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Š. g. sākumā Saulkrastu  novada Dome 
saņēma finansējumu Eiropas Savienības 
Sociālā fonda (ESF) izsludinātajā pasāku-
mā “Plānošanas reģionu un vietējo paš-
valdību administratīvās un attīstības plā-
nošanas kapacitātes stiprināšana” projekta 
“Saulkrastu novada pašvaldības attīstības 
plānošanas kapacitātes paaugstināšana” īs-
tenošanai. Lai realizētu šo projektu, nova-
da Dome pieņēma lēmumu “Par Saulkras-
tu novada attīstības programmas 2014. – 
2020. gadam izstrādes uzsākšanu”.

Kā norāda attīstības programmas iz-
strādes vadītājs, Saulkrastu novada Domes 
priekšsēdētāja vietnieks Normunds Līcis, 
attīstības plānošana ir principu, mērķu un 
to sasniegšanai nepieciešamās rīcības iz-
strāde, nolūkā īstenot noteiktas prioritātes 
un nodrošināt sabiedrības un teritorijas 
attīstību.

Attīstības programmas izstrādes pro-
cesā plānots sadarboties ar pašvaldības un 
valsts iestāžu darbiniekiem, uzņēmējiem, 

attīstības projektu īpašniekiem, pārstāv-
jiem no privātā un nevalstiskā sektora, 
veicot aptaujas un organizējot nozaru spe-
ciālistu darba grupas un sabiedriskās ap-
spriešanas. Tāpat notiks seminārs tūrisma 
un viesmīlības sektora un saistīto jomu 
pārstāvjiem, kā arī konference par pie-
krastes pašvaldību attīstības jautājumiem 
ar pašvaldību, valsts un privātā sektora 
pārstāvju piedalīšanos.

Saulkrastu novada Attīstības program-
mas izstrādes ietvaros paredzēts veikt pē-
tījumu par kūrorta, viesmīlības un izklai-
des nozaru attīstību Saulkrastu novadā un 
nepieciešamās infrastruktūras un “mag-
nētobjektu” izveidi, t. sk., veicot Saulkras-
tiem līdzīgu, veiksmīgu pašvaldību analīzi 
Latvijā, Baltijas reģionā un Eiropā, anali-
zējot veiksmes faktorus, meklējot netradi-
cionālus risinājumus un finansējuma pie-
saistes modeļus.

Attīstības programmas izstrādi, sadarbī-
bā ar Saulkrastu novada domi, veic SIA “Ķe-

mers Business and Law Company” (KBLC) 
ekspertu grupa un paredzēts, ka plānošanas 
process turpināsies pusotru gadu. 

KBLC projektu vadītāja Edīte Ķemere 
uzsver, ka ekspertiem ir pieredze strādājot 
Saulkrastu novadā, vadot Latvijas Univer-
sitātes Ekonomikas un vadības fakultātes 
Vides pārvaldības katedras studentu mācī-
bu izpētes darbu. Tāpēc ir pamats teikt, ka 
plānotāji jau šobrīd labi pazīst novadu, kas 
palīdzēs attīstības plānošanas dokumentu 
izstrādē.

Tuvākajā laikā plānots izplatīt aptaujas 
anketas, kas paredzētas novada iedzīvotāju 
un viesu viedokļu izzināšanai, un tās būs 
pieejamas sabiedriskās vietās, kā, piemē-
ram, pastā, veikalos un Saulkrastu tūris-
ma informācijas centrā. Tāpat, lai darbs 
noritētu sekmīgi un eksperti iegūtu tiešu 
un precīzu informāciju, plānots organizēt 
darba grupas Saulkrastos.

ESF atbalsts šim projektam ir 100% un 
kopējās izmaksas – 24 000 LVL. 

Saulkrastu novada Dome no š. g. 
janvāra ir uzsākusi projekta “Kompleksi 
risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisi-
ju samazināšanai k/n “Zvejniekciems” 
Saulkrastu novadā” īstenošanu. Pirmajos 
projekta īstenošanas mēnešos tika precizēta 
un uzlabota tehniskā dokumentācija, 
veikta būvekspertīze un sagatavota iepir-
kuma dokumentācija, kā rezultātā tika 
izsludināts publisks iepirkuma konkurss. 
Saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu iesn-
iedza un konkursā uzvarēja pilnsabiedrība 
“IP Būve”, ar kuru Saulkrastu novada 
Dome š. g 1. augustā noslēdza līgumu par 
būvdarbu veikšanu k/n “Zvejniekciems”. 
Būvnieki apņēmušies darbus paveikt 
iepriekš plānotos termiņos – līdz 2011. 
gada 30. novembrim. Tāpat arī tiek solīts 

būvdarbus organizēt tā, lai netraucētu rīkot 
jau ieplānotos pasākumus kultūras namā, 
kā arī tiks nodrošināta pieeja iestādēm, 
kas atrodas kultūras nama ēkā. 

Par projekta būvuzraudzību ir noslēgts 
līgums ar sertificētu būvuzraugu Sandri 
Paplavski. Savukārt autoruzraudzību veiks 
personu apvienības “Belss – Jaunmāja” 
pārstāvis, kurš uzraudzīs, vai visi veiktie 
darbi atbilst autora iecerei .

Projekts “Kompleksi risinājumi 
siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai 
k/n “Zvejniekciems” Saulkrastu novadā” 
ir saņēmis Klimata pārmaiņu finanšu 
instrumenta atbalstu 247193,53 LVL 
apmērā, kopējās projekta īstenošanas iz-
maksas ir 330 031,41 LVL, pašvaldības 
līdzfinansējums – Ls 82 837,88 LVL. Pro-

jekta ietvaros tiks siltinātas ēkas ārsienas, 
tās cokols, bēniņi un pagraba pārsegumi. 
Tāpat paredzēts nomainīt ēkas ieejas 
durvju blokus, uzstādīt zibens aizsardzības 
sistēmu un ventilācijas sistēmu, kā arī 
skatītāju zālē tiks uzstādīti energoefektīvi 
prožektori. Lai uzlabotu siltumapgādes 
sistēmas darbību, esošais apkures katls 
tiks nomainīts pret granulu apkures katlu. 
Projektu plānots īstenot līdz 2011. gada 
30. novembrim.

Aicinām visus kultūras nama 
apmeklētājus būt saprotošiem par 
ierobežojumiem būvdarbu laikā! 

Anita Līce,
Saulkrastu novada Domes

projektu vadītāja

Saulkrastu novadam uzsākta 
attīstības programmas izstrāde

Uzsāksies būvdarbi k/n “Zvejniekciems” 

 ieguldīJums tavĀ NĀkotNĒ 
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Vasaras brīvlaikā

Jau sesto gadu, pateicoties saulkras-
tu novada domei, Ģimenes atbalsta cen-
trā (ĢaC) “saulespuķe” notiek vasaras 
tematiskie projekti mūsu pašvaldības 
bērniem. tajos dalībnieki mācās drau-
dzēties viens ar otru, atklāt sevī jaunas 
īpašības un talantus, kļūt patstāvīgā-
kiem, apgūt sociālās prasmes saskarsmē 
ar saviem vienaudžiem, saprast, ka laiku 
var pavadīt ne tikai atpūšoties, bet iz-
mantot arī lietderīgi.

 Šī gada projektā “Darbs dara darītāju” 
bērniem bija iespēja vērot, kā darbu veic sava 
amata pratēji, pašiem pielikt roku pie lielāku 
un mazāku darbiņu veikšanas. Bija iespēja kat-
ram pašam izgatavot savu māla trauku kera-
miķes Ingrīdas Žagatas vadībā, mīcīt mīklu un 
cept ūdenskliņģerus īstā maizes krāsnī, kurus 
pēc tam paši ar gardu muti varēja notiesāt, ska-
tīties, kā no vilnas top dzija, kā tiek austas segas. 
Radošajās darbnīcās bērni iemācījās izgatavot 
skaistas auduma rozes, krāsainus taureņus un 
putnus, koka rotaļlietas un citus darbiņus. 

Iepazīšanās dienā dalībnieki uzzināja 
viens otra hobijus un prasmes, kopā ar va-
dītājiem vienojās par kārtības noteikumiem, 
kuri jāievēro visu nometnes laiku, kā arī ko-
pīgi izdomāja ikgadējo nometnes himnu. 

Labdarības dienā skolotājas Lailas Bāli-
ņas vadībā tika sagatavots neliels koncerts, 
ar ko dalībnieki devās iepriecināt Saulkrastu 

Saulkrastu jauniešu iniciatīvu centra 
(SJIC) aktīvajiem jauniešiem, sadarbo-
joties ar   Saulkrastu uzņēmēju Rolandu 
Rozentālu, tapa ideja par Bīriņu ielas (pie 
veikala “Elvi”)  sētas apgleznošanu. 2010. 
gada vasaras beigās un rudenī tika zīmētas 
skices, un finālā tika izvēlēta Laumas Tur-
kovas sportiski atraktīvā ideja. 

2011. g. jūnija beigās skices tika reali-
zētas dzīvē. Sētu apgleznoja Lauma Turko-

va, Vilnis Juris Turkovs, Katrīna Kosmače-
va, Kārlis Kosmačevs, Matīss Šmits, Kriš-
jānis Šmits un Krista Petrošina.

Liels paldies uzņēmējam Rolandam 
Rozentālam par doto iespēju piedalīties 
šajā projektā. Ceram, ka apgleznotais ob-
jekts padarīs Saulkrastus pievilcīgākus un 
sakoptākus!

Vaira Cīrule,
SJIC vadītāja

Saulkrastu jauniešu iniciatīvu 
centra dalībnieki apglezno sētu 

sociālās mājas kolektīvu. Visvairāk sirmgal-
vjus aizkustināja bērnu salasītās mellenes un 
pašgatavotās dāvaniņas. Arī pašiem nomet-
nes dalībniekiem tas bija emocionāls brīdis. 
Tāpat pozitīvas emocijas virmoja tikšanās 
reizē ar Valmieras Bērnu fonda organizētās 
nometnes dalībniekiem, kurā bija arī bērniņi 
ar īpašām vajadzībām. Ar prieku vēroju savu 
nometnes bērnu draudzīgumu un patiesu-
mu, kopīgi rotaļājoties ar “mazliet savādā-
kiem” bērniem. Taču vislielākais pozitīvais 
pārdzīvojums bija ciemošanās dzīvnieku 
patversmē “Līči”. Trīs stundu garumā bērni 
veda pastaigās suņus, pat vislielāko drais-
kuļu sirsniņās ielija līdzjūtība un līdzcietība 
pret cilvēku pamesto dzīvnieku. Uzskatu, ka 
šajā vecumā bērnam būtu jāmācās izprast 
un pieņemt arī nedaudz citādu pasauli, ne 
tikai savējo – silto un gādības pilno...

Sporta un 112 dienā patīkamu pārstei-
gumu sagādāja Valsts policijas Saulkrastu 
nodaļas darbinieki, viesmīlīgi mūs uzņe-
mot, pastāstot par savu ikdienas darbu, kā 
arī demonstrējot dažus bandītu notveršanas 
paņēmienus. Katrs dalībnieks tika arī pie 
saviem pirkstu nospiedumiem. Īpaši patei-
camies Valsts policijas Rīgas reģiona pārval-
des Kārtības policijas nodaļas inspektoriem 
Ritai Peterlēvicai un Dagnim Silgalam, kā 
arī vecākajai inspektorei Asnātei Alsbergai 
un Kriminālistikas pārvaldes Ekspertu no-
daļas vecākajam ekspertam Viktoram Sem-
jonovam. Ciemojoties pie ugunsdzēsējiem, 
uzzinājām, kā tiek dzēsti ugunsgrēki, varē-
jām pasēdēt un pastūrēt “pažarnieku” auto. 
Jau otro vasaru mūs atsaucīgi uzņēma plud-
males glābēji. Uzmanīgi noklausījāmies in-

formāciju, paviesojāmies glābšanas tornī un 
tad sekoja pats aizraujošākais – visi tikām iz-
vizināti ar glābšanas laivu. Paldies pludmales 
glābējiem Aigaram Kalniņam un Mārtiņam. 
Mārtiņam mūsu īpašais paldies par vizinā-
šanu laivā, izturību un sirsnīgo, bet stingro 
attieksmi pret bērniem.

Visgaidītākais notikums projekta lai-
kā bija divu dienu pasākums “Valguma 
pasaulē”. Bērni lieliski atpūtās un apguva 
daudz jaunu komandu spēļu, tūrisma ele-
mentu un naktī piedzīvoja īstas šausmas 
“Baiļu trasītē” atraktīvu, jautru un atbildī-
gu pasākuma vadītāju vadībā un uzraudzī-
bā. Paldies “Ūdensputnu” komandai par 
pacietību un aizrautību darbā ar bērniem.  

Lai projekts būtu veiksmīgs, par katru 
nometnes dalībnieku rūpējās Ģimenes at-
balsta centra “Saulespuķe” vadītāja Ingūna 
Feldmane, skolotājas Ināra Strapcāne, Ine-
se Petrošina un Linda Strapcāne. Nomet-
nes dalībnieki un organizatori ir pateicīgi 
Saulkrastu novada Domei par materiālo at-
balstu, CATA Saulkrastu filiāles priekšnie-
kam Silavnieka kungam, šoferim Andim 
Strazdiņam par pacietību, vedot tuvākās un 
tālākās ekskursijās, kā arī vecākiem, kuri 
uzticējās vadītājām un saviem bērniem. 
Mīļu paldies sakām skolotājām Vairai Cī-
rulei un Lailai Bāliņai, Saulkrastu Sociālās 
mājas kolektīvam par atsaucību. Novēlu 
katram no mums atrast un darīt savu sirds-
darbu un rast iespēju dāvināt prieku citiem!

Jauku, saulainu un prieka pilnu atliku-
šo vasaru!

Ingūna Feldmane,
ĢAC “Saulespuķe” vadītāja

“Darbs dara darītāju” 2011!

 “Darbs dara darītāju” 2011 dalībnieki un pedagogi.
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Par valsts dzīvojamo māju Alfrēda Kalniņa 
ielā 26 un Dzelzceļnieku ielā 6 pārņemšanu 
Saulkrastu novada pašvaldības pārvaldīšanā 
un apsaimniekošanā

Pārņemt valsts dzīvojamās mājas 
“Alfrēda Kalniņa iela 26”, Saulkrastos, 
Saulkrastu nov., kadastra apzīmējums 
80130020239, un “Dzelzceļnieku iela 6”, 
Saulkrastos, Saulkrastu nov., kadstra apzī-
mējums 80130030497, Saulkrastu novada 
pašvaldības pārvaldīšanā un apsaimnie-
košanā.

Par nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķa maiņu

Mainīt nekustamā īpašuma “211F”, 
Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., kadastra 
apzīmējums 80130020336, platība 5161 
kv. m, lietošanas mērķi no “individuālo 
dzīvojamo māju apbūve, kods – 0601” uz 
“neapgūta individuālo dzīvojamo māju 
apbūves zeme, kods - 0600”, atbilstoši īpa-
šuma pašreizējai izmantošanai.

Par nekustamā īpašuma lietoša-
nas mērķa noteikšanu

Noteikt nekustamā īpašuma “Līvcie-
ma iela 4”, Zvejniekciemā, Saulkrastu pag., 
Saulkrastu nov., kadastra apzīmējums 
80330010905, nomas zemes vienībai, ka-
dastra apzīmējums 80330010905 8001, 
platība 0,0045 ha, nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķi – individuālo dzīvojamo 
māju apbūve, kods – 0601.

Par zemes vienību atdalīšanu, jauna 
īpašuma izveidošanu, 
nosaukuma piešķiršanu un lietoša-
nas mērķa noteikšanu

1. Atļaut atdalīt no nekustamā īpašu-
ma “Vītiņi”, Saulkrastu pag., Saulkrastu 
nov., kadastra apzīmējums 80330030877, 
divas zemes vienības, ar kadastra apzīmē-
jumiem 80330031005, platība 5,31 ha, un 
80330032934, platība 1,2 ha, izveidojot 
jaunu nekustamo īpašumu; 2. Izveidotam 
nekustamam īpašumam piešķirt nosau-
kumu “Jaunvītiņi 2”, Saulkrastu pagasts, 
Saulkrastu novads; 3. Noteikt nekustamā 
īpašuma “Jaunvītiņi 2” lietošanas mērķi: 
zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā dar-
bība ir mežsaimniecība, kods – 0201.

 
Par zemes ierīcības projekta apstip-
rināšanu,
adreses piešķiršanu un lietošanas 
mērķa noteikšanu

1. Apstiprināt izstrādāto nekusta-
mā īpašuma “Smilšu iela 1”, Saulkrasti, 
Saulkrastu novads, (kadastra apzīmējums 
80130020465), zemes ierīcības projektu;

2. Piešķirt zemes gabalam zemes ierīcī-
bas projektā “liters 1” jaunu adresi “Smilšu 
iela 1A”, Saulkrasti, Saulkrastu novads;

3. Noteikt lietošanas mērķi zemes ga-
balam Smilšu iela 1A – 1200 kv.m indi-

viduālo dzīvojamo māju  apbūve, kods – 
0601.

Par būves Ainažu ielā 34B, Saulkras-
tu pilsētā, nojaukšanu

Nojaukt Saulkrastu pašvaldībai piede-
rošo būvi – nojumi ar kadastra apzīmēju-
mu 80130020196 003, kas atrodas Ainažu 
ielā 34B, Saulkrastos, Saulkrastu novadā, 
sakarā ar būves slikto tehnisko stāvokli un 
turpmākās izmantošanas bīstamību.

Par nekustamā īpašuma nodokļa 
parāda piedziņu bezstrīda kārtībā
par nekustamo īpašumu 

Piedzīt bezstrīda kārtībā no 27 fizis-
kām personām, Saulkrastu novada Domes 
labā nekustamā īpašuma nodokļa parādu 
un nokavējuma naudu par nekustamo 
īpašumu. Lēmums izpildāms nekavējoties. 
Lēmumu izpildi nodot zvērinātam tiesu 
izpildītājam.

Par nekustamā īpašuma nodokļa 
atvieglojuma piemērošanu

Piemērot nekustamā īpašuma no-
dokļa atvieglojumu 50% apmērā divām, 
90% apmērā vienai un 25% apmērā vie-
nai fiziskām personām par nekustamo 
īpašumu.

Par grozījumiem Saulkrastu novada 
domes saistošajos noteikumos Nr. 21
“Par sabiedrisko kārtību Saulkrastu 
novadā”

1. Apstiprināt grozījumus Saulkras-
tu novada domes saistošajos noteikumos 
Nr. 21 “Par sabiedrisko kārtību Saulkrastu 
novadā”.

2. Apstiprinātos grozījumus Saul-
krastu novada Domes saistošajos notei-
kumos un to paskaidrojuma rakstu triju 
darba dienu laikā pēc to parakstīšanas 
rakstveidā un elektroniskā veidā nosūtīt 
atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministrijai.

3. Saistošie noteikumi stājas spē-
kā nākamajā dienā pēc to publicēša-
nas bezmaksas informatīvajā izdevumā 
“Saulkrastu Domes Ziņas“.

Par detālplānojuma “Pļavas iela 17, 
Saulkrasti” grozījumu izstrādes uz-
sākšanu

1. Uzsākt detālplānojuma “Pļavas iela 
17” grozījumu izstrādi.

2. Apstiprināt detālplānojuma grozīju-
mu darba uzdevumu.

3. Par detālplānojuma izstrādes vadī-
tāju apstiprināt būvvaldes vadītāju Līgu 
Pilsētnieci.

4. Noslēgt līgumu par detālplānoju-
ma grozījumu izstrādes finansēšanu ar 
detālplānojuma izstrādes ierosinātāju SIA 
“NCC Housing” divu nedēļu laikā no lē-
muma spēkā stāšanās dienas.

DOMES SĒDES LĒMUMI
 (27.07.2011.)

Par detālplānojuma zemes gabalam 
Rīgas ielā 71A, Saulkrastos apstip-
rināšanu un saistošo noteikumu 
izdošanu

1. Apstiprināt iesniegto detālplāno-
jumu zemes gabalam Rīgas ielā 71A, 
Saulkrastos, kadastra Nr. 8013 003 1421.

2. Izdot saistošos noteikumus Nr. 11 
“Detālplānojums zemes gabalam Rīgas 
ielā 71A, Saulkrastos”.

3. Lēmumu publicēt pašvaldības mā-
jaslapā, laikrakstos “Saulkrastu Domes 
Ziņas” un “Latvijas Vēstnesis”. 

Ar detālplānojuma pilnu dokumentāci-
ju var iepazīties Saulkrastu būvvaldē, Rai-
ņa ielā 8, Saulkrastos, Domes darba laikā. 

Par Saulkrastu Bērnu un jauniešu 
dienas centra “Saulespuķe” darba 
laika maiņu

Apstiprināt Saulkrastu Bērnu un jau-
niešu dienas centra “Saulespuķe” darba 
laiku – katru darba dienu no plkst. 13.00 
līdz 18.00.

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu 
asfaltseguma remontam Zvejniek-
ciemā

Piešķirt SIA “Saulkrastu komunālser-
viss” finanšu līdzekļus Ls 16 500,00 (seš-
padsmit tūkstoši pieci simti lati)  Melnsila 
ielas, Jūras prospekta (no Melnsila ielas 
līdz Upes ielai) un Upes ielas (no Jūras 
prospekta līdz ostas vārtiem) remontam.

Samaksu veikt no pašvaldības speciālā 
budžeta līdzekļiem “ostu maksas”, pēc ie-
sniegtajiem finanšu dokumentiem Domes 
grāmatvedībā.

Par afišu stabu nodošanu valdījumā
Nodot valdījumā pašvaldības aģentū-

rai “Saulkrastu kultūras un sporta centrs” 
Saulkrastu novada Domes īpašumā esošos 
afišu stabus, parakstot nodošanas – pie-
ņemšanas aktu.

Par saistošo noteikumu “Grozī-
jumi Saulkrastu novada domes 
26.01.2011. saistošajos noteikumos 
Nr. 2 “Par Saulkrastu novada domes 
2011.gada budžeta un speciālā bu-
džeta apstiprināšanu”” pieņemšanu

1. Pieņemt iesniegto saistošo no-
teikumu projektu “Grozījumi Saulkrastu 
novada Domes 26.01.2011. saistošajos 
noteikumos Nr. 2 “Par Saulkrastu novada 
domes 2011. gada budžeta un speciālā bu-
džeta apstiprināšanu””.

2. Saistošos noteikumus triju dienu 
laikā nosūtīt Reģionālās attīstības un paš-
valdību lietu ministrijai zināšanai.

3. Saistošie noteikumi stājas spēkā 
nākošajā dienā pēc to parakstīšanas un tie 
ir brīvi pieejami Saulkrastu novada Do-
mes ēkā.

Ar pilnu Domes lēmumu tekstu var iepa-
zīties Saulkrastu novada Domes mājas lapā 
www.saulkrasti.lv, sadaļā Domes lēmumi.

Nākamā ikmēneša domes sēde pare-
dzēta trešdien, 31. augustā, plkst. 15:00, 
saulkrastu novada domē, raiņa ielā 8.

Lai saglabātu kārtīgu, tīru un pievilcīgu 
Saulkrastu novada pludmali un nodrošinātu Bal-
tās kāpas aizsardzību no neapzinīgu apmeklētāju 
izraisītas erozijas, Saulkrastu novada dome apstip-
rinājusi grozījumus saistošajos noteikumos Nr. 21 
„ Par sabiedrisko kārtību Saulkrastu novadā”.

Baltā kāpa Saulkrastos ir unikāls dabas 
piemineklis Vidzemes jūrmalā un ir pakļauts 
gan dabas apstākļu, gan cilvēku darbības de-
gradējošai ietekmei. Noteikumos noteikts, ka 
Baltās kāpas teritorijā pārvietoties var tikai 
pa speciāli ierīkotām laipām. savukārt visā 
saulkrastu novada pludmalē gar jūru aizliegts 
smēķēt, izņemot speciāli ierādītas vietas kāpu 
zonā. Par noteikumu neievērošanu paredzēts 
naudas sods līdz piecdesmit latiem.

Saulkrastos
2011.gada 27.jūlijā 

Saistošie noteikumi Nr. 9
Apstiprināti r Saulkrastu novada domes 

2011. gada 27.jūlija sēdes lēmumu ( prot. Nr.15 §51)
Grozījumi Saulkrastu novada domes  

saistošajos noteikumos Nr.21
„Par sabiedrisko kārtību 

saulkrastu novadā”
Izdoti saskaņā ar likuma  „Par pašvaldībām” 

43.panta  pirmās daļas 4.punktu 

Izdarīt Saulkrastu novada domes 2010.gada 
24.novembra saistošajos noteikumos Nr.21 „Par 
sabiedrisko kārtību Saulkrastu novadā” (turp-
māk tekstā Noteikumi) šādus grozījumus:
1. Papildināt Noteikumu 5.punktu ar 5.6.apakš-

punktu šādā redakcijā:
 „5.6. pārvietoties Baltās kāpas teritorijā uz 
pludmali caur kāpu joslu, izņemot pa speciā-
li ierīkotām laipām (pielikums Nr.1);”
2. Papildināt Noteikumu 5.punktu ar 5.7. apakš- 

punktu šādā redakcijā: „5.7. pludmalē un 
kāpu joslā iebraukt ar mehanizētiem transpor-
ta līdzekļiem un mopēdiem, izņemot ar specia-
lizēto transportu pludmales apsaimniekošanai 
un ar operatīvo transportu;”

3. Papildināt Noteikumu 5.punktu ar 5.8. apakš- 
punktu šādā redakcijā: „5.8. bojāt pludmalē 
pārģērbšanās kabīnes, soliņus, gājēju laipas, infor-
matīvās norādes, atkritumu urnas, skatu torņus un 
citu inventāru;”

4. Papildināt Noteikumu 5.punktu ar 5.9.apakš-
punktu šādā redakcijā: „5.9. smēķēt plud-
malē. smēķēšana pludmalē atļauta speciāli 
ierādītās vietās, kas apzīmētas ar informatīvu 
uzrakstu „atļauts smēķēt.”

5. Izteikt Noteikumu 8. punktu šādā redakcijā: 
„8. Par noteikumu 5.4., 5.6., 5.7., 5.8. un 
6.2.apakšpunktā noteikto prasību neievēroša-
nu uzliek naudas sodu līdz piecdesmit latiem”.

6. Izteikt Noteikumu 9. punktu šādā redakcijā:
„9. Par noteikumu 5.1., 5.5., 5.9., 6.1. un 

6.3.apakšpunktā noteikto prasību neievērošanu vai-
nīgo personu sauc pie likumā paredzētās atbildības.”

7. Šie saistošie noteikumi stājas spēkā nāka-
majā dienā pēc to publicēšanas bezmaksas infor-
matīvajā izdevumā „Saulkrastu Domes Ziņas”.

E.Grāvītis, Domes priekšsēdētājs 

Nosaka ierobežojumus  
Baltās kāpas teritorijā un 
aizliegumu smēķēt visā 

Saulkrastu novada pludmalē

Fo
to

: D
o

M
ES

 A
RH

ĪV
S



Aktualitātes

2011. gada  augusts4

Pamatojoties uz grozījumiem likumā 
“Par nekustamā īpašuma nodokli”, ar 
01.01.2012. tiks apliktas ar nodokli dzī-
vojamo māju palīgēkas un garāžu īpaš-
nieku kooperatīvo sabiedrību, garāžu 
īpašnieku biedrību un fizisko personu 
garāžas, kas nav palīgēkas, un piemēros 
tām tādu pašu nodokļa likmi kā dzīvoja-
mām mājām un tajās esošajām garāžām, 
pagrabiem u.c.

Tāpēc lūgums sakārtot savu īpašumu 
un noskaidrot, vai Kadastra reģistra dati 
par īpašumu atbilst faktiskajai situācijai 
dabā!

Rīgas rajona Lauku attīstības biedrība 
izsludina atklāta konkursa projektu ie-
sniegumu pieņemšanas uzsākšanu “Rīgas 
rajona Lauku attīstības biedrības attīstības 
stratēģijā 2009. – 2013. gadam” ieviešanai 
Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku at-
tīstībai Lauku attīstības programmas 2007. 
– 2013. gadam pasākuma (410) “Vietējās 
attīstības stratēģijas” ietvaros. 

Projektu iesniegumus pieņems no 
2011. gada 15. augusta līdz 2011. gada 15. 
septembrim.

3. kārtas ietvaros pieejamais finansē-
jums ir Ls 292596,07.

Maksimālā attiecināmo izmaksu sum-
ma vienam projektam ir Ls 14 000,00.

Konkurss izsludināts:
413. pasākums “Lauku ekonomikas 

dažādošana dzīves kvalitātes veicināšana 
vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas te-
ritorijās” 

1. aktivitāte: iekārtu, tehnikas, aprīko-
juma, informācijas tehnoloģiju un prog-
rammu nodrošinājuma iegāde un uzstādī-
šana un infrastruktūras izveide pakalpoju-
mu pieejamībai, kvalitātei un sasniedza-
mībai vietējiem iedzīvotājiem. 

1.1.2.rīcība: Publiskās infrastruktū-
ras pilnveidošana pakalpojumu pieeja-
mībai, dzīves kvalitātes uzlabošanai un 
vides resursu saglabāšanai vietējiem ie-
dzīvotājiem. Pieejamais finansējums lvl 
53058,50.

rīcības mērķi: Publisko objektu izvei-
došana un labiekārtošana, veidojot patīka-
mu un sakārtotu vidi teritorijas iedzīvotā-
jiem.

Plānotās darbības: Rīcība ir paredzē-
ta VRG RRLAB darbības teritorijā esošo 
publisko laukumu, pagalmu, bērnu rota-
ļu laukumu, pievedceļu, uzbrauktuvju un 
stāvlaukumu izveidošanai un uzlabošanai, 
apkārtnes apzaļumošanai un labiekārto-

šanai pie pakalpojumu sniegšanas objek-
tiem (taku, kāpņu un tiltiņu ierīkošana, 
tualešu izveidošana, objekta pieejamības 
nodrošināšana cilvēkiem ratiņkrēslos u.c.) 
tādejādi uzlabojot pakalpojumu kvalitāti 
un sasniedzamību, veidojot patīkamu un 
sakārtotu vidi teritorijas iedzīvotājiem. 

1.2.1.rīcība: Jaunu sociālo un sadzīves 
pakalpojumu izveide un esošo pilnveido-
šana vietējiem iedzīvotājiem. Pieejamais 
finansējums lvl 57825,22.

rīcības mērķis: Pakalpojumu sniegša-
nas organizēšanai piemērotu telpu izvei-
došana, iekārtu iegāde. Jaunu pakalpoju-
mu radīšana, darba vietu saglabāšana un 
izveidošana.

Plānotās darbības: Nevienlīdzības 
mazināšana sociālās atstumtība riska gru-
pām sociālo un sadzīves pakalpojumu 
nodrošināšanā, pieejamībā dzīvesvietā vai 
sociālās palīdzības centros, jaunu pakal-
pojumu izveide un esošo pilnveidošana, 
ieviešot jauninājumus, progresīvāku aprī-
kojumu visām iedzīvotāju grupām.

413. pasākums “Lauku ekonomikas 
dažādošana dzīves kvalitātes veicināšana 
vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas te-
ritorijās” 

2. aktivitāte: iekārtu, tehnikas, ap-
rīkojuma, informācijas tehnoloģiju un 
programmu nodrošinājuma iegāde un 
uzstādīšana un infrastruktūras izveide sa-
biedrisko aktivitāšu (tajā skaitā apmācību 
un interešu klubu, kultūras, vides aizsar-
dzības, sporta un citu brīvā laika pavadī-
šanas aktivitāšu) dažādošanai vietējiem 
iedzīvotājiem.

2.1.1.rīcība: Atbalsts iedzīvotāju sa-
biedrisko aktivitāšu realizēšanai. Pieeja-
mais finansējums lvl 97443,16.

rīcības mērķis: Aprīkojuma un iekār-
tu iegāde, telpu piemērošana vai jaunu iz-
veidošana un aprīkošana.

Plānotās darbības: Apmācību, sevis 
pilnveidošanas un citu brīvā laika pava-
dīšanas sabiedrisko aktivitāšu nodrošinā-
šanai un dažādošanai nepieciešamā aprī-
kojuma iegāde un jaunu pulcēšanās vietu 
izveidošana un sakārtošana.

2.2.1.rīcība: Atbalsts kultūrvides sa-
glabāšanai un attīstībai vietējiem iedzī-
votājiem. Pieejamais finansējums lvl 
29342,38.

rīcības mērķis: Nodrošināt pieejamī-
bu vietējām kultūrvēsturiskām vērtībām. 
Plānotās darbības: Rīcība paredz sniegt 
atbalstu vietējo vērtību saglabāšanai, vi-
des sakārtošanai, realizējot labiekārtoša-
nas projektus, sakārtojot infrastruktūru, 
iegādājoties un uzstādot nepieciešamos 
pamatlīdzekļus (tautas tērpu iegāde, ap-
rīkojuma iegāde, kultūras pieminekļu 
sakopšana un citi risinājumi, kas atbilst 
rīcības mērķim un saistošajiem normatī-
vajiem aktiem).

2.3.1.rīcība: Sporta, tehniskās jaunra-
des un citu brīvā laika pavadīšanas veidu 
izveide un attīstība. Pieejamais finansē-
jums lvl 54926,81.

rīcības mērķis: Rīcība paredzēta sevis 
pilnveidošanas un brīvā laika pavadīšanas 
veidu dažādošanai.

Plānotās darbības: Sporta, tehniskās 
jaunrades un citu brīvā laika pavadīšanas 
iespēju izveide un to tehniskā nodrošinā-
juma iegāde.

ProJekta atBilstīBas kritĒ-
riJi vietĒJai attīstīBas stratĒ-
ĢiJai Par katru rīCīBas PlĀNĀ 
iekļauto rīCīBu skatīt Pašval-
dīBas mĀJas laPĀ www.saulkrasti.lv, 
sadaļĀ “ProJekti”.

Anita Līce,
Saulkrastu novada Domes projektu 

vadītāja
Jūlija mēnesī SIA „Saulkrastu ko-

munālserviss” (SKS) informēja, ka jau 
vasarā aktīvi gatavojas jaunajai apku-
res sezonai, veicot ēku apkures sistē-
mu siltināšanas un apkures sistēmas 
kopumā uzlabošanas darbus, tādejādi 
iespēju robežās uzlabojot ēku siltum-
noturību un nodrošinot siltumenerģi-
jas taupību.

Tomēr, lai iestājoties aukstam laikam 
ēkas nepaliktu bez siltuma padeves, SKS 
atgādina un aicina juridiskās un fiziskās 
personas, kurām ir izveidojušies parādi 
par piegādāto siltumenerģiju iepriekšējās 
apkures sezonās, samaksāt sakrājušos pa-
rādu summu. Ja parādi netiks apmaksāti, 
SKS lems par siltumenerģijas piegādes 
ierobežojumiem, apkures sezonu uzsākot 
vēlāk vai arī piegādājot to ierobežotā ap-
jomā.

sia “saulkrastu komunālserviss”

Saulkrastu novada vēlēšanu komisija 
aicina pieteikties vēlēšanu iecirkņa komi-
sijas darbam Zvejniekciemā, 11. Saeimas 
ārkārtas vēlēšanām. Kandidātu pieteikša-
nās no 8. līdz 19. augustam. 

Informācija un pieteikuma anketa 
atrodas pie Saulkrastu novada Domes 
sekretāres (67951250) vai pie Saulkras-
tu novada vēlēšanu komisijas sekretāres 
(29265862 vai 67142517). 

Aicina pieteikties 
vēlēšanu iecirkņa 
komisijas darbam 
Zvejniekciemā

Saulkrastu komunālserviss 
aicina apmaksāt parādus 
par piegādāto siltumu

Nekustamo 
īpašuma 
nodaļa atkārtoti 
informē

IESPĒJA PIETEIKTIES 
KONKURSAM! 

1. klasē uzņemam audzēkņus no 7 g. vecuma.
Sagatavošanas klasē gan mūzikas, gan mākslas nodaļās uzņemam audzēkņus no 5 g. vecuma.

mūzikas izglītībā – klavierspēles, akordeona, flautas, saksofona, tubas, eifonija, trompetes, vijoles, čella, 
ģitāras, kokles, sitaminstrumentu, kora klasēs. 
mākslas izglītībā – vizuāli plastiskās mākslas nodaļā.
Visās specialitātēs mācības notiek Zvejniekciemā, bet kokles, flautas, klavierspēles, akordeona, čella, saksofona, trompetes, tubas, 
eifonija specialitātēs un vizuāli plastiskās mākslas nodaļā mācības Saulkrastos dzīvojošajiem audzēkņiem notiek Saulkrastos.
Lai pieteiktos mācībām, audzēkņi kopā ar vecākiem (vecvecākiem, aizbildņiem) tiks gaidīti VJMMS 
•	 mūzikas specialitātēs – Zvejniekciemā, Ostas ielā 15 (skolas ēkā) – 5. septembrī plkst. 18.00 – 20.00;
Saulkrastos, Raiņa ielā 8 (Domes ēkas cokolstāva mūzikas klasē) – 6. septembrī plkst. 18.00 – 20.00.
•	 vizuāli plastiskās mākslas nodaļā – Zvejniekciemā, Atpūtas ielā 1b, (kultūras nama 4. stāvā) – 5. septembrī plkst. 18.00 – 20.00;

Saulkrastos, Raiņa ielā 8 (mākslas nodaļā, ieeja no Domes pagalma) – 6. septembrī plkst. 18.00 – 20.00.

Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skola 
turpina jaunu audzēkņu uzņemšanu 2011./2012. mācību gadam.

saziņai un papildus informācijai: 26563226, 67954109 (mākslas nodaļas, Ieva Lazdauska); 
26715060, 67954160 (mūzikas nodaļas, Līga Ķestere).



Pašvaldībā

92011. gada augusts 5

Vasara un skolēnu brīvlaiks. Ir īstais 
laiks izbaudīt vasaru un kārtīgi atpūsties, 
neaizmirstot arī par grāmatu lasīšanu. Lat-
vijas bibliotēkas sadarbībā ar “Bubblicious” 
turpina pagājušajā vasarā iesākto projektu 
“Lasošā vasara kopā ar “Bubblicious””!

Projekta mērķis ir veicināt bērnus 
apmeklēt bibliotēkas, lasīt grāmatas un 
iesaistīties radošās aktivitātēs vasaras 
brīvlaikā 2011. gadā no 1. jūnija līdz 31. 
augustam Latvijas  bibliotēkās.

Projekts notiek no 1. jūnija līdz 31. au-
gustam, tā aktivitātes:

•	 viena košļājamā gumija par katru 
izlasīto grāmatu no Bērnu žūrijas 2011. gada 
grāmatu kolekcijas – katrs jaunais lasītājs, atne-
sot atpakaļ uz bibliotēku izlasītu grāmatu un īsi 
pastāstot par tās saturu bibliotekāram, saņem 
vienu mazo košļājamo “Bubblicious” gumiju;

•	 konkurss par vislielāko uzpūsto 
burbuli;

•	 konkurss “Krāsainā burbuļa bur-

vestība” – zīmējumi un rakstu darbi kon-
kurss par Krāsainā burbuļa piedzīvojumiem.

Noslēgumā notiks labāko darbu apbal-
vošana.

2010. gadā individuālo balvu par rado-
šo darbu saņēma Ilze Ručevska (1. vieta) 
no Saulkrastu bibliotēkas – Saulkrastu vi-
dusskolas 7. klases skolniece.

Vizma Stūrmane,
Saulkrastu novada  

bibliotēkas vadītāja

Šogad Saulkrastu kapsētā Kapu svēt-
ki ienāca ar mīļiem atmiņu vārdiem pašā 
vasaras viducī. Siltais laiks, tveice nebija 
šķērsļi, lai kapsētā pulcētos radi, draugi un 
paziņas, ne vien sakopjot savu mīļo atdu-
sas vietas, bet arī kopā aizvadot nu jau par 
tradīciju kļuvušo Saulkrastu Domes atbal-
stīto pasākumu. Liliju smarža, nesteidzīgi 
soļi un mīļas atmiņas ļāva atcerēties mīļos, 
kuri nav līdzās, bet aizgājuši mūžības ceļu. 
Šis bija viens no tiem gadiem, kad kapsētā 
sapulcējās ļoti daudz cilvēku – varbūt tās 
nav tikai atmiņas vien, bet cieņa, kas liek 
sakopt savu tuvinieku atdusas vietas. 

Te nu vietā būtu pateikt paldies tiem, kas 
palīdzēja un atbalstīja šī pasākuma norisi.  
Paldies Saulkrastu novada Domei par fi-
nansiālo atbalstu, ērģelniekam un solistam 

Vilnim Daņiļevičam, solistei Ilonai Haņi-
nai, vijolniekam Igoram Krivojam, Anri 
Kursītim un Ivaram Grāvītim, Dzelmei 
Kosītei, Kristīnei Ņesterovai.

Jau trešo gadu Kapu svētki tiek vadīti 
sadarbībā ar Saulkrastu Pēterupes ev. lut. 
draudzi un tās mācītāju Ivo Pavloviču – 
paldies par sadarbību!

Vēlos atgādināt, ka Svecīšu vakars 
Saulkrastu kapsētā būs š. g. novembra 
pēdējā svētdienā plkst. 15.00, jeb Mirušo 
piemiņas dienā, kura tiek atzīmēta visā 
Latvijā.

Vēlot visiem gaišas domas, spēku, ticī-
bu, sapratni vienam pret otru, cienīt to dar-
bu, kāds tiek ieguldīts, uzturot un kopjot 
Saulkrastu kapsētu. Ievērot Kapu saimnie-
cības noteikumus un pildīt tos, kā arī nākt 

ar ierosinājumiem, priekšlikumiem un, ja 
ir vajadzīga palīdzība, nekautrēties to lūgt.

Selga Osīte,
 Saulkrastu kapu 

saimniecības vadītāja,
Sēru ceremoniju vadītāja 

Saulkrastu iedzīvotāji noteikti ir pa-
manījuši, ka Saulkrastu slimnīcā Ainažu 
ielā 34 jau labu laiku notiek remontdarbi. 
Jūlijā darbi tika pabeigti, tie tika veikti 
ar Eiropas Savienības līdzfinansējumu 
projektā “Ambulatorās veselības aprūpes 
infrastruktūras uzlabošana Saulkrastu 
slimnīcā, nodrošinot stacionārās veselības 
aprūpes pakalpojumu sniedzēja pārprofi-
lēšanu uz ambulatorās veselības aprūpes 
pakalpojumu sniegšanu”. Projekta ietva-

ros veikti ēkas iekšējās renovācijas un re-
konstrukcijas darbi, tajā skaitā lai atvieg-
lotu pieejamību pacientiem ar funkcionā-
liem traucējumiem. Projekts tika uzsākts 
pagājušā gada vasarā un tā ietvaros ir ie-
gādātas arī medicīnas ierīces un aprīko-
jums, datortehnika un mēbeles. Projekta 
kopējās investīcijas ir LVL  100  231,44, 
no tā Eiropas Reģionālās attīstības fonda 
līdzfinansējums LVL 80 502,70. 

Saulkrastu slimnīca

IEGULDĪJUMS 
TAVĀ 
NĀKOTNĒ

“Lasošā vasara ar “Bubblicious”” 2011 arī Saulkrastu 
novada bibliotēkā!

Veikti ieguldījumi Saulkrastu slimnīcas attīstībai

VASARAS VIDUCĪ 

Saskaņā ar Saulkrastu pilsētas Domes 
27.07.2011. lēmumu Nr.15 §53 apstipri-
nāts detālplānojums zemes gabalam Rī-
gas ielā 71A, Saulkrastos, kadastra Nr. 

8013 003 1421, un apstiprināti saistošie 
noteikumi Nr. 11 “Detālplānojums ze-
mes gabalam Rīgas ielā 71A, Saulkras-
tos”.

Ar detālplānojuma pilnu dokumen-
tāciju var iepazīties Saulkrastu būvval-
dē, Raiņa ielā 8, Saulkrastos, Domes 
darba laikā.

Pamatojoties uz Saulkrastu novada 
Domes 2011. gada 27. jūlija lēmumu 
(sēdes protokols Nr.15 §52) ir uzsākta 
detālplānojuma “Pļavas ielā 17” gro-
zījumu izstrāde. Saskaņā ar Saulkras-
tu pašvaldības teritorijas plānojumu, 

zemes gabala atļautā izmantošana 
noteikta savrupmāju apbūve meža te-
ritorijā.

Rakstiskus priekšlikumus un ie-
teikumus detālplānojuma izstrā-
dei var iesniegt Saulkrastu novada 

Domē, Raiņa ielā 8, Saulkrastos, dar-
ba dienās Domes darba laikā līdz 
2011. gada 15. septembrim. Detālplā-
nojuma izstrādes vadītāja – Saulkras-
tu būvvaldes vadītāja Līga Pilsētniece  
(tālr. 67142519).

Pamatojoties uz Saulkrastu novada Do-
mes 2011. gada 29. jūnija lēmumu (sēdes 
protokols Nr. 13 §30) ir uzsākta detālplā-
nojuma izstrāde zemes gabalam Rīgas ielā 
13 (kadastra Nr. 8013 003 0769) Saskaņā ar 
Saulkrastu pašvaldības teritorijas plānoju-
mu, zemes gabala atļautā izmantošana ir 
savrupmāju apbūves teritorija.

Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus 
detālplānojuma izstrādei var iesniegt Saulkras-
tu novada Domē, Raiņa ielā 8, Saulkrastos, 
darba dienās Domes darba laikā no 2011. gada 
29. augusta līdz 12. septembrim. Detālplāno-
juma izstrādes vadītāja – Saulkrastu būvvaldes 
vadītāja Līga Pilsētniece (tālr. 67142519).

Paziņojums par 
detālplānojuma izstrādes 
uzsākšanu zemes 
gabalam Rīgas ielā 13, 
Saulkrastos

Paziņojums par detālplānojuma Rīgas ielā 71A, Saulkrastos 
apstiprināšanu un saistošo noteikumu pieņemšanu

Paziņojums par detālplānojuma “Pļavas ielā 17” 
grozījumu izstrādes uzsākšanu

Saulkrastu novada 
Domes deputātu 
pieņemšanas laiki

Deputāta 
vārds, 
uzvārds

Pieņemšanas laiki un vieta

Andris 
Dulpiņš

Katra mēneša pirmās nedēļas 
pirmdienā no 9:00 – 11:00, 
Zvejniekciema vidusskolā.

Līga 
Vaidere

Katra mēneša pēdējās nedēļas 
pirmdienā no 10:00 – 12:00, 
Saulkrastu novada Domes ēkā, 
51. telpā, (ieeja no Ceremoniju 
zāles puses).

Armands 
Krūmiņš 

Katra mēneša otrās nedēļas 
trešdienā no 12:00 – 14:00, 
Saulkrastu novada Domes 
ēkā,51. telpā (ieeja no 
Ceremoniju zāles puses).

Santa 
Ancāne

Pirmdienās no 11:00 – 13:00, 
Saulkrastu slimnīcā, Ainažu 34.

Ilze 
Pētersone 

2011. gada 29.augustā no 
15:00 – 17:00 domes ēkā ,51.
telpā(ieeja no Ceremoniju zāles 
puses),mob. tālr.: 29107084, e – 
pasts: ilze.petersone4x4@inbox.lv

Selga osīte Katra mēneša otrās nedēļas 
otrdienā no 9:00 – 11:00, Raiņa 
iela 2a.

Guna 
Lāčauniece

Atvaļinājumā līdz 18. augustam. 
tālr. 26357992.

Artūrs 
Ancāns

Katra mēneša pēdējā trešdienā 
no 13:00 – 15:00, Saulkrastu 
novada Domes ēkā, 51. telpā 
(ieeja no Ceremoniju zāles 
puses), mob. tālr. 22079570.

Ervīns 
Grāvītis

Pirmdienās no 11:00 – 12:00 un 
13:00 – 18:00, Saulkrastu novada 
Domes ēkā, 2. stāvā, 202. kab.

Normunds 
Līcis

Pirmdienās no 11:00 – 12:00 un 
13:00 – 18:00, Saulkrastu novada 
Domes ēkā, 2. stāvā, 208. kab.

Daiga Buša Katra mēneša otrās nedēļas 
pirmdienā no 10:00 – 12:00, 
Raiņa ielā 7.

Andris 
Silavnieks

Katra mēneša pirmās nedēļas 
pirmdienā no 16:00 – 18:00, 
CAtA telpās, Akācijas ielā 7.

Normunds 
Starpcāns

Katra mēneša pirmajā 
pirmdienā no 16:00 – 18:00, 
Saulkrastu novada Domes 
ēkā,51. telpā (ieeja no 
Ceremoniju zāles puses), mob.
tālr. 26376551.

Māris Vītols Katra mēneša otrās nedēļas 
pirmdiena no 16:00 – 18:00, 
Saulkrastu novada Domes ēka, 
51. telpā (ieeja no Ceremoniju 
zāles puses).

Guntars 
Zonbergs

Katra mēneša trešajā trešdienā no 
16:00 – 18:00, Saulkrastu novada 
Domes ēkā, 51. telpā (ieeja no 
Ceremoniju zāles puses).
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Interesanti un noderīgi
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Bieži vien vasaras sezonā pludmalēs, 
tajā skaitā peldvietās, mēdz uzturēties ne 
vien atpūtnieki, bet arī viņu četrkājainie 
mīluļi, kas rada nepatīkamus 
pārdzīvojumus citiem 
atpūtniekiem, īpaši bēr-
niem. Tāpēc jāatgādina, 

ka ne visur pie jūras var doties pastaigā ar 
suni vai ļaut sunim skraidīt bez pavadas.

Ministru kabineta (MK) noteikumi 
Nr. 454 “Peldvietu higiēnas prasības”, 

kas pieņemti 2008. gadā, nosaka, 
ka peldvietās nav pieļaujama 
dzīvnieku uzturēšanās – ir aiz-
liegts vest dzīvniekus pastai-
gā un peldināt. Tas nozīmē, ka 

Saulkrastu novada oficiālajās peld-
vietās “Centrs” un “Rūķīši” suņus vest 

ir aizliegts.
Pārējās vietās pludmalē, tāpat arī 

krasta kāpu aizsargjoslā, ar suni doties 
pastaigā ir atļauts. Tomēr suņu īpaš-
niekiem ir jāievēro, lai suns neradītu 
draudus apkārtējiem, un saskaņā ar 

MK noteikumu Nr. 266 “Labturības pra-
sības mājas (istabas) dzīvnieku turēšanai, 
tirdzniecībai un demonstrēšanai publis-
kās izstādēs, kā arī suņa apmācībai” 13. 
punktu, suns bez pavadas var atrasties za-
ļajā zonā un mežā pastaigas laikā īpašnie-
ka vai turētāja uzraudzībā un redzeslokā 
tādā attālumā, kādā īpašnieks vai turētājs 
spēj kontrolēt dzīvnieka rīcību.

Diemžēl ne visi suņu īpašnieki ir ap-
zinīgi vai izprot savu mīluļu uzvedības 
radītās nepatīkamās sekas. Tāpēc, ja ir 
izveidojusies situācija, kas apdraud drošu 
uzturēšanos Saulkrastu novada pludmalē 
vai citās novada atpūtas vietās, jāvēršas 
Saulkrastu pašvaldības policijā pa tālr. 
25449916.

Pirms 75 gadiem Pēterupē tiek at-
vērta Pēterupes papildu skola. 

Prezidents Kārlis Ulmanis uzskatīja, ka 
cilvēkam jāizglītojas visā savas dzīves laikā. 
Tādēļ Latvijā tiek dota iespēja atvērt tā sauca-
mās papildu skolas vai organizēt papildu kur-
sus. Bija jāatrod telpas, kurās notiks nodarbī-
bas, jānodrošina ar atbilstošu mācību spēku 
un jāgarantē vismaz 25 klausītājus šajās no-
darbībās. Pasniedzēju algas nodrošina valsts.

Pēterupē no 1936. gada 16. februāra 
līdz 1939. gadam darbojas arī šāda skola – 
Pēterupes papildu skola.

Mācības notiek Pēterupes 6. kl. pamat-
skolas telpās, tagadējā mazajā skoliņā. Pēte-
rupes papildu skolas pārzinis un darbvedis 
ir Aleksandrs Dancītis. Šīs skolas mērķis ir 
sniegt saviem audzēkņiem praktiskam dar-
bam noderīgas zināšanas un pacelt viņu izglī-
tības līmeni. Papildskolas kurss ir divgadīgs. 
Šajā skolā uzņem pamatskolas kursu beigu-

šos, kuri neapmeklē citas skolas. 
Pēterupes papildu skola darbojas katru 

svētdienu no plkst. 12.00 līdz 16.00, lekci-
jas var klausīties visi, kas grib, tikai tiem 
ir katru reizi jāreģistrējas. Papildu skolās 
var atvērt dažādas nodaļas, nosacījumi ir 
tikai, lai būtu vismaz 25 klausītāji un lai 
būtu sameklēti atbilstoši lektori. Pēterupes 
papildu skolā atver lauksaimniecības no-
daļu, kurā klausītājus apmāca zemkopībā, 
dārzkopībā, pļavkopībā, lopkopībā, putn-
kopībā, biškopībā, zivkopībā, Latvijas vēs-
turē, Latvijas ģeogrāfijā, latviešu valodā, 
rēķināšanā, mācībā par saimniecību, kora 
dziedāšanā un citās gudrībās. Mācību pro-
cesā veic arī praktiskos darbus.

Papildu skolā bez pārziņa Aleksandra 
Dancīša darbojas mācību spēki no Latvijas 
Universitātes: Haralds Veldre, kurš māca 
putnkopību, Jānis Bergs – māca pļavkopī-
bu, Voldemārs Gūtmanis ārsts – māca hi-

giēnu, Jānis Skuja – māca saimniekošanas 
mācību un praktisko rēķināšanu; Rūdolfs 
Ozoliņš – māca zemkopību un praktis-
kos darbus, Jūlijs Mucenieks – biškopību, 
agronomiju, un Boriss Lūsis – māca pur-
vu izmantošanu. Mācības vada arī aroda 
speciālisti: Pauls Staģis – lopkopību, Jānis 
Reņģe – dārzkopību, Ādolfs Lukstiņš – 
dziedāšanu, Pauls Ludvigs – zvejniecību, 
Jānis Muzikants – zemkopību, agronomi-
ju, mācītājs Alfrēds Sudārs – ētiku.

Pārbaudījumus var kārtot pa atseviš-
ķiem priekšmetiem vai pa visu papildu 
skolas kursu, galā saņemot apliecību.

1936. gadā papildskolā mācās 50 klausī-
tāji: no Bīriņu pagasta 13; no Pabažu pagasta 
– 34; no Skultes pagasta – 2 un no Vidrižu 
pagasta – 1. 1936./37.mācību gadā mācās 39 
skolēni; 1937./38.mācību gadā 35 skolēni. 
Taču 1938./39.mācību gadā skolu likvidē, jo 
nav pieteicies pietiekams klausītāju skaits.

 /Izmantoti J. Seregina muzejam dāvi-
nātie materiāli/

Dagnija Gurtiņa,
Saulkrastu muzeja speciāliste

PĒTERUPES PAPILDU SKOLA

Dodoties pastaigā ar suni 

Kad gan vēl citu reizi baudīt Latvi-
jas dabas skaistumus, ja ne tagad, jūnija 
beigās. Šobrīd bērzi stāv ietērpušies katrs 
savā skaistā tērpā. Priedes izceļas ar savu 
slaidumu, izdaiļodamas Vidzemes mežus. 
Un, ja vēl slaido priežu mežam cauri re-
dzama migla, kas paceļas no tikko nolijušā 
lietus mākoņa. Vai arī redzams, kā saules 
stari cīnās ar vaļā pasprukušo lietus mā-
koni. Tad tā ir Vidzeme, tie ir Smiltenes – 
Strenču bagātie meži ar ogām, sēnēm.

Tāpēc Saulkrastu pensionāru grupa 
30. jūnijā devās ekskursijā pa Vidzemi. Uz 
15 min piestājot Ieriķu stādu audzētavā, 
lai nopirktu dzeltenās margrietas stādus. 
Tālāk dodamies uz Smilteni, lai no Lazdu 
kalna skatu torņa priecātos par Latvijas da-
bas skaistumu, iepazītu Smiltenes pilsētu. 
Acu skatus nolaižot uz zemes, esam viesu 
namā “Oāze”. Te nu jāsaka: “Ko gan cilvēka 
rokas, nebaidoties no darba, var izdarīt!” 
Ja vasarā pieceļas no miega plkst. 4 no rīta, 
lai karstajās stundās varētu atvilkt elpu, ja 
visi ģimenes locekļi ieliek darbā savu izdo-
mu un strādā no sirds, tad, lūk, top maza 
pirtiņa, viesu istaba, maza kafejnīcas telpa, 
gaumīgi izkārtotas ziedošu puķu dobes un 
dīķi pilni ar ziedošām ūdensrozēm. Trusī-
šu aplokā skraida gan lieli, gan mazi trusē-
ni ar skaistām ļipiņām. Cienīgi no migas 
iznāk ciltsmāte, it kā teiktu: “Viņi te visi 
lēkā, tikai pateicoties man!” 

Ar domu, ka Latvijā vēl ir cilvēki, kas ne-
čīkst par slikto dzīvi, bet cītīgi strādā, atva-
dāmies no viesu nama “Oāze” saimniekiem.

Tālāk mūsu ekskursijas maršruts ved 
uz Vijciema čiekuru kalti. Ieraugot skais-
to 3 stāvu ķieģeļu māju, domāju (vismaz 
es), kas tur nu sarežģīts. Salasa mežā čie-
kurus, uzliek uz krāsns žāvēties un sēklas 
ieber maisiņā. Kad simpātiskais Latvijas 
Valsts mežu gids sāk iepazīstināt ar čie-
kuru žāvēšanas procedūru, jautājumi birst 
no visiem grupas stūriem. Likās, ka kaut 
kur ir kļūda stāstījumā. Nekā! Čiekuru 
kalts māja, kura izskatās, kā gadu atpakaļ 
celta, faktiski ir celta 1895. gadā un pirmo 
reizi jumta segums nomainīts tikai pagā-
jušajā gadā. 1895. gadā čiekuri žāvēti tieši 
tāpat kā šobrīd. Proti, čiekurus lasa ziemā 
no speciālām koku plantācijām, uzkāpjot 
kokā. Pie viena veido arī koku vainagus. 
Sēklas ir izžuvušas pēc nedēļas, izmantojot 
malku siltuma radīšanai. Pie šīs procedū-
ras vēl pieder sēklu atbrīvošana no astītes 
jeb lidspārņa. Jā, šāda informācija par čie-
kuru žāvēšanu, liekas, bija interesanta visai 
grupai. Ieguvām daudz jaunu atzinumu – 
cilvēki jau 1895. gadā spēja daudz ko vēr-
tīgu izdomāt un pielietot dzīvē!

Bet Naukšēnos mēs visi kļuvām par eks-
ponātiem cilvēkmuzejā. Kāds cilvēkmuzejā 

Pensionāru 
ekskursija 
pa Vidzemi

Nobeigums 8. lpp.       
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12. jūlijā 32 Saulkrastu vidusskolas ab-
solventi saņēma atestātus un sertifikātus ar 
centralizētajos eksāmenos iegūtajiem vēr-
tējumiem. Liela daļa jauniešu jau iesnieguši 
dokumentus augstskolās, daļa – koledžās. 
Eksāmenu vērtējumi liecina ne tikai par 
skolēnu iegūtajām vispārīgajām zināšanām, 
bet arī parāda, cik konkurētspējīgi un veik-
smīgi viņi uzsāks turpmākās studijas.

Beidzot vidusskolu, bija jākārto trīs 
valsts obligātie centralizētie eksāmeni – lat-
viešu valodā un literatūrā, svešvalodā (an-
gļu valodā vai krievu valodā) un matemā-
tikā, kā arī viens valsts pārbaudījums pēc 
brīvas izvēles. Kopā centralizēti vērtēti 117 
Saulkrastu vidusskolas absolventu darbi:

ar A līmeni novērtēti 10 darbi, tas ir, 8,5%,
ar B līmeni – 23 darbi – 19,7%,
ar C līmeni – 42 darbi – 35,9%,
ar D līmeni – 26 darbi – 22,2%,
ar E līmeni – 14 darbi – 12%,
ar F līmeni – 2 darbi – 1,7%.
Augstākos – A, B un C līmeņus – saņē-

muši 75 eksāmena darbi, tas ir 64,1% – tas 
ir labs skolēnu zināšanu rādītājs.

Diemžēl viszemāko F līmeni ir ieguvu-
ši divi absolventi matemātikas eksāmenā. 
Matemātikas eksāmena rezultāti bija la-
bāki laikā, kad tas nebija obligāts visiem 
vidusskolu beidzējiem. Taču ar pagājušo 
mācību gadu matemātikas eksāmens ir 
jākārto visiem, līdz ar to vidējais rezultāts 

12. jūlija Saulkrastu pilsētas svētku 
gājienā kuplā skaitā piedalījās Saulkras-
tu vidusskolas skolotāji, skolēni un viņu 
vecāki. Vasara pašā viducī, saule un 
jūra visus vilina baudīt atvaļinājuma 
un brīvlaika priekus, bet mēs visi kopā 
svinam pilsētas svētkus, gājienā veidojot 
draudzības un vienotības tiltu, atbalstot 
svētku gājienu devīzi: “ikviens var tiltu 
būvēt!” Šoreiz lielu paldies gribam teikt 
visiem Saulkrastu vidusskolas sākum-
skolas skolēnu vecākiem, kas atbalstīja 
savu skolu un saposa bērnus svētku  gā-
jienam. Šis bija jauks un sirsnīgs mirklis, 
kurā visus vienoja vecā, sirmā Saulkras-
tu vidusskola, kurai pavisam drīz svinē-
sim jau 100. dzimšanas dienu.

L. Mieze

Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skola 
aicina visus audzēkņus, vecākus uz pirmo tikšanos jaunajā mācību gadā!

mūzikā
•	 1. septembrī plkst. 17.00, Ostas ielā 15, Zvejniekciemā
mākslā
•	 5. septembrī plkst. 15.00, Kultūras nama 4. stāvā, Zvejniekciemā
•	 6. septembrī plkst. 15.00, Domes cokolstāvā, Saulkrastos

Zvejniekciema vidusskolas teātra 
sporta komanda (Arta Zaķe, Paula 
Feldmane, Edijs Ločmelis, Jānis Bēr-
ziņš, Mārcis Mateus, kapteine Līga 
Vilcāne) no 1. līdz 3. jūlijam pieda-
lījās IV Latvijas skolu teātru festivā-
la “Kustības turpinājums” 14. teātra 
sporta balvas “Lielais Šā” izcīņā, kas 
notika Rīgā, Vērmanes dārzā. Mūsu 
skolēni startēja 5. – 9. klašu teātra 
sporta komandu grupā. 

Pirmā svētku diena pagāja, saspringti 
gaidot spēli ar Līvānu komandu. Bija ie-
spēja vērot citu komandu sniegumu un 
skatīties, ko piedāvā gan skolu teātri, gan 
dzejas teātri. 

Pirmā spēle izdevās, Līvānu koman-
du tika uzvarēta, un tad jau ar priecīgu 
prātu varēja doties svētku gājienā. Tas 
šoreiz pagāja ar devīzi: ”Radīsim vēju!”. 
Zvejniekciemieši bija lepni pārstāvēt 
savu novadu un gājienā devās kopā ar 
savu vēju.

Sestdien turnīros sacentās vidussko-

las komandas, bet svētdien notika fināls. 
Finālā sacentās katras vecumposmu gru-
pas spēcīgākās divas komandas. Zvej-
niekciema vidusskolas komanda neie-
kļuva finālā, bet rezultāts bija labs. No 60 
iespējamiem punktiem komanda ieguva 
48 punktus. Par to prieks ir arī trenerei 
Vijai Skudrai, jo tas ir liels sasniegums – 
iekļūt spēcīgāko Latvijas komandu pieci-
niekā savā vecumgrupā. Iegūtā atzinība 
un pieredze būs labs stimuls arī turpmāk 
gatavoties turnīriem.

Zvejniekciema vidusskola

12. jūnijā Zvejniekciema vidusskolā notika 
Izglītības kvalitātes valsts dienesta plānotā te-
matiskā pārbaude, kuru veica inspektori Pēteris 
Lasmanis un Inese Galeja. Kontroles mērķis –  
pārbaudīt izglītības iestādē mācību līdzekļu 
izmantošanu vispārējās izglītības satura īsteno-
šanā un to atbilstību normatīvo aktu prasībām. 

Izglītības kvalitātes dienesta darbinie-
ki izskatīja visus dokumentus (licencētās 
programmas, mācību priekšmetu program-
mas, direktora rīkojumus, protokolus u.c.), 
kas saistīti ar mācību līdzekļu izmantošanu 
pedagoģiskajā procesā, kā arī pārbaudīja 
latviešu valodas un vēstures kabinetos, sko-

las bibliotēkā un videotēkā esošos mācību 
līdzekļus. Inspektori atzinīgi novērtēja, ka 
Zvejniekciema vidusskolā ir vairāk pedago-
ģiskajam procesam nepieciešamo mācību 
līdzekļu nekā norādīts mācību priekšmetu 
programmās, t.sk., 5 kabineti, kuri aprīkoti 
ar interaktīvajām tāfelēm, turklāt visās tel-
pās ir pieejams interneta pieslēgums. 

Pēc pārbaudes patīkami bija dzirdēt 
inspektora P. Lasmaņa vērtējumu, ka Zvej-
niekciema vidusskolā ir perfekti sakārtota 
dokumentācija, jo netika konstatēta nevie-
na nepilnība, kas būtu jānovērš.

Zvejniekciema vidusskola

Centralizēto eksāmenu rezultāti Saulkrastu vidusskolā 2010./2011.m. g.
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12.a un 12.b klases žetona svētkos

eksāmenā ir pazeminājies. Bez obligā-
tajiem eksāmeniem absolventi visvairāk 
izvēlējās kārtot vēsturi, krievu valodu un 
bioloģiju. Šogad ir samazinājies to absol-
ventu skaits, kuri kārtoja ķīmiju un fiziku.

Vislabāk centralizētajos eksāmenos 
veicās:

 Annai Riekstiņai, kura 2 eksāmenos 
ieguva A līmeni un divos eksāmenos B lī-
meni,

 Mārai Peilānei – 2 A līmeņi, 1 B un 1 
C līmenis,

Zanei Puriņai – 1 A līmenis un 2 B lī-
meņi.

A, B un C līmeņus eksāmenos ieguva 
Renāte Bērziņa, Patrīcija Alksnīte,  Kate 
Krūmiņa, Sanita Rudzāja; tikai B un C 
līmeņus ieguva Viktorija Aleksejeva, Re-
nāte Andersone, Karīna Zandere, Dāvis 
Blankenbergs un Dāvids Priedītis.

Saulkrastu vidusskolas pedagogu ko-
lektīvs pateicas vecākiem par sapratni, 
atbalstu un sadarbību, un jauniešiem vēl 
izturību un veiksmi, uzsākot studijas! Lai 
izdodas iecerētais!

Antra Tilnere

Tā ir veicies centralizētajos 
eksāmenos:
Mācību Kārtoja Līmenis
priekšmets (skol.

sk.)
A B C D E F

Angļu valoda 29 1 8 12 4 4
Krievu valoda 6 1 1 3 1
Latviešu valoda 32 5 5 9 12 1
Matemātika 32 1 6 9 7 7 2
Vēsture 13 1 3 6 2 1
Bioloģija 3 1 1 1
Fizika 1 1
Ķīmija 1 1

Saulkrastu vidusskolas 
vienotības tilts

Saulkrastu vidusskola pilsētas svētku gājienā 
12. jūlijā
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Zvejniekciema vidusskolas Teātra sporta 
komanda IV Latvijas skolu teātru festivālā
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Izglītības kvalitātes valsts dienesta  
vērtējums – “teicami”



izstādes
VJMMS audzēkņu diplomdarbu izstāde “Mēs – 

Saulkrastiem & savējiem”.
Saulkrastu Domes 2. stāva zālē – pirmdienās, 

otrdienās, trešdienās, ceturtdienās plkst. 11.00 – 17.00. 
Piektdienās plkst. 9.00 – 13.00.

izrādes
Piektdien, 12. augustā plkst. 21.00 Saulkrastu 

estrādē balle ar grupu “Sestā jūdze”. Ieejas maksa līdz 
22.00 – 2 Ls, pēc 22.00 – 3 Ls. Ieeja estrādē no 20.00.

sestdien, 27. augustā plkst. 21.00 Bīriņu ielas izejā 
uz jūru visi tiek aicināti aizdegt  gaismas, lai būtu kopā 
ar visiem Baltijas jūras piekrastes iedzīvotājiem tradīcijā 
“Senās uguns nakts”.

Aizsākums “Senās uguns nakts» pasākumam 
meklējams Somijā, kur pirmo reizi 70. gados piekrastes 
iedzīvotāji sanāca kopā, lai aizdegtu ugunskurus, kas 
simbolizēja vienotību piekrastes iedzīvotāju starpā un atvadas 
no vasaras. Mūsdienās ugunskuru aizdegšanas galvenā ideja 
ir vienotības propagandēšana Baltijas jūras valstu vidū, 
kultūras mantojuma saglabāšana, interese par dažādu reģionu 
un kaimiņvalstu savstarpējiem kontaktiem un sadarbības 
nepieciešamību. Piedevām šis vakars ir sanākušajiem arī 
emocionālu pārdzīvojumu piedāvājošs pasākums. Šogad arī 
saulkrastiešus aicinām piedalīties šajā unikālajā akcijā.

Vairāk informācijas www.muinastuled.ee.
Kopš tā laika ugunskuri katru gadu tiek aizdegti 

augusta pēdējās sestdienas vakarā. Šai vakarā sakurto 
ugunskuru ķēde pāri Somijas līcim un Ālandu salām ir 
aizstiepusies arī uz Zviedriju. Ugunskuri tiek kurti arī 
atsevišķās Lietuvas, Polijas, Vācijas un Dānijas piekrastēs, 
Igaunijā arī pie iekšzemes ūdeņiem. Kopš 2010. gada arī 
dažās Latvijas vietās tiek iedegti ugunskuri.

svētdien, 11. septembrī, kultūras namā 
“Zvejniekciems” no plkst. 12.00 Dzejas dienām veltīts 
sarīkojums “Viss par mīlestību”, kurā piedalās Krimuldas 
tautas nama amatieru teātris ar muzikālu izrādi “Īsa 
pamācība mīlēšanā” (pēc R. Blaumaņa darbu motīviem), 
Saulkrastu teātra studija “Sliede” ar E. Bobrova 
viencēlienu “Kaut būtu mīlestība...”, kā arī visi tie, kuri 
raksta par un ap mīlestību. 

Lūgums jaunajiem dzejniekiem dalībai brīvajā 
mikrofonā pieteikties iepriekš pa tālruņiem 67954179 
vai 20222927 (līdz 6. septembrim).

saulkrastu novada dome 
sirsnīgi sveic 

nozīmīgajā jubilejā
Veroniku Stabiņu

Mariannu Dzinduli
Elzu Švāni

Nadeždu Bezuglaju
Anitu Simsoni

Vassu Guļbinovu
Jāni Bukovu
Inu Sarkani

Rūtu Zigrīdu Rudzīti
Martu Fridbergu

Lidiju Birsku
Miliju Treimani

Nikolaju Tjutjuņiks
Dzintru Līdumu

Valentīnu Kadrovu
Margitu Aiju Goguli
Sarmīti Kleinšmiti

Osvaldu Jubeli
Gunāru Druviņš
Raimondu Briedi

Vitu Riņķi
Hariju Raudiņu
Osvaldu Plataci
Juriju Ļihačevu
Arvīdu Ertmani
Ivanu Veikšānu
Alfonu Ozerski
Veltu Grīnbergu

Ausmu Apšu
Genādiju Vitjutņevu

Dzintru Mudīti Neimani
Borisu Kuzinu

Otīliju Lūciju Gurecku

2011. gada  augusts

Afiša

Saulkrastu novada Dome
Raiņa ielā 8, Saulkrastos,

Saulkrastu novadā, LV 2160
www.saulkrasti.lv 


Sabiedrisko attiecību speciāliste

Marika Grasmane
tālr. 67142514, 28634639,

e-pasta adrese:  
marika.grasmane@saulkrasti.lv


Reģistrācijas apliecība Nr. 1633

Izdevējs – SIA “Rīgas Apriņķa Avīze”
Lāčplēša ielā 24, Rīgā, LV 1011.

PVN reģ. nr. LV40103037514


tirāža: 3500 eksemplāru


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

saulkrastu novada dome 
izsaka līdzjūtību aizsaulē 

aizgājušo tuviniekiem 
Jeļena mandrika 
15.11.1931. – 14.07.2011.
oskars skukausks   
15.10.1971. – 17.07.2011.
vanda vacāne
02.12.1914. – 23.07.2011. 
laimonis krūmiņš
20.01.1923. – 27.07.2011.
valda vīksne
09.11.1924. – 28.07.2011.
Juris Purcens
23.01.1943. – 31.07.2011
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koncerti
svētdien, 14. augustā plkst. 16.00 Saulkrastu estrādē 

“Rudens roze” – LATVIJAS RADIO 2 DIBINĀTĀJAM 
ULDIM DUKAM VELTĪTI SVĒTKI

Ulda Dukas vārds ar Saulkrastiem saistīts jau sen, 
un pagājušā gadsimta deviņdesmito gadu sākumā ļoti 
populāra kļuva viņa izveidotā Saulkrastu kapela. U. Dukas 
priekšnesumā lielus panākumus “Mikrofona šlāgeraptaujā” 
guva dziesma “Rudens roze”, kuras autors bija tautas 
komponists Imants Ozols. 1998. gada septembrī Uldis 
Duka uzņēmās “Radio 99 ar pus” jeb Latvijas Radio 
2 programmas vadību un radīja jaunu radiostacijas 
muzikālo formātu – mūzika tikai latviešu valodā. Diemžēl 
2006. gada oktobrī U. Duka traģiski gāja bojā autoavārijā.

Godinot U. Dukas piemiņu, jau piekto gadu 
Saulkrastos sirsnīgi tiek gaidīti visi tie ļaudis, kuru 
sirdij tuva latviešu mūzika. Šoreiz sarīkojums iecerēts 
kā latviešu dziesmas svētki, jo tieši tā vislabāk varam 
atcerēties U. Dukas idejas. 

Koncertā ar latviešu dziesmu priecēs “Dzeguzīte”, 
Andrejs un draugi no Cēsīm, grupa “Bumerangs”,  
K. Krievkalna instrumentālā grupa, solisti Ingus 
Pētersons un Māra Krievkalne. Otrajā daļā grupa 
“Sandra” skatītājus aicinās uz retrospektīvu atskatu 20 
gadus senā pagātnē, atzīmējot savu 20. gadadienu. 

Latviešu dziesmas svētkus Saulkrastos atbalsta SIA 
“Valmiermuižas alus” un N. Bomja maiznīca “Lielezers”, 
kuru produkciju varēs nogaršot svētku dalībnieki.

Sarīkojumu vadīs RADIO 2 direktors Armīns Ronis. 
Ieejas maksa 3 Ls.
Ērgeļmūzikas dienas 2011 Saulkrastu 
Pēterupes evaņģēliski luteriskajā baznīcā

Piektdien, 26. augustā plkst. 21.00 izskanēs pirmais 
Saulkrastu ērģeļmūzikas dienu 2011 koncerts “Ērģeles 
krāsās” – līdzās klasiskajai mūzikai Guntas Davidčukas 
(soprāns), Arta Sīmaņa (saksofons) un Kristīnes 
Adamaites (ērģeles) izpildījumā ikvienam koncerta 
klausītājam būs iespēja vērot par godu šim vakaram 
veidoto baznīcas īpašo vizuālo ietērpu. 

sestdien, 27. augustā plkst. 18.00 pūšam-
insturmentu kvintets “5 – ATĀ” kopā ar ērģelēm atskaņos 
programmu “Mūzika taurēm un ērgeļu stabulēm” – 
pacilājoša J. S .Baha, G. F. Hendeļa u.c. komponistu 
mūzika baznīcā ar ērģelēm. 

svētdien, 28. augustā plkst. 10.00 Svētdienas 
dievkalpojumā  spēlēs Raunas ev. lut. draudzes ērģelniece 
Ilona Pakalna.

kino
Piektdien, 19. augustā plkst. 19.00 kultūras namā 

“Zvejniekciems” unikāla iespēja, ko piedāvā TV3! 
Populārākais latviešu TV seriāla “Ugunsgrēks” 6. sezonas 
pirmās divas sērijas uz lielā ekrāna! Ieeja brīva.

sports
sestdien, 13. augustā no plkst. 11.00 Saulkrastu sporta 

centrā Saulkrastu atklātais čempionāts šautriņu mešanā ar 
labāko Baltijas sportistu piedalīšanos.

Jūlijā saulkrastu novada 
dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti

Patrīcija logina
rafs  Žideļūns
reinholds  liepiņš
Sveicam jaunos 
saulkrastiešus un 
viņu vecākus!

Pensionāru aktivitātes
Otrdien, 6. septembrī, plkst. 13.00 

Domes zālē notiks pensionāru tikšanās 
ar Saulkrastu novada 

Domes vadību un deputātiem.
Ceturtdien, 22.septembrī, 

ekskursija uz Dikļiem, Valmieru. 
tālr. informācijai 25437766.

Par pašvaldības policijas 
paveikto jūlija mēnesī

Jūlija mēnesī Saulkrastu pašvaldības policijas 
darbinieki par dažādiem pārkāpumiem aizturēja  22 
personas. Par atrašanos sabiedriskā vietā alkohola 
reibuma stāvokī tika aizturēta 16 personas. 12 personas 
nogādātas RRPP Saulkrastu iecirknī tālāku darbību 
veikšanai, bet četras personas savās dzīves vietās.

01.07.2011. pie Saulkrastu slimnīcas alkohola 
reibumā par mēģinājumu izsist autobusa pieturas 
stiklu tika aizturēts un RRPP Saulkrastu iecirknī tālāku 
darbību veikšanai nogādāts 1994. gadā dzimis jaunietis.

10.07.2011. Rīgas ielā alkohola reibuma stāvoklī, 
aizdomās par ceļa zīmju laušanu aizturēti un nogādāti 
RRPP Saulkrastu iecirknī divi 1990. g. un 1994. g. 
dzimuši jaunieši.

16.07.2011. par atrašanos sabiedriskā vietā alkohola 
reibuma stāvoklī aizturēts 1997. g. dzimis jaunietis.

22.07.2011. par atrašanos sabiedriskā vietā alkohola 
reibuma stāvoklī aizturēta 1996. g. dzimusi meitene.

Par stāvēšanas noteikumu neievērošanu sastādīti 
49 administratīvā pārkāpuma protokoli – paziņojumi 
un par iebraukšanu krasta kāpu aizsargjoslā 13 
administratīvā pārkāpuma protokoli – paziņojumi.

Atgādinu, ka Saulkrastu novada pašvaldības 
policijas darbinieki regulāri pārbauda mājsaimniecības, 
kurās pēc policijas rīcībā esošajiem datiem nav 
noslēgts līgums ar sadzīves atkritumu savākšanas 
un pārvadāšanas uzņēmumu. Ja līgums ir noslēgts, 
lūdzu nodrošināt, lai jebkurš mājas iedzīvotājs var šo 
līgumu uzrādīt policijas darbiniekiem. Neskaidrību 
gadījumā zvanīt darba laikā pašvaldības policijai pa 
tālruni 29452778.

Saulkrastu novada domes saistošo noteikumu 
Nr. 4 (26.05.2004.), punktā 4.1. ir noteikts, ka ikviens 
pašvaldības zemes vai ēku īpašnieks, valdītājs, 
lietotājs vai viņa pilnvarota persona ir uzskatāms par 
sadzīves atkritumu radītāju un atbild par sadzīves 
atkritumu savākšanu un izvešanu no sava īpašuma. 
Viņam jāiekļaujas pašvaldības noteiktajā atkritumu 
apsaimniekošanas sistēmā gan ar savu darbību, gan 
samaksu par sniegtajiem pakalpojumiem, noslēdzot 
līgumu ar sadzīves atkritumu savākšanas un pārvadāšanas 
uzņēmumu. Administratīvo pārkāpumu kodeksa 75. 
panta otrajā daļā noteiktais naudas sods par šo noteikumu 
neievērošanu fiziskām personām ir no 50 līdz 500 LVL, 
bet juridiskām personām no 300 līdz 1000 LVL.

V. Kalniņš,
Saulkrastu novada 

pašvaldības policijas priekšnieks

Pensionāru 
ekskursija pa 
Vidzemi
ievietoja savas rokas, kāju pēdu nospiedu-
mus, bet cits – visu augumu. Vīrieši sēdās 
stellēs un atstāja muzejā gabaliņu, ieaustu 
audumā. Saimniecēm interesantas likās 
rapšu eļļas pudelītes ar dažādām piedevām. 
Citam interesēja Naukšēnos gatavotās limo-
nādes. Šīs preces varēja arī iegādāties ciema 
kukulim mājiniekiem.

Šī diena ekskursijas dalībniekiem pa-
gāja ļoti interesanti, vērtīga diena – tāpēc 
esam pateicīgi par ekskursijas organizēša-
nu un vadīšanu Marutai Mustei.

Vija Meržejevska,
pensionāre

Nobeigums. Sākums 6. lpp.       


