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Talka, kad vienkopus sanāk radi, draugi, 
kaimiņi, tuvi un tāli apkārtnes ļaudis, lai īsākā 
laikā kopā paveiktu lielos un smagos darbus, 
ir ļoti sena tradīcija. Vislatvijas Lielā Talka šo-
gad notiks jau trešo gadu, un visi tiek aicināti 
piedalīties Talkā, sakopt, tīrīt un uzpost savu 
zemi, savu novadu. Arī Saulkrastu novada 
dome aicina sestdien, 24. aprīlī  plkst.10.00, 
iedzīvotājus piedalīties Saulkrastu talkā, kas 
norisināsies vides sakopšanas akcijas Lielā 
Talka ietvaros. 

Talcinieki aicināti pulcēties divās vietās — 
saulkrastieši — pie domes nama, Zvejniekcie-
ma iedzīvotāji — pie kultūras nama „Zvejniek-
ciems”. Talkas dalībniekiem tiks izdalīti cimdi, 
maisi, kā arī sniegta informācija par drošības 
pasākumiem un iedalīta sakopjamā teritorija.

Pie domes ēkas būs pieejams transports, 
kas dalībniekus nogādās uz talkošanas vietām.

Pilsētas sakopšanas darbos aicināti aktīvi 
iesaistīties iedzīvotāji, pašvaldības iestāžu dar-
binieki, sabiedrisko organizāciju un politisko 
partiju pārstāvji un māksliniecisko un sporta 
kolektīvu dalībnieki.

Talkas laikā tiks sakoptas ceļmalas, upju 
krasti, meži, kāpas un citas teritorijas. Plud-
malē sakopšanas darbi norisināsies Latvijas — 
Igaunijas pārrobežu sadarbības projekta „Zilā 
karoga prasību nodrošināšana Baltijas Jūras 
reģionā” ietvaros par Eiropas Reģionālās attīs-
tības fonda līdzekļiem. 

Pēc kopīgi padarīta darba plkst.14.00, stāv-
laukumā Raiņa ielas galā pie jūras un pie kul-
tūras nama „Zvejniekciems”, talkas dalībniekus 
cienās ar Lielās Talkas zupu, kas jau kļuvusi par 
atzītu tradīciju no iepriekšējo gadu talkām.

Pirmie novada sakopšanas darbi tiks sākti 
jau 23.aprīlī, kad pilsētas sakopšanā iesaistī-
sies Saulkrastu un Zvejniekciema vidusskolu 
skolēni, kā arī pirmskolas izglītības iestādes 
„Rūķītis” audzēkņi kopā ar audzinātājām.

 Pagājušajā gadā, Lielajā Talkā Saulkras-
tos, piedalījās gandrīz 1200 dalībnieki, savācot 
229 m3 atkritumu.

Šogad Lielās Talkas ietvaros Saulkrastu 
pludmalē sadarbībā ar A/S Swedbank un Lat-
vijas Basketbola Savienību plānots izveidot 
pludmales basketbola laukumu un uzstādīt tajā 
divus basketbola grozus. Saukrastos talkā pie-
dalīsies Swedbank darbinieki un TTT un Barons  
basketbola komnadas.

Lielās Talkas idejas autore ir rakstniece 
Anna Žīgure, bet pati ideja aizgūta no igauņiem, 
kas vides sakopšanu visas valsts mērogā pir-
moreiz rīkoja 2008. gada maijā. Projekta mēr-

ķis ir 10 gadu laikā padarīt Latviju un Baltijas 
jūras reģionu par tīrāko vietu pasaules kartē — 
dot iespēju dabai atveseļoties, to attīrot no 
plastmasas pudelēm, gumijas riepām, indīgām 
krāsu bundžām un citiem atkritumiem. 

Izklausās neiespējami? Pamēģināsim! 
Viss notiekošais ir mūsu pašu rokās un tieši 
mēs esam tie, kas veidosim labāku nākotni...
Tāpēc arī šogad ceram uz talcinieku atsaucību, 
lai kopīgiem spēkiem sakoptu savu pilsētu un 
novadu !

Šogad „Lielās Talkas” organizatori kopā ar 
sadarbības partneri, apdrošināšanas sabiedrī-
bu „BALTA” ievieš jaunu tradīciju – ceļojošās 
balvas pasniegšanu katrā Latvijas reģionā, lai 
veicinātu arvien aktīvāku sabiedrības iesais-
tīšanos savas apkārtējās vides sakopšanā un 
izteiktu atzinību aktīvākajiem talciniekiem. Ik-
viens talcinieku kolektīvs var pretendēt uz ik-
gadējo ceļojošo balvu AAS „BALTA” un „Lielās 
Talkas” „Zelta grābeklis”. 

Balva tiks pasniegta katra Latvijas re-
ģiona labākajam talcinieku kolektīvam, kas 

izcelsies ar īpaši aktīvu iesaistīšanos „Lielās 
Talkas” aktivitātēs, vienlaikus sniedzot ievē-
rojamu ieguldījumu nozīmīgu sava reģiona 
objektu sakopšanā un uzlabošanā, tādējādi 
radot paliekošu vērtību ikvienam Latvijas ie-
dzīvotājam.

Tāpēc ikviena Latvijas reģiona talcinieki 
tiek aicināti savlaicīgi informēt savus vietējos 
talku koordinatorus par saviem sakopšanas 
darbu plāniem. Tas savukārt ļaus balvas žūri-
jai laicīgi atlasīt balvas pretendentus no katra 
reģiona.

Uzmanību! Saulkrastu novada dome īpaši 
aicina zemesgabalu un ēku īpašniekus vai nom-
niekus aprīļa mēneša laikā, rast iespēju sakopt 
savu zemesgabalu un tam piegulošo teritoriju. 
Lūgums veikalu īpašniekiem atjaunot infor-
matīvās norādes vai demontēt nevajadzīgās, 
atjaunot atkritumu urnas un soliņus. Kopīgi 
iztīrīsim ceļa malas un grāvjus no krūmājiem 
un sausajiem kokiem, savāksim atkritumus ne 
tikai savā, bet arī blakus teritorijā. Paldies par 
izpratni un atsaucību!

 Sakopsim Saulkrastu novadu — 
aicinām uz Lielo Talku!

2010.G. APRĪLIS

Nr.4Saulkrastu novada domes informatīvs izdevums

Saulkrastu novada mājas lapa www.saulkrasti.lv
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Par Saulkrastu pašvaldības zemes 
īpašumu 

Ainažu iela 9A un Krasta iela 12C privatizā-
cijas izbeigšanu

Izbeigt Saulkrastu pašvaldības neapbūvē-
ta zemes īpašuma Ainažu iela 9A, Saulkras-
ti, Saulkrastu nov., kadastra apzīmējums 
80130020368, platība 2033 kv.m, privatizāciju.

Izbeigt Saulkrastu pašvaldības neapbūvē-
ta zemes īpašuma Krasta iela 12C, Saulkras-
ti, Saulkrastu nov., kadastra apzīmējums 
80130020398, platība 1729 kv.m, privatizāciju.

Par zemes ierīcības projekta 
apstiprināšanu, zemes gabala 

atdalīšanu, adreses piešķiršanu un 
lietošanas mērķa noteikšanu

1. Apstiprināt izstrādāto nekustamā īpa-
šuma “Zaļāmuiža”, Saulkrastu pag., Saulkrastu 
nov., kadastra Nr. 80330030896, zemes ierīcī-
bas projektu;

2. Piešķirt atdalītam zemes gabalam (pro-
jektā liters1, ar platību 0,1307 ha) adresi: “Jubi-
leja 167A”, Jubileja, Saulkrastu pag., Saulkrastu 
novads (zemes gabals pievienojams esošam 
īpašumam “Jubileja 167A” ar kadastra apzīmē-
jumu 80330030141);

3. Noteikt zemes lietošanas mērķi atdalītajam 
zemes gabalam: zeme, uz kuras galvenā saimnie-
ciskā darbība ir mežsaimniecība, kods — 1201.

Par zemes reformas pabeigšanai 
nododamo zemes vienību platību 

izmaiņām
1. Apstiprināt zemes īpašuma “Purvi”, 

Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., kadastra apzī-
mējums 80330040653, precizēto platību — 7,7 ha. 

  2. Apstiprināt zemes īpašuma “Zuši”, Zvej-
niekciems, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov.,

zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 
80330010712 iemērīto platību — 2,12 ha,

zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 
80330011035 iemērīto platību — 0,3771 ha,

zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 
80330011036 iemērīto platību — 0,297 ha.

Par zemes lietošanas mērķa maiņu
Mainīt zemes lietošanas mērķi nekusta-

mam īpašumam Murjāņu iela 20, Saulkras-
tos, Saulkrastu nov., kadastra apzīmējums 
80130030343, platība 12 353 kv.m, no “indivi-
duālo dzīvojamo māju apbūve, kods 0601”, no-
sakot zemes lietošanas mērķi atbilstoši zemes 
īpašuma pašreizējai izmantošanai:

– zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 
darbība ir mežsaimniecība, kods 0201;

Par zemes lietošanas mērķa maiņu
Mainīt zemes lietošanas mērķi nekusta-

mam īpašumam Draudzības iela 21, Zvejniek-
ciems, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., kadas-
tra apzīmējums 80330010361, platība 0,1760 ha, 
no “individuālo dzīvojamo māju apbūve, kods 
0601”, nosakot zemes lietošanas mērķi atbilstoši 
zemes īpašuma pašreizējai izmantošanai:

– zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 
darbība ir lauksaimniecība, kods 0101.

Par zemes lietošanas mērķa maiņu
Mainīt zemes lietošanas mērķi nekusta-

mam īpašumam “Skujas”, Saulkrasti, Saulkras-
tu nov., kadastra apzīmējums 80130050185,pla-
tība 18652 kv.m, no “individuālo dzīvojamo 
māju apbūve, kods 0601”, nosakot zemes lieto-
šanas mērķi atbilstoši zemes īpašuma pašrei-
zējai izmantošanai:

– zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 
darbība ir mežsaimniecība, kods 0201.

Par nomaksas pirkuma līguma 
izbeigšanu ar SIA “LOTĒRS”

Izbeigt 2007.gada 8.maijā noslēgto No-

maksas pirkuma līgumu, kas noslēgts starp 
Saulkrastu pilsētas ar lauku teritoriju domi un 
Sabiedrību ar ierobežotu atbildību “LOTĒRS” 
par Saulkrastu pašvaldībai piederoša zemes 
īpašuma Noliktavas iela 10, Saulkrastos, ka-
dastra apzīmējums 80130020406, platība 5113 
kv.m, pirkšanu uz nomaksu. 

Nākamajā domes sēdē apstiprināt sagata-
voto vienošanos par Nomaksas pirkuma līgu-
ma izbeigšanu.

Par grozījumiem zemes nomas līgumā 
ar SIA “Atpūtas serviss”

Ņemot vērā SIA „Atpūtas serviss” priekš-
likumu būtiski izmainīt iznomātās teritorijas 
platību 2003.gada 31.martā noslēgtajā zemes 
nomas līgumā (turpmāk tekstā — Līgums), 
piedāvāt lauzt Līgumu un sagatavot jaunu, sav-
starpēji vienojoties.

Par saistošo noteikumu “Par 
nekustamā īpašuma nodokļu 

atvieglojumu piemērošanu atsevišķām 
nodokļu maksātāju kategorijām 
Saulkrastu novadā” pieņemšanu
1. Pieņemt atbilstoši Reģionālās attīstības 

un pašvaldību lietu ministrijas norādījumiem 
precizētos saistošos noteikumus “Par nekusta-
mā īpašuma nodokļu atvieglojumu piemēroša-
nu atsevišķām nodokļu maksātāju kategorijām 
Saulkrastu novadā” .

2. Saistošos noteikumus triju dienu laikā 
pēc to parakstīšanas rakstveidā un elektronis-
kā veidā nosūtīt Reģionālās attīstības un paš-
valdību lietu ministrijai.

 3. Saistošos noteikumus publicēt bez-
maksas informatīvajā izdevumā „Saulkrastu 
Domes Ziņas”, izlikt redzamā vietā Saulkrastu 
pilsētas ar lauku teritoriju domes ēkā un publi-
cēt pašvaldības mājas lapā internetā.

4. Saistošie noteikumi stājas spēkā nāko-
šajā dienā pēc to parakstīšanas un tie ir brīvi 
pieejami Saulkrastu novada domes ēkā.

Par saistošo noteikumu 
apstiprināšanu

1. Apstiprināt pievienotos saistošos no-
teikumus Nr.8 „Par reklāmas izvietošanu 
publiskās vietās Saulkrastu novada teritorijā” 
projektu .

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nā-
kamajā dienā pēc to publicēšanas bezmaksas 
informatīvajā izdevumā „Saulkrastu Domes 
Ziņas”.

3. Saistošos noteikumus triju dienu laikā 
pēc to parakstīšanas rakstveidā un elektronis-
kā veidā nosūtīt Reģionālās attīstības un paš-
valdību lietu ministrijai.

Par Saulkrastu novada domes 
dzīvokļa komisijas sastāva 

apstiprināšanu
1. Atzīt par spēkā neesošu Saulkrastu 

novada domes 25.11.2009. lēmumu (protokols 
Nr.13§94);

2. Apstiprināt Saulkrastu novada domes 
dzīvokļa komisiju šādā sastāvā:

2.1. Normunds Līcis — komisijas priekš-
sēdētājs

2.2.Svetlana Kipenko — komisijas sekretāre
2.3. Andrejs Arnis — komisijas loceklis
2.4. Selga Osīte — komisijas locekle
2.5. Ainārs Čanders — komisijas loceklis

Par jauna novada ģerboņa izstrādi
Atlikt jautājuma „Par jauna novada ģer-

boņa izstrādi” izskatīšanu un līdz nākamajai 
domes sēdei noskaidrot autortiesību un juri-
diskos jautājumus.

Par grozījumiem Saulkrastu novada 
domes apbalvojumu nolikumā

1. Apstiprināt Saulkrastu novada apbalvo-
juma nolikuma grozījumus. 

2. Apstiprināt Saulkrastu novada domes 
apbalvojumu komisiju šādā sastāvā:

2.1. Saulkrastu domes apbalvojumu komi-
sijas priekšsēdētājs — E.Grāvītis — Saulkrastu 
novada domes priekšsēdētājs.

2.2. Saulkrastu domes apbalvojumu komi-
sijas locekļi:

2.2.1. N.Līcis — Saulkrastu novada domes 
priekšsēdētāja vietnieks;

2.2.2. I.Pētersone — Saulkrastu novada 
domes deputāte;

2.2.3. L.Vaidere — Saulkrastu novada do-
mes deputāte;

2.2.4. A.Dulpiņš — Saulkrastu novada do-
mes deputāts;

2.2.5. G.Zonbergs — Saulkrastu novada 
domes deputāts;

2.2.6. A.Ancāns — Saulkrastu novada do-
mes deputāts;

2.2.7. M.Muste — Saulkrastu novada pen-
sionāru konsultatīvās padomes priekšsēdētāja;

2.2.8. J.Krūmiņa — PA „Saulkrastu kultū-
ras un sporta centrs” direktore; 

2.2.9. S.Sinkeviča — PA „Saulkrastu kultū-
ras un sporta centrs” direktores vietniece.

2.2.10. V.Baltiņš — Saulkrastu novada uz-
ņēmēju konsultatīvās padomes priekšsēdētājs.

Par Saulkrastu svētku norises laika 
un rīcības komitejas apstiprināšanu

1. Apstiprināt Saulkrastu pilsētas svētku 
norises laiku no 2.- 4.jūlijam.

2. Apstiprināt Saulkrastu svētku rīcības 
komiteju šādā sastāvā:

2.1. Saulkrastu novada domes priekšsēdē-
tāja vietnieks Normunds Līcis,

2.2. Saulkrastu novada domes izglītības, 
kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas 
deputāte Ilze Pētersone,

2.3. Saulkrastu novada domes izpilddirek-
tors Andrejs Arnis,

2.4. Saulkrastu pašvaldības policijas 
priekšnieks Valdis Kalniņš,

2.5. Vidzemes jūrmalas Mūzikas un māks-
las skolas direktore Ieva Lazdauska,

2.6. Saulkrastu pensionāru konsultatīvās 
padomes priekšsēdētāja Maruta Muste,

2.7. PA „Saulkrastu kultūras un sporta 
centrs” direktore Judīte Krūmiņa,

2.8. Zvejniekciema vidusskolas vizuālās 
mākslas skolotāja Māra Alena.

Par Saulkrastu novada pašvaldības 
informatīvā izdevuma „Saulkrastu 

Domes Ziņas” izdošanu
1. Konceptuāli atbalstīt iesniegtos priekš-

likumus par iespēju izdot „Saulkrastu Domes 
Ziņas” kopā ar lielāko Rīgas reģiona laikrakstu 
„Rīgas Apriņķa Avīze”.

2. Noskaidrot juridiskos jautājumus par ie-
spējām veikt grozījumus 2010.gada 1.martā no-
slēgtā līguma Nr.01/03 tehniskajā piedāvājumā.

3. Jautājumu izskatīt nākamajā domes 
sēdē.

Par saistošo noteikumu „Saulkrastu 
novada pašvaldības aģentūras 
„Saulkrastu kultūras un sporta 

centrs” maksas pakalpojumu un telpu 
īres maksas cenrādis” pieņemšanu

1. Pieņemt saistošo noteikumu „Saulkras-
tu novada pašvaldības aģentūras  „Saulkrastu 
kultūras un sporta centrs” maksas pakalpoju-
mu  un telpu īres maksas cenrādis” projektu.

2. Saistošos noteikumus triju dienu laikā 
pēc to parakstīšanas rakstveidā un elektronis-
kā veidā nosūtīt atzinuma saņemšanai Reģio-
nālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai.

3. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākama-
jā dienā pēc to publicēšanas bezmaksas informa-

tīvajā izdevumā „Saulkrastu Domes Ziņas”.
4. Ar šī lēmuma pieņemšanu spēku zaudē 

Saulkrastu pilsētas ar lauku teritoriju domes 
30.04.2008. lēmums „Par grozījumiem Saulkras-
tu pilsētas ar lauku teritoriju domes 26.03.2008. 
lēmumā, protokols Nr.4 §61” (protokols Nr. 7 §5) 
un Saulkrastu pilsētas ar lauku teritoriju domes 
23.12.2008. lēmums „Par pašvaldības iestādes 
„Saulkrastu sporta centrs” maksas pakalpoju-
mu cenrādi” (protokols Nr. 20 §3).

Par kredīta ņemšanu Valsts kasē
Ņemt aizņēmumus Valsts kasē 2010.gadā 

uz 5 gadiem 34 908,00 LVL apmērā vai ekvivalen-
tu citā valūtā, ar Valsts kases noteikto procen-
tu likmi un atlikto pamatsummas maksāju līdz 
01.01.2011. KPFI projekta „Energoefektivitātes 
paaugstināšana pirmskolas izglītības iestādei 
„Rūķītis”, Saulkrastos” realizācijai, aizdevuma 
atmaksu garantējot ar pašvaldības budžetu.

Par izmaiņām iepirkumu komisijas 
sastāvā

1. Iekļaut Saulkrastu novada domes Ie-
pirkumu komisijas sastāvā juriskonsulti Danu 
Osmani.

2. Iekļaut Saulkrastu novada domes Iepir-
kumu komisijas sastāvā deputātu Māri Vītolu.

Par saistošo noteikumu “Grozījumi 
Saulkrastu novada domes 27.01.2010. 

saistošajos noteikumos 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 lie-
tu ministrijai zināšanai.

3. Saistošie noteikumi stājas spēkā nāko-
šajā dienā pēc to parakstīšanas un tie ir brīvi 
pieejami Saulkrastu novada domes ēkā.

Par saskaņojuma sniegšanu Skultes 
ostas pārvaldei 

Saskaņot Skultes ostas pārvaldei zemes 
gabalu ar kadastra numuriem 80330010709 un 
80330010920 ieķīlāšanu par labu Valsts kasei. 

Par dalību Izglītības un Zinātnes 
ministrijas izsludinātajā Jaunatnes 
politikas valsts programmas 2010. 
gadam 1.3. apakšadaļas „Jauniešu 
aktīvās atpūtas laukumu izveide vai 
pielāgošana pašvaldībās” projektu 

konkursā.
Izstrādāt un iesniegt Izglītības un zinātnes 

ministrijā projektu pieteikumu un saistītos do-
kumentus projektu konkursam „Jauniešu ak-
tīvās atpūtas laukumu izveide vai pielāgošana 
pašvaldībās”.

Par dalību Būvniecības enerģētikas 
un mājokļu valsts aģentūras 

izsludinātajā projektu pieteikumu 
konkursā „Sociālo dzīvojamo 

māju siltumnoturības uzlabošanas 
pasākumi” saskaņā ar 17.11.2009 

MK noteikumiem Nr.1332 ar projektu 
„Sociālās dzīvojamās mājas Ķīšupes 
ielā 14, Saulkrastos siltumnoturības 

uzlabošanas pasākumi”
Atbalstīt projekta „Sociālās dzīvojamās 

mājas Ķīšupes ielā 14, Saulkrastos siltumno-
turības uzlabošanas pasākumi” iesniegšanu 
Būvniecības enerģētikas un mājokļu valsts 
aģentūrā konkursam „Sociālo dzīvojamo māju 
siltumnoturības uzlabošanas pasākumi”.
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DOMES ZIŅAS

Paziņojums

Paziņojums par detālplānojuma 1.redak-
cijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai 
un atzinumu saņemšanai. Saulkrastu novada 
dome 24.02.2010. pieņēma lēmumu „Par detāl-
plānojuma Saulkrastu novadā, ietverot īpašu-
mus "Amandas"(kadastra Nr. 80330040518) un 
"Emīlijas"(kadastra Nr. 80330040517) 1. redak-
cijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un 
atzinumu saņemšanai (sēdes protokols Nr. 2, 
24§). Sabiedriskā apspriešana notiks no 2010.

gada 6.aprīļa līdz 27.aprīlim. Zemesgabals atro-
das Bātciemā. Apspriešanas laikā detālplānoju-
ma 1.redakcija būs izstādīta Saulkrastu domes 
ēkas 1.stāva vestibilā, Raiņa ielā 8. Rakstiskus 
priekšlikumus un ieteikumus detālplānojuma 
izstrādei ieinteresētās personas var iesniegt 
Saulkrastu būvvaldē, Raiņa ielā 8, darba die-
nās darba laikā līdz š.g. 27. aprīlim. Sabiedris-
kās apspriešanas sanāksme notiks 2010.gada 
12.aprīlī plkst. 18.00 Saulkrastu būvvaldē. 

Projekta „Ūdenssaimniecības attīstība 
Saulkrastos, ūdenssaimniecības attīstība Aus-
trumlatvijas upju baseinu pašvaldībās, 3. kār-
ta“ ietvaros uzsākti notekūdeņu kanalizācijas 
būvniecības darbi Zvejniekciemā. Darbus veic 
PS „Cunstructus Engineering”, būvuzraudzību 
veic SIA „Asmāra”. Pagājušās bargās ziemas 
dēļ būvdarbi neveicas kā tika plānots. Būvdarbi 
uzsākti Krāču un Brūklenāju ielās, taču atkušņa 
dēļ ielas palika neizbraucamas, kas radīja pa-
matotas iedzīvotāju sūdzības. Kārtējā būvuzņē-
mēju sanāksmē „Saulkrastu komunalserviss” 
izteica pretenzijas par ielu kvalitāti. Savukārt 
būvnieki apņēmās, pēc iespējas ātrāk, problē-
mas novērst, un pēc būvniecības ielas atjaunot 

daudz labākā kvalitātē, kā tās bija iepriekš.
Kanalizācijas būvniecība turpmāko divu 

mēnešu laikā notiks sekojošā secībā: Aģes 
iela, Augļu iela, Līvciema iela, Rožu iela, Komē-
tas iela, Kīšu iela, Amoliņu iela un Atpūtas iela.

„Saulkrastu komunalserviss” daudzdzī-
vokļu māju dzīvokļu īpašniekiem atgādina par 
iespēju siltināt mājas par ES finansu līdzekļiem. 

Izmantojot grāmatvedības programmas 
iespējas, turpmāk uz  „Saulkrastu komunal-
serviss” rēķiniem būs izvietots arī svītru kods, 
kas paātrinās rēķinu apmaksas procesu rēķinu 
apmaksas vietās. 

Guntars Ozoliņš,
SIA „Saulkrastu Komunālserviss” direktors 

Latvijas Sarkanā Krusta un Eiropas Ko-
misijas organizētās pārtikas programmas ie-
tvaros pārtiku paku piegāde atjaunosies aprīļa 
mēnesī.

Sakarā ar straujo trūcīgo cilvēku skaita 
pieaugumu Latvijā, kas 2010. gada martā sa-
sniedzis 125 020 cilvēku, paku sadales veids 
būs samazinātā apjomā, jo EK apmaksāto paku 
skaits šobrīd ir 77146.

Pārtikas paku sadale ģimenēm, kurām ir 
piešķirts trūcīgas personas/ģimenes statuss 
notiks atbilstoši sekojošai proporcijai:

 ■ 1 trūcīga persona — 1 paka,
 ■ 2 trūcīgas personas — 2 pakas ,
 ■ 3 trūcīgas personas — 2 pakas, 
 ■ 4 trūcīgas personas — 2 pakas, 
 ■ 5 trūcīgas personas — 3 pakas, 
 ■ 6 trūcīgas personas — 3 pakas, 
 ■ 7 trūcīgas personas — 4 pakas, 
 ■ 8 trūcīgas personas — 4 pakas, 
 ■ 9 un vairāk trūcīgas personas — 5 pakas.

Saulkrastos nākamais paku piegādes da-
tums ir 23.04. 2010.

Jauni Ministru kabineta noteikumi par 
personas atzīšanu par trūcīgu

Ar 01.04.2010. stājas spēkā jaunie MK no-
teikumi NR.299 „Noteikumi par ģimenes vai 
atseviški dzīvojošas personas atzīšanu par 
trūcīgu”.Šie noteikumi atškirībā no iepriekš 
spēkā esošajiem ievieš korekcijas, kas ir lab-
vēlīgākas trūcīgai personai., t.i. piemēram, par 
ienākumiem nav uzskatāmi sociālās palīdzības 

pabalsti un sociālās garantijas bārenim un bez 
vecāku gādības palikušam bērnam pēc ārpus-
ģimenes aprūpes beigšanās, kā arī līdzekļi, kas 
gūti no labdarības fondiem. Par ienākumu ne-
tiks uzskatīts arī studējošā kredīts un sociālo 
kampaņu rezultātā gūtais materiālais labums. 

Sociālais dienests turpmāk, aprēķinot 
ģimenes vidējos ienākumus, samazinās ienā-
kumu apmēru par to summu, kuru persona 
maksā kā uzturlīdzekļus saviem bērniem no 
iepriekšējās laulības. 

Mainījusies izpratne par īpašumu. Ja ie-
priekš par īpašumu netika uzskatīts mājoklis, 
kurā persona ir deklarējusies kopā ar saviem 
ģimenes locekļiem, tad tagad par īpašumu jau-
no noteikumu izpratnē nav uzskatāms arī mā-
joklis vai tā daļa, kas pieder iesniedzējam vai 
kādam no ģimenes locekļiem, kur dzīvo ģime-
nes locekļu pirmās pakāpes radinieki, kuriem 
nepieder cits īpašums.

 Lai nepieciešamības gadījumā va-
rētu saņemt pabalstu, par īpašumu netiek uz-
skatīta viena garāža, viens automobilis, kas 
ģimenes īpašumā ir ilgāk par 24 mēnešiem.

Individuāli var tikt izvērtēti tādi īpašumi kā 
zeme, mežs, ēkas. 

Sociālā dienesta darbu atvieglos notei-
kumos paredzētais trūcīgo personu statusa 
noteikšanas laiks no esošajiem trīs mēnešiem 
darbspējas vecuma personām uz sešiem mē-
nešiem, bet pārējos gadījumos trūcīgas per-
sonas statuss darbosies līdz 12 mēnešiem ie-
preikšejo sešu mēnešu vietā.

Anita Bogdanova,
Sociālā dienesta vadītāja

Sociālais dienests informē

Komunālserviss informē martā

1. Saistošie noteikumi (turpmāk - Noteikumi) 
nosaka kārtību, kādā piešķir nekustamā 
īpašuma nodokļa atvieglojumus atseviš-
ķām nodokļa maksātāju kategorijām par 
Saulkrastu novada administratīvajā terito-
rijā esošo nekustamo īpašumu.

2. Nekustamā īpašuma nodokļa atviegloju-
mus piemēro: 

2.1. nestrādājošiem vientuļiem 1.grupas invalī-
diem par nekustamo īpašumu - 50 % ap-
mērā no    aprēķinātās nekustamā īpašuma 
nodokļa summas;

2.2. nestrādājošiem vientuļiem 2.grupas invalī-
diem par nekustamo īpašumu - 25 % ap-
mērā no    aprēķinātās nekustamā īpašuma 
nodokļa summas;

2.3. personām, kuru aprūpē ir bērni ar īpašām 
vajadzībām un pilngadību sasnieguši bēr-
ni - 1. un 2.grupas invalīdi – 50 % apmērā 
no aprēķinātās nekustamā īpašuma no-
dokļa summas;

2.4. trūcīgām personām, kurām Saulkrastu no-
vada pašvaldība ir piešķīrusi trūcīgas per-
sonas (ģimenes) statusu - 90 % apmērā no 
aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa 
summas;

2.5. maznodrošinātām personām, kurām šo 
statusu ir piešķīrusi Saulkrastu novada 
pašvaldība- 50 % apmērā no aprēķinātās 
nekustamā īpašuma nodokļa summas.

3. Ja nodokļu maksātājs, kurš pieprasījis 
nekustamā īpašuma nodokļa atviegloju-
mu, atbilst vairākām Noteikumu 2.1., 2.2., 
2.3., 2.4. un 2.5. apakšpunktā minētajām 
nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju 
kategorijām, tad atvieglojumi piemērojami 
par vienu no tām pēc nodokļa maksātāja 
izvēles.

4. Nodokļa atvieglojumus 2.1., 2.2. un 
2.3.apakšpunktā minētie nodokļa maksā-
tāji var saņemt, ievērojot šādus nosacīju-
mus:

4.1. nekustamā īpašuma adrese ir nodokļu 
maksātāja deklarētā dzīvesvieta un perso-
na tajā dzīvo;

4.2. nekustamais īpašums netiek izmantots 
saimnieciskajā darbībā, nav iznomāts vai 
nodots lietošanā citām personām;

4.3. nav nekustamā īpašuma nodokļa parādu 
par iepriekšējiem nodokļa taksācijas pe-
riodiem par nevienu nodokļu maksātājam 
piederošu nekustamu īpašumu Saulkrastu 
novada administratīvajā teritorijā;

4.4. attiecībā uz nekustamo īpašumu netiek 

piemērots nekustamā īpašuma nodokļa 
summas samazinājums saskaņā ar likuma 
„Par nekustamā īpašuma nodokli” 5. panta 
otro daļu.

5. Nodokļa maksātājiem, kas minēti šo 
Noteikumu 2.1. un 2.2.apakšpunktā, ne-
kustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 
nepiemēro, ja to īpašumā dzīvesvietu dek-
larējušas citas darbspējīgas personas. 

6. Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglo-
jumu nepiemēro Noteikumu 2.1., 2.2. un 
2.3.apakšpunktā minētajām nodokļu mak-
sātāju kategorijām, ja aprēķinātais nekus-
tamā īpašuma nodoklis taksācijas periodā 
nepārsniedz 20 (divdesmit) latus. 

7. Nodokļa atvieglojuma saņemšanai Notei-
kumu 2.1., 2.2. un 2.3.apakšpunktā minē-
tās personas sākot ar 2011. gadu iesniedz 
Saulkrastu novada domē motivētu rakst-
veida iesniegumu līdz tekošā kalendārā 
gada 1.martam. 

8. Iesniedzot iesniegumu par nekustamā īpa-
šuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu, 
jāuzrāda šādi dokumenti: 

8.1. Noteikumu 2.1.un 2.2. apakšpunktā minē-
tajām personām – Veselības un darbspēju 
ekspertīzes ārstu komisijas (VDEĀK) izzi-
ņa vai invalīda apliecība;

8.2. Noteikumu 2.3.apakšpunktā minētajām 
personām – bērna invalīda apliecības kopija 
vai Valsts Darba ekspertīzes ārstu komisijas 
(VDEĀK) izziņa, bērna dzimšanas apliecība, 
bāriņtiesas lēmums par aizbildņa iecelšanu 
vai bērna ievietošanu audžuģimenē;

8.3. Noteikumu 2.4.un 2.5. apakšpunktā mi-
nētajām personām – Saulkrastu novada 
pašvaldības iestādes "Saulkrastu novada 
pašvaldības sociālais dienests”  izziņa par 
trūcīgās personas (ģimenes) vai  mazno-
drošinātas personas (ģimenes) statusa 
piešķiršanu.

9. Lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa 
atvieglojuma piešķiršanu vai motivētu at-
teikumu pieņem Saulkrastu novada dome.

10. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākama-
jā dienā pēc to pilna teksta publicēšanas 
informatīvā izdevumā „Saulkrastu Domes 
Ziņas”. 

11. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku 
zaudē 2006.gada 31.maija saistošie no-
teikumi Nr. 6 „Par nekustamā īpašuma 
nodokļa atvieglojumu piemērošanu atse-
višķām nodokļa maksātāju kategorijām 
Saulkrastu pilsētā ar lauku teritoriju”.

1. Atcelt Saulkrastu pilsētas ar lauku terito-
riju domes 2008.gada 29.oktobra saistošos 
noteikumus Nr. 35 „Par Saulkrastu paš-
valdības pabalstiem, neizvērtējot perso-
nas (ģimenes ) ienākumus” un Saulkrastu 
novada domes 2009.gada 30.septembra 
saistošos noteikumus Nr. 21 „Grozīju-
mi Saulkrastu pilsētas ar lauku teritoriju 

domes 2008.gada 29.oktobra saistošajos 
noteikumos Nr. 35 „Par Saulkrastu paš-
valdības pabalstiem, neizvērtējot personas 
(ģimenes) ienākumus””.

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākama-
jā diena pēc to publicēšanas informatīvajā 
izdevumā „Saulkrastu Domes Ziņas”. 

Saulkrastu novada dome pieteica dalību Būvnie-
cības, enerģētikas un mājokļu valsts aģentūras izslu-
dinātajā atklātajā projektu konkursā „Sociālo dzīvoja-
mo māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi” ar 
projektu „Sociālās dzīvojamās mājas Ķīšupes ielā 14, 
Saulkrastos siltumnoturības uzlabošanas pasākumi”. 
Projekts paredz siltināt ēkas sienas, grīdas, nomainīt 
elektroinstalāciju, stiprināt pamatus un nomainīt 

jumtu, kā arī pielāgot telpas personām ar kustību 
traucējumiem. Lai iesniegtu projektu, tika veikts ēkas 
energoaudits, saņemts tehniskās apsekošanas atzi-
nums, izstrādāts ēkas skiču projekts. Būvniecības, 
enerģētikas un mājokļu valsts aģentūra izskatīs kon-
kursā pieteiktos projektus 3 mēnešu laikā.

Anita Līce,
Saulkrastu novada domes, projekta vadītāja

Pieteikts projekts sociālās mājas siltināšanai

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 5
Saulkrastos

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 7
Saulkrastos

2010.gada 24.februārī

Par 2008.gada 29.oktobra saistošo noteikumu Nr. 35 un 2009.gada 30.septembra 
saistošo noteikumu Nr. 21 atcelšanu

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas pirmo punktu
Apstiprināti ar Saulkrastu novada domes 2010. gada 24. februāra sēdes lēmumu (prot. Nr.2,  § 27)

Par nekustamā īpašuma nodokļu atvieglojumu piemērošanu atsevišķām nodokļu 
maksātāju kategorijām Saulkrastu novadā

Apstiprināti ar Saulkrastu novada domes  2010.gada 31.marta lēmumu (protokols Nr. 3 §15)
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22.martā notika Saulkrastu novada kon-
sultatīvās padomes sēde, kurā tika apspriesti 
jautājumi, kas saistīti ar novada vēsturi un paš-
reizējām aktualitātēm, tostarp izmaiņas kon-
sultatīvās padomes nolikumā.  

Saulkrastu grāmatas izdošana bija pirmais 
jautājums konsultatīvās padomes dienas kārtī-
bā. Patlaban aktualitātes saistībā ar grāmatas 
izdošanu ir sadarbība ar grāmatas mākslinieci 
un nepieciešamie finansiālie līdzekļi grāmatas 
izdošanai. Saulkrastu grāmatas autore ir sko-
lotāja Inga Zemīte.

Tāpat tika pārrunāts jautājums par novada 
ģerboni un tā izstrādi. Sēdes dalībnieki nolē-
ma aicināt Saulkrastu novada domi, izlemjot 
jautājumu par Saulkrastu novada ģerboni, 
par pamatu ņemt veco, 1991.gadā pieņemto 
Saulkrastu pilsētas ģerboni, veicot tajā nelielas 
izmaiņas. 

Diskusija izvērsās par novada vēstures 
pieminekļu apzināšanu, un sēdes dalībniekiem 
vienojoties tika izveidots ieteicamo vēstures 
pieminekļu saraksts, kuru papildinās ar atbil-
stošu aprakstu, lai vērstos domē ar lūgumu, 
ieskaitīt konkrētos objektus vietējas nozīmes 
vēstures pieminekļu jau esošajā sarakstā. 

Klātesošie tika iepazīstināti ar 2009. gadā 
iesākto ievērojamu cilvēku kapu vietu apzinā-
šanas darbu Saulkrastu kapsētā, lai kapu kartē 

varētu atzīmēt ievērojamo cilvēku atdusas vie-
tas, tādejādi veicinātu kapu tūrismu, kurš pat-
laban Latvijā kļūst populārs. 

Arī šogad Saulkrastos paredzēta Muzeju 
nakts, un sēdes dalībnieki tika iepazīstināti ar 
Muzeja nakts tēmu — ekoloģija un moto — 
„Par tīru pasauli”. Klātesošie izteica priekš-
likumus par iespējamām Muzeju nakts akti-
vitātēm, piem. padomāt „Par tīrām domām”, 
jo R.Kaudzīte aforismos un darbos bijis par 
dabīgu, tīru un vienkāršu vidi, kā arī izteikts 
ierosinājums, veidot dažādus, videi draudzīgus 
braucamos rīkus, sarīkot izstādi, sacensības.

Sēdes nobeigumā deputāte Ilze Pētersone 
informēja par „Saulkrastu Domes Ziņu”(SDZ) 
jaunā izdevēja „Rīgas Apriņķa Avīze”(RAA) 
priekšlikumu, izdot Saulkrastu novada infor-
matīvo izdevumu SDZ kopā ar laikrakstu RAA, 
kas pēc deputātes domām, veicinās negodī-
gu konkurenci, nopietni apdraudot laikraksta 
„Saulkrastu Avīze“ un tās izdevēja — Saulkras-
tu uzņēmuma SIA „ISSA“ — turpmāku pastā-
vēšanu. 

Saulkrastu vēstures izpētes konsultatīvās 
padomes mērķis ir veicināt: Saulkrastu muze-
ja izveidi; sadarbību starp saulkrastu pilsētas 
iedzīvotājiem un muzeju speciālistu; vēstures 
popularizēšanu iedzīvotāju vidū un sekmēt 
Saulkrastu vēstures izpēti.

Saulkrastu vēstures izpētes
konsultatīvās padomes sēde

2009.gada nogalē 105 Saulkrastu un Zvej-
niekciema vidusskolu bērni bez maksas no-
skatījās izrādes „Mauglis” un „ Nāc pie puikām” 
Latvijas leļļu teātrī. 

Latvijas leļļu teātris no A/S„Latvijas meži” 
saņēma ziedojumu, lai nodrošinātu visu Latvi-
jas rajonu bērniem iespēju bez maksas apmek-
lēt izrādes. Šīs akcijas mērķis ir dot iespēju 
Latvijas bērniem apmeklēt profesionālu leļļu 
teātri, kas daudziem pašreizējos ekonomiska-
jos apstākļos citādi nebūtu sasniedzams. 

Arī Saulkrastu novada domes Sociālais 

dienests saņēma šādu uzaicinājumu un iespēju 
apmeklēt divas izrādes. Bērnu prieks pēc izrāžu 
noskatīšanās bija neviltots, jo nemaz tik bieži 
nenākas vaigā skatīt īstus Leļlu teātra aktierus, 
kas neslēpjas zem savu personāžu maskām... .

Paldies atsaucīgajiem pedagogiem, kuri savā 
brīvajā laikā kopā ar bērniem iesaistījās šajā akcijā. 

Paldies A/S „Latvijas meži” un Latvijas leļ-
ļu teātrim par prieku mūsu bērnu sirdīs!

Saulkrastu un Zvejniekciema vidusskolu 
sociālie pedagogi,

Ingūna Feldmane un Anita Šteina

Saulkrastu un Zvejniekciema vidusskolu skolēni 
apmeklē bezmaksas leļļu teātra izrādes

Arī martā Sociālais dienests iesaistījās 
Pārtikas bankas „Paēdušai Latvijai” akcijā, 
sagādājot 5 Saulkrastu ģimenēm, kurām pie-
šķirts maznodrošinātas ģimenes statuss, at-
balstu pārtikas komplekta veidā, kurā ietilpa: 
kviešu putraimi 800g; miežu putraimi 800g; 
grūbas 800g; manna 800g; rīsi 800g; griķi 800g; 
pilngraudu auzu pārslas 1.5kg; zirņi pelēkie 
1kg; makaroni 400g; kviešu milti 2kg; augu eļļa 
1L; cukurs 1kg; tēja 30g; sautēta cūkgaļa 240g; 
brētliņas tomātu mērcē 240g; iebiezināts piena 
produkts ar cukuru; vistas buljons; klasiskā ru-
dzu maize 800g.

Februārī šādu atbalstu saņēma 85 ģime-
nes, bet tā kā kopš marta atkal ir pieejamas 
Eiropas Komisijas finansētās pārtikas pakas, 
tad akcijas „Paēdušai Latvijai” ietvaros atbalstu 
var saņemt tikai maznodrošinātas ģimenes, 

kuru ienākumi mēnesī uz katru cilvēku ģimenē 
ir 91.00 -165.00 Ls.

Pārtikas paku saņemšanai iesnieguma 
veidlapa jāaizpilda katrai ģimenei personīgi 
Sociālā dienestā, uzrādot visus ienākumus, tajā 
skaitā pašvaldības piešķirtos regulāros pabal-
stus kā bīvpusdienas skolā vai bērna ēdināša-
nas izdevumi bērnudārzā, komunālo maksāju-
mu un medicīnas izdevumu apmaksa.

 Akciju koordinē Sociālā dienesta sociālā 
darbiniece darbam ar ģimenēm un bērniem Si-
gita Kliedere. 

Sigita Kliedere, 
sociālais darbinieks darbam ar ģimenēm un bērniem

PĀRTIKAS BANKAS AKCIJA „PAĒDUŠAI LATVIJAI” ARĪ MARTĀ

Tā kā trūcīgo ģimeņu skaits novadā ir liels, 
un palīdzība ir nepieciešama ļoti daudziem, 
Pensionāru padome atsaucās Sociālā dienesta 
aicinājumam, sarūpējot trūcīgajiem novada ie-
dzīvotājiem 3kg makaronus, 4l eļļas, 9kg auzu 
pārslas, 30 ievārījuma burkas, 15 gurķu burkas, 
15 kg cukuru, 10 kg putraimu izstrādājumu, 18 
sautētas gaļas konservus,3 zivju burkas, 4 kg 

paprikas, 4 kg pupiņas, medu, sviestu, žāvē-
tus ābolus, kivi, konfektes, kliņģeri, kečupu un 
mazgājamo līdzekli.

Kopā pensionāru saziedoto pārtiku saņē-
ma 13 ģimenes.

Sirsnīgs paldies Pensionāru padomei un 
ikvienam pensionāram, kurš atsaucās aicinā-
jumam palīdzēt trūcīgajiem!

Pensionāru palīdzība trūcīgajiem

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 9:00 — 11:00, Saulkrastu novada domē, 
1.stāvā 17.kab.

Armands Krūmiņš Katra mēneša otrās nedēļas trešdienā no 12:00 — 14:00, Saulkrastu novada domē, 
1.stāvā 17.kab.

Santa Ancāne Katra mēneša otrās nedēļas pirmdiena no 17:00 — 19:00, Saulkrastu novada domē, 
1.stāvā 17.kab.

Ilze Pētersone 26.aprīlī no plkst. 16:00 — 18:00 Saulkrastu novada domē, 1.stāvā 17.kab.

Selga Osīte Katra mēneša otrās nedēļas otrdienā no 9:00 — 11:00, Raiņa iela 2a

Guna Lāčauniece Katra mēneša pirmās nedēļas trešdienā no 17:00 — 19:00, Zvejniekciema vidusskolā

Artūrs Ancāns Katra mēneša otrās nedēļas trešdienā no 17:00 — 19:00, Saulkrastu novada domē, 
1.stāva 17.kab.

Ervīns Grāvītis Pirmdienās no 11:00 — 13:00 un 14:00 — 19:00, Saulkrastu novada domē 2.stāvā, 
202.kab.

Normunds Līcis Pirmdienās no 11:00 — 13:00 un 14:00 — 19:00, Saulkrastu novada domē 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 17:00 — 19:00, Saulkrastu novada domē, 
1.stāvā 17.kab.

Māris Vītols Katra mēneša otrās nedēļas pirmdiena no 17:00 — 19:00, Saulkrastu novada domē, 
1.stāvā 17.kab.

Guntars Zonbergs Katra mēneša trešajā trešdienā no 16:00 — 18:00, Saulkrastu novada domē, 1.stāvā 
17.kab.

Saulkrastu novada domes deputātu pieņemšanas laiki

Kopš 2009. gada 1.jūlija Latvijas Republikā 
ir 118 pašvaldības — 9 republikas pilsētas un 
109 novadi, kuru skaitā ietilpst arī Saulkrastu 
novads. Lai arī reformas rezultātā Saulkras-
tos teritoriālas izmaiņas nav notikušas, tomēr 
mainījies ir Saulkrastu juridiskais statuss. Jau 
pagājušajā vasarā, tūlīt pēc novadu izveidoša-
nas, Saulkrastu novada dome saņēma Valsts 
Heraldikas komisijas aicinājumu reģistrēt jau-
no Saulkrastu novada ģerboni. Atsaucoties uz 
šo aicinājumu, Saulkrastu novada dome 2009. 
Gada augustā pieņēma lēmumu saglabāt eso-
šo ģerboni, uzskatot to par Saulkrastu nova-
da ģerboni. Tomēr Valsts Heraldikas komisija 
atkārtoti norādīja, ka novadam nepieciešams 
jauns ģerbonis. Iepriekšējais ģerbonis, kuru 
1995. gadā izveidoja māksliniece Gundega Ruņ-
ģe, ir Saulkrastu pilsētas ģerbonis un kā pilsē-
tas ģerbonis tas tiks saglabāts arī turpmāk. Sa-
vukārt novada dokumentos tiks lietots novada 
ģerbonis.

Valsts Heraldikas komisija ir izstrādājusi 
sekojošus priekšlikumus par novadu ģerboņu 
izveides principiem:

1. Veidojot (reģistrējot) novadu ģerboņus, 
tiešā veidā netiek izmantots neviens no eksis-
tējošiem apstiprinātiem un reģistrētiem ģerbo-
ņiem (pagasta, pilsētas, apriņķa, rajona).

2. Veidojot novadu ģerboņus, var tikt iz-
mantots par pamatu kāds no līdzšinējiem ģer-
boņiem, 

a) izmainot heraldiskās krāsas;
b) izmainot vai pievienojot ģerboņa figūras;
c) ieviešot heraldiskus lauzumus (pave-

dienapmale, kantons, u.c.)
d) apvienojot vairāku jau eksistējošu ģer-

boņu figūras.

DISKUSIJA PAR SAULKRASTU 
NOVADA ĢERBONI
1923.gada 4.jūnijā Latvijas Republikas Saeima pieņēma un Valsts 
prezidents izsludināja “Likumu par pašvaldības iestāžu ģerboņiem”. Ar 
šo dokumentu tika dibināta Heraldikas komisija. Komisijas uzdevums ir 
pārbaudīt ģerboņus, kurus lieto pilsētas un citas pašvaldības iestādes, 
kā arī pašvaldību iestāžu iesūtītos ģerboņu projektus; bez tam komisijai 
ir tiesība izstrādāt projektus jaunradīto pilsētu un apriņķu ģerboņiem.

3) veidots pilnīgi jauns ģerbonis.
Šī gada 15. martā, Saulkrastu novada dome 

rīkoja diskusiju uz kuru bija aicināti Saulkrastu 
mākslinieki, dizaineri, arhitekti, iedzīvotāji un 
deputāti, lai pārrunātu Saulkrastu novada jau-
nā ģerboņa izveides principus un apskatītu ie-
spējamos mākslinieciskos risinājumus. Jau no 
pirmajām diskusijas minūtēm kļuva skaidrs, 
ka vienprātības par jaunā novada ģerboņa iz-
veidi nebūs. Vairāki Saulkrastu mākslinieki 
prezentēja izstrādātās skices — jaunā ģerboņa 
variantus. Piedāvātajiem variantiem bija vis-
dažādākie risinājumus, gan tādi, kuros daļēji 
ir saglabāta esošā pilsētas ģerboņa pamatide-
ja, gan arī ar pilnīgi atšķirīgiem zīmējumiem. 
Katrs autors aizstāvēja un pamatoja savu ideju 
un izmaiņu nepieciešamību. Vairāki diskusijas 
dalībnieki izteica viedokli, ka esošais pilsētas 
ģerbonis vislabāk raksturo Saulkrastu novada 
būtību — 5 vēsturiskie ciemi, 4 upes un saul-
riets. Iedzīvotāji pie tā ir pieraduši, un sirdīs šis 
ģerbonis ir tuvs un mīļš. Bija arī citas nostājas, 
piemēram, esošais pilsētas ģerbonis ir pārāk 
„neizteiksmīgs” un ģerbonī attēlotajā saulrietā 
nav „iekodēta” pilsētas attīstība un izaugsme. 
Tāpat izskanēja doma, ka saule bez stariem 
simbolizējot mēnesi.

Jautājums par novada ģerboni ir aktuāls jop-
rojām un ļoti gribētos, lai pieņemtais risinājums 
visveiksmīgāk raksturotu novadu, būtu sapro-
tams pilsētas iedzīvotājiem un saistošs novada 
viesiem. Katrā ziņā, jaunajam novada ģerbonim 
jābūt Saulkrastu iedzīvotāju mīlētam un jākļūst 
par novada iedzīvotājus vienojošu elementu.

Normunds Līcis,
Saulkrastu novada domes priekšsēdētāja 

vietnieks
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Aktualitātes un akcijas



DOMES ZIŅAS

Saulkrastu lielā balva ir augstākais 
Saulkrastu domes apbalvojums. Saulkrastu 
lielo balvu — mākslas darba atveidojumu un 
naudas balvu piešķir kā apbalvojumu par izci-
liem nopelniem vai sasniegumiem Saulkrastu 
pašvaldības labā tautsaimniecības, zinātnes, 
veselības aizsardzības, sociālās aprūpes, dro-
šības, kultūras, izglītības, sporta, sabiedriska-
jā, saimnieciskajā darbā un Saulkrastu vārda 
popularizēšanā. Izsniedzot Saulkrastu lielo bal-
vu, īpašniekam tiek izmaksāta vienreizēja nau-

das balva četru minimālo mēnešalgu apmērā.
Apbalvojumu var piešķirt fiziskai personai, 

juridiskai personai, Saulkrastu domes institū-
cijai, pašdarbības kolektīvam, sporta kolektī-
vam.Ierosinājumus izskata Saulkrastu domes 
apbalvojumu komisija.

Tiesības ieteikt apbalvošanai citu personu, 
iesniedzot Saulkrastu domē rakstisku ierosinā-
jumu, ir fiziskai personai, juridiskai personai, 
biedrībai, deputātu komitejai, pašvaldības kon-
sultatīvai padomei, darba kolektīvam, pašdar-

…pārrunājot iespējamo sadarbības mo-
deli ar Saulkrastu senioriem, vienojāmies ar 
Saulkrastu pensionāru konsultatīvās pado-
mes priekšsēdētāju Marutu Musti. Sarunām 
iezīmējām vadlīniju — cilvēka psiholoģija, un 
līdz ar to tika pavērtas durvis uz šo brīnišķīgo, 
un tajā pat laikā noslēpumaino pasauli. 

  Bet nu — neliela atkāpe. Nu jau daudzus 
gadus psiholoģijas zinātne Latvijā ir uzmanības 
lokā, veikts daudz pētījumu, apgūtas teorētis-
kās un praktiskās zināšanas. Savu ieguldījumu 
sniedz arī mēdiji — daudz tiek runāts par un ap 
psiholoģiju. Aizvien vairāk uzmanības pievēr-
šam cilvēka dažādu vecumposmu psiholoģijas 
izpētei — jo īpaši pusaudžiem un pieauguša-
jiem līdz apmēram 50 gadu vecumam. Un to-
mēr ir kāda salīdzinoši maz uzmanību ieguvusi 
tēma — iedzīvotāju novecošana. Tātad — nove-
cošanās un ar to saistītie psiholoģiskie aspekti. 
Attīstītās pasaules valstīs, kurās vērojama at-
bildīga attieksme pret šo tendenci — iedzīvotā-
ju straujā novecošanās — senioru dzīves kva-
litātes izpētei tiek pievērsta nedalīta uzmanība. 
Diemžēl jāatzīst, ka Latvijā jautājumi par pen-
sijas vecuma iedzīvotāju dzīves kvalitāti netiek 
uztverti kā prioritāri. Vecums un novecošanās 
ir daudzaspektu un daudznozīmīgi jēdzieni un 
svarīgi ir noskaidrot, kas patiesi iespējams 
novecojot. „Skaisti novecot”- tā nav tikai jau-
ka frāze, tā ir realitāte. Pirms gada, saņemot 
Latvijas Zinātņu akadēmijas finansējumu, Lat-
vijas Universitātes pētnieku grupa profesores 
Ā.Karpovas vadībā, uzsākām savu darbu pro-
jektā — „Veselīgas novecošanās sociāli psiho-
loģiskie un medicīniski bioloģiskie indikatori 
un tās optimizācijas iespējas nodarbinātajiem 
sistēmā „cilvēks — cilvēks”. Šī pētījuma da-
lībnieki ir arī daudzi Saulkrastu pensionāri. 
Intervējot seniorus dažādos Latvijas novados, 
vērojot senioru interesi par psiholoģiju, radās 
doma — aicināt seniorus tuvāk iepazīt savu 
vecumposmu, izpētīt savas iespējas būt rado-
šam un līdz ar to papildināt pozitīvos resursus. 
Piedāvāju Saulkrastu senioriem sadarbību, pie-
dāvājums tika atsaucīgi pieņemts un sadarbība 
varēja sākties.

   Uz pirmo tikšanos, nu jau pirms gan-
drīz pusgada, gāju ar priecīgu satraukumu, 
jo vienmēr šīs atvērtās sarunas aizved pie 
aizvien jaunu sarunu aizsākumiem. Zināju, ka 
sarunas organizēšu mākslas terapijas vidē. 
Piedāvāšu izmantot krāsas, strādāt ar tēliem, 
formām, izmantosim arī mūzikas terapijas 
elementus. Jo ir atzīts, ka mākslas terapija 
senioriem palīdz paaugstināt pašapziņu un 
sasniegumu izjūtu, neatkarības izjūtu, kas 
saistīta ar pašizpratnes palielināšanos. Māks-
las terapija palīdz atbrīvoties no sakrātām 

izjūtām (dusmas, bailes, zaudējums, aizvai-
nojums), palīdz risināt vecumposma krīzi. Jau 
pirmajā tikšanās reizē atkal pārliecinājos par 
man zināmo patiesību — seniori ir un var būt 
ļoti radoši un atvērti jaunai pieredzei, pilni ar 
pozitīvām emocijām. Ar minimāliem līdzekļu 
ieguldījumiem (papīrs, krāsas), dāmas radīja 
brīnumjaukas, daiļrunīgas mandalas, pārvēr-
ta dažādas emocijas vizuālos tēlos, ieklau-
sījās mūzikas skaņu vibrācijās. Pārrunājam 
tēlu atspoguļošanas gaitā radušās emocijas, 
sajūtas. Strādājot pie tā saucamā Lielā darba 
(kopā strādā visa grupa uz viena laukuma), 
daudz atziņas tika iegūts par sev raksturīga-
jiem sadarbības modeļiem, veidiem. Un vien-
mēr, nemainīgi, tikšanās laikā tiek piedzīvots 
daudz emociju — ir gan skaļi smiekli, gan tiek 
notraukta asara un izlaužas pa kādai sāpīgai 
nopūtai. Jo mākslas terapija strādā vizuālo 
simbolu un tēlu pasaulē, un redzot savā priek-
šā uz balta papīra atainojamies kādu sen gruz-
došu bēdu, elpa pārsteigumā aizraujas — un 
vienlaicīgi arī pārņem milzīgs atvieglojums….
beidzot, beidzot esmu brīva no šīs gailošās 
oglītes dvēseles dziļumos!

  Nu jau izveidojusies stabila senioru, sie-
viešu grupa, un saruna kafijas tases garumā 
izvēršas par sarunu dzīves garumā…Kāpēc 
tikai dāmas? Jau tiekoties ar gerontoloģijas 
pētnieku, profesoru J.Zaļkalnu, seniori dzirdē-
ja asprātīgo vīriešu salīdzinājumu ar saudzē-
jamu rožu pumpuru — jā, senioru vidū lielais 
pārsvars ir dāmām. Bet mēs priecāsimies arī 
par kungu klātbūtni un aicinām pievienoties 
mums jaunas dalībnieces sarunu un mākslas 
terapijas vidē, jo grupa ir atvērta. 

  Arī šis raksts ir „kafijas tases garumā” 
un noliekot krūzīti uz tases, vēl vēlos dalīties 
piedzīvotajā — apmeklējot konferenci Aus-
trijā, Vīnē — Z.Freida Universitātē, gar zāles 
sienām ievēroju daudz dažāda lieluma glez-
nas. Krāsas rotaļājās un dzirkstīja, drosmīgi 
triepieni mijās ar maigām, rotaļīgām pasā-
žām, krāsas dziedāja un smējās, raudāja un 
smagi klusēja. Bet visām gleznām cauri vijās 
briedums un neatkarības izjūta. Kad tuvāk 
aplūkoju pieliktās norādes, redzēju, ka šos 
darbus radījuši seniori vecumā no 65 līdz 97 
gadiem… Saulkrastos dzīvo tikpat radoši un 
nākotnē gaiši raugošies seniori. Kuri grib un 
var novecot skaisti!

Ligita Lapčinska
sertificēta psiholoģe, LZA, LU zinātniskā pētnie-

ce granta pētījumā — „Veselīgas novecošanās 
sociāli psiholoģiskie un medicīniski bioloģiskie 
indikatori un tās optimizācijas iespējas nodar-

binātajiem sistēmā „cilvēks — cilvēks”.

JAUNAS IESPĒJAS 
UZŅĒMĒJDARBĪBAS ATTĪSTĪBAI!

Turpinās 2009. gadā uzsāktā Latvijas — Igaunijas kopprojekta „Zilā 
karoga prasību nodrošināšana Baltijas Jūras reģionā” (jeb „Beach 
Hopping”) realizācija, kas paver jaunas iespējas uzņēmējdarbības 
attīstībai. Projekts paredz līdz 2013.gadam īstenot virkni aktivitāšu, kas 
Baltijas jūras peldvietas tuvinātu Zilā karoga statusam.

Projekta ietvaros plānots ieguldīt līdzekļus 
pludmales infrastruktūras uzlabošanā, glābša-
nas dienestu attīstībā, izglītojošos pasākumos 
par drošību pludmalē un tūrisma mārketinga 
pasākumos ar nolūku reklamēt projekta teri-
toriju kā vienotu tūrisma galamērķi. Nozīmīga 
projekta sastāvdaļa ir arī savstarpējā pieredzes 
nodošana kaimiņu pašvaldībām.

Līdz šim jau ir realizētas vairākas aktivi-
tātes, kas veicinās tūrisma attīstību novados 
un rezultātā radīs vidi uzņēmējdarbības iz-
augsmei. Tā, piemēram, Saulkrastos ir izbū-
vēts pludmales novērošanas tornis un vasaras 
mēnešos, kad ir visaktīvākā peldsezona, dar-
bojas glābšanas dienests, Jūrmalā apmācīti 
18 glābēji un novadīti 34 semināri bērniem par 
drošību uz ūdens, Salacgrīvā veikti pludmales 
sakopšanas darbi, apmācīti glābēji un iegādāts 
inventārs, bet Carnikavā un arī Saulkrastos no-
tikusi Lielā talka. Tuvākajos gados ir plānota 
virkne jaunu aktivitāšu, kas dos ieguldījumu 
pludmalēm pieguļošo novadu ekonomiskajā 
izaugsmē, piemēram, šogad uzsākti projektē-
šanas darbi Lilastē, lai nodrošinātu ūdensap-
gādi un kanalizācijas notekūdeņu savākšanu 
stāvlaukumam Ziemeļu ielā 28. Nākotnē kopā 
ar dažiem sabiedriskajiem objektiem ir pare-
dzēts uzcelt glābšanas staciju. Tāpat tiek veikta 
nepieciešamās dokumentācijas izstrāde un 
saskaņošana, lai pludmalē varētu uzstādīt pār-
ģērbšanās kabīnes.

No Latvijas projektā iesaistījušies un 
savu atbalstu sniedz Saulkrastu, Carnikavas 
un Salacgrīvas novadi un Jūrmalas pilsēta, 
savukārt no Igaunijas puses — Audru un Hē-
demēstes pašvaldības. Projekts tiek īstenots 
par Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzek-
ļiem, un tā kopējās izmaksas ir 1’913’989 EUR, 

tajā skaitā ERAF finansējums 85% apjomā 
(1’626’890,65 EUR).

Projektā iesaistītās pašvaldības aicina 
uzņēmējus būt aktīviem un iesaistīties ar 
savām idejām vai priekšlikumiem program-
mas uzstādīto mērķu realizēšanā, kas sais-
tīti ar pludmales attīstību. Atgādinām, ka jau 
ir izstrādāti reklāmas bukleti latviešu, igauņu, 
krievu un angļu valodās par atpūtas iespējām 
Rīgas jūras līča piekrastē, kuros ir iekļauta 
pamatinformācija par Jūrmalu, Carnikavu, 
Saulkrastiem un Salacgrīvu (tajā skaitā Liepupi 
un Ainažiem), kā arī Audru un Hēdemēsti. Tas 
darīts ar mērķi piesaistīt jaunus tūristus un 
atpūtniekus gan no Latvijas, gan tuvām un 
tālām kaimiņvalstīm, informējot par tūrisma 
objektiem, drošu pludmali un attīstītu infra-
struktūru, tādējādi aicinām izvērst uzņēmēj-
darbību tieši šeit — pludmalē.

Minētais projekts ir daļa no Latvijas — 
Igaunijas pārrobežu sadarbības programmas, 
kuras mērķis ir veicināt ilgtspējīgu un vienlīdzī-
gu pierobežas reģiona sociālekonomisko attīs-
tību, kā arī padarīt to konkurētspējīgu ekono-
miskajai un uzņēmējdarbības attīstībai.

Latvijas — Igaunijas kopprojekts „Zilā 
karoga prasību nodrošināšana Baltijas Jūras 
reģionā” (jeb „Beach Hopping”) ir turpinājums 
2004. — 2006.gadā realizētajam projektam 
„Vienotas pludmales glābšanas dienesta pat-
ruļas sistēmas izveide Baltijas jūras reģionā”, 
kuru finansēja no INTERREG III A Dienvidu 
prioritātes programmas un kurā piedalījās 
Saulkrastu, Jūrmalas, Liepājas un trīs Lietuvas 
pašvaldības.

Aicinām iesniegt priekšlikumus 
Saulkrastu lielās balvas piešķiršanai

Saulkrastu novada dome līdz 31. maijam aicina iesniegt priekšlikumus 
Saulkrastu lielās balvas piešķiršanai, iesniedzot rakstisku ierosinājumu 
Saulkrastu domē.

„…tā būs Saruna 
kafijas tases garumā…”

bības kolektīvam, sporta kolektīvam. 
Ierosinājumā par apbalvošanu jānorāda:

 ■ apbalvojamās personas vārds, uzvārds, 
personas kods, dzīvesvieta, nodarbošanās 
vai juridiskās personas vai kolektīva nosau-
kums, reģistrācijas numurs, adrese vai dar-
bības vieta;

 ■ vispusīgs to nopelnu apraksts, par ku-
riem ierosina apbalvošanai;

 ■ iesniedzēja ierosinājums apbalvojuma 
veidam;

 ■ ziņas par iesniedzēju: vārds, uzvārds, 
personas kods, dzīvesvieta, nodarbošanās 
(juridiskām personām — nosaukums, reģis-

trācijas numurs un juridiskā adrese, kolektī-
viem — nosaukums un adrese vai darbības 
vieta).

Fiziskas personas ierosinājumam par per-
sonas apbalvošanu jāpievieno vismaz piecu citu 
personu atsauksmes par apbalvošanai ierosi-
nāto personu.

Pārējiem ierosinājumiem, kas nav fizis-
kas personas iesniegti, jāpievieno protokola 
izraksts no sanāksmes, kurā nolemts izvirzīt 
apbalvojumam.

Saulkrastu lielo balvu plānots pasniegt 
Saulkrastu pilsētas svētkos. Gaidām jūsu iero-
sinājumus!
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Veidosim mūsu pilsētas vēsturi!
Saulkrastu muzejs aicina: ja jums mājās 

ir kāda šķietami nederīga lieta, piedāvājiet to 
mums! 

Tie varētu būt darba rīki, apģērbi, apavi, 
mēbeles, trauki, sadzīves priekšmeti, doku-
menti, atklātnes, fotogrāfijas u.c. lietas gan 

no padomju laikiem, gan no Latvijas brīvvalsts 
laikiem vai vēl senāk. Lūdzam atsaukties cilvē-
kus, kuriem ir saglabājušies avīzes „Saulkrastu 
Stars” numuri!

Būsim pateicīgi par atsaucību! Zvanīt 
pa telefonu 29498563 vai 67142508

Šogad jubilāru vidū, ja tā var teikt. ir arī 
bijušais Saulkrastu rajons, kurš tika dibināts 
1950.gadā.

Pēc II. Pasaules kara 1945. gadā Bīriņu 
pagastā izveido Saulkrastu ciemu. Barona 
Augusta fon Pistolkorsa laikā uzceltajā vasar-
nīcā „Forstei” 1. jūlijā atklāj Saulkrastu ciema 
izpildkomiteju To vada izpildkomitejas priekš-
sēdētājs Mārtiņš Lasmanis, sekretāre ir Velta 
Akerberga. Šajā laikā nacionalizē bijušās viesu 
mājas, restorānus, krogus, lielās vasarnīcas, 
arī mācītājmuižu. Nacionalizētās viesnīcas 
„Strand” vietā, kurā kara laikā atvēra ambulan-
ci, tagad turpina pieņemt pacientus. 

Bet jau no 1950.gada līdz 1957.gada jan-
vārim Saulkrastu ciemats ir rajona centrs 
Saulkrastu rajonam. Šobrīd vēl neizskaidro-
jamu iemeslu dēļ no 1950.gada līdz 1952.gada 
vidum gan Saulkrastes rajonam, gan Saulkras-
tes ciemam, gan avīzei Saulkrastes Avīze” tiek 
lietots Saulkrastes vārds. Tikai no 1952.gada 
tas tiek lietots tā — kā mēs esam pieraduši — 
Saulkrasti.

1950.gads.
1950. gadā ar Latvijas PSR Augstākās 

Padomes Prezidija dekrētu „par lauku rajonu 
nodibināšanu Latvijas PSR sastāvā” izveido 
Saulkrastes rajonu. Saulkrastes rajonā ietilpst 
bijušā Rīgas apriņķa Ādažu, Garkalnes, Carni-
kavas, Sējas, Lojas, Pabažu, Inčupes, Bīriņu, 
Saulkrastu, Vidrižu, Gravas, Skultes, Straumes, 
Turaidas, Inciema, Krimuldas, Gavēņu, Lēdur-
gas un Kaktiņu ciema padomes. 

Saulkrastes rajonā ir 42 kolhozi: „Gaujma-
lietis”, „Garkalne”, „Ādaži”, „Vorošilova vārdā 
nosauktais”, „Krimulda”, „Zelta druva”, „Ezer-
ciems”, „Gauja”, „Mičurina vārdā nosauktais”, 
„Bīriņi”, „Turaida”, „Spēks”, „Austrums”, „Lai-
ma”, „Loja”, „Pamats”, „Cerība”, „Boļševiks”, 
„Zelta vārpa”, „Vidriži”, „Leona Paegles vārdā 
nosauktais”, „Atmoda”, „Komjaunietis”, „Ko-
munārs”, „Ļeņina vārdā nosauktais”, „Pava-
sars”, „Pabaži”, „Ļeņina ceļš”, „Spars”, „Brasla”, 
„Gārša”, „Klints”, „Lēdurga”, „Skulte”, „Nikolaja 
Baumaņa vārdā nosauktais”, „Vētra”, „Draudzī-
ba”, „Gaišais ceļš”, „Līdums”, „Saulkrasti, starp 
tiem divi zvejnieku kolhozi „Zvejnieks” un „Car-
nikava”, bet jau gada otrā pusē daudzi kolhozi 
savus romantiskos un gaišos nosaukumus pa-
zaudēja. Vienkārši kolhozus apvienoja un tiem 
piemeklēja laikam atbilstošākus. Piemēram, 
apvienoja kolhozus „Skulte”, „Līdums” un „Gai-
šais ceļš” vienā kolhozā, ko nosauca „Molotova 
vārdā nosauktais”kolhozs, jeb atkal kolhozus 
„Ādaži”, „Gaujmalietis” un „Vorošilovā vārdā 
nosaukto” apvienojot vienā nosauca par „Sta-
ļina vārdā nosaukto”kolhozu.

Par Saulkrastes rajona izpildkomitejas 
priekšsēdētāju tiek iecelts biedrs M.Slosmanis, 
bet par Latvijas Komunistiskās boļševiku parti-
jas Saulkrastu rajona komitejas sekretāri biedre 
E.Salma.

Saulkrastes ciemats kļūst par rajona cen-
tru, kas koordinē plašu teritoriju

Stirnu kroga vietā (tagadējā slimnīcas 
ēka) izveido partijas komiteju un komjaunat-
nes komiteju, kā arī Saulkrastu rajona avīzes 
„Saulkrastu Stars” redakciju. Šajā ēkā atrodas 
arī aģitatori, kas apkopo un tad uz Rīgu sūta 
pieprasītās ziņas. Bieži vien vēlu vakaros un 

SAULKRASTES RAJONS

naktīs jaunieši kā brīvprātīgie dežūrē šajā ēkā, 
lai kāds atrastos pie telefona. Saulkrastes cie-
ma Padomes ēkā atrodas Finanšu nodaļa, Kul-
tūras un izglītības, Tautas izglītības, Komunā-
lās saimniecības nodaļa un vēl citas iestādes. 
Šeit ir arī Saulkrastu rajona avīzes „Saulkras-
tes Stars” tipogrāfija.

Kaut arī Saulkrastes rajons ir liels, tomēr 
tas atviegloja dzīvi, jo visa dokumentācija nav 
vairs jākārto Rīgā, arī pēc algām nav jādodas 
uz galvaspilsētu.

Taču līdz ar to, ka Saulkrastes ciematā 
darbojas daudzas jaunas iestādes ar prāvu dar-
binieku skaitu, palielinās arī pieprasījums pēc 
sabiedriskās ēdināšanas, veikaliem un citām 
sabiedriskās apkalpošanas iestādēm. Darbu 
uzsāk Saulkrastu rajona patērētāju biedrību 
savienība, kas visā rajonā organizē tirdzniecību. 
Rajona patērētāju biedrības galvenā ēka atra-
dās pretī tagadējam pastam. Kopā ar patērētā-
ju biedrību ēkā bija izvietota arī maizes ceptu-
ve. 1950.gadā ciematā darbību uzsāk tirgus.

Ar pirmo rajona gadu kolhozu celtniecībai 
valsts pievērš lielu vērību. Kolhoziem tiek pie-
šķirti ilgtermiņa aizdevumi, būvmateriāli, tiek ap-
mācīti būvniecības speciālisti. Saulkrastes rajona 
kolhoziem 1950.gadā vien būvniecībai piešķirti 
328 tūkstoši rubļi, bez tam vēl dažādi būvmateriā-
li- ķieģeļi, cements, šifers, stikls, pape u.c.

Arī zvejnieku kolhoziem tiek doti līdzekļi 
jaunu zvejas ierīču izgatavošanai un uzstādī-
šanai. Līdz ar to jau pirmajā rajona gadā jūras 
arājiem sekmes ir labas pie lomu vilkšanas.

Šajā gadā 1.jūlijā notiek 1. Saulkrastes ra-
jona pionieru salidojums.

Pēc divām nedēļām 16.jūlijā notiek 
Saulkrastes rajona 1.dziesmu svētki. Dziesmu 
svētku dalībnieki dodas gājienā no Inčupes cie-
ma Padomes uz Saulkrastes parku. Kā raksta 
„Saulkrastes Stars”: „Krāšņs un svinīgs ir šis gā-
jiens. Tā dalībnieku skaits ir tik liels, kāds nekad 
nav redzēts Saulkrastos. Pār dziedātāju galvām 
saulē viz karogi. To vidū ir arī Skultes — 1868.
gadā dibinātās dziedāšanas biedrības karogs, 
darināts 1880.gadā. Karogam līdz iet rajona ve-
cākais dziedātājs — Jānis Šleseris”.

Šajos svētkos ne tikai dzied kori, bet arī 
dejo un savus darbus izrāda rajona lietišķās-
tēlotājas mākslas pašdarbības meistari.

Tik pat veiksmīgs šis gads ir arī sportā. 
Saulkrastes rajona fizkultūrieši piedalās Lat-
vijas PSR jubilejas spartakiādē un savā grupā 
izcīna godpilno 2.vietu.

Rudenī noorganizējas Saulkrastes vidus-
skola. Tajā strādā 14 skolotāji. Pie vidusskolas 
tiek noorganizēta arī vakarskola, kas dod ie-
spēju strādājošiem jauniešiem apgūt vidussko-
las programmu.

1951.gads.
Rajona dzīve pieņem arvien lielākus ap-

griezienus. Rajonā kolhozu starpā notiek so-
ciālās sacensības gan kokmateriālu sagatavo-
šanā, zemes apstrādāšanā, labības sēšanā un 
pļaušanā, gan zivju nozvejā un piena izslauku-
mos.

 Sevišķi labus rezultātus gūst zvejnieku 
arteļa „Zvejnieks” saime, kuri pārpilda dotos 
plānus par 200 un vairāk procentiem gan ce-
turkšņos, pusgadā un gadā. Šos panākumus 

zvejnieki guva, ieviešot darbā jaunus zvejas 
rīkus, prasmīgi tos pielietojot un no gada gadā 
palielinot zvejas floti. Ja 1950. gada pavasara 
sezonā zvejā izmantoja 12 stāvvadus un 7 uzla-
botos murdus. Tad šinī gadā ir jau uzbūvētas 6 
motorlaivas un 4 airu laivas. Arteļa motorlaivas 
ir ar 6-12 t celtspēju, to motoru jauda 6-50 zirga 
spēka lielumā. 

Kāpinot nozveju, ar katru gadu palielinās 
zvejnieku — kolhoznieku materiālā un kultu-
rālā labklājība.  Interesenti, ka par šo gadu ir 
arī uzskaitīts, ka arteļa zvejnieki ir iegādājušies 
11 automašīnas — „Moskvičus”, 6 motociklus, 
18 radio uztvērējus, mēbeles un daudzus citus 
saimnieciskos — mājturības inventārus.

Arvien plašāks kļūst Saulkrastes ciemats. 
Tajā izveidojas samērā plašs ielu tīkls, kurām 
tiek doti jauni nosaukumi.

1951.gada 15.VII Saulkrastes parkā notiek 
Saulkrastes rajona mākslinieciskās pašdarbī-
bas skate — dziesmu diena.

1951.gada 8.jūlijā — Saulkrastes rajona 
Zvejniekciemā notika pirmie Latvijas Repub-
likas zvejnieku svētki, kuros pulcējās tūksto-
šiem zvejnieku.

Saulkrastes ciematā tiek atvērts bērnu 
dārzs. Tas iekārtots kapitāli izremontētā namā 
Leona Paegles ielā Nr.1. Bērnu dārza telpas 
ērtas un mājīgas, ar lielu saulainu verandu. Pie 
mājas atrodas plašs dārzs, kur bērni pavada 
laiku rotaļās.

Vēl joprojām saulkrastieši gaida dzelzceļa 
atjaunošanu līdz Saulkrastiem, jo satiksmi ar 
Rīgu uztur autobuss Rīga — Liepupe, kurš bie-
ži vien jau Saulkrastes ciematā ienāk pārpildīts 
un braucējiem nav iespējams nokļūt Rīgā pare-
dzētajā laikā.

Arī apkalpojošā sfēra ir vēl joprojām lieli 
trūkumi: pietrūkst sabiedriskās ēdināšanas 
vietas, zema ir apkalpojošās sfēras darbinieku 
kultūra. 

(turpinājums sekos)
Dagnija Gurtiņa,

Muzeja speciāliste

God. saulkrastu novada iedzīvotāji!

 ■ Dejotāji, 1950 gads.

 ■ Zvejnieki, 1950 gads.
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Sestdien, 27. martā notika mazo dziedā-
tāju konkurss "Saulkrastu cīrulītis 2010", kurā 
pirmo vietu ieguva Anete Grabčika. Anetei ir 
5 gadi, un viņa apmeklē pirmskolas izglītības 
iestādi „Rūķītis”. Anete izpildīja divas dzies-
mas — „Vārna Lavīze” un „Puķu zirnītis”.

Konkursā piedalījās 21 mazais cīrulītis no 
bērnu dārza „Rūķītis” un bērnu attīstības centra 
„Pūces skola”. Priekšnesumus sagatavot palī-

dzēja skolotājas Laila Bāļiņa, Dace Kalniņa un 
Solveiga Boka.

Konkursu ieskandināja Saulkrastu sā-
kumskolas skolēni, kuri ar savu dziedājumu 
iepriecināja gan mazos solistus, gan skatītājus, 
gan arī prasīgo un profesionālo žūriju, kurā 
uzaicinātas bija diriģente Laura Leontjeva un 
mūzikas skolotājas Zeltīte Osmane un Antra 
Deniškāne.

Ingas Burkovas vadītā deju grupa šogad 
atzīmēja 10 gadu jubileju. Šis notikums tika 
atzīmēts 28.martā sporta centrā ar koncertu 
„Atmiņu vilcieniņš”. Savus labākos priekšnesu-
mus demonstrēja trīs vecuma grupu meitenes, 

kā viešņas uzstājās dziedātājas Alīna Rosčina 
un Evija Misiņa. Fotogrāfijas no pasākuma ir 
apskatāmas Saulkrastu mājas lapas www.
saulkrasti.lv  foto galerijā.

Katru gadu Latvijas novados un pilsētās 
tiek organizētas un rīkotas pavasara lietišķās 
mākslas izstādes. Šogad, pateicoties Valsts 
Kultūrkapitāla fonda atbalstam un TLMS ,,Kri-
mulda" vadītājas Lailas Šteinbergas ierosinā-
jumam un izstrādātajam projektam, kopā tika 
pulcinātas audējas no dažādiem novadiem.

Krimuldas kultūras namā durvis vēra izstā-
de ,,Zaļgans, zaļš, pavisam zaļš...". Ar saviem 
darbiem-segām, izstādē piedalījāmies ne tikai 
mēs, Saulkrastu audēju kopa, bet arī TLMS ( 
tautas lietišķās mākslas studijas) ,, Dzilna", 
,,Vīgrieze", ,,Krimulda", ,,Saiva", ,,Sigulda", 
,,Urga", ,,Staicele", ,,Austra" un ,,Valmiera".

Katra studija prezentēja savus darbus, kā arī 
sniedza nelielu ieskatu studiju ikdienas darbā.

Mūsu prezentācijā pastāstījām par lielo pa-
sākumu aužot garo, 107. metrus, lupatu celiņu, 
kurš tapa atzīmējot Valsts 90 jubileju, un ļāvām 
atmiņās dalīties arī tiem klātesošajiem, kuri 
piedalījās šī darba tapšanā.

Lai noaustu tik garu celiņu, uz Saulkras-
tiem tika mēroti tāli ceļi no visas Latvijas un 

savu dzīpariņu varēja ieaust arī viesi, kuri pērn-
vasar viesojās Saulkrastos.

No mūsu audēju kopas izstādē piedalījās 
Ieva Drozdova- divas segas, (drellis un jostiņ-
sega), Ziedonis Skrīvelis ar dreļļa segu. Atgrie-
žoties mājup no izstādes atvedām daudz jaunu 
ideju, jauki pavadītas dienas gaišo noskaņoju-
mu un pasniegto pateicības rakstu.

Kaut mūsu audēju kopā ir tikai 7 dalībnieki, 
mēs allaž esam pratuši ar skaistiem darbiem 
kuplināt izstādes, kuras notiek rajona mērogā, 
kā arī katru gadu spējam pavasarī veidot at-
skaites izstādes par ziemā paveikto.

Šogad mūsu audējām līdz rudens atnākšanai 
krietni būs jāstrādā, jo Saulkrastu audēju kopa 
sagaidīs savu 50 pastāvēšanas gadu jubileju.

  Vēlos audēju vārdā pateikt paldies mūsu 
vadītājai Rasmai Krūkliņai, bet šoferītim Iva-
ram Grāvītim par pacietību, sapratni un jauko 
braucienu uz Krimuldu.

Selga Osīte,
Audēju kopas dalībniece. 

Augsti novērtējumi Zvejniekciema 
vidusskolas volejbolistiem

11. martā Ādažos Pierīgas novadu skolēnu 
sporta spēlēs volejbolā Zvejniekciema vidus-
skolas „C” grupas zēni izcīnīja 1. vietu, bet „C” 
grupas meitenes ieguva 2. vietu 

Zēnu komandā spēlēja M. Liniņš, D. Zem-
zars, J. Žagars, A. Krauklis, K. Ploriņš, A. Klešs, 
A. Keišs, bet meiteņu komandā — A. Liniņa, 
A. Umbraško, S. Umbraško, A. Jermacāne, K. 
Ūdre, M. Martinsone, N. Rība, Ī. Zaķe. 

Populārākās skolu sporta sacensības vo-
lejbolā „Lāse 2010” šogad notiks devīto reizi 24. 
aprīlī Olimpiskajā Skonto hallē. Šajās finālsacen-
sībās var piedalīties tikai tās komandas, kuras ir 
izcīnījušas uzvaru pirmajā sacensību posmā. 

Pierīgas novadu 1.posma sacensības 
1994.– 1997. g. dzimušajām meitenēm un zē-
niem notika 16.martā Zvejniekciema vidussko-
lā, kur skolas abas komandas izcīnīja 1.vietu un 
ieguva tiesības startēt finālā. 

Finālsacensībās spēlēs arī Zvejniekciema 
vidusskolas 1990. -1993.g. dzimušās jaunietes, 
kuras 24. martā ieguva 1.vietu sacensībās, kas 

norisinājās Siguldas Valsts ģimnāzijā.
Savukārt 20.martā Latvijas Jaunatnes 

čempionātā Daugavpilī Zvejniekciema vidus-
skolas „B1” grupas meitenes izcīnīja uzvaras 
pār Preiļu Sporta skolas un Daugavpils Volej-
bola skolas komandām un ieguva tiesības spē-
lēt pirmajā finālgrupā , lai cīnītos par medaļām.

Un 27. martā Latvijas Jaunatnes čempio-
nāta spēles volejbolā „B2” grupas zēniem noti-
ka Zvejniekciema vidusskolas sporta zālē, kur 
mājinieki pārspēja Rīgas Volejbola skolas un 
Cēsu Sporta skolas komandu, iekļūstot pirma-
jā finālgrupā. Arī „B2” grupas zēni šajā grupā 
cīnīsies par medaļām. 

Malači! Lai veicas! 

Zolītes čempionāts pusceļā 
Šogad Saulkrastu čempionāts zolītē risi-

nāsies 6 posmos — 3 posmi gada sākumā, 
3 — beigās. Šobrīd, kad puse turnīra aiz mu-
guras, līderis ir Guntars Johansons, otrajā 
vietā Imants Āboliņš. Trešā kopvērtējuma 
tabulā ir Katrīne Mickāne. Viņa, protams, ir 
arī līdere dāmu konkurencē.

CEĻĀ UZ PAVASARI 

 ■ Izstādes dalībnieki : no kreisās Rasma Garklāva, Ēvalds Krūkliņš, Rasma Krūkliņa, Selga Osīte, Ziedonis Skrīvelis.

Apsveicam „Saulkrastu 
cīrulītis 2010” uzvarētāju

 ■ Konkursa uzvarētāja Anete Grabčika.

Sasniegumi sportā

 ■ Desperado dejotājas.

DESPERADO 10 GADU 
JUBILEJAS KONCERTS
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DOMES ZIŅAS

 ■ Visu aprīļa mēnesi -VJMMS Saulkras-
tu nodaļas audzēkņu darbu izstāde "Ziedi" 
Saulkrastu bibliotēkas lasītavā.

 ■ No 7.aprīļa VJMMS Zvejniekciema nodaļas 
audzēkņu grafikas darbu izstāde "Zvejniekcie-
ma etīdes un kaprīzes" Saulkrastu novada do-
mes 2. stāva foajē.

 ■ 23. aprīlī Saulkrastu domes lielajā zālē iz-
stādes, kas veltīta tēlnieka Jura Mauriņa daiļra-
dei un viņa dzimtas dzīvesstāstiem, atklāšana. 
Sekojiet informācijai par izstādes atklāšanas 
laiku!

 ■ 3. maijā PA „Saulkrastu kultūras un sporta 
centrs” aicina visus saulkrastiešus un pilsētas 
viesus piedalīties izzinoši aktīvā un veselīgā 
akcijā „Mūsu 20”, kuras laikā visiem interesen-
tiem tiks piedāvāta iespēja atrast un apskatīt 
20 objektus, kas radušies Saulkrastos neatka-
rības laikā. Akcijas dalībnieki saņems objektu 
sarakstu ar norādēm un karti, kurā dienas laikā 
būs jāsakrāj atzīmes par objektu apmeklējumu. 
Akcijas sākums pl.12.00 un noslēgums pl.18.00 
Saulkrastu centrā pie Saulkrastu domes ēkas , 
kad arī tiks apbalvoti veiksmīgākie dalībnieki. 
Neizpaliks arī dziesmas, dejas un izdarības, kā 
arī viss, kas piederas pirmssvētku vakaram.

Izstādes Tikšanās

Sacensības

Pasākumi

Mazi bērni pēc cālēniem smaržo,
Pēc pieneņu pūkainām galvām.
Un tu saproti, cita nebūs –
Šī ir vislielākā balva.

Martā reģistrētie jaundzimušie
Tomass Šmits

Adriana Evarte
Loreta Ščerbakova

Saulkrastu novada dome
Raiņa iela 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

...
Tirāža: 2500 eksemplāru

Ņemot vērā to, ka no iedzīvotājiem esam saņēmuši informāciju par 
informatīvā izdevuma „Saulkrastu Domes Ziņas” neregulāro piegādi, 
turpmāk „Saulkrastu Domes Ziņas” būs pieejamas arī Saulkrastu bibliotēkā, 
„Mego” veikalā Zvejniekciemā, kā arī Saulkrastu poliklīnikā pie reģistratūras 
un novada domē. Tālrunis informācijai — 67 142 514 vai 28 634 639.  

Saulkrastu novada dome sirsnīgi 
apsveic jubilejā

 Lauri Bērziņu-Bērzīti
 Aivaru Juri Freimani
 Jāni Graudiņu
 Edīti Kazāku
 Ritu Valiju Kūli
 Ēriku Mici
 Zigrīdu Padunu
 Bruno Karnīti
 Ņinu Klokovu
 Veltu Sedjko
 Elmāru Zātu
 Staņislavu Samoviču
 Uldi Vītolu
 Ainu Alvīni Bērziņu
 Mildu Brikmani
 Austru Viktoriju Brūveri
 Rihardu Ivasku
 Aivaru Banderu
 Valdu Reimani
 Maiju Upīti
 Dainu Bērziņu
 Elzu Eglīti
 Jevgeņiju Kārli Petrovski
 Uldi Veckalnu 

Saulkrastu dome
izsaka līdzjūtību

aizsaulē aizgājušo
tuviniekiem

***
Anastasija Birkāne

22.12.1913.-04.03.2010.

Leonīds Liukonens
15.08.1940.-05.03.2010.

Andris Zīle
25.08.1936.-13.03.2010.

Jezups Mickāns
16.03.1931.-18.03.2010.

Ilga Zaļmeža
15.01.1934.-22.03.2010.

Ludmila Sudraba
20.09.1941.-26.03.2010.

Aivars Gulmanis
14.01.1942.-28.03.2010.

Māris Zāģeris
21.05.1943.-30.03.2010.

Broņislava Lazdauska
04.03.1925.-31.03.2010.

DOMES ZIŅAS

Cienījamie iedzīvotāji!

Cienījamie iedzīvotāji!

Par pašvaldības policijas paveikto martā

Izdevuma noformējumā izmantoti Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu darbi

21.03.2010. plkst. 17.25 no neatlieka-
mās palīdzības dienesta 112 tika saņemta 
informācija, ka Saulkrastos autostāvvietas 
„Koklītes” rajonā uz atlūzuša ledus gabala 
iespējams atrodas vairāki cilvēki. Aizbraucot 
notikuma vietā policijas darbinieki konstatē-
ja, ka VUGD darbinieki ar speciālu glābšanas 
ierīču palīdzību uz ledus gabala esošās per-
sonas nogādā krastā. Policijas palīdzība ne-
bija nepieciešama.

28.03.2010. plkst. 17.08 no neatliekamās 
palīdzības dienesta 112 tika saņemta infor-
mācija, ka Līčos, Saulkrastu novadā Pēte-
rupes krastā applūdusi māja, kurā atrodas 
vairāki cilvēki un nepieciešama palīdzība. 
Notikuma vietā pašvaldības policijas darbi-
nieki ieradās vienlaicīgi ar VUGD darbinie-
kiem, kas no applūdušās mājas evakuēja 
divus pusaudžus, kuri bija atbraukuši ciemos 
pie radiem. Abus pusaudžus piederīgie nogā-
dāja patstāvīgā dzīves vietā.

Marta mēnesī par dažādiem pārkāpu-
miem aizturētas 18 personas. Seši nepilnga-
dīgi jaunieši aizturēti par smēķēšanu publis-
kā vietā.

25.03.2010. Pašvaldības policija kopā ar 
Valsts policijas RRPP Saulkrastu iecirkņa 
darbiniekiem rīkoja reidu lai konstatētu, kā 

Saulkrastu novadā tiek ievērots likuma „Lat-
vijas valsts karoga likums”, 7. panta 2. pun-
ktā noteiktās prasības - Latvijas valsts karo-
gu sēru noformējumā pie publisko personu 
ēkām, privāto tiesību juridisko personu un 
personu apvienību ēkām, kā arī dzīvojamām 
ēkām novieto 25.martā, 14.jūnijā, 17.jūnijā, 
4.jūlijā un decembra pirmajā svētdienā. Par 
likuma prasību neievērošanu 14 gadījumos 
uzsākta lietvedība administratīvo pārkāpumu 
lietā.

Trijos gadījumos uzsākta lietvedība ad-
ministratīvo pārkāpumu lietā par Saulkras-
tu novada domes saistošo noteikumu Nr. 
4 (Saulkrastu pilsētas ar lauku teritoriju 
administratīvās teritorijas un tajā esošo 
nekustamo īpašumu uzturēšanas un sagla-
bāšanas noteikumi) 6. punktā – „Saulkrastu 
pašvaldības komercsabiedrībām atbilstoši 
noslēgtajam līgumam, dzīvokļu īpašnieku 
sabiedrībām, nekustamā īpašuma u.c. terito-
riju īpašniekiem, valdītājiem, pārvaldītājiem, 
lietotājiem un nomniekiem savos objektos 
jānodrošina teritorijas, pagalmu un piegu-
lošās teritorijas kopšanu” noteikto prasību 
neievērošanu. 

V. Kalniņš,
Saulkrastu pašvaldības policijas priekšnieks

Viens mirklis var dzīvi pārvērst par gaismu 
vai ziedu, kad gribas celt pilis un dārzus rītdienai 

sēt,
Jel tici, Tev arī vēl zvaigznes korāļus dziedās 

un pierunās dvēseli pārvarēt tumsu un spēt no 
jauna ar ticību stāties uz likteņa takas.
Lai vienmēr un visur Visaugstākais stāvētu 

blakus,
Lai dvēsele prieku no dzīvības koka var plūkt.

/K.Apšukrūma/

Ar šīm dzejas rindām es gribēju 
pateikties akcijas „Paēdušai Latvijai” 

organizētājiem un ziedotājiem.
Mīļš, mīļš paldies ... 

Saulkrastu novada iedzīvotāja

 ■ Saulkrastu čempionāts basketbolā:
Cepums – SMRT, 10.aprīlī 15.30
Izaicinājums – Saimnieks, 10.aprīlī 16.45
SEEDOT – Baltezers, 10.aprīlī 18.00
Saimnieks – Cepums, 24.aprīlī 15.30
SMRT – Baltezers , 24.aprīlī 16.45
Izaicinājums – SEEDOT, 24.aprīlī 18.00

 ■ Saulkrastu čempionāts galda tenisā, 3.kār-
ta 18.aprīlī 11.00 Saulkrastu sporta centrā. Pie-
teikšanās uz vietas. Iepriekšējo kārtu rezultāti 
www.saulkrasti.lv

 ■ Saulkrastu kausa izcīņa šautriņu mešanā, 
4.kārta 24.aprīlī 19.00 (sacensību vieta tiks 
precizēta, sekojiet informācijai) pieteikšanās 
uz vietas.

 ■ ABL spēles:
20.aprīlī 20.00 Saulkrasti – Lielvārde
11.maijā Saulkrasti - Beverīna

Piedāvā veikt mamogrāfijas 
izmeklējumu

Veselības centrs 4 sadarbībā ar Saulkras-
tu slimnīcu piedāvā veikt mamogrāfijas (krū-
šu dziedzera rentgenoloģisko) izmeklējumu, 
Saulkrastos-2010.gada 20. aprīlī pie Saulkrastu 
slimnīcas -Ainažu ielā 34.

• Ar uzaicinājuma vēstuli no Veselības 
norēķinu centra mamogrāfijas izmeklējums 
Valsts skrīninga programmas (valsts apmak-
sāta krūts vēža profilaktiskā pārbaude) ietvaros 
BEZMAKSAS;

• Ar ģimenes ārsta vai ārstējošā ārsta norī-
kojumu veikt diagnostiku mamogrāfijas izmek-
lējumu - 2Ls;

• Ar ģimenes ārsta vai ārstējošā ārsta no-
rīkojumu, kuram nav līgumattiecības ar Veselī-
bas norēķinu centru – PAR MAKSU.

Pierakstīties uz mobilo mamogrāfiju un 

papildus info pa tālruņiem 67144031; 67143550; 
27866655

Maija vidū paredzēta ekskursija uz Igau-
niju. 18. augustā ekskursija uz Tiroli Austrijā. 
Tuvāka informācija pa tālr.26437766 – Maruta 
Muste.

Saulkrastu pensionāru biedrība pateicas 
Agrim Lapiņam, Aigaram Bārdam un „Skultes 
kokostas” pārvaldniekam par atbalstu pasāku-
ma organizēšanā.

Ņemot vērā to, ka Saulkrastu novada kap-
sētā bez atļaujām ar transportu iebraukt aiz-
liegts, sākot ar 1. aprīli pie Kapu saimniecības 
pārzines ir iespēja saņemt iebraukšanas at-
ļaujas kapu teritorijai. Tuvāka informācija- tālr. 
29719729.

Iedzīvotāju sabiedriskā padome notiks ceturtdien, 22.aprīlī, plkst. 18:00.

Uzņēmēju konsultatīvā padome notiks pirmdien, 26.aprīlī, plkst. 17:00.

 ■ Pensionāru ikmēneša tikšanās otrdien, 
4.maijā plkst.13:00 domes zālē. Piedalīsies ak-
trise Velta Skurstene.
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