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Latvijas dzimtsarakstu 
sistēmai – 100  

Kaut kas neparasts 
Pabažu pludmalē! 

Skultes jahtklubs – 
brīvība burās!4. lpp. 5. lpp.  6.–7. lpp.

Saulkrastu novada dome saņēmusi atbalstu no biedrības 
„ Jūras Zeme” Liepu ielas gājēju tilta būvniecībai
Baiba Stjade

Liepu ielas tilts atrodas pretī 
Pēterupes baznīcai, un tie, kuri 
reiz šo tiltu šķērsojuši, zina: 
katru soli sperot pāri tiltam, 
tas viegli sašūpojas, jo pamat-
ne iekārta trosēs.

Senākie Liepu ielas iedzīvotāji 
atminas laikus, kad tilts bijis tik 
plats, ka ar „Ņivu” varējis pār-
braukt pāri. 80. gadu pirmajā pusē, 
kad nesējtrošu rūsēšanas dēļ sa-
bruka Krimuldas gājēju trošu tilts 
pār Krimuldas–Siguldas ceļu un 
šajā negadījumā gāja bojā cilvēki, 
tika izdota pavēle: visiem trošu 
tiltiem Latvijā pārbaudīt stiprinā-
jumu rūsēšanas pakāpi. Arī Liepu 
ielas tiltiņš toreiz tika pārbaudīts 
un pārbūvēts, pārtopot gājēju til-
tiņā, stāsta iedzīvotājs, kurš Liepu 
ielā dzīvo no 80. gadiem.

2020. gada martā Saulkrastu no-
vada dome lūdza eksperta atzinu-
mu par pašreizējā Liepu ielas tiltiņa 
tehnisko stāvokli. Tajā tika konsta-
tēts, ka trūkst tilta būvniecības pro-
jekta dokumentācijas un nodošanas 
gada ekspluatācijā, tādēļ nav iespē-
jams pārliecināties par tilta projek-
ta slodzi un nestspēju.

Saulkrastu novada domes iz-
pilddirektors Aleksandrs Inārs Za-
harāns informē, ka iekārtos tiltus 
ir nepieciešams ikdienā uzraudzīt, 
lai nospriegotu troses. Lielāko no-
slodzes daļu tur garensijas, kas nav 
pieļaujams. Garensijas balsta šķērs-
sijas, kas pēc korozijas ir sabruku-
šas, konusiem izskalota grunts un 
enkuri pilnīgi atrodas zem tās, tādēļ 
nav iespējams pārliecināties, vai šie 
enkuri spēj noturēt tiltu, jo pārrā-
vuma gadījumā tas var sabrukt.

Ņemot vērā būvinženiera atzi-
numu, šogad pāri Pēterupei tiks 
izbūvēts izturīgs tilts, ko šķēr-
sojot, varēs droši pārvietoties no 
Ainažu ielas uz Liepu ielu.

Lai īstenotu šo ieceri, Saulkras-

tu novada dome saņēmusi atbal-
stu no biedrības „Jūras Zeme”. 
Normunds Līcis, biedrības „Jū-
ras Zeme” padomes priekšsē-
dētājs: „Šo nozīmīgo projektu 
mūsu biedrība ir atbalstījusi ar 
171  000,00  eiro līdzfinansējumu, 
un tas būs labs ieguldījums dro-
šībai atbilstošas un ainaviskas 

pilsētas infrastruktūras attīstībā.” 
Projektā tiks izbūvēts tilts, pieejas 
celiņi un kāpnes, kā arī apgaismo-
jums.

Tiks veikta pašreizējā tilta 
demontāža, jauna elektrības pie-
slēguma un krasta nostiprināju-
ma izbūve un jaunā tilta celtnie-
cība. Gājēju tilta konstrukcijas 

veidos divas lokveida tērauda 
kopnes, kas savā starpā būs sa-
vienotas ar šķērssijām, un koka 
segums. Tilta pieejai tiks pārbū-
vētas kāpnītes un pieejas celiņu 
malās uzstādīti apgaismojuma 
stabi. Tiltu izgaismos tā segu-
mam piestiprināti gaismekļi aiz 
margu konstrukcijas.

Saudzēsim un pasargāsim 
roņu mazuļus pludmalē!
Katru pavasari Latvijas pie-
krastē var novērot pelēko roņu 
mazuļus, kas izlīduši no ūdens, 
lai liedagā atpūstos. Šādās 
situācijās tie ir ļoti neaizsar-
gāti un pakļauti dažādiem 
riskiem, no kuriem būtiskā-
kais – dzīvniekus traucē un 
sakož savā vaļā palaisti suņi. 
Pelēkie roņi ir īpaši aizsargāja-
ma suga, tādēļ to aizsardzībai 
lūdzam sabiedrības atbalstu 
un iesaisti.

Pašvaldības policija aicina: 
pastaigājoties liedagā, turēt suni 
pavadā, lai novērstu tā iespējamo 
apdraudējumu pelēko roņu ma-
zuļiem.

Ja piekrastē, Pierīgā konstatē-
jat bīstami savainotu roni, aici-
nām sazināties ar Dabas aizsar-

dzības pārvaldes speciālistu pa 
tālruni 26424972 vai Saulkrastu 
pašvaldības policiju pa tālruni 
25449916.

Atgādinām, ka suņu atrašanos 
pludmalē bez pavadas ierobežo 
normatīvie akti, par kuru neie-
vērošanu piemērojami naudas 
sodi.

Piedalies sava novada veidošanā un attīstībā!
Atbilstoši Administratīvo 
teritoriju un apdzīvoto vietu 
likumam, kas pieņemts 
2020. gada 23. jūnijā, 
tiek apvienots Saulkrastu 
novads, Sējas novads un 
Skultes pagasts. Saskaņā ar 
2020. gada 25. novembra 
Saulkrastu novada domes 
lēmumu Nr. 2030 (prot. 
Nr. 35/2020§12) „Par 
jaunizveidojamā Saulkrastu 
novada teritorijas plānošanas 
dokumentu izstrādes 
uzsākšanu” Saulkrastu novada 
dome sadarbībā ar Sējas 
novada pašvaldību uzsākusi 
izstrādāt teritorijas plānošanas 
un attīstības dokumentus – 
Saulkrastu novada Ilgtspējīgas 
attīstības stratēģiju 2021.–
2034. gadam un Saulkrastu 
novada Attīstības programmu 
2021.–2027. gadam.

Iepirkuma rezultātā 2021.  gada 
22. un 23.  februārī Saulkrastu no-
vada dome noslēgusi līgumu par 
Saulkrastu novada Ilgtspējīgas at-
tīstības stratēģijas 2021.–2034.  ga-
dam un Saulkrastu novada Attīstī-
bas programmas 2021.–2027. gadam 
izstrādi ar SIA „Ķemers Bussiness 
and Law Company”.

Jauno attīstības un plānošanas 
dokumentu izstrādē galvenais būs 
atrast apvienotajai teritorijai kopī-
gās vērtības, attīstības prioritātes, 
kā arī veidot jaunā novada identitā-
ti un veicināt sabiedrības līdzdalību 
attīstības procesos. Aicinām visus 
novada iedzīvotājus, uzņēmējus un 
citus pārstāvjus piedalīties doku-
mentu izstrādē un sekot informā-
cijai, kas būs pieejama Saulkrastu 
un Sējas novadu mājaslapās un 
informatīvajos izdevumos, lai 
sniegtu savu vērtējumu, kā arī pie-
dāvātu priekšlikumus turpmākajai 

jaunizveidotā Saulkrastu novada 
attīstībai. Kopīgi izstrādātos jaun-
izveidotā novada attīstības un plā-
nošanas dokumentus publiskai ap-
spriešanai nodos jaunā dome, kas 
tiks ievēlēta šī gada vasarā.

Vēršam uzmanību, ka Ilgt-
spējīgas attīstības Stratēģijas un 
Attīstības programmas izstrādes 
turpmākajos posmos tiek plānoti 
vairāki sabiedrības iesaistes pasā-
kumi, par ko informācija vēl tiks 
sniegta. Lai apzinātu jaunizveido-
jamā novada iedzīvotāju un uzņē-
mēju viedokli un priekšlikumus 
par dažādiem pašvaldības un tās 
sekmīgas attīstības jautājumiem, 
tiks veikta aptauja  – gan elektro-
niskā, gan drukātā veidā.

Saulkrastu novada dome jau ie-
priekš novērtē jūsu ieguldīto laiku 
un atsaucību jaunizveidojamā no-
vada attīstībā.
Veidosim mūsu novadu kopā!

Projekta īstenošanai izstrādāts 
būvprojekts un veikts 
iepirkums. Būvdarbu izmaksas 
(bez PVN) ir 157 999,00 eiro. 

Pēc projekta realizēšanas tiks 
izveidota sakārtota, estētiska 
vide un drošībai atbilstoša 
infrastruktūra Saulkrastu novada 
iedzīvotājiem un viesiem.

Foto: Jānis Strapcāns (1927–1970)
Novadnieces Helgas Odiņas fotoalbumos glabājas viņas tēva 
uzņemtās fotogrāfijas, kurās 20. gadsimta sākumā iemūžināts Liepu 
ielas tilts, kad tas vēl bijis no koka. Helgas kundze atminas, ka 
patiešām 70. gados pār jaunizbūvēto trošu tiltu redzēta braucoša 
„Ņiva”. Viņa smejot teic: tajā laikā gan mašīnas, gan šoferīši bijuši 
jauni, turklāt ļoti paticis apsēsties uz jaunā tilta malas un, kājas 
šūpojot, vērot Pēterupi un rosību pilsētā. 

Paldies H. Odiņai par fotogrāfijām! Visi uzņemtie foto tiks nodoti 
Saulkrastu digitālajam muzejam.
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Saulkrastu slimnīcas dienas 
stacionāra darbs COVID-19 laikā
Santa Ancāne, 
Saulkrastu slimnīcas vadītāja

Saulkrastu slimnīcā dienas 
stacionārs strādā piecas 
dienas nedēļā (no pirmdienas 
līdz piektdienai). Darba laiks 
ir no plkst. 8.00 līdz 16.00. Ja 
pacientam brīvdienās jāturpi-
na nedēļas laikā uzsāktā an-
tibakteriālā terapija, sestdien 
un svētdien tā tiek veikta 
steidzamās medicīniskās 
palīdzības punktā (traum-
punktā). Stājoties dienas 
stacionārā, jāuzrāda ne vēlāk 
kā 48 stundas iepriekš veikti 
COVID-19 analīžu rezultāti. 
Ja pacientam akūta veselības 

stāvokļa dēļ ir nepieciešams 
iestāties dienas stacionārā un 
šo analīžu nav, slimnīca veic 
COVID-19 ekspresdiagnostiku 
par maksu.
 
Informācija par vakcinēšanos 
pret COVID-19

Saulkrastu slimnīcā ir izveidots 
COVID-19 vakcinācijas kabinets. 
Vakcinēšana tiks uzsākta saskaņā 
ar vietnes manavakcina.lv reģis-
tru par vakcinējamām perso-
nām uzreiz pēc tam, kad tiks 
piegādātas vakcīnas. Zināms, ka 
šobrīd vakcīnu pret COVID-19 
piegāde kavējas visā valstī, tā-
dēļ nevaram vakcinēšanu uzsākt 
ātrāk.

Tiklīdz vakcīnas tiks piegā-
dātas, PSIA „Saulkrastu slimnī-
ca” sazināsies ar manavakcina.lv 
reģistrētajiem iedzīvotājiem un 
aicinās vakcinēties pēc pieraks-
ta. Līdz tam lūgums iedzīvotājiem 
nezvanīt uz Veselības ministrijas 
īsziņās norādītajiem tālruņa num-
muriem, jo tam nav īpašas nozīmes. 
Poliklīnikā turpina strādāt ģime-
nes ārsti un visi ārsti-speciālisti, 
darbojas diagnostikas un pro-
cedūru kabineti. Aicinām pro-
cedūrām iepriekš pieteikties pa 
tālruni 67952700 (reģistratūrā). 
Steidzamās medicīnas palīdzības 
punkts (traumpunkts) turpina 
strādāt nepārtraukti – 24  stundas 
katru dienu.

No marta iedzīvotāji var iesniegt VID gada 
ienākumu deklarāciju par 2020. gadu 
Iedzīvotājiem, kuriem tas 
jādara obligāti, deklarācijas 
par 2020. gadu Valsts ieņē-
mumu dienestā (VID) nepie-
ciešams iesniegt 3 mēnešos, 
līdz pat 1. jūnijam, bet brīv-
prātīgi, attaisnoto izdevumu 
atgūšanai, ienākumus drīkst 
deklarēt 3 gadu laikā. 

Klientu un darbinieku drošī-
bai VID ārkārtas situācijā (vis-

maz līdz 6. aprīlim) ir pārtraucis 
klientu apkalpošanu klātienē 
visā valstī. Tādēļ aicinām dek-
larāciju iesniegt elektroniski, 
Elektroniskās deklarēšanas sis-
tēmā (EDS), jo tajā automātiski 
tiek atlasīti visi VID pieejamie 
dati un aprēķinātas maksājamās 
summas. Ja nav pieejams inter-
nets, aicinām Saulkrastu iedzī-
votājus patstāvīgi aizpildīt gada 
ienākumu deklarācijas veidla-

pas un nosūtīt tās pa pastu VID 
(Talejas iela  1, Rīga, LV-1978). 
Veidlapas ir brīvi pieejamas 
Saulkrastu novada domes Klien-
tu apkalpošanas centrā (pie do-
mes durvīm). 

Ja ir jautājumi par deklarācijas 
veidlapas aizpildīšanu, lūdzam 
zvanīt Klientu apkalpošanas 
centram uz tālruņiem: 25767651, 
67142530, 67951250. 

Paziņojums 
Par lokālplānojuma „Krasta priedes” un „Loči”, 
Zvejniekciems, redakcijas publisko apspriešanu
Saulkrastu novada dome 2021. gada 24. februārī pieņēma lēmumu 
Nr. 2133 „Par nekustamo īpašumu „Krasta priedes” un „Loči” 
lokālplānojuma redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un 
institūciju atzinumu saņemšanai”. 

Publiskajai apspriešanai tiek nodota lokālplānojuma redakcija, 
kas ietver zemesgabalu „Krasta priedes” Zvejniekciemā, Saulkrastu 
pagastā, Saulkrastu novadā, zemes vienības kadastra apzīmējums 
80330010760, un zemesgabalu „Loči” Zvejniekciemā, Saulkrastu 
pagastā, Saulkrastu novadā, zemes vienības kadastra apzīmējums 
80330010984. Lokālplānojums izstrādāts, lai izdarītu grozījumus 
Saulkrastu novada teritorijas plānojumā, mainot plānojumā noteikto 
plānoto (atļauto) izmantošanu „Savrupmāju apbūves teritorija” (DzS2) 
uz „Mazstāvu dzīvojamo māju apbūves teritoriju” (DzM).

Publiskās apspriešanas laikā no 2021. gada 15. marta lokālplānojuma 
redakcija tiks izstādīta Saulkrastu novada domes 1. stāva vestibilā 
Raiņa ielā 8, Saulkrastos un ievietota Saulkrastu pašvaldības 
mājaslapā un publiskajā portālā ĢEOLatvija.lv, https://geolatvija.lv/
geo/tapis#document_13624.

Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus par izstrādāto 
lokālplānojuma redakciju lūgums iesniegt Saulkrastu novada 
būvvaldē Raiņa ielā 8, Saulkrastos, darba dienās, domes darba laikā 
vai e-pastā buvvalde@saulkrasti.lv līdz 2021. gada 30. aprīlim.

Paziņojums 
Par lokālplānojuma nekustamajam īpašumam 
„Jaunsaules”, Zvejniekciems, redakcijas publisko 
apspriešanu
Saulkrastu novada dome 2021. gada 24. februārī pieņēma lēmumu 
Nr. 2132  „Par lokālplānojuma „Jaunsaules”, Zvejniekciems, projekta 
nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”.

Publiskajai apspriešanai tiek nodota lokālplānojuma redakcija, 
kas ietver zemesgabalu „Jaunsaules” Zvejniekciemā, Saulkrastu 
pagastā, Saulkrastu novadā, zemes vienības kadastra apzīmējums 
80330010261. Lokālplānojums izstrādāts, lai izdarītu grozījumus 
Saulkrastu novada teritorijas plānojumā, mainot plānojumā noteikto 
atļauto izmantošanu „Savrupmāju apbūves teritorija” (DzS2), kur 
zemesgabala minimālā platība noteikta 4000 m2, uz „Savrupmāju 
apbūves teritoriju” (DzS1), kur zemesgabala minimālā platība 
noteikta 2400 m2. 

Publiskās apspriešanas laikā no 2021. gada 15. marta līdz 2021. gada 
31. maijam lokālplānojuma redakcija būs izstādīta Saulkrastu 
novada domes 1. stāva vestibilā Raiņa ielā 8, Saulkrastos un 
ievietota Saulkrastu pašvaldības mājaslapā un publiskajā portālā 
ĢEOLatvija.lv, https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_16949.

Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus par lokālplānojuma 
redakciju lūgums iesniegt Saulkrastu novada būvvaldē Raiņa 
ielā 8, Saulkrastos, darba dienās, domes darba laikā vai e-pastā 
buvvalde@saulkrasti.lv līdz 2021. gada 31. maijam.

Paziņojums 
Par detālplānojuma „Pēterupes līči” izstrādes 
uzsākšanu 
Saskaņā ar Saulkrastu novada domes 2021. gada 24. februāra lēmumu 
Nr. 2137 uzsākta detālplānojuma „Pēterupes līči” izstrādes uzsākšana. 

Detālplānojuma teritorija – zemesgabals „Celmi” Saulkrastu 
pagastā, Saulkrastu novadā, zemes vienības kadastra apzīmējums 
80330033057. Zemesgabala teritorija dienvidos robežojas ar 
dārzkopības sabiedrību „Vēsma”. Saskaņā ar Saulkrastu novada 
teritorijas plānojumu daļai teritorijas, kurā tiks izstrādāts 
detālplānojums, plānotā (atļautā) izmantošana noteikta „Savrupmāju 
apbūves teritorija” (DzS2).

Rakstiskus priekšlikumus un 
ieteikumus detālplānojuma 
izstrādei var iesniegt Saulkrastu 
novada domē Raiņa ielā 8, 
Saulkrastos, darba dienās, 
domes darba laikā no 
2021. gada 15. marta līdz 
2021. gada 20. aprīlim vai 
e-pastā buvvalde@saulkrasti.lv. 
Detālplānojuma izstrādes 
vadītāja – Saulkrastu novada 
būvvaldes vadītāja Līga 
Pilsētniece (tālr. 67142519).

Saulkrastu Domes Ziņas

2021. gada marts
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Saulkrastu sociālās aprūpes mājā un Saulkrastu 
sociālajā dienestā februāra vidū uzsākta 
vakcinācija  pret COVID-19

Saulkrastu Domes Ziņas

2021. gada marts

Saulkrastu sporta un 
ģimeņu centra aktualitātes

Linda Liepiņa

Lai gan vēl dzīvojam COVID-19 
apstākļos, kad nedrīkstam 
darboties ar pilnu sparu un 
iekštelpas sporta nodarbībām 
ir slēgtas, informējam par 
Saulkrastu sporta un ģimeņu 
centrā notiekošo. 

Izremontētas visas ģērbtuves
Kamēr Sporta centra telpās 

nenotiek treniņi un sacensības, 
laiks tiek izmantots lietderī-
gi  – ir uzlabota sporta centra 
infrastruktūra. Visās ģērbtuvēs 
pabeigts kapitālais remonts, no-
mainītas flīzes, santehnika, kā 
arī iegādāti jauni soliņi un paka-
ramie. „Kad nebija pandēmijas, 
ikdienā centrā notika daudzas 
aktivitātes: Saulkrastu vidussko-
las audzēkņu sporta nodarbības, 
dažādi treniņi, uz trenažieru zāli 
nāca apmeklētāji, tika rīkotas 
vingrošanas un dejošanas no-
darbības. Saņēmām daudzas sū-
dzības par vecajām ģērbtuvēm, 
rīkot lielākus turnīrus bija kau-
ns, jo telpas bija nolaistas. Ta-
gad esam gandarīti, ka varēsim 
saviem apmeklētājiem piedāvāt 
telpas atbilstošā kvalitātē,” stās-
ta Saulkrastu sporta un ģimeņu 
centra vadītāja Aiva Aparjode.

Divos gados Sporta centra ēkā 
ir izremontēts gaitenis, papla-
šināta trenažieru zāle, iegādāts 
jauns inventārs, logiem uzklāta 
tonējošā aizsargplēve un liela-
jā zālē atjaunots grīdas segums. 
Protams, ir padomāts par dažā-
diem šķietamiem sīkumiem, pie-
mēram, jauna spēļu tablo iegādi 
un garderobes estētiski vizuālo 
noformējumu. „Pastāvīgie cen-
tra apmeklētāji pozitīvi novērtē 
līdz šim ēkā veiktos uzlaboju-
mus. Ir patīkami piedāvāt viņiem 
jaunas, gaišas un tīras telpas. Tā-
pat kā citas nozares, arī mēs ne-
pacietīgi gaidām atļauju uzsākt 
aktīvu darbību mūsu skaistajās 
telpās. Tikmēr rīkojam radošus 
ārpustelpu pasākumus,” norāda 
A. Aparjode.

Darbs ar jauniešiem
„2020.  gada rudenī Sporta 

centram tika pievienots Jau-
niešu centrs, izveidojot Sporta 
un ģimeņu centru. Kamēr visas 
darbības notiek attālināti, nav 
izdevies īstenot ambiciozās ie-
ceres  – jauniešu pasākumu rī-
košanu. Bet – mēs gatavojamies. 
Lielākais izaicinājums šogad 
būs bijušās viesnīcas „Baltic 
Inn” remonts un pielāgošana 
jauniešu vajadzībām,” stāsta 
centra vadītāja. „Ēka iegādāta 
pirms septiņiem gadiem, taču 
diemžēl tajā nekas nenotika, tā-
dēļ katru gadu būves tehniskais 
stāvoklis kļuva arvien sliktāks. 
Tagad ir izstrādāts projekts, ir 
idejas, kur rast līdzekļus, lai šeit 
izveidotu gan grupu vingroša-
nas telpas, gan modernu un ērtu 
vietu jauniešu aktivitātēm, kā 
arī atjaunotu baseinu,” norāda 
A. Aparjode.

Atjaunotās ģērbtuves Saulkrastu 
sporta un ģimeņu centrā. 
Foto: Pēteris Gertners

Pēc sniega nokušanas atklāti defekti 
veiktajā ceļa pārbūvē Zvejniekciemā, 
Melnsila ielā
Baiba Stjade 

Līdz ar siltāka laika iestāšanos 
konstatēts, ka puse atjaunotā 
Melnsila ielas asfaltseguma 
ir daļēji izjukusi. Domes 
priekšsēdētājs Normunds Līcis 
ir uzdevis izpilddirektoram 
Aleksandram Ināram 
Zaharānam nekavējoties 
rīkoties, lai konkrētie ielas posmi 
tiktu pārbūvēti par būvnieka vai 
apdrošinātāja līdzekļiem.
Melnsila ielas būvprojekts tika 
akceptēts Saulkrastu novada 
būvvaldē 2017. gada 6. jūlijā 
un iekļauts kopējā projektā 
„Sešu ielu pārbūve un divu ielu 
izbūve”. Būvdarbu līgums par 
visu ielu būvniecību noslēgts 
2018. gada 22. maijā ar 
SIA „Buildimpeks”. Melnsila 
ielas pārbūve tika pabeigta 
2019. gada 20. septembrī, bet 
iela nodota ekspluatācijā tā 
paša gada 2. oktobrī.

Atbilstoši līgumam izpildīto 
būvdarbu un izmantoto būviz-
strādājumu garantijas termiņš ir 
60 mēneši – līdz 2024. gada 2. ok-
tobrim.

Būvniecības laikā būvuzrau-
dzību veica pilnsabiedrība „Re-
ku-K” un „RC Traffic”, atbildī-
gais būvuzraugs – Uldis Keziks. 
Saskaņā ar Vispārīgajiem būv-
noteikumiem būvuzraudzība 
ir profesionāla un neatkarīga 
būvdarbu veikšanas procesa uz-
raudzība, lai pārliecinātos par 
kvalitatīvu un drošu būves celt-
niecību.

Objekta nodošanā saņemts 
būvuzrauga apliecinājums, ka 
darbi veikti atbilstoši tehniska-
jam projektam, būvdarbu kvali-
tātes prasībām un normatīvajiem 
aktiem.

Būvuzraudzība neatbrīvo būv-
darbu veicēju no atbildības par 
būvdarbu kvalitāti, atbilstību 
būvprojektam un būvniecību reg-

lamentējošiem normatīvajiem 
aktiem.

Saskaņā ar līguma noteiku-
miem garantijas laikā atklātie 
defekti ir jānovērš būvniekam. 
Saulkrastu novada pašvaldības 
izpilddirektors Aleksandrs Inārs 
Zaharāns: „Pašvaldība ir sazināju-
sies ar būvuzņēmēju par izveido-
jušos situāciju. Būvnieks ir apse-
kojis un informējis pašvaldību, ka 
ir veicis tos neatliekamos darbus, 
kas ir iespējami šajos meteorolo-
ģiskajos apstākļos, lai kaut ko vai-
rāk saglābtu avārijas situācijā. As-
faltu rūpnīcas vēl nestrādā, tādēļ 
asfaltēt ielu šobrīd nav iespējams, 
bet mēs jau redzam, ka ar ielāpiem 
šajā gadījumā nekas nebūs līdzēts. 
Gatavojamies iesaistīt apdrošinā-
tājus, jo veiktajiem būvniecības 
darbiem ir spēkā būvdarbu garan-
tijas apdrošināšanas polise. Mek-
lēsim visus veidus, lai panāktu, ka 
šis ceļš tiek atjaunots par būvuz-
ņēmēja naudu.”

No 27 Saulkrastu sociālās 
aprūpes mājas iemītniekiem 
vakcinēti 16. 5 veselības 
stāvokļa dēļ ģimenes ārsts 
neieteica vakcinēties. 
No 18 darbiniekiem 
vakcinējās 8. 

Daļa darbinieku un klientu 
ir izslimojuši vīrusu COVID-19, 
tādēļ viņu organismā pašreiz iz-
strādājušās antivielas un vakci-
nēties vēl nedrīkst. No Saulkras-
tu sociālā dienesta vakcīnai 
pieteikušies četri darbinieki.

Vakcīna pret COVID-19 „As-
traZeneca” tiek injicēta di-
vas reizes augšdelma muskulī. 

Pirms vakcinēšanās visiem tika 
pārbaudīts veselības stāvoklis, 
izmērot ķermeņa temperatūru. 

Otrā vakcīnas devas ievadī-
šana tiks organizēta pēc 9 līdz 
12 nedēļām.

Vakcināciju veica Saulkrastu slimnīcas ģimenes ārsti A. Bērziņš un I. Zemīte. 
Foto: P. Gertners
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Latvijas dzimtsarakstu sistēmai – 100!
Asnate Rancāne

Pirms 100 gadiem – 1921. gada 
18. februārī Latvijas Satversmes 
sapulces 3. sesijā pieņēma un 
valsts prezidents Jānis Čakste 
izsludināja likumu „Par civilstā-
vokļa aktu reģistrāciju”. Šajā 
likumā tika noteikts, ka civilstā-
vokļa aktu reģistrāciju Latvijas 
valstī turpmāk pārzinās un veiks 
laicīgās iestādes, ko nodēvēja 
par dzimtsarakstu nodaļām. 

Šis ir nozīmīgs brīdis visiem 
dzimtsarakstu sistēmā strādājoša-
jiem, lai palūkotos atpakaļ, novēr-
tētu sasniegumus un kļūdas, kā arī 
izvirzītu mērķus nākamai simtga-
dei. Kopš 1994.  gada 13.  janvāra 
Saulkrastu Dzimtsarakstu nodaļas 
vadītāja ir Baiba Meldere.

– Kāda ir sajūta – strādāt 
un vadīt tik ilgus gadus tādu 
nozīmīgu un skaistu iestādi?

–  Vēlēšanās strādāt dzimtsa-
rakstu nodaļā bija mans jaunības 
sapnis – būt līdzās cilvēkiem skais-
tos un dzīvesziņas piepildītos brī-
žos. Tāds nebeidzams mīlestības 
laiks. Dzimtsarakstu nodaļā pir-
mais ieraksts reģistrā tiek veikts 
par cilvēka dzimšanu, vēlāk – laulī-
bu, bērnu nākšanu pasaulē, bet pē-
dējais – kad viņš atstājis šo pasauli. 
Turklāt šie reģistri tiek glabāti mū-
žīgi, jo arī nākamajām paaudzēm 
bieži ir nepieciešams pierādīt sa-
vus radurakstus, īpaši, kad arvien 
vairāk ģimenes veido savus dzim-
tas kokus.

– Kā jūs raksturotu attiecības 
ar citu dzimtsarakstu nodaļu 
kolēģēm? Vai ir kaut kas tāds, 
ar ko Saulkrastu Dzimtsarakstu 
nodaļa izceļas?

– Dzimtsarakstu nodaļu meite-
nes, kā mēs sevi dēvējam Latvijā, 
ir zelta meitenes: atsaucīgas pre-
timnākošas, sirsnīgas, iedvesmo-
jošas – tādas ir manas tuvākās ko-
lēģes Ādažos, Carnikavā, Garkalnē, 
Limbažos, Sējā un citviet. Savējās, 
kuras nekad neatteiks padomu un 
ar ko varēs dalīties sajūtās. Brīniš-
ķīgi ir vasaras stāsti mūsu vasaras 

nometnēs Saulkrastos, kur smeļa-
mies iedvesmu saullēktos un saul-
rietos, fantastiskajā dabā, mūsu 
mākslinieku darbos un cilvēkos 
mums apkārt. Viens nekad neva-
ri gūt piepildījumu, ja līdzās nav 
kolēģu, kuri palīdz izprast un no-
vērtēt dažādas situācijas. Daudzus 
gadus strādāju kopā ar kompetentu 
kolēģi, speciālisti Inetu Zāti, kura 
savu darbu dara ar prieku. 

Īpašais laulību ceremonijās 
ir jūra  – ar skaņām, krāsām un 
smaržām piepildītu sajūtu paleti, 
ko meklē cilvēki, kuri šajā vietā 
grib teikt savu jāvārdu un sirds 
solījumu!

– Nosauciet, lūdzu, savu 
lielāko prieku un gandarījumu 
Saulkrastu Dzimtsarakstu 
nodaļas vadītājas darbā!

– Mans lielais gandarījums ir, ka 
cilvēki grib savu laulību ceremoni-
ju slēgt Saulkrastos. Cik aizkusti-
noši saņemt pateicības vārdus, pēc 

gadiem satikt laulāto pāri, kad tas 
savā kāzu dienā kopā ar bērniem 
ierodas, lai padalītos savā priekā, 
savā mīlestības stāstā! Īpaši ir va-
dīt ceremoniju plkst.  8.00 no rīta, 
kad rasa mitrina kājas un rīta dzes-
trums ar putnu treļļiem sadzird 
divu siržu vibrāciju. Aizkustinoši, 
kad jaunais pāris vaicā: „Kā jūs 
zinājāt, ka tieši šie vārdi mums ir 
tik nozīmīgi?”. Jā, tā ir mīlestība 
pret to, ko dari, un tad es sev saku: 
„Esmu laimīga un piepildīta, jo tas 
ir mans ceļš.” 

Šogad, dzimtsarakstu sistēmas 
simtgadē, esmu iecerējusi uzru-
nāt visas stiprās ģimenes, kuras 
ir kopā 50 un vairāk gadus. Tie 
ir stiprie stāsti, tās ir mīlestības 
stundas mums katram.

– Laulības ir viens no 
emocionālākajiem notikumiem 
cilvēka dzīvē. Jūs šīs emocijas 
izdzīvojat kopā ar katru pāri, 
kuru salaulājat. Bet kādas 
sajūtas jūs pārņēma, kad savus 
bērnus izdevāt laulībā?

– Esam kopā ar vīru vairāk nekā 
40 gadus. Mūsu ģimenē ir divi dēli, 
Jurģis un Edgars, un meita Elīze. 
Visiem ir bijušas skaistas, mīļas 
un sirsnīgas kāzas radu un draugu 
lokā. Man vienmēr šķitis, ka savu 
bērnu ceremonijās vecākiem jābūt 
līdzās, un, kas gan var būt skaistāks 
par tēvu, kurš savu meitu nodod to-
pošajam znotam un saka: „Saudzē 
un sargā, kā es to darīju, un mīli no 
sirds priekos un bēdās, laimē un 
nelaimē, slimībā un veselībā!” Vie-
di un patiesi. Pusotru gadu iepriekš 
meža ielokā laulājās mūsu jaunā-
kais dēls Edgars. Visa diena pagāja 
mazliet augstāk virs zemes  – tik 
brīnumaina, skaista un piepildīta. 
Īpaši mirklis, kad ar meitiņu Amē-
liju uz rokām viņš devās pie meža 
strauta, kur pie vītolu altāra viņu 
sagaidīja līgaviņa ar otru meitiņu 
Emmu zem sirds un līdzās vedējos 
bija māsa Elīze ar vīru. Tā bija tāda 
mīlestības katarse!

– Jums ir liela ģimene. Kāpēc 
tas ir svarīgi?

–  Ir tik jauki, ka kāds par tevi 
rūpējas, vienkārši samīļo, pagata-
vo siltu tēju, atnes vilnas zeķes, 
vienkārši tāpat, lai tev nesaltu. 
Sajūt, ka sirds pilna un gribas 
vienkārši kopā paklusēt, sagaida 
ar siltām un smaržīgām vakari-
ņām, verot durvis, nosaka: „Brauc 
uzmanīgi, šodien slidens!”, apjau-
tājas, kā dienā klājies…

Ģimene – tā ir liela svētība. Un 
mūsējā tāda ir. Četrās paaudzēs. 
Mums ir 6 mazbērni: Emīlija Paula 
(16), Niklāvs (12), Jurģis (8), Grēta 
Anna (6), Amēlija (3) un Emma (1). 
Mēs vienmēr esam kopā,  – ja ne 
klātienē, tad domās, arī izmantojot 
mūsdienu saziņas līdzekļus. Nesen 
kavējāmies atmiņās, skatot diapo-
zitīvus. Tas īpašais, vaibsti sejās, 
tās rīcības un darbības atkārtojas. 
Mīlestība nekad nebeidzas. Tā tur-
pinās mūsu bērnos un mazbērnos. 
Un tā būs mūžīgi mūžos.

Saulkrastu novada dome sveic 
visus bijušos un tagadējos Saulkras-
tu Dzimtsarakstu nodaļas darbinie-
kus skaistajā jubilejā!
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Ineta Zāte jau 14 gadus strādā 
Dzimtsarakstu nodaļā par 
speciālisti, kuras pārziņā ir 
lietvedība un arhīvs. 
Foto: Pēteris Gertners

Dzīvība. Jūra. Sirds. 
Pieskāriens. Mīlestība. 
Bez mīlestības pasaule 
nemostas
Baiba Meldere,  
Saulkrastu novada Dzimtsarakstu 
nodaļas vadītāja

Saulkrastu novada Dzimtsa-
rakstu nodaļa aicina visas 
ģimenes, kuras kopā no saul-
lēkta līdz saulrietam ir pava-
dījušas 50 un vairāk kopdzīves 
gadus (arī tās, kuras šogad vēl 
tikai svinēs savus mīlestības 
zelta mirkļus), kopīgi veidot 
mūsu novada stipro ģimeņu 
stāstus „No zelta līdz briljan-
tam un vēl vairāk”. Atstāsim 
mīlestības pilnu ierakstu 
Saulkrastu novada zelta ģime-
ņu krātuvē!

Aicinām laulātos, kā arī viņu 
bērnus un mazbērnus sazināties 
ar Dzimtsarakstu nodaļu, lai kopā 
veidotu mūsu gaviļnieku stās-
tus – veltījumu Latvijas dzimtsa-
rakstu sistēmas simtgadei ar vē-
lējumu: „Laimīga laulība ir gara 
saruna, kas vienmēr šķiet pārāk 
īsa.” (A. Moruā)

Informācija saziņai:
Tālr. 67142509, mob. 
tālr. 29452136,
e-pasts baiba.meldere@
saulkrasti.lv.

Ļoti gaidīsim jūsu saziņu 
ar mums!

Sveicam novadnieci Salomeju Rubļovsku 
nozīmīgajā 100 gadu dzīves jubilejā!
Asnate Rancāne

28. februārī apaļo 100 gadu 
jubileju svinēja Salomeja 
Rubļovska, kuru radi un draugi 
pēc viņas lūguma mīļi sauc par 
Silviju. Jubilāre ir saulkrast-
niece jau kopš 1975. gada, 
kad viņa pārcēlās šurp ar vīru 
Leonu un meitu Ingu. Līdz pat 
pensijai strādājusi Saulkrastu 
tirdzniecības uzņēmumā. Lai 
arī sākumā pārcelties uz šejieni 
no Rīgas un atstāt visus radus 
un ģimenes draugus galvas-
pilsētā nebija nemaz tik viegli, 
jau daudzus gadu desmitus 
Salomeja uzskata Saulkrastus 
par vislabāko, skaistāko un 
mīļāko vietu pasaulē. 

Salomeja ir bagāta: viņai ir 
meita Inga, znots Andris, maz-
meita Sindija ar vīru Guntaru un 

seši mazmazbērni  – Dāvis, Anna 
Emīlija, Grieta, Daniels, Dārta un 
Miķelis. 

Par spīti cienījamajam vecu-
mam, Salomejai vēl arvien ir ass 
prāts un laba humora izjūta. Viņa 
atceras ikvienu mazmazbērna 
svinamo dienu un atrod veidu, kā 
pat no attāluma izjokot savu maz-
meitiņu 1. aprīlī. Jubilārei vienmēr 
piemitis labs stils un elegance, un 
Salomeja joprojām seko jaunā-
kajām stila tendencēm un rūpē-
jas par savu ārējo izskatu. Viņas 
dzīvesspēku un enerģiju var tikai 
apbrīnot! 

Paldies Salomejas meitai Ingai 
un mazmeitai Sindijai par palīdzī-
bu jubilāres dzīves gājuma atspo-
guļojuma sagatavošanā!

Saulkrastu Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Baiba Meldere savā darbavietā, laulību ceremoniju zālē, brīdi pirms 
laulību reģistrēšanas. Foto: Pēteris Gertners

Saulkrastu Domes Ziņas

2021. gada marts



Kaut kas neparasts Pabažu pludmalē!

Baiba Stjade

Februāra vidū patīkamu 
pārsteigumu gan vietējiem 
iedzīvotājiem, gan pilsētas 
viesiem sagādāja novadnieki 
Toms Turlajs un Romāns 
Dedjuško, kuri līdz ar 
labvēlīgiem laikapstākļiem 
netālu no Baltās kāpas 
izveidoja ledus skulptūru. 
Tās nosaukums tika atstāts 
katra apmeklētāja ziņā, ļaujot 
vaļu fantāzijai! Kā nu kurš to 
nodēvējis – par ledus raķeti, 
jūras bāku u.c. Kad jautāju 
darba autoriem par viņu 
sākotnējo nosaukuma ieceri, 
atbilde bija – ledus vigvams. 

Pirmo ledus skulptūru Toms ar 
savu komandu izveidoja 2018. gadā 
tieši tajā pašā vietā – Pabažu plud-
malē. Stāsta Toms: „Tā kā šī ziema 
atnāca ar stipru un noturīgu salu, 
kādu rītu aizrakstīju draugam, vai 
viņš vēlētos šogad atkal izveidot 
kaut ko līdzīgu, un saņēmu atbildi: 
„Kad sākam?” Tas deva stimulu. 
Savācām visu nepieciešamo: sūkni, 
trubas, kabeli, dēļus u.c. Kopā ar 
draugiem idejai ir lielāks spēks: 
pirmajā dienā pieaicināju vēl divus 
palīgus – nu jau bijām 4.”

2018. gadā cilvēki nāca no Baltās 
kāpas skatīties: vai tiešām krastā iz-
skalots aisbergs?! 

To, ka šogad ledus skulptūra 
pamanīta, rādīja lielais apmeklē-
tāju skaits – Katrīnbādes stāvlau-

kums šajā laikā bijis tikpat pārpil-
dīts kā karstākajās vasaras dienās, 
un, lai nofotografētos pie skulptū-
ras, bijis jāstāv rindā. 

Šoreiz, sākumā jūras krastā 
tika izgatavota koka pamatne. Tā 
kā skulptūras veidošanai nepie-
ciešams liels daudzums ūdens, 
pamatne atradās maksimāli tuvu 
krastam. Ūdens sūknis tika ie-
vietots jūrā, un nosiltināta dārza 
šļūtene ar PE caurulēm  – aptīta 
ap koka pamatni. Lai taptu tik 
iespaidīgs veidojums, bija nepie-
ciešama nedēļa, kurā darba autori 
regulējuši ūdens plūsmu un uz-
raudzījuši, lai šļūtene neaizsaltu. 

Kad ledus skulptūra bijusi gata-
va, tajā no augšpuses ievietota 
50  metrus gara gaismas virtene, 
kas līdz ar tumsu izgaismojās, 
ļaujot skatīt mākslas darbu arī 
vakaros.

Lielāko daļu darba paveica 
T.  Turlajs un R.  Dedjuško, bet 
jaunieši saka arī lielu paldies 
draugiem Mārtiņam, Artūram un 
Saulkrastu zvejnieku apmetnei!

Lai gan atkušņa laikā skulp-
tūra vairs nav pieejama apskatei, 
Saulkrastu novada pašvaldība pa-
teicas darba autoriem par inicia-
tīvu un novēl darbotiesprieku arī 
nākamgad! 
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Novada izglītības 
iestāžu aktualitātes
Saulkrastu vidusskolas
� Neskatoties uz situāciju valstī, 

diagnostikas darbi 3. un 6. kla-
sei netika atcelti. Tāpat kā at-
tālinātās mācības, arī 6.  klasei 
diagnostikas darbi šogad no-
tika attālināti, lai noskaidrotu 
izglītojamo zināšanas latviešu 
valodā, matemātikā un dabas-
zinībās un līdz mācību gada 
beigām savu sniegumu vēl būtu 
iespējams uzlabot. 

� Attālināto mācību laikā Saul-
krastu vidusskolas audzēkņi 
izmanto iespēju tikties ar citu 
valstu skolēniem un iepazīt at-
šķirīgas kultūras, kopā ar Inesi 
Ābolu darbojoties „ETwinning 
Europe” starptautiskos projek-
tos. Februārī sākts darbs pie 
Turcijas, Spānijas, Polijas, Uk-
rainas, Horvātijas kopprojekta 
„4 in 1”. Tā ir mūsu skolēnu ie-
spēja ceļot arī šajos ierobežota-
jos apstākļos. 

� 9.  klases uzsāka mācību ciklu 
tiešsaistē, sadarbībā ar „La-
boratorium”, fizikā un ķīmijā. 
Šīs nodarbības sniedz iespēju 
skolēniem apgūt tēmas, vērojot 
vairākus eksperimentus ar vi-
siem zināmiem priekšmetiem, 
vienlaikus klausoties skaidro-
jumus par konkrēto tematu.

� Februārī un martā Saulkrastu 
vidusskolēni izmantoja daudz-
veidīgas iespējas piedalīties 
viesstundās dažādos priekšme-
tos par dažādām tēmām. 11. kla-
ses piedalījās nodarbībā „Naudas 
plānošana”, ko rīkoja „Swedbank 
Latvija” sadarbībā ar programmu 
skolām „Dzīvei gatavs”. 

� 3.  martā notika pasākums „Ie-
kāp notāra kurpēs!”, ko organi-
zēja Latvijas Zvērinātu notāru 
padome, un pasākuma noslēgu-
mā jauniešus apciemoja Latvijas 
Valsts prezidents Egils Levits un 
tieslietu ministrs Jānis Bordāns.

Zvejniekciema vidusskola
� Zvejniekciema vidusskolas 

9. klases audzēknēm Elzai Stru-
pišai un Sibillai Ērkšķei 2. vieta 
Valsts matemātikas 71.  olim-
piādes 2. posmā. Paldies skolo-
tājai Aleksandrai Ivanovai! 

� Lai atbalstītu skolēnu attālināto 
mācīšanos valstī izsludinātajā 
ārkārtējā situācijā, Zvejniekcie-
ma vidusskolas latviešu valodas 
un literatūras skolotājas Vija 
Skudra un Valda Tinkusa pie-
dalās izglītības projekta „Tava 
klase” tiešsaistes mācību video 
nodarbību veidošanā. No feb-
ruāra pedagoģes ir izveidojušas 
7  video nodarbības (20  minūšu 
garas) 4.  klasei un vidusskolas 
pamatkursam  – 10.  klasei, kas 
no 8. marta ir pieejamas vietnē 
www.tavaklase.lv.

� Svētā Valentīna dienā 7.  klase 
izveidoja virtuālu ēdienkarti, ar 
ko iepriecināja skolotājus svēt-
kos. Ēdienkartē tika iekļauti 
tādi noskaņu radoši ēdieni kā 
Markusa sviestmaize „Divatā”, 
Ģirta „Tropikālais smaids”, Lel-
des „Sārtais saulriets” un citi. 
Skolēni aicināja pedagogus šos 
ēdienus baudīt virtuāli, kā arī 
pagatavot pašiem. 

� 25.  februārī Zvejniekciema vi-
dusskolas 12.  klases audzēkņi 
piedalījās tiešsaistes nodarbībā 
„Naudas plānošana” (program-
ma „Dzīvei gatavs”). 

� 2.  klase mājturībā un teh-
noloģijās izveidoja telpiskus 
daudzstūrus un formas, lai vei-
cinātu savu radošumu un pre-
cizitāti.

Vidzemes jūrmalas Mūzikas un 
mākslas skola (VJMMS)
� VJMMS atsākusi individuālās 

konsultācijas klātienē profesio-
nālās ievirzes izglītības program-
mu beidzējiem. Konsultācijas or-
ganizējamas atbilstoši izglītības 
iestādē noteiktajai kārtībai. 

� Apstiprināti divi Valsts kultūrka-
pitāla fondā iesniegtie projekti 
skolas materiāli tehniskās bā-
zes papildināšanai 2489,00 eiro 
apmērā. Projektā „Instrumentu 
un skaņu, gaismu aprīkojums 
VJMMS specialitātes, ansambļu 
darbam, koncertēšanai” paredzē-
ta digitālo klavieru, elektriskās 
ģitāras un basģitāras ar pastipri-
nātājiem iegāde. 

� Projektā „Moderns aprīkojums 
dizaina grafikai VJMMS” plā-
nots iegādāties četras grafiskās 
planšetes „Wacom”.

� Projektos ar līdzfinansēju-
mu 2200,00 eiro piedalās arī 
Saulkrastu novada dome. Par 
šiem līdzekļiem projektos 
paredzētajās aktivitātēs tiks 
iegādāts skaņas, gaismas ap-
rīkojums skolas koncertdar-
bībai un vairākas dažādas sa-
režģītības grafiskās planšetes 
skicēšanai, sīktēlu, grafiku un 
multfilmu zīmēšanai.

PII „Rūķītis”
� Februārī „Rūķītī” notika „Drau-

dzības pasts”, kurā tika lozētas 
draudzības grupas. Pozitīvas 
emocijas virmoja piektdienā, 
kad pasts tika izdalīts. Pastā 
tika sūtīti apsveikumi, vēstules, 
našķīši un pašu veidoti pārstei-
gumi. 

� Februāra beigās grupas iesais-
tījās projektā „Mūsu grupa 
„Rūķītī””. Tika taisīti plakāti, 
radīti zīmējumi, iestudēti mazi 
scenāriji. Visu grupu veikumi 
tika izstādīti PII gaitenī, lai tie 
būtu pieejami apskatei.

Ar devīzi „Ideju ģenerēšana nav problēma, to ir pietiekami daudz... Dzīve 
ir par īsu, lai tās visas īstenotu” saulkrastieši Pabažu pludmalē izveidojuši 
iespaidīgu ledus skulptūru. Darba autori: (no kreisās) Romāns Dedjuško un 
Toms Turlajs. Foto: Pēteris Gertners

Saulei rietot, ledus skulptūra tikai kļuva arvien krāšņāka un līdz ar tumsu 
izgaismojās. Foto: Pēteris Gertners

Precizējums
„Saulkrastu Domes Ziņas” atvainojas par februāra numurā, rakstā 
„Aktualitātes par novada izglītības reformu”, nepareizi publicētu 
informāciju – ķīmijas apguvi Saulkrastu vidusskolā un norāda, 

ka ķīmija ir vidusskolas pamatkursa mācību priekšmets 
Saulkrastu vidusskolā. 

Saulkrastu Domes Ziņas

2021. gada marts
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Skultes jahtklubs – brīvība burās!

Baiba Stjade

Staigājot pa Saulkrastu plud-
mali un baudot dabas aina-
vas, tālumā, gandrīz pie paša 
horizonta, nevar nepamanīt 
peldošos kuģus, buriniekus un 
jahtas, kas, visbiežāk, redza-
mas Skultes ostas tuvumā 
gada siltākajos mēnešos. 
Saulkrastiem ir paveicies, jo 
pie mums tiem, kuri izrāda 
vēlmi darboties, paveiktais 
vainagojas ar panākumiem. 
Jau četrus gadus Skultes ostā 
darbojas biedrība „Skultes 
jahtklubs”. Arnis Zitāns ir 
jahtkluba komodors un kopā 
ar vicekomodoru Gunāru 
Melni biedrības dibinātājs. Par 
padarīto un turpmākiem plā-
niem šoreiz sarunā ar abiem 
kungiem.

– Kā radās iecere par Skultes 
jahtkluba dibināšanu?

A. Zitāns: Tas viss notika likum-
sakarīgi, jo ir skaidrs  – viens nav 
darītājs. Pirms biedrības nodibinā-
šanas mēs katrs gājām un runājām 
par savām vajadzībām.

G.  Melnis: Jāsaprot: ja kaut ko 
nopietni vēlamies darīt, bez juridis-
kās darbības neiztikt. Runājām ar 
vietējiem zvejniekiem, laivu īpaš-
niekiem, ka jārīkojas, bet kaut kā tās 
lietas nevedās, līdz parādījās Arnis 
un vietējais saulkrastietis Kārlis 
Frīdenbergs  – lai viņam vieglas 
smiltis! Tad pievienojās vēl viens 
katamarāna īpašnieks, un mēs jau 
bijām četri nopietni vīri. 

A.  Zitāns: Sezona ir no maija 
līdz oktobra beigām. Ja laikapstākļi 

ļauj, jau aprīlī varam nolaist laivas 
ūdenī uz aptuveni sešiem mēne-
šiem. Latvijā ir daudzi jahtklubi. 
Mēs esam, iespējams, pēdējais di-
binātais jahtklubs – diezgan jauni! 

– Skultes jahtklubs ostā 
darbojas kopš 2017. gada. 
Teicāt, ka sākumā bijāt četri 
nopietni vīri. Vai cilvēki izrāda 
interesi par darbošanos 
jahtklubā?

A.  Zitāns: Mēs augam, un in-
terese par darbošanos klubā ir  – 
šobrīd esam 17. Saulkrastieši ir 
2, bet ceram, ka mūsu pulks tikai 
kļūs lielāks. Interesi izrāda motor-
laivu īpašnieki, bet šobrīd mūsu 
iespējas ir tādas, kādas ir. Noteikti 
nepieciešams jahtām un motor-
laivām piemērots dziļums. Šogad 
domāsim par to, jo pie jaunās Aģes 
promenādes dziļums neļauj turēt 
jahtas, bet motorlaivām der. Mēs 
esam priecīgi par burātājiem, kuri 
izrāda interesi šeit turēt laivu. Ļoti 
aktuāls ir jautājums par piedāvāto 
servisu  – ja mēs vēlamies pie se-
vis uzņemt ārzemju burātājus, ir 
jānodrošina primārais: sanitārais 
mezgls, dušas, elektrība, dzeramais 
ūdens, jo visur pasaulē tā ir norma, 
nerunājot jau par pārējām pieeja-
mām ekstrām citos jahtklubos. 

G.  Melnis: Būtiski apzināties, 
ka esam jauns jahtklubs, tādēļ 
mums arī nav, kam pārmest ie-
priekšminēto pamatlietu trūkumu, 
jo ostai nebija jahtklubu, kam to 
visu iekārtot. Lielajās ostās – Lie-
pājā, Ventspilī un projektos, kas tur 
tika īstenoti, jahtklubi jau darbojās 
daudz agrāk, tādēļ arī jahtinieku 
kustība tur ir senāka. Mēs esam ļoti 

pateicīgi Skultes ostai, ka vispār 
ir izveidotas piestātnes un varam 
darboties. Ideju mums netrūkst: 
esam uzsākuši sarunas ar Saulkras-
tu novada domi un ostu, priecāja-
mies par realizētajiem projektiem 
un jaunizbūvēto piestātni. Osta 
mūs arī nopietnāk uztver, jo esam 
juridiska biedrība, darbojamies un 
izrādām iniciatīvu. Taču ir ne tikai 
praktiskā, bet arī emocionālā puse. 
Jūrniecība ir ļoti attīstījusies  – 
gandrīz tāpat kā biroja darbs. Viss 
kļuvis mehanizēts: stūrmaņi, me-
hāniķi sēž pie datoriem, bet vilinā-
jums izbaudīt jūru, sajust īsto vilni 
un brīvību patiesībā ir atlicis tikai 
burātājiem.

A. Zitāns: Tieši burājot, var just 
jūras garšu, ūdens šļakatas acīs, 
noķert un izbaudīt vēju. Nav jau 
māksla izbraukt jūrā ar motorlai-
vu, bet burājot sajūtas ir pavisam 
citādākas. Ir arī vasarnieki, kuri 
interesējas, vēlas pavizināties, un 
tas nenotiek tikai skaisti un mierī-
gi, ar šampanieša glāzi rokā, – kad 
buras ir izlaistas un tiek attīstīts āt-
rums, parādās īstās emocijas. 

G.  Melnis: Kāpēc cilvēki velk 
tautastērpu, dejo latviešu tautas 

dejas? Tāpēc, ka tur slēpjas se-
natnīgums. Tāpat ir arī jūrniecī-
bā: burāšana ir pastāvējusi mūžu 
mūžos. Mēs ar savām aktivitātēm 
uzturam dzīvu šo kustību mūsdie-
nās – izbraukt vilni mums, jūrnie-
kiem, ir asinīs.

A. Zitāns: Jā, iedzīvotāji mums 
zvana un interesējas par iespēju 
pavizināties, un mēs arī viņiem to 
sniedzam. Interesanti bija augus-
ta beigās rīkotajos Ostas svētkos 
šeit pat, Zvejniekciemā: par spīti 
lietainajam laikam, iedzīvotāju in-
terese bija tik liela, ka mūsu laivas 
bija pilnas. Protams, daudzi arī 
nemaz nezināja par Skultes jaht-
kluba darbību. 

G. Melnis: Ostas svētki ir cieņas 
izrādīšana kuģniecības nozarei, un 
mēs bijām priecīgi ievest apmeklē-
tājus ostā, lai padižotos ar saviem 
kuģiem! 

– Jūs teicāt, ka ideju 
attīstībai netrūkstot. Kādi ir 
jūsu turpmākie plāni? 

G. Melnis: Mums ir pietiekami 
liela pieredze, lai dalītos ar sa-
vām zināšanām. Teorijā var apgūt 
daudz ko, bet tas ir jāiemācās arī 

praktiski un jābūt tādai iespējai. 
Saulkrastiem ir burvīgs Šadiņa 
(vietējais zvejnieks Guntis Šadur-
skis) tēls. Gribētu teikt, ka tieši 
viņš ir ostas „gariņš”: viņa zvejnie-
ka tēls ir interesants, caur viņu var 
sajust jūras dzīvi, veco enkuru un 
saplēsto tīklu. Mēs gribam šīs zinā-
šanas nodot jaunajai paaudzei vai 
ikvienam, kurš jūt sevī aicinājumu 
kaut nedaudz sajust šo jūras garšu, 
tāpēc šobrīd vēlamies panākt, lai 
Saulkrastos būtu iespēja iegūt šā-
das zināšanas. Tas ļautu cilvēkam 
iepazīt sevi un saprast: vai jūra 
viņu tiešām vilina vai tikai patīk 
atrasties krastā un vērot saulrietus. 
Šobrīd plānojam, kā tas varētu iz-
skatīties. Esam uzsākuši sarunas ar 
Saulkrastu novada pašvaldību par 
potenciālo sadarbību, lai sniegtu 
saviem novadniekiem iespēju šeit 
pat, uz vietas iegūt šādas zināšanas 
un veidotu programmas ar ievirzi 
par jūras izglītību. 

A. Zitāns: Mēs domājam gan par 
mācībām jauniešiem, gan pieau-
gušajiem. Lai sāktu darboties, nav 
nozīmes, vai tev ir vai nav jahta, jo 
ir iespēja nākt uz jahtklubu un gūt 
pirmos iespaidus un iemaņas šeit. 
Varbūt pat labi, ka sākumā tās nav, 
jo, izejot jūrā, var parādīties jūras-
slimība un uz klāja cilvēks saprot, 
ka tas viņu diemžēl neinteresē. 

G. Melnis: Mēs abi esam kap-
teiņi ar tiesībām mācīt. Pēc tam 
cilvēks var vērsties Ceļu satik-
smes drošības direkcijā (CSDD) 
un iegūt mazizmēra kuģa vadītāja 
tiesības. 

A.  Zitāns: Mēs neesam tiesīgi 
izsniegt dokumentu – tas ir CSDD 
pārziņā, bet visu, kas nepieciešams 

Kāpēc cilvēki velk tautastērpu,
dejo latviešu tautas dejas? 

Tāpēc, ka tur slēpjas senatnīgums. 
Tāpat ir arī jūrniecībā:

 burāšana ir pastāvējusi mūžu mūžos.
 Mēs ar savām aktivitātēm uzturam dzīvu 

šo kustību mūsdienās – 
izbraukt vilni mums, jūrniekiem, ir asinīs.

Pie Aģes promenādes (no kreisās): Arnis Zitāns un Gunārs Melnis. Foto: Pēteris Gertners
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sagatavošanai un pirmo iemaņu 
gūšanai, – varam dot. Bērniem ir 
citādāk – nepieciešams sertificēts 
treneris. Esam vērsušies pašval-
dībā ar lūgumu izskatīt iespēju 
piesaistīt finansējumu trenera da-
lībai. Ja tāda radīsies – rīkosimies.

G.  Melnis: Ja pašvaldību inte-
resē jaunatnes virzība uz jūru vai 
ir vēlme sniegt tai jaunu brīvā lai-
ka pavadīšanas iespēju, vai doma 
šos jauniešus gatavot par sportis-
tiem, katras šīs iniciatīvas īsteno-
šanai ir nepieciešams gan finansē-
jums, gan noteikts cilvēku resurss. 
Ja ir skaidrs pašvaldības viedoklis 
šajā jautājumā, mēs varam iesais-
tīt vajadzīgos speciālistus. Domā-
jot vēl plašāk: pilsētā pie jūras, kur 
šī nozare tiek attīstīta par jūrnie-
cību, tiktu veicināts arī vietējais 
tūrisms – jahtas, laivas, piestātne, 
jūrnieki skaistos krekliņos  – ļoti 
baudpilna un acīm tīkama lieta, 
kas visos laikos cilvēkos ir raisījusi 
interesi un bijusi kaut kas neik-
dienišķs tiem, kuri nedzīvo ūdens 
tuvumā. Varu padalīties pieredzē: 
Liepājā es uz Jūras svētkiem aizve-
du divus autobusus ar jūrniekiem 

skaistos krekliņos. Cilvēki bija 
sajūsmā  – uzreiz jutām viņu in-
teresi, bērni skatījās un aizdomā-
jās: „Kas tie tādi? Es arī vēlos tāds 
būt?!” Tā mēs varam ieinteresēt 
jauno paaudzi.

– Kā jūs atradāt šo ceļu pie 
burām un jūras? Ja kāds 
tagad, lasot šo interviju, 
domā: „Kādām īpašībām būtu 
jāpiemīt, lai arī es varētu ar 
paceltu buru izbaudīt jūras 
sniegto brīvību?”

A. Zitāns: Mani kopš bērnības 
interesēja dažādi kuģu modelīši – 
es tos pētīju, krāju, liku kopā. Mana 
pirmā buru laiva bijā tā sauktā 
plaskodonka (plakandibena lai-
va – Red.). Es mežā nocirtu koku 
un par buru izmantoju mammai 
nočieptu palagu. Ar to es bērnībā 
laidu pa Ogres upi līdz Daugavai. 
Ziniet, burāšanai es nopietni pie-
vērsos tikai pusmūžā – ilgi domā-
ju, vai man to vajag, līdz nolēmu 
pamēģināt un laikam 2004.  gadā 
nopirku savu pirmo mazo jahtu. 
Sāku darboties Usmas jahtklubā, 
kur ļoti daudz ko iemācījos. Ir tāds 

labs teiciens: „Tu nepaliec vecs, 
kamēr tu burā,  – tu kļūsti vecs, 
kad tu beidz burāt.” Saulkrastietis 
K. Frīdenbergs beidza burāt 84 ga-
dos. Nav vecuma ierobežojuma, – 
jābūt tikai vēlmei! 

G.  Melnis: Es esmu profesio-
nāls jūrnieks, pabeidzis Jūras sko-
lu, Klaipēdas jūrniecības koledžu, 
arī šobrīd vēl braucu jūrā. Kuģoju 
Nīderlandes kompānijā, zem bri-
tu karoga. Aicinājumu savu dzīvi 
saistīt ar jūru jutu jau bērnībā. 

– Tik tikko ir jūtamas pirmās 
pavasara vēsmas. Ko jūs 
darāt klusajā laikā? Pulējat 
jahtas, notraušat burām 
putekļus, plānojat darbus 
jaunajai sezonai?

A.  Zitāns: Klusā sezona ir 
nosacīta: laivas tiek ieziemotas 
rudenī, pārbaudīts to tehnis-
kais stāvoklis, arī buras savedam 
kārtībā  – aizlāpām kādu cauru-
mu! Šobrīd aktīvi piesaistām fi-
nansējumu saviem projektiem, 
runājam ar pašvaldību un ostas 
vadību. Divas reizes mēnesī at-
braucam apskatīt un apčubināt 
jahtas. Katram kapteinim savs 
kuģis jāpārzina. Gatavojamies 
jaunajai sezonai, bet vēl gribu 
izstāstīt vienu patiesu gadījumu, 

kad puisis bija izdomājis burāt un 
pirkt jahtu. Es viņam teicu: „At-
brauc, paskaties! Tas nenozīmē 
tikai meitenes uz klāja un filmās 
ierasto jautrību.” Mēs izgājām 
jūrā, un viņš man saka: „Nav ne-
kāda mērķa...” Es jautāju: „Ko tu 
biji iedomājies?” Viņš atbildēja: 
„Braucam uz Somiju!” Es teicu: 
„Paklausies, lai tiktu līdz Somijai 
un atpakaļ, jāburā vismaz nedēļu, 
jo var uznākt liels vēja pūtiens un 
tu tur vari sēdēt ostā!”

– Tad jau jūs saskaraties 
ar diezgan daudziem 
jaunpienācēju stereotipiem?

G.  Melnis: Protams, romanti-
ka... to ir iespējams iegūt burājot, 
bet mērķis katram – savs. Es plāno-
ju, cik jūdzes dienā varu nobraukt, 
laika rezervi un tuvākās pieejamās 
ostas. Arī starptautiskos noteiku-
mos ir minēts, ka dienas attālu-
mā jābūt jahtu ostām. Piemēram, 
Rīga – Saulkrasti – Salacgrīva. Savā 
ģimenē plānojam atvaļinājumu 
un kopā ar mazbērniem dodamies 
jūrā. Tas jau ir interesanti – apceļot 
ostas, paskatīties vietējo ciema ie-
dzīvotāju ikdienu.

– Paldies, kungi par sarunu! 
Klausoties jūsos, tā vien gribas 

pajautāt: „Man jahtas nav, bet 
jūs tik interesanti stāstāt, ka 
manī rodas vēlme pieteikties 
Skultes jahtklubā, – vai 
burāšana der arī man?” 

A.  Zitāns: Jā, protams! Mēs 
esam gatavi uzņemt jebkuru in-
teresentu, kuram ir vēlme un in-
terese kaut ko darīt. Lai darbotos 
jahtklubā, nav obligāti būt jahtas 
īpašniekam – mums ir pietiekami 
daudz jahtu. Interesanta lieta: jo 
jahta lielāka, jo lielāka komanda 
tai nepieciešama. Protams, var bu-
rāt viens, bet ir gadījumi, kad jūrā 
jāiet divatā. Nepieciešams uzraks-
tīt iesniegumu, un mēs esam gatavi 
interesentu uzņemt. 

G.  Melnis: Kluba gada mak-
sa – 25 eiro – apzināti ir simbo-
liska, lai veicinātu interesi un 
dotu iespēju visiem burātgribē-
tājiem. Protams, tiem, kam pie-
der jahtas, ir vēl citas atsevišķas 
izmaksas. 

Mēs gribam šīs zināšanas nodot jaunajai 
paaudzei vai ikvienam, kurš jūt sevī 

aicinājumu kaut nedaudz sajust šo jūras 
garšu, tāpēc šobrīd vēlamies panākt, 

lai Saulkrastos būtu iespēja iegūt šādas 
zināšanas. Tas ļautu cilvēkam iepazīt sevi un 
saprast: vai jūra viņu tiešām vilina vai tikai 
patīk atrasties krastā un vērot saulrietus.

Par iespējām 
pieteikties Skultes 

jahtklubā interesēties 
pa tālruni 

29184686.

Arnis Zitāns: „Tieši burājot, var just jūras garšu, ūdens šļakatas acīs, noķert un izbaudīt vēju.”
Foto: no privātā arhīva

Gunārs Melnis katru gadu ar savu ģimeni dodas burāt un saviem 
mazbērniem jau no bērnības māca jūras zinības.  Foto: no privātā arhīva
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2021. gada 1. februārī SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. SN 4/2021 

Apstiprināti ar Saulkrastu novada domes ārkārtas sēdes 
01.02.2021. lēmumu (protokols Nr. 3/2021§2)

Saistošie noteikumi par Saulkrastu 
novada pašvaldības 2021. gada 
budžetu 
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 
2. punktu, 41. panta pirmās daļas 1. punktu, 46. pantu,  likumu „Par 
pašvaldību budžetiem”, likumu „Par valsts budžetu 2021. gadam”, 
likumu „Likums par budžetu un finanšu vadību”.

1. Apstiprināt Saulkrastu novada pašvaldības budžetu 
2021. gadam:

1.1. Pamatbudžeta ieņēmumos 13 434 221,00 euro 
apmērā, tajā skaitā naudas līdzekļu atlikumu 
999 062,00 euro apmērā, un aizņēmumus 
481 170,00 euro apmērā saskaņā ar pielikumu Nr. 1;

1.2. Izdevumos 13 434 221,00 euro apmērā saskaņā ar 
pielikumu Nr. 2;

1.3. Atmaksājamo aizņēmumu pārskatu saskaņā ar 
pielikumu Nr. 3.

2. Apstiprināt paskaidrojuma rakstu Saistošajiem noteikumiem 
par Saulkrastu novada pašvaldības budžetu 2021. gadam. 

3. Noteikt, ka tāmi par saņemtajiem ziedojumiem un 
dāvinājumiem 2021. gadā sagatavo par faktiski saņemto un 
gada sākumā atlikumos esošo līdzekļu apjomu. 

4. Noteikt, ka Finanšu un grāmatvedības nodaļa saskaņā ar 
noslēgtajiem kredītlīgumiem un kredītsaistībām 2021. gadā 
nodrošina kredītu pamatsummas atmaksu un kredītu 
procentu samaksu noteiktajos termiņos un apmēros. 

5. Noteikt, ka budžeta izpildītājiem jānodrošina Valsts un 
pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības 
likumā, Izglītības likumā, Ministru kabineta 05.07.2016. 
noteikumos Nr. 455 „Pedagogu darba samaksas noteikumi” 
paredzēto nosacījumu izpilde. 

6. Budžeta izpildītāji ir atbildīgi par to, lai piešķirto līdzekļu 
ietvaros nodrošinātu efektīvu un racionālu pašvaldības 
budžeta līdzekļu izlietojumu un lai izdevumi pēc naudas 
plūsmas nepārsniedz attiecīgajai programmai, pasākumam 
tāmē apstiprinātos un plānotos budžeta izdevumus atbilstoši 
ekonomiskajām un funkcionālajām kategorijām. 

7. Noteikt, ka pašvaldības administrācijas struktūrvienību un 
pašvaldības iestāžu vadītāji, organizējot struktūrvienības 
un iestādes uzdevumu izpildi, ir atbildīgi par iepirkuma 
procedūras ievērošanu atbilstoši Publisko iepirkumu 
likumam.

8. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to 
parakstīšanas, un tie ir brīvi pieejami Saulkrastu novada 
domes ēkā, un tie publicējami pašvaldības mājaslapā, 
internetā.  

	 N. Līcis,	
domes	priekšsēdētājs

Bezmaksas 
nododamie 
atkritumu veidi 
EKO laukumā
ZAAO
Fiziskām personām:
� pudeļu stikls;
�  papīrs;
�  kartons;
� polietilēns (LDPE – 

polietilēns; HDPE – pārtikā 
izmantotas pudeles, 
kannas un sadzīves ķīmijas, 
kosmētikas plastmasas 
pudeles, kannas);

�  PET dzērienu pudeles;
�  metāls;
�  visa nolietotā, neizjaukta 

vai neizkomplektēta 
sadzīves elektrotehnika;

�  krāsu bundžas – 10 litri 
no mājsaimniecības gadā 
bez maksas (par katru 
nākamo iepakojuma 
litru – 1,65 eiro + PVN);

�  luminiscentās spuldzes – 
10 gabali no mājsaimniecības 
gadā bez maksas (par katru 
nākamo – 0,21 eiro par 
gabalu + PVN);

�  baterijas un akumulatori;
�  lietošanai derīgi apavi 

(izņemot gumijas un ziemas 
sporta apavus), tekstila 
izstrādājumi;

�  eļļas filtri;
�  motoreļļas, smēreļļas;
�  koka paletes;
�  vieglo automašīnu riepas 

(nomontētas no diskiem) – 
4 gabali no fiziskas personas 
bez maksas (pašreizējā gada 
laikā), par katru nākamo – 
2,07 eiro par gabalu + PVN; 

�  logu stikls.

Par maksu 
nododamie atkritumu 
veidi
�  lielgabarīta atkritumi 

(mēbeles, matrači u. tml. 
lielizmēra priekšmeti) – 
33,06 eiro + PVN par 1 m³;

�  celtniecības atkritumi (jaukti 
celtniecības atkritumi, 
piemēram, rīģipsis, 
siltināšanas materiāli, 
ruberoīds) – 33,06 eiro + 
PVN par 1 m³;

�  celtniecības atkritumi (tīri, 
piemēram, tikai ķieģeļi, 
betons, flīzes, apmetums, 
akmeņi) – 13,22 eiro + PVN 
par 1 m³;

�  zaļie atkritumi (lapas, zāle, 
sīkie zari) – 13,22 eiro + PVN 
par 1 m³.

Šīferis, celtniecības 
atkritumi ar šīfera 
piejaukumiem un sadzīves 
atkritumi EKO laukumā 
pieņemti netiks!

Fiziskām personām 
EKO laukumā ir iespēja 
iegādāties būvgružu maisus. 
Maisa izmērs – 1,1 m³.

Plašāka informācija par 
būvgružu veidiem un 
savākšanas iespējām pa 
tālruni 64281250 vai mobilo 
tālruni 29225862.

Informācija par nododamo 
atkritumu veidiem 
juridiskām personām 
ir pieejama mājaslapā 
www.zaao.lv. 

ZAAO EKO laukuma-biroja 
adrese: Saulkrastos, 
Rīgas ielā 96a.
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 9. lpp. 10.1.2. iesniedzējs ir persona 
ar maznodrošinātas 
personas statusu.

10.2. 50% apmērā, bet ne vairāk 
kā 1500 EUR (ar PVN) citām 
Noteikumu 10.1. punktā 
neminētām personām.

IV. Pieteikšanās, pieteikumu 
izskatīšanas un lēmumu pieņemšanas 
kārtība
11. Lai pieteiktos pašvaldības 

līdzfinansējumam, iesniedzējs 
iesniedz SIA „Saulkrastu 
komunālserviss” iesniegumu, kas 
sastāv no šādiem dokumentiem:
11.1. Iesnieguma (1. pielikums);
11.2. Dokumenta, kas apliecina 

Noteikumu 10.1. punktā 
noteikto personas statusu;

11.3. SIA „Saulkrastu 
komunālserviss” tehniskajiem 
noteikumiem un principiālā 
pieslēguma shēmas (ja ir), 
ja šie dokumenti ir izsniegti 
iepriekš un ne vēlāk kā vienu 
gadu pirms šī iesnieguma 
iesniegšanas;

11.4. Ja SIA „Saulkrastu 
komunālserviss” iepriekš 
nav izsniegusi tehniskos 
noteikumus un principiālo 
pieslēguma shēmu, tad:
11.4.1. nekustamā īpašuma 

zemesgrāmatas 
nodalījuma norakstu 
(kopiju), kas apliecina 
iesniedzēja īpašuma 
tiesības uz nekustamo 
īpašumu;

11.4.2. nekustamā īpašuma 
zemes robežu plānu.

12. Iesniegumu paraksta iesniedzējs vai 
pilnvarotā persona. Ja iesniegumu 
paraksta pilnvarotā persona, 
iesniegumam pievieno notariālu 
pilnvaru vai citu dokumentu, 
kas apliecina tiesības pārstāvēt 
iesniedzēju. Iesniegumu drīkst 
parakstīt arī ar drošu elektronisko 
parakstu.

13. SIA „Saulkrastu komunālserviss” 
izskata iesniedzēja iesniegumu un 
pieņem lēmumu par līdzfinansējuma 
piešķiršanu ne vēlāk kā 10 (desmit) 
darba dienu laikā no iesnieguma 
saņemšanas dienas. 

14. SIA „Saulkrastu komunālserviss” ir 
tiesības nepieciešamības gadījumā 
pieprasīt iesniedzējam papildu 
informāciju vai precizēt iesniegtos 
dokumentus.

15. Ja iesniedzēja iesniegums:
15.1. Atbilst Noteikumos 

noteiktajām prasībām, SIA 
„Saulkrastu komunālserviss” 
pieņem lēmumu par 
līdzfinansējuma piešķiršanu un 
informē par to iesniedzēju;

15.2. Neatbilst šajos saistošajos 
noteikumos noteiktajām 
prasībām vai iesniedzējs 
noteiktajos termiņos nenovērš 
trūkumus pieteikumā 
un tam pievienotajos 
dokumentos, SIA „Saulkrastu 
komunālserviss” pieņem 
lēmumu par atteikumu piešķirt 
pašvaldības līdzfinansējumu, 
par to rakstveidā paziņojot 
iesniedzējam.

16. Pēc lēmuma pieņemšanas par 
pašvaldības līdzfinansējuma 
piešķiršanu:
16.1. Ne vēlāk kā 5 (piecu) darba 

dienu laikā no lēmuma 
paziņošanas dienas SIA 
„Saulkrastu komunālserviss” 
slēdz līgumu ar iesniedzēju 
par izbūves darbu veikšanu, 
līgumā nosakot veicamo darbu 
apjomu, līguma summu un 
līdzfinansējuma apmēru (ar 
PVN) atbilstoši Noteikumu 
10. punktam, iesniedzēja 
līguma summas daļas samaksas 
kārtību, kā arī citus noteikumus 
pēc nepieciešamības;

16.2. Pēc izbūves darbu 
pabeigšanas SIA „Saulkrastu 
komunālserviss” un iesniedzējs 

paraksta darbu pieņemšanas–
nodošanas aktu;

16.3. SIA „Saulkrastu 
komunālserviss” līdz 
nākamā mēneša 5. datumam 
iesniedz pašvaldībai pārskatu 
par iepriekšējā mēnesī 
pabeigtajiem darbiem, 
pievienojot klāt noslēgtos 
līgumus par izbūves darbu 
veikšanu (kopiju) un abpusēji 
parakstīto darbu pieņemšanas–
nodošanas aktu (kopijas). Ja 
šajā punktā noteiktais datums 
iekrīt sestdienā, svētdienā 
vai svētku dienā, pārskats 
iesniedzams nākamajā darba 
dienā pēc šīm dienām.

16.4. Pašvaldība izskata SIA 
„Saulkrastu komunālserviss” 
iesniegto pārskatu ne vēlāk 
kā 10 (desmit) dienu laikā 
no tā saņemšanas dienas 
un veic samaksu atbilstoši 
iesniegtajam pārskatam.

VII. Noslēguma jautājumi
17. SIA „Saulkrastu komunālserviss” 

lēmumu par atteikumu piešķirt 
pašvaldības līdzfinansējumu 
iesniedzējs var apstrīdēt Saulkrastu 
novada domē.

PASKAIDROJUMA RAKSTS
1. Projekta nepieciešamības pamato-

jums. Saskaņā ar Ūdenssaimniecības 
pakalpojumu likuma 6. panta sesto 
daļu pašvaldība var izdot saistošos 
noteikumus par līdzfinansējumu 
nekustamā īpašuma pieslēgšanai 
centralizētajai ūdensapgādes vai 
centralizētajai kanalizācijas sistēmai, 
nosakot līdzfinansējuma apmēru un 
saņemšanas nosacījumus. 
Pašvaldībā ir pabeigti ūdensapgā-
des un kanalizācijas tīklu izbūves 
darbi Eiropas Savienības Kohēzi-
jas fonda līdzfinansētā projektā 
„Ūdenssaimniecības attīstība 
Saulkrastos, ūdenssaimniecības at-
tīstība Austrumlatvijas upju baseinu 
pašvaldībās, 3. kārta” un projektā 
„Ūdenssaimniecības pakalpojumu 
attīstība Saulkrastos, II kārta”. At-
tiecībā uz pēdējo projektu: saskaņā 
ar minētā projekta nosacījumiem 
vērtējamais (sasniedzamais) rādītājs ir 
850 iedzīvotāji, kuriem ir nodrošināts 
centralizētais kanalizācijas pieslē-
gums. Līdz šim noteikumu izstrādes 
brīdim sasniegtais projekta rādītājs 
ir aptuveni 260 iedzīvotāji, kuriem ir 
nodrošināts centralizētās kanalizāci-
jas pakalpojums.
Noteikumi izstrādāti, lai sniegtu fi-
nansiālu atbalstu Saulkrastu novada 
pašvaldības iedzīvotājiem un mudi-
nātu viņus izmantot projektu sniegto 
iespēju pieslēgties centralizētajiem 
kanalizācijas tīkliem.

2. Īss projekta satura izklāsts. Saistošo 
noteikumu projekts nosaka kārtību, 
kādā piešķir līdzfinansējumu nekus-
tamā īpašuma pieslēgšanai centrali-
zētajai kanalizācijas sistēmai, kā arī 
līdzfinansējuma saņemšanas un izlie-
tošanas kārtību. 

3. Informācija par plānoto projekta 
ietekmi uz pašvaldības budžetu. 
Pašvaldības budžetā kārtējam gadam 
tiek iekļauti finanšu līdzekļi līdzfi-
nansējumam atbilstoši pašvaldības 
finanšu iespējām.

4. Informācija par plānoto projekta 
ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi 
pašvaldības teritorijā. Saistošajiem 
noteikumiem nav tiešas ietekmes uz 
uzņēmējdarbības vidi.

5. Informācija par administratīva-
jām procedūrām. Iesniedzēja un 
pieteikuma atbilstību saistošajos 
noteikumos noteiktajām prasībām 
izvērtēs SIA „Saulkrastu komunāl-
serviss”.

6. Informācija par konsultācijām ar 
privātpersonām. Nav attiecināma.

Normunds Līcis,
domes priekšsēdētājs

2021. gada 27. janvārī SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. SN 3/2021 
Apstiprināti Saulkrastu novada domes 2021. gada 27. janvāra sēdē 
(prot. Nr. 2/2021§13) Precizēti Saulkrastu novada domes 2021. gada 
24. februāra sēdē (prot. Nr. 4/2021§16)

„Par Saulkrastu novada pašvaldības līdzfinansējuma 
piešķiršanu dzīvojamo māju pieslēgšanai 
centralizētajai kanalizācijas sistēmai”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 
43. panta trešo daļu, Ūdenssaimniecības 
pakalpojumu likuma 6. panta sesto daļu. 

I. Vispārīgie jautājumi 
1. Saistošie noteikumi (turpmāk – 

Noteikumi) nosaka kārtību, kādā 
tiek piešķirts Saulkrastu novada 
pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) 
līdzfinansējums nekustamā 
īpašuma pieslēgšanai centralizētajai 
kanalizācijas sistēmai, kā arī 
līdzfinansējuma saņemšanas un 
izlietošanas kārtību. 

2. Saistošo noteikumu mērķis ir veicināt 
to dzīvojamo māju pieslēgšanu 
centralizētajai kanalizācijas sistēmai, 
kurām Eiropas Savienības Kohēzijas 
fonda līdzfinansētā projekta 
„Ūdenssaimniecības pakalpojumu 
attīstība Saulkrastos, II kārta” un 
projekta „Ūdenssaimniecības attīstība 
Saulkrastos, Ūdenssaimniecības 
attīstība Austrumlatvijas upju baseinu 
pašvaldībās, 3. kārta” (turpmāk – 
Projekts) ietvaros ir izbūvēti 
centralizētās kanalizācijas sistēmas 
atzari.

3. Pieslēgums šo noteikumu izpratnē 
ir ārējo kanalizācijas tīklu un būvju 
kopums no ūdenssaimniecības 
pakalpojumu sniedzēja centralizētās 
kanalizācijas sistēmas līdz 
pievienojuma vietai pakalpojumu 
lietotāja īpašumā esošajai kanalizācijas 
sistēmai.

4. Nekustamais īpašums šo noteikumu 
izpratnē ir dzīvojamā māja, 
daudzdzīvokļu dzīvojamā māja vai 
zemesgabals, kura apbūvei ir spēkā 
esoša būvatļauja dzīvojamās mājas 
būvniecībai un ir izbūvēti vismaz 
dzīvojamās mājas pamati.

II. Līdzfinansējuma piešķiršanas 
vispārīgā kārtība
5. Pašvaldības līdzfinansējums tiek 

piešķirts centralizētās kanalizācijas 
sistēmas pieslēguma būvniecības 
izmaksu segšanai.

6. Netiek atbalstītas šādas izmaksas:
6.1. Lietus notekūdeņu kanalizācijas 

būvniecība vai pārbūve;
6.2. Esošās ūdensapgādes un 

komunālo notekūdeņu 
kanalizācijas sistēmas 
vai tās daļas pārbūve vai 

nojaukšana (izņemot septiķus, 
ja tos ir iespējams pārbūvēt 
kanalizācijas sistēmas 
nepieciešamajā sastāvdaļā, 
piemēram, skatakā);

6.3. Jaunas ūdensapgādes sistēmas 
izbūve;

6.4. Projektēšanas izmaksas.
7. Pašvaldības līdzfinansējumu piešķir, ja 

ir izpildītas šādas prasības:
7.1. Iesniedzējs ir fiziskā persona;
7.2. Iesniedzēja nekustamais 

īpašums (turpmāk – 
Nekustamais īpašums), par 
kuru pieprasīts pašvaldības 
līdzfinansējums, atrodas 
Saulkrastu novada 
administratīvajā teritorijā; 

7.3. Iesniedzēja īpašuma tiesības 
uz Nekustamo īpašumu ir 
nostiprinātas zemesgrāmatā;

7.4. Iesniedzējam nav parādu 
par SIA „Saulkrastu 
komunālserviss” 
sniegtajiem sabiedriskajiem 
ūdenssaimniecības 
pakalpojumiem vai ar SIA 
„Saulkrastu komunālserviss” ir 
noslēgta vienošanās par parāda 
atmaksu atbilstoši maksājuma 
grafikam.

8. Līdzfinansējums netiek piešķirts, 
ja Nekustamā īpašuma īpašnieks ir 
juridiskā persona, kā arī, ja attiecīgais 
nekustamais īpašums tiek izmantots 
saimnieciskās darbības veikšanai. 
Ja saimnieciskā darbība tiek veikta 
daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā, 
attiecīgā īpašuma īpašnieks izmaksas 
sedz no privātiem līdzekļiem 
atbilstoši kopīpašuma domājamai 
daļai.

III. Pašvaldības līdzfinansējuma 
apmērs
9. Pašvaldības līdzfinansējums tiek 

piešķirts pašvaldības budžetā 
paredzēto finanšu līdzekļu ietvaros.

10. Pašvaldības līdzfinansējums tiek 
noteikts šādā apmērā:
10.1. 90% apmērā, bet ne vairāk 

kā 1500 EUR (ar PVN), ja 
iesniedzējs atbilst kādām no 
šīm pazīmēm:
10.1.1. iesniedzējs ir persona 

ar trūcīgas personas 
statusu;
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Saulkrastu novada domes 
24. februāra sēdes Nr. 4 lēmumi
Sēdē piedalās deputāti: N. Līcis, 
A. Aparjode, A. Horsts, A. Dulpiņš, 
A. Deniškāne, E. Grāvītis, G. Lāčauniece, 
L. Vaidere, M. Kišuro, O. Vanaga, S. Ozola-
Ozoliņa, S. Ancāne, S. Osīte.

Par Saulkrastu novada Attīstības 
programmas 2014.–2020. gadam 
aktualizētā investīciju plāna 
apstiprināšanu
1. Apstiprināt aktualizēto Saulkrastu 
novada Attīstības programmas 
2014.–2020. gadam investīciju plānu 
(pielikumā). 2. Novada attīstības nodaļai 
ievietot aktualizēto Saulkrastu novada 
attīstības programmas 2014.–2020. gadam 
investīciju plānu Teritorijas attīstības 
plānošanas informācijas sistēmā (TAPIS). 
3. Komunikācijas un tūrisma nodaļai 
aktualizēto Saulkrastu novada attīstības 
programmas 2014.–2020. gadam 
investīciju plānu ievietot pašvaldības 
tīmekļvietnē www.saulkrasti.lv. 
4. Atbildīgais par lēmuma izpildi – 
Saulkrastu novada pašvaldības 
izpilddirektors.

Par grozījumiem Vidzemes jūrmalas 
Mūzikas un mākslas skolas iekšējos 
noteikumos „Paaugstinātas pedagogu 
mēneša darba algas likmes noteikšanas 

kārtība” 1

1. Apstiprināt iekšējos noteikumus 
„Grozījumi Vidzemes jūrmalas Mūzikas 
un mākslas skolas 2021. gada 8. februāra 
iekšējos noteikumos „Paaugstinātas 
pedagogu mēneša darba algas likmes 
noteikšanas kārtība”” (pielikumā). 
2. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas 
brīdi. Iekšējie noteikumi „Grozījumi 
Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas 
skolas 2021. gada 8. februāra iekšējos 
noteikumos „Paaugstinātas pedagogu 
mēneša darba algas likmes noteikšanas 
kārtība” tarifikācijās piemērojami ar 
2021. gada 1. februāri. 3. Par lēmuma 
izpildi atbildīgā – Vidzemes jūrmalas 
Mūzikas un mākslas skolas direktore.

Par dalību Valsts zivju fonda projektu 
konkursa pasākumā „Zivju resursu 
pavairošana un atražošana publiskajās 
ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas 
tiesības pieder valstij, kā arī citās 
ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību 
īpašumā”
1. Piedalīties Valsts zivju fonda projektu 
konkursa pasākumā „Zivju resursu 
pavairošana un atražošana publiskajās 
ūdenstilpnēs un ūdenstilpnēs, kurās 
zvejas tiesības pieder valstij, kā arī 
citās ūdenstilpnēs, kas ir valsts vai 
pašvaldības īpašumā”, ar projekta 
pieteikumu „Dabisko dzīvotņu kvalitātes 
uzlabošana Ķīšupes upē, Saulkrastu 
novada teritorijā”. 2. Apstiprināt projekta 
izmaksas – 10 412 euro, no kurām Valsts 
zivju fonda finansējums – 9465 euro 
un pašvaldības līdzfinansējums – 
947 euro. 3. Projekta apstiprināšanas 
gadījumā nodrošināt Saulkrastu novada 
pašvaldības līdzfinansējumu un projekta 
priekšfinansējumu. 4. Uzdot Novada 
attīstības nodaļai sagatavot un iesniegt 
projekta iesniegumu līdz 2021. gada 
15. martam. 5. Atbildīgais par lēmuma 
izpildi – pašvaldības izpilddirektors

Par projekta „Dabisko dzīvotņu kvalitātes 
uzlabošana Inčupes upē, Saulkrastu 
novadu teritorijā 2021. gadā” iesniegšanu 

Valsts zivju fonda projektu konkursā

1. Piedalīties Valsts zivju fonda projektu 
konkursa pasākumā „Zivju resursu 
pavairošana un atražošana publiskajās 
ūdenstilpnēs un ūdenstilpnēs, kurās 
zvejas tiesības pieder valstij, kā arī citās 
ūdenstilpnēs, kas ir valsts vai pašvaldības 
īpašumā”, ar projekta pieteikumu 
„Dabisko dzīvotņu kvalitātes uzlabošana 
Inčupes upē, Saulkrastu novadu teritorijā 
2021. gadā”. 2. Apstiprināt projekta 
izmaksas – 7733 euro, no kurām Valsts 
zivju fonda finansējums – 7030 euro 
un pašvaldības līdzfinansējums – 
703 euro. 3. Projekta apstiprināšanas 
gadījumā nodrošināt Saulkrastu novada 
pašvaldības līdzfinansējumu un projekta 
priekšfinansējumu. 4. Uzdot Novada 
attīstības nodaļai sagatavot un iesniegt 
projekta iesniegumu līdz 2021. gada 
15. martam. 5. Atbildīgais par lēmuma 
izpildi – pašvaldības izpilddirektors.

Par investīciju projekta „Jūras prospekta 
seguma maiņa no Jūras prospekta 26” 
iesniegšanu Vides aizsardzības un 
attīstības ministrijai izvērtēšanai valsts 
aizdevuma piešķiršanai COVID-19 izraisītās 
krīzes seku mazināšanai un novēršanai
1. Virzīt pašvaldības investīciju projekta 
„Jūras prospekta seguma maiņa no Jūras 
prospekta 26” iesniegšanu izvērtēšanai 
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministrijai aizdevuma piešķiršanai. 
2. Novada attīstības nodaļai iesniegt 
nepieciešamos dokumentus Vides 
aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministrijai aizdevuma piešķiršanai. 
3. Atbildīgais par līguma izpildi – 
pašvaldības izpilddirektors.

Par Saulkrastu novada pašvaldības 
finansēto nevalstisko organizāciju projektu 

konkursa izsludināšanu
1. Izsludināt Saulkrastu novada 
pašvaldības projektu konkursu 
nevalstiskajām organizācijām. 
2. Apstiprināt Saulkrastu novada 
pašvaldības finansētā nevalstisko 
organizāciju projektu konkursa nolikumu. 
3. Noteikt, ka projektu iesniegšanas 
termiņš ir 2021. gada 26. marts. 4. Noteikt 
projekta konkursa ietvaros iesniegto 
projektu vērtēšanas komisiju šādā 
sastāvā: 4.1. Komisijas priekšsēdētājs: 
Komunikācijas un tūrisma nodaļas vadītāja 
Baiba Stjade; 4.2. Komisijas locekļi: 
Novada attīstības nodaļas vadītāja Mārīte 
Petruševica; 4.3. Būvvaldes arhitekts: 
Gints Pelčers. 5. Atbildīgais par lēmuma 
izpildi – pašvaldības izpilddirektors.

1 „PAR” – 12 (A. Aparjode, A. Horsts, 
A. Dulpiņš, A. Deniškāne, E. Grāvītis, 
G. Lāčauniece, L. Vaidere, M. Kišuro, 
N. Līcis, O. Vanaga, S. Ozola-Ozoliņa, 
S. Ancāne), „PRET” – nav, „ATTURAS” – 
1 (S. Osīte), „NEPIEDALĀS” – nav.

Pārējos lēmumos balsojums vienbalsīgs. 
Viss domes sēdes protokola teksts 
(ievērojot Vispārīgā datu aizsardzības 
regulā noteikto) un sēdes audioieraksts ir 
pieejams Saulkrastu novada pašvaldības 
mājaslapā www.saulkrasti.lv, sadaļā 
„Domes sēdes”. Sēdes videoierakstu ir 
iespējams noskatīties pašvaldības Facebook 
kontā „Saulkrastu novada dome”. 

Nākamā domes ikmēneša sēde notiks 
trešdien, 31. martā, plkst. 14.00 Saulkrastu 
novada domē Raiņa ielā 8.
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„Saulkrastu Domes Ziņas”
Saulkrastu novada dome: 
Raiņa iela 8, Saulkrasti,

 Saulkrastu novads, LV-2160,
www.saulkrasti.lv.

Komunikācijas un tūrisma nodaļa: 
tālr. 26683164.

Informatīvā izdevuma redaktore: 
Baiba Stjade.

Izdevējs: Saulkrastu novada dome.

Sagatavots drukāšanai: 
SIA „Rīgas Apriņķa Avīze”,

Dzelzavas iela 74–315a, Rīga, LV-1082.
PVN reģ. nr. LV40103037514.

Tirāža: 4100 eksemplāru.
„Saulkrastu Domes Ziņas” 

ir Saulkrastu novada domes 
sabiedrisko attiecību speciālistu 
veidots informatīvs izdevums. 

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 
dzīves nozīmīgajā jubilejā 
martā sveic novadniekus:

Vasiliju Fjodorovu
Elfrīdu Graudiņu

Mirdzu Ābramu
Franci Voitkānu

Staņislavu Voitkānu

Saulkrastu novada Dzimtsarakstu 
nodaļas ziņas par 
jaundzimušajiem 
2021. gada 
februārī

Reģistrēti 
12 jaundzimušie:

1 dvīņu pāris – 
Dārta un Ralfs,

5 meitenes – 
Gabriela, Terēze, 
Elija, Rēzija, Estere,

5 zēni – 
Everts, Leonards Rejs, 
Alberts, Pauls, Everts.

NVA konsultācijas
Nodarbinātības valsts aģentūras 
(NVA) darbinieku konsultācijas 

notiks 2021. gada 8. aprīlī 
no plkst. 10.00 līdz 15.00

(Saulkrastu novada domes zālē).

Saulkrastu 
uzņēmēju biedrība 

aicina uz Saulkrastos tirdzniecībā 
pieejamo nekustamo īpašumu 
Atvērto durvju dienu šā gada 

24. aprīlī plkst. 11.00.
Plašāka informācija 
biedrības mājaslapā 

Facebook.com/
saulkrastuuznemeji.

Paziņojums
Saulkrastu novada 

Pašvaldības vēlēšanu komisija 
izziņo, ka kandidātu sarakstu 

pieņemšana tiks uzsākta 

2021. gada 17. martā 
un ilgs līdz 

2021. gada 6. aprīlim 
(ieskaitot).

Visa aktuālā informācija 
un paziņojumi par pašvaldību 

vēlēšanām ir pieejami 
mājaslapā 

https://saulkrasti.lv/pasvaldiba/
pasvaldibu-velesanu-komisijas-

informacija/.

Ja pastkastītē nesaņemat 
„Saulkrastu Domes Ziņas”, 

lūgums par to informēt 
pa tālruni 67142514 

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

Saulkrastu novada dome izsa-
ka līdzjūtību

aizsaulē aizgājušo tuviniekiem.
Mūžībā devušies:

Mikhail Karliuk
(25.09.1936.–03.02.2021.);

Pēteris Līdums
(12.02.1944.–06.02.2021.);

Vasilijs Fjodorovs
(29.03.1926.–06.02.2021.);
Genādijs Demjanovičs
(18.11.1938.–08.02.2021.);

Inese Miesniece
(02.03.1951.–14.02.2021.);

Jevgeņija Ieviņa
(29.04.1948.–17.02.2021.);

Aldis Maksimovs
(02.09.1946.–19.02.2021.);

Vilis Birzītis
(14.07.1933.–20.02.2021.);

Līvija Ķestere
(11.08.1930.–24.02.2021.). 

Atskats uz kultūras aktivitātēm novadā

Saulkrastu kultūras centrs

Februāris Saulkrastu novadā 
iesākās mīlestības zīmē – 
līdz 14. februārim aicinājām 
saulkrastiešus kopā veidot mīļā-
ko mīlas dziesmu izlasi, ko Visu 
mīlētāju dienā atskaņojām pie 

„Visinteresantākā bija tradīciju izpēte – kas ir budēļi, ķekatas, maskošanās un kāda ir tēlu būtība,” par pieredzi, 
organizējot vēl nebijušu festivālu Saulkrastos, stāsta Kultūras centra vadītāja Arta Skudrēna.
Foto: Pēteris Gertners

kultūras nama „Zvejniekciems”. 
Vakara pastaigu papildinājām 
ar romantisku apgaismojumu 
pie Aģes promenādes. Novad-
nieku atsaucība un kuplais 
apmeklētāju pulks pierādīja, ka 
šajā laikā arī neliels noskaņas 
noformējums spēj sildīt sirdi un 
sniegt prieku. 

Kad masku valkāšana visiem kļu-
vusi pavisam ierasta, Saulkrastos 
notiek kaut kas pavisam neierasts – 
22.  Starptautiskais masku tradīci-
ju festivāls, kas ik gadu tiek rīkots 
Meteņos – laikā, kad sniega sega vēl 
bieza, bet pavasaris jau lēnām klau-
vē pie durvīm. 

Paldies Latvijas Folkloras bied-
rībai par iespēju Saulkrastiem pie-
dzīvot masku tradīciju festivālu 
savā pilsētā! Zināms, ka festivāla 
norisei ik gadu tiek izraudzīta cita 
pilsēta. Lai gan bija dažādi šķērš-
ļi, mēs, Saulkrastu kultūras centrs, 
kopā ar Latvijas Folkloras biedrību 
veiksmīgi pielāgojāmies pandē-
mijai un pierādījām, kā festivālu ir 
iespējams īstenot arī šogad. Tā bija 
jauna pieredze un nebijis notikums 
Saulkrastos, un, lai arī aktivitāšu 
vietas klātienē un masku gājieni 
pilsētā iepriekš netika izziņoti, gan 
dalībniekiem, gan garāmgājējiem 
par tiem bija divkāršs prieks. 

Pēdējā gadā jau esam pieraduši 
pie dažādiem sejas aizsegiem, taču 
Saulkrastos šoreiz bija iespēja skatīt 
pavisam īstas maskas. Meteņu un 
seno maskošanās tradīciju izrādīja 
vairākas folkloras kopas, kuras (vie-
nā mājsaimniecībā) devās masku 
gājienā Saulkrastu ielās. 

Festivāla rīkotāji  – Latvijas 
Folkloras biedrība un Saulkrastu 
kultūras centrs, atbalstītājs – Valsts 
kultūrkapitāla fonds. 

Latvijas Folkloras biedrības 
vadītājs Andris Kapusts par 
izaicinājumu organizēt festivālu 
pandēmijas laikā: „Festivāls 
daudzo ierobežojumu dēļ šogad, 
protams, ļoti atšķiras no citiem 
gadiem. Festivāls notika dažādi – 
gan digitāli, gan klātienē. 
Masku gājiens tika organizēts 
iepriekš neizziņotās vietās vienai 
mājsaimniecībai. Uzdevums nebija 
viegls, taču uzskatu, ka mums 
izdevās.” Foto: Pēteris Gertners


