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Pabeigta Upes ielas 
pārbūve 

„Villa Gaida”: 
paraugs tūrismam 

Kultūras namā „Zvejniekciems” 
atklāta izstāde 3. lpp. 6.–7. lpp. 12. lpp.

Atzinība 
labākajiem 
skolēniem un 
pedagogiem
Lai arī šogad pēdējais skolas 
zvans nozvanīja martā, darbi 
turpinājās citādi nekā iepriekš. 
Visiem šis bijis radošs un izaici-
nājumiem bagāts gads. Šogad, 
maija beigās svinīgā sarīkoju-
mā Saulkrastu novada dome – 
25 cilvēki – sveica pašvaldības 
iestāžu skolēnus un pedagogus. 
Atzinības un naudas balvas sa-
ņēma 20 pretendenti – labākie 
novada skolēni un skolotāji. 

Sakām lielu paldies par izci-
lajiem sasniegumiem olimpi-
ādēs, konkursos, skatēs, kā arī 
ikdienas darbā gan skolēniem 
un skolotājiem, gan koncert-
meistariem un vecākiem.

Zilais karogs plīvo Saulkrastu pludmalē
Atklājot oficiālo Saulkras-
tu peldsezonu, novada 
domes priekšsēdētājs 
Normunds Līcis kopā ar 
vietējās pašvaldības poli-
cijas pludmales glābējiem 
un Zilā karoga program-
mas pārstāvi Jāni Ulmi 
svinīgā ceremonijā mastā 
pacēla Saulkrastu peldvie-
tai „Centrs” piešķirto Zilo 
karogu.

Saulkrastu pilsētas peldvietai 
„Centrs” ir piešķirts Vides izglī-
tības fonda starptautiskā tūrisma 
ekosertifikāts. Tas nozīmē, ka šo-
vasar peldvietā plīvos Zilais karogs. 
Saņemot šo nozīmīgo dokumentu, 
ir izpildīti programmas kvalitātes 
kritēriji (pavisam 29) ūdens, vides 
pārvaldes, vides informācijas un 
izglītības, kā arī labiekārtojuma un 
servisa jomās. Saulkrastu novada 
domes speciālisti vairākus gadus 

aktīvi strādāja, lai Saulkrastu peld-
vieta atbilstu programmā noteik-
tajiem kvalitātes kritērijiem un tai 
tiktu piešķirts ekosertifikāts.

No 15. maija līdz ar oficiālo jau-
nās peldsezonas sākumu pilsētas 
pludmalē darbu uzsācis Glābšanas 
dienests. Saulkrastu pašvaldības 
policijas priekšnieks Guntis Vin-
teris pastāstīja, ka šogad, tāpat kā 
iepriekšējā gadā, glābēji pludma-
lē, glābšanas stacijā, strādās katru 

dienu no plkst.  10.00. līdz 21.00. 
Oficiālā peldsezona Saulkrastu 
pludmalē ilgs no 15.  maija līdz 
15.  septembrim, kad tur strādās 
glābēji. G.  Vinteris atgādina: vis-
drošākā peldēšanās ir oficiālajās 
peldvietās, kurās strādā glābē-
ji. Turklāt cilvēkiem, kuri dodas 
atpūsties pie jūras, jāatceras, ka 
glābēji nestrādā visā pludmales 
teritorijā, bet gan tikai oficiālajā 
pilsētas peldvietā „Centrs”.

Atzinības rakstus šogad saņēma: 
Saulkrastu vidusskolas audzēkņi 
Marks Henrijs Majors (9. klase), 
Ance Zandere (10. klase). Saulkrastu 
vidusskolas pedagogi: Alisa 
Vedjaševa, Oksana Vanaga, Laila 
Bāliņa. Zvejniekciema vidusskolas 
skolēni Nikita Lavigins (9. klase), 
Artūrs Baltgalvis (11. klase), 
Samanta Made Leimane (12. klase). 
Zvejniekciema vidusskolas pedagogi: 
Sandra Ozola-Ozoliņa, Aleksandra 
Ivanova, Valda Tinkusa. 
Vidzemes jūrmalas Mūzikas un 
mākslas skolas audzēkņi Līga Grava 
(Vizuāli plastiskās mākslas nodaļas 
2. kursa audzēkne), Rita Lankmane 
(3. klases  ģitāras audzēkne), Sabīne 
Mikilpa-Mikgelba (2. klases flautas 
audzēkne), Laura Sofija Bērziņa  
(1. klases klavieru audzēkne).
Vidzemes jūrmalas Mūzikas un 
mākslas skolas pedagogi: 
Aiva Zauberga, Tamāra Āriņa, 
Lilita Rihtere, Justs Liepiņš un 
koncertmeistars Andis Bahmanis. 
Foto: Pēteris Gertners
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Saulkrastu sociālais 
dienests informē
Kristīne Mozga,  
Saulkrastu sociālā dienesta vadītāja

Jūnijā Sociālais dienests sa-
darbībā ar biedrību „Latvijas 
Samariešu apvienība” organizē 
podologa pakalpojuma un 
higiēnas aprūpes pakalpojuma 
sniegšanu!

1Saulkrastu novadā deklarētām 
personām  – cukura diabēta 

pacientiem ar smagiem funkcio-
nāliem traucējumiem, kuru ie-
nākumi nepārsniedz vienas val-
stī noteiktās minimālās mēneša 
darba algas apmēru, ir iespējas 
saņemt ārstniecisko pēdu aprū-
pi (podologa pakalpojumu). Pa-
kalpojums pilnībā tiek segts 
no pašvaldības budžeta. Pa-
kalpojuma sniegšana plānota 
18.06.2020.

2Saulkrastu novadā deklarētām 
personām: pensijas vecuma per-

sonām, personām ar I vai II grupas 
invaliditāti, personām ar smagiem 
funkcionāliem traucējumiem, ku-
rām trūkst nepieciešamās infra-
struktūras, lai nomazgātos mājas 
apstākļos, ir iespējas saņemt mobi-
lo higiēnas pakalpojumu vai mobilā 
higiēnas centra dušas pakalpojumu. 
Pakalpojumi pilnībā tiek segti no 
pašvaldības budžeta līdzekļiem. 
Pakalpojumu sniegšana plānota 
15.06.2020. un 17.06.2020.

Mobilais higiēnas pakalpo-
jums tiks sniegts klienta dzīvesvie-
tā, īpaši aprīkotā mobilā transport-
līdzeklī, un tajā iekļauta:

1) siltā un aukstā ūdens padeve;
2) speciālistu palīdzība perso-

niskajai higiēnai (palīdzība, lai no-
mazgātos);

3) roku un kāju nagu apkope;
4) pēdu apkope (aparātpedi-

kīrs);
5) veļas mazgāšana veļas mašīnā 

vai, pēc vajadzības – ārpus dzīves-
vietas ar piegādi mājās;

6) matu griešana un ikdienas fri-
zūras veidošana.

 
Mobilā higiēnas centra du-

šas pakalpojums tiks sniegts 
klienta dzīvesvietā, īpaši aprīkotā 
mobilā transportlīdzeklī, tajā ie-
tverta:

1) siltā un aukstā ūdens padeve;
2) speciālistu palīdzība perso-

niskajai higiēnai (palīdzība, lai no-
mazgātos).

Lai pieteiktos pakalpojumiem, 
lūdzam sazināties ar Sociālo die-
nestu pa tālruni 67142511 vai 
22009886.

Saulkrastu novada dome pieņem svarīgus lēmumus
2019. gads iesākās ar pārmai-
ņām domes vadībā, kura solīja 
uzlabot pašvaldības darbu, 
tajā skaitā reorganizēt vietējās 
iestādes. Tika pārveidotas kul-
tūras un sporta iestādes, piln-
veidots pašvaldības adminis-
trācijas darbs – astoņu nodaļu 
vietā izveidotas trīs. Pārmaiņas 
notika ne tikai konkrētajās 
iestādēs, bet arī PII „Rūķītis” un 
pašvaldības SIA „Saulkrastu 
komunālserviss” vadībā un tās 
darba organizācijā.

Domes priekšsēdētājs Normunds 
Līcis solīja, ka labas pārmaiņas ar to 
nebeigsies: šobrīd plānots uzlabot 
darbu ar jauniešiem, papildināt Tū-
risma informācijas centra pakalpo-
jumus ar resursiem, kas pašvaldībā 
daudzus gadus nav izmantoti. Pie-
mēram, 2014. gadā Saulkrastu paš-
valdība iegādājusies īpašumu Smil-
šu ielā  7  – bijušo viesnīcu „Baltic 
Inn”, pavisam ieguldot vairāk nekā 
500  000  eiro, bet kopš tā laika šīs 
telpas bijušas pamestas, ziemā ne-
apkurinātas, kas būtiski kaitējis to 
tehniskajam stāvoklim. Tādēļ Nova-
da attīstības nodaļas vadītāja Mārīte 
Petruševica vērsās domē ar lūgumu 
lemt par nekustamā īpašuma Smil-
šu ielā 7 turpmāku izmantošanu.

„Jauniešu mājas” vadītāja Ingū-
na Feldmane izteikusi ierosinājumu 
izskatīt „Jauniešu mājas” un Sporta 
centra apvienošanas iespējas, jo 
„Jauniešu māja” ne tikai neformāli 
izglīto bērnus un jauniešus, bet arī 
veicina aktīvu un veselīgu dzīves-
veidu, kas lielākoties atbilst Sporta 
centra darbības mērķiem, turklāt 
tas ļautu efektīvi izmantot abu ies-
tāžu resursus.

Lai izpildītu savus pienākumus, 
pašvaldībai likumā noteiktajā kār-
tībā ir racionāli un lietderīgi jāap-
saimnieko tās kustamā un nekus-
tamā manta, rūpējoties par savu 
īpašumu.

Tā kā viena no pašvaldības auto-
nomajām funkcijām ir iedzīvotāju 
veselīga dzīvesveida un sporta vei-

cināšana, lai 2014.  gadā iegādāto 
ēku varētu lietderīgi izmantot un 
apsaimniekot, 27.  maijā Saulkras-
tu novada domes deputāti kārtējā 
domes sēdē pieņēma lēmumu ēku 
Smilšu ielā  7 un tuvējo pamesto 
sporta laukumu Noliktavas ielā  10 
uz 20  gadiem nodot lietošanā 
Saulkrastu sporta centram.

Lēmums ēku nodot Sporta cen-
tram, kam tiks pievienota arī „Jau-
niešu māja”, pavērs arī lielākas 
iespējas risināt jau sen aktuālo jau-
tājumu par Saulkrastu novada bib-
liotēkas paplašināšanu, kā arī ļaus 
daudz pilnvērtīgāk izmantot sporta 
halles telpas nometņu organizēša-
nai. Saulkrastu bibliotēkas vadītāja 
Ilze Dzintare norāda: „Bibliotēkai 
nepieciešams lifts, sava ieeja un iz-
eja no ēkas, lai bibliotēkas apmeklē-
tājiem nebūtu jāiet cauri kafejnīcai, 
garām tualetēm un pārtikas nolik-
tavai. Bibliotēkas infrastruktūras 
pilnveidošanai nepieciešama sani-
tārā telpa, kas ir būtiski, pieaugot 
mūsu iestādes apmeklētībai.”

Saulkrastu novada domes iz-
pilddirektors Aleksandrs Inārs 
Zaharāns uzsver: „Iepriekšējie 
īpašnieki ēku ekspluatācijā nodeva 
kā sporta un atpūtas kompleksu – 
ēka jau sākotnēji projektēta šādām 
aktivitātēm. Sešus gadus tā netika 
izmantota, pēc deputātu pieņem-
tā lēmuma mums ir nepieciešams 
veikt telpās tikai kosmētisko re-
montu, un jaunais centrs varētu 
uzsākt savu darbu, jo pašvaldības 
līdzekļi tā atjaunošanā būtu jāie-
gulda daudz mazāk. Ēkas izman-
tošana citiem mērķiem nozīmētu 
milzīgus finanšu līdzekļu ieguldī-
jumus, bet, kā zināms, valsts šo-
brīd nepiešķir aizdevumus, tādēļ 
pašvaldībai attīstība jāplāno atbil-
stoši savam budžetam, kas diemžēl 
nav pietiekams, lai varētu atļauties 
lielus ieguldījumus jaunā infra-
struktūrā. Pēc manām domām, de-
putātu lēmums bija pareizs, jo tas 
ļaus veiksmīgāk turpināt uzsākto 
Saulkrastu novada pašvaldības re-
organizāciju.”

Līdz ar „Jauniešu mājas” un 
Sporta centra apvienošanu sa-
skaņā ar domes priekšsēdētāja 
Normunda Līča iesniegumu paš-
valdība nolēma izveidot Komuni-
kācijas un tūrisma nodaļu. Šāda 
lēmuma mērķis ir panākt vienotu 
un efektīvu pašvaldības publiskās 
komunikācijas īstenošanu, tūris-
tu piesaisti, nodrošinot plašāku 
sabiedrības informēšanu par no-
tikumiem pašvaldībā, sniedzot 
iedzīvotājiem un pilsētas viesiem 
daudzpusīgu informāciju, tajā 
skaitā Saulkrastu kā kūrortpilsētas 
tēla veidošanu un popularizēšanu 
Latvijā un ārvalstīs. Izveidotā no-
daļa spēs efektīvāk paveikt kopējos 
darbus un veicināt sadarbību starp 
pārējām iestādēm un nodaļām, kā 
arī savstarpēji aizvietot darbinie-
kus prombūtnē.

Izglītības reformas rezultātā, 
apvienojot Saulkrastu un Zvejniek-
ciema skolas, tiks izveidota jauna, 
spēcīga vidusskola ar kvalitatīvu 
un mūsdienīgu izglītības piedāvā-

jumu, lai piedāvātu labāko iespē-
jamo izglītības pakalpojumu mūsu 
audzēkņiem.

Lai īstenotu mērķi par vienotu 
un konkurētspējīgu vispārizglītojo-
šu vidusskolu novadā no 2021. gada 
1.  septembra, izglītības darba spe-
ciāliste Ramona Urtāne aicināja de-
putātus jau šobrīd pieņemt lēmumu 
par 10. klases izveidi.

Ņemot vērā izglītības dar-
ba speciālistes ieteikumus, 
Saulkrastu novada deputāti lēma, 
ka no 2020./2021.  mācību gada 
10.  klase tiks veidota Saulkrastu 
vidusskolā.

Deputāti uzdeva Saulkrastu un 
Zvejniekciema vidusskolas direk-
toriem sadarbībā ar izglītības darba 
speciālisti R. Urtāni organizēt tik-
šanos 9. klases skolēniem un viņu 
vecākiem ar domes priekšsēdētā-
ju Normundu Līci līdz 2020.  gada 
5.  jūnijam, lai skaidrotu pieņemto 
domes lēmumu un Saulkrastu vi-
dusskolas izglītības programmu 
piedāvājumu.

Uzsākta projekta īstenošana
Aivija Kokare,   
Novada attīstības nodaļas  
projektu vadītāja

Maijā apstiprināts Valsts zivju 
fonda programmā „Zivju resur-
su aizsardzības pasākumi, ko 
veic valsts iestādes vai pašval-
dības, kuru kompetencē ir zivju 
resursu aizsardzība” iesniegtais 
projekts Nr. 20-00-S0ZF03-
000014 „Tehnisko līdzekļu 
iegāde zivju resursu aizsardzī-
bas pasākumu nodrošināšanai 
Saulkrastu novadā”.

Projektā paredzēts iegādāties 
nepieciešamo aprīkojumu, lai veik-

smīgi varētu turpināt zivju resur-
su aizsardzību jūras piekrastē un 
upēs, zivju nārsta laikā Saulkras-
tu novadā. Projekta izmaksas ir 
8103,95 eiro: 7941,87 eiro ir Valsts 
zivju fonda apstiprinātais finansē-
jums un 162,08  eiro – pašvaldības 
līdzfinansējums. Projektā plānots 
iegādāties 8  rācijas un eholoti ra-
diosistēmu jūras ūdeņiem. Rāciju 
iegāde nepieciešama, lai būtu ie-
spējams operatīvi kontrolēt reidus, 
bet eholote – veiksmīgai zvejas rīku 
kontrolei, nelegālo zvejas tīklu at-
klāšanai un izņemšanai no jūras 
piekrastes un upju grīvas ūdeņiem. 

Projektu plānots īstenot līdz 
novembra beigām.

4. jūnijā Saulkrastu vidusskolā tika organizēta tikšanās ar 9. klases absolventiem un viņu vecākiem, lai izrunātu plānotās pārmaiņas Saulkrastu izglītībā un 
gaidāmo piedāvājumu 10. klašu skolēniem. Sarunā piedalījās domes priekšsēdētājs Normunds Līcis, Saulkrastu vidusskolas direktores vietniece Oksana 
Vanaga un izglītības darba speciāliste Ramona Urtāne. Foto: Pēteris Gertners
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Pabeigta Upes ielas pārbūve
Mārīte Petruševica,  
Novada attīstības nodaļas  
vadītāja

Noslēgusies ilgi gaidītās 
Upes ielas pārbūve 
Zvejniekciemā. Ielā uzklāts 
jauns asfaltbetona segums, 
izbūvēti notekgrāvji un 
visā ielā uzstādīts jauns 

apgaismojums, kā arī veikta 
ielas apzaļumošana. Būtiski, 
ka šīs ielas apzaļumošanā 
tika izmantota zāles 
hidrosēja, kas ir alternatīva 
parastajai zāles sēšanas 
metodei, un to ir iespējams 
ļoti veiksmīgi lietot vietās, 
kurās tradicionālā zāles 
sēšana ir apgrūtināta. 

Ar šīs ielas pārbūvi ir pabeigta 
arī projekta SAM.3.3.1.0/17/I/040 
„Uzņēmējdarbības izaugsmei ne-
pieciešamās infrastruktūras at-
tīstība Saulkrastu novadā” īsteno-
šana. Atgādinām, ka projektā tika 
izbūvēta Pirmā iela un Svētku iela, 
kā arī pārbūvēta Ostas iela, Meln-
sila iela, Akācijas iela, Bīriņu iela, 
Jūras prospekts un Upes iela.

Saulkrastu slimnīcā ierīkots 
jauns un moderns lifts
Rūpējoties par pacientu 
ērtībām un nodrošinot ārst-
niecības personālam iespēju 
ātri pārvietoties neatliekamās 
situācijās, Saulkrastu slimnīcā 
ir ierīkots jauns, moderns lifts.

Slimnīcas vadītāja Santa Ancā-
ne norāda, ka jaunais lifts bija ļoti 
nepieciešams, jo slimnīcas trešajā 
stāvā atrodas Sociālā māja: tās ie-
mītnieki tagad paši varēs izman-
tot liftu, neprasot palīdzību slim-
nīcas personālam. Jaunais lifts ir 
drošs, aprīkots ar apgaismojumu 
un balss norādēm latviešu valodā. 
Vecais slimnīcas lifts jau bija no-
kalpojis, un slimnīcas pacienti bez 
personāla palīdzības nevarēja to 
izmantot.

Slimnīcas vadītāja izsaka lielu 
pateicību Saulkrastu novada do-

mei par piešķirto finansējumu lif-
ta izbūvei. Atgādinām, ka jaunais 
lifts tika pilnībā finansēts no paš-
valdības budžeta. Lifta nomaiņas 
kopējās izmaksas ir 50710 eiro.

Jaunais lifts atrodas netālu no 
ieejas caur traumpunktu. Liftu 
slimnīcā ierīkoja uzņēmums SIA 
„Recept – Holding Lifts”, kas uz-
varēja iepriekš rīkotajā iepirku-
mu konkursā. S. Ancāne pateicas 
arī uzņēmējam par veiksmīgo 
sadarbību.

Saulkrastu kultūras centrā „Zvejniekciems” būs iespēja 
saņemt sociālā darbinieka konsultācijas
Saulkrastu sociālais dienests 
informē, ka no 15.06.2020. 
Saulkrastu kultūras centrā 
Atpūtas ielā 1B, Zvejniek-
ciemā (bijušajā pasta telpā) 
klientu pieņemšanu atsāks 
Saulkrastu sociālā dienesta 
sociālais darbinieks. 

Iedzīvotājiem būs iespēja sa-
ņemt sociālā darbinieka konsultā-
cijas, aizpildīt iesniegumus pabal-
stu un pakalpojumu saņemšanai, 
noformēt dokumentus trūcīgas 
vai maznodrošinātas personas vai 
ģimenes statusa iegūšanai, kā arī 
saņemt pārtikas pakas.

Klientu pieņemšanas laiki:

Pirmdienās no plkst. 10.00 līdz 
12.00 un no plkst. 13.00 līdz 17.00; 

Ceturtdienās no plkst.  10.00 
līdz 12.00 un no plkst.  13.00 līdz 
17.00.

Klātesot Saulkrastu novada domes 
priekšsēdētājam Normundam Līcim, 
svinīgi tika atklāts jaunais lifts.
Foto: Pēteris Gertners

Saulkrastu novada domes 27. maija sēdes Nr. 18 lēmumi
Sēdē piedalās deputāti: N.  Līcis, 
L.  Vaidere, S.  Ancāne, A.  Horsts, 
A. Dulpiņš, M. Kišuro, G. Lāčauniece, 
I.  Veide, S.  Osīte, S.  Ozola-Ozoliņa, 
A.  Aparjode, A.  Deniškāne, B.  Veide, 
O. Vanaga, E. Grāvītis.

Par attīstības programmas 2014.–
2020. gadam aktualizētā Rīcības un 
investīciju plāna apstiprināšanu
1.  Apstiprināt aktualizēto Saulkrastu 
novada attīstības programmas 2014.–
2020.  gadam Rīcības un investīciju 
plānu (pielikumā). 2. Novada attīstības 
nodaļai ievietot aktualizēto Saulkrastu 
novada attīstības programmas 2014.–
2020.  gadam Rīcības un investīciju 
plānu Teritorijas attīstības plānošanas 
informācijas sistēmā (TAPIS). 3. Atbil-
dīgais par lēmuma izpildi – Saulkrastu 
novada pašvaldības izpilddirektors.

Par pašvaldības nedzīvojamās ēkas 
Smilšu ielā 7, Saulkrastos, Saulkrastu 
novadā lietošanas mērķi1
1. Izmantot nedzīvojamo ēku Smilšu 
ielā 7, Saulkrastos, Saulkrastu novadā, 
kadastra numurs 80135020454, atbil-
stoši tās lietošanas mērķim  – atpū-
tas un sporta centrs. 2.  Likuma „Par 
pašvaldībām” 15.  panta pirmās daļas 
6.  punktā noteiktās funkcijas nodro-
šināšanai nodot pašvaldības iestādei 
„Saulkrastu sporta centrs” bezatlī-
dzības lietošanā: a) nedzīvojamo ēku 
Smilšu ielā  7, Saulkrastos, Saulkras-
tu novadā, kadastra apzīmējums 
80130020406001, ar kopējo platību 
1249,3  m2, bilances sākotnējā vērtī-
ba ir 233002,61  euro; b) neiznomātā 
zemesgabala daļu Noliktavas ielā  10, 
Saulkrastos, Saulkrastu novadā ar ka-
dastra numuru 80130020406, 2590 m2 

platībā. 3.  Nedzīvojamo ēku nodot 
pašvaldības iestādei „Saulkrastu spor-
ta centrs”, slēdzot rakstisku līgumu par 
nedzīvojamās ēkas nodošanu lietošanā 
pašvaldības iestādei „Saulkrastu spor-
ta centrs” ar Saulkrastu sporta centra 
vadītāju. 4. Nedzīvojamo ēku nodot 
bezatlīdzības lietošanā uz 20 gadiem. 

5. Uzdot izpilddirektoram meklēt risi-
nājumus Vidzemes jūrmalas Mūzikas 
un mākslas skolas izvietošanai atbil-
stošās telpās. 6. Līguma noslēgšanas 
termiņš – 2020. gada 15.  jūnijs. 7. At-
bildīgais par lēmuma izpildi – pašval-
dības izpilddirektors.

Par papildu līdzekļu piešķiršanu 
Sociālā dienesta budžeta pabalstu 
sadaļā
1. Apstiprināt izmaiņas Saulkrastu no-
vada pašvaldības budžeta 2020.  gada 
izdevumos: 1.1. samazināt Sociālā 
dienesta, sociālie pabalsti (struktūr-
vienība 081, M812, V.F.10.700), budže-
ta izdevumu plānu: 1.1.1. ekonomis-
kās klasifikācijas kods (EKK) 629903 
(daudzbērnu ģimenēm ēdināšana 
pirmsskolas izglītības iestādē) par 
6  104,00  euro; 1.2. palielināt Sociālā 
dienesta, sociālie pabalsti (struktūr-
vienība 081, M812, V.F.10.700), budže-
ta izdevumu plānu: 1.2.1. EKK 6323 
(vienreizējie pabalsti natūrā krīzes si-
tuācijā (taloni u.c.)) par 6 104,00 euro, 
lai Sociālais dienests spētu apmaksāt 
rēķinus par izsniegtajiem pārtikas 
taloniem pirmsskolas vecuma bēr-
niem no trūcīgām, maznodrošinātām, 
daudzbērnu ģimenēm un bērniem ar 
invaliditāti. 2. Veikt atbilstošus grozī-
jumus 2020. gada 27. janvāra saistoša-
jos noteikumos Nr. SN1/2020 „Saisto-
šie noteikumi par Saulkrastu novada 
pašvaldības 2020.  gada budžetu”, ie-
kļaujot tajā skaitā 1.  punktā minētos 
grozījumus.

Par reorganizāciju Saulkrastu nova-
da domes iestādēs2

1. Uzdot Domes izpilddirekto-
ram normatīvajos aktos noteiktajā 
kārtībā uzsākt pašvaldības iestā-
žu reorganizāciju un likvidēšanu, 
nepasliktinot iestāžu un Domes 
darbinieku darba nosacījumus, lai 
līdz 01.09.2020: 1.1. likvidētu paš-
valdības iestādi „Jauniešu māja”, 
to pievienojot pašvaldības iestādei 
„Saulkrastu sporta centrs”; 1.2.  iz-

veidotu Saulkrastu novada domē 
jaunu struktūrvienību „Komunikā-
cijas un tūrisma nodaļa”, tai pievie-
nojot Saulkrastu tūrisma informāci-
jas centru un Administratīvās noda-
ļas sabiedriskās attiecības. 2. Uzdot 
Domes izpilddirektoram sadarbībā 
ar iestāžu vadītājiem, pēc iespējas 
ātrāk, bet ne vēlāk kā līdz 2020. gada 
30. jūnija Domes sēdei sagatavot vi-
sus nepieciešamos dokumentus ap-
stiprināšanai Domē (amatu saraksti, 
iestāžu un nodaļu nolikumi, tiesību 
un saistību pārņemšana u.tml.).

Par pašvaldības nekustamā 
īpašuma – neapbūvēta zemesga-
bala Smilšu ielā 10A, Saulkrastos, 
Saulkrastu novadā – izsoles rezul-
tātu apstiprināšanu
1.  Apstiprināt rezultātus par 
Saulkrastu novada pašvaldības ne-
kustamā īpašuma  – neapbūvēta ze-
mesgabala Smilšu ielā 10A, Saulkras-
tos, Saulkrastu novadā, kadastra 
apzīmējums 8013 002 0494, 1894  m2 

platībā – izsoli saskaņā ar 13.05.2020. 
protokolu (pielikumā). 2. Noslēgt ar 
(vārds, uzvārds) nekustamā īpašuma 
pirkuma līgumu par izsolē nosolīto 
nekustamo īpašumu  – neapbūvētu 
zemesgabalu ar kadastra apz. 8013 
002 049, kura platība ir 1894  m2, kas 
atrodas Smilšu ielā  10A, Saulkrastos, 
Saulkrastu novadā, par nosolīto sum-
mu 32  000,00  euro (trīsdesmit divi 
tūkstoši euro). 3. Finanšu un grāmat-
vedības nodaļai izslēgt no grāmatve-
dības uzskaites zemes īpašumu Smilšu 
ielā 10A, Saulkrastos, Saulkrastu nova-
dā, kad. Nr. 8013 002 0494. Nekustamā 
īpašuma pirkuma līguma noslēgšanas 
termiņš  – viens mēnesis no lēmuma 
spēkā stāšanās dienas.

Par papildu finansējuma piešķiršanu 
projektam „Notekūdeņu attīrīšanas 
stacijas iekšējo elektrotīklu un auto-
matizācijas sistēmas pārbūves darbi”
1.  Apstiprināt izmaiņas Saulkras-
tu novada pašvaldības budžeta 

2020.  gada izdevumos: 1.1. samazi-
nāt administrācijas (struktūrvienība 
0111, M613, V.F.06.600) budžeta iz-
devumu plānu: 1.1.1. ekonomiskās 
klasifikācijas kods (EKK) 5240 (pa-
matlīdzekļu un ieguldījuma īpašumu 
izveidošana un nepabeigtā būvnie-
cība) par 20  000,00  euro, jo netiks 
izbūvēts Jūras parka savienojums ar 
Raiņa ielu; 1.2.  palielināt adminis-
trācijas (struktūrvienība 0111, M613, 
V.F.06.600) budžeta izdevumu plānu: 
1.2.1. EKK 3261 (valsts un pašvaldību 
budžeta dotācija valsts un pašvaldību 
komersantiem) par 20  000,00  euro, 
lai veiktu projekta „Notekūdeņu 
attīrīšanas stacijas iekšējo elektro-
tīklu un automatizācijas sistēmas 
pārbūves darbi” īstenošanu. 2. Veikt 
grozījumus 2020.  gada 27.  janvāra 
saistošajos noteikumos Nr. SN1/2020 
„Saistošie noteikumi par Saulkrastu 
novada pašvaldības 2020.  gada bu-
džetu”, iekļaujot tajā skaitā 1. punktā 
minētos grozījumus. 3. Noslēgt vie-
nošanos pie 31.03.2020. deleģēšanas 
līguma Nr.  5.1/2020/Li150 par paš-
valdības līdzekļu samazināšanu par 
38 000,00 euro, lai piešķirtu finansēju-
mu projekta „Notekūdeņu attīrīšanas 
stacijas iekšējo elektrotīklu un auto-
matizācijas sistēmas pārbūves darbi” 
īstenošanai. 4. Noslēgt vienošanos 
pie 26.03.2020. līguma par dotācijas 
izmantošanu Nr.  5.1/2020/Li140 par 
līguma summas palielināšanu par 
58 000,00 euro, lai realizētu projektu 
„Notekūdeņu attīrīšanas stacijas iek-
šējo elektrotīklu un automatizācijas 
sistēmas pārbūves darbi”. 5. Izteikt 
25.03.2020. domes lēmuma Nr.  1664 
pielikumu „Saulkrastu novada pašval-
dības ceļu un ielu fonda finansējuma 
izlietojums 2020.–2022.  gadam” jau-
nā redakcijā (pielikumā).

Par 10. klases izveidi 
2020./2021. mācību gadā3

1.  Atcelt Saulkrastu novada do-
mes 26.  februāra sēdes lēmumu 
Nr.  1615 „Par 10.  klases izveidošanu 

2020./2021.  mācību gadā”. 2. Izvei-
dot 10. klasi 2020./2021. mācību gadā 
Saulkrastu vidusskolā. 3. Saulkrastu 
un Zvejniekciema vidusskolas direk-
toriem sadarbībā ar izglītības darba 
speciālisti Ramonu Urtāni organi-
zēt tikšanos 9.  klases skolēniem un 
viņu vecākiem ar domes priekšsēdē-
tāju Normundu Līci līdz 2020.  gada 
5.  jūnijam, lai skaidrotu pieņemto 
domes lēmumu un Saulkrastu vi-
dusskolas izglītības programmu pie-
dāvājumu. 4. Pieteikšanos 10.  klasei 
2020./2021. mācību gadam organizēt 
Saulkrastu vidusskolā līdz 2020. gada 
24. jūlijam. 
1 „PAR”  – 14 (N.  Līcis, A.  Dulpiņš, 
A.  Aparjode, A.  Horsts, M.  Kišuro, 
S.  Ozola-Ozoliņa, L.  Vaidere, G.  Lā-
čauniece, A.  Deniškāne, B.  Veide, 
I. Veide, S. Ancāne, E. Grāvītis, S. Osī-
te), „PRET”  – nav, „ATTURAS”  – 1 
(O. Vanaga), „NEPIEDALĀS” – nav.
2 „PAR”  – 8  (L.  Vaidere, A.  Horsts, 
S. Ozola-Ozoliņa, A. Aparjode, S. An-
cāne, S.  Osīte, N.  Līcis, O.  Vanaga), 
„PRET” – nav, „ATTURAS” – 7 (M. Ki-
šuro, G. Lāčauniece, I. Veide, A. Dul-
piņš, E. Grāvītis, B. Veide, A. Deniškā-
ne), „NEPIEDALĀS” – nav.
3 „PAR”  – 11  (O.  Vanaga, S.  Ozola-
Ozoliņa, A. Horsts, N. Līcis, S. Osīte, 
G.  Lāčauniece, A.  Aparjode, I.  Vei-
de, S.  Ancāne, M.  Kišuro, E.  Grāvī-
tis), „PRET”  – nav, „ATTURAS”  – 3 
(B. Veide, L. Vaidere, A.  Deniškāne), 
„NEPIEDALĀS” – 1 (A. Dulpiņš). 
Pārējos lēmumos balsojums vien-
balsīgs. Viss domes sēdes protokola 
teksts (ievērojot Vispārīgā datu aiz-
sardzības regulā noteikto) un sēdes 
audioieraksts ir pieejams Saulkrastu 
novada pašvaldības mājaslapā www.
saulkrasti.lv, sadaļā „Domes sēdes”. 
Sēdes videoierakstu ir iespējams no-
skatīties pašvaldības Facebook kontā 
„Saulkrastu dome”. Nākamā domes 
ikmēneša sēde notiks otrdien, 30. jū-
nijā, plkst.  14.00 Saulkrastu novada 
domē Raiņa ielā 8.

Foto: Pēteris GertnersFoto: Pēteris Gertners
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Ko tik nevar izdarīt 
attālināti!

Ivonna Ungure,  
Saulkrastu vidusskolas pedagoģe

Šajā pavasarī viss ir citāds – 
gan maijs aukstākais šajā 
gadsimtā, gan globālā pandē-
mija ir būtiski skārusi ikdienu, 
gan skola ir citādāka – stun-
das, eksāmeni un arī pēdējā 
skolas diena. Šis neparastais 
mācību gads ir noslēdzies klusi, 
bet ar milzīgu gandarījumu par 
paveikto darbu.
 

Attālinātās mācības gan skolē-
niem, gan pedagogiem ir parādīju-
šas, cik veiksmīgi ir iespējams tur-
pināt strādāt attālināti. Saulkrastu 
vidusskolas audzēkņi kopš 
13. marta ne tikai attālināti mācī-
jās, apguva prasmi darboties dažā-
dās izglītojošās mācību platformās, 
sportoja, gatavoja prezentācijas, 
virtuāli apmeklēja muzejus, izstā-
des, teātra izrādes un koncertus, 
bet arī piedalījās olimpiādēs, kon-
kursos un sadarbības projektos, kā 
arī turpināja kopt savas skolas tra-
dīciju, noslēdzot mācību gadu ar 
Pateicības dienu. 

Sākumskolas skolēni strādāja ar 
projekta darbiem par nākotnes pro-
fesijām, par personvārdiem ģime-
nēs, filmēja, stādīja, sēja un pētīja, 
kā arī attālināti piedalījās starptau-
tiskajā matemātiķu konkursā „Ķen-
gurs”. 4.  klašu audzēkņi veiksmīgi 
pārstāvēja skolu attālinātajā LU 
A. Liepas Neklātienes matemātikas 
skolas organizētajā matemātikas 
olimpiādē „Tik vai...Cik?”. 2.  klašu 
skolēni zīmēja, pētīja Latvijas Gada 
putnu  – zivju dzenīti un piedalī-
jās Latvijas Ornitoloģijas biedrības 
konkursā. Attālināti noslēdzās sā-
kumskolas dalība SIA „ZAAO” un 
Dabas un tehnoloģiju parka „Urda” 
organizētajā vides projektā „Cil-
vēks vidē”, kurā 1.–4. klašu skolēni 
vāca makulatūru. Izaicinājums bija 
arī „Radošo dienu” projekts, ko šo-
reiz skolēni īstenoja klasē, darot, 
rādot un mācot citiem to, kas pa-
šiem patīk un padodas. Tika šūtas 
rotaļlietas, darināti telpu dekori, 
kāds mācīja zīmēt īpašā tehnikā, 
cits demonstrēja meistara trikus ar 
skrituļdēli, vēl kāds makšķerēja un 
ierādīja, kā tikt pie lielā loma. 

Pamatskolas un vidusskolas 
skolēni un pedagogi padziļinā-
ti apguva un novērtēja izglītības 
platformu „Tava klase”, mācību 
līdzekļus soma.lv, uzdevumi.lv un 
maconis.zvaigzne.lv, kā arī papildi-
nāja savas tehnoloģiju lietošanas 
prasmes un iemaņas dažādās plat-

formās: Zoom, Google Classroom, 
Microsoft Team. Daudzi skolēni 
attālināti turpināja trenēties gan 
tautas, gan mūsdienu dejās, indi-
viduālos treniņos izvēlētajos sporta 
veidos, daudzi attālināti absolvē-
ja Mākslas un mūzikas skolu. Arī 
Saulkrastu vidusskolas pedagogu 
kolektīvs izmantoja šo laiku, lai ne 
vien vadītu mācības un atbalstītu 
skolēnus ikdienā, bet arī attālināti 
profesionāli pilnveidotos. Neklātie-
nē individuāli un grupās ir noklau-
sīti vairāki vebināri par izglītības 
procesa organizēšanu, mācību sas-
niegumu vērtēšanu, atgriezenis-
kās saites sniegšanu, par mācību 
priekšmetu programmām Valsts 
izglītības satura centra īstenotajā 
projektā „Kompetenču pieeja mā-
cību saturā” (Skola2030). Šajā laikā 
tika intensīvi rakstīti un meklēti 
dažādi projekti, kuros iesaistīties 
gan skolēniem, gan pedagogiem, lai 
mācībās turpmākajos gados vairāk 
attīstītu mūsdienām nepieciešamās 
kompetences. Gandarījums, ka jau 
ir apstiprināts „Nordplus” projekts 
„Tehnoloģiju efektīvs pielietojums 
izglītības procesā” (2020.–2021.), 
kurā paredzētas mācības skolo-
tājiem, kas ļaus izveidot metožu 
apkopojumu par spēļu un digitālo 
rīku izmantošanu stundās. 

Mācību gads Saulkrastu vidus-
skolā šogad tradicionāli noslēdzās 
ar skolas tradīciju  – Pateicības 
dienu, kad tika teikts īpašs pal-
dies skolēniem un viņu ģimenēm, 
kam mācībās, mācību priekšmetu 
olimpiādēs un ārpusskolas aktivi-
tātēs veicies īpaši labi, kā arī pe-
dagogiem, kuri saskatījuši un pa-
līdzējuši pilnveidoties dažādiem 
talantiem. Šogad īpašais paldies 
izskanēja 113  reizes, jo par sa-
sniegumiem šajā mācību gadā tika 
saņemti 48 goda raksti, 18 atzinī-
bas un 47 pateicības. Šajā pavasarī 
viss bija savādāk – arī Pateicības 
diena, tādēļ to ir iespējams noska-
tīties Saulkrastu vidusskolas mā-
jaslapā un Facebook kontā. 

Paldies visai lieliskajai ko-
mandai – vecākiem, skolēniem, 
pedagogiem un visiem skolas 
darbiniekiem  – par ieguldīto 
laiku, pacietību un izturību! 
Paldies par kopā būšanu un ple-
ca sajūtu! Kopā mācoties, vienam 
otru atbalstot un uzticoties, mēs 
esam veiksmīgi beiguši šo sarež-
ģīto mācību gadu! Gaidīsim savā 
skolas ģimenē gan jaunus kolē-
ģus, gan 10. klases skolēnus! Uz 
tikšanos ar svaigiem spēkiem sep-
tembrī!

Paziņojums 
Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijas plānojuma 
grozījumiem nekustamajā īpašumā „Jaunastras”

Saskaņā ar Saulkrastu novada domes 
2020. gada 27. maija lēmumu Nr. 1746 
(sēdes protokols Nr. 18/2020§21) 
ir uzsākta lokālplānojuma izstrāde 
zemesgabalam „Jaunastras” Saulkrastu 
pagastā, Saulkrastu novadā, kadastra 
Nr. 80330033055. Lokālplānojuma 
izstrādes mērķis: izvērtēt iespēju mainīt 
Saulkrastu novada teritorijas plānoju-
mā noteikto, plānoto (atļauto) izman-
tošanu „Savrupmāju apbūves terito-
rija” (DzS2) uz „Mazstāvu dzīvojamās 
apbūves teritorija” (DzM).

Rakstiskus priekšlikumus un ieteiku-
mus lokālplānojuma izstrādei lūdzam 
iesniegt Saulkrastu novada domē Raiņa 
ielā 8, Saulkrastos, darba dienās, 
domes darba laikā no 2020. gada 
15. jūnija līdz 2020. gada 20. jūlijam. 
Lokālplānojuma izstrādes vadītāja – 
Saulkrastu novada būvvaldes vadītāja 
Līga Pilsētniece (tālrunis 67142519).

Paziņojums 

Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijas plānojuma 
grozījumiem nekustamajā īpašumā „Ciemgaļi”

Saskaņā ar Saulkrastu novada domes 
2020. gada 27. maija lēmumu Nr. 1747 
(sēdes protokols Nr. 18/2020§22) ir 
uzsākta lokālplānojuma izstrāde zemes-
gabalam „Ciemgaļi” VEF–Biķernieki, 
Saulkrastu pagastā, Saulkrastu novadā, 
kadastra Nr. 80330030911. Lokālplāno-
juma izstrādes mērķis: izvērtēt iespēju 
mainīt Saulkrastu novada teritorijas 
plānojumā noteikto plānoto (atļauto) 
izmantošanu „Savrupmāju apbūves te-
ritorija” (DzS2) uz „Savrupmāju apbūves 
teritorija” (DzS).

Rakstiskus priekšlikumus un ieteiku-
mus lokālplānojuma izstrādei lūdzam 
iesniegt Saulkrastu novada domē Raiņa 
ielā 8, Saulkrastos, darba dienās, domes 
darba laikā no 2020. gada 15. jūnija līdz 
2020. gada 20. jūlijam. Lokālplānojuma 
izstrādes vadītāja – Saulkrastu novada 
būvvaldes vadītāja Līga Pilsētniece 
(tālrunis 67142519).

Paziņojums 

Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijas plānojuma 
grozījumiem nekustamajā īpašumā „Apiņi”

Saskaņā ar Saulkrastu novada domes 
2020. gada 27. maija lēmumu Nr. 1748 
(sēdes protokols Nr. 18/2020§23) 
ir uzsākta lokālplānojuma izstrāde 
zemesgabalam „Apiņi” Zvejniekcie-
mā, Saulkrastu pagastā, Saulkrastu 
novadā, kadastra Nr. 80330010688. 
Lokālplānojuma izstrādes mērķis: 
izvērtēt iespēju mainīt Saulkrastu no-
vada teritorijas plānojumā noteikto, 
plānoto (atļauto) izmantošanu „Mežu 
teritorija” (M) uz „Lauksaimniecības 
teritorija” (L1).

Rakstiskus priekšlikumus un ieteiku-
mus lokālplānojuma izstrādei lūgums 
iesniegt Saulkrastu novada domē 
Raiņa ielā 8, Saulkrastos, darba 
dienās, domes darba laikā no 2020. 
gada 15. jūnija līdz 2020. gada 20. 
jūlijam. Lokālplānojuma izstrādes va-
dītāja – Saulkrastu novada būvval-
des vadītāja Līga Pilsētniece (tālrunis 
67142519).

Saulkrastu Domes Ziņas
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Ieskats Saulkrastu novada bibliotēkas darbā
Ilze Dzintare, 
Saulkrastu novada bibliotēkas 
vadītāja

Līdz ar ārkārtas situācijas iz-
sludināšanu valstī Saulkrastu 
novada bibliotēka apmeklētā-
jiem ir slēgta.

Bibliotēkas darbā izsludinātā 
ārkārtas situācija izraisīja lielas 
pārmaiņas. Pasākumi, izstādes, 
dažādas aktivitātes, lietotāju da-
tormācības un projekts „Lasītava 
krustojumā” nenotika vispār, jo 
cilvēki nedrīkstēja pulcēties. Taču 
vienlaikus tika turpināts intensīvs 
darbs, lai sniegtu attālinātos pa-
kalpojumus. Bibliotekāru prasmes 
un zināšanas atbilst darbam vir-
tuālajā vidē. Daudzus gadus biblio-
tēka strādāja un joprojām turpina 
darboties arī ar e-pakalpojumiem – 

grāmatu izsniegšanā un saņem-
šanā, datubāžu veidošanā, sociālo 
tīklu administrēšanā u.c. Patīkami 
pārsteidza ne tikai bibliotekāru, 
bet arī lietotāju vēlme pieņemt 
jaunus izaicinājumus – pakalpoju-
mu sniegšanu un saņemšanu tikai 
virtuāli. Pieauga pieprasījums pēc 
autorizācijas rīku piešķiršanas, lai 
piekļūtu tīmekļa platformai „3td 
e-GRĀMATU bibliotēka”. Tajā bib-
liotēkas lasītājiem bez maksas tiek 
piedāvātas daudzas e-grāmatas 
lasīšanai latviešu valodā internetā. 
Platformas izmantojamība ir lieto-
tājiem draudzīga. Piekļuve tiek no-
drošināta no jebkuras viedierīces 
vai datora ar interneta pieslēgu-
mu. Tīmekļa vietni pārrauga valsts 
aģentūra „Kultūras informācijas 
sistēmu centrs”. 

Ārkārtas situācijā Saulkrastu 
novada bibliotēka piedalījās Sa-

laspils novada bibliotēkas (reģio-
na galvenās bibliotēkas) rīkotās 
Pierīgas novadu publisko biblio-
tēku vienotās virtuālās izstādes 
„Vieta manā novadā” veidošanā. 
Aktivitātes mērķis bija turpināt 
virtuālo izstāžu ciklu, iekļaujo-
ties Latvijas valsts simtgades pa-
sākumos un apzinot sava novada 
ainavas objektus par nozīmīgiem 
vēsturiskiem notikumiem vai 
saistītus ar novada unikalitāti. 
Esam izcēluši sava novada lielāko 
vērtību – Balto kāpu. Izstāde būs 
skatāma Salaspils novada biblio-
tēkas un Saulkrastu novada bib-
liotēkas tīmekļa vietnēs. Tapusi 
arī virtuāla skate par Saulkras-
tu Mākslas kluba dibinātāju un 
gleznotāju Džonu Delgalvi. Arī šī 
izstāde ir skatāma Saulkrastu no-
vada bibliotēkas tīmekļa vietnē un 
bibliotēkas sociālajos kontos. 

Darbs turpinājās pie novadpēt-
niecības mapju (Baltā kāpa, Skul-
tes osta, zvejniecība) bibliogrāfisko 
aprakstu veidošanas, apstrādes un 
sistematizēšanas bibliotēku infor-
mācijas sistēmā ALISE, datubāzē 
„Novads”. Tapis arī Saulkrastu no-
vada bibliotēkas fotogrāfiju stāsts 
„Toreiz un tagad”. Digitalizēta 
Saulkrastu rajona avīze „Saulkras-
tu Stars” (1955–1956), sarīkojumu 
afišas (1922–1937), Saulkrastu 
vidusskolas hronika (1912–1936), 
Saulkrastu vidusskolas literārā 
pulciņa žurnāli (1962–1965) un citi 
materiāli. Visi materiāli ir pieejami 
bibliotēkas vietnē www.saulkrastu-
biblioteka.lv un bibliotēkas sociāla-
jos kontos. 

Kad neplānoti nācās pārtraukt 
klientu apkalpošanu klātienē, 
bibliotēka varēja veikt šajā gadā 
plānotās pārmaiņas  – gan re-

montu (lokālā tīkla sakārtošanu, 
telpu apgaismojuma un durvju 
nomaiņu), gan krājuma sakārto-
šanu un elektroniskā kopkataloga 
pilnveidošanu, gan arī novadpēt-
niecības materiālu digitalizāciju. 
Bibliotēkā ir daudz iekšējo darbu, 
ko klienti neredz, bet tie ir svarīgi 
pakalpojumu kvalitātei, efektivi-
tātei un ērtai pieejamībai. 

Pašlaik Saulkrastu novada bib-
liotēka pakāpeniski atsāk nodroši-
nāt klātienes pakalpojumus atbil-
stoši sanitārā protokola prasībām. 
Kamēr turpināsies dažādi iero-
bežojumi, darīsim to prātīgi un 
lēnām. Ievērosim visus noteiktos 
piesardzības pasākumus un būsim 
atbildīgi! 

Liels paldies visiem, kuri ar sa-
pratni un iecietību izturējās pret 
bibliotekāriem, kamēr mūs nebija 
iespējams apmeklēt klātienē!

Pašvaldības policijas paveiktais maijā
Normunds Alksnis,  
Saulkrastu pašvaldības policija

Maijā Saulkrastu pašvaldības 
policija saņēma 105 izsauku-
mus. Par dažādiem pārkāpu-
miem aizturētas 13 personas, 
6 nodotas Valsts policijas 
(VP) Rīgas reģiona pārvaldes 
Saulkrastu iecirkņa darbinie-
kiem turpmākām procesuālām 
darbībām, 3 personas nodotas 
VP Galvenās kārtības policijas 
pārvaldes Satiksmes uzraudzī-

bas pārvaldes darbiniekiem 
turpmākajām procesuālajām 
darbībām, 3 nogādātas savā 
dzīvesvietā, 1 persona nogādā-
ta nakts patversmē „Gaiziņš”.

Uzrakstīti 72  administratīvā 
pārkāpuma protokoli: 55 par Ceļu 
satiksmes noteikumu neievēro-
šanu, 1  protokols par ārkārtējās 
situācijas un izņēmuma stāvokļa 
laikā noteikto ierobežojumu un 
aizliegumu pārkāpšanu, 1 par vides 
un dabas resursu aizsardzības aiz-

sargjoslā un tauvas joslā noteikto 
prasību un aprobežojumu pārkāp-
šanu, 1  protokols par atkritumu 
apsaimniekošanas Saulkrastu no-
vadā prasību pārkāpšanu – atkritu-
mu dedzināšanu, 7 par alkoholisko 
dzērienu vai citu apreibinošu vielu 
lietošanu un atrašanos reibumā sa-
biedriskās vietās, 1  protokols par 
sīko huligānismu, 3 par smēķēša-
nas ierobežojumu neievērošanu, 
2 protokoli par nekustamo īpašu-
mu uzturēšanas Saulkrastu nova-
da teritorijā prasību pārkāpšanu, 

1 par zemes apsaimniekošanas pa-
sākumu neizpildīšanu un zāles ne-
pļaušanu, lai novērstu kūlas veido-
šanos. Par dažādiem pārkāpumiem 
izteikti 6 mutiski brīdinājumi. 

Uzsāktas 3  administratīvā pār-
kāpuma lietvedības par alkoholis-
ko dzērienu vai citu apreibinošo 
vielu lietošanu vai atrašanos alko-
holisko dzērienu vai citu apreibi-
nošu vielu ietekmē, ja pārkāpumu 
izdarījis nepilngadīgais.

Par nekustamo īpašumu uztu-
rēšanu atbilstoši Saulkrastu no-

vadā noteiktajām prasībām poli-
cija turpina izsūtīt paziņojumus. 

Līdz 2020.  gada 15.  maijam 
pastiprināti tika kontrolētas per-
sonas ar apstiprinātu COVID-19 
diagnozi, kuru veselības stāvoklis 
pieļāva ārstēšanos mājās.

Saulkrastu pašvaldības poli-
cija vērš uzmanību, ka ikvienam 
nekustamā īpašuma īpašniekam, 
tiesiskajam valdītājam vai apsaim-
niekotājam ir pienākums slēgt lī-
gumu ar SIA „ZAAO” par sadzīves 
atkritumu izvešanu no īpašuma.

Saulkrastu Domes Ziņas
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Dežūrgrupu 
nodrošināšana un 
obligātās mācības 
pirmsskolā
Aiga Vilde,   
Saulkrastu PII „Rūķītis” metodiķe

„Rūķītī” darbojas divas dežūr-
grupas. Pirmsskola aicina uz 
klātienes obligātajām mācībām 
5 un 6 gadus vecus bērnus. 

Saskaņā ar valdības lēmumu 
par obligātās mācības uzsākušo 
bērnu atgriešanos bērnudārzā un 
gatavošanos skolai „Rūķītī” no 

12.  maija tika nodrošināta obli-
gātā pirmsskolas sagatavošana 
klātienē 5 un 6 gadus veciem bēr-
niem – visas septiņas grupas bija 
aktīvas. 

Vairākas pirmsskolēnu ģimenes 
izvēlējās patstāvīgi apgūt pirms-
skolas programmu attālināti sa-
darbībā ar grupu skolotājiem.

Pirmsskola turpina nodrošināt 
dežūrgrupu darbu ārkārtējā situ-
ācijā, ievērojot, lai maksimālais 

bērnu skaits grupā būtu 15. Aiz-
vien īpaša uzmanība tiek pievēr-
sta bērnu labsajūtai. Maijā dar-
bojās divas dežūrgrupas.

Noslēdzās „Džimbas deviņu soļu 
drošības programma” bērniem no 
četriem gadiem. Nodarbības vadīja 
sporta skolotāja Ingūna, „Džimbas” 
drošības aģente. Nodarbību mērķis 
bija izglītot bērnus par personisko 
drošību, lai mazinātu vardarbības 
riskus šo bērnu dzīvē. Programmā 
ar mūziku, rotaļām, filmiņām un 

lomu spēlēm sarežģītas tēmas bēr-
niem kļūst labi saprotamas.

Maijs „Rūķītī” bija darbīgs: tika 
turpināta pagalma labiekārtošana 
un krāsotas nojumes. Saimniecības 
pārzinis Raivis pārsteidza pirms-
skolēnus ar paštaisītu sporta trasi 
„Rūķīša” pagalmā. 

Tika stādīti upeņu un ērkšķogu 
krūmi, piparmētru un aveņu stādi. 
Pirmsskolēniem būs iespēja no-
vērot, kā no stādiem izaug gardas 
ogas, un mieloties ar tām.

Tiek plānots pasākums  – no 
9. līdz 12.  jūnijam notiks grupu 
„Spārīte,” „Pienenīte,” „Pūcīte” 
un „Zīlīte” izlaidums, kurā bērni 
kopā ar mūsu atraktīvajiem darbi-
niekiem izspēlēs un izdzīvos savu 
ceļu uz skolu... ceļa galā viņus sa-
gaidīs veiksmes vēlējumi un maza 
atvadu dāvaniņa no „Rūķīša”. 
Ievērojot drošības noteikumus 
ārkārtas situācijas laikā valstī, 
izlaidumā piedalīsies tikai pirms-
skolēni un pedagogi.

Maijs „Rūķītī” bija darbīgs: tika turpināta pagalma labiekārtošana un 
krāsotas nojumes. Foto: Aiga Vilde

Saimniecības pārzinis Raivis pārsteidza pirmsskolēnus ar paštaisītu sporta trasi „Rūķīša” pagalmā. 
Foto: Aiga Vilde
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„Villa Gaida”: paraugs tūrismam 
ar augstu pievienoto vērtību
Daina Vārpiņa

Saulkrasti kļuvuši bagātāki ar 
vēl vienu skaistu ēku komplek-
su – Sigits Duduris ar sievu  
Diānu apartamentu viesnīcu 
„Villa Gaida” ir izveidojuši par 
vietu, kurā tuviem un tāliem 
viesiem patverties no steigas. 
Katra detaļa šeit tapusi ar lielu 
rūpību un pietāti pret vēsturi, 
ikviens apartaments nosaukts 
kāda zieda vārdā. S. Dudura 
skatījumā Saulkrastos visla-
bāk iederas tūrisma objekti 
ar augstu pievienoto vērtību 
un tādus turpmāk vajadzētu 
veidot vēl un vēl.

– „Villa Gaida” kopš 
pavasara jau uzņēmusi 
pirmos viesus, bet šis ir 
laiks, kad ārzemju tūristi 
vēl pagaidām pie mums 
viesojas maz. Kādu saredzat 
turpmāko Latvijas tūrismu? 

–  Latvijas tūrisma poten-
ciāls pilnībā vēl nav novērtēts. 
Zināms, ka daudzi ārzemnieki 
neiegriežas Rīgā, bet uzreiz do-
das uz Latvijas laukiem. Mums 
visiem vēl ir daudz jāmācās, jā-
paaugstina tūrisma pakalpojumu 
kvalitāte. Par šādas kvalitātes 
pakalpojumiem varētu arī vai-
rāk saņemt. Latvijā ir ļoti daudz 
ko redzēt un apmeklēt! Ceļo ne 
tikai ārzemnieki  – arī Latvijas 
iedzīvotāji arvien vairāk dodas 
vietējos ceļojumos. 

Ceļojot mēs katrs gribam ap-
mesties vietā, kas ir nedaudz labā-
ka par mūsu mājām. Jo vairāk pa-
lielinās Latvijas iedzīvotāju dzīves 
un mājokļu kvalitātes līmenis, jo 
vairāk ir jāaug viesmīlības stan-
dartam. Mums ir iespēja veidot 
gan ēdināšanas, gan viesu uzņem-
šanas tradīcijas tādā līmenī, kāds 
daudzās Eiropas valstīs ir pats par 
sevi saprotams. 

– Pēc jūsu domām, kā rokās 
pašreiz ir Latvijas tūrisms? 

– Ja viesnīcas Rīgā ir arī ārzem-
nieku īpašumi, tad mazie tūrisma 
objekti laukos lielos ārzemju in-
vestorus neinteresē. Lauku tūrisms 
vairāk ir dzīvesstils, nevis bizness! 
Pirms Latvija iestājās Eiropas Sa-
vienībā, kāds gudrs cilvēks man 
teica, ka ar laiku katrs vietējais uz-
ņēmējs vēlēsies sev nelielu viesu 
namu, kafejnīcu un tamlīdzīgi, jo 
pārējo biznesu jau būs pārņēmuši 
ārzemnieki. Toreiz es neticēju, bet 
šodien tā ir realitāte! Arī man bija 
uzņēmums, kas nodarbojās ar bīs-
tamo atkritumu apsaimniekošanu, 
bet pieaugošās konkurences dēļ iz-
lēmu to pārdot skandināviem. 

– Kā jūs sākāt dzīvot 
Saulkrastos? Kā un kad 
radās ideja par apkārtējo 
māju atjaunošanu, tūrisma 
objekta izveidi? 

– Es esmu no Alojas, vēlāk stu-
dēju, dzīvoju Rīgā, un, kad vajadzē-
ja nākt pasaulē vecākajai meitai 
Katei, meklējām, bet nevarējām 
atrast labu vietu, kur ģimenei ap-
mesties pie jūras. Vēlāk radās ide-
ja: ja jau nav piedāvājuma, tad paši 
varētu to izveidot. Šeit, pašreiz ie-
rīkojamajā apartamentu viesnīcas 
kompleksā bija diezgan liels haoss, 
ēkas  – nolaistas. Mantinieki visu 
bija sadalījuši sīkākos īpašumos, 
un es nolēmu iegūt šo visu, lai iz-
veidotu vietu atpūtai ģimenēm. 

Pirmajā stāvā pie mums pašreiz 
uz gadu apmetusies jauna ģimene, 
kurā sieviņa ir gaidībās un mazu-
lis nāks pasaulē, dzīvojot aparta-
mentā „Magone”. Tas rāda, cik pie 
mums ir labi un mierīgi. 

Apartamentu viesnīcu „Villa 
Gaida” sākām atjaunot pirms sep-
tiņiem gadiem, bet īpašumu iegu-
vi uzsāku daudz ātrāk. Vēlāk jau 
rakām vaļā lielās mājas pamatus, 
stiprinājām, noņēmām apšuvumu, 
vedām restaurēt logus  – solīti pa 
solītim... Viss ir paveikts bez kredīt-
līdzekļiem, tādēļ tapis pakāpeniski. 

– Vai un kuri objekti Latvijā 
vai citviet pasaulē jūs iedves-
mojuši veidot tieši šādu tūris-
ma objektu, tik lielu uzmanību 
veltot vēsturiskā saglabāšanai 
un atjaunošanai? 

– Mēs ar ģimeni ļoti daudz ce-
ļojam pa Latviju un pasauli, lielā-
koties paliekam mazās un īpašās 
viesnīcās ar specifisku pieeju, in-
teresantu dizainu u.tml. Fantas-
tiski, kādas viesu uzņemšanas vie-
tas ir pasaulē! 

Viss šeit redzamais vairāk ir 
mana drauga arhitekta Ulda Bart-
kēviča sapņi un vizualizācija rea-
litātē. Piemēram, blakus lielajai 
mājai pašreiz viesu uzņemšanai 
top klēts. Abi savulaik iegājām 
šajā ēkā un redzējām bēdīgo 
ainu, kādu bija radījuši padomju 
laiku atpūtnieki  – miliči  –, vasa-
rās dzīvojot sešos ēkā sadalītajos 
kabūzīšos. U.  Bartkēvičs griestos 

pamanīja šķērsbaļķi un uzreiz pa-
teica, ka ēka ir vērtīga. Tajā brīdī 
izlēmu atjaunot arī šo ēku, nevis 
to nojaukt. No tā brīža sākām vai-
rāk interesēties, kas un kā te agrāk 
dzīvojuši.

– Ko esat uzzinājis par bijušo 
saimnieku dzīvesveidu? Kādi 
tolaik bijuši saulkrastnieki? 

– Pārsteidzoši man šķita tas, ka 
tuvējā Saulkrastu apkārtnē bijušas 
skaistas Vidzemes muižnieku va-
sarnīcas, bet šeit – Pabažu muižas 
zemes, un to dalīšanas laikā ga-
balu ieguva tālbraucējs kapteinis, 
vēlāk arī kuģa īpašnieks Sīmanis 
Skuja. Sākumā kapteiņa ģimenei 
bija neliela mājiņa, vēlāk laikam 
sadzīviskie apstākļi uzlabojās, jo 
tika izīrētas divas diezgan greznas 
vasarnīcas. Viena no ēkām Pirmo 
pasaules karu nepārdzīvoja. Es ap-
zinos, ka, dzīvojot šeit pat 100 ga-

„Mēs gribam radīt 
mājīgumu, tādēļ lielu 
uzmanību pievēršam 

detaļām, faktūrai 
u.tml.” 

Pirms vairāk nekā gadsimta šeit 
saimniekoja tālbraucējs kapteinis 
Sīmanis Skuja, un ēka piedzīvojusi 
dažādus laikus un iemītniekus. Šajā 
pavasarī pēc rūpīgas atjaunošanas 
tā vērusi durvis vietējiem un 
ārzemju ceļotājiem kā apartamentu 
viesnīca „Villa Gaida”.
Foto: no Sigita Dudura privātā 
arhīva

Sigits Duduris ir pārliecināts, ka 
Saulkrastos nepieciešami tūrisma 
objekti ar augstu pievienoto vērtību, 
no kā visi būtu lielāki ieguvēji. 
Turklāt, jo vairāk viesu uzņēmēju un 
ēdinātāju, jo ceļotājiem būs lielāka 
izvēle un vēlme šeit braukt atpūsties. 
Foto: Daina Vārpiņa 

Tā pirms vairāk nekā gadsimta dzīvi Saulkrastos vadīja vietējie un viesi. 
Foto: no Sigita Dudura privātā arhīva
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dus, nekad nebūšu īstens vietējais 
atšķirībā, piemēram, no maniem 
kaimiņiem, kuri vienā uzvārdā te 
dzīvo vismaz jau 150  gadus dau-
dzās paaudzēs!

– Vai „Villa Gaida” var 
atmaksāties kā biznesa 
objekts, vai tomēr tas ir tikai 
ieguldījums jūsu ģimenes 
īpašumā? 

–  Ikdienā es vadu savu vides 
konsultāciju biroju un šeit vairāk 
esmu sapņotājs par to, kā un kam 
jābūt. Biznesa aprēķinus „Villas 
Gaida” attīstīšanai veica mana 
sieva Diāna. Par objekta attīstību 
mums sākotnēji bija ļoti daudz 
diskusijas! Tomēr abi esam ļoti 
aizrāvušies ar viesnīcas attīstību, 
un mums ir svarīgi, lai objekts spēj 
pats sevi uzturēt. Tā atmaksāšanās 
ir sekundāra, taču tuvākajos 15 
līdz 20 gados labos apstākļos tam 
vajadzētu izdoties! Mēs būtu sā-
kuši strādāt jau iepriekšējā gadā, 
bet diemžēl 2019. gada maijā lie-
lajā mājā notikušā ugunsgrēka dēļ 
viesu uzņemšanu nācās atcelt... 

– Kā ikdienā organizējat 
viesu uzņemšanu? Kādi ir 
turpmākie plāni? 

–  Aptuveni puse rezervāciju 
tiek veikta „Villa Gaida” mājasla-
pā, puse  – starptautiskajā rezer-

vēšanas sistēmā Booking.com, 
ko izmanto arī vietējie ceļotāji. 
Pagaidām ārzemju ceļotāju inte-
rese pašreizējās situācijas dēļ ir 
mazāka, bet skaidrs, ka eiropieši 
meklē kvalitatīvas atpūtas iespē-
jas. Tiecamies, lai nesezonā viesi 
pie mums paliktu vismaz divas 
naktis, bet sezonā ilgāk – vismaz 
piecas. Vienu apartamentu šajā 
vasarā viesi ir rezervējuši pat uz 
mēnesi. Vēl ir iecere turpmāk 
vairāk piesaistīt ilgāk dzīvojošus 
klientus. No šejienes ir iespējams 
viegli un ātri izbraukāt arī uz dar-
bu Rīgā. 

Līdz šim mums ir ļoti veicies 
ar viesiem, kuri emocionāli augsti 
novērtē mūsu darbu. Mums ir sa-
jūta, ka viņi pirms došanās mājās 
aiz cieņas pret mūsu veikumu visu 
līdz sīkumam aiz sevis sakārto, – 
jā, tā dara pat gados jauni cilvēki! 

Visos apartamentos ir ierīkotas 
virtuves, kurās viesi var gatavot. 
Ar laiku trešajā mājā būs pieejama 
sabiedriskā ēdināšana, bet noteik-
ti atradīsim partneri – profesionā-
li šajā jomā. 

Vēl viens virziens turpmāk 
būtu atveseļošanās komplekss ar 
fizioterapijas procedūrām cilvē-
kiem, kuriem sāp galva, mugura. 
Tiem, kuri ikdienā ir stresā, šķī-
bi, greizi sēž birojos, pie mums 
būtu iespēja saņemt īsu atvese-

ļošanās kursu. Tam ir paredzēta 
vēl viena ēka, kas pagaidām ir 
skiču projekts.

– Apartamentu viesnīcas 
iekārtošanai Vidzemē un 
citviet Latvijā esat atradis 
dažādas senas lietas, kas ir 
rūpīgi restaurētas un „dzīvo” 
jaunu dzīvi. Vai kaut kas no 
tā visa ir arī no Saulkrastiem? 

–  Uz vietas bija saglabājušās 
ļoti maz lietas – bēniņos atradām 
dažus salauztus krēslus. Reiz so-
ciālajos tīklos uzrakstīju, ka tre-
šajā mājā – Rīgas ielas pusē mēs 
drīzumā varētu izveidot seno grā-
matu bibliotēku, un saulkrastnieki 
atsaucīgi mums tās piedāvā. Mūs 
interesē grāmatas, kas izdotas 
pirms Otrā pasaules kara. Senās 
grāmatas ir liela vērtība! 

Mēs gribam radīt mājīgumu, 
tādēļ lielu uzmanību pievēršam 
detaļām, faktūrai u.tml. 

Piemēram, mūsu skaistākajā 
apartamentā „Roze” ir restaurē-

tas Latvijas meistaru mēbeles, 
virtuvē pie sienas – zelta flīzes, 
virtuve ierīkota verandā, no kuras 
ir iespējams iziet uz terases. Caur 
priedēm var saredzēt jūru! 

Sabiedrībā nav daudz cilvē-
ku, kuri profesionāli spēj novēr-
tēt šādu senu lietu vērtību un to 
restaurācijā ieguldīto darbu, bet 
intuitīvi tomēr sajūt tajās ielikto 
enerģiju. Ielas mājā atjaunosim 
malkas krāsnis. Dabīgais siltums, 
pārdomātais apgaismojums, senās 
mēbeles un grāmatas radīs ļoti 
īpašu vidi! Cilvēkiem būs iespēja 
pasēdēt, paklausīties mūziku, pa-
lasīt. Arī kafejnīcā – restorānā būs 
ļoti mierīga gaisotne. Steigai pie 
mums nav vietas! 

– Vai bez restorāna un 
seno grāmatu bibliotēkas 
„Villa Gaida” būs pieeejama 
vietējiem iedzīvotājiem vēl kā 
citādi? 

–  Katru gadu jūnija sākumā 
esam iecerējuši rīkot nelielus Dār-
za svētkus, svinot „Villa Gaida” 
vārda dienu. Šogad ārkārtas situā-
cijas dēļ valstī tas vēl neizdevās. 
Varētu būt atsevišķas muzikālās 
tikšanās ar akustiskās mūzikas 
izpildītājiem un citi nelieli pasā-
kumi. Pagaidām vēl domājam par 
konceptu. Šādi mēs būtu atvērtāki 
plašākam cilvēku lokam, bet šeit 
noteikti nekad nenotiks skaļas 
svinības, kāzas u.tml. Klusums un 
miers mums ir svarīgākais! 

– Kādas interesantas vietas 
un iespējas Saulkrastos jūs 
ieteiktu atpūtniekam? 

– „Villa Gaida” mājaslapā mēs 
izveidosim sadaļas ar ieteikumiem 
atbilstoši cilvēku interesēm. Ja kā-
dam interesē vēsture, es iesaku 
apmeklēt Saulkrastu velomuzeju, 
apskatīt vairākas koka celtnes, 
piemēram, viesnīcu „Strand”, do-
ties arī uz Liepupes muižu, Bīriņu 
pili. Ja interesē daba, noteikti jā-
dodas pastaigā pa Saulrieta taku, 
Baltā kāpa ir unikāla! Ir plašas ie-
spējas vērot dabu, kā zvejnieki iet 
jūrā, pašiem makšķerēt. Aktīvākie 
var izmantot velonomu, kāpās iz-
skriet krosiņu, spēlēt tenisu, cen-
tra pludmalē ir pieejami dažādi 
trenažieri. Tuvu ir arī Vidzemes 
slēpošanas kalni un trases Sigul-
dā, Cēsīs. Mēs vēlamies sagaidīt 
arī viesus, kuriem patīk mierīgāka 
atpūta – lasīšana, vīna baudīšana, 
delikateses. Prieks, ka atkal darbu 
kaimiņos sācis restorāns „Pino” 
viesnīcā „Pine resort”, labi paēst 
ir iespējams arī kafejnīcā „Baltā 
kāpa”. 

– „Villa Gaida” izveidē ir 
iesaistīti daudzi prasmīgi 
meistari un citi speciālisti. Vai 
viņi ir arī vietējie? 

–  Jā, mums ir ļoti veicies, ka 
speciālisti ir arī vietējie sava aro-
da meistari. Varu teikt, ka jebkurš 
meistars un uzņēmums, ar ko 

esam sadarbojušies, strādā ļoti 
atbildīgi: būvnieki, bruģa licēji, 
dārza iekopēji u.c. Priecē, ka ir arī 
gados jauni speciālisti, ne tikai ve-
cāki kungi. 

Saulkrastos dzīvo fantastiski 
cilvēki, par ko īpaši pārliecinājā-
mies arī pēc pagājušā gada uguns-
nelaimes. Man tik daudzi apjau-
tājās, vai nepieciešams palīdzēt, 
kaut ko satīrīt, salabot utt. 

– Vai pats iesaistāties 
Saulkrastu sabiedriskajā 
dzīvē, tiekaties ar 
uzņēmējiem? 

– Tik, cik man tam atliek laika. 
Mēģinu risināt atsevišķus jautāju-
mus ne tikai par savu viesu namu, 
bet par vispārējo viesmīlību un at-
tīstību Saulkrastos. Man ir svarīgi 
zināt, kas Saulkrasti grib būt turp-
māk!? Kad tiek runāts par jaunām 
ražotnēm vai gāzes termināļa iz-
veidi, tad Saulkrasti ir kūrortpilsē-
ta. Ja nonākam līdz tam, ka mums 
katram nedaudz jāmaina para-
dumi, lai veidotos kūrortpilsēta, 
kādai tai jābūt  – ar klusumu un 
svaigu gaisu, nevis nepārtraukti 
rejošiem suņiem, agrās rīta stun-
dās skanošiem motorzāģiem un 
degošu lapu un sadzīves atkritu-
mu smaku  –, tad situāciju izpro-
tošie ir mazākumā... Piemēram, 
es Helsinkos noskatījos, ka rudenī 
lapas ir iespējams nevis savākt, 
bet sasmalcināt ar zāles pļāvē-
ju – pārbrauc pāri, visu atstāj, kā 
ir, bet pavasarī labi aug jaunā zāle. 
Saulkrastu smilšainajai piejūras 
zemei pat ir veselīgi saņemt ne-
daudz vairāk komposta. Es varu 
apstiprināt, ka nekādi kaitēkļi šādi 
nesavairojas! 

Ja Saulkrastu viesis atbrauc, 
vietas trūkuma dēļ novieto auto-
mašīnu, par 40 centimetriem pār-
sniedzot zīmes atļauto attālumu, 
un dabū sodu, viņš taču otrreiz 
vairs nebrauks! Pārkāpt notei-
kumus nedrīkst, bet ar cilvēkiem 
taču var aprunāties un brīdināt. 

Ja Saulkrasti ir kūrortpilsēta, 
pret viesiem mums visiem ir jāiz-
turas viesmīlīgi! Ir utopiski cerēt, 
ka tikai nodokļu atlaides dēļ at-
nāks kāds investors un Saulkrastos 
uzcels SPA viesnīcu par 10 miljo-
niem eiro. Šādi investori skatās uz 
Jūrmalu, Pērnavu, bet Saulkrastos 
tūrisms vienmēr interesēs mazos 
uzņēmējus. Es redzu, ka viens 
kaimiņš izīrē māju atpūtniekiem, 
otrs  – mājas daļu. Ļoti labi! Abi 
ar Diānu no sirds vēlamies, kaut 
tādi būtu vairāk, arī labas kafejnī-
cas, restorāni u.c. Ja pat gar abām 
Rīgas ielas malām katra māja 
uzņemtu viesus, mēs visi būtu 
ieguvēji. Es nerunāju par konku-
renci, bet par lielāku izvēli! Šādi 
Saulkrasti dabiski veidosies par 
kūrortpilsētu. Mēs vēlamies, lai 
šeit brauktu maksātspējīgi klien-
ti, jo viņi arī atstās vairāk naudas 
kafejnīcās, veikalos. Saulkrastiem 
nav labuma no atbraucēja, kurš 
kaut kur paliek par 20 eiro, atvedis 
līdzi savu šašliku, izmētā pudeles 
un aizbrauc. Mums visiem jātiecas 
uz kvalitāti, nevis kvantitāti! 

– Kādēļ viesu namam devāt 
vārdu „Villa Gaida”? 

– Manas vecmāmiņas vārds bija 
Gaida. Viņa mani izaudzināja... 

„Es apzinos, ka, dzīvojot šeit pat 100 gadus, 
nekad nebūšu īstens vietējais atšķirībā, 

piemēram, no maniem kaimiņiem, 
kuri vienā uzvārdā te dzīvo vismaz 
jau 150 gadus daudzās paaudzēs!”

„Villa Gaida” viss smaržo pēc koka, lineļļas un senatnes, bet netrūkst arī modernu elementu, kas atpūtnieku dzīvi 
padara ērtāku.  Foto: No Sigita Dudura privātā arhīva

„Villā Gaida” katrs apartaments ir nosaukts zieda vārdā, un viesi var izvēlēties dzīvot „Ūdensrozē”, „Saulespuķē”, 
„Magonē”, „Peonijā” vai greznajā „Rozē”.  Foto: No Sigita Dudura privātā arhīva
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2020. gada 26. februārī SAISTOŠIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. SN 3/2020  
Apstiprināti Saulkrastu novada domes 2020. gada 26. februāra sēdē (prot. Nr. 8/2020§7)
Grozījumi Saulkrastu novada domes 2016. gada 30. novembra saistošajos 
noteikumos Nr. SN 24/2016 „Kārtība, kādā Saulkrastu novada pašvaldība piešķir 
un izmaksā kompensāciju par pakalpojumu, kuru bērns saņem pie privātā bērnu 
uzraudzības pakalpojuma sniedzēja vai privātajā pirmsskolas izglītības iestādē”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās 
daļas 4. punktu, 43. panta trešo daļu, Izglītības likuma 
17. panta 2.4 daļu.

Izdarīt Saulkrastu novada domes 2016. gada 30. novembra 
saistošajos noteikumos Nr. SN 24/2016 „Kārtība, kādā 
Saulkrastu novada pašvaldība piešķir un izmaksā kompensāciju 
par pakalpojumu, kuru bērns saņem pie privātā bērnu 
uzraudzības pakalpojuma sniedzēja vai privātajā pirmsskolas 
izglītības iestādē” (turpmāk – Noteikumi) šādus grozījumus:

1. Svītrot 4.2. apakšpunktā vārdus “, un to darbības vieta 
Bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzēju reģistrā ir 
Saulkrastu novada administratīvajā teritorijā”.

2. Svītrot 4.3. apakšpunktā vārdus “, un to darbības vieta 
Bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzēju reģistrā ir 
Saulkrastu novada administratīvajā teritorijā”.

3. Svītrot 22.4. apakšpunktu. 
PASKAIDROJUMA RAKSTS
1. Projekta nepieciešamības pamatojums. Saulkrastu 
novada domes 2016. gada 30. novembra saistošajos noteikumos 
Nr. SN 24/2016 „Kārtība, kādā Saulkrastu novada pašvaldība 
piešķir un izmaksā kompensāciju par pakalpojumu, kuru bērns 
saņem pie privātā bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja 
vai privātajā pirmsskolas izglītības iestādē” noteikts, ka 
iesaistīties pašvaldības kompensētā pirmsskolas vecuma bērnu 
izglītības pakalpojuma sniegšanā vai uzraudzības pakalpojuma 
sniegšanā var privātie pirmsskolas vecuma bērnu uzraudzības 

pakalpojuma sniedzēji, kuri ir reģistrēti normatīvajos aktos 
noteiktajā kārtībā, nodrošina pakalpojumus pilnu laiku un 
to darbības vieta Bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzēju 
reģistrā ir Saulkrastu novada administratīvajā teritorijā. 
Saistošie noteikumi izstrādāti, lai paplašinātu kompensācijas 
saņēmēju loku, nodrošinot, ka pakalpojums, kuru bērns saņem 
pie privātā bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja vai 
aukles, teritoriāli netiek ierobežots.
2. Īss projekta satura izklāsts. Saistošie noteikumi izstrādāti, 
lai paplašinātu kompensācijas saņēmēju loku, nodrošinot, ka 
pakalpojums, ko bērns saņem pie privātā bērnu uzraudzības 
pakalpojuma sniedzēja vai aukles, teritoriāli netiek ierobežots.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības 
budžetu. Pašvaldības izdevumi, pamatojoties uz rindu 
pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē „Rūķītis”, plānoti 
60 000 euro apmērā.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz 
sociāli ekonomisko stāvokli (uzņēmējdarbības vidi) 
pašvaldības teritorijā. Saistošie noteikumi tieši neietekmē 
uzņēmējdarbības vidi Saulkrastu novada pašvaldības teritorijā.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām. 
Institūcija, kurā privātpersona var vērsties Noteikumu 
piemērošanā, ir Saulkrastu novada dome.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām. 
Izstrādājot saistošos noteikumus, ņemti vērā privātpersonu 
ierosinājumi par pakalpojuma sniegšanas teritorijas 
paplašināšanu.

Normunds Līcis, domes priekšsēdētājs

2019. gada 27. novembrī SAISTOŠIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. SN 16/2019 Apstiprināti Saulkrastu novada domes 2019. gada 27. novembra sēdē (prot. Nr. 30/2019§43) 
Grozījumi 2011. gada 26. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 12 „Par atkritumu apsaimniekošanu Saulkrastu novadā”
Izdoti saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 8. panta 
pirmās daļas 3. punktu.

1. Izdarīt Saulkrastu novada domes 2011. gada 
26. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 12 „Par atkritumu 
apsaimniekošanu Saulkrastu novadā” (turpmāk – 
Noteikumi) šādus grozījumus:

1.1. Svītrot 32. punktu.
1.2. Izteikt 33. punktu šādā redakcijā:
„33. Par saistošo noteikumu pārkāpumiem vai 
citu atkritumu apsaimniekošanas jomu regulējošo 
normatīvo aktu pārkāpumiem fiziskām un juridiskām 
personām piemēro brīdinājumu vai naudas sodu: 
fiziskai personai – līdz 100 naudas soda vienībām, 
juridiskai personai – līdz 300 naudas soda vienībām.”.

1.3. Izteikt 36. punktu šādā redakcijā:
„36. Administratīvā pārkāpuma procesu par 
noteikumos minētajiem pārkāpumiem līdz 
administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai veic: 

36.1. Saulkrastu novada pašvaldības policijas 
amatpersonas;
36.2. ar Saulkrastu novada domes lēmumu 
pilnvarotas pašvaldības iestāžu amatpersonas;

36.3. Valsts vides dienesta amatpersonas.”.
1.4. Izteikt 37. punktu šādā redakcijā:

„37. Administratīvā pārkāpuma lietas izskata Saulkrastu 
novada pašvaldības Administratīvā komisija.”.

1.5. Aizstāt 59. punktā skaitli „28.1.” ar skaitli „30.1.”.
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā vienlaikus ar 
Administratīvās atbildības likumu.

PASKAIDROJUMA RAKSTS
1. Projekta nepieciešamības pamatojums. 2020. gada 
1. janvārī stājas spēkā Administratīvās atbildības 
likums. Lai nodrošinātu saistošo noteikumu atbilstību 
Administratīvās atbildības likumam, ir nepieciešami 
saistošo noteikumu grozījumi, kas noteic administratīvā 
pārkāpuma procesu un administratīvā pārkāpuma 
izskatīšanu. 
Saistošie noteikumi stājas spēkā vienlaikus ar 
Administratīvās atbildības likumu.
2. Īss projekta satura izklāsts. Saistošie noteikumi 
izdoti, lai nodrošinātu saistošo noteikumu atbilstību 
Administratīvās atbildības likumam, kas stājas spēkā 
2020. gada 1. janvārī.

Saistošie noteikumi nosaka:
•	 iestādi, kas veic administratīvā pārkāpuma 

procesu par noteikumos minētajiem pārkāpumiem 
un izskata Administratīvā pārkāpuma lietu;

•	 maksimālo piemērojamo naudas sodu, izsakot to 
naudas soda vienībās;

•	 redakcionālu precizējumu 59. punktā.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz 
pašvaldības budžetu. Saistošajos noteikumos nav 
paredzēta ietekme uz pašvaldības budžetu.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz 
uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā. Nav 
attiecināma.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām. 
Administratīvā pārkāpuma procesu veic Saulkrastu 
pašvaldības policijas amatpersonas, ar Saulkrastu 
novada domes lēmumu pilnvarotas pašvaldības iestāžu 
amatpersonas vai Valsts vides dienesta amatpersonas. 
Administratīvā pārkāpuma lietu izskata Saulkrastu novada 
Administratīvā komisija.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām. 
Nav attiecināma.

Normunds Līcis, domes priekšsēdētājs

2019. gada 27. novembrī SAISTOŠIE NOTEIKUMI 
Saulkrastos Nr. SN 21/2019  
Apstiprināti Saulkrastu novada domes 2019. gada 
27. novembra sēdē (prot. Nr. 30/2019§43) 

Grozījumi Saulkrastu novada domes 
2015. gada 29. aprīļa saistošajos 
noteikumos Nr. 6 „Par Saulkrastu 
novada pašvaldības pludmales un 
peldvietu lietošanu”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43. panta pirmās 
daļas 2. punktu un trešo daļu.

1. Izdarīt Saulkrastu novada domes 2015. gada 
29. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 6 „Par 
Saulkrastu novada pašvaldības pludmales un 
peldvietu lietošanu” (turpmāk – Noteikumi) šādus 
grozījumus:
1.1. Izteikt 9. punktu šādā redakcijā:
„9. Par noteikumu neievērošanu pārkāpējam 
piemēro brīdinājumu vai naudas sodu: fiziskai 
personai – līdz 100 naudas soda vienībām, juridiskai 
personai – līdz 300 naudas soda vienībām.”.
1.2.  Izteikt 10. punktu šādā redakcijā:
„10. Administratīvā pārkāpuma procesu par 
noteikumos minētajiem pārkāpumiem, izņemot 
lietas par bērnu izdarītajiem administratīvajiem 
pārkāpumiem, līdz administratīvā pārkāpuma lietas 
izskatīšanai veic Saulkrastu pašvaldības policijas 
amatpersonas. Administratīvā pārkāpuma lietu 
izskata Saulkrastu pašvaldības policijas priekšnieks.”.
1.3. Svītrot 11. punktu.

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā vienlaikus ar 
Administratīvās atbildības likumu.

PASKAIDROJUMA RAKSTS
1. Projekta nepieciešamības pamatojums. 2020. gada 
1. janvārī stājas spēkā Administratīvās atbildības likums. Lai 
nodrošinātu saistošo noteikumu atbilstību Administratīvās 
atbildības likumam, ir nepieciešami saistošo noteikumu 
grozījumi, kas noteic administratīvā pārkāpuma procesu un 
administratīvā pārkāpuma izskatīšanu. 
Saistošie noteikumi stājas spēkā vienlaikus ar Administratīvās 
atbildības likumu.
2. Īss projekta satura izklāsts. Saistošie noteikumi izdoti, lai 
nodrošinātu saistošo noteikumu atbilstību Administratīvās 
atbildības likumam, kas stājas spēkā 2020. gada 1. janvārī.
Saistošie noteikumi nosaka:

•	 iestādi, kas veic administratīvā pārkāpuma procesu 
par noteikumos minētajiem pārkāpumiem un 
izskata Administratīvā pārkāpuma lietu;

•	 maksimālo piemērojamo naudas sodu, izsakot to 
naudas soda vienībās.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības 
budžetu. Saistošie noteikumi neparedz ietekmi uz pašvaldības 
budžetu.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz 
uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā. Nav 
attiecināma.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām. 
Administratīvā pārkāpuma procesu veic Saulkrastu pašvaldības 
policijas amatpersonas, administratīvā pārkāpuma lietu izskata 
Saulkrastu pašvaldības policijas priekšnieks.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām. Nav 
attiecināma.

Normunds Līcis, domes priekšsēdētājs

2020. gada 29. aprīlī SAISTOŠIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. SN 10/2020 
Apstiprināti Saulkrastu novada domes 2020. gada 29. aprīļa sēdē (prot. Nr. 16/2020§7) 
Grozījumi Saulkrastu novada domes 2015. gada 30. septembra saistošajos 
noteikumos Nr. SN 23/2015 „Par pašvaldības nodevām Saulkrastu novadā”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par nodokļiem un nodevām” 12. panta 
pirmās daļas 1., 2., 4., 7., 9. un 10. punktu, likuma „Par 
pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 3. punktu un 21. panta 
pirmās daļas 15. punktu, Ministru kabineta 2005. gada 28. jūnija 
noteikumu Nr. 480 „Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var 
uzlikt pašvaldību nodevas” 3. punktu.

1. Izdarīt šādus grozījumus Saulkrastu novada domes 
2015. gada 30. septembra saistošajos noteikumos 
Nr. SN 23/2015 „Par pašvaldības nodevām 
Saulkrastu novadā” (turpmāk – Noteikumi):
1.1. Izteikt 33. punktu šādā redakcijā:

„33. Par šo noteikumu 10., 14., 20. un 24. punkta prasību 
neievērošanu piemērojams brīdinājums vai naudas sods. 
Maksimālais naudas sods par noteikumu neievērošanu 
fiziskām personām ir līdz 100 naudas soda vienībām, 
juridiskām personām – līdz 300 naudas soda vienībām.”.

1.2. Izteikt 34. punktu šādā redakcijā:
„34. Administratīvā pārkāpuma procesu par noteikumos 
minētajiem pārkāpumiem līdz administratīvā 
pārkāpuma lietas izskatīšanai veic Saulkrastu 
pašvaldības policijas amatpersonas. Administratīvā 
pārkāpuma lietu izskata Saulkrastu novada pašvaldības 
Administratīvā komisija.”.

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā vienlaikus ar 
Administratīvās atbildības likumu.

PASKAIDROJUMA RAKSTS
1. Projekta nepieciešamības pamatojums. 2018. gada 
25. oktobrī pieņemts Administratīvās atbildības likums, kas 

stājas spēkā 2020. gada 1. jūlijā. Lai nodrošinātu saistošo 
noteikumu atbilstību Administratīvās atbildības likumam, 
ir nepieciešami saistošo noteikumu grozījumi, kas noteic 
administratīvā pārkāpuma procesu un administratīvā 
pārkāpuma izskatīšanu. 
Saistošie noteikumi stājas spēkā vienlaikus ar 
Administratīvās atbildības likumu.
2. Īss projekta satura izklāsts. Saistošie noteikumi izdoti, lai 
nodrošinātu saistošo noteikumu atbilstību Administratīvās 
atbildības likumam, kas stājas spēkā 2020. gada 1. jūlijā.
Saistošie noteikumi nosaka:

•	 iestādi, kas veic administratīvā pārkāpuma proce-
su par noteikumos minētajiem pārkāpumiem un 
izskata administratīvā pārkāpuma lietu;

•	 soda veidu un apjomu par noteiktiem pārkāpumiem.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašval-
dības budžetu. Saistošie noteikumi neparedz ietekmi uz 
pašvaldības budžetu.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņē-
mējdarbības vidi pašvaldības teritorijā. Nav attiecināma.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām. 
Administratīvā pārkāpuma procesu veic Saulkrastu pašval-
dības policijas amatpersonas, administratīvā pārkāpuma 
lietu izskata Saulkrastu novada pašvaldības Administratī-
vā komisija.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām. 
Nav attiecināma.

Normunds Līcis, domes priekšsēdētājs
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2019. gada 27. novembrī SAISTOŠIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. SN 19/2019 
Apstiprināti Saulkrastu novada domes 2019. gada 27. novembra sēdē (prot. Nr. 30/2019§43)
Grozījumi Saulkrastu novada domes 2008. gada 23. decembra saistošajos noteikumos Nr. 40 „Saulkrastu pilsētas 
kapsētas uzturēšanas noteikumi”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43. panta trešo daļu.

1. Izdarīt Saulkrastu novada domes 2008. gada 
23. decembra saistošajos noteikumos Nr. 40 
„Saulkrastu pilsētas kapsētas uzturēšanas noteikumi” 
(turpmāk – Noteikumi) šādus grozījumus:
1.1. Izteikt 54. punktu šādā redakcijā:

„54. Administratīvā pārkāpuma procesu par šajos 
noteikumos minēto prasību pārkāpumiem līdz 
administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai veic 
Saulkrastu pašvaldības policijas amatpersonas. 
Administratīvā pārkāpuma lietu izskata 
Saulkrastu novada pašvaldības Administratīvā 
komisija.”.

1.2.  Izteikt 55. punktu šādā redakcijā:
„55. Par šajos noteikumos minēto prasību pārkā-
pumiem piemēro brīdinājumu vai naudas sodu 
fiziskām personām un juridiskajām personām līdz 
14 naudas soda vienībām.”.

1.3. Izteikt 56. punktu šādā redakcijā:

„56. Administratīvais sods neatbrīvo pārkāpuma 
izdarītāju no pienākuma novērst pārkāpumu un 
no pārkāpuma rezultātā nodarīto zaudējumu atlī-
dzināšanas.”.

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā vienlaikus ar 
Administratīvās atbildības likumu.

PASKAIDROJUMA RAKSTS
1. Projekta nepieciešamības pamatojums. 2020. gada 
1. janvārī stājas spēkā Administratīvās atbildības likums. Lai 
nodrošinātu saistošo noteikumu atbilstību Administratīvās 
atbildības likumam, ir nepieciešami saistošo noteikumu 
grozījumi, kas noteic administratīvā pārkāpuma procesu un 
administratīvā pārkāpuma izskatīšanu. 
Saistošie noteikumi stājas spēkā vienlaikus ar 
Administratīvās atbildības likumu.
2. Īss projekta satura izklāsts. Saistošie noteikumi 
izdoti, lai nodrošinātu saistošo noteikumu atbilstību 
Administratīvās atbildības likumam, kas stājas spēkā 
2020. gada 1. janvārī.

Saistošie noteikumi nosaka:
•	 iestādi, kas veic administratīvā pārkāpuma procesu 

par noteikumos minētajiem pārkāpumiem un izska-
ta Administratīvā pārkāpuma lietu;

•	 maksimālo piemērojamo naudas sodu, izsakot to 
naudas soda vienībās.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašval-
dības budžetu. Saistošie noteikumi neparedz ietekmi uz 
pašvaldības budžetu.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmēj-
darbības vidi pašvaldības teritorijā. Nav attiecināma.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām. 
Administratīvā pārkāpuma procesu veic Saulkrastu pašvaldī-
bas policijas amatpersonas, administratīvā pārkāpuma lietu 
izskata Saulkrastu novada Administratīvā komisija.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām. 
Nav attiecināma. 

Normunds Līcis, domes priekšsēdētājs

2019. gada 27. novembrī SAISTOŠIE NOTEIKUMI 
Nr. SN 23/2019 
Apstiprināti Saulkrastu novada domes 2019. gada 
27. novembra sēdē (prot. Nr. 30/2019§43) 
Grozījumi Saulkrastu novada domes 
2015. gada 29. aprīļa saistošajos 
noteikumos Nr. 5 „Par sabiedrisko 
kārtību Saulkrastu novadā”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43. panta 
pirmās daļas 4. punktu, Pirotehnisko izstrādājumu aprites 
likuma 17. panta piekto daļu.

1. Izdarīt šādus grozījumus Saulkrastu novada do-
mes 2015. gada 29. aprīļa saistošajos noteikumos 
Nr. 5 „Par sabiedrisko kārtību Saulkrastu novadā” 
(turpmāk – Noteikumi):

1.1. Izteikt 7. punktu šādā redakcijā:
„7. Par noteikumu neievērošanu pārkāpējam piemēro 
brīdinājumu vai naudas sodu: fiziskai personai – līdz 
100 naudas soda vienībām, juridiskai personai – līdz 
300 naudas soda vienībām.”.

1.2.  Izteikt 8. punktu šādā redakcijā:
„8. Administratīvā pārkāpuma procesu par noteikumos 
minētajiem pārkāpumiem līdz administratīvā pārkā-
puma lietas izskatīšanai veic Saulkrastu pašvaldības 
policijas amatpersonas. Administratīvā pārkāpuma lietu 
izskata Saulkrastu pašvaldības policijas priekšnieks.”.

1.3. Svītrot 8.1 punktu.
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā vienlaikus ar Admi-

nistratīvās atbildības likumu.

PASKAIDROJUMA RAKSTS
1. Projekta nepieciešamības pamatojums. 2020. gada 
1. janvārī stājas spēkā Administratīvās atbildības likums. 
Lai nodrošinātu saistošo noteikumu atbilstību Administra-
tīvās atbildības likumam, ir nepieciešami saistošo noteiku-
mu grozījumi, kas noteic administratīvā pārkāpuma proce-
su un administratīvā pārkāpuma izskatīšanu. 
Saistošie noteikumi stājas spēkā vienlaikus ar Administratī-
vās atbildības likumu.
2. Īss projekta satura izklāsts. Saistošie noteikumi izdoti, lai 
nodrošinātu saistošo noteikumu atbilstību Administratīvās 
atbildības likumam, kas stājas spēkā 2020. gada 1. janvārī.
Saistošie noteikumi nosaka:

•	 iestādi, kas veic administratīvā pārkāpuma proce-
su par noteikumos minētajiem pārkāpumiem un 
izskata Administratīvā pārkāpuma lietu;

•	 maksimālo piemērojamo naudas sodu, izsakot to 
naudas soda vienībās.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašval-
dības budžetu. Saistošie noteikumi neparedz ietekmi uz 
pašvaldības budžetu.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņē-
mējdarbības vidi pašvaldības teritorijā. Nav attiecināma.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām. Ad-
ministratīvā pārkāpuma procesu veic Saulkrastu pašvaldī-
bas policijas amatpersonas, administratīvā pārkāpuma lietu 
izskata Saulkrastu pašvaldības policijas priekšnieks.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām. 
Nav attiecināma.

Normunds Līcis, domes priekšsēdētājs

2020. gada 29. aprīlī SAISTOŠIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. SN 12/2020 
Apstiprināti Saulkrastu novada domes 2020. gada 29. aprīļa sēdē (prot. Nr. 16/2020§23)
Grozījumi Saulkrastu novada domes 2017. gada 30. augusta saistošajos 
noteikumos Nr. 14 „Par nekustamā īpašuma nodokli un nekustamā īpašuma 
nodokļa atvieglojumu piemērošanu Saulkrastu novadā”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 
5. panta trešo un ceturto daļu. 

1. Izdarīt šādus grozījumus Saulkrastu novada domes 
2017. gada 30. augusta saistošajos noteikumos Nr. 14 
„Par nekustamā īpašuma nodokli un nekustamā īpašuma 
nodokļa atvieglojumu piemērošanu Saulkrastu novadā” 
(turpmāk – Noteikumi): 
1.1.  Papildināt Noteikumus ar 2.¹punktu šādā redakcijā:

„2.¹ Nodokļa maksātāju kategorijas, kuri ir 
saimnieciskās darbības veicēji un pretendē uz 
atvieglojumu, Pašvaldībā iesniedz de minimis atbalsta 
uzskaites veidlapu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par 
de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un 
de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem.”;

1.2.  Papildināt Noteikumu 27. punktu ar 27.1., 27.2., 
27.3., 27.4., 27.5. un 27.6. apakšpunktiem šādā redakcijā:

„27.1. Atbalsts netiek piešķirts, ja atbalsta 
pretendentam ar tiesas spriedumu ir pasludināts 
maksātnespējas process vai ar tiesas spriedumu 
tiek īstenots tiesiskās aizsardzības process, vai ar 
tiesas lēmumu tiek īstenots ārpustiesas tiesiskās 
aizsardzības process, tam uzsākta bankrota 
procedūra, piemērota sanācija vai mierizlīgums vai tā 
saimnieciskā darbība ir izbeigta.
27. 2. Atbalstu nepiešķir saimnieciskās darbības 
nozarēm un darbībām, kuras minētas Komisijas 
regulas Nr. 1407/2013 1. panta 1. punktā.
27. 3. Ja atbalsta pretendents, kuram piešķir atbalstu, 
darbojas arī nozarēs, kas minētas Komisijas regulas 
Nr. 1407/2013 1. panta 1. punkta a), b) vai c) 
apakšpunktā, tas nodrošina šo nozaru darbību vai 
izmaksu nodalīšanu no tām darbībām, kurām piešķirts 
de minimis atbalsts.
27. 4. Piešķirot nekustamā īpašuma nodokļa 
atvieglojumu, vienam vienotam uzņēmumam 
sniegtā de minimis atbalsta kopējā summa nedrīkst 
pārsniegt Regulas Nr. 1407/2013 3. panta 2. punktā 
noteiktos ierobežojumus (200 000 euro triju fiskālo 
gadu periodā viena vienota uzņēmuma līmenī). 
Viens vienots uzņēmums atbilst Komisijas Regulas 
Nr. 1407/2013 2. panta 2. punktā noteiktajai „viena 
vienota uzņēmuma” definīcijai.
27.5. Kumulēt de minimis atbalstu var ar citu de 
minimis atbalstu, ko piešķir saskaņā ar citām 
de minimis regulām līdz Komisijas Regulas 
Nr. 1407/2013 3. panta 2. punktā noteiktajam 
attiecīgajam robežlielumam, saskaņā ar Komisijas 
Regulas Nr. 1407/2013 5. panta 1. punktu. De minimis 
atbalstu drīkst kumulēt ar citu valsts atbalstu attiecībā 
uz vienām un tām pašām attiecināmajām izmaksām 
vai citu valsts atbalstu tam pašam riska finansējuma 
pasākumam, ja šīs kumulācijas rezultātā netiek 
pārsniegta attiecīgā maksimālā atbalsta intensitāte vai 
atbalsta summa, kāda konkrētā gadījuma īpašajiem 
apstākļiem noteikta Komisijas grupu atbrīvojuma 
regulā vai Eiropas Komisijas lēmumā saskaņā ar 
regulas Komisijas Regulas Nr. 1407/2013 5. panta 
2. punktu. 
27.6. Par atbalsta piešķiršanas brīdi tiek uzskatīta 
diena, kad stājas spēkā pašvaldības domes lēmums par 
atbalsta sniegšanu.”.

1.3.  Papildināt Noteikumus ar 39., 40. un 41. punktu 
šādā redakcijā:
„ 39. Pašvaldība nodrošina dokumentācijas 
uzglabāšanu, ievērojot regulas Nr. 1407/2013 6. panta 
4. punktā minētos nosacījumus, un nodrošina 

informācijas pieejamību vismaz 10 (desmit) gadus no 
dienas, kurā saskaņā ar nolikumu piešķirts pēdējais de 
minimis atbalsts.
40. Komersants, kas ir saņēmis atbalstu, uzglabā 
dokumentāciju, ievērojot regulas Nr. 1407/2013 
6. panta 4. punktā minētos nosacījumus, un nodrošina 
informācijas pieejamību vismaz 10 (desmit) gadus no 
atbalsta piešķiršanas dienas.
41. Ja komercdarbības atbalsta saņēmējs ir pārkāpis 
Regulas Nr. 1407/2013 prasības, komercdarbības 
atbalsta saņēmējam ir pienākums atmaksāt 
Saulkrastu novada domei visu saņemto nelikumīgo 
komercdarbības atbalstu, kas piešķirts saskaņā ar 
konkrēto regulu, kopā ar procentiem, ko publicē Eiropas 
Komisija saskaņā ar Komisijas 2004. gada 21. aprīļa 
regulu (EK) Nr. 794/2004, ar ko īsteno Padomes Regulu 
(ES) 2015/1589 10. pantu, tiem pieskaitot 100 bāzes 
punktus, no dienas, kad atbalsts tika izmaksāts 
finansējuma saņēmējam, līdz tā atgūšanas dienai, 
ievērojot Komisijas 2004. gada 21. aprīļa regulas 
(EK) Nr. 794/2004, ar ko īsteno Padomes Regulu 
(ES) 2015/1589 11. pantā noteikto procentu likmes 
piemērošanas metodi.”.

PASKAIDROJUMA RAKSTS
1. Projekta nepieciešamības pamatojums. Likuma „Par 
nekustamā īpašuma nodokli” 5. panta ceturtā daļa nosaka, 
ka atvieglojumus atsevišķām nekustamā īpašuma nodokļa 
maksātāju kategorijām pašvaldības var noteikt 90, 70, 50 vai 
25 procentu apmērā no nekustamā īpašuma nodokļa summas. 
To nodokļu maksātāju kategorijām, kuri ir saimnieciskās 
darbības veicēji, pašvaldības var piešķirt nodokļa atvieglojumus 
kā de minimis atbalstu.
Saulkrastu novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) saistošo 
noteikumu grozījumi izstrādāti, ņemot vērā nepieciešamību tos 
izteikt uzņēmējiem saprotamākā un pārskatāmākā formā, proti, 
ievērojot Eiropas Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulu 
(EK) Nr. 1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 
107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam (Eiropas 
Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2013. gada 24. decembris, 
Nr. L 352/1) un Ministru kabineta 2018. gada 21. novembra 
noteikumu Nr. 715 „Noteikumi par de minimis atbalsta 
uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta 
uzskaites veidlapu paraugiem”.
2. Īss projekta satura izklāsts. Saistošajos noteikumos ir 
veikti redakcionāli grozījumi atbilstoši Eiropas Komisijas 
2013. gada 18. decembra Regulu (EK) Nr. 1407/2013 prasībām 
un Finanšu ministrijas Komercdarbības atbalsta departamenta 
sniegtajiem ieteikumiem par atbalsta sniegšanu saimnieciskās 
darbības veicējiem.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības 
budžetu. Saistošo noteikumu īstenošanai nebūs finansiālas 
ietekmes uz pašvaldības budžetu. Grozījumu izpildei nav 
nepieciešams veidot jaunas institūcijas, paplašināt esošo 
institūciju kompetenci vai veidot jaunas amata vietas.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz sociāli 
ekonomisko stāvokli (uzņēmējdarbības vidi) pašvaldības 
teritorijā. Projektam nav būtiskas ietekmes uz sociāli 
ekonomisko stāvokli, bet tas sakārtos uzņēmējdarbības 
vidi, nodrošinot vienādus pašvaldības atbalsta piešķiršanas 
nosacījumus uzņēmējiem.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām. Nav 
attiecināma.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām. 
Saistošo noteikumu izstrādē nav nepieciešama konsultēšanās 
ar privātpersonām, jo tie neierobežo sabiedrības intereses. 

Normunds Līcis, domes priekšsēdētājs

Saulkrastu Tūrisma 
informācijas centrs 
atsāk apmeklētāju uzņemšanu 
klātienē

Jūnijā, jūlijā un augustā darbosies pēc vasaras 
darba laika katru dienu no plkst. 9.45 līdz plkst. 18.15.

Saulkrastu TIC sociālajos tīklos 
Facebook: facebook.com/visitsaulkrasti/
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2020. gada 29. aprīlī SAISTOŠIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. SN 9/2020 
Apstiprināti Saulkrastu novada domes 2020. gada 29. aprīļa sēdē (prot. Nr. 16/2020§6 Precizēti Saulkrastu novada domes 2020. gada 3. jūnija sēdē (prot. Nr. 19/2020§3)

Grozījumi Saulkrastu novada domes 2015. gada 25. februāra saistošajos noteikumos Nr. SN 3/2015
„Par Saulkrastu novada pašvaldības simbolikas lietošanu”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21. panta 
pirmās daļas 7. punktu un 16. punktu, 43. panta pirmās 
daļas 13. punktu, likuma „Par nodokļiem un nodevām” 
12. panta pirmās daļas 9. punktu.

1. Izdarīt šādus grozījumus Saulkrastu novada domes 
2015. gada 25. februāra saistošajos noteikumos 
Nr. SN 3/2015 „Par Saulkrastu novada pašvaldības 
simbolikas lietošanu” (turpmāk – Noteikumi):

1.1. Izteikt 6. punktu šādā redakcijā:
„6. Saulkrastu novada pašvaldības logotipa 
apraksts:

6.1. novada logo (Pielikums Nr. 3) apvieno 
saules rita (ritma) atainojumu uz stabilas, 
līdzsvarā esošas pamatnes (līnija – 
horizonts, krasta līnija), veidojot mierīgu 
un sabalansētu, darbīgu noskaņu. 
6.2. Logo burtveidols ir GT Eesti. To vienmēr 
nepieciešams rakstīt ar lielo pirmo burtu 
un pārējiem mazajiem burtiem. Logo 
pamattonis ir Saulkrasti sunrise sky: Pantone 
7540 C. Zīmola lietošanas pamatprincipi – 
Pielikums Nr. 4.”.

1.2. Izteikt 18. punktu šādā redakcijā:
„18. Administratīvā pārkāpuma procesu par 
noteikumos minētajiem pārkāpumiem (izņemot 
novada logo lietošanu) līdz administratīvā 
pārkāpuma lietas izskatīšanai veic Saulkrastu 
pašvaldības policijas amatpersonas. Administratīvā 

pārkāpuma lietu izskata Saulkrastu novada 
pašvaldības Administratīvā komisija.”.

1.3.  Izteikt 19. punktu šādā redakcijā:
„19. Par noteikumu neievērošanu pārkāpējam 
piemēro brīdinājumu vai naudas sodu: fiziskai 
personai – līdz 100 naudas soda vienībām, juridiskai 
personai – līdz 300 naudas soda vienībām.”.

1.4. Svītrot 21. punktu.
1.5. Aizstāt pielikumu Nr. 3 ar jaunu pielikumu 

redakcijā, kas pievienota pie šiem noteikumiem 
kā pielikums Nr. 1.

1.6. Aizstāt pielikumu Nr. 4 ar jaunu pielikumu 
redakcijā, kas pievienota pie šiem noteikumiem 
kā pielikums Nr. 2.

1.7. Svītrot pielikumu Nr. 5.
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā vienlaikus ar 

Administratīvās atbildības likumu.
Pielikumi Nr. 1. un Nr. 2. ir pieejami mājaslapā 
www.saulkrasti.lv.
Detalizēta informācija par Saulkrastu novada zīmola 
vadlīnijām, kā arī vizuālo materiālu veidošanas 
principiem skatāma šajā saitē 
https://guidelines.azaistudios.com/saulkrasti/.

PASKAIDROJUMA RAKSTS
1. Projekta nepieciešamības pamatojums. 2018. gada 
25. oktobrī pieņemts Administratīvās atbildības likums, kas 
stājas spēkā 2020. gada 1. jūlijā. Lai nodrošinātu saistošo 
noteikumu atbilstību Administratīvās atbildības likumam, 

ir nepieciešami saistošo noteikumu grozījumi, kas noteic 
administratīvā pārkāpuma procesu un administratīvā 
pārkāpuma izskatīšanu.  Saulkrastu novada dome 
apstiprināja jaunu logotipu, ko nepieciešams nostiprināt 
pašvaldības saistošajos noteikumos. Saistošie noteikumi 
stājas spēkā vienlaikus ar Administratīvās atbildības likumu.
2. Īss projekta satura izklāsts. Saistošie noteikumi 
izdoti, lai nodrošinātu saistošo noteikumu atbilstību 
Administratīvās atbildības likumam, kas stājas spēkā 
2020. gada 1. jūlijā.
Saistošie noteikumi:

•	 nosaka iestādi, kas veic administratīvā pārkāpuma 
procesu par noteikumos minētajiem pārkāpumiem 
un izskata administratīvā pārkāpuma lietu;

•	 nosaka logotipu un to lietošanu.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz 
pašvaldības budžetu. Saistošie noteikumi neparedz 
ietekmi uz pašvaldības budžetu. 
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz 
uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā. Nav 
attiecināma.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām. 
Administratīvā pārkāpuma procesu veic Saulkrastu 
pašvaldības policijas amatpersonas, administratīvā 
pārkāpuma lietu izskata Saulkrastu novada pašvaldības 
Administratīvā komisija. 
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām. 
Nav attiecināma. 

Normunds Līcis, domes priekšsēdētājs

2020. gada 29. aprīlī SAISTOŠIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. SN 13/2020 
Apstiprināti Saulkrastu novada domes 2020. gada 29. aprīļa sēdē (prot. Nr. 16/2020§24)

Grozījumi Saulkrastu novada domes 2018. gada 28. februāra saistošajos noteikumos Nr. 3 
„Saistošie noteikumi par kārtību, kādā Saulkrastu novada pašvaldība sniedz atbalstu 
energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43. panta pirmās 
daļas 13. punktu. 

1. Izdarīt šādus grozījumus Saulkrastu novada 
domes 2018. gada 28. februāra saistošajos 
noteikumos Nr. 3 „Saistošie noteikumi par 
kārtību, kādā Saulkrastu novada pašvaldība sniedz 
atbalstu energoefektivitātes pasākumu veikšanai 
daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās” (turpmāk – 
Noteikumi): 

1.1.  Papildināt Noteikumus ar 3.¹punktu šādā 
redakcijā:

„3.¹ Pašvaldības atbalsts tiek sniegts arī daudzdzīvokļu 
mājām, kur kāds no dzīvokļiem tiek izmantots 
saimnieciskās darbības veikšanai, ievērojot 
Ministru kabineta 2016. gada 15. marta noteikumu 
Nr. 160 darbības programmas „Izaugsme un 
nodarbinātība” 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa 
„Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts 
un dzīvojamās ēkās” 4.2.1.1. specifiskā atbalsta 
mērķa pasākuma „Veicināt energoefektivitātes 
paaugstināšanu dzīvojamās ēkās” īstenošanas 
noteikumu prasības.”;

1.2. Papildināt Noteikumus ar 8.9. apakšpunktu šādā 
redakcijā:

„8.9. de minimis atbalsta pretendents projekta pieteikumā 
norāda de minimis atbalsta uzskaites sistēmā sagatavotās 
veidlapas identifikācijas numuru vai iesniedz tās izdruku 
(.pdf formātā), kā noteikts Ministru kabineta 2018. gada 
21. novembra noteikumu Nr. 715 „Noteikumi par de 
minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un 
de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem” 
21. punktā”;

1.3.  Papildināt Noteikumus ar 8.10. apakšpunktu šādā 
redakcijā:

„8.10. Informāciju, ja nekustamā īpašuma īpašnieks 
izmantos tiesības, proporcionāli viņa īpašuma 
vai kopīpašuma daļai daudzdzīvokļu mājā, 
energoefektivitātes uzlabošanas pasākuma izmaksas 
segt no citiem privātiem līdzekļiem bez valsts atbalsta, 
proporcionāli samazinot pašvaldības atbalsta daļu.”;

1.4. Papildināt Noteikumus ar 9.¹ punktu šādā 
redakcijā:

„9.¹ Pirms atbalsta piešķiršanas Projektu vērtēšanas 
komisijai ir pienākums izvērtēt pretendenta atbilstību 
Regulas Nr. 1407/2013 un Ministru kabineta 2018. gada 
21. novembra noteikumu Nr. 715 „Noteikumi par de 
minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un 
de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem” 
prasībām.”;

1.5. Papildināt Noteikumus ar 19. punktu šādā 
redakcijā:

„19. Domes līdzfinansējums daudzīvokļu mājas 
energoefektivitātes projektam, kurā kāds no dzīvokļiem 
tiek izmantots saimnieciskās darbības veikšanai, projektam 
tiek piešķirts kā de minimis atbalsts saskaņā ar Komisijas 
2013. gada 18. decembra Regulu (EK) Nr. 1407/2013 par 
Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta 

piemērošanu de minimis atbalstam (Eiropas Savienības 
Oficiālais Vēstnesis, 2013. gada 24. decembris, Nr. L 
352/1) un Ministru kabineta 2018. gada 21. novembra 
noteikumiem Nr. 715 „Noteikumi par de minimis atbalsta 
uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta 
uzskaites veidlapu paraugiem””;

1.6. Papildināt Noteikumus ar V nodaļu šādā redakcijā:
„V. DE MINIMIS atbalsta nosacījumi projektu 
iesniedzējiem, 
kas pretendē uz līdzfinansējuma saņemšanu

20. Līdzfinansējums tiek piešķirts komersantam 
saskaņā ar Eiropas Komisijas 2013. gada 18. decembra 
Regulas (ES) Nr. 1407/2013 par Līguma par Eiropas 
Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de 
minimis atbalstam (turpmāk regula Nr. 1407/2013) 
un normatīvajiem aktiem par de minimis atbalsta 
uzskaites un piešķiršanas kārtību. De minimis atbalstu 
piešķir līdz Eiropas Komisijas regulas Nr. 1407/2013  
7. panta 4. punkta un 8. pantā minētajam termiņam.
21. De minimis atbalsts netiek piešķirts regulas Nr. 
1407/2013 1. panta 1. punktā noteiktajām nozarēm un 
darbībām. Līdz ar to projektu iesniedzējs nodrošina, ka 
darbības/izmaksas projekta īstenošanai tiek nošķirtas 
atbilstoši Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulas (ES) 
Nr. 1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 
107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam 
(turpmāk – Regula Nr. 1407/2013) 1. panta 2. punktam, lai 
ar Regulu Nr. 1407/2013 neatbalstāmās nozares negūtu 
labumu no atbalsta, kas piešķirts saskaņā ar Regulu 
Nr. 1407/2013.
22. Vienam komersantam viena vienota uzņēmuma 
līmenī šī nolikuma ietvaros plānotais de minimis atbalsta 
apmērs kopā ar attiecīgajā fiskālajā gadā un iepriekšējos 
divos fiskālajos gados piešķirto de minimis atbalstu 
nepārsniedz regulas Nr. 1407/2013 3. panta 2. punktā 
noteikto maksimālo de minimis atbalsta apmēru. Viens 
vienots uzņēmums ir uzņēmums, kas atbilst regulas 
Nr. 1407/2013 2. panta 2. punktā noteiktajai viena vienota 
uzņēmuma definīcijai.
23. De minimis atbalstu var kumulēt ar de minimis 
atbalstu, ko piešķir saskaņā ar citām de minimis regulām, 
līdz regulas Nr. 1407/2013 3. panta 2. punktā noteiktajam 
attiecīgajam robežlielumam, kā arī drīkst kumulēt ar 
citu valsts atbalstu attiecībā uz vienām un tām pašām 
attiecināmajām izmaksām vai citu valsts atbalstu tam 
pašam riska finansējuma pasākumam, ja kumulācijas 
rezultātā netiek pārsniegta attiecīgā maksimālā atbalsta 
intensitāte vai atbalsta summa, kāda noteikta valsts 
atbalsta programmā, atbalsta projektā vai Eiropas 
Komisijas lēmumā.
24.  Par atbalsta piešķiršanas brīdi tiek uzskatīta diena, 
kad noslēgts līgums ar atbalsta pretendentu. 
25. Nolikuma ietvaros saņemto de minimis atbalstu var 
apvienot ar citu atbalstu par vienām un tām pašām 
attiecināmajām izmaksām, ja pēc atbalstu apvienošanas 
atbalsta vienībai vai izmaksu pozīcijai attiecīgā 
maksimālā atbalsta intensitāte nepārsniedz 100%.
26. Pašvaldība nodrošina dokumentācijas uzglabāšanu, 

ievērojot regulas Nr. 1407/2013 6. panta 4. punktā 
minētos nosacījumus, un nodrošina informācijas 
pieejamību vismaz 10 (desmit) gadus no dienas, kurā 
saskaņā ar nolikumu piešķirts pēdējais de minimis 
atbalsts.
27. Komersants, kas ir saņēmis pašvaldības 
līdzfinansējumu, uzglabā dokumentāciju, ievērojot 
regulas Nr.1407/2013 6. panta 4. punktā minētos 
nosacījumus, un nodrošina informācijas pieejamību 
vismaz 10 (desmit) gadus no atbalsta piešķiršanas dienas.
28. Ja komercdarbības atbalsta saņēmējs ir pārkāpis 
Regulas Nr. 1407/2013 prasības, komercdarbības atbalsta 
saņēmējam ir pienākums atmaksāt Saulkrastu novada 
domei visu projekta ietvaros saņemto nelikumīgo 
komercdarbības atbalstu, kas piešķirts saskaņā ar 
konkrēto regulu, kopā ar procentiem, ko publicē Eiropas 
Komisija saskaņā ar Komisijas 2004. gada 21. aprīļa 
regulas (EK) Nr. 7 94/2004, ar ko īsteno Padomes 
Regulu (ES) 2015/1589, 10. pantu, tiem pieskaitot 
100 bāzes punktus, no dienas, kad atbalsts tika 
izmaksāts finansējuma saņēmējam līdz tā atgūšanas 
dienai, ievērojot Komisijas 2004. gada 21. aprīļa regulas 
(EK) Nr. 794/2004, ar ko īsteno Padomes Regulu 
(ES) 2015/1589, 11. pantā noteikto procentu likmes 
piemērošanas metodi.”.

PASKAIDROJUMA RAKSTS
1. Projekta nepieciešamības pamatojums. Ievērojot Eiropas 
Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulu (EK) Nr. 1407/2013 
par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta 
piemērošanu de minimis atbalstam (Eiropas Savienības Oficiā-
lais Vēstnesis, 2013. gada 24. decembris, Nr. L 352/1) un Mi-
nistru kabineta 2018. gada 21. novembra noteikumus Nr. 715 
„Noteikumi par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas 
kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem”, 
veikti redakcionāli grozījumi, lai nodrošinātu minēto normatī-
vo aktu prasību ievērošanu.
2.  Īss projekta satura izklāsts. Saistošajos noteikumos ir 
veikti redakcionāli grozījumi atbilstoši Eiropas Komisijas 
2013. gada 18. decembra Regulu (EK) Nr. 1407/2013 prasībām 
par atbalsta sniegšanu saimnieciskās darbības veicējiem.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldī-
bas budžetu. Saistošo noteikumu īstenošanai nebūs finansiā-
las ietekmes uz pašvaldības budžetu.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz sociāli 
ekonomisko stāvokli (uzņēmējdarbības vidi) pašvaldības 
teritorijā. Projektam nav tiešas ietekmes uz sociāli ekonomis-
ko stāvokli, bet tas sakārtos uzņēmējdarbības vidi, nodrošinot 
vienādus pašvaldības atbalsta piešķiršanas nosacījumus uzņē-
mējiem.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām. Nav 
attiecināma.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām. Sais-
tošo noteikumu izstrādē nav nepieciešama konsultēšanās ar 
privātpersonām, jo tie neierobežo sabiedrības intereses.

Normunds Līcis, domes priekšsēdētājs 
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OTIŅAS PĒC DARBA BEIGĀM IZMAZGĀJAM AR ZIEPĒM UN IZSKALOJAM, 
IELIEKAM TRAUCIŅĀ AR SARIEM UZ AUGŠU!

TĒJAS UN KAFIJAS BIEZUMUS IZLIETNĒ NELEJAM!
MĀLU UN ĢIPSI IZLIETNĒ NELIEKAM UN NESKALOJAM!

JA NU TOMĒR NETĪŠĀM GADĀS, NOSKALOJAM AR LIELU DAUDZUMU ŪDENS!

Projektā Saulkrastos būs pieejamas 
trīs jaunas šujmašīnas un divi overloki
Biedrība „Ģimenes uguns”

Sveiciens Saulkrastu iedzīvo-
tājiem, ciemiņiem un visiem 
šūšanas entuziastiem! Ar prieku 
paziņojam, ka Saulkrastos būs 
pieejamas trīs pilnīgi jaunas 
šujmašīnas un divi overloki, kas 
priecēs vietējos iedzīvotājus un, 
pats galvenais, dos iespēju šūt, 
tikties un kopā darboties. 

Šūšanas tehnika iegādāta Lat-
vijas lauku attīstības programmas 
2014.–2020. gadam apakšpasākuma 
19.2 „Darbības īstenošanas saskaņā 
ar sabiedrības virzītas vietējās attīs-
tības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2 
„Vietas potenciāla attīstības ini-

ciatīvas” projektā, lai nodrošinātu 
mūsdienīgu šūšanas aprīkojumu 
Saulkrastu novada iedzīvotājiem. 
Paredzēts, ka šūšanas aprīkojums 
būs pieejams Saulkrastos, Atpū-
tas ielā 1B (Kultūras centra telpās) 
pilnīgi bez maksas, izņemot telpu 
nomas un komunālo pakalpojumu 
izmaksas (tiešās telpu un komunālo 
pakalpojumu izmaksas tiks noteik-
tas pēc apmeklētāju skaita). 

Vēršam uzmanību, ka šīs aktivi-
tātes mērķis ir dot iespēju iedzīvo-
tājiem šūt, kopā darboties un radīt 
neatkarīgi no šūšanas aroda zināša-
nām un iemaņām – galvenais ir gri-
bēt un darīt! Kursi un mācības pa-
gaidām nav plānotas – visu noteiks 
katra individuālā vēlme darboties!

Šobrīd, ievērojot valstī noteiktos 
ierobežojumus vīrusa COVID-19 iz-
platības dēļ valstī un pasaulē, teh-
nika vēl nav uzstādīta un tikšanās 
šobrīd nenotiek, bet ir veikti visi 
nepieciešamie priekšdarbi, lai tās 
sāktos, tiklīdz noteiktie ierobežo-
jumi tiks atcelti (informācija sekos).

Projektu īsteno un administrē 
biedrība „Ģimenes uguns”. Iepriekš 
biedrība Saulkrastos „Jauniešu mā-
jas” telpās projektā iegādājusies 
un izvietojusi bērnu rotaļlietas 
un dažādas izglītojošas spēles, ko 
saulkrastieši, centra apmeklētāji, 
bez maksas joprojām izmanto. 

Lūdzam visus šūšanas interesen-
tus sazināties, rakstot uz e-pastu 
gimenesuguns@gmail.com.
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„Saulkrastu Domes Ziņas”
Saulkrastu novada dome: Raiņa iela 8, 
Saulkrasti, Saulkrastu novads, LV–2160,
www.saulkrasti.lv.

Sabiedrisko attiecību nodaļa:
Tālr. 67142514.
Redaktore: Baiba Stjade.

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.

Tirāža: 4200 eksemplāru.

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

Izdevums elektroniski ir pieejams 
Saulkrastu pašvaldības interneta 
vietnē www.saulkrasti.lv, 
sadaļā „Pašvaldības izdevums”.

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

KAPUSVĒTKI 
SAULKRASTU KAPOS  

19. jūlijā plkst. 14.00.

Saulkrastu novada dome 
izsaka līdzjūtību aizsaulē 

aizgājušo tuviniekiem.
Mūžībā aizgājuši:

Aivars Valters Bušs
(04.04.1945.–01.05.2020.);

Ivars Jankovičs
(08.07.1937.–02.05.2020.);

Jānis Graudiņš
(19.04.1940.–03.05.2020.);

Vilis Roķis
(13.10.1928.–04.05.2020.);

Pjotrs Urbanovičs
(16.06.1952.–09.05.2020.);

Uldis Krauja
(04.05.1943.–21.05.2020.);

Jānis Taukulis
(04.12.1939.–30.05.2020.).

Saulkrastu novada 
Dzimtsarakstu nodaļas ziņas 

par jaundzimušajiem
 2020. gada maijā

Reģistrēti 3 bērni:
2 zēni – 

Marks, Gustavs Augusts
un 1 meitene – Marsela.

NVA konsultācijas
Nodarbinātības valsts aģentūras 
(NVA) darbinieku konsultācijas 
notiks 9. jūlijā no plkst. 10.00 

līdz 15.00
(Saulkrastu novada domes zālē).

Precizējums
Iepriekšējās „Saulkrastu Domes Ziņās” 

Nr. 5 8. lappusē publicētajā rakstā 
„Radošais kļūst vēl radošāks” attēlā 
redzams Vidzemes jūrmalas Mākslas 
un mūzikas skolas audzēknis Roberts 
Biuka, apgūstot klavierspēli mājās. 

Ja pastkastītē nesaņemat 
„Saulkrastu Domes Ziņas”, 

lūgums par to informēt 
pa tālruni 67142514 

vai e-pastu 
baiba.stjade@saulkrasti.lv.

Klasiskās mūzikas pavadījumā kultūras namā „Zvejniekciems” atklāta 
personālizstāde „Toņkārtas”. Foto: Pēteris Gertners

Saulkrastu Domes Ziņas
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Kad ota satiek krāsu un krāsa – 
audeklu: Mareks Gureckis
Baiba Stjade

„Pirmā izstāde pēc tik ilga lai-
ka šeit, Zvejniekciemā…” lēnā 
un pieklusinātā balsī saka no-
vadnieks, mākslinieks Mareks 
Gureckis. Nupat kultūras namā 
„Zvejniekciems” izveidota viņa 
personālizstāde „Toņkārtas”. 
Izstādes atklāšanā māksli-
nieks katrai gleznai veltīja 
savu stāstu – tie ir tik daudz 
un elpu aizraujoši, ka nolē-
mām pieteikt vizīti viņa rado-
šajā darbnīcā, kurā ota satiek 
krāsu, krāsa – audeklu, un te 
nu tu esi, Marek Gurecki!

Mareks mūs sagaida, vasarīgi 
ģērbies, un pirmais, ko pamanām, ir 
krāsainās ieejas durvis. Telpa, kurā 
Mareks mūs aicina, nav īpaši liela, 
bet pie sienas stāv trīs svaigi radī-
tas gleznas, tapušas pirms dažām 
dienām. Flīzes, klavieru taustiņi, 
zeltītie toņi un – kas tad te? Mūsu 
skatam atklājas sarkanīga, rozīga 
bilde – tik netipiska māksliniekam! 

Arī izstādē iekļauts no citām 
gleznām atšķirīgs darbs  – rozā 
krāsas flīzes! Māksliniekam par to 
ir savs stāsts: „To es saucu par sa-
vas meitas Līvas gleznu, jo tā tika 
uzgleznota, pateicoties viņai. Līva 
sēdēja blakus molbertam un, kā 
jau mazas meitenes rozā periodā, 
visu laiku atkārtoja: tēti, tēti, pa-
ņem rozā! Uz ko es viņai atbildēju, 
ka nezinu, ko darīt ar šo krāsu, jo 
tādu neizmantoju. Meita bija uz-
stājīga un teica, lai paņemu vismaz 
violeto. Beigās sanāca, ka esmu 
uzgleznojis darbu, kas patīk gan 
viņai, gan citiem, bet šo gleznu es 
nepārdodu – tā ir Līvas.”

– Kultūras centra vadītāja 
Ilze Jakuša-Kreituse, atklājot 
tavu personālizstādi, teica 
šādus vārdus: „Tāpat kā 
cilvēki, arī katra vieta meklē, 
kuru saukt par savējo. 
Tieši tā ir ar Zvejniekciemu, 
Saulkrastiem un gleznotāju 
Mareku Gurecki. „Toņkārtas” 
ir kā stāsti, kas aug ap katru 
vietu, savijas ar cilvēkiem un 
notikumiem, kas te gājuši 
garām, uz mirkli aizkavējušies, 
auguši un mainījušies, ieguvuši 
glītākas aprises vai, tieši 
otrādi – pārsātinājušies, aiz 
izkrāsojumiem mēģinot slēpt 

laika pēdas savās sejās. Vai 
izstāde šoreiz ir stāsts par 
mākslinieku, vietu vai laiku, – 
tas lai paliek katra paša ziņā.”
Mums ļoti patika Ilzes teiktais. 
Kādas sajūtas ir tev, Marek?

–  Kultūras nams „Zvejniek-
ciems” man ir ļoti tuvs – esmu tur 
izaudzis, sajūtas, protams, ir citā-
dākas, nekā atklājot izstādi citviet.

Es atceros tālo 1992.  gadu, kad 
savai dzīvesbiedrenei palīdzēju 
šajā kultūras namā organizēt iz-
stādi un visu iekārtot. Ziniet – tās 
sienas nav mainījušās un krāsas… 
tagad ir 2020. gads, un tur apskatā-
ma mana personālizstāde.

Tas ir mans prieks, ko es glezno-
ju. Caur gleznām to visu ir iespē-
jams redzēt. Flīžu tematika aizgūta 
no spāņu pils, kurā tās pirmo reizi 
ieraudzīju.

Mana pasaules uztvere ir pilnīgi 
mainījusies – kājām gaisā: es klu-
sēju, vēroju un daudz strādāju.

– Un kā tapusi glezna par 
klavieru taustiņiem?

– Es ieraugu klavieru taustiņus, 
un tie gleznojot ienāk prātā, – spē-
ju saskatīt, cik tie ir dekoratīvi un 
man saprotami. Manās gleznās ie-
deras taustiņu ritms.

Atgādinām, ka mākslinieka 
M. Gurecka personālizstādi „Toņ-
kārtas” ir iespējams aplūkot kul-
tūras namā „Zvejniekciems” līdz 
31. augustam. Visi laipni aicināti!

Mākslinieku Mareku Gurecki bija ieradusies sveikt viņa ģimene, no kreisās: Mareks Gureckis, sieva Elīna un meita Līva. 
Foto: Pēteris Gertners


