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Saulkrastu būvvalde atgādina, ja būvatļau-
jas derīguma termiņš ir beidzies, bet būvdarbi 
turpinās, būvatļaujas derīguma termiņš ir 
jāpagarina. Saulkrastu būvvalde izsniegtās 
būvatļaujas derīguma termiņu pagarinās, pa-
matojoties uz būvētāja rakstisku iesniegumu, 
kuram pievienoti šādi dokumenti:

 ■ būvatļauja (oriģināls); 
 ■ īpašuma tiesības vai lietošanas tiesības 

un apbūves tiesības apliecinoši dokumenti; 
 ■ apdrošinātāja izsniegta būvētāja vai 

būvuzņēmēja civiltiesiskās atbildības apdro-
šināšanas polises apliecināta kopija. 

Informējam, ka 2005. gada 1. jūlijā stājās 
spēkā Ministru kabineta 28. 06. 2005. notei-
kumi Nr. 454 “Noteikumi par civiltiesiskās 
atbildības obligāto apdrošināšanu būvniecī-

bā”. Tas nozīmē, ka jebkuram būvētājam ir 
jāveic būvdarbu civiltiesiskā apdrošināšana. 
Šo noteikumu 9. punkts nosaka, ka noslēdzot 
būvētāja civiltiesiskās atbildības obligātās ap-
drošināšanas līgumu, apdrošināšanas līguma 
minimālais atbildības limits līdz būves pie-
ņemšanai ekspluatācijā ir 5000 latu.

Ja būvniecības laikā mainās pasūtītājs, 
būvētājs, būvuzņēmējs vai zemes gabala īpaš-
nieks, būvatļauja ir jāpārreģistrē. Saulkrastu 
būvvaldē jāiesniedz iesniegums par būvat-
ļaujas pārreģistrāciju. Par būvatļaujas pārre-
ģistrāciju ir atbildīgs pasūtītājs vai būvētājs. 
Būvdarbu veikšana bez būvatļaujas kvalificē-
jama kā patvaļīga būvniecība.

Pārtraucot būvdarbus uz laiku, ilgāku par 
vienu gadu vai arī uz īsāku laiku, veicama 

Kā liecina Saulkrastu novada Domes vietnē sniegtās atbildes uz jautājumu par 
sniegoto ziemu, vairums no tām pauž, ka sniegota ziema ir prieks bērniem un 
aktīvās atpūtas cienītājiem. Lai arī biezā sniega sega priecē acis, tomēr tā rada arī 
neērtības, kad nepieciešams doties ceļā.

Ņemot vērā, ka Saulkrastu novada Dome 
un SIA “Saulkrastu komunālserviss” (SKS) 
ziemas periodā saņem sūdzības par netīrīta-
jiem un grūti izbraucamajiem ceļiem, iedzī-
votājiem trūkst informācijas par brauktuvju 
tīrīšanas darbiem.

Saulkrastu novadā ir ielas un ceļi, kuri 
atrodas va/s “Latvijas ceļi” īpašumā un pašval-

dības īpašumā. Rīgas iela ar turpinājumu līdz 
Lilastei, Ainažu iela, Tallinas iela ar turpināju-
mu līdz novada robežai, Ozolu iela, Raiņa iela 
no Rīgas ielas līdz Bīriņu ceļa novada robežai, 
Vidrižu ceļš, Murjāņu ceļš un Saulkrastu ap-
vedceļš atrodas va/s “Latvijas ceļi” īpašumā, 
un par šo ceļu stāvokli atbild a/s “Latvijas 
autoceļu uzturētājs” (LAU) Centra reģiona 

Rīgas nodaļa, kas atrodas Krustpils ielā 4, 
Rīgā. Ja netiek tīrītas iepriekšminētās brauk-
tuves, iedzīvotājiem jāvēršas LAU.

Pārējas novada ielas ir pašvaldības īpa-
šumā, un tās tīra SIA “Saulkrastu komunāl-
serviss” (SKS). Sniega tīrīšanas darbi sada-
līti zonās, un tīrīšana notiek atbilstoši ielu 
un ceļu uzturēšanas klasēm. Atkarībā no 
valsts autoceļu klasifikācijas un satiksmes 
intensitātes, autoceļu seguma, to tehniskā 
stāvokļa, autoceļu uzturēšanai plānotā fi-
nansējuma un autoceļu ekonomiskās un 
sociālās nozīmes autoceļi ir sadalīti vai-
rākās uzturēšanas klasēs. Kopumā ceļiem 
noteiktas piecas ziemas uzturēšanas kla-
ses – A, A1, B, C un D.

“Saulkrastu novadā pašvaldības tīrāmo 
ceļu un ielu kopgarums ir aptuveni 170 ki-
lometru, no kuriem Saulkrastos C klases ceļi 
ir 14, bet D klases – 22 kilometri. Zvejniek-
ciemā C klases ceļi ir 6 kilometri, D klases – 
21 kilometrs. Savukārt kooperatīvu un lauku 
teritorijas ceļi ir D klasē, un to kopgarums 
ir gandrīz 106 kilometri,” norāda Saulkrastu 
novada Domes izpilddirektors Andrejs Arnis. 

Ar tuvāku aprakstu par Saulkrastu no-
vada ielu un ceļu uzturēšanas klasēm var 
iepazīties Saulkrastu novada Domes vietnē 
www.saulkrasti.lv sadaļas Dome apakšsada-
ļā “Ielu un ceļu uzturēšanas klases” http://
www.saulkrasti.lv/lv/ielu_un_celu_uzturesa-
nas_klases/536.

“Vispirms tiek tīrītas augstākas kla-
ses ielas, pēc tam ielas, kas nodrošina  
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Saulkrastu novada Domes izpilddirektors Andrejs Arnis

Ceļi un ielas ziemā

Cienījamie būvētāji! būves konservācija un tas rakstiski paziņo-
jams būvvaldei.

Ja būvdarbi pilnībā pabeigti, būve jā-
nodod ekspluatācijā. Ģimenes māju ir pie-
ļaujams pieņemt ekspluatācijā, ja ir pilnīgi 
pabeigti vispārējie būvdarbi un inženierko-
munikāciju izbūve, veikta fasādes apdare un 
ir labiekārtota teritorija ielas pusē, ir iekārto-
ta vismaz viena dzīvojamā telpa, virtuve un 
sanitārais mezgls, kā arī sanitārās iekārtas ir 
pievienotas inženiertīkliem.

Plašāku informāciju saņemsiet Saulkrastu 
būvvaldē (11. kab.), Raiņa ielā 8, Saulkras-
tos, tālrunis 67142519, e-pasta adrese  
buvvalde@saulkrasti.lv.

Pieņemšanas laiks:
 ■ pirmdienās plkst. 11.00–13.00 un 

14.00–19.00;
 ■ ceturtdienās plkst. 9.00–13.00 un 

14.00–18.00.

Nobeigums 4. lpp.      



apstiprināti ar saulkrastu novada domes
 2011. gada 12. janvāra ārkārtas sēdes lēmumu

 (protokols nr. 1 § 1)

grozījums saulkrastu novada domes 2009. gada 30. septembra saistošajos 
noteikumos nr. 20 “Par sociālās palīdzības pabalstiem saulkrastu novadā”

Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 35. panta ceturto un piekto daļu, 
likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 7. punktu un likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu

risināšanā” 14. panta sesto daļu
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Kopā mūžu nodzīvojām

saistošie noteikumi nr. 1

2011. gada 8. janvārī, pēc Zvaigznes 
dienas, balti sniegotajos Saulkrastos tika 
svinēti svētki Mīlestībai – svētki Zelta un 
Smaragda kāzu gaviļniekiem.

Saulkrastu Dzimtsarakstu nodaļas Ce-
remoniju zālē Smaragda kāzu jubilejā tika 
godināti Zaiga un Jānis Rūdolfs Dzeņi, kuri 
2010. gada 16. augustā atskatījās uz kopdzī-
vē pavadītiem 55 laulības gadiem, bet Zelta 
kāzu jubilejā tika godināti Anna un Artis 
Stradi, kuri 2010. gada 30.  janvārī svinēja 
savu 50 gadu kāzu jubileju. Kopā ar viņiem 
šajā sirsnīgajā brīdi bija viņu mīļākie cilvēki – 
bērni, mazbērni un citi tuvinieki.

Zelta pāru godināšana Saulkrastos kļuvusi 
par tradīciju un notiek jau ceturto gadu. Šie 
pāri, kuri pratuši savu mīlestību kopā iznest 
cauri dzīves grūtībām, ir mūsu novada lep-
nums un piemērs visām paaudzēm.

Sveču siltajā gaismā, lillijām smaržojot, 
dzejas un mūzikas pavadījumā raisījās jubi-

lāru atmiņas, bet klātesošajiem bija iespēja 
ielūkoties laulāto pāru mūža gājumā, uzzināt 
viņu dzīves moto, priecāties par Mīlestības 
uzvaru pār ikdienu.

Jubilārus Saulkrastu novada Domes vār-
dā sveica Domes priekšsēdētāja vietnieks 
Normunds Līcis un deputāte Līga Vaidere. 
Katrs pāris no pašvaldības saņēma Saulkrastu 
ģerboņa nozīmītes un pateicības veltes par 
ilggadīgu ģimenes vērtību saglabāšanu.

Gaviļniekiem un viņu ģimenēm muzi-
kālas veltes dāvāja mūzikas skolas pedagoģes 
Tamāra Āriņa un Solveiga Alaine, kā arī ta-
lantīgais akordeona mākslas meistars Artūrs 
Augstmanis.

Kopā pavadītie mirkļi ar dzīvesgudriem 
un sirsnīgiem cilvēkiem dod prieku un sajūtu, 
ka dzīve ir bezgala skaista, ja protam mīlestī-
bā viens pie otra turēties gan lietū, gan putenī 
un viens pie otra sirds sildīties mūža rudenī.

Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja 
Baiba Meldere

Jau otro gadu pēc kārtas Saulkras-
tu novada Dome izsludināja konkursu 
“Skaistākais Ziemassvētku noformē-
jums”, kurā novada iedzīvotāji tika aici-
nāti pieteikt atbilstoši Ziemassvētkiem 
noformētas privātmājas, daudzstāvu 
dzīvojamās mājas, sabiedriskās ēkas 
un to iekštelpas.

Izvērtējot pieteiktās ēkas, kā arī ņemot 
vērā citus Ziemassvētku noskaņai atbilsto-
ši un mākslinieciski augstvērtīgi izrotātos 
objektus, konkursa komisija apbalvoju-
mus piešķīra PII “Rūķītis” kolektīvam par 
balto eņģeļu galeriju un neparastāko egli, 
Zvejniekciema vidusskolas kolektīvam par 
moderni tautisku un radošu svētku nofor-
mējuma risinājumu, SIA “PERISHA” ko-

lektīvam par omulīgo svētku sajūtu birojā 
un īpašo sniega svečturi, SIA “Krasts A” 
kolektīvam par veiksmīgu skatlogu svētku 
noformējumu. 

Tāpat par veiksmīgu svētku noformēju-
mu risinājumu apbalvojumus saņēma pri-
vātmāju Kastaņu ielā 6 un Pirmā ielā 25, 
“VEF-Biķernieki” īpašnieki, daudzdzīvokļu 
māja Atpūtas ielā 2c un biedrība “Skolas 
iela 5”, daudzdzīvokļu mājas Liepu ielā 1a 
apsaimniekotājs SIA “Trade Hub”, Saulkrastu 
vidusskolas kolektīvs, viesu nama “Aizvēji” 
īpašnieki un Saulkrastu bibliotēkas kolektīvs.

Saulkrasti novada Dome izsaka patei-
cību visiem konkursa dalībniekiem, kā arī 
paldies deju grupas “Desperado” dejotājām 
un vadītājai I. Burkovai par jautro priekš-
nesumu, suminot uzvarētājus.
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Kāzu gaviļnieki Jānis Rūdolfs un Zaiga Dzeņi un Anna un Artis Stradi

Sumināti konkursa 
“Skaistākais Ziemassvētku 
noformējums” laureāti
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Ziemassvētku noformējuma konkursa laureāti

1. Izdarīt Saulkrastu novada Domes 
2009. gada 30. septembra saistošajos no-
teikumos Nr. 20 “Par sociālās palīdzības 
pabalstiem Saulkrastu novadā” (turpmāk –  
noteikumi) šādu grozījumu:

izteikt 18. punktu šādā redakcijā:
“18. Pašvaldībā noteiktais maznodroši-

nātas ģimenes (personas) ienākumu līme-

nis uz katru ģimenes locekli nepārsniedz 
Ls 150 mēnesī”.

2. Saistošie noteikumi publicējami un 
tie stājas spēkā likuma “Par pašvaldībām” 
45. pantā noteiktajā kārtībā.

Domes priekšsēdētājs                                                                                             
E. Grāvītis

2011. gada 12. janvārī
2010. gada novembrī LR Ministru 

kabinets ir izsludinājis izmaiņas MK no-
teikumu Nr. 1057 “Kārtība, kādā piešķir 
valsts un Eiropas Savienības atbalstu 
atklāta projektu iesniegumu konkursa 
veidā pasākumam “Tūrisma aktivitāšu 
veicināšana””, kas šoreiz ir par labu tiem 
tūrisma pakalpojumu sniedzējiem, kas 
reģistrēti un savus pakalpojumus sniedz 
Saulkrastu novada, Saulkrastu pagastā 
(agrāk Saulkrastu novada lauku teritori-
jā). Līdz šim LR Zemkopības ministrijas 
un Lauku atbalsta dienesta pārraudzībā 
esošajai ES fondu aktivitātei “Tūrisma 
aktivitāšu veicināšana” Saulkrastu no-
vads nemaz nedrīkstēja pieteikties, tāpēc 
veiktās izmaiņas normatīvos vērtējamas 
kā ļoti pozitīvas. 

2011. gadā projektu iesniegšanai 
tiks atvērtas 3 kārtas:

 ■ no 2011. gada 10. janvāra līdz  
11. februārim;

 ■ no 2011. gada 14. februāra līdz 
18.martam;

 ■ no 2011. gada 21. marta līdz  
26. aprīlim. 

Saulkrastu novada Dome informē, 
ka visu nepieciešamo informāciju par 
projektu konkursiem iespējams iegūt  
www.lad.gov.lv, sadaļā ES atbalsts, apakš-
sadaļā Lauku attīstības programmas pa-
sākumi, aktivitāte 313 – Tūrisma aktivi-
tāšu veicināšana.
Saulkrastu novada Domes projektu 

vadītāja Anita Līce

Tūrisma pakalpojumu attīstībai 
LAD atbalsts 2011. gadā.

Aktualitātes
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saulkrastu sociālais 
dienests aicina darbā

Darba pienākumi:
 ■ informēt klientus pa telefonu;

 ■ veikt dienesta lietvedības kārtošanu;
 ■ korespondence;

 ■ sērijvēstuļu rakstīšana un izsūtīšana;
 ■ klientu datu bāzes apkopošana;

 ■ dokumentu arhivēšana.

Prasības:
 ■ augstākā, nepabeigta augstākā  

vai profesionālā izglītība;
 ■ pieredze darbā ar dokumentiem;

 ■ komunikabilitāte, precizitāte;
 ■ teicamas latviešu valodas zināšanas.

Lūdzam CV un motivācijas vēstuli 
sūtīt, adresējot: saulkrastu sociā-
lais dienests, “sekretāres/lietvedes 
kandidatūra”, raiņa iela 8, saulkrasti, 
saulkrastu novads, lv 2160 vai uz 
e-pasta adresi  
anita.bogdanova@saulkrasti.lv  
līdz 20. 01. 2011.

sekretāri/lietvedi

Atgādinām, ka Saulkrastu 
novadā būs pieejami 

Nodarbinātības valsts aģentūras 
pakalpojumi

Jau vasarā SIA “Saulkrastu komu-
nālserviss” (SKS) apsaimniekošanā 
esošo daudzdzīvokļu māju Bīriņu 1 
un Vidrižu 22a iedzīvotāji tika brīdi-
nāti: ja ziemā uz jumtiem izveidosies 
bieza sniega kārta, iemītnieki var sa-
stapties ar tām pašām problēmām 
kā pagājušajā ziemā, kad, kūstot 
sniegam uz jumtiem, regulāri note-
cēja augšējo stāvu dzīvokļu griesti 
un sienas. 

“Faktiski tiek bojāti īpašumi. Vienīgais 
risinājums ir bēniņu siltināšana. Diemžēl 
jāatzīst, ka ir nepietiekama māju iedzīvo-
tāju atsaucība, lai atrisinātu šo jautājumu. 
Uz kopsapulcēm ieradās mazāk nekā trešā 

2010. gada labdarības akcijas “Gai-
šus Ziemassvētkus” organizēšanā tika 
turpināta gadiem kopta tradīcija – sa-
gādāt prieku. Šogad krietni pieaudzis 
trūcīgo ģimeņu skaits. Sociālajā die-
nestā līdz 1. decembrim reģistrētas 
186 trūcīgas ģimenes. Šīs ir ģimenes, 
kurās ir viens vai vairāki bērni, bērni 
ar īpašām vajadzībām, personas ar 
invaliditāti vai tādas, kuras ilgstoši ir 
darba meklējumos un vientuļas perso-
nas. Netika aizmirsti vientuļie pensio-
nāri bez likumīgajiem mantiniekiem, 
1. grupas invalīdi, bāreņi un bērni, 
kuri atrodas ārpusģimenes aprūpē, kā 
arī tie saulkrastnieki, kuri šobrīd savu 
mājvietu atraduši Saulkrastu sociālās 
aprūpes mājā un sociālās aprūpes ies-
tādēs Salacgrīvā un Ropažos.

Visiem, kas vēlējās gūt Ziemassvētku 
noskaņojumu, bija piedāvāti divi pasākumi 
20. decembrī – Mūzikas akadēmijas vokālā 
ansambļa “LUAR” koncerts un bērniem 
uzvedums “Pirmā egle”, pēc kura dalībnie-
ki devās kopīgās rotaļās ar Ziemassvētku 
vecīti. 

Šogad tika sagādāts rekordliels dāva-
nu skaits – 300 pakas pieaugušajiem un 
190 pakas bērniem. Par to, lai dāvanas 
būtu, gādāja Saulkrastu Dome, atvēlēdama 
akcijai “Gaišus Ziemassvētkus” Ls 4000. 
Ziemassvētku paciņu piegādātājs šajā gadā 
bija SIA “Ažiņa komercfirma “Markets””. 
Bet svētkus pilnīgākus darīja atbalstītāji –  

ar savām labajām domām un laba vēlēju-
miem, ar vēlmi palīdzēt personīgā veidā, 
ar savu ieguldīto darbu, ar saviem rokdar-
biem, ar finansiālo atbalstu. Saulkrastu 
Sociālais dienests izsaka pateicību akcijas 
“Gaišus Ziemassvētkus” atbalstītājiem:

Ilggadējam sadarbības partnerim 
SAULKRASTU APTIEKAI R.B., firmām 
SIA “ARTIS”, SIA “BAGĀTS”, privātperso-
nām Dacei Puriņai, deputātei Selgai Osītei 
par finansiālo atbalstu, Vidzemes jūrma-
las Mūzikas un mākslas audzēkņiem un 
viņu pedagogiem  par skaistajiem ielūgu-
miem - apsveikuma kartiņām, tipogrāfijai 
“IMANTA” par veiktajiem iespieddarbiem, 
a/s “CATA” par bērnu nogādāšanu uz pa-
sākumu, Judītei Krūmiņai un Vijai Skudrai 
par svēku koncerta un bērnu pasākuma 
organizēšanu, silto cimdu un zeķu adī-
tājām, Marutas Mustes komandai bērnu 
saldumu paciņu sagatavošanā, kolēģiem 
no pašvaldības policijas un Domes, kuri  
sanesa Domē pievestos produktu krāju-
mus, svēra un gatavoja paciņas, greznoja 
Ziemassvētku egli, brauca pēc produktiem, 
nogādāja svētku paciņas gan bērniem, kuri 
ir ārpusģimenes aprūpē, gan cilvēkiem, 
kuri dzīvo sociālās aprūpes iestādēs, un 
atkārtoti Selgai Osītei un Marutai Mustei 
par dāvanu nogādāšanu mājās. 

Dziļā pateicībā par atbalstu un vēlot 
visiem laimīgu un svētīgu Jauno gadu – 

Sociālā dienesta vadītāja 
A. Bogdanova

NVA Siguldas filiāles darbinieki no  
2011. gada janvāra reizi mēnesī pieņems 
klientus Saulkrastu Sociālajā dienestā Raiņa 
ielā 8, 17. kabinetā. Iedzīvotāji, kuri dekla-
rēti Saulkrastu novadā un palikuši bez dar-
ba varēs reģistrēties bezdarbnieka statusam 
un iesniegt Valsts sociālās apdrošināšanas 
aģentūrai (VSAA) adresētu iesniegumu 
bezdarbnieka pabalsta saņemšanai, iegūt 
informāciju par NVA pakalpojumiem, 
reģistrēties NVA organizētajiem aktīvas 
nodarbinātības pasākumiem, saņemt in-

formāciju par brīvajām darbavietām un 
citām iespējām iesaistīties darba tirgū. 
Savukārt darba devēji varēs uzzināt par 
brīvo darbavietu reģistrēšanu un piemērotu 
darbinieku atlasi, kā arī dalības iespējām 
NVA projektu aktivitātēs. 

NVA pakalpojums tiks sniegti  
2011. gada katra mēneša pirmajā otrdienā 
no plkst. 9.00 līdz 14.00.

Tālruņi informācijai: 67142510 vai 
67141511, vai bezmaksas tālrunis – 
80002200.

Jumti atkal tek daļa dzīvokļu īpašnieku, un nebija iespē-
jams pieņemt vienotu lēmumu,” uzsver 
SKS Apsaimniekošanas un siltuma ap-
gādes nodaļas vadītājs Ainārs Čanders. 

Līdz ar to saskaņā ar Dzīvokļa īpa-
šuma likumu, lai novērstu tālāku īpašu-
mu bojājumu un risinātu izveidojušos 
situāciju, SKS plāno piesaistīt sertificētu 
būvinženieri, kurš veiks dzīvojamo ēku 
tehnisko apsekošanu un izveidos būves 
tehniskā stāvokļa apsekošanas slēdzienu. 
Pamatojoties uz slēdzienu, SKS veiks ie-
pirkumu par nepieciešamo darbu apjomu 
izpildi un, situācijās, kur mājas uzkrājuma 
līdzekļi būs nepietiekami, starpību pie-
stādīs dzīvokļu īpašniekiem kā papildu 
maksājumu esošajai apsaimniekošanas 
maksai. 

SIA “Saulkrastu komunālserviss”

 Akcija “Gaišus Ziemassvētkus” 
noslēgusies

Vecā gada nogalē pārdomas manī 
raisa jautājums, kādā sabiedrībā mēs 
dzīvojam. Vai novada iedzīvotājs ir 
tiesīgs dzīvot mierā un labsajūtā, 
kā tam vajadzētu būt tādā nelielā 
pagastā kā Zvejniekciems? Atliek 
vienīgi konstatēt, ka mūsu valstī un 
novadā netiek ievēroti Satversmē 
nostiprinātie vienlīdzības principi, 
kurā vienas personas interešu dēļ 
tiek aizskartas vairāku citu perso-
nu intereses. Es kā cilvēks, kuram 
Zvejniekciems ir dzimtā vieta, ne-
varēju iedomāties, ka dzīvojam tādā 
sabiedrībā kopā ar ļaudīm, kur, tā 
vietā lai rastu problēmu risinājumus, 
tiek izmantoti pavisam citi “ieroči” – 
neģēlīgi un pazemojoši.

Lietas šeit tiek kārtotas pēc pavi-
sam citiem principiem. Vasaras nogalē 
kopā ar 70 Zvejniekciema iedzīvotājiem 
aicināju Saulkrastu novada Domi rast 
risinājumu ilggadīgai problēmai Meln-

sila ielas galā ar baļķu pārkraušanu un 
pārvadāšanu uz Skultes ostu. Tomēr pa-
likām bez atbildes līdz pat šai dienai. 
Varētu domāt  – tā ir jūsu problēma, 
dzīvot šeit vai kur citur! 

Un gaidītā risinājuma vietā Domē 
tiek saņemta anonīma vēstule no tālā 
Vecumnieku novada, manuprāt, no ne-
esošas personas, kura acīmredzot vēlējās 
parādīt, cik nekrietna esmu es un mana 
ģimene, šo vēstuli pasniedzot man Zie-
massvētku dāvanas vietā, lai zinātu savu 
vietu. Turklāt tika “uzkurināti” Valsts ie-
ņēmuma dienesta ierēdņi līdz tādai balt-
kvēlei, kad tie, sperot kāju pāri manas 
mājas slieksnim, aizmirsa par ierēdņu 
tiesībām un pieklājīgu izturēšanos. Liela 
bija viņu vilšanās, jo būtiski pārkāpumi 
netika konstatēti.

Lai visi Saulkrastu novada iedzīvotāji 
būtu “informēti”, kādu deputāti ievēlē-
juši, šī anonīmā vēstule uzreiz nonāk 
“patiesākajā” plašsaziņas līdzeklī pie 
“objektīvākās” žurnālistes, deputātes un 

avīzes īpašnieces. Tincinot manu dzī-
vesbiedru Armandu Vaideru, viņā tika 
atpazīta Ilze Pētersone, tikai avīzes slejās 
atkal redzēsim, visdrīzāk, citu personu, 
kurā būs “iemiesojusies” šī deputāte.

Informēju sabiedrību, ka uzņēmumā, 
kurā strādāju kā algots darbinieks, no-
dokļi tiek maksāti pēc rēķiniem, un, ja 
tie bijuši nepareizi aprēķināti, par savu 
neizdarību atbildība jāuzņemas attiecī-
gām struktūrām.

Pārdomas rada deputātes I.  Pēter-
sones dedzība, pasniedzot ziņu visai 
Latvijai par sauso priežu un krūmu iz-
ciršanu kāpās, bet ne vārda viņas avīzē 
neparādās par ilgstošajām nejēdzībām 
baļķu krautuvē Melnsila ielas un Jūras 
prospekta stūrī. 

Cik konstruktīvi mēs kā deputāti 
strādājam iedzīvotāju labā? Nākas se-
cināt un atzīt, ka daudz laika aizņem 
savstarpējo konfliktu risināšana, ļoti bie-
ži aizmirstot, ka esam ievēlēti strādāt 
novada un iedzīvotāju labā.

Turēsimies! Veiksmīgu un izdevušos 
2011.  gadu!

Saulkrastu novada Domes 
deputāte Līga Vaidere

Deputātes pārdomas, 
Jauno gadu sagaidot
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Informējam, ka arī privātmāju un daudz-
dzīvokļu māju īpašniekiem ir iespēja pieteik-
ties uz Klimata pārmaiņu finanšu instrumen-
ta (KPFI) atbalstu. Projektu konkursu plānots 
izsludināt š. g. janvāra beigās vai februārī, un 
tas būs atvērts vien divus mēnešus, lai ikviens, 
kas vēlas uzlabot savas ēkas energoefektivitāti, 
sagatavotu un iesniegtu projektu LR Vides un 
reģionālās attīstības ministrijā. 

konkursa mērķis ir oglekļa dioksīda 
emisiju samazināšana mājsaimniecību sektorā, 
atbalstot mikroģenerācijas siltumenerģijas 
vai elektroenerģijas ražošanas tehnoloģisko 
iekārtu iegādi un uzstādīšanu dzīvojamai 
mājai, lai nodrošinātu siltumenerģijas vai 
elektroenerģijas ražošanu no atjaunojamiem 
energoresursiem un siltuma vai elektroener-
ģijas piegādi tikai mājsaimniecības vaja-
dzībām.

Konkursa noteikumi paredzēs, 
ka projektu iesniegumus varēs 
iesniegt fiziskā persona, kas ir: 

 ■ dzīvojamās mājas īpašnieks, uz kura 
vārda ir reģistrēta dzīvojamā māja; 

 ■ dzīvojamās mājas īpašnieka pilnvarota 
persona; 

 ■ vairāku dzīvokļu dzīvojamās mājas 
dzīvokļu īpašnieks.

Konkursa ietvaros var iesniegt projektu 
par šādām ēkām: dārza māja, individuālā 
dzīvojamā māja, vasarnīca, dvīņu, rindu un 
atsevišķu divdzīvokļu māja, kā arī triju un 
vairāk dzīvokļu māja. 

Finansējums tiek piešķirts visai dzīvoja-
mai mājai kopumā, nevis dzīvojamās mājas 
daļai vai atsevišķam dzīvoklim. 

Konkursa ietvaros tiek atbalstītas 
šādas iekārtas: 

 ■ šķeldas vai salmu, biomasas granulu, 
malkas katli un biomasas, tostarp granu-
lu kurtuves ar kopējo uzstādītu jaudu līdz  
50 kW ieskaitot; 

 ■ saules kolektoru sistēmas ar kopējo 
uzstādītu jaudu līdz 25 kW ieskaitot; 

 ■ energoavoti ar siltuma sūkņiem ar 
kopējo uzstādītu jaudu līdz 50 kW ieskaitot; 
gaiss-gaiss tipa siltumsūkņus var uzstādīt ti-
kai dzīvojamās mājās, kur apsildāmā platība 
nepārsniedz 100 m2; 

 ■ vēja ģeneratori ar kopējo uzstādītu 
jaudu līdz 50 kW ieskaitot; 

 ■ saules baterijas ar kopējo uzstādītu 
jaudu līdz 10 kW ieskaitot; 

 ■ vairāku iepriekš minētu dažādu iekārtu 
kombinēta izmantošana. 

Konkursa ietvaros attiecināmas ir 
šādas projekta izmaksas: 

 ■ iekārtu, kas izmanto atjaunojamos 
energoresursus, iegādes, uzstādīšanas, pie-
slēgšanas un ieregulēšanas izmaksas (tostarp 
iekārtu darbināšanas apmācības izmaksas); 

 ■ dalīto vadības sistēmu uzstādīšanas 
izmaksas; 

 ■ būvdarbu veikšanas izmaksas: vēja ģe-
neratoru pamatu būvniecības izmaksas vai 
energoavotu ar siltuma sūkņiem ierīkošanas 
būvdarbu izmaksas, tostarp urbšanas darbu 
izmaksas. 

Konkursa ietvaros pieejamais finansē-
jums ir 11 399 481 lats, kur vienam projek-
tam pieejamais finanšu instrumenta atbalsts 
ir 7000 latu. Konkursa ietvaros maksimāli 
pieļaujamā finanšu instrumenta atbalsta 
intensitāte nepārsniedz 50 % no projekta 
kopējām attiecināmajām izmaksām.

Vairāk informāciju var iegūt  
www.vidm.gov.lv.

Saulkrastu novada Dome KPFI atbalstam 
līdz šim pieteikusi PII “Rūķītis” un kultūras 
nama “Zvejniekciems” ēku projektus energo-
efektivitātes uzlabošanai, un abos gadījumos 
projekti apstiprināti. 

Saulkrastu novada Domes projektu 
vadītāja Anita Līce, tālr. 67142515, 

anita.lice@saulkrasti.lv

2010. gada nogalē Saulkrastu no-
vada Dome saņēmusi apstiprinājumus 
divu nozīmīgu projektu realizēšanai.

Saulkrastu novada Dome 2010. gada 
21. decembrī ir noslēgusi vienošanos ar 
Valsts reģionālās attīstības aģentūru par 
projekta “Saulkrastu novada attīstības plā-
nošanas kapacitātes paaugstināšana” īste-
nošanu. Projekta ietvaros plānots izstrādāt 
Saulkrastu novada attīstības programmu 
2014.–2021. gadam. 

Attīstības programma ir stratēģiski 
nozīmīgs dokuments ar mērķi noteikt 
pašvaldības vidēja termiņa prioritātes līdz 
2021. gadam, veikt pasākumus to īstenoša-
nai, mērķtiecīgi plānot un nodrošināt valsts 
un ārvalstu investīciju piesaisti Saulkrastu 
novada attīstībai.

Projekta īstenošana notiks no 2011. gada 
janvāra līdz 2012. gada decembrim (24 mē-

neši). Projekta kopējā summa ir Ls 24 000, 
un Eiropas Sociālā fonda atbalsta intensitāte 
ir 100 %. Tas nozīmē, ka pašvaldībai nav jā-
iegulda līdzekļi šī projekta realizēšanai.

Tāpat arī 2010.  gada 29.  decembrī 
Saulkrastu novada Dome saņēma Lauku 
atbalsta dienesta lēmumu, ar kuru tiek ap-
stiprināts projekts “Rotaļu laukuma izbūve 
Zvejniekciemā, Saulkrastu novadā”. 

Projekta ietvaros izbūvēs jaunu rota-
ļu laukumu bērniem par kopējo summu 
Ls  14  000 (bez PVN). Rotaļu laukuma 
izbūvei tiks veikts iepirkums par rotaļu 
ierīču iegādi un uzstādīšanu.

Lauku atbalsta dienesta atbalsts pro-
jekta īstenošanai ir 75 % jeb Ls 10 500. 
Pārējās projekta izmaksas tiks segtas no 
Domes budžeta. Projektu plānots īstenot 
līdz 2011. gada 30.  jūnijam. Jāpiemin, ka 
šāda apjoma rotaļu laukums Saulkrastu 
novadā tiks izbūvēts pirmo reizi.

Latvijas Republikas Vides minis-
trija decembra sākumā apstiprināja 
Saulkrastu novada Domes iesniegto 
projekta pieteikumu “Kompleksi risi-
nājumi siltumnīcefekta gāzu emisijas 
samazināšanai kultūras namā “Zvej-
niekciems””. Apstiprinātais projekts 
paredz kultūras nama siltināšanu un 
siltumapgādes sistēmas rekonstruk-
ciju. 

Sākot ar 2011.  gada janvāri, kultū-
ras namā “Zvejniekciems” tiks uzsākta 
projekta īstenošana, kura laikā tiks sil-
tinātas ēkas ārsienas, tās cokols, bēniņi 
un pagraba pārsegumi. Tāpat paredzēts 
nomainīt ēkas ieejas durvju blokus, uz-
stādīt zibens aizsardzības sistēmu un 
ventilācijas sistēmu, kā arī skatītāju zālē 
tiks uzstādīti energoefektīvi prožektori. 
Lai uzlabotu siltumapgādes sistēmas dar-
bību, esošais apkures katls tiks nomainīts 
pret granulu apkures katlu, kas darbosies 
automātiski ar augstu lietderības koefi-

cientu, tā nodrošinot efektīvu siltuma 
padevi un neradot kaitējumu videi.

Kultūras nama “Zvejniekciems” ēka 
ekspluatācijā nodota 1956.  gadā, un tā 
ir ievērojamās latviešu arhitektes Martas 
Staņas projektēta būve. Līdz ar to, veicot 
siltināšanu, tiks saglabāts ēkas fasādes uni-
kālais veidols.

Saulkrastu novada Domes priekšsēdē-
tājs Ervīns Grāvītis norāda, ka lielākais ie-
guvums no šī projekta, pirmkārt, ir, ka tas 
ļauj pašvaldībai sakārtot ēku un samazināt 
izdevumus, kas saistīti ar apkuri. Otrkārt, 
no tā izriet, ka pašvaldība rūpējas par vis-
pārēju izmešu samazinājumu atmosfērā 
un globālās sasilšanas risku mazināšanu. 
Kā arī novads iegūs vēl vienu sakārtotu 
objektu, kas priecēs iedzīvotājus un no-
vada viesus. 

Kopējās projekta īstenošanas izmaksas 
ir Ls 330 031,41, no kā Domes līdzfinansē-
jums ir Ls 82 837,88. Plānots, ka projekts 
tiks īstenots līdz 2011. gada 30. novem-
brim.

Saulkrastu novada Domes deputātu pieņemšanas laiki

Klimata pārmaiņu finanšu instruments 
pieejams arī privātmājām!Saulkrastos tiks realizēti divi 

jauni projekti

Apstiprināts kultūras nama 
“Zvejniekciems” siltināšanas projekts

Ceļi un ielas ziemā
    Nobeigums. Sākumu lasiet 1. lpp.

piebraukšanas iespējas Latvijas valsts ceļiem 
un augstāko klašu ielām un tikai pēc tam 
pārējās ielas.

Lai veiktu operatīvu pašvaldības īpašumā 
esošo brauktuvju tīrīšanu, palīgā pieaicinājām 
SIA “Meliorācija AG” autogreideri. Gribu 
pateikt paldies visiem tiem privātmāju īpaš-
niekiem, kuri tīra privātās teritorijas un, ja 
ir pieejama speciālā sniega tīrīšanas tehnika, 
izpalīdz arī kaimiņiem. Tāpat aicinu indivi-
duālo māju un privāto teritoriju īpašniekus 
laikus notīrīt saviem īpašumiem piegulošās 
ietves un regulāri tīrīt privātos stāvlaukumus, 

kas nav pašvaldības ziņā. Kā arī svarīgi pie-
vērst uzmanību laicīgai jumtu attīrīšanai no 
sniega, kas var apdraudēt gan mājas iedzīvo-
tājus, gan arī garāmgājējus,” uzsver A. Arnis.

Par gājēju ietvju tīrību novadā rūpējas 
SKS un SIA “Būvprojektu vadības birojs”, 
ar kuru Saulkrastu novada Domei pagājušā 
gada vidū ir noslēgts līgums par kopšanas un 
uzturēšanas darbiem, tostarp ietvju tīrīšanu. 
Savukārt ietvju tīrīšanu jānodrošina katras 
daudzdzīvokļu ēkas apsaimniekotājam un 
privātmāju īpašniekiem, kā to nosaka nor-
matīvie akti.

Pagājušā gadā brauktuvju tīrīšanas dar-
biem ir izlietoti gandrīz 34 000 latu, no ku-
riem vairāk kā 14 000 decembrī.

Deputāta vārds, 
uzvārds Pieņemšanas laiki un vieta

andris dulpiņš katra mēneša pirmās nedēļas pirmdienā no 9.00 līdz 11.00 Zvejniekciema vidusskolā

līga vaidere katra mēneša pēdējās nedēļas pirmdienā no 10.00 līdz 12.00 saulkrastu novada 
domes ēkā, 51. telpā (ieeja no Ceremoniju zāles puses)

armands 
krūmiņš 

katra mēneša otrās nedēļas trešdienā no 12.00 līdz 14.00 saulkrastu novada domes 
ēkā, 51. telpā (ieeja no Ceremoniju zāles puses)

santa ancāne Pirmdienās no 11.00 līdz 13.00 saulkrastu slimnīcā, ainažu 34

ilze Pētersone 2011. gada 24. janvārī no 15.00 līdz 17.00 domes ēkā, 51. telpā (ieeja no Ceremoniju 
zāles puses). tālr. 29107084, e-pasta adrese ilze.petersone4x4@inbox.lv

selga osīte katra mēneša otrās nedēļas otrdienā no 9.00 līdz 11.00 raiņa iela 2a
Guna lāčauniece katra mēneša pirmās nedēļas otrdienā no 8.00 līdz 17.00 Zvejniekciema vidusskolā

artūrs ancāns katra mēneša pēdējā trešdienā no 13.00 līdz 15.00 saulkrastu novada domes ēkā, 
51. telpā (ieeja no Ceremoniju zāles puses). Mob. tālr. 22079570

ervīns Grāvītis Pirmdienās no 11.00 līdz 13.00 un 14.00 līdz 19.00, saulkrastu novada domes ēkā, 
2. stāvā, 202. kab.

normunds līcis Pirmdienās no 11.00 līdz 13.00 un 14.00 līdz 19.00 saulkrastu novada domes ēkā, 
2. stāvā, 208. kab.

daiga Buša katra mēneša otrās nedēļas pirmdienā no 10.00 līdz 12.00 raiņa ielā 7

andris silavnieks katra mēneša pirmās nedēļas pirmdienā no 16.00 līdz 18.00 CATA telpās, akācijas 
ielā 7

normunds 
starpcāns

katra mēneša pirmajā pirmdienā no 17.00 līdz 19.00 saulkrastu novada domes ēkā, 
51. telpā (ieeja no Ceremoniju zāles puses)

Māris vītols katra mēneša otrās nedēļas pirmdiena no 17.00 līdz 19.00 saulkrastu novada domes 
ēkā, 51. telpā (ieeja no Ceremoniju zāles puses)

Guntars 
Zonbergs

katra mēneša trešajā trešdienā no 17.00 līdz 19.00 saulkrastu novada domes ēkā, 
51. telpā (ieeja no Ceremoniju zāles puses)
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domes sĒdes lĒmumi (29. 12. 2010)

Par nekustamā īpašuma nodokļu pie-
dziņu bezstrīda kārtībā

Piedzīt bezstrīda kārtībā nenomaksāto 
nekustamā īpašuma nodokli no diviem īpaš-
niekiem par 2009. gadu ar nokavējuma nau-
dām un 2010. gadu no nekustamā īpašuma, 
un no viena īpašnieka par 2008., 2009. gadu 
ar nokavējuma naudām un 2010.  gadu no 
nekustamā īpašuma.

Par Saulkrastu novada Domes 
24.  11.  2010. lēmuma, Domes sēdes 
protokola izraksts Nr. 14 § 26, atcelšanu

Atcelt Saulkrastu novada Domes 
24. 11. 2010. lēmumu, Domes sēdes proto-
kola izraksts Nr. 14 § 26.

Par Saulkrastu novada Domes 
24. 11. 2010. lēmuma Domes sēdes pro-
tokola izraksts Nr. 14 § 27, atcelšanu

Atcelt Saulkrastu novada Domes 
24. 11. 2010. lēmumu, Domes sēdes proto-
kola izraksts Nr. 14 § 27.

Par lietošanas mērķa maiņu
Mainīt nekustamā īpašuma Rīgas iela 67, 

Saulkrastos, Saulkrastu nov., zemes vienības ar 
kadastra apzīmējums 8013-003-1420, platība 
2517 m2, nosakot dalīto lietošanas mērķi:

1200 m2 platībai – individuālo dzīvojamo 
māju apbūve, kods 0601;

1317 m2 platībai – zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, kods 
0201, atbilstoši nekustamā īpašuma pašreizējai 
izmantošanai.

Par lietošanas mērķa maiņu
Mainīt nekustamā īpašuma “Silnieki 223F”, 

Saulkrasti, Saulkrastu nov., kadastra apzīmē-
jums 8013-002-0240, platība 6310 m2, zemes 
lietošanas mērķi no “individuālo dzīvojamo 
māju apbūve, kods 0601” uz

“zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā dar-
bība ir mežsaimniecība, kods 0201” atbilstoši 
nekustamā īpašuma pašreizējai izmantošanai.

Par lietošanas mērķa maiņu 
Mainīt nekustamā īpašuma “Rīti”, Zvej-

niekciems, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., 
kadastra apzīmējums 8013-001-1065, platība 
0,3 ha, un zemes vienības ar kadastra apzīmē-
jumu 8033-001-1161, platība 0,0996 ha, zemes 
lietošanas mērķi no “individuālo dzīvojamo 
māju apbūve, kods 0601” uz “zeme, uz kuras 
galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimnie-
cība, kods 0101” atbilstoši nekustamā īpašuma 
pašreizējai izmantošanai.

Par nekustamā īpašuma nodokļa pa-
rāda samaksas sadalīšanu termiņos

Sadalīt termiņos 10  mēnešu periodā, 
skaitot no iesnieguma iesniegšanas dienas, 
nokavēto nekustamā īpašuma nodokļu mak-
sājumu samaksu Ls 189,03 apmērā, parakstot 
vienošanos par parāda nomaksas grafiku. 

Par zemes nomas līguma noslēgšanu
1. Noslēgt ar daudzdzīvokļu dzīvojamās 

mājas 8 dzīvokļu īpašniekiem zemes nomas 
līgumu uz 1 gadu par tiem piederošās zemes 
600 m2 platībā, uz kuras atrodas Saulkrastu 
pašvaldībai piederošas ēkas un būves, zemes 
nomas līgumu.

2. Noteikt maksu par iznomājamo zemi 
6  % gadā no zemes īpašuma Raiņa iela  3, 
Saulkrastos, kadastra apzīmējums 8013-002-
0475, kadastrālās vērtības.

Par zemes nomas līguma noslēgšanu:
Noslēgt uz 10 gadiem zemes nomas līgu-

mu ar fizisku personu par Saulkrastu pašval-
dībai piekritīga zemes gabala “Ķīšupe viens 
73”, Ķīšupe 1, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., 
kadastra apzīmējums 8033-002-1405, platība 
0,0704 ha.

Zemes nomas maksa 0,5 % no zemes ka-
dastrālās vērtības gadā.

Par adreses piešķiršanu
Piešķirt ēku un būvju nekustamam īpa-

šumam ar kadastra apzīmējumu 8033-501-
0018, kas sastāv no zivju pārstrādes rūpnīcas, 
kadastra apzīmējums 8033-001-0168-050, un 
noliktavas, kadastra apzīmējums 8033-001-
0168-057, – adresi: Ostas iela 2, Zvejniek-
ciems, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov.

Par nekustamā īpašuma nodokļa at-
vieglojuma piemērošanu

Piemērot nekustamā īpašuma nodokļa 
atvieglojumu divām fiziskām personām 90 % 
apmērā. 

Par nekustamā īpašuma nodokļa at-
vieglojuma piemērošanu

Piemērot nekustamā īpašuma nodokļa 
atvieglojumu četrām fiziskām personām 50 % 
apmērā.

Par īpašuma zemes ierīcības projekta 
izstrādi

1. Atļaut izstrādāt nekustamā īpašuma 
“Ceplīši”, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, 
Saulkrastu novads, (kadastra apzīmējums 
8033-001-0426) zemes ierīcības projektu.

2. Apstiprināt zemes ierīcības projekta 
darba uzdevumu.

Par zemes ierīcības projekta apstipri-
nāšanu, adreses piešķiršanu un lietošanas 
mērķa noteikšanu

1. Apstiprināt izstrādāto nekustamā īpašu-
ma Lašu iela 7, Saulkrasti, Saulkrastu novads 
(zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8013-
003-0479), zemes ierīcības projektu;

2. Piešķirt zemes gabaliem adreses: 
Liters 1  – Kaijas iela 3, Saulkrasti, 

Saulkrastu novads;
Liters 2 – Lašu iela 9, Saulkrasti, Saulkras-

tu novads;
Liters 3 – Lašu iela 7, Saulkrasti, Saulkras-

tu novads.
3. Noteikt lietošanas mērķi zemes ga-

baliem Kaijas iela  3, Lašu iela  9 un Lašu 
iela 7 – individuālo dzīvojamo māju apbūve, 
kods 0601.

Par adreses piešķiršanu
Piešķirt zemes gabalam ar kadastra apzī-

mējumu 8033-001-1035 (0,3771 ha) platībā 
nosaukumu “Brīni”, Zvejniekciems, Saulkrastu 
pagasts, Saulkrastu novads.

Par telpu nodošanu Vidzemes jūrmalas 
Mūzikas un mākslas skolai lietošanā

1. Nodot Vidzemes jūrmalas Mūzikas un 
mākslas skolai bezatlīdzības lietošanā telpas 
Raiņa ielā  8, Saulkrastos, ar kopējo platību 
256,1 m2, noslēdzot patapinājuma līgumu uz 
5 (pieciem) gadiem.

Par uzturēšanās izdevumu apmaksu 
grupu mājā “Rožkalni”

Apmaksāt personas uzturēšanās izdevu-
mus grupu mājā “Rožkalni” par laika posmu no 
1. 01. 2011. līdz 31. 12. 2011, apmaksu veicot 
pēc piestādītajiem rēķiniem no sociālā budžeta. 

Lēmums stājas spēkā nekavējoties. Lēmumu 
par pabalsta piešķiršanu var apstrīdēt Saulkrastu 
novada Domē viena mēneša laikā no tā spēkā 
stāšanās dienas, iesniedzot iesniegumu.

Par uzturēšanās izdevumu apmaksu 
PSIA “Saulkrastu slimnīcas” sociālās ap-
rūpes gultā

1. Ievietot personu PSIA “Saulkrastu slim-
nīcas” sociālās aprūpes gultā.

2. Segt starpību starp uzturēšanās izdevu-
miem PSIA “Saulkrastu slimnīcas” sociālajā 
gultā un personas pensijas. Lēmumu par pabal-
sta piešķiršanu var apstrīdēt Saulkrastu novada 
Domē viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās 
dienas, iesniedzot iesniegumu.

Par ievietošanu Saulkrastu pašvaldības 
iestādē “Sociālā aprūpes māja” un uzturē-
šanās izdevumu apmaksu 

1. Ievietot personu, PSIA “Saulkrastu slim-
nīcas” sociālās aprūpes gultā.

2. Segt starpību starp uzturēšanās izdevu-
miem PSIA “Saulkrastu slimnīcas” sociālajā 
gultā un personas pensijas. Lēmumu par pabal-
sta piešķiršanu var apstrīdēt Saulkrastu novada 
Domē viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās 
dienas, iesniedzot iesniegumu.

Par ievietošanu Saulkrastu pašvaldības 
iestādē “Sociālā aprūpes māja” un uzturē-
šanās izdevumu apmaksu 

1. Ievietot personu, PSIA “Saulkrastu slim-
nīcas” sociālās aprūpes gultā.

2. Segt starpību starp uzturēšanās izdevu-
miem PSIA “Saulkrastu slimnīcas” sociālajā 
gultā un personas pensijas. Lēmumu par pabal-
sta piešķiršanu var apstrīdēt Saulkrastu novada 
Domē viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās 
dienas, iesniedzot iesniegumu.

Par ievietošanu SOS bērnu ciematā “Islī-
ce” un par uzturēšanās izdevumu apmaksu 

Apmaksāt personas uzturēšanās izdevumus 
Īslīces SOS Bērnu ciematā, Imantas 1, Īslīces 
pagastā, Bauskas novadā no 28. 10. 2010. Ap-
maksu veikt pēc piestādītajiem rēķiniem no 
sociālā budžeta. Lēmumu par pabalsta piešķir-

šanu var apstrīdēt Saulkrastu novada Domē 
viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, 
iesniedzot iesniegumu.

Par pabalsta piešķiršanu medicīnas 
pakalpojumu apmaksai

Piešķirt pabalstu personai slimības pilnai 
diagnosticēšanai. Lēmums stājas spēkā neka-
vējoties. Lēmumu par pabalsta piešķiršanu var 
apstrīdēt Saulkrastu novada Domē viena mēne-
ša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, iesniedzot 
iesniegumu.

Par grozījumu Pierīgas izglītības, kul-
tūras un sporta pārvaldes nolikumā ap-
stiprināšanu 

1. Apstiprināt pievienotos grozījumus Pie-
rīgas izglītības, kultūras un sporta pārvalde 
nolikumā. 

2. Paredzēt 2011. gada pašvaldības budžetā 
finanšu līdzekļus Ls 620 (seši simti divdesmit 
latu) lēmuma 1. punktā apstiprināto grozījumu 
nodrošināšanai.

Par nekustamā īpašuma nodokļa at-
celšanu inženierbūvēm ar kadastra nr. 
8033-001-020-6002, 8033-001-0920-010, 
8033-001-0206-002

1. Atteikt SIA “Skultes kokosta”, reģ. nr. 
40003284270, atbrīvot no nekustamā īpašuma 
nodokļa samaksas inženierbūvēm ar kadastra 
Nr. 8033-001-020-6002, 8033-001-0920-010, 
8033-001-0206-002.

2. Par pieņemto lēmumu informēt SIA 
“Skultes kokosta”, reģ. nr. 40003284270.

3. Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratī-
vajā rajona tiesā (Rīgā, Antonijas ielā 6) viena 
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Par pašvaldības aģentūras “Saulkrastu 
kultūras un sporta centrs” budžeta grozī-
jumu apstiprināšanu

Apstiprināt pašvaldības aģentūras “Saulkras-
tu kultūras un sporta centrs” budžeta grozī-
jumus.

Par saistošo noteikumu “Grozījumi 
SND 27. 01. 2010. saistošajos noteiku-
mos Nr. 3 “Par Saulkrastu novada Domes 
2010. gada budžeta un speciālā budžeta 
apstiprināšanu”” pieņemšanu

1. Pieņemt iesniegto saistošo noteikumu 
projektu “Grozījumi Saulkrastu novada Domes 
27. 01. 2010. saistošajos noteikumos Nr. 3 “Par 
Saulkrastu novada Domes 2010. gada budžeta 
un speciālā budžeta apstiprināšanu””.

2. Saistošos noteikumus triju dienu laikā 
nosūtīt Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu 
ministrijai zināšanai.

3. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā 
dienā pēc to parakstīšanas, un tie ir brīvi pie-
ejami Saulkrastu novada Domes ēkā.

ar pilnu domes lēmumu tekstu var 
iepazīties saulkrastu novada domes vietnē 
www.saulkrasti.lv, sadaļā “domes lēmumi”.

nākamā domes sēde paredzēta treš-
dien, 26. janvārī, plkst. 15.00 saulkrastu 

novada domē, raiņa ielā 8.
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Pierīgas bibliotekāru saimei, kur 
Galvenās bibliotēkas funkcijas veic 
Salaspils novada bibliotēka ir izveido-
jusies tradīcija - katru gadu decembra 
viduča trešdienā doties kopīgā izbrau-
kumā uz kādu Pierīgas novadu, kur 
norisinās kārtējais gada noslēguma 
seminārs. Svētku noskaņā atskatās 
uz gadā padarīto, tiek sumināti labā-
kie darba darītāji, notiek iepazīšanās 
ar novadu, tā bibliotēku, tikšanās ar 
pašvaldības pārstāvi.

2010. gada 15. decembrī Pierīgas pub-
lisko bibliotēku gada noslēguma darba 
seminārs norisinājās Saulkrastu novadā. 
Šogad semināru apmeklēja īpaši liels bib-
liotēku darbinieku skaits – no 43 bibliotē-
kām uz pasākumu pulcējās 72 darbinieki.

Semināru ievadīja viesošanās Saulkras-
tu Pēterupes ev. lut. baznīcā un ieklau-
soties ērģelnieces Beātas Gekas  priekš-
nesumā. Viesošanās Saulkrastu novada 
bibliotēkā mijās ar jaunās ieejas un Bem-
beru kafejnīcas iepazīšanu. Vēlāk viesi 
devās autobusa ekskursijā pa Saulkrastu 
novadu. Pa baltu sniega taku uzbridām 
aplūkot mūsu lepnumu – Balto kāpu, kura 
bija ietinusies bagātīgā sniega seģenē, ra-
dot klātesošajiem vienreizēju sajūsmu. 
Viesi tika iepazīstināti ar ievērojamām 
vietām, kas vijas gar Rīgas ielu un tā-
lāk, izmetot loku gar Pēterupes ev. lut. 
baznīcu, Saulkrastu vidusskolu un Reiņa 
Kaudzītes dārza mājiņu, autobuss piestāja 
pie Domes. Mums pievienojās saulkrastu 
novada domes priekšsēdētāja vietnieks 
normunds līcis, kurš turpināja viesus 
iepazīstināt ar izsmeļošu stāstījumu par 
Saulkrastu novada izaugsmi un ievēroja-
mām vietām turpinājumā uz Zvejniek-
ciema pusi, apmetot līkloci, līdz Skultes 
ostai.

Viesnīcā “Baltic Inn’’, kur tālāk no-
risinājās semināra oficiālā un saviesīgā 
daļa, klātesošos ar sirsnīgu uzrunu sveica 
saulkrastu novada domes priekšsēdētājs 
ervīns grāvītis.

2010. gada nomināciju “gada biblio-
tekārs” saņēma Ķekavas novada Baložu 
bibliotēkas vadītāja dainuvīte markelova  –  
par aktīvu un mērķtiecīgu bibliotēkas 
darba procesu sakārtošanu.

darba jubilejās tika sveiktas ilmāra 
Biteniece no Siguldas novada bibliotēkas 
(20 darba gadi), valija Šalajeva no Ba-
bītes novada bibliotēkas (50 darba gadi).

Viņas tika sveiktas arī nozīmīgās dzī-
ves jubilejās.

Šogad pirmo reizi tika pasniegta īpaša 
nominācija “BIS ALISE “universālais ka-
reivis’’’’, tie ir bibliotekāri, kuri vislabāk 
un ātrāk strādā ar bibliotēkas programmu. 
Šo nomināciju saņēma Olaines novada 
bibliotēkas bibliotekārs Andris Ondzu-
lis, Stopiņu novada Ulbrokas bibliotēkas 
bibliotekāre Ieva Mūrniece un saulkrastu 
novada bibliotēkas bibliogrāfe kristīne 
ogorodņikova.

Apsveikumus saņēma arī mācību ies-
tādes beigušās bibliotēku darbinieces un 
jaunās darbinieces. Tika godināta LNB 
Atbalsta biedrības konkursa “Pagasta bib-
liotekārs – Gaismas nesējs 2010’’ laureāte 
Stopiņu novada Sauriešu bibliotēkas va-
dītāja Kristīne Cimdiņa.

Muzikālās pauzes starp bibliotekā-
ru godināšanu un saviesīgo pēcpusdienu 
ar dziesmām un ģitāras spēli kuplināja 
Pēterupes ev. lut. baznīcas mācītājs Ivo 
Pavlovičs. Ikviena Ivo dziedātā dziesma ir 
ar savu vēstījumu... piemēram, “mīlestību 
citiem, var sniegt tikai tas, kurš pats to 
ir saņēmis...”.

Saulkrastu novada bibliotēkas 
vadītāja Vizma Stūrmane

Saulkrastu topošais muzejs saka lielu 
paldies Staņislavam Hasiakam, Ojāram 
Bergmanim, Ivaram Grāvītim, Marekam 
Brodelim, Paulam Rudzītim, Ritai Novoži-
lovai, Benitai Dumbergai, Irai Hļebovičai, 
Vairai Cīrulei, Mārtiņam Kaktiņam, Velgai 
Brantei, Igoram Odiņecam, Ainai Savickai, 
Tatjanai Koļesovai, Atim Daukšam, Vel-
tai Akerbergai, Rasmai Krūkliņai, Druvim 
Nottem, Marijai Rencei, Jānim Sereginam, 
Ainai Radionovai, Mārcim Mežulim, Selgai 
Osītei, Velgai Platacei, Teklai Dzenei, Raitai 
Ņeveskai, Vizmai Vimbai, Jānim Kauliņam, 
Mārtiņam Rozītim, Vizmai Vimbai, Vizmai 
Niedrei, Ilzei Kūlītei, Jānim Gurtiņam, Bro-
ņislavai Lācītei, Rutai Možajevai, Maran-
tai Pimenovai, Judītei Krūmiņai, Guntim 

Vinteram, Krišjānim Dancītim un Salac-
grīvas muzejam par muzejam dāvinātām 
fotogrāfijām, dokumentiem, laikrakstiem, 
priekšmetiem un atmiņām, kas saistīti ar 
Saulkrastiem un to iedzīvotājiem.

Jauno gadu sākot, katrs cilvēks parasti 
nolemj dzīvot labāk. Vispirms viņš sāk 
ar sevi un vidi sev apkārt – to sakārto-
jot, nevajadzīgo aizmetot vai sadedzinot. 
Saulkrastu topošā muzeja vārdā aicinu, 
pirms kaut ko iznīcināt, vispirms pārlieci-
nieties, vai tas nenoder mūsu muzejam –  
telefons 29498563.

Veiksmi, radošu garu un nenogurstošu 
darba sparu Jaunā 2011. gadā jums vēl –

muzeja speciāliste Dagnija Gurtiņa

Pirms
370 gadiem uzceļ otro koka Pēterupes baznīcu, kura pastāv līdz 1739. gadam.
195 gadiem īrētās telpās dibina Pēterupes draudzes skolu, pirmais skolotājs ir   
  latvietis Pēteris Šults.
185 gadiem jūrmalas iedzīvotāji pieņem uzvārdus.
120 gadiem būvē guļkoku bēru kambari.
90 gadiem Āķu krogā nodibina Pēterupes kooperatīva sabiedrību un 
  Pēterupes zvejnieku biedrību.
85 g. augustā dibina Pēterupes un neibādes Jūrmalas palīdzības un labierīcības biedrību.
85 gadiem nodibina Pēterupes meliorācijas biedrību.
85 gadiem nodibina dāmu komiteju Pēterupē.
75 gadiem  Pēterupes pamatskolā nodibina papildskolu, kurā papildina zināšanās  
  lauksaimniecībā, zvejniecībā, dārzkopībā un citās praktiskās lietās.
60 g. 8. jūlijs notiek 1. latvijas republikas zvejnieku svētki saulkrastes Zvejniekciemā.
60 g. 21. augusts dibina bērnudārzu saulkrastos.
60 gadiem dibina kori “Bangotne” romāna Butāna vadībā.
55 g. jūlijā saulkrastos notiek latvijas Psr 1. jauno tūristu salidojums 
55 gadiem atklāj “Zvejniekciema” klubu pēc arhitektes M.staņas projekta.
55 gadiem dzīvi saulkrastos uzsāk latvijas nacionālās armijas virspavēlnieks 
  Jānis Balodis.
35 gadiem koris iegūst “Bangotnes” vārdu savā 25 gadu jubilejā.
30 gadiem atklāj uzcelto saulkrastu kultūras namu.
20 g. 19. janvārī  atklāj saulkrastu kapliču.
20 g. 21. maijā saulkrastu administratīvā teritorija tiek pārdēvēta par saulkrastu pilsētu  
  ar lauku teritoriju. saulkrasti iegūst pilsētas tiesības. 
20 g. 14. jūnijā atklāj svētakmeni represētajiem Baznīcas dārzā.
20 gadiem notiek pirmās sacensības pludmales volejbolā “saulkrastu kokteilis”.
20 g. 11. augustā atklāj saulkrastu vēstures sabiedrisko muzeju.
20 g. 25. decembrī dibina saulkrastu zemessardzi.
15 g. februārī izveido saulkrastu pilsētas Bāriņtiesu.
15 g. 9. augustā pilsētā izveido apvienoto bibliotēku, un tā sāk darbu jaunās telpās.
15 gadiem atjauno Ķīšupes tiltu.
15 g. 5. oktobrī dibina sociālās aprūpes māju.
10 g. 19. janvārī pēc remonta atver saulkrastu sākumskolu.
10 gadiem saulkrastu Pēterupes ev. lut. baznīca iegūst ērģeles no anglijas. 
10 gadiem izveido piemiņas vietu – lielo krustu pie kapličas.
10 g. jūnijā akciju komercbanka “Baltijas tranzītu banka” atver jaunu filiāli ainažu ielā. 
10 gadiem  notiek pirmais saulkrastu ērģeļmūzikas festivāls.
10 g. decembrī nodibina kori “anima”, kurā dzied 30 koristu un diriģents ir artūrs ancāns.
10 gadiem dome pērk Zvejniekciema kultūras namu.
10 g. oktobrī saulkrastos sia “Bagāts” rīko jaunā autoservisa atklāšanas svētkus. 
5 g. 13. jūlijā  atklāj atjaunoto neibādes kūrorta pieminekli parkā.
5 g. 17. jūnijā   notiek 1. gleznotāju plenērs saulkrastos.
5 g. 22. augustā  pieņemts ekspluatācijā pludmales patruļas novērošanas tornis. 

Muzeja speciāliste Dagnija Gurtiņa

TAS NOTIKA PIRMS … GADIEM 
SAULKRASTOS

godātie saulkrastieši!

Atkal viens gads pagājis! 

Pierīgas bibliotekāri viesojas 
Saulkrastos
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Olaines novada bibliotēkas bibliotekārs Andris Ondzulis, Stopiņu novada Ulbrokas bib-
liotēkas bibliotekāre Ieva Mūrniece un Saulkrastu novada bibliotēkas bibliogrāfe Kristīne 
Ogorodņikova
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Izglītība un sports

2011. gada janvāris 7

 No 20. līdz 23. decembrim Lietuvas 
pilsētā Jonavā notika X Starptautis-
kais turnīrs volejbolā gan zēniem, gan 
meitenēm.

Šajā turnīrā piedalījās divas Zvejniek-
ciema vidusskolas meiteņu komandas, 
kurās startēja A. Liniņa, A. Umbraško, 
S. Umbraško, M. Martinsone, Ī. Zaķe,  
L. Gurdinska, A. Jermacāne, K. Krūmiņa, K. 
Ūdre, A. Kerča, S. Krilova, N. Rība. Latviju 
šajās sacensībās pārstāvēja ne tikai mūsu 
skolas komandas, bet arī Rīgas Volejbola 
skolas, Mārupes un Skrundas Sporta skolu 
komandas. Lietuvu pārstāvēja volejbolisti no 
Kauņas, Šauļiem, Viļņas un Jonavas. 

Turnīrs norisinājās 2 apakšgrupās, kat-
rai komandai bija jāspēlē 4 spēles. Zvej-
niekciema viduskolas komandas spēlēja 
katra savā apakšgrupā, tāpēc bija iespējams 
vērot otrās apakšgrupas spēles, analizēt 
situācijas, gūstot pieredzi un arī atbals-
tot savējos. Bija patīkami, ka arī Lietuvas 
skatītāji atbalstīja un uzmundrināja mūsu 
komandas spēles laikā. 

Laiks pagāja nemanot, un pienāca trešā 
diena, kad notika finālsacensības. Meitenes 
bija vairāk sadraudzējušās, “noslīpējušas” 
komandu spēles taktiku. 

Finālsacensībās par 1.–4. vietu cīnījās 
divas spēcīgākās abu apakšgrupu koman-
das, tostarp Zvejniekciema vidusskolas  
1. komanda, kura apakšgrupā zaudēja ti-
kai Viļņas Sporta skolas komandai “Tau-
ras”, bet par 5.–8. vietu sacentās mūsu 
skolas 2. komanda, kura apakšgrupu spē-
lēs izcīnīja uzvaru pār Jonavas komandu. 

Spēles bija ļoti saspringtas, tās no 
katra spēlētāja prasīja maksimālu kon-
centrēšanos un izcilu fizisko sagatavotību, 
jo komandām bija jāiztiek bez dalībnieku  
maiņas. 

2. komanda ierindojās 8. vietā, bet 
mūsu skolas 1. komandai sīvā cīņā ar 
rezultātu 2:0 izdevās uzvarēt Kauņas un 
Šauļu komandu, iegūstot finālturnīrā  
1. vietu.

Finālturnīrā izcīnītās vērtīgās balvas –  
kauss, medaļas, sporta krekliņi – ļoti ie-
priecināja spēlētājas. Ar kausu tika apbal-
voti arī katras komandas labākie spēlētāji. 
No mūsu skolas kauss tika 1. komandas 
spēletājai A. Liniņai un 2. komandas spē-
lētājai A. Jermacānei. Pēc balvu saņemša-
nas visas komandas kopā ar Ziemsasvētku 
vecīti gāja rotaļās, dziedāja dziesmas un 
saņēma dāvanas. 

A. Liniņa, Dz. Dulpiņa 

 Ar baltu sniegotu rītu, mūzikas 
skaņām, jautrām rūķu dejām un Zie-
massvētku dziesmām 23. decembrī 
izskanēja pēdējais zvans uz mācību 
stundām 1. semestrī Saulkrastu vi-
dusskolā.

Šis gads mūsu skolā iesākās ļoti labi, 
jo visi skolotāji ir nodrošināti ar darbu, 
skolēni – ar izremontētām un moderni 
iekārtotām klašu telpām, tā ka visiem 
kopā atlika tikai labi un čakli pastrādāt. 
Un mums tas ir izdevies, jo šajā mācību 
pusgadā 48 % no visiem Saulkrastu vi-
dusskolas skolēniem 1. semestrī saņēma 
liecības ar labiem un augstiem vidējiem 
vērtējumiem (8 balles un augstāk). Viņu 
padarītais darbs un centība tika novēr-
tēta ar sirsnīgu direktores rokas spiedie-
nu un pateicības rakstu kopā ar mazām 
Ziemassvētku dāvaniņām. Taču skolas 
lepnums ir arī visi tie daudzie skolēni, 
kuri ir centīgi un čakli mācījušies, jo 
gandrīz vēl 20 % no izglītojamajiem vi-
dējais semestra vērtējums bija 7,7 balles 
un augstāk.

Pirmais mācību semestris Saulkrastu 
vidusskolā ir noslēdzies ar ļoti labām 

sekmēm un panākumiem gan mācību 
olimpiādēs, gan sportā. Viens no lielā-
kajiem sasniegumiem ir 9.a klases skol-
nieces Annas Teodoras Meļķes iegūtā 1. 
vieta Pierīgas novadu bioloģijas olimpi-
ādē. Atzinības rakstus olimpiādē saņēma 
arī Krista Līmane un Anna Riekstiņa. 

7.–9. klašu meitenes izcīnīja 2. vietu 
Pierīgas novada basketbola sacensībās. 
Šogad ir augsti sasniegumi orientēšanās 
sportā. Latvijas kausā godalgotās vietas 
ieguva Uldis Upītis, Laura Puķīte, Ken-
dija Aparjode, Kristers Aparjods, Dāvis 
Blankenbergs un Stefānija Egle. Latvijas 
izlases sastāvā uz pasaules skolēnu čem-
pionātu orientēšanās sportā Itālijā dosies 
Anna Madara Pērkona, Laura Puķīte un 
Kendija Aparjode. Tāpēc sakām pal-
dies par centību un neatlaidību visiem 
Saulkrastu vidusskolas skolēniem! Sveicam 
viņus un viņu vecākus Jaunajā gadā!

Vēlam, lai pietiek spēka un pacietības 
jaunajam mācību gadam, lai vienmēr ir 
iespēja sasildīties mīļu cilvēku labajās 
domās, uzmundrinošos vārdos un sirsnī-
gos apskāvienos! Laimīgu un veiksmīgu 
Jauno gadu!

Linda Mieze

Noslēdzies pirmais mācību 
semestris Saulkrastu vidusskolā

Starptautiskajā volejbola turnīrā 
Zvejniekciema vidusskolas 

komandai 1. vieta

Lielākajai daļai Saulkrastos no-
tiekošajos individuālajos sporta vei-
dos medaļu dalīšana un čempionu 
noskaidrošana notiek decembrī, pēc 
tam kad sportisti sacentušies sešos 
vai pat divpadsmit posmos. 

Novuss. 
Novusa turnīrā šogad sacentās 7 dā-

mas un 18  kungi. Dāmām jau pirms 
pēdējā posma bija skaidrs, ka par uzva-
rētāju kļūs Iveta Krauze. Savukārt Vi-
jai Ivanovai tikai pēdējā posmā izdevās 
apsteigt Ingu Antonovu. Arī kungiem 
pirmās vietas ieguvējs neradīja šaubas – 
pārliecinoši par Saulkrastu čempionu 
kļuva Andris Lapsiņš. Otrajā vietā  – 
Andris Andersons. Savukārt Jāņa Keiša 
dramatiski izcīnītā trešā vieta, ceturtajā 
atstājot Māri Lapsiņu, bija viens no emo-
cionālākajiem momentiem Saulkrastu 
čempionātos šogad.

Ar jaunu sparu 22. janvārī sāksies 
2011. gada Saulkrastu čempionāts novu-
sā. Paredzēti 6 posmi – janvārī, februārī, 
martā, oktobrī, novembrī, decembrī. Ļoti 
svarīgs būs tieši 1. posms, jo tā vienlai-
kus būs atlase Pierīgas sporta spēlēm.

Galda teniss. 
Saulkrastu čempionātā galda tenisā 

kopumā piedalījās 22  dalībnieki ar ļoti 

atšķirīgu sagatavotības līmeni. Priecē 
jauno spēlētāju acīm redzamais pro-
gress, kā arī veterānu nezūdošā meista-
rība. Par turnīra uzvarētāju pārliecinoši 
kļuva Ģirts Kleinšmits, kurš no sešiem 
posmiem uzvarēja četros, vienā izcīnīja 
otro vietu, un pēdējā posmā jau varēja 
atļauties vairs nepiedalīties. Tikpat pār-
liecinoši otrajā vietā ierindojās Oskars 
Ontužāns. Trešajā vietā Artūrs Būkoks. 
Braši cīnījās arī vienīgā dāma Sabīne 
Rozīte, kura finišēja turnīra tabulas vi-
dusdaļā.

Nākamais posms notiks 23.  janvārī 
Saulkrastu sporta centrā.

Zolīte. 
Zolītes turnīrā šogad piedalījās vis-

kuplākais dalībnieku pulks – savas prāta 
spējas un Fortūnas labvēlību pārbaudīja 
47  dalībnieki. Viss izšķīrās pēdējā pos-
mā, un Imantam Āboliņam pietika ar 
6. vietu, lai kopvērtējumā izcīnītu uzva-
ru, par 3 punktiem pārspējot Jāni Mic-
kānu. Trešajā vietā ierindojās Guntars 
Johansons. Dāmu konkurencē divām 
spēlētājām – Ievai Bērziņai un Katrīnei 
Mickānei  – bija vienāds punktu skaits. 
Par uzvarētāju kļuva Ieva, jo viņai vairāk 
augstāku vietu atsevišķos posmos. Trešo 
vietu izcīnīja Inga Antonova.

Janvārī Saulkrastu čempionāts atkal 

Sadalītas medaļas 
individuālajos sporta veidos

sāksies no gala pēc iepriekšējās sistē-
mas – tiks izspēlēti 6 posmi, no kuriem 
katram dalībniekam tiks vērtēti 5  labā-
kie. Paredzēts, ka pirmais posms notiks 
30.  janvārī. Sacensību vieta tiks paziņota 
vēlāk. Sekojiet informācijai.

Šautriņu mešana. 
Jau trešo gadu pēc kārtas par 

Saulkrastu čempionu spēlē “501” kļuva 
Jurģis Grabčiks. Pēc 12 posmu maratona 
viņa uzvara ir pārliecinoša  – 90  pun-
ktu. Otrās vietas ieguvējs Artis Blanken-
bergs gada garumā sakrāja 79 punktus, 

bet 3.  vietā finišējusī Signe Sinkeviča – 
67 punktus. Vistuvāk pirmajam trijnie-
kam bija Jānis Daukša ar 50  punktiem. 
Kopumā šajā turnīrā spēkus izmēģināja 
23  sportisti. Pārsteidzošākais bija pē-
dējais posms, kad sevi kā perspektīvus 
šautriņu metējus pieteica vairāki jaunie 
sportisti un, pateicoties “foru” sistēmai, 
izcīnīja augstas vietas.

Arī nākamgad šautriņu metēji sacen-
tīsies 12 posmos. Mainīts ir tikai norises 
laiks. Turpmāk sacensības notiks katra 
mēneša otrajā piektdienā 18.00. Pirmais 
posms – 14.  janvārī.

Zvejniekciema vidusskolas volejbola komandas sportistes
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saulkrastu novada dome 
sirsnīgi sveic nozīmīgajā 

jubilejā
Miliju Gurtiņu,

Liliju Vilhelmīni Urbanoviču,
Rasmu Kaupmani,
Vladislavu Stavro,
Matildi Gribusti,
Dzidru Lupšinu,

Valdu Ventu,
Leonardu Lūrinu,

Valentīnu Ļeoņenko,
Rasmu Bērziņu,

Staņislavu Birznieci,
Astrīdu Briedi,
Aivaru Krišjāni,

Jevgeniju Možorovu,
Romualdu Daudzi,

Jāni Ādmini,
Antoniju Katkeviču,

Ģirtu Krūmiņu.

Pensionāru tikšanās 
otrdien, 1. februārī,  

plkst. 13.00 saulkrastu 
novada domes zālē.

saulkrastu novada dome 
izsaka līdzjūtību aizsaulē 

aizgājušo tuviniekiem
nikolajs antonovs        
8. 01. 1950.–30. 11. 2010. 
nellija zvaigzne
13. 03. 1928.–2. 12. 2010. 
Ņina kuzmičova
8. 01. 1926.–7. 12. 2010. 
arvīds krustiņš
6. 02. 1918.–12. 12. 2010. 
aleksandrs djačenko
17. 09. 1936.–8. 12. 2010. 
jefimija makutina
2. 01. 1922.–11. 12. 2010. 
anatolijs Cimbaļuks
6. 04. 1943.–27. 12. 2010. 
edvīns līcis
10. 05. 1941.–26. 12. 2010. 
ludviga mickevica
15. 12. 1925.–27. 12. 2010. 

16 2011. gada janvāris

Sludinājumi

izstādes
no 10. janvāra Saulkrastu Domes zālē 

gleznu izstāde “Jūra, Saulkrasti, jūra”, kurā 
vienkopus būs skatāmi 2009. un 2010. gada 
Saulkrastu gleznotāju plenēru dalībnieku 
darbi.

no 10. janvāra kultūras nama “Zvej-
niekciems” mazajā zālē Harija Zemīša un 
studijas “Fotomobilizācija” fotoizstāde “Cil-
vēki Saulkrastos”. Šoreiz mākslinieki piedā-
vās to cilvēku fotoportretus, kuri dzīvo un ir 
Saulkrastos. Laipni aicinām visus saulkras-
tiešus apskatīt izstādi un atrast savu foto 
šajā izstādē, lai kopīgi iepazītos ar autoriem 
sestdien, 29. janvārī, plkst. 19.00 izstādes 
noslēgumā k/n “Zvejniekciems” mazajā zālē.

Saulkrastu novada bibliotēkas lasītavā līdz 
15. februārim “Trīs pindzeles’’ (Elīna, Asna-
te, Gunita) aicina apskatīt pagājušās vasaras 
darbus un nedarbus – gleznu izstādi. Izstāde 
apskatāma bibliotēkas darba laikā. aaaaaaa

sarīkojumi
    

    1991. gada janvāris bija trauksmains, 
ugunskuru dūmiem piesātināts, bezmiega 
sardzes laiks. Mēs aicinām godināt šo laiku 
un cilvēkus, kuri tad bija latvju tautas dzīvības 
un brīvības sargi, un piedalīties Barikāžu at-
ceres sarīkojumos.

Ceturtdien, 20. janvārī, no plkst. 10.00 
kultūras namā “Zvejniekciems” un pie kultū-
ras nama visi saulkrastieši tiek laipni aicināti 
piedalīties akcijā “Barikādēm 20”, 24 stundu 
maratonā kopīgi sargājot uguni, – sildīties 
pie ugunskuriem, klausīties tolaik un tagad 
populāras dziesmas, malkot karstu tēju un 
uzkost maizītes, skatīties kino un iejusties  
20. gs. 90. gadu atmosfērā. 

Plkst. 10.00 svinīga piemiņas ugunskura 
iedegšana pie kultūras nama “Zvejniekciems”, 

Saulkrastu novada Dome
Raiņa ielā 8, Saulkrastos,

Saulkrastu novadā, LV 2160


Sabiedrisko attiecību speciāliste
Marika Grasmane

Tālr. 67142514, 28634639
e-pasts: marika.grasmane@saulkrasti.lv

www.saulkrasti.lv 


Reģistrācijas apliecība Nr. 1633
Izdevējs: SIA “Rīgas Apriņķa Avīze”

Lāčplēša iela 24, Rīga, LV 1011.
PVN reģ. nr. LV40103037514


Tirāža: 3000 eksemplāru


Par ievietotās informācijas precizitāti 
atbild raksta autors. Rakstu saturs ne 

vienmēr pauž Domes viedokli.

8

Par pašvaldības policijas paveikto
decembrī

Decembrī Saulkrastu pašvaldības po-
licijas darbinieki par dažādiem pārkāpu-
miem aizturēja 5 personas. Trīs personas 
nogādātas RRPP Saulkrastu iecirknī tālāku 
darbību veikšanai, bet divas personas savās 
dzīvesvietās.

Vienā gadījumā sastādīts administratīvā 
pārkāpuma protokols un vienā gadījumā 
uzsākta lietvedība administratīvā pārkā-
puma lietā par nepiedalīšanos pašvaldības 
organizētajā apsaimniekošanas sistēmā un 
līguma neslēgšanu ar atkritumu apsaim-
niekošanas organizāciju.

Par likuma “Latvijas valsts karoga li-
kums”, 7. panta 1. punktā noteikto pra-
sību – Latvijas valsts karogu pie publisko 
personu ēkām, privāto tiesību juridisko 
personu un personu apvienību ēkām, kā 
arī dzīvojamām ēkām novieto 1. maijā, 
4. maijā, 11. novembrī un 18. novembrī. 
neievērošanu un valsts karoga nepacelša-
nu – 2010. gada 18. novembrī pašvaldības 
policijas darbinieki 3 gadījumos sastādīja 
administratīvā pārkāpuma protokolus.

Saulkrastu novada pašvaldības  
policijas priekšnieks  V. Kalniņš

administratora (katru dienu 10.00–20.00), kā 
arī Biļešu servisa kasēs. Biļešu cena Ls 4, 5 
vai 6. 

saulkrastu novada bibliotēka mīļi aici-
na ikvienu interesentu trešdien, 23. martā, 
doties ar autobusu uz Nacionālā teātra izrādi 
“latgola.lv’’. Biļetes cena Ls 8 vai Ls 10 + 
maksa par autobusu. Izbraukšana plkst.17.00 
pa maršrutu Zvejniekciema vsk.–Saulkrasti 
–Rīga. Informācija bibliotēkā vai pa tālruni 
67951502, 29625609.

sporta afiša
aBl spēles:
 ■ 18. janvārī Saulkrasti – Kvēle;
 ■ 25. janvārī Saulkrasti – Mārupe/RTU.

Spēļu sākums 20.00. Skatītājiem būs lote-
rija. Ieeja bez maksas.

latvijas 2. līgas čempionāts florbolā:
 ■ 23. janvārī FK Saulkrasti – Ķekavas 

Bulldogi;
6. februārī FK Saulkrasti – Inčukalns.
Spēļu sākums 18.00. Aicināti līdzjutēji. Ieeja 

bez maksas.
saulkrastu čempionāti
Janvārī atsāksies Saulkrastu čempionāti 

individuālajos sporta veidos:
 ■ 14. janvārī 18.00 šautriņu mešana sporta 

centrā;
 ■ 22. janvārī 11.00 novuss sporta centrā;
 ■ 23. janvārī 11.00 galda teniss sporta centrā;
 ■ 30. janvārī zolīte kultūras namā “Zvej-

niekciems”.
Kopumā notiks 6 kārtas novusa, galda 

tenisa un zolītes sacensībās, 12 kārtas šautriņu 
mešanas sacensībās. 

saulkrastu čempionāts basketbolā
Pieteikšanās Saulkrastu basketbola čem-

pionātam tiks pieņemta līdz 1. februārim pa 
e-pastu sports@saulkrasti.lv. Spēles notiks 
brīvdienās Saulkrastu sporta centrā.

uzmanīBu!
Saulkrastu slēpošanas trase  ir gatava  slē-

pošanai un tiek regulāri atjaunota. Trase sākas 
Liepu ielas galā, un ir iespējams slēpot gan pa 
līdzenu apvidu, gan piejūras kāpām, gan jūrma-
lu līdz pat Inčupei pie Baltās kāpas. Nepiecie-
šamības gadījumā iespējams dabūt slēpošanas 
inventāru. Info tālr. 29494087, Indulis.

saulkrastu slēpojums 
Saulkrastu slēpojums notiks 6. februārī. 

klātesot Saulkrastu Pēterupes evaņģēliski lute-
riskās draudzes mācītājam Ivo Pavlovičam un 
Saulkrastu Romas katoļu baznīcas mācītājam 
Agrim Klovānam.

Sākot no plkst. 14.00 kino seansi k/n 
“Zvejniekciems” mazajā zālē – iespēja noskatī-
ties filmas, kas tapušas gan barikāžu laikā, gan 
pēc tām (“Kurš pavēlēja šāvējiem”, “Pēcvārds”, 
“Uzvarai nolemtie”, “Mūsu barikāžu laiks”  
u. c. dokumentālais kino).

Plkst. 19.00 PA “Saulkrastu kultūras un 
sporta centrs” māksliniecisko kolektīvu priekš-
nesumi.

Īpaši gaidīti visi tie, kuri 1991. gada jan-
vārī bija Barikāžu dalībnieki.

trešdien, 19. janvārī, plkst. 18.00 
Saulkrastu Pēterupes evaņģēliski luteriskajā 
baznīcā dievkalpojumā aizlūgums par 1991. 
gada Barikāžu dalībniekiem.

Piektdien, 28. janvārī, plkst. 18.00 
Saulkrastu Domes zālē Latvijas Republikas 
apbalvojuma “1991. gada Barikāžu dalīb-
nieka piemiņas zīme” svinīga pasniegšana  
60 Saulkrastu novada barikāžu dalībniekiem.

Piektdien, 28. janvārī, plkst. 18.00 
Saulkrastu novada bibliotēkā notiks kārtējā 
nodarbība no cikla “Iepazīsti sevi!’’. Tēma ,, 
Kā atļaut sev atraisīties.’’ Vada psihoterapei-
te Sarmīte Frišfelde. Laipni aicināts ikviens 
interesents!

sestdien, 12. februārī, plkst. 11.00 pie 
Saulkrastu sporta centra visi lielie un ma-
zie laipni aicināti pavadīt Meteni, mērojoties 
spēkiem jautrās izdarībās, kas piedienas Me-
teņdienai – šļūkšanā no kalniņa, vizināšanās 
ar ragavām un spēkošanās sniegā, kā arī no-
baudīt Meteņa cienastu! Plkst. 14.00 Meteni 
padzīsim no Zvejniekciema, jo visi pulcēsimies 
pie kultūras nama “Zvejniekciems”, lai arī te 
kopā ar folkloras kopu “Dvīga” godam aizva-
dītu Meteņdienu. Ģērbsimies silti un ņemsim 
līdzi ragaviņas vai citādus ziemas “transport-
līdzekļus”, jo Metenim patīk vizināties!

izrādes
trešdien, 16. februārī, plkst. 19.00 rado-

šās apvienības “Panna” izrāde “tētis” ar Jāni 
Jarānu galvenajā lomā. Izrādes biļetes iepriekš-
pārdošanā no 15. janvāra k/n “Zvejniekciems” 
pie dežuranta (P.–Pk. 10.00–20.00 un S.–Sv. 
10.00–18.00) un Saulkrastu sporta centrā pie 

Starts 12.00 no Liepu ielas gala. Iepriekšējā 
pieteikšanās līdz 5. februārim. Sacensību no-
likums www.saulkrasti.lv.

konkurss “saulkrastu aktīvākais sportists”
Pēc vairāku gadu pārtraukuma Saulkrastos 

atkal tiks noskaidroti aktīvākie sportisti. Ar 
konkursa nolikumu var iepazīties Saulkrastu 
domes vietnē www.saulkrasti.lv, sadaļā Sports. 
Īsumā noteikumi ir tādi, ka par uzvarētāju 
kļūs tas, kurš gada garumā būs visvairāk reižu 
piedalījies Saulkrastos notiekošajās sacensībās.




