsāka mācības „QUO Tu
domā?” projektā Debašu līderu skolā. Jau pirmajā mācību dienā viņiem
bija iespēja piedalīties publiskās
debatēs par influenceru darbības
regulēšanu, kas bija ļoti noderīgi –
varēja vērot, klausīties, mācīties un
paust savu nostāju šajā jautājumā.
Jaunieši daudz uzzināja par debašu veidiem, instrumentiem un
stiliem, publisko runu, faktiem un
loģikas kļūdām argumentācijā, par
skolu lomu debašu kultūras attīstīšanā Latvijā un savas skolas uzdevumiem projektā. Mūsu skolēni
drosmīgi izmēģināja savas pirmās
debašu spējas, praktizējot tās vienā no nodarbībām un piedaloties
savā pirmajā debašu mini turnīrā
Ādažos 2. novembrī. Skolas debatētāju komanda (Tomass Galvāns,
Una Līce, Anete Jaunozola, Patrīcija Miltiņa, Anete Luīze Zaļā, Evita
Blūma) piedalīsies biedrības „QUO
Tu domā?” rīkotajos Debašu mini
turnīros Siguldā, Rēzeknē, Līvānos
un Ventspilī, kā arī starptautisko
debašu pasākumā „English College
Open”, kas notiks 2020. gadā no 24.
līdz 26. janvārim Tallinā.

cīņās. Vakarā likteņupes līkločus
izdejoja vairāki deju kolektīvi, arī
Saulkrastu kolektīvs „Saulīte”.
Šogad īpaša bija 18. novembra
militārā parāde, kas notika arī par
godu Latvijas armijas 100 gadu
svinībām, jo tajā piedalījās mūsu
skolas jaunsargu vienība, kura
Saulkrastu vidusskolā vairākos
līmeņos apgūst valsts aizsardzī-

bas mācību. Arī pēc valsts svētku
svinībām tika turpināta savas vēstures iepazīšana, jo 19. novembrī
3. klases devās uz Rīgas Motormuzeju, kurā bija iespēja apskatīt
un izdzīvot stāstu par leģendāro
Latvijas armijas spēkratu – bruņumašīnu „Imanta”. 29. novembrī
skolas puišiem bija iespēja pierādīt savu spēku, izturību un veiklību, kā arī atraktivitāti Spēka dienas daudzveidīgajās sacensībās.
Prieks, ka tik daudzi puiši ar savu
dalību šajās aktivitātēs atbalstīja
skolas pašpārvaldes iniciatīvu.
Šajā mēnesī 7.a klases skolēns
Mārtiņš Druva saņēma apsveikumu no Latvijas Valsts prezidenta
kancelejas par savu dalību radošo
darbu konkursā, kura tēma bija
„Mūsdienu varonības tēli Latvijā”. Atskatoties uz vīrišķības un
patriotisma noskaņās aizvadīto
novembri, gribas citēt rindas no
M. Druvas darba: „Mēs dzīvojam
mierīgu dzīvi, tomēr arī tādā pienāk brīži, kad ir vajadzīgi cilvēki,
kuriem citi vēlētos līdzināties.
Mans mūsdienu varonis ir ļoti
vienkāršs, bet ar labām īpašībām.
Manuprāt, mūsdienu varonim
nav jābūt ar kaut kādām spējām.
Vienkārši ir jābūt labsirdīgam un
izpalīdzīgam. Un tāpēc aicinu
arī savus vienaudžus skatīties uz
pasauli redzīgām acīm, saskatīt
brīdi, kad kādam vajag tavu palīdzību, un palīdzēt. Ļoti vienkārši – palīdzēt tik, cik tu spēj palīdzēt.”

un pedagogiem būs izcila iespēja
mācīties veidot veiksmīgus projektu pieteikumus. Programmā skola
mācību gada laikā, izmantojot piedāvāto atbalsta sistēmu, stiprinās
ES tematikas klātbūtni formālajā
un neformālajā izglītībā. Tiks rīkoti regulāri izglītojoši semināri
pedagogiem profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanai, kuros ekspertu vadībā izzināsim jaunākos
pētījumus par jauniešu līdzdalību
un attieksmi pret Latviju, Eiropu,
jauniešu līdzdalības mehānismus,
metodisko darbu par ES tematiku
un izstrādāsim Eiropas dienas scenārijus u.c. Arī šogad aktīvākajām
EP Vēstnieku skolām būs iespēja
doties uz EUROSCOLA Strasbūrā.
Marina Skļara,
Saulkrastu vidusskola

Novembris Zvejniekciema vidusskolā bija notikumiem bagāts
mēnesis, jo Rakstniecības un
mūzikas muzeja pārstāvji 4.–12.
klases skolēniem 12. un 13. novembrī interaktīvā stundā izstāstīja „Himnas stāstu”, vidusskolēni
tikās ar rakstnieci Noru Ikstenu,
12. klases audzēkņi atmiņās par
Latvijas valsts dibināšanu kavējās
Rīgas Brāļu kapos un pie Brīvības
pieminekļa. Šie pasākumi notika
projektā „Latvijas Skolas soma”.
Taču 11. novembrī, Lāčplēša dienas pēcpusdienā, Zvejniekciema
vidusskolēni piedalījās Lāpu gājienā Saulkrastos. Ejot plecu pie pleca
ar klasesbiedriem un skolotājiem,
bija iespējams sajust to kopības
spēku, kāds vienoja mūsu tautas
varoņus, kuri cīnījās pret ienaidniekiem, lai nosargātu tikko dibinātās Latvijas Republikas (LR) neatkarību. Par godu 18. novembrim,
LR proklamēšanas 101. gadadienai,
Zvejniekciema vidusskolas zālē no-

tika svinīgs sarīkojums „Nākotnei
labākai kļūt!”. Pasākumu ar svinīgo uzrunu atklāja skolas direktors
Andris Dulpiņš un 13. Saeimas
deputāts, Nacionālās apvienības
„Visu Latvijai!” – „Tēvzemei un Brīvībai/LNNK” priekšsēdētāja vietnieks Jānis Dombrava. Abi runātāji
uzsvēra: mums jābūt lepniem par
savu valsti, kā arī jāizmanto visas
iespējas savai izaugsmei, lai nostiprinātu tagadējās un radītu paliekošas vērtības turpmākajam.
Latvijas galvenā vērtība ir tās cilvēki, kuri nav vienaldzīgi cits pret
citu, kuri prot klausīties, sadzirdēt
un palīdzēt, ja tas nepieciešams, –
tāds bija šī gada skolas pasākuma
„Nākotnei labākai kļūt!” vēstījums,
kuru klātesošajiem „izstāstīja” ko
ru, deju kolektīvu un dramatiskā
pulciņa dalībnieki. Paldies visiem,
kuri iesaistījās koncerta tapšanā!

Foto: no Zvejniekciema vidusskolas arhīva

Valda Tinkusa,
Zvejniekciema vidusskola
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„Jauniešu mājas” aktualitātes
Mācības jauniešiem
„Jā uzņēmējdarbībai!”
22. novembrī un 8. decembrī
„Jauniešu mājā” notika bezmaksas mācību cikls jauniešiem „Jā
uzņēmējdarbībai!”, kurā piedalījās jaunieši no Saulkrastiem un
Carnikavas. Ciklu veidoja četri
mācību bloki, un tas ilga divas
dienas.
Mācībās tika aplūkotas šādas
tēmas:
1. Pašizziņa jaunu projektu veidošanā.
2. Biznesa plāna veidošanas
pamatprincipi. Biznesa ideju ģenerēšana ar metodi „Design thinking”.
3. Sociālās uzņēmējdarbības
biznesa ideju modelēšana ar
mirkļbirku metodi.
4. Stāstīšana un sava stāsta veidošana, un prezentēšana (Storytelling).
Mācībās jauniešiem bija iespēja uzzināt noderīgu informāciju
par uzņēmējdarbības uzsākšanai
nepieciešamajām prasmēm un
zināšanām, labāk iepazīt sevi, gūt
nelielu ieskatu sociālajā uzņēmējdarbībā, praktiski darbojoties, lietot jauniegūtās zināšanas, kā arī
ģenerēt, dalīties un testēt savas
biznesa idejas.
Mācības tika rīkotas sadarbībā
ar Sociālo inovācijas centru.
Ekoskolu rīcību dienas
„Par nākotni bez klimata
krīzes” „Jauniešu mājā”
6. novembrī Zvejniekciema vidusskolas Ekoskolas padome
kopā ar bērniem un jauniešiem

diskutēja par nākotni bez klimata
krīzes, dalījās pārdomās un viedokļos, ko varam iesākt ikdienā,
lai samazinātu negatīvās klimata
pārmaiņas.
Pēc diskusijas ikvienam bija
iespēja izgatavot videi draudzīgu
iepakojumu dāvanām no otrreizējiem izejmateriāliem vai dabas
materiāliem.
Rīcības dienu kampaņas mērķi:
• rīkoties ilgtspējīgas nākotnes
vārdā;
• mudināt jauniešus būt pārmaiņu ierosinātājiem;
• iesaistīt aktivitātē gan izglītības iestādi, gan sabiedrību;
• veidot Rīcības dienas par nacionālu vērtību, uzsverot bērnu
un jauniešu rosinātu pārmaiņu
nozīmīgumu, kā arī motivēt vecākus un sabiedrību tajās aktīvi
iesaistīties.
Noslēdzies pirmais
Saulkrastu novada
iesniegtais Eiropas
Solidaritātes korpusa
projekts „Saulkrasti OPEN”
Projektā mūsu pašvaldībā un
„Jauniešu mājā” tika uzņemta
Eiropas brīvprātīgā darba veicēja – jauniete Patrīcija no Spānijas,
kura Saulkrastos dzīvoja un darbojās „Jauniešu mājā” no marta
līdz augustam.
Projekta mērķis bija veicināt
sabiedrības solidaritāti un līdztiesību mūsu novadā, piedāvāt
jaunas iespējas Saulkrastu novada jauniešiem, lai paplašinātu
jauniešu redzesloku, zināšanas

Mācību cikla „Jā uzņēmējdarbībai!” dalībnieces no Saulkrastiem un Carnikavas.
un sniegtu jaunatnei iespēju iegūt jaunu pieredzi. Kopā ar brīvprātīgo mēs vēlējāmies pievērst
sabiedrības uzmanību, ka ikvienam jaunietim neatkarīgi no viņa
sociālā vai finansiālā stāvokļa ir
iespēja piedalīties aktivitātēs un
novada sabiedriskajā dzīvē, būt
pieņemtam, pārvarēt savas bailes, būt sabiedriski aktīvam, uzzināt par jauniešiem pieejamajām
daudzveidīgajām iespējām un izmantot tās. Projekta laikā jaunieši uzlaboja savas komunikācijas
prasmes.
Brīvprātīgā jauniete ikdienā rīkoja un iesaistījās dažādās izglīto-

jošās, sportiskās un informatīvās
aktivitātēs bērniem. Bērni izrādīja lielu interesi, labprāt iesaistījās
kopīgajos pasākumos un komunicēja angļu valodā ar brīvprātīgo
jaunieti. Projekta laikā secinājām,
ka bērni ir daudz atvērtāki un brīvāki, nebaidās komunicēt svešvalodā un viņu angļu valodas prasmes ir labas.
Projektā brīvprātīgā guva ieskatu un izpratni par jaunatnes
darbu Latvijā, konkrēti, pašvaldībā, kā arī apguva jaunas un
nostiprināja pašreizējās prasmes
(piemēram, organizēšana, komunikācija utt.). Darbs ar bērniem,

pusaudžiem un jauniešiem brīvprātīgajai bija jauna pieredze, jo
līdz šim ar šādu auditoriju viņa
nebija strādājusi. Pozitīvi, ka projektā brīvprātīgajai jaunietei bija
iespēja praktizēt un lietot savas
psiholoģiskās zināšanas un prasmes, ko viņa apgūst arī studijās.
Projekts deva impulsu „Jauniešu
mājai” aktualizēt brīvprātīgo darbu arī mūsu novadā un strādāt pie
tā popularizēšanas, lai izveidotu
un pakāpeniski ieviestu brīvprātīgā darba sistēmu arī Saulkrastu
novadā.
Simona Putniņa, „Jauniešu māja”

Zvejniekciema vidusskolā viesojas
rakstniece Nora Ikstena

Novembris:
svētku mēnesis

Zvejniekciema vidusskolā
13. novembrī notika saruna
ar vienu no pazīstamākajām
latviešu rakstniecēm – Noru
Ikstenu.

6. novembrī „Rūķītis” svinēja
Mārtiņdienu. Visu dienu
notika dažādas izdarības: rīts
iesākās ar vingrošanu kopā ar
Mārtiņdienas gaili un pelīti,
tad pēc jautrām rotaļām un
dejām kopā ar Mārtiņdienas
gaili un Pūcīti bērni noskatījās
darbinieku teātra izrādi
„Zem sēnītes”,
bet pēcpusdienā
grupām notika
radošas aktivitātes.

Par savu pieredzi rakstniecībā N. Ikstena sarunājās ar 11. un
12. klases skolēniem. Gan rakstniece, gan skolēni dalījās pārdomās
par romānu „Mātes piens”, kas
pirms dažiem gadiem iznācis apgāda „Dienas Grāmata” vēstures romānu sērijā „Mēs. Latvija, XX gadsimts”. Rakstniece atzina, ka pašas
godīgums un neslēpšanās, kā arī
atklātā attieksme pret sevi un pagātni ir grāmatas „Mātes piens” fenomens, jo autore atklāti rakstījusi
grāmatu par savu ģimenes stāstu.
Interesants šķita arī N. Ikstenas
skatījums par Londonas grāmatu
gadatirgu, kas ir viens no populārākajiem grāmatai veltītajiem
notikumiem pasaulē. Rakstniece
šajā notikumā piedalījās, iepazīstinot starptautisko publiku ar romānu „Mātes piens” (angļu valodā
„Soviet milk”). Viņa ir pārliecināta, ka tieši tautas sāpīgā pagātne
un vēsturiskais mantojums ir tas,
kas latviešu literatūru padara unikālu un absolūti neatkārtojamu.
Runājot par N. Ikstenas un
Aiva
ra Vilipsōna sarakstīto grā-

N. Ikstena pasniedz balvu. Foto: no Zvejniekciema vidusskolas arhīva
matu „Suņa dzīve”, kurā ir 11 stāsti
par suņiem un viņu saimniekiem,
skolēni padalījās ar savu suņu vārdiem un uzzināja stāstu par rakstnieces suni Pērkonu, kam ir vēl
divas māsas – Saule un Daugava.
Pasākumā 11. klases audzēkņi
uzzināja, ka pasaules latviešu valodas diktāta teksta autore šogad ir
N. Ikstena un kopā ar skolotāju apņēmās pārbaudīt savas zināšanas,
uzrakstot šo diktātu latviešu valodā.
Sarunā loģisks šķita jautājums:
kādēļ rakstniece pievērsusies prozai, nevis dzejai. Varbūt tādēļ, gluži kā atklāsmi tikšanās nobeigumā
skolēni noklausījās rakstnieces
vienīgo uzrakstīto dzejoli „Mīles-

tības jūra”, kas izskanējis Ventspils
koncertzāles „Latvija” atklāšanā.
Mūziku dzejolim komponējis
komponists Raimonds Tiguls.
Rakstniece uzsvēra, ka katrai
grāmatai ir sava mērķauditorija un
otrādi, kā arī to, ka lasīšana cilvēkam ir svarīga. Dialogam ar grāmatu jābūt kā sarunai ar tuvu cilvēku.
Tikšanās ar rakstnieci N. Ikstenu Zvejniekciema vidusskolā notika projektā „Latvijas Skolas soma”.
Tikšanos vadīja Rakstniecības un
mūzikas muzeja Komunikācijas
nodaļas vadītāja Liega Piešiņa.
Dace Dulpiņa,
Zvejniekciema vidusskola

Sagaidot valsts svētkus, bērni izzināja un
pētīja Latvijas novadus
un to ģerboņus. Latvijas
dzimšanas dienu šogad
svinējām ar ciemiņiem
no dažādiem novadiem:
slēpotāju no Vidzemes,
podu māti no Latgales,
Rundāles pils dāmu no
Zemgales un jūrmalnieci
no Kurzemes. Bērni vēl ilgi pēc
pasākuma ar sajūsmu atcerējās
spilgtos novadu tēlus. Svētku nedēļā 6. novembrī grupa „Zīlīte”
apmeklēja Ādažu militāro bāzi.
Novembris ir bijis aktīvs arī
„Rūķīša” darbinieku teātrī – ar
izrādi „Zem sēnītes” viesojāmies
Zvejniekciema vidusskolā. Izrādi
noskatījās arī Saulkrastu vidus-

skolas 1. klases, viesojoties pie
mums, „Rūķītī”.
Šomēnes bērniem bija iespēja
noskatīties Dzintras Dukas-Maisakas un Māra Podnieka teātra izrādi „Latviešu tautas pasaciņas”.

Ciemiņi no dažādiem
novadiem grupiņas „Mārīte”
audzēknes Madaras zīmējumā.
Visu mēnesi aktualizējām un
apguvām ugunsdrošības noteikumus: grupā tika izspēlētas evakuācijas situācijas.
Lita Nusberga,
PII „Rūķītis”
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Aptauja par pašvaldības policijas darbu
Lai izvērtētu un uzlabotu Saulkrastu pašvaldības policijas darbu un noteiktu turpmākos mērķus, Saulkrastu
pašvaldība aicina iedzīvotājus līdz 2020. gada 5. janvārim sniegt atsauksmes un ierosinājumus par pašvaldības policijas darbu, aizpildot aptaujas anketu.
Aizpildītas anketas ir iespējams iesniegt Saulkrastu novada domes Klientu apkalpošanas centrā Raiņa ielā 8, Saulkrastos,
un Zvejniekciema vidusskolā Atpūtas ielā 1 (pie dežurantes).
1. Jūsu dzīvesvieta?
a) Saulkrastu pilsēta;
b) Saulkrastu pagasts;
c) Cita: _____________________________________
_____________.
2. Kā jūs vērtējat vispārējo sabiedrisko kārtību un
drošību Saulkrastu novadā?
a) pozitīvi;
b) negatīvi.
3. Vai jūs Saulkrastu novadā jūtaties droši?
a) jā;
b) nē;
c) nejūtos droši nakts stundās;
d) uztraucos par savu bērnu drošību;
e) uztraucos par sava īpašuma drošību.
Ja nejūtaties droši, lūdzu, norādiet, kur un kāpēc:
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
____________________.
4. Jūtos drošāk, ja ikdienā redzu pašvaldības policiju
patrulējam manā dzīvesvietā.
a) piekrītu;
b) nepiekrītu;
c) grūti pateikt.
5. Vai jūs esat izmantojis Saulkrastu novada Pašvaldības policijas palīdzību?
a) jā;
b) nē;
c) nav bijis nepieciešamības.
6. Palīdzības par drošību saņemšanai es vēršos:
a) Valsts policijā;
b) pašvaldības policijā;
c) iestādi izvēlos atbilstoši notikumam vai
		 nepieciešamajai palīdzībai;
d) es neuzticos nevienam, tādēļ palīdzību nemeklēju;
e) man nav bijusi situācija, kad nepieciešama
		 palīdzība drošībai.
7. Vai jūs atšķirat pašvaldības un Valsts policijas
darbiniekus?
a) jā;
b) nē.
8. Cik ļoti jūs uzticaties pašvaldības policijai?
a) pilnībā uzticos;
b) drīzāk uzticos;
c) drīzāk neuzticos;
d) nemaz neuzticos.
9. Cik ļoti jūs esat apmierināti ar pašvaldības policijas darbu?
a) drīzāk apmierināts;
b) drīzāk neapmierināts;
c) pavisam neapmierināts;
d) pilnībā apmierināts;
e) ja neesat apmierināts, lūdzu, norādiet, kādēļ:
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
_____________________________________________.
10. Cik informēts jūs jūtaties par pašvaldības policijas darbu kopumā?
a) drīzāk neinformēts;
b) pavisam neinformēts;
c) drīzāk informēts;
d) pilnībā informēts;
e) grūti pateikt.
11. Kādi ir galvenie iemesli, kādēļ jūs uzticaties
pašvaldības policijai?
a) es neuzticos;
b) policija strādā, veic savus darba pienākumus;
c) pozitīva personiskā pieredze;
d) nav iemesla neuzticēties, nav negatīvas pieredzes;
e) kādam ir jāuzticas; kam citam, ja ne policijai?
f ) nav bijusi saskarsme ar pašvaldības policiju;
g) es uzticos policijai kā pašvaldības struktūrai, valsts
		 varas pārstāvjiem;
h) pašvaldības policija rada drošības sajūtu, aizstāv
		 (aizstāvēs), palīdz (palīdzēs);
i) pašvaldības policijā strādā personīgi pazīstami
		 cilvēki, pats esmu strādājis pašvaldības policijā.

12. Kādi ir galvenie iemesli, kādēļ jūs neuzticaties
pašvaldības policijai?
a) es uzticos;
b) negatīva personiskā pieredze;
c) korupcija policijas darbā;
d) policisti nereaģē, neiejaucas, atsaka palīdzību;
e) neredzu policistus, policisti neko nedara, nejūtu,
		 ka policija strādā;
f ) negatīva informācija plašsaziņas līdzekļos;
g) negatīva draugu, paziņu, kaimiņu pieredze;
h) ir zināmi ilgstoši sabiedriskās kārtības pārkāpumi,
		 ilgstoši neatrisināti jautājumi;
i) policijas darbinieku neieinteresētība un vienaldzība.
13. Vai pēdējā gadā jums ir bijusi personiska saskarsme ar pašvaldības policiju?
a) esmu saskāries;
b) neesmu saskāries.
14. Kāda saskarsme ar pašvaldības policiju ir bijusi
pēdējā gadā?
a) jums tika piemērots administratīvais sods;
b) ar jums tika veiktas profilaktiskas pārrunas;
c) es biju cietušais;
d) cietušais bija cita persona;
e) cits veids;
f ) nav bijusi saskarsme.
15. Vai Saulkrastu novada Pašvaldības policijas
darbs pēdējos gados ir uzlabojies?
a) jā;
b) nē;
c) nav viedokļa.
16. Kādas, pēc jūsu domām, nepilnības ir Saulkrastu
novada Pašvaldības policijas darbā?
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
_____________________________________________.
17. Kādi ir jūsu ieteikumi Saulkrastu novada Pašvaldības policijas darba uzlabošanai un pilnveidošanai?
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
_____________________________________________.
18. Vai jūs vēlētos īpaši novērtēt kādu no Saulkrastu
novada Pašvaldības policijas darbiniekiem vai pašvaldības policijas darbinieku rīcību kādā situācijā?
Ja iespējams, lūdzu, aprakstiet konkrēto situāciju.
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
_____________________________________________.
Paldies par atbildēm!

Policija izglīto
skolēnus par drošību
pirotehnikas lietošanā

Tuvojoties gadumijai, sezonas
aktualitāte ir dažādu uguņojošu
un sprāgstošu priekšmetu
lietošana. Tādēļ, lai izglītotu
un informētu jaunatni par
iespējamiem riskiem, Saulkrastu
pašvaldības policija sadarbībā
ar pirotehnikas izstrādājumu
speciālistu Olafu Grēnu no SIA
„Oda Lux” rīkoja lekciju ciklu
Saulkrastu novada skolās.
Lekcijas notika Zvejniekciema
vidusskolā un Saulkrastu vidusskolā. Pašvaldības policijas vecākā inspektore darbā ar nepilngadīgajiem Guna Kaufmane un
pirotehnikas izstrādājumu speciālists stāstīja par pirotehnikas
lietošanu, drošības pasākumiem
un bīstamību, par likumdošanu,

kas regulē tirdzniecību, kā arī demonstrēja praktiski jauniešiem
ne tik pazīstamo dienas salūtu.
Saulkrastu pašvaldības policija
regulāri rīko preventīvus un izglītojošus pasākumus, lai veicinātu
savstarpēju sadarbību ar iedzīvotājiem un informētu par tradicionāliem bērnu drošības riskiem.
Lai izskaustu tirdzniecību neatļautās vietās un novērstu iespējamos nelaimes gadījumus, pašvaldības policija lūdz sabiedrību
informēt par jebkuru manīto pirotehnisko līdzekļu tirdzniecības
vietu Saulkrastu novadā pa tālruni 67142525 (pašvaldības policija)
vai 110 (Valsts policija).
Helēna Brūna,
Saulkrastu pašvaldības policija

Pašvaldības policijas
paveiktais novembrī
Novembrī Saulkrastu pašvaldības
policijā ir saņemti 50 izsaukumi.
Par dažādiem pārkāpumiem aizturētas 5 personas: 1 persona nodota Valsts policijas Rīgas reģiona
pārvaldes Saulkrastu iecirkņa
darbiniekiem tālāku procesuālo
darbību veikšanai, 3 – nogādātas
savā dzīvesvietā, 1 persona nogādāta nakts patversmē „Gaiziņš”.
Uzrakstīti 49 administratīvā
pārkāpuma protokoli: 20 protokoli par ceļu satiksmes noteikumu neievērošanu, 11 – par
nekustamo īpašumu uzturēšanu
prasību pārkāpšanu, 3 protokoli
par atkritumu apsaimniekošanu
prasību pārkāpšanu, 1 – par alkoholisko dzērienu vai citu apreibinošu vielu lietošanu sabiedriskās
vietās un atrašanos sabiedriskās
vietās reibuma stāvoklī, 1 proto-

kols par sīko huligānismu, 13 –
par ielu un nekustamo īpašumu
nosaukumu, ēku numuru vai
nosaukumu plākšņu, dzīvokļu
numuru plākšņu izvietošanu prasību pārkāpšanu.
Par dažādiem pārkāpumiem
izteikti 3 mutiski brīdinājumi.
Uzsāktas 10 administratīvā
pārkāpuma lietvedības: 2 – par
nekustamo īpašumu uzturēšanu
prasību pārkāpšanu, 7 – par ielu
un nekustamo īpašumu nosaukumu, ēku numuru vai nosaukumu
plākšņu, dzīvokļu numuru plākšņu izvietošanu prasību pārkāpšanu, 1 – par dzīvnieku turēšanas,
labturības, izmantošanas un pārvadāšanas prasību pārkāpšanu.
Normunds Alksnis,
Saulkrastu pašvaldības policija
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„Dzīle” viesojas Šauļos

Mūsu rokdarbnieces
„Radošajā nemierā”

22. novembrī Saulkrastu
vokālais ansamblis „Dzīle”
viesojās Lietuvas saules pilsētā
Šauļos, kur notika kopkoncerts
ar Šauļu jaukto kori „Vasara”
un jauniešu kamerkori
„Atžalynas”.

Koncerts bija veltīts svētajai
Romas senatora meitai Cecīlijai.
Jau kopš viduslaikiem svētā Cecīlija tiek godināta kā mūzikas
aizbildne, jo, Svētā Gara iedvesmota, Cecīlija dziedāja, spēlēja
slavas dziesmas Dievam un kristīgās pārliecības dēļ atdeva savu
dzīvību.
Koncerta programmā tika
izpildītas garīgas dziesmas, piemēram, „Kristus rokas”, „Ziemeļblāzmas serenāde”, „Ave Marija”
un citas dziesmas latviešu valodā.
Koncerta noslēgumu pavadīja siltas apmeklētāju ovācijas. Braucienā piedalījās Saulkrastu senioru
vokālā ansambļa „Dzīle” vadītājs
Jānis Lucāns, koncertmeistare
Beata Geka un vēl astoņi ansambļa dalībnieki.
Saulkrastu vokālais ansamblis

Saulkrastu lietišķās mākslas
rokdarbu studijas „Krustaines”
rokdarbnieces piedalījās tērpu
skatē „Radošais nemiers”, kas
notika 22. un 23. novembrī
Rīgas Centrālajā bibliotēkā.
Biedrība „Latviešu tautas mākslas savienība” ar Rīgas domes
atbalstu, sadarbībā ar Latvijas
Nacionālo kultūras centru un
Rīgas Centrālo bibliotēku jau as-

toto gadu rīko dažādās rokdarbu
tehnikās pašdarināto tērpu skati
„Radošais nemiers”.
Kā ik gadu, Saulkrastu lietišķās
mākslas rokdarbu studija „Krustaines” rokdarbnieces Vija Sīmansone, Marija Purple, Virgīnija
Sīmansone un Guna Lāčauniece
piedalījās skatē ar atlases kārtā izvēlētiem deviņiem rokdarbiem –
adītiem, tamborētiem un šūtiem
izstrādājumiem.

„Dzīles” koncertā. Foto: no ansambļa arhīva
„Dzīle” pēc diriģenta K. Luotes
ielūguma viesojās Lietuvas Saules
pilsētā (Šauļos), kur 22. novembrī notika kopkoncerts ar Šauļu
jaukto kori „Vasara” (diriģents
K. Luote), jauniešu kamerkori
„Atžalynas” (diriģents. M. Žalalis)
un Saulkrastu vokālo ansambli
„Dzīle” (vadītājs J. Lucāns, koncertmeistare B. Geka).
Klausītāji mūsu ansambli uzņēma ļoti silti. Programmā izpil-

dījām garīgas dziesmas (R. Pauls
„Kristus rokas”, R. Pauls „Ziemeļblāzmas serenāde”, F. Arkavens „Ave Marija” u.c.) latviešu
valodā. Varēja just, ka dziesmu
vārdi publikai nav saprotami,
tomēr no zāles skanēja ovācijas
un daudzu sejās bija redzamas
asaras.
Dina Misiņa,
„Dzīle”

No kreisās: M. Purple, V. Sīmansone un G. Lāčauniece. Foto: no domes arhīva

Mūsu novadnieki

Kārlis Roberts Auniņš
Turpinot iepazīstināt lasītājus ar novadniekiem, kuru mūža
posmi ir saistīti ar mūsu novadu, šoreiz piedāvāju biogrāfisku
stāstījumu par Kārli Robertu Auniņu, kopš kura dzimšanas
pagājuši 185 gadi.
Kārlis Roberts Auniņš (vācu Karl
Robert Auning) dzimis 1834. gada
18. jūnijā Bīriņu pagasta Pēterupē.
Par K. R. Auniņa bērnības dienām maz kas zināms. Tēvs Jānis
(Johans) bijis muižas dārznieks,
māte Marianna (dz. Vidberg) –
meldera meita no Madlienas, ar
zviedru izcelsmi.
K. R. Auniņu krustīja Pēterupes vecajā baznīcā, jo jaunā
tika uzcelta 1864. gadā. Pēterupes baznīcas vācu draudzes
grāmatā saglabājies ieraksts par
Kārļa Roberta Auniņa dzimšanu
Pēter
upes Inču krogā. Ierakstu
baznīcas grāmatā veicis toreizējais Pēterupes baznīcas mācītājs
Ulmanis.
Kārļa skolas gaitas iesākās Krimuldas draudzes skolā, jo tēvs
kādu laiku bija Engelhartes (tagadējās Raganas) muižas dārznieks. Šajā muiža no 1817. gada
saimniekoja Krievijas guberņu
pārvaldes padomnieks Kārlis fon
Dāls. Taču ilgi lauku dzīvi zēns
nebaudīja, jo tēvs pārņēma dārzniecību Pierīgā, Aleksandra vārtu
priekšā. Kārlis uzsāka savas skolas gaitas pilsētā: no 1846. gada
viņš mācījās kroņa elementārskolā Rīgā, pēc tam Domskolā un
no 1848. līdz 1854. gadam pabeidza guberņas ģimnāziju iepretim
Rīgas pilij.
1858. gadā K. R. Auniņš pabeidza teoloģijas fakultāti Tērbatas
universitātē. Tērbatā viņš ar mācītāju un muižnieku dēliem pārvācojās un 1857. gada martā iestājās korporācijā „Livonia”.

No 1859. līdz 1864. gadam
K. Auniņš strādājis par skolotāju
Sanktpēterburgā, Dr. Veidemaņa
privātģimnāzijā un citās turienes
skolās. Tur arī nokārtojis mācītāja
kandidāta eksāmenus un strādājis Sv. Katrīnas draudzē prakses
gadu pie mācītāja Ernesta fon
Brikmaņa, kurš tur nesen ieradies
no Krimuldas draudzes. Sanktpēterburgā K. R. Auniņam bija
iespēja satikties ar zinību vīriem,
kuri savu laiku veltīja valodas jautājumiem, dabas zinībām u.c. Šajā
sabiedrībā K. R. Auniņš bija novērotājs un meklētājs – šī pieredze
vēlāk viņam noderēja turpmākajā
darbībā.
1864. gada 11. oktobrī skolotāju K. R. Auniņu Jēkaba baznīcā iesvētīja par mācītāju, un
viņš no 1864. līdz 1865. gadam
strādāja par mācītāja palīgu
Straupē. No 1865. līdz 1869. gadam K. R. Auniņš kalpoja par
mācītāju Aizkraukles draudzē.
Šajā laikā viņa dzīvē bija daudzi
notikumi: 1866. gada 20. jūnijā
Straupē tika svinētas Kārļa Roberta Auniņa un Johannas Karolīnas Matildes Sīlemanes kāzas.
Šajā gadā miris Roberta sievastēvs, mācītājs Voldemārs Frīdrihs Sīlemans. 1867. gada maijā
viņu ģimenē piedzima meitiņa
Marija Elizabete Aleksandrina.
Aizkraukles draudzi K. Auniņš
sauc par „savu pirmo mīlestību”:
lai gan baznīca neliela, bez torņa, – tā atradās ļoti skaistā vietā
– augstā Daugavas krasta pašā
malā. Kad pēc 30 gadiem baznīcai piebūvēja skaistu torni, uz

K. R. Auniņš.
iesvētīšanas dienu teikt sprediķi
latviešu draudzei tika aicināts
K. R. Auniņa tēvs.
1868. gadā viņsaulē aizgājis Umurgas draudzes mācītājs
un rakstnieks Juris Neikens, un
viņa vietā no 1869. līdz 1872. gadam par mācītāju tika iecelts
K. R. Auniņš. Viņš bez draudzes
vadības pārņēma no mirušā
drauga rakstu darbus un viņa
vadīto laikrakstu „Ceļa biedris”. K. R. Auniņš arī sastādījis
un izdevis J. Neikena „Stāstus,
dziesmas un gudrības mācības”;
1871. gadā gan iznāca tikai 1. daļa.
Šī K. R. Auniņa izdotā grāmata
jau 20. gadsimta sākumā tautā
bija retums. Umurgā 1869. gada
maijā pasaulē nāca Kārļa Roberta
un Johannas dēls Ernests Johans
Voldemārs. Tāpat kā tēvs, dēls izmācījies par mācītāju un kalpojis
vairākās draudzēs.
Kad 1871. gada septembrī
Cesvainē mūžībā aizgāja mācītājs Jūlijs Vilhelms Ludvigs Mī-

telis, K. R. Auniņš tika pārcelts
uz Cesvaini, kur viņu gaidīja
liela draudze un ļoti veca baznīca. Jau divus gadus iepriekš tika
uzsākta līdzekļu vākšana jaunai
baznīcai, taču tās būvei naudas
vēl nepietika. Tādēļ pie mācītājmājas tika uzcelta neliela pagaidu baznīca. Kad baznīcas fondā
jau bija 20 000 rubļi, jaunajam
mācītājam līdztekus draudzes
ikdienas darbam bija jāgādā materiāli, jāveic meistaru un strādnieku atlase un daudzi citi baznīcas celšanas darbi. 1879. gada
vēlā rudenī baznīca tika pabeigta. Mācītājs K. R. Auniņš Cesvaines baznīcā kalpoja līdz 1912.
gadam. Šajā laikā ģimenē piedzima bērni: 1872. gada 11. martā – dēls Pauls Gotlībs Auniņš,
bet 1873. gada septembrī, nu jau
Cesvaines mācītājmuižā, pasaulē nāca Emīls Heinrihs Roberts
Auniņš. Diemžēl abi dēli miruši
zīdaiņa vecumā. 1876. gada 2.
martā piedzima dēls Pauls Roberts Rihards Auniņš un 1878.
gada novembrī – meita Emīlija
Marija.
1881. gada 23. septembrī pasaulē nācis pastarītis, dēls Otto
Teodors Johaness. Dēls neizvēlējās garīdzniecību, bet gan jurisprudenci. Taču nomira jauns – 22
gados, studiju laikā Tērbatā.
1892. gadā mirusi viņu vecākā
meita Juta Marija Aleksandrina.
Vēl kāds notikums ierakstīts
ievērojamā Cesvaines mācītāja
biogrāfijā. Šajā rusifikācijas laikā
bija stingri noteikts mācītājiem
nelaulāt dažādu konfesiju cilvēkus. Taču vairāki mācītāji to tomēr darīja, arī K. R. Auniņš.
Mācītājs no 1868. līdz 1875. gadam aktīvi darbojās Latviešu literārajā (draugu) biedrībā.

Polemiku rosinoši ir K. R.
Auniņa pētījumi un raksti par latviešu mitoloģijas tēlu – Ūsiņu –
zirgu dievu, ko viņš uzskatīja par
gaismas dievu. Mācītājs pierakstījis tautas dziesmas par Ūsiņu,
ticējumus un teikas, kas ir liels
ieguldījums latviešu folklorā.
Otra mitoloģiskā tēma, kam
pievērsās K. R. Auniņš, bija pūķi.
Par šīm abām latviešu folkloras
tēmām viņš rakstījis biedrības
rakstu krājumos.
Mācītājs 18 gadus darbojies
pie Bībeles valodas labošanas un
labojis arī Mārtiņa Lutera „Mazā
katehisma” valodu, 11 gadus strādājis pie Vidzemes dziesmu grāmatu rediģēšanas.
Mācītājs amatu atstāja 1911.
gadā, bet viņa vietā stājās dēls Ernests Johans Voldemārs Auniņš.
Ģimene turpināja dzīvot Cesvaines mācītājmājā, kad 1914. gada
5. maija rītā gandrīz 80 gados
K. R. Auniņš beidza šīs zemes gaitas. Viņš tika apbedīts Cesvaines
Mācītāju kapos.
Daudzi K. R. Auniņam pārmetuši pārvācošanos. Taču, neskatoties uz Auniņa pārtapšanu A
uningā, viņam bijusi liela
ietekme gan Latviešu literārajā
(draugu) biedrībā, gan starp mācītājiem un muižniekiem. Pārvācošanās palīdzēja K. R. Auniņam
paveikt lielas lietas.
Tāds ir stāsts par mūsu novadnieku, mācītāju, literātu, rakstnieku, izcilu personību ne tikai
Cesvainē, bet arī visā Latvijā.
(Rakstam izmantoti materiāli
un foto no Cesvaines evaņģēliski
luteriskās draudzes mājaslapas.)
Dagnija Gurtiņa,
Saulkrastu novadpētniecības
speciāliste
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Jogita Skujiņa: Darbs, ko nevar darīt, nemīlot cilvēkus
vecie cilvēki nav sivēni, kas jā
piebaro ar piena produktiem u.c.
Protams, iemesls šādai attiek
smei ir nezināšana un nespēja
pieņemt savu tuvinieku nove
cošanu. Vēlāk, kad piederīgie ar
izpildīta pienākuma sajūtu aiz
brauc mājās, aprūpētājiem kopā
ar mediķiem nākas papūlēties,
lai sakārtotu veco cilvēku vese
lību.”

Saulkrastu sociālās aprūpes mājā Jogita Skujiņa strādā kopš
2006. gada. Sākusi no pašiem pamatiem – vispirms aprūpētāja,
tad sociālā aprūpētāja un sociālā darbiniece, bet kopš 2011. gada
viņa ir šīs iestādes vadītāja. Bakalaura grāds iegūts sociālā darba
un vadības augstskolā „Attīstība”. Ar gadiem apgūtas sociālās
aprūpes darba nianses, ko nezinātājs pat nepamanītu, bet kas ir
pat vairāk nekā svarīgas tiem, kam sociālās aprūpes nama sienas
ir mūža „galastacija”.
„Kad man piedāvāja kļūt par so
ciālās aprūpes mājas vadītāju,
sapratu, ka šajā amatā var justies
droši tikai tad, ja tev aiz muguras
ir stipra komanda,” sarunā, tuvo
joties adventei, atklāja Skujiņas
kundze.
Valsts dibināšanas gadadienā
dome par smagu, atbildīgu un
pašaizliedzīgu darbu izteica patei
cību viņas vadītajam Saulkrastu
sociālās aprūpes mājas kolektī
vam. Nākamgad apritēs divas des
mitgades, kopš sociālās aprūpes
māja sāka uzņemt aprūpējamos.
Kā radās sociālās
aprūpes māja
Tas bija vēl gadsimtu mijā – pašval
dības vadītāja Armanda Krūmiņa
vadīšanas laikā: Saulkrastu slimnī
cā beidza darboties grūtnieču pata
loģijas nodaļa, uz ko brauca topo
šās māmiņas no visas valsts, tādēļ
atbrīvojās telpas, kurās pašvaldī
bai izveidot savu sociālās aprūpes
māju. Domes lēmums par to tika
pieņemts 2000. gada vasarā. Jau tā
paša gada oktobra sākumā šeit, uz
Ainažu ielu 34, atnāca pirmie soci
ālās aprūpes mājas iemītnieki.
No vienas puses, tas bija laiks,
kad Latvijas pašvaldībās sāka vei
doties sociālie dienesti, kas pa
līdzēja veciem un slimiem cilvē
kiem, un Saulkrasti šajā ziņā bija
vieni no pirmajiem, kas tādu die
nestu izveidoja. No otras – dažādu
iemeslu dēļ cilvēki tika izlikti no
savām dzīvesvietām, bet sociālo
dzīvokļu, kuros viņus izmitināt,
Saulkrastu pašvaldībai nebija.
Tāpēc iesākumā, pēc J. Sku
jiņas teiktā, uz sociālās aprūpes
māju nāca pat gados salīdzinoši
jauni cilvēki, kuri spēja paši sevi
aprūpēt, bet daļai vienkārši ne
bija, kur palikt. Tagad sociālās
aprūpes mājā mīt lielākoties ga
dos vecāki cilvēki ar nopietnām
veselības problēmām, kuri savas
dienas vairāk pavada gultā.
Kāda kundze nākamā gada feb
ruārī sagaidīs savu 100. dzimšanas
dienu; citai kundzei, kura te mīt
jau kopš 2003. gada, ir 90. Pašlaik
jau 8 sociālās aprūpes mājas iemīt
nieki pārkāpuši 90 gadu robežu.
Lai arī vienu otru reizi no soci
ālās aprūpes mājas iemītniekiem
dzirdams, ka viņi gribot uz mā
jām, tas diemžēl nav iespējams.
Turklāt tas nenozīmē, ka šeit
būtu slikta aprūpe. Vienkārši viņi,
tāpat kā jebkurš, vēlas būt savās
mājās un ar saviem tuviniekiem.
Patiesībā vecie un slimie cilvēki
šeit ir ļoti pasargāti un profesio
nāli aprūpētāji gādā par pozitīvu
gaisotni. Skujiņas kundze pie
bilst, ka diemžēl aprūpētājiem
nākas saskarties arī ar cilvēkiem,
kuri ir dusmīgi uz dzīvi. Varbūt
sirdi nospiež atmiņas par nonāk

šanu šeit, par to, kādēļ viņi nav
savās mājās, kopā ar tuviniekiem.
„Taču, kamēr es šeit strādā
ju,” saka J. Skujiņa, „tikai vienu
reizi tuvinieki ir paņēmuši veco
cilvēku atpakaļ uz mājām. Vēlāk
izrādījās, ka galvenais iemesls bija
problēmas samaksāt savu daļu par
sociālās aprūpes mājā tuviniekam
sniegtajiem pakalpojumiem, ko
viņi bija apņēmušies segt.”
Kam veras sociālās
aprūpes mājas durvis
Daudziem sirmgalvjiem, kuri paš
laik mīt sociālās aprūpes mājā, tā
par glābiņu kļūst rudenī. Pienāk
brīdis, kad vecie, slimie un, vis
biežāk, arī vientuļie cilvēki, vairs
nespēj iekurināt krāsni, sarūpēt
siltu ēdienu, aizkļūt līdz ārstam.
Bieži nav arī tuvinieku, kuri varētu
palīdzēt, jo tie izceļojuši uz ārze
mēm. Parasti par šādiem, strup
ceļā nokļuvušiem līdzcilvēkiem,
sociālajam dienestam paziņo kai
miņi. Taču ir gadījumi, kad viņi
paši saprot, ka vairs nespēj tik galā
ar pašām vienkāršākajām ikdie
nas problēmām un lūdz palīdzību
pašvaldībā. Tas nav tik vienkārši
tīri psiholoģisku iemeslu dēļ, jo
diemžēl joprojām pastāv sensenie
priekšstati par pansionātu vai so
ciālās aprūpes māju kā „nabagmā
ju”. Tā, protams, nav taisnība. Kad
sociālā dienesta darbinieki ir iz
vērtējuši situāciju, pašvaldība lemj
par turpmāko rīcību – kā labāk
palīdzēt šādā situācijā. Un viens ri
sinājums ir nosūtījums uz novada
sociālās aprūpes māju.
Vienīgā sociālās aprūpes
māja tuvākajā apkaimē
Pierīgas daļā, kurā atrodas Saul
krasti, tuvumā nevienas citas soci
ālās aprūpes mājas nav. Tādēļ šeit
uzturas cilvēki ne tikai no Saulkras
tiem, bet arī tuvākajiem Pierīgas
novadiem – Ādažiem, Carnikavas,
Ropažiem, Sējas un Rīgas. Vietējie,
Saulkrastu novadā deklarētie, gan
pašlaik šeit ir visvairāk – 22. Viņu
lielākā priekšrocība – palikt vismaz
savu māju tuvumā.
Vidēji rindā uz vietu Saulkras
tu sociālās aprūpes mājā jāgaida
aptuveni seši mēneši. Tas gan ir
atkarīgs arī no tā, vai ienācējs var
staigāt patstāvīgi vai ir gulošs.
Ja cilvēks var piecelties sēdus un
paiet dažus soļus, viņš formāli ne
būs gulošs aprūpējamais, bet patie
sībā aprūpējamais tik un tā ir cieši
piesaistīts gultai vai krēslam. Paš
laik gulošie aprūpējamie ir astoņi.
Cik maksā
ikdienas aprūpe
Šobrīd Saulkrastu sociālās aprū
pes mājā uzturas 34 aprūpējamie,
bet gadā aprūpes namu iepazīst
aptuveni pussimts.

Kopā ar Valsts prezidenta kundzi Ivetu Vējoni Saulkrastu sociālās aprūpes mājas apmeklējuma laikā.

Šā gada novembrī, saņemot domes atzinību. Foto: no sociālās aprūpes mājas arhīva

Saulkrastu sociālās aprūpes mājas vadītāja J. Skujiņa. Foto: A. Kūliņa-Priede
Par iemītnieku ikdienas vaja
dzībām rūpējas septiņas aprūpē
tājas: dienā – divas, naktī – viena.
Medicīnas māsa kopā ar ģi
menes ārstiem uzrauga senioru
veselības stāvokli. Diemžēl medi
cīnas māsa ir tikai viena, lai gan
būtu nepieciešamas divas. Kopā
ar mājas iemītniekiem dienu pa
vada un sociālo aprūpi nodrošina
sociālais aprūpētājs un sociālais
darbinieks.
Pašlaik viena gulta diennakts

Saulkrastu sociālās
aprūpes mājā vienam
darbiniekam nākas gan
mainīt pamperus, gan
paēdināt aprūpējamo,
gan viņu nomazgāt, un
to nevar izdarīt pilnīgi
bezpersoniski.
pansionātā katram aprūpējama
jam izmaksā 25,39 eiro. Tas nozī
mē, ka tie ir nedaudz vairāk par
760 eiro mēnesī. 85% no pensi
jas sedz pats iemītnieks, atlikušo
summu – piederīgie vai piederīgie
un pašvaldība.
Katram aprūpējamajam jau tū
līt pēc iestāšanās sociālās aprūpes
namā tiek nodrošināts ģimenes
ārsta pakalpojums. Poliklīnika un

sociālās aprūpes māja ir zem vie
na jumta, tādēļ, ja nepieciešams,
palīdzību ir iespējams saņemt
tajā pašā dienā. Tepat ir arī die
nas stacionārs, kas atvieglo dzīvi
iemītniekiem, jo nav jāpārdzīvo
vietas maiņa. Tiek nodrošināti
medikamenti dzīvības uzturēša
nai, bet no zobārstniecības pakal
pojumiem – tikai zobu raušana;
zobu protēžu izgatavošana netiek
apmaksāta. Aprūpes māja atbild
par sociālo aprūpi un rehabilitā
ciju – arī brīvā laika pavadīšanu
un dažādām nodarbībām, ja vien
kādam ir vēlēšanās tajās piedalī
ties.
Neviens neprasa:
kādēļ tu esi vientuļš?
J. Skujiņa atklāj, ka patiesībā ap
rūpētāji par savu aprūpējamo
iepriekšējo dzīvi daudz nezinot,
bet vairāk koncentrējoties uz sa
viem tiešajiem pienākumiem –
aprūpi. Ja cilvēks nestāsta, kādēļ
ir vientuļš, neviens arī speciāli
par to nejautājot. Kāds gan pa
daloties ar savu likteņstāstu, bet
cits to nemaz nevēloties darīt, jo
apstākļi, kāpēc vecumdienas nav
iespējams pavadīt savās mājās un
tuvinieku vidū, dažādu iemes
lu dēļ var nebūt tik patīkami, kā
gribētos. Turklāt, ja aprūpētāji un
sociālie darbinieki mēģinātu iz
dzīvot visu aprūpējamo likteņus,

jau pēc dažiem gadiem viņiem
būtu jāmeklē cita nodarbošanās.
Neviens no „izdegšanas” šādā
darbā nav pasargāts.
„Tāpēc kādreiz par savu aprū
pējamo dzīvi kaut ko vairāk uz
zinām tikai bērēs,” teic sociālās
aprūpes mājas vadītāja.
„Agrāk tik ļoti nepūlējāmies
uzcelt robežu starp sevi un cilvē
kiem, kurus ikdienā aprūpējam,
taču ar laiku gan aprūpētāji, gan
sociālie darbinieki to iemācās.
Tas nav viegli izdarāms, īpaši tik
mazā iestādē kā mūsējā, tādēļ no
teikts ģimeniskums un siltums
darbinieku un aprūpējamo star
pā tomēr pastāv. Lielajos sociālās
aprūpes namos no šādām tuvuma
radītām problēmām ir iespējams
izvairīties, jo tajos ir gan vairāk
aprūpējamo, gan darbinieki, kuri
veic tikai savus, strikti reglamen
tētus uzdevumus. Saulkrastu
sociālās aprūpes mājā vienam
darbiniekam nākas gan mainīt
pamperus, gan paēdināt aprūpē
jamo, gan viņu nomazgāt, un to
nevar izdarīt pilnīgi bezpersonis
ki.”
Svarīgs ir domes atbalsts
Kad pirms 20 gadiem zem
Saulkrastu slimnīcas jumta at
brīvojās telpas sociālās aprūpes
mājai, viss bija jāsāk no jauna, bija
nepieciešams arī cits aprīkojums.

Gultas grūtniecēm pavisam ne
bija piemērotas guļošajiem aprū
pējamajiem. Taču kādam viņi ik
dienā bija jācilā, bet mēdz būt ļoti
smagi cilvēki, kurus ir iespējams
pacelt tikai trijatā.
Pirmās, lai arī lietotas, tomēr
gulošiem slimniekiem piemēro
tās gultas tika saņemtas kā humā
nā palīdzība no Vācijas. J. Skujiņa
stāsta, ka tagad tās pakāpeniski
tiek nomainītas pret jaunām,
kuru mehānismus darbina elek
trība; nu jau tādu ir 10 un būšot
vēl, jo: „Mēs neesam tik bagāti, lai
pirktu lietotu preci.”
Sociālās aprūpes mājas vadītā
ja atgādina arī pašu lielāko prob
lēmu – ierobežotās telpas. Ikdie
nā vienā kabinetā jāuzturas gan
aprūpētājam, gan medmāsai, gan
sociālajam aprūpētājam. „Ja atbrī
vosim vēl kādu telpu personālam,
tas nozīmē, ka kļūs par vienu, bet
varbūt par divām vietām mazāk
aprūpējamajiem.
Agrāk te bija lielas palātas, bet
mums bija nepieciešamas ma
zākas telpas, kurās uzturēties
diviem, trim un arī vienam aprū
pējamajam. Atbilstošas telpas tika
izveidotas, sadalot lielās palātas.
Tiesa, vienvietīgajās istabiņās nav
ne tualetes, ne izlietnes – tikai čet
ras sienas, taču tagad pa vienam
var dzīvot seši cilvēki. Pārējie mi
tinās pa diviem vai trim istabiņā.

Viss labiekārtošanas darbs
tiek darīts, sperot uz priekšu
mazu solīti. Tajā pašā laikā viss,
ko esmu prasījusi pašvaldībai, ir
piešķirts. Pašvaldība nekad nav
teikusi „nē!”. Protams, nav pra
sīti lieli līdzekļi, bet remontiem
un jaunu gultu iegādei nauda
vienmēr ir pietikusi. Vienīgais,
kā mums nav, ir specializētais
autotransports. Taču šādas ma
šīnas ar invalīdiem piemērotiem
īpašiem pacēlājiem ir ļoti dārgas.
Gadījumos, kad mums vajag pār
vest gulošus aprūpējamos, saprā
tīgāk ir šādu transporta līdzekli
noīrēt. Ja nepieciešams, piemē
ram, aizvest aprūpējamo pie acu
ārsta vai onkologa uz Rīgu, es
to varu izdarīt ar savu mašīnu,”
stāsta J. Skujiņa.
Raizes rada nevis
aprūpējamie, bet tuvinieki
J. Skujiņa uzsver, ka laika gaitā
mainās cilvēku iespējas parūpē
ties par tuviniekiem un ne vien
mēr tas ir labi. Ja pirms pārdesmit
gadiem kādam vajadzēja kopt
savus slimos tuviniekus, viņš
varēja atļauties pat uz laiku aiz
iet no darba. Tagad cilvēkiem ir
vairāk jāstrādā kaut vai tāpēc, lai
nopelnītu vecāku kopšanai vaja
dzīgās summas, ja viņus aprūpē
profesionāļi. Tas kādreiz jūtams
arī sociālās aprūpes mājā: ir cil

vēki, par kuru aprūpi maksā viņu
tuvinieki. Ja aprūpējamo bērni vai
radinieki nāk un uzsvērti apgalvo,
ka nauda viņiem neesot problē
ma, visticamāk, drīz vien radīsies
problēmas ar rēķinu apmaksu.
Šajā ziņā problēmu neesot ar paš
valdībām.
Piederīgie, kuri aizbraukuši uz
ārzemēm, ir prasīgāki pret ap
rūpētājiem, mēģinot kompensēt
nespēju būt kopā ar tuviniekiem:
„Patiesībā grūtāk ir strādāt nevis

Pašvaldība nekad nav
teikusi „nē!”. Protams,
nav prasīti lieli līdzekļi,
bet remontiem un jaunu
gultu iegādei nauda
vienmēr ir pietikusi.
ar pašiem aprūpējamajiem, bet
ar viņu piederīgajiem. Tuvinieki,
nespēdami un neprazdami parū
pēties par saviem piederīgajiem,
mēdz pat netieši nodarīt viņiem
pāri. Runājam ar piederīgajiem
un sakām: cilvēki, kuri pie mums
uzturas, nav īpaši jāpiebaro, un
viņiem nav jānes dažādi kārumi,
kas viņiem vairs nemaz nav pie
mēroti. Tā vietā radinieki spriež:
lai taču tiek kaut kas gardāks,
jo – cik viņam vairs atlicis. Taču

Koncentrēties darbam
un mīlēt cilvēkus
Jautāta, kādas spējas ir nepiecie
šamas, lai varētu strādāt sociālās
aprūpes mājā, J. Skujiņa teic:
pati galvenā darbinieka īpašība
ir mīlēt cilvēkus. „Kad uzņēmos
sociālās aprūpes mājas vadītājas
pienākumus, sacīju, ka šo darbu
var darīt tikai kopā ar labu aprū
pes personālu. Es domāju, ka man
tāda komanda ir. Jūtu, ka mani
darbinieki mani atbalsta, un es
zinu, ka viss būs kārtībā, un nak
tī varu mierīgi gulēt. Darbinieku
mainība, izņemot telpu apkopē
jas, ir ļoti zema.
Lai „uzlādētu enerģijas bate
rijas”, kopā ar novada pensio
nāriem braucam ekskursijās un
uz teātriem. Ir arī dažādi profe
sionālie kursi. Protams, tepat,
Saulkrastos rudenī un pavasarī
ir iespēja aiziet līdz jūrai. Vasarā,
kad ir daudz iebraucēju, tā kļūst
sveša. Tad kopā ar Ingrīdu Kaza
ku, ar kuru sociālās aprūpes mājā
kopā strādājam kopš 2007. gada,
visu vasaru, agros rītos braucam
uz Pabažu ezeru peldēt. Jau neva
ram sagaidīt nākamo sezonu.”
J. Skujiņa par savas jomas pro
fesionāli nosauc jau pieminēto
kolēģi Ingrīdu un uzslavē arī ilg
gadīgo aprūpētāju Lili Šteingau
eri, kas strādājusi gan medicīnā,
gan sociālajā aprūpē: „Taču šādi
profesionāļi ar lielo burtu manā
komandā ir visas darbinieces.
Mārītei Neimandei katrs iemīt
nieks ir īpašs, un viņai vienmēr ir
laiks ar aprūpējamajiem parunāt.
No Sandras Bērziņas var mācīties
nosvērtību, mieru, arī nepiekāp
šanos grūtību priekšā. Jaunākās
kolēģītes: Maija Gailīte ir augstas
atbildības cilvēks, kurai patīk tas,
ko viņa dara, bet Inese Dzērve ir
jauna, stipra un gudra sieviete,
kura vienmēr prot norobežoties
no mazsvarīgā un koncentrēties
uz būtisko. Tikmēr Lolita Drei
mane, dzīvē izgājusi caur „uguni
un ūdeni” un nav nolaidusi rokas,
kolektīvā ienes pozitīvismu un
mieru.” Lolita šeit strādā jau sep
tiņus gadus un saka: „Tas ir laiks,
kad saproti, vai šo darbu vari darīt
vai ne. Bet katrs darbs jau jādara
ar mīlestību, un tad jau, redzot
arī šausmīgas lietas, var saskatīt,
ka tajā ir arī kaut kas labs.”
„Par aprūpētāju Arnitu Vein
bergu var sacīt: ja zini, ka strādā
Arnita, viss būs padarīts izcili jeb
kā skolā – uz desmitnieku. Santa
Šteinberga komandai pievienojās
salīdzinoši nesen, bet ir apguvusi
šejienes noteikumus un jau labi
pārzina savus pienākumus. Medi
cīnas māsa Helēna Bringina, kura,

neskatoties uz to, ka aprūpes mā
jās ir palikusi viena pati, dara visu,
lai nodrošinātu iemītniekiem
pienākošos medicīnisko aprūpi.
Aprūpes mājas vienīgā vīrieša–
darbinieka Aivara Vamža pārziņā
ir smagie darbi – celšana, velšana,
nešana, vešana, un ne mājas ie
mītniekiem, ne personālam viņš
nekad neatsaka. Ināra Matīsa,
pensionāre, tīra iestādes telpas
pēc labākās sirdsapziņas. Sociā
lajai aprūpētājai Sandrai Ērenf
rīdei patīk savs darbs. Viņa ir ie
mītnieku galvenais iekustinātājs,
kam nekad nav par grūtu izvest
iemītniekus ārā, arī tad, ja snieg
sniegs, ir stiprs vējš, tikai viņiem
pašiem jāgrib to darīt. Un sociālā
darbiniece Ingrīda K
 azaka vien
mēr māk atrisināt visus konflik
tus un problēmas ne tikai starp
iemītniekiem, bet arī mums pa
šām. Un, protams, arī mūsu Linda
Dubovska, kura pašlaik ir bērniņa
kopšanas atvaļinājumā, bet mēs
noteikti gaidām viņu atgrieža
mies jau šogad,” tā savu komandu
raksturo J. Skujiņa.
Paldies tiem, kuri padara
krāsaināku mūsu ikdienu
„Lai arī vecajiem un slimajiem
cilvēkiem ikdiena plūst rāmi, bez
spožiem notikumiem un ikdienu
krāsaināku padara tikai televīzijas
skatīšanās, tomēr tas nenozīmē,
ka ārpasaule ir aizmirsusi par so
ciālās aprūpes namu blakus,” bilst
J. Skujiņa. „Izrādās, ka šovasar jau
piekto reizi savas Mākslas dienas
slimnīcas pagalmā bija sarīkojis
vietējais mākslinieks Džons Del
galvis ar domubiedriem. Kam ne
bija spēka iziet pagalmā, tie noti
kumam varēja sekot, skatoties pa
logu.
Novārtā nav palikusi arī soci
ālās aprūpes mājas iemītnieku
garīgā pasaule: katru otro piekt
dienu pie mums atnāk luterāņu
mācītājs, bet uz lielajiem svēt
kiem – Lieldienām, Vasarsvēt
kiem un Ziemassvētkiem – kato
ļu priesteris. Arī advente parasti
ir piepildīta gan ar viesiem, gan
dāvanām. Turklāt dāvanas jau
nav svarīgākais. Daudz būtiskāka
ir tikšanās ar cilvēkiem, kuri līdzi
atnesuši savu sirds siltumu.
Jau vairākus gadus mūsu pastā
vīgo viesu skaitā ir Jauno māmi
ņu klubs, kas sarūpē dāvaniņas.
Atnāk jaunie mūziķi no Saulkras
tu Mūzikas skolas, parasti uzstā
jas koklētāju ansamblis „Saule”,
vietējā folkloras kopa „Dvīga” un
ansamblis „Dzīle”. Regulāri uz
stāšanās reizēs Saulkrastos mūs
apmeklē arī jaunie kamermūzi
ķi. Jau deviņas reizes pie mums
uzstājušies arī folkloras kopu sa
lidojuma „Pa saulei” dalībnieki.
Svētkos vietējie uzņēmēji ziedo
ābolus un kūkas. Trīs gadus pēc
kārtas mūs apciemoja politiķe
Inguna Sudraba. Tādās reizēs bija
arī neliels koncerts un dāvaniņas.
Reiz pie mums viesojās arī Valsts
prezidenta Raimonda Vējoņa
kundze.”
Uģis Galejs
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Saulkrastu novada bibliotēkā

IZSTĀDES
• No 2. līdz 21. decembrim Saulkrastu lietišķās mākslas rokdarbu studijas „Krustaines” izstāde ZIEMA NĀK!
• No 2. līdz 30. decembrim Saulkrastu gleznotāju studijas „Ultramarīns” gleznu izstāde SĀREMĀ.
• Grāmatu izstāde „Ziemassvētkus gaidot”.
• „Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas” 2019. gada grāmatu kolekcija.
• Saulkrastu novada bibliotēkas jauno grāmatu izstāde.
AKTIVITĀTES
18. decembrī plkst. 10.00 datormācības iesācējiem „Viena klikšķa
attālumā!”.
21. decembrī plkst. 12.00 tikšanās ar rokdarbu studijas „Krustaines” radošo darbnīcu (pērļošanas, mauču adīšanas, ziedu gatavošanas), kas notika no 4. līdz 14. decembrim, darbu autoriem.
Saulkrastu novada bibliotēka aicina piedalīties Bērnu, jauniešu
un vecāku žūrijas akcijā „Vīrieši! Tēvi! Lasītāji!”. Izlasi sešas grāmatas no žūrijas kolekcijas un aizpildi elektronisko anketu. Balvu
izlozē piedalīsies pilnībā aizpildītas anketas. Plašāka informācija
mājaslapā lasamkoks.lv, sadaļā „Pieaugušie”.
Saulkrastu novada bibliotēka piedāvā lasītājiem bez maksas lasīt
latviešu autoru darbus E-GRĀMATĀS, tiešsaistē mobilajā ierīcē
vai datorā. Par pakalpojumu jautāt bibliotēkā.
Bibliotēkas darba laiks svētkos!
23. decembrī no plkst. 9.00 līdz 16.00;
24., 25. un 26. decembrī – SLĒGTS;
27. decembrī no plkst. 9.00 līdz 17.00;
28. decembrī no plkst. 10.00 līdz 14.00;
30. decembrī no plkst. 9.00 līdz 16.00;
31. decembrī un 1. janvārī – SLĒGTS.

Kristus Dzimšanas svetku
dievkalpojumi

Saulkrastu katoļu draudzē

Otrdien, 24. decembrī, Ziemassvētku svētvakars –
Ganiņu Svētā Mise – 21:00
Trešdien, 25. decembrī, Pirmajos Ziemassvētkos –
10:00 Svētā Mise baznīcā
15:00 Saulkrastu sociālās aprūpes mājā
Ceturtdien, 26. decembrī, Otrajos Ziemassvētkos – 9:00
(pēc Sv. Mises draudzes Ziemassvētku eglīte)
Piektdien, 27. decembrī – 7:00 (tiks svētīts vīns un sulas)
Sestdien, 28. decembrī – 18:00
Svētdien, 29. decembrī, Sv. Ģimenes dienā – 12:00
(tiks dota svētība ģimenēm)
Otrdien, 31. decembrī, Vecgada vakarā – 18:00
Trešdien, 1. janvārī, Vissv. Jaunavas Marijas –
Dieva Mātes svētkos – 10:00
Svētdien, 5. janvārī – 12:00 (tiks svētīts krīts un
līdzpaņemtie cēlmetāli un rotas lietas)
Pirmdien, 6. janvārī, Zvaigznes jeb Triju Ķēniņu dienā –
7.00 (tiks svētīts krīts un cēlmetāli)
Tuvāka informācija pa tālr. 25909060,
priesteris Ilmārs Kravalis
Saulkrastu pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāde „Rūķītis”
aicina darbā uz nenoteiktu laiku
SĒTNIEKU
Galvenie amata pienākumi:
nodrošināt teritorijā un ārpus piegulošās teritorijas regulāru ietvju, iebrau‑
camo ceļu, rotaļu laukumu un nojumju, pagalmu, zālienu un atkritumu
noglabāšanas vietu kopšanu;
nodrošināt zaru un lapu vākšanu no teritorijas;
ziemā – sniega tīrīšana, smilšu izkaisīšana teritorijā, atkritumu tīrīšana un
sniega tīrīšana no piebraucamām vietām.
Prasības pretendentiem:
vispārējā pamatizglītība;
precizitāte un atbildības sajūta;
komunikācijas un sadarbības prasmes.

Piedāvājam:
algu (bruto) – 490 eiro;
vienu veselu darba slodzi;
darba līgumu uz nenoteiktu laiku.

Pretendentus aicinām pieteikties, nosūtot savu profesionālās darbības
aprakstu (CV) ar norādi „Sētnieks” līdz 2019. gada 27. decembrim uz
e‑pastu bernudarzs.rukitis@saulkrasti.lv vai pa pastu, adrese – Saulkrastu
PII ,,Rūķītis” Stirnu iela 23, Saulkrasti, Saulkrastu novads, LV-2160.
Informējam, ka pēc iesniegto dokumentu izvērtēšanas pirmajā kārtā sazinā‑
simies tikai ar pretendentiem, kuru kandidatūras tiks izvirzītas otrajai kārtai.
Tālrunis informācijai 29136440
Pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13. pantu, Saulkrastu novada dome informē, ka:
1. Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs pre‑
tendentu atlases norisi;
2. Iepriekš minētās jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Saulkrastu novada dome, kontaktin‑
formācija: Raiņa iela 8, Saulkrasti, Saulkrastu novads, LV-2160, tālrunis 67142529.

Atskats uz veselības veicināšanas
projekta aktivitātēm
2019. gadā Saulkrastu
novadā turpinājās projekta
„Veselības veicināšanas
pasākumi Saulkrastu
novadā” (Nr. 9.2.4.2/16/I/087)
aktivitātes: peldētmācību
nodarbības skolēniem, jogas
un vingrošanas nodarbības
senioriem, veselību veicinoši
publiski pasākumi visiem
Saulkrastu iedzīvotājiem u.c.
Saulkrastu vidusskolas un Zvejniekciema vidusskolas sākumklašu skolēniem mācību gadā tika
nodrošinātas peldētmācību nodarbības Krimuldas peldbaseinā.
Peldēšanas nodarbībās skolēni
pieredzējušu instruktoru uzraudzībā trenē peldēšanas iemaņas,
kas ar katru nodarbību tiek uzlabotas. Peldēšanas nodarbības
plānotas arī 2020. gada pavasarī.
Gada sākumā Saulkrastu vidusskolas un Zvejniekciema vidusskolas 9.–12. klašu skolēni piedalījās nodarbībās, kurās apguva
vērtīgas teorētiskās zināšanas par
veselīgu uzturu un piedalījās sertificētu uztura speciālistu vadītajās meistarklasēs.
Projektā tika turpinātas arī
aktivitātes senioriem. Šogad tika
piedāvātas regulāras vingrošanas
un jogas nodarbības, kurās varēja apgūt un praktizēt tieši senioriem piemērotu vingrinājumu
kompleksu, kas veicina fizisko
izturību un aktīvu dzīvesveidu.
Septembra vidū tika rīkota īpaša
Senioru veselības nedēļa, kurā
seniori varēja piedalīties dažādās
veselību veicinošās nodarbībās.
Šajā Senioru veselības nedēļā

2019. gada 25. septembrī

I. Ziņģīte nodarbības dalībniecēm māca elpošanas vingrinājumus.
Foto: no domes arhīva
lielākā daļa nodarbību iekļāva fiziskās aktivitātes: senioriem bija
iespēja piedalīties vingrošanas,
jogas, nūjošanas un peldēšanas
nodarbībās, kā arī izmēģināt spēkus nodarbībā „Zumba Gold”, kas
bija plaši apmeklēta un ko dalībnieces novērtēja atzinīgi.
Seniori apmeklēja arī izzinošas
un iedvesmojošas nodarbības, ko
vadīja sabiedrībā zināmas personības – Aina Poiša un Inese Ziņģīte.
A. Poiša savā nodarbībā „Kā saglabāt enerģiju” ar senioriem pārrunāja svarīgākos jautājumus par psiholoģisko veselību, bet I. Ziņģītes
nodarbībā „Nostiprināsim savu veselību un atjaunosim to, kas zudis”
seniori varēja aktīvi līdzdarboties.
Šajā gadā projektā „Veselības
veicināšanas pasākumi Saulkrastu novadā” tika rīkoti trīs pub-

liski pasākumi visiem Saulkrastu
iedzīvotājiem. Jūnija sākumā iedzīvotāji tika aicināti piedalīties
Saulkrastu novada sporta spēlēs,
lai visu dienu sacenstos trijos komandu spēļu turnīros un astoņās
individuālās/komandu sporta aktivitātēs.
Augusta beigās Saulkrastu
Mežaparkā ģimenes un komandas varēja piedalīties Ģimeņu
sporta dienas aktivitātēs, bet 21.
septembrī Saulkrastos pirmo
reizi tika rīkots rogainings. Pat
sliktajos laikapstākļos šajā sporta
veidā piedalījās daudzi dalībnieki,
kuri sacentās divu un četru stundu rogainingā ar kājām un divu
stundu velorogainingā.
Projekts „Veselības veicināšanas
pasākumi Saulkrastu novadā” (Nr.
9.2.4.2/16/I/087).

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. SN 8/2019

Apstiprināti ar Saulkrastu novada domes 2019. gada 25. septembra sēdes lēmumu (prot. Nr. 26/2019§13)

Grozījumi Saulkrastu novada domes 2015. gada
27. maija noteikumos Nr. SN 12/2015 „Saistošie
noteikumi par pašvaldības palīdzību bārenim
un bez vecāku gādības palikušajam bērnam pēc
pilngadības sasniegšanas”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 25.2 panta pirmo un piekto
daļu, Ministru kabineta 2005. gada
15. novembra noteikumiem Nr. 857
„Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības
palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās”
1. Izdarīt Saulkrastu novada domes 2015. gada 27. maija saistošajos
noteikumos Nr. SN 12/2015 „Saistošie noteikumi par pašvaldības
palīdzību bārenim un bez vecāku
gādības palikušajam bērnam pēc
pilngadības sasniegšanas” (turpmāk – Noteikumi) šādus grozījumus:
1.1. Aizstāt 3. punktā vārdus un
skaitļus „130 euro apmērā” ar vārdiem un skaitļiem „valstī noteiktajā
minimālās darba algas apmērā”;
1.2. Aizstāt 4. punktā vārdus un
skaitļus „280 euro apmērā” ar vārdiem „valstī noteiktajā minimālās
darba algas apmērā”;

1.3. Aizstāt 5. punktā vārdus un
skaitļus „65 euro apmērā” ar vārdiem un skaitļiem „40% apmērā no
minimālās darba algas valstī”;
1.4. Aizstāt 6. punktā skaitli
„200” ar skaitli „250”.
2. Noteikumi stājas spēkā ar
2020. gada 1. janvāri.
PASKAIDROJUMA RAKSTS
Īss projekta satura izklāsts
Saistošie noteikumi paredz izmaiņas pašvaldības palīdzības apmērā, palielinot to ar 2020. gada
1. janvāri.
Projekta nepieciešamības pamatojums
Saistošie noteikumi izdoti, pamatojoties uz likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”
25.2 panta pirmo un piekto daļu
un Ministru kabineta 2005. gada
15. novembra noteikumiem Nr.
857 „Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku
gādības palikušajam bērnam, kurš
ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc
ārpusģimenes aprūpes beigšanās”.

Izstrādājot saistošos noteikumus, ir ņemts vērā Latvijas Republikas Tiesībsarga atzinums pārbaudes lietā Nr. 2018-35-23D.
Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu
Lai Saulkrastu sociālā dienesta pārraudzībā esošie, pilngadību
sasniegušie bāreņi pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās saņemtu
paredzētos pabalstus, izmaiņas
2019. gada budžetā nav nepieciešamas.
Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības
vidi pašvaldības teritorijā
Nav attiecināma.
Informācija par administratīvajām procedūrām
Saistošo noteikumu izpildi nodrošinās Saulkrastu sociālais dienests.
Informācija par konsultācijām
ar privātpersonām
Konsultācijas ar privātpersonām
nav notikušas.
Normunds Līcis,
domes priekšsēdētājs
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SAISTOŠIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. SN 9/2019

Apstiprināti Saulkrastu novada domes 2019. gada 25. septembra sēdē (prot. Nr. 26/2019§60)
Precizēti Saulkrastu novada domes 2019. gada 27. novembra sēdē (prot. Nr. 31/2019§1)

Decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas
un uzskaites kārtība Saulkrastu novada pašvaldībā
Izdoti saskaņā ar Ūdenssaimniecības
pakalpojumu likuma 6. panta ceturtās daļas 5. punktu, Ministru kabineta 2017. gada 27. jūnija noteikumu
Nr. 384 „Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu” 6. punktu
I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka:
1.1. Pašvaldības kompetenci decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites jomā
un nekustamā īpašuma īpašnieka
(dzīvokļu īpašumu mājā – visu
dzīvokļu īpašnieku) īpašumā vai
nekustamā īpašuma valdītāja valdījumā esošo notekūdeņu kanalizācijas sistēmu, kuras nav pievienotas centralizētajai kanalizācijas
sistēmai (turpmāk – decentralizētas
kanalizācijas sistēmas), reģistrācijas
kārtību;
1.2. notekūdeņu un nosēdumu
apsaimniekošanas prasības;
1.3. minimālo biežumu notekūdeņu un nosēdumu izvešanai no
decentralizētajām kanalizācijas sistēmām;
1.4. decentralizēto kanalizācijas
sistēmu kontroles un uzraudzības
kārtību;
1.5. prasību minimumu asenizatoram;
1.6. atbildību par saistošo noteikumu pārkāpumiem.
2. Saistošie noteikumi ir attiecināmi uz visiem Saulkrastu novada
pašvaldības administratīvās teritorijas robežās esošajiem decentralizēto kanalizācijas sistēmu veidiem:
2.1. rūpnieciski izgatavotām notekūdeņu attīrīšanas iekārtām, kuras attīrītos notekūdeņus novada
vidē un kuru kopējā jauda ir mazāka par 5 m3/diennaktī;
2.2. septiķiem;
2.3. notekūdeņu krājtvertnēm,
kurās uzkrājas neattīrīti notekūdeņi, septisko tvertņu dūņas, fekālijas
vai kanalizācijas sistēmu tīrīšanas
atkritumi.
3. Jaunu decentralizēto kanalizācijas sistēmu izbūve notiek
saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un ja to pieļauj
Saulkrastu novada teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi.
II. Pašvaldības kompetence decentralizētās kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites
jomā un decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrācijas kārtība
4. Saulkrastu novada dome organizē:
4.1. decentralizēto kanalizācijas
sistēmu reģistra izveidi un uzturēšanu par pašvaldības administratīvajā teritorijā esošajām decentralizētajām kanalizācijas sistēmām,
paredzot finansējumu reģistra izveidošanai un uzturēšanai;
4.2. asenizatoru reģistrāciju, informācijas par asenizatoriem publicēšanu un reģistra uzturēšanu;
4.3. decentralizēto kanalizācijas
sistēmu ekspluatācijas un uzturēšanas prasību ievērošanas kontroli.
5. Saulkrastu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā esoša
nekustamā īpašuma īpašnieks vai
valdītājs, kura īpašumā esošā decentralizētā kanalizācijas sistēma
nav reģistrēta, iesniedz Saulkrastu

novada domei pirmreizējo decentralizētās kanalizācijas sistēmas
reģistrācijas apliecinājumu saskaņā
ar Noteikumiem pievienoto 1. pielikumu.
6. Ja nekustamais īpašums tiek
atsavināts vai ir notikušas decentralizētās kanalizācijas sistēmas
izmaiņas (tās pārbūve vai veida
maiņa, īpašumu pieslēgums centralizētajai kanalizācijas sistēmai,
mainījies notekūdeņu novadīšanas
plānotais apjoms, deklarēto vai faktiski dzīvojošo personu skaits), decentralizētās kanalizācijas sistēmas
īpašniekam vai valdītājam nekavējoties, bet ne vēlāk kā 1 (viena) mēneša laikā pēc nekustamā īpašuma
iegādes, iegūšanas vai izmaiņām šo
Noteikumu 1. pielikumā norādītais
apliecinājums jāiesniedz Saulkrastu
novada domei.
III. Notekūdeņu un nosēdumu
apsaimniekošanas prasības
7. Pašvaldības pilnvarotajā sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja (turpmāk – Pakalpojuma sniedzējs) notekūdeņu
attīrīšanas iekārtās no asenizatoriem tiek pieņemti tikai sadzīves notekūdeņi, kas ir savākti no
Noteikumu 2.2. un 2.3. punktā noteiktajām decentralizētajām kanalizācijas sistēmām un atbilst šajos
saistošajos noteikumos noteiktajām prasībām.
8. Notekūdeņu un nosēdumu
kvalitātes prasības:
8.1. savākto notekūdeņu un nosēdumu piesārņojums nepārsniedz
Noteikumu 2. pielikumā noteiktos
tipisko sadzīves notekūdeņu maksimālās koncentrācijas parametrus,
ja vien Pakalpojuma sniedzējs un
asenizators nav rakstveidā vienojušies citādāk;
8.2. savāktie notekūdeņi un nosēdumi nedrīkst saturēt:
8.2.1. degošus piemaisījumus
un izšķīdinātas gāzveida vielas;
8.2.2. bioloģiski nedegradējamas sintētiskās virsmas aktīvās vielas;
8.2.3. skābes un citas vielas,
kuras var izraisīt cilvēka veselībai
bīstamu gāzu (sērūdeņraža oglekļa
oksīda, zilskābes, sēroglekļa u.c.) izdalīšanos;
8.2.4. radioaktīvas vielas;
8.2.5. cietus priekšmetus, tekstilizstrādājumus, smiltis, grunti,
eļļas, taukus un citas vielas, kas var
veicināt NAI (vai cauruļvadu) aizsērēšanu;
8.2.6. nesasmalcinātus pārtikas
un ražošanas atkritumus, koncentrētus šķīdumus, atslāņa un krāsvielu šķīdumus, kas radušies, skalojot cisternas, kublus u.tml;
8.2.7. mehāniskus piemaisījumus, kas ir lielāki par 50 mm.
9. Ja asenizatora atvestie notekūdeņi un nosēdumi pirmsšķietami
neatbilst Noteikumu 8. punktā noteiktajām prasībām, Pakalpojuma
sniedzējs ir tiesīgs tos nepieņemt.
10. Ja asenizatora atvestie notekūdeņi un nosēdumi ir novadīti NAI
priekšattīrīšanas tvertnē un Pakalpojuma sniedzējam ir aizdomas, ka
tie neatbilst Noteikumu 8. punktā
noteiktajām prasībām:
10.1. Pakalpojuma sniedzējs ir
tiesīgs veikt novadīto notekūdeņu
pārbaudi (kontroli), paņemot pa-

raugus un nododot tos akreditētai
laboratorijai analīžu veikšanai.
10.2. ja pēc Noteikumu 10.1.
punktā noteikto rezultātu saņemšanas tiek konstatēts, ka novadāmo
notekūdeņu kvalitāte nav atbilstoša
Noteikumos noteiktajām prasībām,
asenizators maksā Pakalpojumu
sniedzējam kompensāciju, kas tiek
aprēķināta pēc šādas formulas:
V= T x K x (R – 1), kur
V – kompensācijas apmērs;
T – pakalpojuma maksa par vienu
nodoto notekūdeņu kubikmetru;
K – novadīto notekūdeņu daudzums kubikmetros (m3);
R – piesārņojošās vielas maksimāli
pieļaujamās koncentrācijas vislielākā
pārsniegšanas reize, ko aprēķina, izmantojot šādu formulu:
R=E/M, kur
E – pārbaudē konstatētā piesārņojošās vielas koncentrācija notekūdeņos (mg/l);
M – Noteikumu Pielikumā Nr. 2
noteiktā maksimāli pieļaujamā piesārņojošo vielu koncentrācija notekūdeņos (mg/l).
IV. Minimālais biežums notekūdeņu un nosēdumu izvešanai no
decentralizētajām kanalizācijas
sistēmām
11. Notekūdeņu dūņu, kas radušās Noteikumu 2.1. punktā noteiktajā decentralizētajā kanalizācijas
sistēmā, minimālo izvešanas biežumu nosaka atbilstoši sistēmas ražotāja tehniskajai dokumentācijai.
12. Noteikumu 2.2. punktā noteiktās decentralizēto kanalizācijas
sistēmu minimālais notekūdeņu un
nosēdumu izvešanas biežums nevar
būt mazāk par 1 (vienu) reizi gadā.
13. Noteikumu 2.3. punktā noteikto decentralizēto kanalizācijas
sistēmu notekūdeņu un nosēdumu
minimālais izvešanas biežums ir
nosakāms saskaņā ar šādām formulām:
13.1. Ja nekustamajā īpašumā ir
uzstādīts ūdens patēriņa mēraparāts, piemēro šādu formulu:
I = K/A, kur:
I – decentralizētās kanalizācijas
tvertnes izvešanas reizes gadā, rezultātu noapaļojot uz veseliem skaitļiem;
K – ūdens patēriņš gadā pēc ūdens
patēriņa mēraparāta kubikmetros;
A – decentralizētās kanalizācijas
tvertnes tilpums kubikmetros.
13.2. Ja nekustamajā īpašumā nav
uzstādīts ūdens patēriņa mēraparāts:
I = BxK/A, kur:
I – decentralizētās kanalizācijas
tvertnes izvešanas reizes gadā, rezultātu noapaļojot uz veseliem skaitļiem;
B – nekustamajā īpašumā vai nekustamo īpašumu grupā deklarēto
personu skaits;
K – ūdens patēriņš gadā kubikmetros vienai personai;
A – decentralizētās kanalizācijas
tvertnes tilpums kubikmetros.
14. Ūdens patēriņa un notekūdeņu izvešanas biežuma noteikšana:
14.1. izmantojot
centralizētos
ūdensapgādes pakalpojumus, ar
ūdens patēriņa mēraparātu novadīto notekūdeņu daudzumu nosaka
vienādu ar patērētā ūdens daudzumu, un notekūdeņu izvešanas biežums ir nosakāms saskaņā ar 13.1.
apakšpunktā norādīto formulu;
14.2. izmantojot centralizētos

ūdensapgādes pakalpojumus bez
ūdens patēriņa mēraparāta, pielieto ūdens patēriņa normu, kas
noteikta saistošajos noteikumos
par centralizēto ūdenssaimniecības
pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtību Saulkrastu novadā,
un notekūdeņu izvešanas biežums
ir nosakāms saskaņā ar 13.2. apakšpunktā norādīto formulu;
14.3. fiziskas personas, izmantojot lokālās ūdens iegūšanas iekārtas, tās var aprīkot ar ūdens patēriņa mēraparātu, kura rādījumus par
patērēto ūdeni izmanto novadīto
notekūdeņu daudzuma noteikšanai. Šādā gadījumā notekūdeņu
izvešanas biežums ir nosakāms,
aprēķinā ietverot faktiskos datus
par nekustamajā īpašumā izlietoto ūdens daudzumu, ko ir fiksējis
ūdens patēriņa mēraparāts saskaņā
ar 13.1. apakšpunktā norādīto formulu;
14.4. fiziskām personām, izmantojot lokālās ūdens iegūšanas iekārtas, kuras nav iespējams aprīkot ar
ūdens patēriņa mēraparātu, notekūdeņu izvešanas biežums tiek noteikts saskaņā ar 13.2. apakšpunktā
norādīto formulu, pielietojot ūdens
patēriņa normu, kas noteikta saistošajos noteikumos par centralizēto ūdenssaimniecības pakalpojumu
sniegšanas un lietošanas kārtību
Saulkrastu novadā;
14.5. juridiskām personām, izmantojot lokālās ūdens iegūšanas
iekārtas, tās jāaprīko ar ūdens patēriņa mēraparātu, kura rādījumus
par patērēto ūdeni izmanto novadīto notekūdeņu daudzuma noteikšanai. Šādā gadījumā notekūdeņu
izvešanas biežums ir nosakāms,
aprēķinā ietverot faktiskos datus
par nekustamajā īpašumā izlietoto ūdens daudzumu, ko ir fiksējis
ūdens patēriņa mēraparāts saskaņā
ar 13.1. apakšpunktā norādīto formulu.
15. Notekūdeņu daudzuma uzskaitē neieskaita dārza vai piemājas teritorijas laistīšanai izlietoto
ūdens daudzumu, ja tas ir noteikts
ar šim nolūkam speciāli ierīkotu
ūdens patēriņa mēraparātu.
16. Ja saskaņā ar Noteikumu 13.1.
un 13.2. punktā noteiktajām formulām aprēķinātais minimālais izvešanas daudzums ir mazāks par 1,
tad krājtvertnē uzkrātie notekūdeņi un nosēdumi jāizved ne retāk kā
reizi gadā.
V. Decentralizēto kanalizācijas
sistēmu kontroles un uzraudzības
kārtība
17. Saulkrastu novada dome kā
decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistra uzturētājs ir tiesīga:
17.1. pārbaudīt
decentralizēto
kanalizācijas pakalpojumu saņemšanu apliecinošu attaisnojuma dokumentu esamību;
17.2. saskaņojot ar īpašnieku vai
valdītāju, piekļūt decentralizētajai
kanalizācijas sistēmai, tās tehniskā
nodrošinājuma un apsaimniekošanas prasību ievērošanas kontrolei;
17.3. pārbaudīt
decentralizēto
kanalizācijas sistēmu reģistrā ietvertās informācijas atbilstību, nepieciešamības gadījumā nodrošinot
tās precizēšanu, balstoties uz veiktās pārbaudes rezultātiem;
17.4. pieprasīt atskaites par iz-

vesto notekūdeņu apjomu no decentralizēto kanalizācijas sistēmu
reģistrā iekļautajiem asenizatoriem.
18. Ja Saulkrastu novada domei ir
radušās šaubas par decentralizētās
kanalizācijas sistēmas apsaimniekošanas prasību ievērošanu un tās
atbilstību normatīvo aktu regulējumam, tad tai ir tiesības rakstiski
pieprasīt decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašniekam:
18.1. nodrošināt piekļuvi decentralizētajai kanalizācijas sistēmai,
tās darbības pārbaudei;
18.2. veikt decentralizētās kanalizācijas sistēmas ārpuskārtas tehnisko apkopi pie atbilstoša komersanta, kas specializējies šādu darbu
izpildē, un iesniegt apliecinājumu
par iekārtas tehnisko stāvokli un
norādījumus tās turpmākai ekspluatācijai;
18.3. veikt decentralizētajā kanalizācijas sistēmā uzkrāto notekūdeņu paraugu analīzes. Izdevumus,
kas saistīti ar decentralizētajā kanalizācijas sistēmā uzkrāto notekūdeņu paraugu analīzēm, sedz:
18.3.1. Saulkrastu novada dome,
ja decentralizētās kanalizācijas sistēmā uzkrāto notekūdeņu paraugu
analīzēs netiek konstatētas vielas,
kuras aizliegts novadīt centralizētajā kanalizācijas sistēmā;
18.3.2. decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieks, ja decentralizētajā kanalizācijas sistēmā
uzkrāto notekūdeņu paraugu analīzēs tiek konstatētas vielas, kuras
aizliegts novadīt centralizētajā kanalizācijas sistēmā;
18.3.3. veikt decentralizētās kanalizācijas sistēmas pārbūvi vai
jaunas decentralizētās kanalizācijas
sistēmas izbūvi, vai uzstādīšanu,
lai novērstu videi nodarāmo kaitējumu vai risināt jautājumu par
pieslēgšanos centralizētajai kanalizācijas sistēmai.
19. Asenizatoram ir tiesības atteikties izvest decentralizēto kanalizācijas sistēmās uzkrātos notekūdeņus, ja tie neatbilst Noteikumu
8. punktā noteiktajām kvalitātes
prasībām.
VI. Prasību minimums asenizatoriem
20. Decentralizētos kanalizācijas
pakalpojumus Saulkrastu novada
pašvaldības administratīvajā teritorijā ir tiesīgs sniegt asenizators,
kurš:
20.1. ir reģistrējies Saulkrastu novada pašvaldībā, iesniedzot
tai rakstveida iesniegumu (3. pielikums) par asenizācijas pakalpojumu sniegšanu, tajā norādot
informāciju par noslēgto līgumu
ar Pakalpojumu sniedzēju vai citu
notekūdeņu pieņemšanas vietas
īpašnieku, valdītāju vai turētāju, vai
specializēto notekūdeņu pieņemšanas vietas īpašnieku (noslēgšanas
datums), kā arī apliecinot savu atbilstību Noteikumu prasībām;
20.2. ir noslēdzis rakstveida līgumu ar Pakalpojumu sniedzēju
par decentralizētajās kanalizācijas
sistēmās savākto notekūdeņu un
nosēdumu pieņemšanu;
20.3. ir tiesīgs veikt kravas autopārvadājumus vai pašpārvadājumus
Latvijas Republikas teritorijā, izņe-

12. lpp. 
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mot, ja pakalpojums tiks sniegts ar
traktortehniku, izmantojot asenizācijas mucu;
20.4. iesnieguma
iesniegšanas
dienā asenizatoram Latvijā nav
nodokļu parādu, tai skaitā valsts
sociālās apdrošināšanas obligāto
iemaksu parādu, kas kopsummā
pārsniedz 150 euro.
21. Asenizatora reģistrācija:
21.1. Saulkrastu novada dome izskata asenizatora iesniegumu par
asenizācijas pakalpojumu sniegšanu 30 (trīsdesmit) dienu laikā no tā
saņemšanas dienas;
21.2. asenizatora reģistrācija tiek
veikta, ja tas atbilst Noteikumos izvirzītajām prasībām;
21.3. Saulkrastu novada dome 3
(trīs) darba dienu laikā no lēmuma
pieņemšanas par asenizatora reģistrāciju informē par to asenizatoru,
kā arī publicē informāciju Saulkrastu novada domes tīmekļa vietnē
atbilstoši Ministru kabineta 2017.
gada 27. jūnija noteikumiem Nr. 384
„Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu” (turpmāk – MK
noteikumi Nr. 384). Reģistrācijas
neveikšanas gadījumā Saulkrastu
novada dome nosūta rakstveida
informāciju asenizatoram par trūkumiem, kas konstatēti reģistrācijas iesnieguma izskatīšanas gaitā,
un norāda to novēršanas termiņu.
Gadījumā, ja trūkumi netiek novērsti norādītajā termiņā, asenizatora
reģistrācija tiek izbeigta.
22. Asenizators,
uzņemoties
sniegt decentralizētos kanalizācijas
pakalpojumus Saulkrastu novada
pašvaldības administratīvajā teritorijā, apņemas:
22.1. nodrošināt decentralizēto
kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas darījuma apliecinošo dokumentu sagatavošanu atbilstoši MK
noteikumiem Nr. 384 un šajos Noteikumos noteiktajām prasībām,
kas paredzēti izsniegšanai decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašniekiem vai valdītājiem;
22.2. veikt Saulkrastu novada
pašvaldības administratīvajā teritorijā esošajās decentralizētajās kanalizācijas sistēmās savākto notekūdeņu un nosēdumu, kā arī dūņu
apjoma uzskaiti;
22.3.pārvadāt decentralizētajās
kanalizācijas sistēmās savāktos notekūdeņus ar šim nolūkam paredzētu specializētu transportlīdzekli;
22.4. nodrošināt visu nepieciešamo pasākumu un darbību veikšanu,
lai nepieļautu centralizētās kanalizācijas sistēmas aizsērējumu decentralizētajās kanalizācijas sistēmās savākto
notekūdeņu novadīšanas rezultātā;
22.5. nodrošināt visu nepieciešamo pasākumu un darbību veikšanu,
lai nepieļautu bīstamo atkritumu,
kuru savākšanai normatīvajos aktos ir noteikta īpaša kārtība un prasības, nonākšanu centralizētajā kanalizācijas sistēmā decentralizēto
kanalizācijas sistēmu notekūdeņu
novadīšanas rezultātā;
22.6. līdz kārtējā gada 1. martam
iesniegt Saulkrastu novada domei
informāciju par notekūdeņu un nosēdumu apjomu, kas iepriekšējā gadā
no asenizatora apkalpotajām decentralizētajām kanalizācijas sistēmām
savākts, transportēts un novadīts
NAI saskaņā ar pielikumā pievienoto
veidlapu (4. pielikums). Veidlapu iesniedz klātienē, nosūta pa pastu vai
elektroniski normatīvajos aktos par
elektronisko dokumentu noformēšanu noteiktajā kārtībā.
23. Ja asenizatora darbībās tiek
konstatēti normatīvo aktu pārkā-

1. pielikums
DECENTRALIZĒTĀS KANALIZĀCIJAS SISTĒMAS
REĢISTRĀCIJAS APLIECINĀJUMS
1. Objekta adrese __________________________________________________
2. Objektā deklarēto iedzīvotāju skaits ____________
3. Objektā faktiski dzīvojošo iedzīvotāju skaits ____________
4. Vai objektā ūdensapgādes patēriņa uzskaitei ir uzstādīts ūdens mērītājs?
ir
nav
3

4.1. Esošais vai prognozējamais (atbilstošo pasvītrot) ūdens patēriņš mēnesī _______m ;
4.2. Izvedamais notekūdeņu un nosēdumu vai dūņu nogulšņu apjoms mēnesī ______ m3.
5. Decentralizētās kanalizācijas sistēmas veids (atzīmēt atbilstošo vai atbilstošos):
Rūpnieciski izgatavotas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, kuras attīrītos notekūdeņus
novada vidē, un kopējā jauda ir mazāka par 5 m3/diennaktī;
Septiķis ar divām vai vairāk kamerām, kur notekūdeņi pēc septiķa vidē tiek novadīti caur
speciāli ierīkotu infiltrācijas sistēmu (filtrācijas laukiem, apakšzemes filtrējošām drenām,
smilts grants filtriem, filtrācijas grāvjiem vai akām), un kurš izbūvēts atbilstoši
būvniecību regulējošiem normatīvajiem aktiem;

2. pielikums

Maksimāli pieļaujamās koncentrācijas tipiskiem sadzīves notekūdeņiem
Nr. p.
k.

Piesārņojošā viela

Maksimāli pieļaujamā
koncentrācija (mg/l)

1.

Kopējās suspendētās vielas

5400

2.

Ķīmiskais skābekļa patēriņš (ĶSP)

8625

3.

Bioloģiskais skābekļa patēriņš (BSP5)

4875

4.

Kopējais fosfors

160

5.

Kopējais slāpeklis

375

Decentralizētajā kanalizācijas sistēmā uzkrātie un NAI nododamie sadzīves notekūdeņi nedrīkst saturēt Ministru kabineta 2002. gada 22. janvāra noteikumu Nr. 34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” 1. un 2. pielikumā minētās bīstamās vielas.

Notekūdeņu krājtvertne (jebkurš rezervuārs, nosēdaka vai izsmeļamā bedre,
pārvietojamā tualete, sausā tualete), kurās uzkrājas neattīrīti notekūdeņi, septisko tvertņu
dūņas vai kanalizācijas sistēmu atkritumi.

3.pielikums

Cits

______________________________ (adresāts)
REĢISTRĀCIJAS IESNIEGUMS
ASENIZĀCIJAS PAKALPOJUMU SNIEGŠANAI

(Lūdzu norādīt jūsu īpašumā esošās decentralizētās kanalizācijas sistēmas veidu)
6. Kā īpašumā tiek nodrošināta atbilstoša notekūdeņu apsaimniekošana?
Līgums par īpašumā esošo NAI apkalpošanas un ekspluatācijas pasākumu
nodrošināšanu un/vai līgums par uzkrāto septisko tvertņu dūņu un/vai kanalizācijas
sistēmu tīrīšanas atkritumu izvešanu;
Līgums par uzkrāto notekūdeņu izvešanu;
Pēc vajadzības pasūtu nepieciešamos pakalpojumus komersantiem;
Netiek nodrošināta.
7. Decentralizētajā kanalizācijas sistēmā uzkrāto notekūdeņu/nosēdumu pašreizējais izvešanas
biežums:
1x mēnesī vai biežāk;
1x 2 mēnešos;
1x ceturksnī;
2x gadā;
1x gadā un retāk.
8. Krājtvertnes tilpums:
< 3 m3;
3 līdz 5 m3;
5 līdz 10 m3;
> 10 m3.
9. Cik bieži tiek veikta regulārā apkope noteikumu 2.1. punktā noteiktajai notekūdeņu attīrīšanas
iekārtai:
1x mēnesī vai biežāk;
1x ceturksnī.
1x gadā;
retāk kā 1x gadā.
9.1. Kad veikta iepriekšējā
apkope?
(Lūdzu norādīt mēnesi un gadu)

20__.gada ______. __________________

(decentralizēto kanalizācijas pakalpojuma sniedzēja (turpmāk – asenizatora) nosaukums)
Juridiskā adrese:
Reģ. Nr.

Tālr.:

N. Transportlīdzekļ Transportlīdzekļ Transportlīdzekļ Transportlīdze Tvertnes reģ. Notekūdeņu
p.k
a marka
a reģistrācijas
a tips
kļa
Nr. (ja
pieņemšanas
.
Nr.
(A –
tvertnes
attiecināms,
vietas
autotransports T
tilpums
piem.,
īpašnieka,
–
traktortehnika valdītāja vai
Traktortehnika)
s gadījumā)

turētāja
nosaukums,
reģistrācijas
Līgums Nr.

1
2

Apliecinu, ka šajā iesniegumā sniegtā informācija ir precīza un patiesa.
Iesnieguma
iesniedzējs:

10. Vai plānojat pieslēgties centralizētajiem kanalizācijas tīkliem?
jā (ja atbilde ir „jā”, lūdzu atbildēt uz 11. jautājumu);
nē.

(vārds, uzvārds un amats, paraksts, zīmogs)

11. Kad plānojat pieslēgties centralizētajiem kanalizācijas tīkliem?
2019. gada laikā;
līdz 2020. gadam;
līdz 2021. gadam;
līdz 2022. gadam.

4.pielikums

ASENIZATORA PĀRSKATS
PAR _________________ GADĀ IZVESTO NOTEKŪDEŅU UN NOSĒDUMU APJOMU

Datums _________________
Decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieka
vārds, uzvārds
(personiskais paraksts)

pumi, kas skar ūdenssaimniecības
pakalpojumu sniegšanas jomu,
komerctiesību jomu, profesionālās
darbības sfēru, finanšu saistību izpildi, kravu autopārvadājumu jomu
vai vides aizsardzības jomu, tiek
anulēts attiecīgā asenizatora reģistrācijas fakts, nosūtot rakstveida
paziņojumu asenizatoram, un tiek
dzēstas par to ziņas pašvaldības tīmekļa vietnē.

VIII. Noslēguma jautājumi
27. Ja ekspluatētā decentralizētā
kanalizācijas sistēma neatbilst šajos
Noteikumos un normatīvajos aktos
izvirzītajām prasībām, decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieks nodrošina tās atbilstību šo
saistošo noteikumu un normatīvo
aktu prasībām ne vēlāk kā līdz 2021.
gada 31. decembrim.
PASKAIDROJUMA RAKSTS

VII. Atbildība par saistošo noteikumu neievērošanu
24. Par šajos noteikumos minēto
prasību pārkāpumiem piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskām
personām līdz 100 naudas soda vienībām un juridiskajām personām
līdz 300 naudas soda vienībām.
25. Administratīvā pārkāpuma
procesu par šajos noteikumos minēto prasību pārkāpumiem līdz
administratīvā pārkāpuma lietas
izskatīšanai veic Saulkrastu pašvaldības policijas amatpersonas un
Saulkrastu novada būvvaldes amatpersonas. Administratīvā pārkāpuma lietu izskata Saulkrastu novada
Administratīvā komisija.
26. Administratīvā soda uzlikšana neatbrīvo pārkāpējus no noteikumu pildīšanas, kā arī neatbrīvo
pārkāpēju no pienākuma novērst
pārkāpumu, kā arī no pārkāpuma
rezultātā nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas.

E-pasts:

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2017.gada 27.jūnija noteikumiem Nr.384 “Noteikumi par
decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu” un Saulkrastu novada domes
saistošajiem noteikumiem Nr. ____ lūdzu reģistrēt _____________________________________
_______________________ (asenizatora nosaukums, reģistrācijas numurs) kā decentralizēto
kanalizācijas pakalpojumu sniedzēju Saulkrastu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā, kas
nodrošina pakalpojuma sniegšanu ar šādiem specializētajiem transporta līdzekļiem:

Īss projekta satura izklāsts
Nepieciešamību izstrādāt saistošos noteikumus nosaka Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma
6. panta ceturtās daļas 5. punkts, kā
arī Ministru kabineta 2017. gada 27.
jūnija noteikumu Nr. 384 „Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas
sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu” 6. punkts.
Noteikumi nosaka:
• Pašvaldības kompetenci un
nekustamā īpašuma īpašnieka īpašumā vai nekustamā īpašuma valdītāja valdījumā esošo notekūdeņu
kanalizācijas sistēmu, kuras nav
pievienotas centralizētajai kanalizācijas sistēmai (turpmāk – decentralizētas kanalizācijas sistēmas)
reģistrācijas kārtību;
• notekūdeņu un nosēdumu apsaimniekošanas prasības;
• minimālo biežumu notekūdeņu
un nosēdumu izvešanai no decentralizētajām kanalizācijas sistēmām;

N.p.k.

Objekta adrese

1

2

Transp. reģ. Nr. Cisternas reģ. Nr.
3

4

Izvešanas
reizes
gadā
5

Izvestie
m3

Kam nodoti
notekūdeņi

6

7

Datums
Asenizatora nosaukums vai vārds,
uzvārds
(personiskais paraksts)

• decentralizēto
kanalizācijas
sistēmu kontroles un uzraudzības
kārtību;
• prasību minimumu asenizatoram;
• atbildību par saistošo noteikumu pārkāpumiem.
Projekta nepieciešamības pamatojums
Saistošie noteikumi nepieciešami, lai noteiktu decentralizētās
kanalizācijas sistēmās uzkrāto notekūdeņu un nosēdumu apsaimniekošanas, uzraudzības un kontroles prasības, lai aizsargātu cilvēku
dzīvību un veselību, nodrošinātu
vides aizsardzību un dabas resursu
ilgtspējīgu izmantošanu.
Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu
Pašvaldības budžeta izdevumi palielināsies par finansējuma apjomu,
kāds tiks piešķirts pašvaldības pilnvarotajam sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējam – SIA
„Saulkrastu komunālserviss” – decentralizēto kanalizācijas sistēmu
reģistra izveidošanai un uzturēšanai,
kā arī decentralizēto kanalizācijas sistēmu kontrolei un uzraudzībai.

Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības
vidi pašvaldības teritorijā
Noteikumi ir saistoši visām fiziskajām un juridiskajām personām
Saulkrastu novadā, kuri lieto decentralizētās kanalizācijas sistēmas,
kā arī asenizācijas pakalpojumu
sniedzējiem.
Informācija par administratīvajām procedūrām
Noteikumu izpildi kontrolēt un
sastādīt administratīvā pārkāpuma
protokolus ir tiesīgas Saulkrastu
pašvaldības policijas amatpersonas,
Saulkrastu novada būvvaldes būvinspektors.
Informācija par konsultācijām
Saistošie noteikumi ir sagatavoti, ņemot vērā Vides aizsardzības
un reģionālās attīstības ministrijas
izstrādāto dokumentu „Ieteikumi
pašvaldībām saistošo noteikumu
izstrādei sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas
un lietošanas jomā”.
Normunds Līcis,
domes priekšsēdētājs
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Saulkrastu Domes Ziņas
2019. gada decembris
2019. gada 30. oktobrī

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. SN 11/2019

Apstiprināti Saulkrastu novada domes 2019. gada 30. oktobra sēdē (prot. Nr. 28/2019§10)
Precizēti Saulkrastu novada domes 2019. gada 11. decembra ārkārtas domes sēdē (prot. Nr. 31/2019§2)

Centralizēto ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas
un lietošanas kārtība Saulkrastu novadā
Izdoti saskaņā ar likuma „Ūdenssaim
niecības pakalpojumu likums” 6. panta
ceturtās daļas 1., 2., 3. un 4. punktu un
piekto daļu
I. Vispārīgie noteikumi
1. Saistošie noteikumi (turpmāk –
noteikumi) nosaka:
1.1. kārtību, kādā ūdensapgādes
tīkli vai kanalizācijas tīkli un būves tiek pievienotas centralizētajai
ūdensapgādes sistēmai vai centralizētajai kanalizācijas sistēmai;
1.2. pakalpojuma līguma slēgšanas, grozīšanas un izbeigšanas kārtību;
1.3. centralizētās
ūdensapgādes
sistēmas un centralizētās kanalizācijas sistēmas ekspluatācijas, lietošanas
un aizsardzības prasības;
1.4. administratīvo atbildību par šo
noteikumu pārkāpšanu;
1.5. brīvkrānu izmantošanas kārtību.
2. Šie noteikumi neattiecas uz decentralizētajiem kanalizācijas pakalpojumiem.
II. Kārtība, kādā ūdensapgādes
vai kanalizācijas tīkli, vai būves tiek
pievienotas centralizētajai ūdensapgādes un centralizētajai kanalizācijas sistēmai
2.1. Pieslēgšanās pamatnosacījumi
3. Ja zemesgabalam piegulošās
ielas sarkano līniju robežās atrodas
Pakal
pojumu sniedzēja valdījumā
esošs ūdensvada un kanalizācijas tīkls
un līdz zemesgabala robežai ir izbūvēts ūdensvada un/vai kanalizācijas
atzars, un, ja to nosaka Saulkrastu
novada teritorijas izmantošanas un
apbūves noteikumi, objektu centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas
sistēmai ir obligāti jāpievieno:
3.1. jaunbūves un rekonstruējamie
objekti;
3.2. esošie objekti, kuros ir iekšēja
ūdensapgādes sistēma un kuru vietējā
kanalizācijas sistēma neatbilst tehniskajām prasībām vai rada ekoloģisku
kaitējumu apkārtējai videi.
2.2. Tehniskie noteikumi
4. Lai veiktu pieslēgšanos centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas
sistēmai, nekustamā īpašuma īpašnieks vai valdītājs iesniedz Pakalpojumu sniedzējam aizpildītu tehnisko
noteikumu saņemšanas pieprasījumu, kurā norāda informāciju par nekustamā īpašuma (objekta) atrašanās
vietu, adresi un kadastra apzīmējumu, datus par plānoto ūdens patēriņu
un novadāmo notekūdeņu daudzumu, informāciju par personu skaitu,
kuras plāno lietot ūdenssaimniecības
pakalpojumu, kā arī citu informāciju
par notekūdeņus raksturojošajiem
parametriem. Pieprasījumam tiek
pievienoti šādi dokumenti:
4.1. objekta zemesgrāmatas nodalījuma noraksts, kas apliecina pieprasījuma iesniedzēja īpašuma tiesības
uz nekustamo īpašumu, vai zemes
nomas līgums, kas paredz nomnieka
tiesības veikt uz nomājamās zemes
apbūves darbus;
4.2. zemes robežu plāns;
4.3. tehnoloģiskā procesa tehniskie dokumenti (ražošanas iekārtām
u.tml.), ja pieslēgums ir nepieciešams
ražošanas vai cita veida komercdarbības (sabiedriskā ēdināšana, autoserviss, automazgātava u.tml.) darbības
nodrošināšanai;
4.4. piekrišana personas datu apstrādei un pastāvīgai uzglabāšanai,
kas ietverti tehnisko noteikumu pieprasījumā;
4.5. citi dokumenti, ja tādi nepieciešami tehnisko noteikumu sagatavošanai.

5. Pakalpojuma sniedzējs sagatavo
un izsniedz tehniskos noteikumus
1 (viena) mēneša laikā no visas nepieciešamās informācijas saņemšanas
dienas, ja to sagatavošanai nav vajadzīgs ilgāks laiks.
6. Tehnisko noteikumu derīguma
termiņš ir 1 (viens) gads.
7. Tehnisko noteikumu sagatavošana ir bezmaksas pakalpojums,
izņemot, ja Pakalpojuma sniedzējam,
sagatavojot tehniskos noteikumus,
ir jāizstrādā principiālā pieslēguma
shēma. Šajā gadījumā maksa ir veicama saskaņā ar Pakalpojuma sniedzēja
apstiprināto maksas pakalpojumu
cenrādi.
8. Ja Pakalpojuma sniedzējs, saņemot tehnisko noteikumu pieprasījumu, secina, ka pieprasījuma
iesniedzējam ir parādu saistības par
Pakalpojumu sniedzēja sniegtajiem
ūdenssaimniecības pakalpojumiem
jebkuram īpašumam Saulkrastu novadā, Pakalpojumu sniedzējs var atteikt izsniegt tehniskos noteikumus
līdz minēto parādu saistību nokārtošanai.
9. Ja pieslēguma ierīkošanai objektā ir nepieciešams izstrādāt projektu
atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem būvniecības jomā, nekustamā īpašuma īpašnieks vai valdītājs
nodrošina, ka projektā ir ietverti visi
Tehniskajos noteikumos noteiktie
nosacījumi. Izstrādātais projekts kopā
ar tā digitālo versiju DWG faila formātā, paskaidrojuma rakstu un darbu
organizācijas plānu ir iesniedzams
Pakalpojuma sniedzējam saskaņošanai. Pēc projekta saņemšanas Pakalpojuma sniedzējs izskata projektu
ne vēlāk kā 1 (viena) mēneša laikā
no tā iesniegšanas dienas un sniedz
saskaņojumu, ja projektā ir ietverti
visi tehniskajos noteikumos noteiktie
nosacījumi. Ja Pakalpojuma sniedzējs
nesniedz savu saskaņojumu, projekts ir jāpārstrādā un tas jāiesniedz
Pakalpojuma sniedzējam atkārtotai
saskaņošanai. Pēc projekta saskaņošanas viens projekta papīra formāta
un DWG faila eksemplārs paliek pie
Pakalpojumu sniedzēja.
10. Saskaņotais projekts ir spēkā
2 (divus) gadus. Ja projekts šajā laikā
nav īstenots, tas atkārtoti ir jāiesniedz
Pakalpojumu sniedzējam pārskatīšanai.
2.3. Pieslēguma ierīkošana
11. Pieslēguma ierīkošanai nepieciešamo dokumentu izstrāde,
ūdensapgādes ievada un kanalizācijas
izvada, kā arī komercuzskaites mēraparāta mezgla izbūve vai pārbūve tiek
veikta atbilstoši kārtībai, kas noteikta
normatīvajos aktos būvniecības jomā,
par nekustamā īpašuma īpašnieka vai
valdītāja līdzekļiem.
12. Ja ūdensvada ievadu vai kanalizācijas izvadu centralizētajai ūdensapgādes vai kanalizācijas sistēmai nav
iespējams pievienot tīklu izvietojuma dēļ, tad Pakalpojumu sniedzējs
ir tiesīgs atļaut nekustamā īpašuma
īpašniekam vai valdītājam kā Blakuslietotājam pievadu pievienot pie cita
pakalpojumu lietotāja ūdensapgādes
(aiz komercuzskaites mēraparāta mezgla) un kanalizācijas cauruļvadiem, tai
skaitā šķērsojot cita īpašnieka nekustamo īpašumu, ja šāda pievienošana
ir rakstveidā saskaņota ar attiecīgā
nekustamā īpašuma īpašnieku un
pakalpojumu lietotāju un šāda pievienošana nepasliktina ūdensapgādes un
kanalizācijas pakalpojuma saņemšanu
citiem pakalpojumu lietotājiem. Šādā
gadījumā ir jābūt saskaņotam tīklu
apkalpošanas robežu aktam un noslēgtam līgumam starp Blakuslietotāju un Pakalpojumu lietotāju.
13. Ja nekustamā īpašuma īpašnieks

vai valdītājs ir izbūvējis par saviem līdzekļiem centralizēto ūdensapgādes
un/vai kanalizācijas tīklu, tad tas pēc
visu būvdarbu pabeigšanas un nodošanas ekspluatācijā atbilstoši spēkā
esošajiem normatīvajiem aktiem var
nodot to Pakalpojumu sniedzējam
bez atlīdzības, abpusēji parakstot par
to pieņemšanas–nodošanas aktu, kā
arī iesniedzot šādus dokumentus:
13.1.projekta izpilddokumentāciju;
13.2. aktu par segtajiem darbiem,
ūdens hidrauliskajām un tehniskajām
pārbaudēm, ūdensvada tīklu dezinfekciju un skalošanu, ūdens paraugu
testēšanas rezultātus, kanalizācijas
tīklu televīzijas inspekcijas (caurskate)
un pārbaudes rezultātus;
13.3.Mērniecības datu centrā
(MDC) apstiprinātu izpilddokumentāciju par ūdensvada un/vai kanalizācijas tīklu izbūvi, kā arī rasējumus
DWG faila formātā;
13.4. grāmatvedības izziņu par
ūdensvada un/vai kanalizācijas tīklu,
kurus paredzēts nodot Pakalpojumu
sniedzēja īpašumā, izmaksām un tehniskajiem rādītājiem (izbūves gads,
materiālu specifikācija, garums, diametrs, materiāls);
13.5.aktu par komercuzskaites mēraparāta mezgla pārbaudi;
13.6. dokumentus, kas apliecina
apgrūtinājumu ierakstīšanu zemesgrāmatā, ja Pakalpojuma sniedzēja
īpašumā nododamie ūdensvada un/
vai kanalizācijas tīkli un būves apgrūtina privātpersonai (fiziskai un/ vai
juridiskai personai) piederošu nekustamo īpašumu.
14.Pakalpojumu sniedzējs nepieņem savā īpašumā šādas inženierkomunikācijas:
14.1. pievadus, kuri iebūvēti nekustamā īpašuma īpašnieka zemesgabalā,
ja Pakalpojuma sniedzējs un Pakalpojuma lietotājs nav vienojušies citādāk;
14.2. ēku ūdensvada un kanalizācijas iekšējos tīklus;
14.3. pagaidu ūdensvada tīklus līdz
to sakārtošanai atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;
14.4.lietus ūdens novadīšanas sistēmas.
15. Ja nekustamā īpašuma īpašnieks vai valdītājs ir izbūvējis iekšējos
ūdensapgādes un/vai kanalizācijas tīklus savā atbildības robežā, tad tas pēc
visu būvdarbu pabeigšanas un nodošanas atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem pieaicina Pakal
pojumu sniedzēju komercuzskaites
mēraparāta mezgla pieņemšanai.
16.Pēc nekustamā īpašuma cauruļvada izvada izbūves līdz centralizētajam kanalizācijas tīklam nekustamā
īpašuma īpašnieka vai valdītāja pienākums ir atvienot viņa īpašumā esošās
būves no decentralizētās kanalizācijas
sistēmas, kas tika izmantotas nekustamajā īpašumā radīto notekūdeņu
uzkrāšanai.
17. Pēc visu izbūves darbu pabeigšanas nekustamā īpašuma īpašnieks
vai valdītājs noslēdz ar Pakalpojuma
sniedzēju pakalpojuma līgumu.
2.4. Komercuzskaites mēraparāta
mezgla izbūve
18.Nekustamā īpašuma īpašnieks
vai valdītājs nodrošina komercuzskaites mēraparāta mezgla izbūvi saskaņā
ar Pakalpojuma sniedzēja izdotajiem
tehniskajiem noteikumiem uz piederības robežas speciāli ierīkotā skatakā
(ūdens mērītāja mezglā) vai ārpus
piederības robežas Pakalpojuma sniedzēja noteiktā vietā.
19.Ja nav iespējams komercuzskaites mēraparāta mezglu izbūvēt
normatīvajos aktos noteiktajā vietā,
Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs atļaut to izbūvēt Pakalpojumu sniedzēja noteiktajā vietā.

20. Pēc komercuzskaites mēraparāta mezgla izbūves Pakalpojumu sniedzējs uzstāda verificētu
komercuzskaites mēraparātu, kas ir
Pakalpojumu sniedzēja īpašums.
III. Pakalpojuma līgumā ietveramie noteikumi, līguma slēgšanas,
grozīšanas un izbeigšanas kārtība
21.Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšana un lietošana bez
pakalpojuma līguma noslēgšanas ir
aizliegta.
22. Ūdenssaimniecības pakalpojumi Pakalpojumu lietotājam tiek
sniegti tikai saskaņā ar pakalpojuma
līgumu, kas noslēgts starp Pakalpojumu sniedzēju un Pakalpojumu lietotāju.
23.Pakalpojuma līgumu ar Pakalpojumu sniedzēju slēdz:
23.1. nekustamā īpašuma īpašnieks
vai valdītājs;
23.2. dzīvojamās mājās, kas ir sadalītas dzīvokļu īpašumos – dzīvojamās mājas pārvaldnieks vai dzīvokļu
īpašnieku kopības pilnvarotā persona
attiecīgās dzīvojamās mājas īpašnieka
vārdā, ja tas paredzēts dzīvojamās mājas pārvaldīšanas uzdevumā vai dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumā, vai
pašvaldības pilnvarots pārvaldnieks,
gadījumos, kad dzīvojamās mājas
pārvaldīšanas tiesības nav pārņemtas
no pašvaldības;
23.3. dzīvojamās mājās, kas nav
sadalītas dzīvokļu īpašumos – dzīvojamās mājas īpašnieks (kopīpašnieki) vai kāds no kopīpašniekiem, kas
pilnvarots citu kopīpašnieku vārdā
slēgt līgumu vai neuzdotās lietvedības ietvaros;
23.4.nedzīvojamo ēku gadījumos – nedzīvojamās ēkas īpašnieks
(kopīpašnieki) vai kāds no kopīpašniekiem, kas pilnvarots citu kopīpašnieku vārdā slēgt līgumu.
24. Pakalpojuma līguma sagatavošanai tiek iesniegti šādi dokumenti:
24.1. nekustamā īpašuma zemesgrāmatas nodalījuma noraksts, kas
apliecina nekustamā īpašuma īpašnieka īpašuma tiesības, kā arī jāuzrāda ēkas inventarizācijas lieta;
24.2. zemes nomas līgums, ja
Pakalpojuma līguma slēdzējs nav
nekustamā īpašuma īpašnieks. Šis
dokuments ir nepieciešams, lai Pakal
pojuma sniedzējs pārliecinātos par
zemes nomnieka tiesībām apgrūtināt
trešajai personai piederošu zemi un
slēgt šāda veida līgumus nekustamā
īpašuma īpašnieka vārdā;
24.3. dzīvojamās mājas pārvaldīšanas līgums vai dzīvokļu īpašnieku
kopības lēmums par Pakalpojuma līguma slēgšanu;
24.4. informācija par nekustamā
īpašuma lietošanas veidu;
24.5. pilnvara, ja nekustamā īpašuma īpašnieka vārdā Pakalpojuma
līgumu parakstīs cita fiziskā persona.
25.Pirms Pakalpojuma līguma noslēgšanas:
25.1. Pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs apsekot Pakalpojumu līguma slēdzēja iekšējos un ārējos ūdensapgādes
un kanalizācijas tīklus, lai pārliecinātos, ka iesniegtā informācija ir patiesa, atbilstoša faktiskai situācijai un
tā ir pietiekama Pakalpojuma līguma
noslēgšanai;
25.2. ja pieslēgums ir nepieciešams
ražošanas vai citas komercdarbības
nodrošināšanai, Pakalpojumu līguma slēdzējam ir pienākums informēt
Pakalpojumu sniedzēju par to, vai
tehnoloģiskajos procesos tiek izmantotas vai var rasties normatīvajos aktos noteiktās prioritārās vai bīstamās
vielas, vai to grupas un kuras var tikt
novadītas centralizētajā kanalizācijas
sistēmā.
26. Pakalpojuma līgumā papildus

citos normatīvajos aktos noteiktajam
iekļaujamas vismaz šādas ziņas un
nosacījumi:
26.1. informācija par līdzējiem;
26.2. sniegtā ūdenssaimniecības
pakalpojuma veids un izmantošanas
mērķis;
26.3. adrese, kurā pakalpojums tiek
sniegts;
26.4. pakalpojumu līguma un pakalpojumu sniegšanas sākuma datums (ja tie nesakrīt);
26.5. maksa par sniegto ūdenssaimniecības pakalpojumu/-iem;
26.6. pakalpojumu uzskaites kārtība, tai skaitā, kas nolasa komercuzskaites mēraparāta rādījumus;
26.7. līgumsods vai samaksas nokavējuma procenti;
26.8. pakalpojuma līgumam pievienojams Pakalpojumu sniedzēja
sagatavots Tīklu apkalpošanas robežu
akts, kurā, ja nepieciešams, tiek norādīta komercuzskaites mēraparāta
mezgla atrašanās vieta, notekūdeņu
paraugu ņemšanas vietas (kontrolakas) un kurš ir neatņemama Pakalpojuma līguma sastāvdaļa.
27. Ja Pakalpojuma līguma darbības laikā nekustamam īpašumam ir
mainījies tās īpašnieks, valdītājs vai
pārvaldnieks, bijušajam un jaunajam
nekustamā īpašuma īpašniekam, valdītājam vai pārvaldniekam ir pienākums par to rakstiski informēt Pakal
pojuma sniedzēju 1 (viena) mēneša
laikā no izmaiņu veikšanas dienas.
28. Pakalpojuma līgums ir spēkā
līdz brīdim, kad:
28.1. beidzas Pakalpojuma līguma
darbības termiņš;
28.2. puses Pakalpojuma līgumu
izbeidz, savstarpēji rakstveidā par to
vienojoties;
28.3. Pakalpojuma līgums tiek
vienpusēji izbeigts no Pakalpojumu
lietotāja puses, 30 dienas iepriekš par
to rakstveidā brīdinot Pakalpojuma
sniedzēju;
28.4. Pakalpojuma līgums tiek
vienpusēji izbeigts no Pakalpojumu
sniedzēja puses šajos noteikumos noteiktajā kārtībā;
28.5. ir atsavināts nekustamais īpašums un jaunais īpašnieks 1 (viena)
mēneša laikā no nekustamā īpašuma
atsavināšanas brīža nav nodrošinājis
jauna Pakalpojuma līguma noslēgšanu.
29. Pakalpojumu sniedzējs papildus normatīvajos aktos noteiktajiem
gadījumiem var vienpusēji izbeigt
Pakalpojuma līgumu arī šādos gadījumos, ja:
29.1. Pakalpojumu lietotājam izbeidzas valdījuma tiesības (piemēram,
no pārvaldīšanas saistībām izrietošus
Pakalpojuma līgumus izbeidz dzīvokļu īpašnieku kopības noteiktajā datumā);
29.2. Pakalpojumu lietotājs ir mainījis Pakalpojuma līgumā noteikto
ūdensapgādes un kanalizācijas izmantošanas mērķi.
30. Ja Pakalpojuma līgums tiek izbeigts:
30.1. Pakalpojumu lietotājs līgumā
norādītajā termiņā veic pilnu norēķinu par tiem ūdenssaimniecības
pakalpojumiem, ko tas ir saņēmis līdz
Pakalpojuma līguma izbeigšanai.
30.2. Pakalpojumu sniedzējs nekustamajam īpašumam pārtrauc
sniegt ūdensapgādes un/vai kanalizācijas pakalpojumus atbilstoši spēkā
esošajiem normatīvajiem aktiem.
IV. Centralizētās ūdensapgādes
sistēmas un centralizētās kanalizācijas sistēmas ekspluatācijas, lietošanas un aizsardzības prasības
4.1. Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu piederība un uzturēšana
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31. Pakalpojumu sniedzēja īpašumā vai valdījumā ir:
31.1.centralizētie un sadales ūdensvada tīkli;
31.2. ūdens ieguves urbumi, ūdens
attīrīšanas iekārtas, ūdens spiedienu
paaugstinošas sūkņu stacijas, ūdenstorņi, rezervuāri;
31.3.centralizētie un sadales kanalizācijas tīkli;
31.4. notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, kanalizācijas sūkņu stacijas, kanalizācijas spiedvadi, pašteces kanalizācijas tīkli;
31.5.iepriekš minētajos apakšpunktos minēto ūdensapgādes un kanalizācijas tīklos esošās skatakas, kontrolakas, cauruļvadu armatūra, hidranti
un hidrantu plāksnītes;
31.6. Pakalpojuma sniedzēja izbūvētās šahtas ar komercuzskaites
mēraparāta mezglu un uzstādītu komercuzskaites mēraparātu.
32.Pakalpojuma sniedzējam ir atļauts aizsargjoslās gar ūdensvadu un
kanalizācijas tīkliem veikt attiecīgā
objekta ekspluatācijai, remontam, atjaunošanai, pārbūvei nepieciešamos
darbus. Par to rakstveidā brīdināms
zemes īpašnieks vai valdītājs vismaz
2 (divas) nedēļas pirms darbu uzsākšanas, izņemot avāriju novēršanas vai
to seku likvidēšanas darbus, kurus var
veikt jebkurā laikā bez brīdinājuma.
33. Pakalpojuma sniedzējs ir tiesīgs pārtraukt ūdenssaimniecības
pakalpojumu sniegšanu gadījumā, ja
Pakalpojumu sniedzējs konstatē normatīvajos aktos noteiktos sistēmas
drošas ekspluatācijas gadījumus.
34. Pakalpojumu lietotājs atlīdzina Pakalpojumu sniedzējam izdevumus komercuzskaites mēraparāta
zādzības vai bojāšanas gadījumā pēc
to faktiskiem apmēriem, kas saistīti
ar jauna komercuzskaites mēraparāta
iegādi un uzstādīšanu.
35. Pakalpojumu sniedzējs atbild
par centralizēto ūdensapgādes un/vai
kanalizācijas sistēmu un tās tehnisko
stāvokli līdz piederības robežai.
36. Pakalpojuma lietotājs ir atbildīgs par tā īpašumā vai valdījumā
esošās ūdensapgādes vai kanalizācijas
sistēmas ekspluatāciju līdz piederības
robežai un par saviem līdzekļiem veic
to (izņemot komercuzskaites mēraparātu) uzturēšanu un likvidē noplūdes sistēmā. Ja Pakalpojuma lietotāja
atbildības robežās ir notikusi ūdens
noplūde sistēmā, Pakalpojuma lietotājam ir pienākums veikt samaksu par
noplūdes rezultātā patērēto ūdeni.
4.2. Prasības notekūdeņu novadīšanai centralizētajā kanalizācijas
sistēmā
37.Centralizētajā kanalizācijas sistēmā drīkst novadīt notekūdeņus,
kuri atbilst šajos noteikumos noteiktajām prasībām.
38. Centralizētajā kanalizācijas sistēmā ir atļauts novadīt notekūdeņus:
38.1. kuri nekaitē centralizētās kanalizācijas sistēmas būvēm un neietekmē būvju funkcijas, to ekspluatācijas mūžu;
38.2. kuri nav bīstami centralizētās
kanalizācijas sistēmas un notekūdeņu
attīrīšanas būvju apkalpojošā personāla veselībai;
38.3. kuri nesatur vielas, kuras piesārņo kanalizācijas cauruļvadus vai
nogulsnējas uz kanalizācijas skataku
sienām (piemēram – tauki);
38.4. kuru sastāvā piesārņojošo
vielu koncentrācijas nepārsniedz Pielikumā Nr. 1 noteiktās maksimāli pieļaujamās koncentrācijas.
39. Centralizētajā
kanalizācijas
sistēmā ir aizliegts novadīt notekūdeņus, kuri satur:
39.1. degošus piemaisījumus un
iz
šķīdinātas gāzveida vielas, kuras
var veicināt uzliesmojošu maisījumu
rašanos centralizētajā kanalizācijas
sistēmā;
39.2.bioloģiski
nedegradējamas
sintētiskās virsmas aktīvās vielas;
39.3. skābes un citas vielas, kuras
var izraisīt cilvēka veselībai bīstamu
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2019. gada decembris
gāzu (sērūdeņraža oglekļa oksīda,
zilskābes, sēroglekļa u.c.) izdalīšanos;
39.4. radioaktīvas vielas;
39.5. cietus priekšmetus, tekstilizstrādājumus, smiltis, grunti, eļļas,
taukus un citas vielas, kas var veicināt
centralizētās kanalizācijas sistēmas
(vai cauruļvadu) aizsērēšanu;
39.6. nesasmalcinātus pārtikas un
ražošanas atkritumus, koncentrētus
šķīdumus, atslāņa un krāsvielu šķīdumus, kas radušies, skalojot cisternas,
kublus u.tml.
40. Nav pieļaujama virszemes (lietus, nokrišņu u.tml.) un gruntsūdeņu
novadīšana centralizētajā kanalizācijas sistēmā, izņemot gadījumus, kad
Klienta kopējā novadīto notekūdeņu
daudzumā tiek ietverts atmosfēras
nokrišņu daudzums, kurš nonāk
centralizētā kanalizācijas sistēmā no
Klienta teritorijas. Tā apjomu (kubikmetri gadā, sadalot proporcionāli
pa mēnešiem) nosaka aprēķinu ceļā
saskaņā ar būvnormatīvu, par ko noslēgts līgums ar Pakalpojuma sniedzēju.
41.Aizliegts kanalizācijas skatakās
izliet notekūdeņus, iztukšot asenizācijas cisternas, izmest cietos atkritumus, novadīt atkušņa ūdeņus un
gruntsūdeņus.
42. Ja tiek konstatēts Pakalpojuma sniedzēja notekūdeņu attīrīšanas
iekārtu ieplūdē vai centralizētās kanalizācijas tīklos paaugstināts piesārņojums, salīdzinot ar Pielikumā Nr.
1 noteikto, Pakalpojuma sniedzējam
ir tiesības veikt paraugu ņemšanu
un tīklu apsekošanu Pakalpojuma
lietotāja īpašumā, ja tā teritorijā atrodas Pakalpojuma sniedzēja apkalpē
esoši centralizētas kanalizācijas tīkli.
Pakalpojuma lietotājam nav tiesības
aizliegt paraugu noņemšanu pie to
ieplūdes vietas centralizētajā kanalizācijas sistēmā.
43. Ja Pakalpojumu lietotāja novadāmo ražošanas notekūdeņu piesārņojums pārsniedz Pielikumā Nr.
1 maksimāli pieļaujamās koncentrācijas un to pierāda akreditētā laboratorijā veiktā notekūdeņu parauga
testēšanas pārskats, tad Pakalpojuma
lietotājs:
43.1. nekavējoties pārtrauc notekūdeņu novadīšanu centralizētajā kanalizācijas sistēmā bez brīdinājuma;
43.2.rakstveidā vienojas ar Pakalpojuma sniedzēju par konstatētā
pārkāpuma novēršanas kārtību un
termiņiem.
43.3. atsevišķos gadījumos ar mērķi
dot Pakalpojuma lietotājam saprātīgu laiku visu neatbilstību novēršanai
Pakalpojumu sniedzējs var atļaut
Pakalpojumu lietotājam noteiktu
laika periodu novadīt centralizētajā
kanalizācijas sistēmā notekūdeņus
bez iepriekšējas attīrīšanas vai daļēji
attīrītus notekūdeņus, ja puses vienojas Pakalpojuma līgumā noteikt
maksimāli pieļaujamās notekūdeņu piesārņojuma koncentrācijas un
papildu maksu, un ja piesārņojuma
koncentrāciju pārsniegumu gadījumā
netiek nodarīts kaitējums centralizētajai kanalizācijas sistēmai un/vai notekūdeņu attīrīšanas iekārtām.
44. Pakalpojumu lietotāja pienākums ir nekavējoties ziņot Pakalpojumu sniedzējam par paaugstināta
piesārņojuma rašanos novadāmajos
notekūdeņos tehnoloģisku avāriju
gadījumā vai atklātiem bojājumiem
centralizētajā kanalizācijas sistēmā.
4.3. Prasības centralizēto ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu
ekspluatācijai un aizsardzībai
45. Papildus Aizsargjoslu likumā
noteiktajiem aprobežojumiem ir aizliegts:
45.1. novietot automašīnas un cita
veida transporta tehniku vai citus
smagus priekšmetus uz atbilstoši apzīmētām hidrantu akām;
45.2. nepiederošām personām
veikt jebkādas darbības Pakalpojumu
sniedzēja īpašumā vai valdījumā esošajās centralizētās ūdensapgādes un/
vai kanalizācijas sistēmās;

45.3. bojāt ugunsdzēsības hidrantu
un citu iekārtu informatīvās plāksnītes.
46. Nekustamā īpašuma īpašnieks
vai valdītājs nedrīkst kavēt plāksnīšu
ar hidrantu, armatūras un skataku izvietojuma norādi izvietošanu uz ēku
sienām vai žogiem.
47. Ja Pakalpojumu lietotāja ūdensapgādes sistēmā ir bojāti Pakalpojumu
lietotāja ēkas iekšējie ūdensapgādes
vai kanalizācijas tīkli vai netiek ievērotas šo noteikumu un būvnormatīvu
prasības, Pakalpojumu lietotājs ir atbildīgs par iespējamām sekām.
4.4. Ugunsdzēsības ierīces, to lietošanas un aizsardzības prasības
48. Ja Pakalpojumu lietotāja komercuzskaites mēraparāta mezglā
ir apvadlīnija, kas nodrošina ugunsdzēsības iekšējā ūdensvada un/vai
Pakalpojumu lietotāja teritorijā esošo
hidrantu darbību, Pakalpojumu sniedzējs noplombē apvadlīnijas aizbīdni
noslēgtā stāvoklī un sastāda plombēšanas aktu. Pakalpojumu lietotājs ir
atbildīgs par plombas tehnisko stāvokli un saglabāšanu.
49. Noņemt noteikumu 48. punktā minēto plombu no apvadlīnijas
aizbīdņa drīkst tikai Pakalpojuma
sniedzējs vai Pakalpojuma lietotājs,
dzēšot ugunsgrēku, vai ugunsdzēsības dienests, dzēšot ugunsgrēku,
organizējot dienesta apmācības vai
veicot ugunsdzēsības sistēmas pārbaudi. Pakalpojumu lietotājam 24
stundu laikā jāpaziņo Pakalpojumu
sniedzējam par notikušo ugunsgrēku
vai ugunsdzēsības sistēmas pārbaudi
un jāizsauc Pakalpojumu sniedzēja
pārstāvis aizbīdņa noplombēšanai.
50. Lietot ūdeni no ugunsdzēsības
hidrantiem ir atļauts tikai Pakalpojumu sniedzējam vai ugunsdzēsības
dienestam, dzēšot ugunsgrēku vai
organizējot dienesta apmācības.
51. Pakalpojumu sniedzējs atsevišķos gadījumos var atļaut trešajām
personām lietot ūdeni no ugunsdzēsības hidrantiem, ja par to ir saņemta
Pakalpojuma sniedzēja iepriekšēja
rakstveida piekrišana.
4.5. Brīvkrānu izmantošanas kārtība
52.Lai izmantotu ūdens brīvkrānus
ūdenssaimniecības pakalpojumu nodrošināšanai nekustamajā īpašumā,
Pakalpojumu lietotājam ir jānoslēdz
Pakalpojuma līgums ar Pakalpojumu
sniedzēju.
53. Gadījumos, ja tiek konstatēts
brīvkrāna bojājums, par to nekavējoties jāziņo Pakalpojumu sniedzējam
vai policijai.
54. Pakalpojumu lietotājam, kam
ir noslēgts līgums ar Pakalpojumu
sniedzēju par ūdenssaimniecības pakalpojumu nodrošināšanu nekustamajam īpašumam, izmantojot ūdens
brīvkrānu, patērēto ūdens daudzumu
no brīvkrāna nosaka pēc komercuzskaites mēraparāta rādījumiem.
V. Administratīvā atbildība par
noteikumu pārkāpšanu
55. Par šajos noteikumos minēto
prasību pārkāpumiem piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskām personām līdz 100 naudas soda vienībām
un juridiskajām personām līdz 300
naudas soda vienībām.
56. Administratīvā
pārkāpuma
procesu par šajos noteikumos minēto
prasību pārkāpumiem līdz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai
veic Saulkrastu pašvaldības policijas
amatpersonas un Saulkrastu novada
būvvaldes amatpersonas. Administratīvā pārkāpuma lietu izskata Saulkrastu novada Administratīvā komisija.
57.Administratīvā soda uzlikšana
neatbrīvo pārkāpējus no noteikumu
pildīšanas, kā arī neatbrīvo pārkāpēju
no pienākuma novērst pārkāpumu,
kā arī no pārkāpuma rezultātā nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas.
VI. Noslēguma jautājumi
58. Šie noteikumi stājas spēkā ar
2020. gada 1. janvāri.
59. Nekustamajos īpašumos, kuros tiek radīti ražošanas notekūdeņi

Pielikums Nr. 1
Maksimāli pieļaujamās koncentrācijas tipiskiem sadzīves notekūdeņiem
Nr. p.k. Piesārņojošā viela
1.
2.
3.
4.
5.

Kopējās suspendētās vielas
Ķīmiskais skābekļa patēriņš (ĶSP)
Bioloģiskais skābekļa patēriņš (BSP5)
Kopējais fosfors
Kopējais slāpeklis

Maksimāli pieļaujamā
koncentrācija (mg/l)
450
740
350
23
80

Centralizētajā kanalizācijas sistēmā novadītie sadzīves notekūdeņi nedrīkst saturēt Ministru kabineta 2002. gada 22. janvāra noteikumu Nr. 34 „Noteikumi
par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” 1. un 2.pielikumā minētās bīstamās vielas.
Pielikums Nr. 2
Ūdensapgādes un kanalizācijas patēriņa normas, ja uzskaite netiek veikta
ar ūdens komercuzskaites mēraparātu
Nr.
Labiekārtošanas pakāpe
p. k.
1.
2.
3.
4.

Nr.
p. k.
1.
2.
3.

Centralizēta ūdensapgāde, kanalizācija ar vannu
vai dušu un skalojamu sēdpodu
Centralizēta ūdensapgāde, kanalizācija bez
vannas vai dušas
Centralizēta ūdensapgāde, kanalizācija bez van‑
nas, dušas un skalojama sēdpoda
Centralizētās ūdensapgādes brīvkrāns ārpus ēkas
Lokāla ūdens iegūšanas iekārta un decentralizētā
kanalizācijas sistēma
Ūdens patērētāji

Mērvienība

Laistīšanai (zālāji, puķu dobes,
sakņu dārzi u.c.) 6 mēneši gadā
Siltumnīcas 6 mēneši gadā
Celtniecības vajadzībām

uz 100 m²

(sabiedriskā ēdināšana, autoserviss,
automazgātava u.tml.) un kuru kanalizācijas tīklā līdz noteikumu spēkā stāšanās dienai nav ierīkoti tauku
vai ražošanas atlikumu atdalītāji vai
ražošanas notekūdeņu priekšattīrīšanas iekārtas, tie ir ierīkojami 6 (sešu)
mēnešu laikā no noteikumu spēkā
stāšanās dienas.
60. Līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai noslēgto Pakalpojuma līgumu noteikumi ir spēkā tiktāl, ciktāl
tie nav pretrunā ar Ūdenssaimniecības
pakalpojumu likuma regulējumu, tā
saistīto normatīvo aktu regulējumu un
šiem noteikumiem. Līdz Pakalpojuma
līguma pārslēgšanai jaunā redakcijā
pretrunu gadījumos ir piemērojamas
Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma prasības un šie noteikumi.
61.Ar šo Noteikumu spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē Saulkrastu
novada domes 2012. gada 28. marta
saistošie noteikumi Nr. 8 „Par centralizētā ūdensvada un kanalizācijas
tīklu un būvniecību, ekspluatāciju un
aizsardzību Saulkrastu pašvaldībā”.
PASKAIDROJUMA RAKSTS
Īss projekta satura izklāsts
Nepieciešamību izstrādāt Saul
krastu novada pašvaldības saistošos
noteikumus nosaka Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 6. panta
ceturtās daļas 1., 2., 3. un 4. punkts,
kā arī Ministru kabineta 2016. gada
22. marta noteikumu Nr. 174 „Noteikumi par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu un
lietošanu” (turpmāk – MK noteikumi
Nr. 174) 5. punkts.
Noteikumi nosaka:
• kārtību, kādā ūdensvada un/vai
kanalizācijas tīkli un būves tiek pieslēgtas centralizētajai ūdensapgādes
un/vai centralizētajai kanalizācijas sistēmai;
• centralizētās ūdensapgādes, tajā
skaitā brīvkrānu un ugunsdzēsības ierīču un/vai centralizētās kanalizācijas
sistēmas, ekspluatācijas, aizsardzības
un lietošanas prasības, prasības notekūdeņu novadīšanai centralizētajā
kanalizācijas sistēmā;
• sabiedriskā ūdenssaimniecības
pakalpojumu līgumā ietveramos noteikumus, tajā skaitā līguma slēgšanas,
grozīšanas un izbeigšanas kārtību;
• administratīvo atbildību par
saistošo noteikumu neievērošanu.

uz 100 m²
m³

Patēriņa norma
vienam cilvēkam (m³/mēn.)
2,5
2,0
1,0
0,5
1,5

Patēriņa norma
(m³/mēn.)
12,0
24,0
10,0

Projekta nepieciešamības pamatojums
Saistošie noteikumi nepieciešami,
lai noteiktu sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas
un lietošanas kārtību, lai veicinātu
kvalitatīvu pakalpojumu pieejamību
un nepārtrauktību, uzlabotu vides
situāciju un dabas resursu racionālu
izmantošanu Saulkrastu novadā.
Informācija par plānoto projekta
ietekmi uz pašvaldības budžetu
Noteikumu izdošana neparedz
papildu finanšu līdzekļu nepieciešamību, tāpēc netiks radīta būtiska ietekme uz pašvaldības budžetu.
Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi
pašvaldības teritorijā
Noteikumi ir saistoši visām fiziskajām un juridiskajām personām
Saulkrastu novadā; tie precizē prasības par ūdenssaimniecības būvju
pievienošanu centralizētajai ūdensapgādes sistēmai, nosaka ūdenssaimniecības pakalpojumu līgumā ietveramos nosacījumus, tā noslēgšanas,
grozīšanas un izbeigšanas kārtību.
Noteikumos ietverto prasību ievērošana veicinās ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas
kvalitāti un vides aizsardzību.
Informācija par administratīvajām procedūrām
Noteikumu izpildi kontrolē un
administratīvā pārkāpuma procesu
par noteikumu pārkāpumiem līdz
administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai savas kompetences robežās
veic pašvaldības policijas amatpersonas, būvinspektors un pakalpojumu
sniedzēja amatpersonas, ja tiesības
sastādīt administratīvo protokolu viņiem noteiktas pašvaldības iekšējos
normatīvajos aktos.
Administratīvā pārkāpuma lietu
izskata pašvaldības Administratīvā
komisija.
Informācija par konsultācijām
Saistošie noteikumi ir sagatavoti,
ņemot vērā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas izstrādāto dokumentu „Ieteikumi pašvaldībām saistošo noteikumu izstrādei
sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas
jomā”.
Normunds Līcis,
domes priekšsēdētājs
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Saulkrastu novada domes 27. novembra sēdes Nr. 30 lēmumi
Sēdē piedalās deputāti: N. Līcis,
B. Veide, A. Horsts, A. Aparjode,
M. Kišuro, E. Grāvītis, A. Dulpiņš,
S. Ancāne, G. Lāčauniece, I. Veide,
S. Ozola-Ozoliņa, O. Vanaga.
Par lokālplānojuma izstrādes
uzsākšanu
Uzsākt lokālplānojuma izstrādi
zemesgabalam Mēness ielā 17,
Zvejniekciemā, Saulkrastu pagastā, Saulkrastu novadā ar mērķi izdarīt grozījumus Saulkrastu
novada teritorijas plānojumā un
mainīt zemes plānoto (atļauto) izmantošanu „Mežu teritorija” (M)
uz „Savrupmāju apbūves teritorija” (DzS1).
Par zemes ierīcības projekta
apstiprināšanu
Apstiprināt SIA „Energoplāns” izstrādāto zemes ierīcības projektu
nekustamajam īpašumam Alfrēda Kalniņa ielā 4, Saulkrastos,
Saulkrastu novadā.
Par lokālplānojuma izstrādes
uzsākšanu
Uzsākt lokālplānojuma izstrādi
zemesgabalam „Jaunsaules” Zvejniekciemā, Saulkrastu pagastā,
Saulkrastu novadā ar mērķi grozīt Saulkrastu novada teritorijas
plānojumu un mainīt plānojumā
noteikto zemes plānoto (atļauto)
izmantošanu „Savrupmāju apbūves
teritorija” (DzS2) uz „Savrupmāju
apbūves teritorija” (DzS1).
Par zemes ierīcības projekta
apstiprināšanu
Apstiprināt SIA ,,Energoplāns” izstrādāto zemes ierīcības projektu
nekustamajam īpašumam Ainažu

ielā 35, Saulkrastos, Saulkrastu novadā.
Par zemes ierīcības projekta
apstiprināšanu
Apstiprināt SIA ,,Energoplāns” izstrādāto zemes ierīcības projektu nekustamajam īpašumam Liepu ielā 3B,
Saulkrastos, Saulkrastu novadā.
Par Saulkrastu novada attīstības
programmas 2014.–2020. gadam
grozījumu gala redakcijas
apstiprināšanu
Apstiprināt Saulkrastu novada attīstības programmas 2014.–2020. gadam grozījumu gala redakciju.
Par attīstības programmas
2014.–2020. gadam aktualizētā
rīcības un investīciju plāna
apstiprināšanu
Apstiprināt aktualizēto Saulkrastu novada attīstības programmas
2014.–2020. gadam Rīcības un investīciju plānu.
Par atļauju pašvaldībai
pieņemt ziedojumu1
Atļaut Saulkrastu novada domei
pieņemt (vārds, uzvārds) ziedojumu, kura mērķis ir būvprojekta
„Promenādes izveide starp Rīgas
ielu un pludmali, sākot no auto
stāvlaukuma Rīgas ielā 75 līdz pludmalei, zemesgabala ar kadastra
numuru 80130030062 robežās” izstrāde, saskaņošana ar Saulkrastu
novada būvvaldi un autoruzraudzības pakalpojuma nodrošināšana.
Par Saulkrastu novada
domes saistošo noteikumu
apstiprināšanu
Apstiprināt Saulkrastu novada do-

Paziņojums

Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu
teritorijas plānojuma grozījumiem
zemesgabalam Mēness ielā 17
Pamatojoties uz Saulkrastu novada domes 2019. gada 27. novembra lēmu‑
mu Nr. 1482, uzsākta lokālplānojuma izstrāde zemesgabalam Mēness ielā
17, Zvejniekciemā, Saulkrastu pagastā, Saulkrastu novadā, zemes vienības
kadastra apzīmējums 80330011477. Lokālplānojumu izstrādes mērķis:
mainīt Saulkrastu novada teritorijas plānojumā noteikto plānoto (atļauto)
izmantošanu „Mežu teritorija” (M) uz „Savrupmāju apbūves teritorija”
(DzS1), kur zemesgabala minimālā platība noteikta 2400 m2.
Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus lokālplānojuma izstrādei ir iespē‑
jams iesniegt Saulkrastu novada domē Raiņa ielā 8, Saulkrastos, darba
dienās, domes darba laikā no 2019. gada 16. decembra līdz 2020. gada
27. janvārim. Lokālplānojuma izstrādes vadītāja – Saulkrastu novada būv‑
valdes vadītāja Līga Pilsētniece (tālr. 67142519).

Paziņojums

Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu
teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajā īpašumā „Jaunsaules”
Pamatojoties uz Saulkrastu novada domes 2019. gada 27. novembra
lēmumu Nr. 1485, uzsākta lokālplānojuma izstrāde zemesgabalam „Jaun‑
saules” Zvejniekciemā, Saulkrastu pagastā, Saulkrastu novadā, kadastra Nr.
80330010261. Lokālplānojumu izstrādes mērķis: mainīt Saulkrastu novada
teritorijas plānojumā noteikto plānoto (atļauto) izmantošanu „Savrupmāju
apbūves teritorija” (DzS2), kur zemesgabala minimālā platība noteikta
4000 m2, uz „Savrupmāju apbūves teritorija” (DzS1), kur zemesgabala mini‑
mālā platība noteikta 2400 m2.
Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus lokālplānojuma izstrādei ir iespē‑
jams iesniegt Saulkrastu novada domē Raiņa ielā 8, Saulkrastos, darba
dienās, domes darba laikā no 2019. gada 16. decembra līdz 2020. gada
27. janvārim. Lokālplānojuma izstrādes vadītāja – Saulkrastu novada būv‑
valdes vadītāja Līga Pilsētniece (tālr. 67142519).

NVA konsultācijas
Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) Siguldas filiāles darbinieki
pieņems klientus 9. janvārī no plkst. 10.00 līdz 15.00
Saulkrastu domes telpās – zālē, 2. stāvā.

mes saistošos noteikumus „Grozījumi Saulkrastu novada domes
2018. gada 31. janvāra saistošajos
noteikumos Nr. SN 1/2018 „Par
materiālo palīdzību Saulkrastu novadā””.
Par sadarbības līguma
apstiprināšanu un noslēgšanu
Apstiprināt un noslēgt sadarbības
līgumu ar Veselības un darbnespēju
ekspertīzes ārstu valsts komisiju un
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju.
Par saistošo noteikumu
apstiprināšanu
(sakarā ar Administratīvās
atbildības likuma spēkā
stāšanos)
1. Apstiprināt saistošos noteikumus „Grozījumi Saulkrastu novada domes 2007. gada 27. jūnija saistošajos noteikumos Nr. 5
„Par māju dzīvokļu centralizētās
apkures sistēmas atslēgšanu un
alternatīvās apkures ierīkošanu
daudzdzīvokļu māju dzīvokļos
Saulkrastu novadā””.
2. Apstiprināt saistošos noteikumus „Grozījumi 2011. gada 26. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 12
„Par atkritumu apsaimniekošanu
Saulkrastu novadā””.
3. Apstiprināt saistošos noteikumus „Grozījumi Saulkrastu novada domes 2015. gada 26. jūnija
saistošajos noteikumos Nr. SN
14/2015 „Saistošie noteikumi par
ielu un nekustamo īpašumu nosaukumu, ēku numuru vai nosaukumu plākšņu, dzīvokļu numuru
plākšņu izvietošanu Saulkrastu
novadā””.
4. Apstiprināt saistošos noteiku-

mus „Grozījumi Saulkrastu novada domes 2015. gada 29. jūlija
saistošajos noteikumos Nr. SN
16/2015 „Saistošie noteikumi par
ielu tirdzniecību un tirgus statusa
piešķiršanas kārtību Saulkrastu
novadā””.
5. Apstiprināt saistošos noteikumus „Grozījumi Saulkrastu novada domes 2008. gada 23. decembra saistošajos noteikumos Nr. 40
„Saulkrastu pilsētas kapsētas uzturēšanas noteikumi””.
6. Apstiprināt saistošos noteikumus „Grozījumi Saulkrastu novada domes 2013. gada 28. augusta
saistošajos noteikumos Nr. 14 „Par
nekustamo īpašumu uzturēšanu
Saulkrastu novada teritorijā””.
7. Apstiprināt saistošos noteikumus
„Grozījumi Saulkrastu novada domes 2015. gada 29. aprīļa saistošajos
noteikumos Nr. 6 „Par Saulkrastu
novada pašvaldības pludmales un
peldvietu lietošanu””.
8. Apstiprināt saistošos noteikumus „Grozījumi Saulkrastu novada
domes 2015. gada 27. maija saistošajos noteikumos Nr. SN 10/2015
„Saistošie noteikumi par reklāmas
izvietošanu publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu
Saulkrastu novadā””.
9. Apstiprināt saistošos noteikumus „Grozījumi Saulkrastu novada domes 2015. gada 29. aprīļa
saistošajos noteikumos Nr. 5 „Par
sabiedrisko kārtību Saulkrastu novadā””.
10. Apstiprinātos saistošos noteikumus un to paskaidrojuma rakstus
triju darba dienu laikā pēc to parakstīšanas nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai atzinuma sniegšanai.

Par kārtējās domes sēdes
pārcelšanu
Noteikt, ka Saulkrastu novada domes 2019. gada decembra sēde notiks
2019. gada 23. decembrī plkst. 11.00.
Par aizņēmumu ņemšanu no
Valsts kases un līdzfinansējuma
piešķiršanu
Ņemt
aizņēmumu
Valsts
kasē 2020. gadā uz 30 gadiem
649 453,00 euro apmērā ar Valsts
kases noteikto procentu likmi
un atlikto pamatsummas maksājumu līdz 01.01.2021. projekta
Nr. 5.3.1.0/17/I/019 „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība
Saulkrastos, II kārta” realizācijai,
aizdevuma atmaksu garantējot ar
pašvaldības budžetu.
Normunds Līcis,
domes priekšsēdētājs

– „PAR” – 11 (N. Līcis, B. Veide,
A. Horsts, A. Aparjode, S. Ancāne,
M. Kišuro, A. Dulpiņš, G. Lāčauniece, O. Vanaga, S. Ozola-Ozoliņa,
I. Veide), „PRET” – nav, „ATTURAS” – 1 (E. Grāvītis).
Pārējos lēmumos balsojums vienbalsīgs.
Pilns domes sēdes protokola teksts
(ievērojot Vispārīgajā datu aizsardzības regulā noteikto) un sēdes audioieraksts ir pieejams Saulkrastu
novada pašvaldības mājaslapā www.
saulkrasti.lv, sadaļā „Domes sēdes”.
Sēdes video ierakstu ir iespējams
noskatīties pašvaldības YouTube
kontā „Saulkrasti dome”.
Nākamā domes ikmēneša sēde
notiks pirmdien, 23. decembrī,
plkst. 11.00 Saulkrastu novada
domē Raiņa ielā 8.
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2019. gada 30. oktobrī SAISTOŠIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. SN 13/2019

Apstiprināti Saulkrastu novada domes 2019. gada 30. oktobra sēdē (prot. Nr. 28/2019§45)

Grozījumi Saulkrastu novada domes
2013. gada 25. septembra saistošajos
noteikumos Nr. 16 „Par līdzfinansējuma
samaksas kārtību profesionālās ievirzes
izglītības programmu ieguvei Vidzemes
jūrmalas Mūzikas un mākslas skolā”
Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma
12. panta 2.1 daļu

2. Šie noteikumi stājas spēkā ar
2020. gada 1. janvāri.

1. Izdarīt Saulkrastu novada domes
2013. gada 25. septembra saistošajos
noteikumos Nr. 16 „Par līdzfinansējuma samaksas kārtību profesionālās
ievirzes izglītības programmu ieguvei Vidzemes jūrmalas Mūzikas un
mākslas skolā” (turpmāk – Noteikumi) šādus grozījumus:
1.1. Izteikt 4.3. apakšpunktu
šādā redakcijā:
„4.3. sagatavošanas klasē mūzikā – 38,00 euro mēnesī par 4 mācību individuālajām nodarbībām;”;
1.2. Papildināt 4.4. apakšpunktu
aiz vārda „mācību” ar vārdu
„grupas”;
1.3. Papildināt ar 4.5. apakš
punktu šādā redakcijā:
„4.5. absolventu tālākizglītības
klasē mūzikā – 38,00 euro mēnesī
par 4 mācību individuālajām nodarbībām;”;
1.4. Papildināt ar 4.6. apakš
punktu šādā redakcijā:
„4.6. absolventu tālākizglītības
klasē mākslā – 4,00 euro mēnesī
par 4 mācību nodarbībām, audzēknim iekļaujoties 7. kursa grupas
nodarbībās.”.

PASKAIDROJUMA RAKSTS
Projekta nepieciešamības pamatojums
Saistošo noteikumu „Grozījumi
Saulkrastu novada domes 2013. gada
25. septembra saistošajos noteikumos Nr. 16 „Par līdzfinansējuma
samaksas kārtību profesionālās ievirzes izglītības programmu ieguvei Vidzemes jūrmalas Mūzikas un
mākslas skolā”” projekts (turpmāk –
Projekts) izstrādāts, pamatojoties uz
Izglītības likuma 12. panta 2.1 daļu.
Saistošie noteikumi nosaka
kārtību, kādā tiek maksāts līdzfinansējums par profesionālās ievirzes izglītības programmu apguvi
Saulkrastu novada pašvaldības izglītības iestādēs.
Īss projekta satura izklāsts
Projekts paredz:
1) līdzfinansējuma paaugstināšanu sagatavošanas klasē mūzikā
sakarā ar izmaiņām valstī noteiktā
pedagoģiskās slodzes minimālajā
likmē (no 730 euro uz 750 euro);
2) līdzfinansējuma apmēru absolventu tālākizglītības klasē mūzikā un mākslā.

Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu
Saistošo noteikumu īstenošanai
netiek prognozēta finansiāla ietekme uz pašvaldības budžetu.
Informācija par plānoto projekta ietekmi uz sociāli ekonomisko stāvokli (uzņēmējdarbības
vidi) pašvaldības teritorijā
Projektam nav tiešas ietekmes
uz sociāli ekonomisko stāvokli.
Informācija par administratīvajām procedūrām
Saistošo noteikumu izpildi nodrošina izglītības iestāde, kas īsteno profesionālās ievirzes izglītības
programmu.
Informācija par konsultācijām
ar privātpersonām
Ir notikušas konsultācijas ar
Vidzemes jūrmalas Mūzikas un
mākslas skolas audzēkņu vecākiem, kuri ierosināja iespēju absolventiem, kuri jau saņēmuši
apliecību par profesionālās ievirzes izglītību, turpināt papildināt
zināšanas mūzikas vai mākslas izglītībā.
Normunds Līcis,
domes priekšsēdētājs
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Novembrī Saulkrastu novada
Dzimtsarakstu nodaļā
reģistrēti 5 bērni: 1 meitene –
Laura un 4 zēni – Patriks, Edvards,
Daniils, Ernests.
Sveicam vecākus un tuviniekus!
Saulkrastu novada dome
sveic visus seniorus, kuriem
decembrī ir nozīmīga jubileja!
Saulkrastu novada dome
izsaka līdzjūtību aizsaulē
aizgājušo tuviniekiem.
Mūžībā aizgājuši:
Zigrīda Paduna
(22.04.1940.–01.11.2019.);
Yury Galinsh
(02.05.1964.–02.11.2019.);
Ausma Vilcāne
(16.05.1933.–02.11.2019.);
Rudīte Ziemele
(07.01.1950.–03.11.2019.);
Valija Lauce
(15.11.1957.–06.11.2019.);
Jānis Miltiņš
(19.12.1943.–08.11.2019.);
Staņislava Urbanoviča
(08.05.1931.–14.11.2019.);
Tālis Spulle
(30.06.1945.–17.11.2019.);
Aija Pētersone
(29.09.1960.–16.11.2019.);
Aina Radionova
(17.12.1931.–20.11.2019.);
Jānis Kaniševskis
(17.08.1937.–21.11.2019.);
Brigita Tula
(30.06.1936.–21.11.2019.);
Daina Reinsone
(21.02.1942.–20.11.2019.);
Ina Lisenko
(21.08.1937.–25.11.2019.).

Saulkrastu Domes Ziņas
2019. gada decembris

Pasākumu kalendārs
Gadu mijai tuvojoties, aicinām
2020. gada pirmo nakti pavadīt
Saulkrastos!
31. decembrī no 23.00 Saules
laukumā Jauno gadu sagaidīsim
pacilājošā garastāvoklī kopā ar pozitīvi uzlādējošo Agnesi Rakovsku.
Jaungada naktī k/n „Zvejniekciems” telpās dārdinās rokenrola
grupa EDDIE DOVE BAND. Aicinām ierasties 50., 60. vai 70. gadu
stilam atbilstošā apģērbā.
Vakara formāts – „groziņu vakars”. Galdiņu rezervēšana līdz
20. decembrim, rakstot uz e-pas-

tu kultura@saulkrasti.lv vai zvanot
pa tālruni 20222927. Ieejas maksa – 10 eiro, pasākuma dienā –
15 eiro. Biļetes nopērkamas k/n
„Zvejniekciems”.
Iedzīvotāju ērtībai Saulkrastu novada teritorijā kursēs bezmaksas
autobuss. Autobusa kustības maršruts Vecgada vakarā: Melnsila iela
(22.40)–centrs–Baltā kāpa (23.00)–
centrs. Pēc sarīkojuma Saules laukumā (00.30)–atpakaļ.
10. janvārī 19.00 k/n „Zvejniekciems” notiks kamermūzikas va-

SPORTA AFIŠA
No 16. līdz 19. janvārim Eiro
pas Meiteņu basketbola līga
Saulkrastu sporta centrā.
Sekojiet informācijai vietnē www.
saulkrasti.lv un Saulkrastu sporta
centra „Facebook” lapā.
SENIORU AKTIVITĀTES
2020. gada 7. janvārī 11.30 domes zālē ikmēneša tikšanās ar novada izpildvaras nodaļu vadītājiem.
2020. gada jūnijā plānojam
ekskursiju uz Pēterburgu. Plašāka
informācija pa tālruni 26437766.

KAMERMŪZIKA44
PROGRAMMĀ – PĒTERIS VASKS,
KLODS DEBISĪ, BĒLA BARTOKS,
VOLFGANGS AMADEJS MOCARTS U.C.
Piedalās:
Magdalēna Geka, Lienīte Kostanda, Zane Kalniņa,
Silvestrs Juris Kalniņš, Artūrs Perts, Aurēlija Šimkus.

Saulkrastu novada domes darbinieki izsaka visdziļāko līdzjūtību
ēku un apsaimniekojamo teritoriju
pārzinim Pēterim Vilcānam,
māti mūžībā aizvadot.

10.01.2020
plkst. 19.00

Saulkrastu novada domes
darbinieki izsaka visdziļāko
līdzjūtību domes grāmatvedei
Maritai Liepniecei,
tēvu mūžībā aizvadot.
Tikai atmiņas klusas,
Kā mīļi un zināmi soļi,
Visu mūžu skan blakus.
/V. Grenkovs/
Izsakām vislielāko pateicību
Selgai Osītei par atbalstu un
siltajiem atvadu vārdiem, Andim
Bahmanim par muzikālo pavadī‑
jumu. Paldies bijušajiem darba
kolēģiem, copes vīriem, kaimi‑
ņiem, draugiem, visiem, kuri bija
kopā ar mums, pavadot mūžības
ceļā mūsu TĀLI SPULLI!
Tuvinieki

kars. Mūzikā satiksies jauni un
atraktīvi latviešu mūziķi, kuri
apvienojušies zem nosaukuma
ANSAMBLIS 44.
Šajā koncertā būs iespēja dzirdēt
un redzēt izcilus un talantīgus
mūziķus, kuri visi ir Dārziņskolas
absolventi: vijolnieces Magdalēna
Geka un Lienīte Kostanda, altiste Zane Kalniņa, čellists Silvestrs
Juris Kalniņš, klarnetists Artūrs
Perts un pianiste Aurēlija Šimkus.
Ieejas maksa – 7 eiro.
Biļetes nopērkamas ekase.lv vai
k/n „Zvejniekciems”.

KULTŪRAS NAMĀ
ZVEJNIEKCIEMS
BIĻETES – 7 EUR
EKASE.LV, KN ZVEJNIEKCIEMS

Paldies Saulkrastu uzņēmējiem, kas atbalsta pašvaldības organizētos pasākumus!

SVĒTKU DIEVKALPOJUMI

PĒTERUPES (SAULKRASTU) BAZNĪCĀ
Ceturtais advents –
22. decembrī plkst. 10.00;
Ziemassvētku priekšvakars –
24. decembrī plkst. 19.00;
Pirmie Ziemassvētki –
25. decembrī plkst. 11.00.
SKULTES BAZNĪCĀ
Ceturtais advents –
22. decembrī plkst. 13.00;
Ziemassvētku priekšvakars –
24. decembrī plkst. 17.00;
Pirmie Ziemassvētki –
25. decembrī plkst. 13.00.
Mācītājs I. Pavlovičs (29449558).

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

Jorens Minčenko

Tālr. 66950049.
Reģistrācijas apliecība Nr. 1633.
Izdevējs: Saulkrastu novada dome.
Sagatavots drukāšanai:
SIA “Rīgas Apriņķa Avīze”,
Dzelzavas iela 74-315a, Rīga, LV–1082.
PVN reģ.nr. LV40103037514.

SIA "Lasso"

Tirāža: 3700 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”.

Anrī Kursītis
www.saulkrastuipasumi.lv

