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Jau tradicionāli maija beigās Saulkrastu 
novada Dome sveic novada skolēnus, kuri 
mācību gada laikā ieguvuši augstus rezul-
tātus mācību darbā, veiksmīgi piedalīju-
šies olimpiādēs un konkursos, kā arī pierā-
dījuši sevi ar aktīvu sabiedrisko darbu un 
guvuši panākumus radošajās aktivitātēs. 
Šogad Domes Atzinības rakstus un naudas 
balvas saņēma astoņi skolēni. 

No Saulkrastu vidusskolas par augs-
tiem sasniegumiem mācību darbā, novada 
olimpiādēs un sabiedrisko darbību skolas 
līdzpārvaldē apbalvojumu saņēma 12.a 
klases skolniece Kate Krūmiņa. Šīs pašas 
klases skolniece Sanita Rudzāja saņēma 
apbalvojumu par augstiem sasniegumiem 
mācībās. Un par teicamiem sasniegumiem 
mācībās, augstiem vērtējumiem nova-
da un valsts mācību priekšmetu olimpi-
ādēs sumināja 9.  klases skolnieci Annu 
Teodoru Meļķi.

No Zvejniekciema vidusskolas pateicības 
saņēma 12. klases skolniece Sabīne Jegi par 
izciliem sasniegumiem mācībās un augs-
tiem rezultātiem olimpiādēs un konkursos. 
9.a klases skolniece Monta Martinsone sa-
ņēma apbalvojumu par augstiem vērtēju-
miem mācībās un sasniegumiem olimpiādē, 
tostarp arī par aktīvu sabiedrisko darbību. 
Savukārt 6.  klases skolnieci Anniju Dzērvi 
apbalvoja par izciliem rezultātiem mācībās 
un sasniegumiem konkursos, kā arī par sa-
biedriskajām aktivitātēm.

Vidzemes jūrmalas Mūzikas un māks-
las skolas sitaminstrumentu specialitātes 
audzēknis Kaspars Stepe saņēma apbal-
vojumu par aktīvu sabiedrisko darbību ar 
panākumiem piedaloties skolas, novada un 

valsts mēroga koncertos, kā arī par labām 
un teicamām sekmēm mūzikas izglītībā. 
Vizuāli plastiskās mākslas nodaļas audzēk-
ni Katrīnu Kosmačevu sveica par izcilu sas-
niegumu valsts konkursā mācību priekš-
metā “Gleznošana” un labām un teicamām 
sekmēm vizuāli plastiskās mākslas izglītībā.

Saulkrastu novada Domes priekšsēdē-
tājs Ervīns Grāvītis ar gandarījumu pateicās 
arī skolēnu vecākiem un pedagogiem Ivetai 
Pečakai, Rutai Grabčikai, Ilonai Terzunei, 
Inesei Ābolai, Ģirtam Blektem, Svetlanai 
Grūbei, Vijai Skudrai, Mārai Alenai un 
Raimondam Kalniņam par ieguldīto darbu, 
audzinot un izglītojot skolēnus, kuri augsti 
novērtēti ne tikai savās mācību iestādēs, bet 
arī novadu un valsts mērogā.

Kā jau iepriekš informējām, uzņēmums “Met-
rum” sadarbībā ar Saulkrastu novada Domi or-
ganizē tikšanos, lai ikviens novada iedzīvotājs var 
izteikt viedokli un piedalīties Saulkrastu novada 
teritorijas plānojuma 2011.–2023. gadam izstrādē. 

“Saulkrastu Domes Ziņas” šī gada 
maija numurā, kā arī “Metrum” vietnē  

http://www.metrum.lv/lat/projects/place/
plan/article55 ir pieejama aptaujas anketa 
par Saulkrastu novada attīstību. Atgādi-
nām, ka aizpildītās anketas līdz 30.  jūni-
jam var iesniegt Saulkrastu novada Domē, 
2.  stāvā, pie sekretāres, Saulkrastu novada 
bibliotēkā Raiņa ielā 7, Zvejniekciema vidus-

skolas bibliotēkā Atpūtas ielā 1, kafejnīcā “Ne-
ibāde” Rīgas ielā 45 vai arī nosūtīt uz e-pasta 
adresi planojamsaulkrastus@metrum.lv. 

Aicinām uz nākamo tikšanos ar “Metrum” 
darbiniekiem, kas notiks ceturtdien, 16.jūni-
jā, no 13.00 līdz 18.00, saulkrastu novada 
domes zālē, raiņa ielā 8, 2. stāvā.

Uzmanību! Jums ir iespēja iesaistīties Saulkrastu 
teritorijas plānošanas izstrādē

Apsveikti novada labākie skolēni

Kaspars Stepe un ar skolotāju Raimondu 
Kalniņu

Mācību gada izcilākie skolēni un viņu pedagogi
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Steiga, ar kādu Domes vadība maija 
sēdei savīkšīja Saulkrastu novada jauno 
karogu, gandrīz lika padomāt, vai tikai 
atkal nenāk kāds “pasaules gals”, sak’, lai 
ar godu un svarīgām novada zīmēm ieietu 
mūžībā... Taču, ja tā padomā, neba pirmā 
reize, kad domnieku vairākums atbalsta 
sasteigtu un negatavu lēmumu. Tā tas bija 
ar Saulkrastu ģerboni, tā tagad – ar karo-
gu. Žvīgs, žvāgs un gatavs!

Taču ģerbonis vai karogs nav 
nekāds hamburgers, kas gatavots ātrai 
apēšanai. Līdzšinējo ģerboni lietojām 
nepilnus 20  gadus, bet jaunajiem sim-
boliem mūžs varētu būt vēl ilgāks, ce-
rot, ka Latviju atkal nesatricinās kāda 
administratīvi teritoriāla reforma. Un 
būtu taču tikai demokrātijas labāko 
tradīciju cienīgi, ka simbolu izstrādē vai 
vismaz tā apspriešanā Dome iesaistītu 
gan Saulkrastu profesionāļus mākslā 
un dizainā, kuru mums netrūkst, 
gan lielu skaitu iedzīvotāju (uz manu 
aicinājumu pašvaldības vietnē gan tika 
izveidots balsojums par karoga vari-
antiem, taču nepilnās divās nedēļās 

šajā aktivitātē iesaistījās neliela daļa 
Saulkrastu iedzīvotāju, turklāt jāņem 
vērā, ka daudziem internets vispār nav 
pieejams vai viņi to nelieto).Lemjot par 
jauno simbolu, deputātiem visvairāk 
pietrūka profesionāļu padoma – Domes 
vairākuma atbalstīto Saulkrastu no-
vada karoga variantu vairāki manis 
uzrunātie speciālisti (viņu viedokli var 
lasīt laikraksta “Saulkrastu Avīze” jūnija 
izdevumā) atzinuši par neveiksmīgu. 
Gan Rīgas Dizaina un mākslas vi-
dusskolas vides dizaina pasniedzējs 
Armands Jēkabsons, gan Vidzemes 
jūrmalas Mūzikas un mākslas skolas 
direktore dizainere Ieva Lazdauska 
norādīja, ka karoga fonā izmantots divu 
vienādi intensīvu krāsu (zilas un zaļas) 
salikums, taču profesionāli pareizi būtu 
izvēlēties atšķirīgas intensitātes krāsas, 
kādas, piemēram, tika piedāvātas 
pārējos karoga skiču variantos. Tātad 
nav ievērots viens no kompozīcijas 
pamatlikumiem, atzina abi dizaina 
speciālisti. Deputāti pieņēma karoga 
variantu ar defektu.

Esmu pārliecināta, ka arī ģerboņa gala-
versijas apspriešanā noderētu profesionāļu 
vērtējums, tāpat jaunā vides objekta – afi-
šu staba – veidols prasīt prasījās pēc diza-
ineru konsīlija.

Pagājušā sasaukuma laikā man radās 
iecere veidot Saulkrastu mākslinieku, 
dizaineru, arhitektu konsultatīvo pado-
mi, taču laika trūkuma dēļ to neizdevās 
īstenot. Jauno simbolu šaubīgā kvalitāte 
liek domāt, ka šāda padome būtu bijis 
labs padomdevējs un palīdzētu novērst 
tik elementāras kļūdas kā gadījumā ar 
karogu. Zinu, ka daudziem Saulkrastu 
māksliniekiem, dizaineriem, arhi-
tektiem, daiļdārzniekiem patiesi rūp 
sava novada tēls un viņi būtu gatavi 
iesaistīties padomes darbā, gan snied-
zot profesionālus padomus Saulkrastu 
tēla un vides veidošanas jautājumos, 
gan piedāvājot idejas, kā mūsu nova-
dam kļūt skaistākam. Ceru, ka manu 
priekšlikumu viedot šādu padomi 
atbalstīs Saulkrastu novada Domes 
deputātu vairākums.

Ilze Pētersone, deputāte

Žvīgs, žvāgs – karogs gatavs

Pēc novadu reformas tika uzsākts darbs 
pie jaunās Saulkrastu novada simbolikas. 
2010. gadā tika apstiprināts Saulkrastu 
novada ģerbonis, kura autors ir Saulkrastu 
iedzīvotājs “Baltijas Dizaina aģentūra” ra-
došais direktors Aivars Paiders.

Ņemot vērā, ka Saulkrastu simbolikai 
jābūt vienotā stilistikā atbilstoši heraldi-
kas principiem, izstrādāt Saulkrastu nova-
da karogu tika uzticēts ģerboņa autoram. 
Izstrādātie varianti tika nosūtīti Valsts 
Heraldikas komisijai, kas „skaidri sapro-
tamā literārā motīva, vizuālā risinājuma 
un krāsu salikuma un proporciju” dēļ kā 
piemērotāko atzina variantu, kura pamatā 
ir Saulkrastu pamatvērtības – skaistā daba: 
zila jūra, ūdens, debesis un zaļas kāpas, 
kam pāri zelta saule.

Apskatīt un nobalsot par piemēro-
tāko Saulkrastu novada karoga variantu 
saulkrastiešiem bija iespējams Saulkrastu 
novada vietnē internetā. Arī interneta bal-
sojums apstiprināja profesionāļu izvēli, kā 
rezultātā Saulkrastu novada Dome 2011. 
gada maija sēdē apstiprināja Saulkrastu 
novada karogu.

Joprojām spēkā paliek arī Saulkrastu 
pilsētas karogs, kuram vienā pusē ir izšūts 
burinieks, kas vēsta par senajām kuģu bū-
vēšanas tradīcijām Saulkrastos, bet otrā 
pusē pilsētas ģerbonis. 

Normunds Līcis,
Saulkrastu novada Domes 

priekšsēdētāja vietnieks

Apstiprināts 
Saulkrastu 
novada karogs

Saulkrastu novada pašvaldība uzsākusi 
celiņu rekonstrukciju Baltajā kāpā.

Par plānotajiem darbiem informē 
Saulkrastu novada Domes priekšsēdētāja 
vietnieks Normunds Līcis: “Baltā kāpa ir 
vērtīgākais un atpazīstamākais Saulkras-
tu dabas objekts, un tā ir kļuvusi par 
Saulkrastu simbolu. Ņemot vērā vietas 
nozīmību un intensīvo noslogojumu, ne-
pieciešams katru gadu ieguldīt līdzekļus 
teritorijas labiekārtošanā un kāpas aizsar-
dzības pasākumu veikšanā.  

Šajā gadā Baltajā kāpā tika plānots ierī-
kot jaunus celiņus vietās, kur apmeklētāji 
rada vislielākos bojājumus kāpai. Tomēr 

atklājās, ka esošās koka laipas ir sasnie-
gušas kritisko nolietojumu un margas ne-
nodrošina nepieciešamo noturību, kā arī 
izveidojies bīstams kāpas nogruvums, kas 
apdraud skatu terases noturību.

Darbu ietvaros tiks izbūvēts celiņa 
posms no autostāvvietas līdz koka kāp-
nēm, nomainīts kāpņu posms līdz lape-
nei, atjaunotas Baltās kāpas lapenes koka 
konstrukcijas un nomainīta grīda, izvei-
dota slīpa uzbrauktuve pie lapenes vides 
pieejamības nodrošināšanai, pārbūvēts 
lapenes priekšlaukums un skatu terase, iz-
vietotas jaunas atkritumu urnas. Visi ele-
menti tiks izbūvēti no dziļi impregnētiem 

kokmateriāliem.
Savukārt Baltās kāpas stāvlaukumā 

tiks uzstādīts stāvvietas biļešu automāts 
un videonovērošanas kameras.

Darbi pilnībā tiks pabeigti līdz 30. jū-
nijam.

Nākamajā gadā, iespēju robežās, plā-
nojam turpināt esošo koka elementu pār-
būvi, ierīkot vides pieejamības prasībām 
atbilstošu celiņu līdz lapenei, kā arī meklēt 
risinājumus, kā pasargāt kāpu no Inčupes 
ietekmes. Tāpat tiek domāts par iespēju 
izvietot elegantu, vieglas konstrukcijas tēj-
nīcu ar tualetēm.”

Saulkrastu novada Dome aicina Bal-
tās kāpas apmeklētājus būt saprotošiem 
un pret vides vērtībām izturēties saudzīgi, 
pārvietojoties tikai pa iekārtotajām lai-
pām, kā arī rūpēties, lai bērni un jaunieši 
nelēkātu un nebrucinātu kāpu.

Rekonstrukcijas darbi Baltajā kāpā

Bērnu vecāki, kuriem 2011. gadā ir 
piedzimis bērns, kura pastāvīgā dzīvesvie-
ta deklarēta Saulkrastu novadā, Saulkrastu 
sociālā dienestā var saņemt pašvaldības 
piešķirto bērna piedzimšanas pabalstu.

Lai to saņemtu, vecākam, kura deklarētā 
dzīvesvieta ir Saulkrastu novadā, Saulkras-
tu sociālā dienestā jāraksta iesniegums par 
pabalsta piešķiršanu, kurā jānorāda sava 
deklarētā dzīvesvieta un jāuzrāda pase.

Tālrunis informācijas precizēšanai – 
67142511.

Sigita Kliedere, 
sociālais darbinieks darbam

 ar ģimenēm ar bērniem

Sociālais dienests piešķirs 
bērna piedzimšanas 
pabalstu
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Šogad pilsētas svētki norisināsies 
no 1.  līdz 3.  jūlijam ar moto “visi uz 
saulkrastiem – pa lieliem tiltiem un ma-
ziem tiltiņiem!”.

Piektdien, 1. jūlija vakarā, no plkst. 19.00 
Baltā kāpa gaidīs viesus, lai satiktos roman-
tiska mūzika un glezniecība. Notiks smilšu 
figūru būvēšana un labāko figūru gratulā-
cija, un būs iespēja iegūt savā īpašumā īstu 
mākslinieka gleznotu portretu un pašam 
līdzdarboties mākslinieciskā jaunradē.

Plkst. 21.30 visu priekam ar 20.  gs. 
60.  un 70.  gadu romantisko latviešu 
dziesmu programmu (J.  Sildegs, R.  Ore, 
V.  Īgenberga, R.  Pauls, Ģ.  Ramanis) uz-
stāsies sieviešu vokālais ansamblis “Ne-
aizmirstulītes” (apvienībā dzied un radoši 
izpauž sevi četras jaunas dāmas Lauras 
Leontjevas vadībā; visas dalībnieces pavi-
sam nesen absolvējušas Latvijas Mūzikas 
akadēmiju) un metāla pūšamo instrumen-
tu kvintets “Live Brass”, kā arī komponista 
J. Sildega dēls Ivo Sildegs.

Sestdien, 2.  jūlijā, no plkst. 8.00 
Saulkrastu centrā svētku tirgus  – amat-
nieki, rokdarbnieki un visi pirkt un pārdot 
gribētāji laipni aicināti!

Plkst. 9.00 rīts Saulkrastos sāksies ar 
tradicionālo rīta modināšanu kopā ar pū-

tēju orķestri “Neibāde”. 
Plkst. 9.00 futbola sacensības Zvej-

niekciema stadionā.
No plkst. 11.00 sacensības basketbolā 

(GHETO) un volejbolā (MIX grupas) pie 
aktīvās atpūtas kompleksa “Koklītes”. 

Plkst. 12.00 galda teniss brīvā dabā 
Saulkrastu centrā.

Plkst. 12.00 Saulkrastu centrā tre-
šā Vislatvijas ātradīšanas čempionāta 
Saulkrastu posms un viena no visvecā-
kajiem Saulkrastu tiltiem apadīšana pie 
Saulkrastu Pēterupes ēv. lut. baznīcas.

Rokdarbnieku pulciņa jaunākie darbi 
izstādē “Lejā, pie upītes” Saulkrastu Do-
mes zālē – visas dienas garumā ikvienam 
iespēja redzēt skaistāko, kas tapis pēdējā 
gada laikā. Rokdarbnieces varēsim sastapt 
ātradīšanas čempionātā.

visi, kuri vēlas piedalīties Pēterupes 
tilta apadīšanā, laipni aicināti sazinā-
ties ar saulkrastu rokdarbnieku pulciņa 
vadītāju gunu lāčaunieci (26357992). 
Padarīsim Pēterupes tiltu skaistāku visi 
kopā!

Plkst. 13.00 Saulkrastu centrā, pie Bī-
riņu ielas izejas uz jūru, lustīga dancošana 
tradicionālajā dienas koncertā “reiz uz 
tilta satikās...”. Piedalās Saulkrastu māks-

linieciskie kolektīvi un viņu viesi.
Plkst. 19.30 svētku gājiens no Saulkras-

tu Domes līdz brīvdabas estrādei. Šogad 
svētku gājiena devīze ir “ikviens var tiltu 
būvēt!”.

aicinām visus saulkrastiešus pieda-
līties gājienā, padarot svētkus košākus! 
Pieteikšanās pa tālruni 67954179 (darba 
dienās no 10.00 līdz 18.00).

Plkst. 20.00 svētku sarīkojums brīv-
dabas estrādē “Brauciet lēnām pār tiltu, 
draugi!”. Piedalās Saulkrastu māksliniecis-
kie kolektīvi un viesi no Lietuvas. Pēc sa-
rīkojuma balle ar “Musiqq”, K. Krievkalna 
instrumentālo grupu, DJ Rudais.

Svētdien, 3. jūlijā, no plkst. 6.30  līdz 
10.30. Makšķerēšana jūrā. Starts un finišs 
aktīvās atpūtas centrā “Koklītes”. 

Saulkrastu kausa izcīņa Nacionālajā 
suņu daudzcīņā un visu šķirņu suņu izstāde 
plkst. 10.00 Zvejniekciema stadionā. Infor-
mācija dalībniekiem – www.dogjurmala.lv. 

Plkst. 16.00 otrais Saulkrastu koklētāju 
saiets “Koklē vēju vanadziņš”  – dalībnie-
ku lielkoncerts kultūras namā “Zvejniek-
ciems”.

Sarīkojumos ieejas bez maksas!
PA “Saulkrastu kultūras 

un sporta centrs”

Jūnija sākumā pirmsskolas izglītības 
iestādes “Rūķītis” kolektīvs svinēja bēr-
nudārza 60. gadu jubileju. Siltajā un sau-
lainajā 5.  jūnija dienā Saulkrastu novada 
Domes zālē notika jubilejas koncerts, kur 
skanēja skanīgas dziesmas, ritēja raits un 
rotaļīgs dejas solis, kā arī klātesošie varēja 
kavēties atmiņās par interesanto, nebēd-
nīgo un prieka pilno “dārziņā” pavadīto 
laiku. 

Pateicības par ieguldīto darbu un laba 
vēlējumus saņēma viss bērnudārza kolek-
tīvs. Arī novada Dome sveica darbiniekus, 
un ar pateicības rakstiem īpaši tika sumi-
nātas darbinieces, kuras bērnudārzam vel-

tījušas darba mūža lielāko daļu. Vadītājas 
vietniece izglītības jomā Rota Ļihačeva un 
pirmsskolas skolotāja Ligita Rozenberga 
“Rūķītī” nostrādājušas 30  gadus, pavāre 
Rudīte Duka un skolotājas palīdze Nadež-
da Šutova  – 28, šefpavāre Ilga Bērziņa  – 
26, Alla Gantimurova  – 24, pirmsskolas 
skolotāja un arodgrupas vadītāja Daiga 
Sekle, pirmsskolas skolotāja Nadja Žurdzi-
ņa un skolotāja palīdze Ļubova Vasiļjeva – 
23, pirmsskolas skolotājas Iveta Mizāne un 
Ilze Linde – 22 un pirmsskolas skolotājas 
Sigita Sakne, Iveta Zirne un skolotāja palī-
dze Daina Hāzenfusa – 20 gadus.

Aicinām visus uz Saulkrastu svētkiem

Līdz ar saulaina un karsta laika iestāša-
nos, lai radītu droši vidi, pasargātu sevi un 
citus no nelaimes gadījumiem, Saulkrastu 
Pašvaldības policijas Glābšanas dienests 
aicina atpūtniekus ievērot drošības notei-
kumus un atcerēties, ka Saulkrastu nova-
da administratīvās teritorijas peldvietās ir 
aizliegts

•	 vest dzīvniekus pastaigā un 
peldināt,

•	 peldēt aiz peldvietu 
norobežojuma bojām,

•	 celt teltis, kurt ugunskurus,
•	 braukt ar mehāniskiem 

transportlīdzekļiem,
•	 izmantot kuģošanas līdzekļus.

Izturēsimies atbildīgi pret sevi un citiem!

“Rūķītim” apaļa jubileja

Drošība 
peldvietās
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Lai gan ziema šogad bija barga un 
gara, tūrisma sezona atnākusi ar patīka-
miem pārsteigumiem.

Šogad darbību uzsāk jauni tūrisma uz-
ņēmumi: brīvdienu mājas “Uzkalni” (8 gul-
tas vietas),vasaras grila kafejnīca un koktei-
ļu bārs “Glābšanas stacija”, sulu, kokteiļu un 
uzkodu tirgotavas Baltās kāpas stāvlauku-
mā un Vidrižu ielas galā pie jūras.

Darbību paplašinājusi Saulkrastu velo-
sipēdu muzeja velo darbnīca un noma. Jā-
piemin, ka 14. maijā “Muzeju nakts 2011” 
ietvaros muzeju apmeklēja 320 dalībnieku. 

Pagājušā gadā darbību uzsāka kafej-
nīca un picērija “Neibāde”, savukārt šo-
gad tika paplašinātas kafejnīcas telpas un 
pakalpojumu klāsts. Ir izveidota biljarda 
telpa, kā arī ir iespēja nodrošināt ar ēdinā-
šanu tūristu grupas, iepriekš piesakot savu 

vizīti pa tālruni 28200207.
Laimes un veiksmes brīnumainā Vi-

dzemes keramika un roku darināti izstrā-
dājumi tagad pieejami Arņa Preisa kera-
mikas salonā Ainažu ielā 6 un rokdarbu 
salonā “Pūra lāde” Ainažu ielā 20. 

Kā jaunumu jāpiemin radošā apvienība 
“Seasidefeeling”, kas ar atraktīvām idejām 
un aktivitātēm vēlas palīdzēt Saulkrastiem 
kļūt interesantākiem, oriģinālākiem un 
skaistākiem pilsētas viesu un iedzīvotāju 
acīs. Idejas pamatā ir parādīt cilvēkiem to, 
cik dažādi un skaisti var baudīt dzīvi pie 
jūras Saulkrastos. Visas vasaras garumā 
ieplānotas radošas darbnīcas un dažādas 
aktivitātes lielākajos pilsētas pasākumos.

Jūnija sākumā uzsākti rekonstrukcijas dar-
bi Baltās kāpas teritorijā, kur notiek laipu, kāp-
ņu un skatu platformas atjaunošana, savukārt 

Saulrieta takā, kas ir iemīļota pastaigas vieta, 
Lielās talkas laikā uzstādītas jaunas norādes.

Tāpat jāpiemin, ka šovasar darbu sāks 
bērnu rotaļlaukums Zvejniekciemā. Lau-
ku atbalsta dienesta atzinīgi novērtētā 
projekta ietvaros norit jauna bērnu rotaļu 
laukuma būvniecība. Projekts ir nozīmīgs 
ne tikai Saulkrastu novada iedzīvotājiem, 
bet arī tā viesiem. Rotaļu laukumā bērni 
varēs droši atpūsties, un tā būs ainaviski 
patīkama un sakārtota vieta novadā. 

Novada iedzīvotājus un viesus priecēs ne 
tikai jauni pakalpojumi, atpūtas, iepirkšanās 
un apskates vietas, bet arī interesanti pasākumi.

29. maijā Saulkrastu brīvdabas estrāde 
sezonu sāka ar Edgara Liepiņa piemiņas 
koncerts “Dzied’ ar mani, tautu meita”. Jā-
teic, ka pāris gadus šis tradicionālais un no-
zīmīgais pasākums nenorisinājās Saulkras-

tos, bet dubults prieks par tā atgriešanos.
Jau otro gadu par pulcēšanās vietu 

Amerikāņu auto salidojumam izvēlē-
ti Saulkrasti. 6.  starptautisko amerikāņu 
auto salidojuma “Saulkrasti 2011. Wan-
ted!” auto parāde un dažādas uzjautrino-
šas atrakcijas norisinājās 4. jūnijā. 

Mūzikas klubs “Katrīnbāde” 10.  jūni-
jā svin 2  gadu jubileju, un katru nedēļas 
piektdienu un sestdienu priecēs dejot mī-
ļotājus ar interesantiem un muzikāliem 
vakariem. Vasaras programma apskatāma 
www.katrinbade.lv. 

No 1. līdz 3. jūlijam tradicionāli norisinā-
sies Saulkrastu pilsētas svētki. Tie šogad būs 
saistīti ar tiltiem; tādēļ īpašu godu parādī-
sim tiem tiltiem un tiltiņiem, kurus zina visi 
saulkrastieši, un tiem, kuri vēl ir nezināmi.

22.  jūlijā Saulkrastu brīvdabas estrādē 
būs skatāma “Muzikālā teātra 7” komēdi-
jas pirmizrāde “Grēku kalna dēkaiņi”.

Tāpat brīvdabas estrādē ir paredzēti 
nedēļas nogales koncerti.

No 18. līdz 23. jūlijam 14. reizi norisinā-
sies saulkrastiešu un novada viesu iemīļotais 
“Saulkrasti Jazz 2011” festivāls. Kopš maija 
sākuma iespējams pieteikties meistarkla-
sēm. Šogad starp pasniedzējiem būs tādas 
pasaules mēroga mūziķi kā Bolle Diekmann, 
Maren Kessler un David Schwarz no Vācijas, 
Bruce Becker un David Becker no ASV, Karl-
heinz Miklin no Austrijas. Plašāka informā-
cija par festivāla norisi www.saulkrastijazz.lv.

Šī būs pirmā tūrisma sezona Saulkrastu 
Tūrisma informācijas centram jaunajās tel-
pās, Ainažu ielā 13b. Šogad pilsētas viesiem 
tiks piedāvāts tūrisma ceļvedis “Saviļņojošā 
Vidzeme”, kurš tapis sadarbībā ar Alojas, 
Limbažu un Salacgrīvas novadiem, māks-
linieciski noformēta Saulkrastu karte, kurā 
atzīmēti nozīmīgākie tūrisma objekti un 
atpūtas vietas, kā arī glābšanas dienesta un 
sabiedriskā transporta kontaktinformācija. 
Tradicionāli, tiks izdots tūrisma ceļvedis 
ar Saulkrastu novada vasaras piedāvājumu 
latviešu, krievu un angļu valodās, kā arī, sa-
darbībā ar Saulkrastu novada domi ir izdo-
ta avīze “Saulkrastu vasara 2011”. 

Informāciju sagatavoja 
Gita Memmēna

Radošā apvienība “Fotomobilizācija” 
aicina saulkrastiešus iesaistīties fotoizstā-
des “Svētki” veidošanā. Aicināti piedalīties 
visi: mazi, lieli, foto profesionāļi un svēt-
dienas fotogrāfi.

kas jādara?
līdz 25.  jūnijam darbi, kas atbil-

stu nosaukumam “svētki” (fotogrā-
fijas izmērs 20  x  30  cm) jāatnes uz 
saulkrastu tūrisma informācijas cen-
tru ainažu ielā 13 b vai jānosūta (digi-
tālie faili līdz 20 gab.) uz e-pasta adresi  
harijszemitis@gmail.com. 

Atsūtītajos attēlos var būt pilsētas svēt-
ki, lieli vai mazi pasākumi, laiks pirms 
vai pēc svētkiem, bet varbūt svētku izjūta 
slēpjas kaut kur citur? Iepriecināsim ska-
tītājus – saulkrastiešus un Saulkrastu cie-
miņus! No atsūtītajiem failiem tiks atlasīti 
izstādes darbi.

lūdzam norādīt vārdu, uzvārdu un 
tālruņa nr., pa kuru iespējams fotogrā-
fiju autoru sazvanīt!

Fotogrāfiju ekspozīciju atklās Saul-
krastu pilsētas svētku laikā 1.  jūlijā un to 
varēs apskatīt visu jūliju.

AICINA...
...pieteikties vēlēšanu iecirkņa komisijas darbam Zvejniekciemā tautas nobalso-

šanai par 10. Saeimas atlaišanu. Kandidātu pieteikšanās no 6. līdz 22. jūnijam.
Informācija un pieteikuma anketa atrodas pie Saulkrastu novada Domes sek-

retāres (67951250) vai pie Saulkrastu novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētājas 
(29498563).

saulkrastu novada vĒlĒŠanu komisija 

INFORMĒ...
...iedzīvotājus, ka jūnijā turpinās parakstu vākšana Saulkrastu novada Domē, 

Raiņa ielā 8, katru dienu no plkst. 9.00 līdz 13.00 (arī sestdienās un svētdienās):
par tautas nobalsošanas ierosināšanu par apturētajiem likumiem “Grozījumi li-

kumā “Par valsts pabalstu izmaksu laika periodā no 2009. gada līdz 2012. gadam””, 
“Grozījums likumā “Par maternitātes un slimības apdrošināšanu”” un “Grozījumi 
likumā “Par apdrošināšanu bezdarba gadījumam”” līdz 16. jūnijam ieskaitot.

dodoties parakstīties, līdzi jāņem derīga latvijas pilsoņa pase.

Tūrisma sezona klāt!

Aicinājums iesūtīt bildes 
Saulkrastu pilsētas 
svētku izstādei!
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saistošie noteikumi nr. 4
Apstiprināti ar Saulkrastu novada Domes 2011. gada 30. marta sēdes lēmumu (protokols Nr. 7 § 59) 

Precizēti ar Saulkrastu novada Domes 2011. gada 25. maija sēdes lēmumu (protokols Nr. 11 § 36)

Par materiālo palīdzību Saulkrastu novadā
Izdoti saskaņā ar LR likuma “Par pašvaldībām” 43. panta trešo daļu

1. vispārīgie noteikumi
1.1. Materiālās palīdzības mērķis ir 

veicināt demogrāfiskā stāvokļa uzlaboša-
nos Saulkrastu novadā, veicināt personu 
motivāciju savu pamatdzīvesvietu deklarēt 
Saulkrastu novadā un materiāli atbalstīt, 
neizvērtējot viņu materiālo stāvokli. 

1.2. Šie noteikumi nosaka materiālās 
palīdzības sniegšanas un saņemšanas kār-
tību, personām (ģimenēm), kuras savu pa-
mata dzīvesvietu ir deklarējušas Saulkrastu 
novadā un ir sasniedzamas Saulkrastu no-
vada Domes administratīvajā teritorijā.

1.3. Šie noteikumi nosaka Saulkrastu 
novada materiālās palīdzības veidus, ap-
mērus, kā arī pieņemto lēmumu apstrīdē-
šanas un pārsūdzības kārtību.

2. materiālās palīdzības piešķiršanas 
kārtība

2.1.Par materiālās palīdzības piešķirša-
nu lemj Saulkrastu novada pašvaldības so-

ciālais dienests, saņemot personas iesnie-
gumu un tam pievienotos nepieciešamos 
dokumentus.

3. vienreizējā materiālā palīdzība, neiz-
vērtējot ģimenes (personas) ienākumus

3.1.Vienreizēja materiālā palīdzība 
Latvijas Republikas proklamēšanas dienā 
18.  novembrī represētām nestrādājošām 
pensijas vecuma personām Ls 30 apmērā, 
uzrādot represēto apliecību, ja lēmumu 
par politiski represētās personas statusa 
piešķiršanu nav pieņēmusi Saulkrastu no-
vada pašvaldība.

3.2.Vienreizēja materiālā palīdzība par 
jaundzimušu bērnu:

3.2.1. tiesības saņemt materiālo palī-
dzību Ls 200 par katru jaundzimušo ir, ja 
abi vecāki ne mazāk kā divpadsmit mēne-
šus pirms bērna reģistrācijas ir deklarējuši 
savu pamata dzīves vietu Saulkrastu nova-
dā un jaundzimušā dzīves vieta ir deklarē-

ta Saulkrastu novadā,
3.2.2. tiesības saņemt materiālo pa-

līdzību Ls 100,00 par katru jaundzimušo 
ir, ja viens no vecākiem ne mazāk kā div-
padsmit mēnešus pirms bērna reģistrāci-
jas ir deklarējis savu pamata dzīvesvietu 
Saulkrastu novadā un jaundzimušā dzī-
vesvieta ir deklarēta Saulkrastu novadā.

3.3. Materiālās palīdzības saņemšanai 
vienam no vecākiem Saulkrastu sociālajā 
dienestā jāiesniedz iesniegums. 

4. lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzī-
bas kārtība

4.1. Par Saulkrastu novada pašvaldības 
sociālā dienesta lēmumu piešķirt materi-
ālo palīdzību klients tiek informēts nor-
matīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

4.2. Saulkrastu sociālā dienesta pie-
ņemto lēmumu var apstrīdēt Saulkrastu 
novada Domē.

4.3. Saulkrastu novada Domes pie-

ņemto lēmumu var pārsūdzēt Admi-
nistratīvajā rajona tiesā Administratīvā 
procesa likumā noteiktajā kārtībā.

5. noslēguma jautājumi
5.1. Materiālo palīdzību jaundzimušā 

vecākiem izmaksā 30 dienu laikā pēc pa-
balsta piešķiršanai nepieciešamo doku-
mentu saņemšanas.

5.2. Materiālo palīdzību var pieprasīt 
6  mēnešu laikā no bērna piedzimšanas 
dienas.

5.3. Materiālās palīdzības piešķiršana 
par jaundzimušo bērnu attiecināma uz bēr-
niem, kas dzimuši pēc 2011. gada 1. janvāra.

6. saistošo noteikumu publicēšana
6.1. Šie saistošie noteikumi publicēja-

mi un tie stājas spēkā likuma “Par pašval-
dībām” 45. pantā noteiktajā kārtībā.

E. Grāvītis, 
Domes priekšsēdētājs 

Saulkrastu novada Domes Nekustamo 
īpašumu nodaļa, veicot analīzi par 
Nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) at-
vieglojumu piemērošanu 1.  un 2.  grupas 
invalīdiem 2011. gada 1. ceturksnī konsta-
tēja, ka saskaņā ar 31.  03.  2010. Saistošo 
noteikumu Nr. 7 “Par nekustamā īpašuma 
nodokļa atvieglojumu piemērošanu atse-
višķām nodokļu maksātāju kategorijām 
Saulkrastu novadā” NĪN atvieglojumi pie-
mēroti vienam 1. grupas invalīdam un di-
viem 2. grupas invalīdiem, bet vairākiem 
invalīdiem nācies atteikt NĪN atviegloju-

ma piemērošanu, jo, pēc Saulkrastu Domē 
pieejamās informācijas, uz tiem nevar 
attiecināt apzīmējumu “vientuļš” (īpašu-
mā deklarētas citas personas un ģimenes 
locekļi).  

Saņemot NĪN atvieglojuma noraidīju-
mu, Saulkrastu novada Dome saņēmusi no 
invalīdiem rakstiskus un telefoniskus iebil-
dumus, ka viņu īpašumā deklarētās citas 
personas vai ģimenes locekļi reāli nedzīvo, 
bērni atrodas ārzemēs vai ir bezdarbnieki, 
kas jābalsta no invalīda pensijas. 

Lai izvairītos no subjektīvu lēmu-

mu pieņemšanas un, ņemot vērā, ka 
Saulkrastu novada Domes Sociālā dienes-
tā ir reģistrēts neliels invalīdu skaits (8 pir-
mās grupas un 25  otrās grupas invalīdi), 
kas ir NĪN maksātāji, tiek pieņemts Domes 
lēmums par grozījumiem 31.  03.  2010. 
Saistošo noteikumu Nr. 7 “Par nekustamā 
īpašuma nodokļa atvieglojumu piemēro-
šanu atsevišķām nodokļu maksātāju kate-
gorijām Saulkrastu novadā” punktos 2.1. 
un 2.2., izslēdzot no teksta vārdu “vientu-
ļiem” un 5. punktu.

E.Grāvītis, Domes priekšsēdētājs

saistošie noteikumi nr. 5
Apstiprināti Saulkrastu novada Domes sēdē 2011. gada 27. aprīlī  (protokols Nr. 9 § 52)

Grozījumi 2010. gada 31. marta saistošajos noteikumos 
Nr. 7 “Par nekustamā īpašuma 

atvieglojumu piemērošanu atsevišķām nodokļu 
maksātāju kategorijām”

Izdoti saskaņā ar likuma   “Par nekustamā īpašuma nodokli”   5. panta trešo daļu 

Izdarīt 2010. gada 31. marta saistošajos 
noteikumos Nr.  7 “Par nekustamā īpašu-
ma nodokļa atvieglojumu piemērošanu at-

sevišķām nodokļa maksātāju kategorijām 
Saulkrastu novadā” šādus grozījumus:

1. svītrot noteikumu 2.1. un 

2.2. apakšpunktā vārdu “vientuļiem”;
2. svītrot noteikumu 5. punktu.

E.Grāvītis, Domes priekšsēdētājs

Saulkrastu novada Domes saistošo noteikumu Nr. 5 “Grozījumi 2010. gada 31. marta saistošajos 
noteikumos Nr. 7 “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu atsevišķām nodokļu 

maksātāju kategorijām” 

paskaidrojuma raksts

Saulkrastu novada Dome 25. 05. 2011. 
pieņēma lēmumu “Par detālplānojuma 
zemes gabalam Rīgas ielā 71A, Saulkras-
tos” pirmās redakcijas nodošanu sabied-
riskajai apspriešanai un atzinumu saņem-
šanai” (sēdes protokols Nr. 11 § 33).

Sabiedriskā apspriešana termiņš no-
teikts no 2011. gada 6.  jūnija līdz 1.  jūli-
jam. Sabiedriskās apspriešanas laikā detāl-
plānojuma pirmā redakcija būs izstādīta 
Saulkrastu novada Domes 1.  stāva vesti-
bilā, Raiņa ielā 8.

Rakstiskus priekšlikumus un ierosi-
nājumus var iesniegt Saulkrastu būvval-
dē Raiņa ielā 8, Saulkrastos, darba dienās 
Domes darba laikā.

Sabiedriskās apspriešanas sanāks-
me 27.  06.  2011. plkst. 18.00 Saulkras-
tu būvvaldē, 101.  kabinetā, Raiņa ielā  8, 
Saulkrastos, Saulkrastu novadā.

Paziņojums par 
detālplānojuma 
Rīgas ielā 71A, 

Saulkrastos, 
pirmās redakcijas 

nodošanu 
sabiedriskajai 
apspriešanai 
un atzinumu 
saņemšanai
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i. vispārīgie jautājumi 
1.1. Saistošie noteikumi nosaka 

Saulkrastu novada administratīvajā terito-
rijā esošo maksas autostāvvietu, kas atro-
das ielu sarkano līniju robežās, lietošanas 
kārtību. 

1.2. Saistošajos noteikumos lietotie 
termini: 

1.2.1. autostāvvietas kontrolie-
ris  – autostāvvietas pārvaldītāja darbi-
nieks, kura pienākumos ietilpst autostāv-
vietas lietotāju apkalpošana un šo notei-
kumu ievērošanas kontrole.

1.2.2. elektroniskā kontroles iekār-
ta – ierīce, kas nodrošina iespēju norēķināties 
par maksas autostāvvietas lietošanu ar priekš-
apmaksu un, kas, pamatojoties uz maksas au-
tostāvvietas lietotāja veikto samaksu, izsniedz 
maksājumu apliecinošu dokumentu – čeku, 
kurā norādīts datums, laiks, līdz kuram sa-
maksāts par maksas autostāvvietas lietošanu, 
samaksātā summa, kā arī maksas autostāv-
vietu pārvaldītāja rekvizīti.

1.2.3. maksas autostāvvieta – spe-
ciāli mehānisko transportlīdzekļu novie-
tošanai izveidota un aprīkota Saulkrastu 
novada sarkano līniju un pašvaldības val-
dījumā esošās teritorijas robežās. 

1.2.4. maksas autostāvvietas lie-
tošana  – transportlīdzekļa iebraukšana 
maksas autostāvvietā un apturēšana uz 
laiku, kas pārsniedz 5 minūtes.

1.2.5. maksas autostāvvietas lie-
totājs  – transportlīdzekļa vadītājs, kas 
iebraucis transportlīdzekli maksas auto-
stāvvietā tās darba laikā un apturējis to uz 
laiku, kas pārsniedz 5 minūtes.

1.2.6. maksas autostāvvietas lie-
tošanas priekšapmaksa  – samaksa, ko 
maksas autostāvvietas lietotājs veic, iz-
mantojot elektronisko kontroles iekārtu.

1.2.7. maksas autostāvvietas pār-
valdītājs  – pašvaldības kapitālsabiedrība, 
kura organizē un nodrošina autostāvvietu 
ierīkošanu, uzturēšanu, apkalpošanu un 
pārvaldīšanu saskaņā ar šiem saistošajiem 
noteikumiem un Saulkrastu novada do-
mes deleģējuma līgumu.

1.2.8. transporta līdzekļa riteņu 
bloķēšanas iekārta  – speciāla ierīce, ar 
kuras palīdzību uz aizturējuma tiesības 
pamata (Civillikuma panti 1734.–l740.) 
tiek aizturēts transporta līdzeklis līdz brī-
dim, kamēr autostāvvietas lietotājs nav ap-
mierinājis pārvaldītāja prasījumu samak-
sāt par autostāvvietas lietošanu atbilstoši 
šiem noteikumiem.

1.3. Šie saistošie noteikumi ir obligāti 
visiem maksas autostāvvietu lietotājiem, 

kas apturējuši transportlīdzekli maksas 
autostāvvietā uz laiku, kas pārsniedz 5 mi-
nūtes.

1.4. Maksas autostāvvietas darba laiks 
ir norādīts ar papildzīmi zem ceļa zīmes 
“Stāvvieta” un tas ir katru dienu no plkst. 
8.00 līdz 23.00 šādā periodā:

1.4.1. 2011.  gadā  – no 1.  jūnija līdz 
10. oktobrim;

1.4.2. 2012.  gadā  – no 20.  aprīļa līdz 
10. oktobrim;

1.4.3. 2013.  gadā  – no 20.  aprīļa līdz 
10. oktorim.

ii. samaksa par maksas autostāvvietas 
lietošanu

2.1.  Maksas autostāvvietas lietotā-
jam jāmaksā maksa (pamattarifs) par au-
tostāvvietas izmantošanu, kura veicama 
priekšapmaksas veidā.

2.2. Maksa par autostāvvietas izman-
tošanu, ja faktiskais maksas autostāvvietas 
lietošanas laiks par 15 minūtēm pārsniedz 
apmaksāto maksas autostāvvietas lietoša-
nas laiku, tiek noteikta ls 10 apmērā.

2.3. Maksa par autostāvvietas izman-
tošanu, ja tas lietotājs nav veicis maksāju-
mu pēc iebraukšanas autostāvvietā, tiek 
noteikta ls 15 apmērā. 

2.4. Maksimālais maksas autostāvvie-
tu bezmaksas lietošanas laiks ir 5 minūtes.

2.5. Minimālais samaksas apjoms par 
maksas autostāvvietas lietošanu ir 60 mi-
nūtes (viena stunda).

2.6. Samaksu, kas veikta par maksas 
autostāvvietas lietošanu, apliecina elektro-
niskās kontroles iekārtas izsniegtais čeks, 
kurā tiek norādīts datums, laiks, līdz ku-
ram samaksāts par maksas autostāvvietas 
lietošanu, samaksātā summa, kā arī mak-
sas autostāvvietu pārvaldnieka rekvizīti. 

2.7. Tiesības izmantot autostāvvietu 
bez maksas (izņemot stāvvietu ar rezervē-
tu transporta līdzekļa novietošanas vietu), 
ja tiek ievērotas šo noteikumu prasības, ir 
noteiktas sekojošām lietotāju kategorijām:

2.7.1.  invalīdiem, kuriem izsniegta 
CSDD “Invalīdu stāvvietu izmantošanas 
karte” novietojot redzamā vietā transporta 
līdzekļa iekšpusē aiz priekšējā stikla;

2.7.2. operatīvā transportlīdzekļa 
vadītājam, pildot dienesta pienākumus, ja 
operatīvais transportlīdzeklis aprīkots atbil-
stoši Ceļu satiksmes noteikumu prasībām;

iii. maksas autostāvvietas lietošanas 
kārtība

3.1.  Maksas autostāvvietas lietotā-
jam, iebraucot un apturot transportlīdzek-

li maksas autostāvvietā, ir jāievēro šāda 
kārtība:

3.1.1. ievērot ceļa zīmju un ceļa hori-
zontālā apzīmējuma norādes;

3.1.2. izmantojot elektronisko kontro-
les iekārtu maksas autostāvvietas lietoša-
nas apmaksai, maksas autostāvvietas lieto-
tājs veic priekšapmaksu par visu paredza-
mo maksas autostāvvietas lietošanas laiku.

3.2. Maksas autostāvvietas lietotājs 
par maksas autostāvvietas lietošanu, kas 
pārsniedz faktiski apmaksāto autostāvvie-
tas lietošanas laiku vai par neapmaksātu 
autostāvvietas lietošanu, veic samaksu 
saskaņā ar saistošo noteikumu 2.2. un 
2.3. punktu.

iv. maksas autostāvvietas lietošanas no-
teikumu ievērošanas kontrole

4.1.  Maksas autostāvvietas lietošanas 
noteikumu ievērošanas kontroli veic mak-
sas autostāvvietu pārvaldītāja atbildīgais 
darbinieks (kontrolieris).

4.2. Maksas autostāvvietu pārvaldī-
tāja atbildīgais darbinieks (kontrolieris) ir 
tērpies formas tērpā ar atšķirības zīmi vai 
bez tās un tam ir maksas autostāvvietu pār-
valdītāja izsniegta apliecība, kas apliecina 
tiesības veikt maksas autostāvvietas lietoša-
nas noteikumu ievērošanas kontroli. Mak-
sas autostāvvietu pārvaldītāja atbildīgajam 
darbiniekam (kontrolierim) ir pienākums 
uzrādīt apliecību pēc maksas autostāvvietas 
lietotāja pirmā pieprasījuma.

4.3. Maksas autostāvvietu pārvaldītā-
ja atbildīgais darbinieks (kontrolieris):

4.4. kontrolē, vai maksas autostāvvie-
tas lietotājs ir veicis maksas autostāvvietas 
lietošanas priekšapmaksu, pārbaudot, vai 
uz transportlīdzekļa priekšējā paneļa ir 
atstāta elektroniskās kontroles iekārtas iz-
dotais čeks;

4.5. pēc maksas autostāvvietas lieto-
tāja pieprasījuma sniedz informāciju par 
maksas autostāvvietas lietošanas noteiku-
miem un elektronisko kontroles iekārtu 
darbību;

4.6. šajos saistošajos noteikumos pa-
redzētajos gadījumos izmanto transportlī-
dzekļu riteņu bloķēšanas iekārtu un sastā-
da noteiktas formas paziņojumu maksas 
autostāvvietas lietotājam;

4.7. noņem transportlīdzekļu riteņu 
bloķēšanas iekārtu:

4.7.1. pēc maksas autostāvvietas lie-
totāja norēķināšanas par autostāvvietas 
izmantošanas laiku, kas pārsniedz faktiski 
apmaksāto, vai par neapmaksāto autostāv-
vietas lietošanu, ja kontrolierim ir uzrādīts 

elektroniskās kontroles iekārtas izdotais 
čeks par summu atbilstoši saistošo notei-
kumu 2.2. vai 2.3. punktam;

4.7.2. pēc maksas autostāvvietas sagata-
votas un autostāvvietas lietotāja parakstītās 
vienošanās, ar kuru lietotājs apņemas norē-
ķināties ar autostāvvietas pārvaldītāju par 
maksas autostāvvietas izmantošanu, veicot 
maksājumu par summu atbilstoši saistošo 
noteikumu 2.2. vai 2.3. punktam uz pārval-
dītāja norādīto bankas kontu. 

4.8. Maksas autostāvvietu pārvaldī-
tāja atbildīgais darbinieks (kontrolieris) ir 
tiesīgs izmantot transportlīdzekļu riteņu 
bloķēšanas iekārtu šādos gadījumos:

4.8.1. ja maksas autostāvvietas lietotājs 
nav veicis maksas autostāvvietas lietošanas 
priekšapmaksu, izmantojot elektronisko 
kontroles un uz transportlīdzekļa priek-
šējā paneļa nav dokumenta, kas apliecina 
maksas autostāvvietas lietošanas tiesības;

4.8.2. ja maksas autostāvvietas lietotājs 
ir veicis priekšapmaksu par paredzamo 
maksas autostāvvietas lietošanas laiku, bet 
faktiskais maksas autostāvvietas lietošanas 
laiks par 15 minūtēm pārsniedz apmaksā-
to maksas autostāvvietas lietošanas laiku.

4.9. Maksas autostāvvietu pārvaldī-
tājs (kontrolieris) ir tiesīgs izmantot trans-
portlīdzekļu riteņu bloķēšanas iekārtu līdz 
brīdim, kad maksas autostāvvietas lieto-
tājs ir veicis maksas autostāvvietas lietoša-
nas apmaksu šajos saistošajos noteikumos 
noteiktajā kārtībā un apmērā, vai parakstī-
jis vienošanos, ar kuru apņemas norēķinā-
ties par maksas autostāvvietas lietošanu, 
veicot bankas pārskaitījumu.

4.10. Transportlīdzekļu riteņu bloķēša-
nas iekārta tiek uzlikta uz transportlīdzekļa 
priekšējā kreisā riteņa. Ja transportlīdzeklis 
novietots tā, ka transportlīdzekļu riteņu 
bloķēšanas iekārtu uz priekšējā kreisā riteņa 
uzlikt nav iespējams, maksas autostāvvie-
tu pārvaldītāja atbildīgajam darbiniekam 
(kontrolierim) ir tiesības transportlīdzekļu 
riteņu bloķēšanas iekārtu uzlikt uz attiecīgā 
transportlīdzekļa jebkura cita riteņa.

4.11. Pēc attiecīgā transportlīdzekļa 
riteņa nobloķēšanas maksas autostāvvietu 
pārvaldītāja atbildīgais darbinieks (kon-
trolieris):

4.11.1. visas ziņas par transporta ri-
teņu bloķēšanas pielietošanu reģistrē pār-
valdītāja uzskaites dokumentā, kur fiksē 
aizturējuma datumu un laiku, transporta 
līdzekļa valsts reģistrācijas numuru, vietu, 
kur tas atrodas, aizturējuma pamatojumu, 
aizturējuma izbeigšanās laiku, atzīmi par 

Saulkrastos, 2011. gada 11. maijā                               
 saistošie noteikumi nr. 7

Apstiprināti Saulkrastu novada Domes sēdē 2011. gada 11. maijā (prot. Nr. 10, § 1)

“Par maksas autostāvvietām, kas atrodas Saulkrastu novada ielu 
sarkano līniju robežās” 

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”  15. panta pirmās daļas 2. punktu, 
21. panta pirmās daļas 14. punkta a) apakšpunktu un 43. panta trešo daļu 

7. lpp.   
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4.1.1. visas ziņas par transporta ri-
teņu bloķēšanas pielietošanu reģistrē pārval-
dītāja uzskaites dokumentā, kur fiksē aiztu-
rējuma datumu un laiku, transporta līdzekļa 
valsts reģistrācijas numuru, vietu, kur tas 
atrodas, aizturējuma pamatojumu, aizturē-
juma izbeigšanās laiku, atzīmi par samaksu;

4.1.2. veic fotouzņēmumus, kuros 
jābūt labi saskatāmam transportlīdzek-
ļa priekšējam panelim, transportlīdzekļa 
numuram un uzliktajai transportlīdzekļu 
riteņu bloķēšanas iekārtai;

4.1.3. uz nobloķētā transportlīdzek-
ļa priekšējā stikla novieto noteikta parauga 
paziņojumu par to, ka maksas autostāvvie-
tas lietotājs nav veicis maksas autostāvvietas 
lietošanas priekšapmaksu šajos sais tošajos 
noteikumos noteiktajā kārtībā un maksas 
autostāvvietas lietotājam ir jāveic maksas 
autostāvvietas lietošanas apmaksa šajos 
saistošajos noteikumos noteiktajā kārtībā 
un apmērā. Paziņojumā tiek norādīts trans-
portlīdzeklis, marka, transportlīdzekļa nu-
murs, laiks, kad uzsākta fakta konstatēšana, 
atbildīgā darbinieka vārds, uzvārds, maksas 
autostāvvietu pārvaldītāja kontakttālrunis.

4.1. Maksas autostāvvietu pārvaldītāja 
atbildīgais darbinieks (kontrolieris) ir tie-
sīgs noņemt transportlīdzekļu riteņu blo-
ķēšanas iekārtu tad, kad maksas autostāv-
vietas lietotājs ir veicis maksas autostāv-
vietas lietošanas apmaksu šajos saistošajos 
noteikumos noteiktajā kārtībā un apmērā, 
vai parakstījis vienošanos, ar kuru apņemas 
norēķināties par maksas autostāvvietas lie-
tošanu, veicot bankas pārskaitījumu.

4.2.  Transportlīdzekļu riteņu bloķēša-
nas iekārta ir maksas autostāvvietu pārval-
dītāja īpašums, un maksas autostāvvietas 
lietotājs nav tiesīgs bojāt vai patvaļīgi no-
ņemt no transportlīdzekļa uzlikto trans-
portlīdzekļu riteņu bloķēšanas iekārtu.

4.3. Maksas autostāvvietu lietotājam 
ir tiesības iesniegt sūdzību par kārtību 
maksas autostāvvietās maksas autostāv-
vietu pārvaldītājam.

v. noslēguma jautājumi
5.1.   Maksas autostāvvietas pārvaldī-

tājs ir SIA “Saulkrastu komunālserviss”.
5.2. Maksas autostāvvietu lietotājam 

par maksas autostāvvietu pārvaldītāja dar-
bībām ir tiesības iesniegt sūdzību norma-
tīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

5.3. Administratīvā atbildība par mak-
sas autostāvvietas lietošanas noteikumu 
pārkāpumu tiek noteikta saskaņā ar spēkā 
esošajiem normatīvajiem aktiem.

5.4. Saistošie noteikumi un to paskaid-
rojuma raksts publicējami pašvaldības 
bezmaksas izdevumā.

vi. Cena (pamattarifs) par maksas 
autostāvvietas izmantošanu maksas au-
tostāvvietās saulkrastu novadā ielu sar-
kano līniju robežās

“a” zona  – uz laiku līdz vienai stun-
dai ls 1, tai skaitā PVN. Par katru nākamo 
stundu – ls 0,50. Minimālā maksa – ls 1, 
tai skaitā PVN.

E.Grāvītis, Domes priekšsēdētājs

Paskaidrojuma raksta sadaļas norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības 
pamatojums

Baltā kāpa Saulkrastos kopā ar Inčupes ieteku jūrā ir unikāls dabas piemineklis Vidzemes 
jūrmalā un visā Latvijā. Vienlaikus šis ir ļoti jutīgs dabas piemineklis, kas pakļauts visa 
veida erozijām, bet īpaši cilvēka ietekmei, un prasa nepārtrauktu uzraudzību, kopšanu, 
atjaunošanu. Maksas autostāvvieta tiek ierīkota, lai iegūtu līdzekļus teritorijas uzturēšanai, 
kā arī lai vasaras mēnešos nodrošinātu pēc iespējas lielākam skaitam Latvijas iedzīvotāju 
un tūristu iespēju apskatīt Balto kāpu, ilgtermiņa mašīnas novietošanai izvēloties citu vietu.
Iegūtie līdzekļi tiks izlietoti Saulkrastu jūrmalas, tajā skaitā Baltās kāpas, labiekārtošanai un 
uzturēšanai.

2. Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi izskaidro noteikumos lietotos termiņus, nosaka maksas autostāvvietu 
darbības laiku, samaksas apmēru, kārtību, maksas autostāvvietu pārvaldītāja un lietotāju 
pienākumus un tiesības.

3. Informācija par plānoto projekta 
ietekmi uz pašvaldības budžetu

Projektam nav tiešas ietekmes uz pašvaldības budžetu.

4. Informācija par plānoto projekta 
ietekmi uz sociāli ekonomisko stāvokli 
(uzņēmējdarbības vidi) pašvaldības 
teritorijā

Projektam nav tiešas ietekmes uz sociāli ekonomisko stāvokli.

5. Informācija par administratīvajām 
procedūrām

Saistošo noteikumu izpildi nodrošinās pašvaldības kapitālsabiedrība “Saulkrastu 
komunālserviss”.

6. Informācija par konsultācijām ar 
privātpersonām

Nav notikušas.

 
vienoŠanĀs

Par maksas autostāvvietas lietošanu

Saulkrastos       20___. gada ___.  ___________

Pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību “saulkrastu komunālserviss”, vienotais reģistrācijas Nr. 40103027944, tās at-
bildīgā darbinieka (kontroliera) ________________ personā, kurš darbojas, pamatojoties uz darba (uzņēmuma) līgumu, turpmāk 

saukts Kontrolieris, no vienas puses, un
 

_________________ personas kods ________________, turpmāk saukts Maksas autostāvvietas lietotājs, no otras puses, vienojas:

     1. Maksas autostāvvietas lietotājs apņemas līdz 20____.gada ___.____________samaksāt par autostāvvietas lietošanu 
Ls ____,00 (summa vārdiem) apmērā, veicot naudas pārskaitījumu uz Kontroliera bankas kontu 

a/s “GE Money Bank”, konta Nr. LV14BATR0051801695000. 
2. Kontrolieris apņemas noņemt no transportlīdzekļa (marka ___________, valsts numurs ___________) riteņu bloķēšanas iekārtu.

3. Parakstot vienošanos, Maksas autostāvvietas lietotājs apliecina, ka ir iepazinies ar maksas autostāvvietas, kas atrodas 
Saulkrastu novada ielu sarkano līniju robežās, lietošanas noteikumiem:

3.1.  maksa par autostāvvietas izmantošanu, ja faktiskais maksas autostāvvietas lietošanas laiks par 15 minūtēm pārsniedz apmaksāto 
autostāvvietas lietošanas laiku, tiek noteikta ls 10 apmērā;

3.2. maksa par autostāvvietas izmantošanu, ja tās lietotājs nav veicis maksājumu pēc iebraukšanas autostāvvietā, 
tiek noteikta ls 15 apmērā.

Kontrolieris  Maksas autostāvvietas lietotājs
                     ________________                                              __________________________

Saulkrastu novada Domes 2011. gada 11. maija saistošo noteikumu 
Nr. 7 “Par maksas autostāvvietām, kas atrodas Saulkrastu novada 

ielu sarkano līniju robežās” paskaidrojuma raksts
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Par īpašuma zemes ierīcības projekta 
izstrādi

1. Atļaut izstrādāt nekustamā īpašuma “Kalni-
ņi”, Zvejniekciems, Saulkrastu novads, (kadastra nr. 
80330010385) zemes ierīcības projektu un pstiprināt 
zemes ierīcības projekta darba uzdevumu. 

2. Atļaut izstrādāt nekustamā īpašuma Smilšu 
iela 1, Saulkrasti, Saulkrastu novads (kadastra apzī-
mējums 80130020465), zemes ierīcības projektu.

Par zemes nomas līguma noslēgšanu
ar SIA “REMORA”

Noslēgt ar SIA “REMORA” uz 1 (vie-
nu) gadu zemes nomas līgumu par Saulkrastu 
pašvaldības zemes īpašuma Ainažu iela 13B, 
Saulkrasti, Saulkrastu nov., kadastra apzīmē-
jums 80130020372, (autostāvlaukums un pie-
braucamais ceļš Vidrižu iela galā pie jūras) daļas 
2136  m2 platībā nomu, nosakot nomas maksu 
gadā 75  % apmērā no zemes īpašuma kadastrā-
lās vērtības – Ls 192,24(viens simts deviņdesmit 
divi lati 24 santīmi), 22  % pievienotās vērtības 
nodokli Ls 42,29 (četrdesmitdivi lati 29 santīmi), 
kopā gadā ls 234,53 (divi simti trīsdesmit četri 
lati 53 santīmi) – mēnesī ls 19,54 (deviņpadsmit 
lati 54 santīmi).

Par zemes nomas līguma noslēgšanu
1. Noslēgt uz 10 gadiem zemes nomas līgu-

mu ar fizisku personu par Saulkrastu pašvaldī-
bai piekritīga zemes gabala Vienpadsmitā iela 
75, Pabaži, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., 
kadastra apzīmējums 80330040341, platība 
0,0692 ha.

2. Noslēgt uz 10 gadiem zemes nomas līgumu ar 
fizisku personu, par Saulkrastu pašvaldībai piekritīga 
zemes gabala “Vēsma 181”, Vēsma, Saulkrastu pag., 
Saulkrastu nov., kadastra apzīmējums 80330031245, 
platība 0,0600 ha.

3. Zemes nomas maksa 0,5 % no zemes kadas-
trālās vērtības gadā.

Par zemes nomas līguma laušanu ar  
SIA “LOTĒRS”

Noslēgt trīspusēju vienošanos ar Saulkrastu paš-
valdību, SIA “Apgāds Imanta”, reģ. Nr. 40103047936 
un SIA “Baltic Inn”, reģ. Nr. 44103034567, par 
2010.  gada 27.  novembrī noslēgtā zemes nomas lī-
guma Nr. L024/01. – 19.2.  laušanu un saistību pār-
ņemšanu sakarā ar SIA “LOTĒRS”, vienotais reģ. 
Nr.4003298675, reorganizāciju – likvidāciju. (Uzņē-
mumu reģistra 03.02.2011. lēmums Nr.6-12/12944).

Par zemes nomas līguma noslēgšanu ar 
SIA “Apgāds Imanta”

Noslēgt zemes nomas līgumu ar SIA “Apgāds 
Imanta”, reģ.Nr.40103047836, par pašvaldībai piederošā 
zemes īpašuma Noliktavas iela 10, Saulkrasti, Saulkrastu 
nov., kadastra apzīmējums 80130020406, daļas 2523 m2 
platībā nomu uz 2010. gada 27. augustā noslēgtā zemes 
nomas līguma ar SIA “LOTĒRS” nosacījumiem.

Par nekustamā īpašuma nodokļa 
atvieglojuma piemērošanu

Piemērot nekustamā īpašuma nodokļa atvieglo-
jumu 90 % apmērā četrām, 50 % apmērā piecām un 
25 % apmērā vienai fiziskai personai.

Par detālplānojuma “Rīgas iela 71A” 
pirmās redakcijas nodošanu sabiedriskajai 
apspriešanai un atzinumu saņemšanai

1. Nodot sabiedriskajai apspriešanai un atzinu-
mu saņemšanai detālplānojuma zemes gabalam Rī-
gas ielā 71A, Saulkrastos pirmo redakciju. Sabiedris-
kās apspriešanas laiku noteikt no 2011. gada 6. jūnija 
līdz 2011. gada 1. jūlijam. 

2. Paziņojumu par detālplānojuma sabiedrisko 
apspriešanu publicēt vietējā laikrakstā un laikrakstā 
“Latvijas Vēstnesis”.

Par saistošo noteikumu ar precizējumiem 
apstiprināšanu

1.Apstiprināt veiktos precizējumus 30. 03. 2011. 

saistošajos noteikumos Nr.4 “Par materiālo palīdzību 
Saulkrastu novadā” ar sekojošām izmaiņām:

1.a) 3.1. punktā – Vienreizēja materiālā palīdzī-
ba Latvijas Republikas proklamēšanas dienā 18. no-
vembrī represētām nestrādājošām pensijas vecuma 
personām Ls 30 apmērā, uzrādot represēto apliecību, 
ja lēmumu par politiski represētās personas statusa 
piešķiršanu nav pieņēmusi Saulkrastu novada paš-
valdība;

1.b) 3.3. punktā – Materiālās palīdzības saņem-
šanai vienam no vecākiem Saulkrastu sociālajā die-
nestā jāiesniedz iesniegums;

1.c) 4.3. punktā – Saulkrastu novada domes pie-
ņemto lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā ra-
jona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā 
kārtībā.

2. Precizētos saistošos noteikumus un domes 
sēdes protokolu nosūtīt Vides aizsardzības un reģio-
nālās attīstības ministrijai zināšanai.

3. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā 
dienā pēc to publicēšanas bezmaksas informatīvajā 
izdevumā “Saulkrastu Domes Ziņas” un tie ir brīvi 
pieejami Saulkrastu novada domes ēkā.

Par uzvedības sociālās korekcijas un 
sociālās palīdzības programmas izstrādi

Uzdot Saulkrastu novada Domes sociālajam 
dienestam izstrādāt uzvedības sociālās korekcijas 
un sociālās palīdzības programmas, kas nodrošinātu 
Bērnu tiesību aizsardzības likuma normu izpildi dar-
ba uzdevumu līdz 31. 08. 2011.

Par izmaiņām Saulkrastu novada 
bibliotēkas darba laikā vasaras periodā

Noteikt Saulkrastu novada bibliotēkas darba 
laiku vasaras periodā, no 2011.  gada 1.  jūnija līdz 
2011.  gada 31.  augustam: pirmdien, otrdien, treš-
dien, ceturtdien, piektdien – no plkst. 9.00 līdz 17.00, 
sestdien – no plkst. 10.00 līdz 14.00.

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu 
Zvejniekciema vidusskolas izglītojamo 
pārvadāšanai

Piešķirt finanšu līdzekļus Zvejniekciema 
vidusskolai izglītojamo pārvadāšanai laika 
posmā no 2011. gada 1. septembra līdz 31. de-
cembrim Ls  3000 apmērā no pašvaldības bu-
džeta “neparedzētiem gadījumiem”, veicot 
budžeta grozījumus; 2.1.  punktā un minētos 
grozījumus iekļaut nākamajos saistošajos no-
teikumos par pašvaldības 2011.  gada budžeta 
grozījumiem.

Par iekšējo noteikumu “Saulkrastu novada 
pašvaldības ētikas kodekss”  
apstiprināšanu

Apstiprināt iekšējos noteikumus “Saulkrastu no-
vada pašvaldības ētikas kodekss”.

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu 
videonovērošanas sistēmas 
uzstādīšanai pie TIC un 
Zvejniekciema kultūras nama

Piešķirt finanšu līdzekļus Ls 1700 (viens tūksto-
tis septiņi simti lati 00 santīmi) videonovērošanas 
sistēmas uzstādīšanai pie Saulkrastu Tūrisma infor-
mācijas centra (3 kameras) un Zvejniekciema kultū-
ras nama (1 kamera).

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu 
videomateriāla izgatavošanai

Piešķirt finanšu līdzekļus Ls  500 (pieci sim-
ti lati 00 santīmi) video materiālam, kas paredzēts 
Saulkrastu novada popularizēšanai. 

Par 30. 07. 2008. Domes sēdes lēmuma  
“Par Saulkrastu pilsētas Domes 
27. 08. 2003. lēmuma par atļauju SIA 
“Amugames”, reģistrācijas Nr. 000318358, 
organizēt azartspēles Saulkrastos, Ainažu 
ielā 24A, atcelšanu” atcelšanu

 (protokols nr. 12 § 47)
Atcelt Saulkrastu pilsētas ar lauku teritoriju Do-

mes 30. 07. 2008. lēmumu Nr. 12 § 47 “Par Saulkrastu 
pilsētas Domes 27. 08. 2003. lēmuma par atļauju SIA 
“Amugames”, reģistrācijas Nr. 000318358, organizēt 
azartspēles Saulkrastos, Ainažu ielā 24A, atcelšanu”.

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu ceļa zīmju 
uzstādīšanai

1. Piešķirt finanšu līdzekļus Ls 1461,87 (viens 
tūkstotis četri simti sešdesmit viens lats 87 santīmi) 
ceļa zīmju “Saulkrastu novads” uzstādīšanai un shē-
mu saskaņošanai. 

2. Samaksu veikt no budžeta līdzekļiem 
“neparedzētiem gadījumiem”, pēc iesniegtajiem 
finanšu dokumentiem domes grāmatvedībā. 
3.1. punktā minētos grozījumus iekļaut nākama-
jos saistošajos noteikumos par pašvaldības bu-
džeta grozījumiem.

Par katlumāju apvienošanu
1. Piekrist katlumāju Raiņa ielā 7 un Ainažu ielā 

20 apvienošanai, izveidojot apvienoto katlumāju Rai-
ņa ielā 7.

2. Par finanšu līdzekļu piešķiršanu siltumtrašu 
savienošanai lemt pēc iepirkumu procedūras veikša-
nas un dokumentu iesniegšanas Saulkrastu novadā 
Domē.

Par dalību projektā 
Piedalīties Eiropas projektā Iron Curtaina Trail-

EV13-North No SI2. ACGRACE038703800 (“Dzelzs 
Priekškara taka “ieviešana Eiropas ziemeļu daļā”) un 
piešķirt līdzfinansējumu Ls  500 (pieci simti lati 00 
santīmi).

Par dalību Valsts Izglītības attīstības aģen-
tūras izsludinātajā projektu konkursā

Pieteikt projektu “Atbalsta pasākumu īstenoša-
na jauniešu sociālās atstumtības riska mazināšanai un 
jauniešu ar funkcionālajiem traucējumiem integrāci-
jai izglītībā Saulkrastu novadā” izsludinātajā atklātajā 
projektu konkursā finansējuma saņemšanai no Eiropas 
Sociālā fonda 1.2.2.4.2. apakšaktivitātē “Atbalsta pasāku-
mu īstenošana jauniešu sociālās atstumtības riska ma-
zināšanai un jauniešu ar funkcionālajiem traucējumiem 
integrācijai izglītībā”.

Par novada karoga izstrādi
Apstiprināt Saulkrastu novada karoga skici.

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

nākamā ikmēneša domes sēde paredzēta 
trešdien, 29.  jūnijā, plkst. 15.00, saulkrastu no-
vada domē, raiņa ielā 8.

DOMES SĒDES LĒMUMI  (25. 05. 2011.)

saulkrastu novada domes deputātu pieņemšanas laiki
deputāta vārds, uzvārds Pieņemšanas laiki un vieta

Andris Dulpiņš Katra mēneša pirmās nedēļas pirmdienā no 9.00 līdz 11.00 Zvejniekciema 
vidusskolā

Līga Vaidere Katra mēneša pēdējās nedēļas pirmdienā no 10.00 līdz 12.00 Saulkrastu 
novada Domes ēkā, 51. telpā (ieeja no Ceremoniju zāles puses)

Armands Krūmiņš Katra mēneša otrās nedēļas trešdienā no 12.00 līdz 14.00 Saulkrastu 
novada Domes ēkā, 51. telpā (ieeja no Ceremoniju zāles puses)

Santa Ancāne Pirmdienās no 11.00 līdz 13.00 Saulkrastu slimnīcā, Ainažu 34

 Ilze Pētersone 
2011. gada 27.jūnijā no 15.00 līdz 17.00 Domes ēkā, 51. telpā (ieeja 
no Ceremoniju zāles puses), mob. tālr.: 29107084, e-pasta adrese. ilze.
petersone4x4@inbox.lv

Selga Osīte Katra mēneša otrās nedēļas otrdienā no 9.00 līdz 11.00 Raiņa iela 2a

Guna Lāčauniece Katra mēneša pirmās nedēļas otrdienā no 8.00 līdz 17.00 Zvejniekciema 
vidusskolā

Artūrs Ancāns
Katra mēneša pēdējā trešdienā no 13.00 līdz 15.00 Saul krastu novada 
Domes ēkā, 51. telpā (ieeja no Ceremoniju zāles puses), mob. tālr.: 
22079570

Ervīns Grāvītis Pirmdienās no 11.00 līdz 12.00 un 13.00 līdz 18.00 Saulkrastu novada 
Domes ēkā, 2. stāvā, 202. kab.

Normunds Līcis Pirmdienās no 11.00 līdz 12.00 un 13.00 līdz 18.00 Saulkrastu novada 
Domes ēkā, 2. stāvā, 208. kab.

Daiga Buša Katra mēneša otrās nedēļas pirmdienā no 10.00 līdz 12.00 Raiņa ielā 7

Andris Silavnieks Katra mēneša pirmās nedēļas pirmdienā no 16.00 līdz 18.00 “CATA” 
telpās, Akācijas ielā 7

Normunds Starpcāns
Katra mēneša pirmajā pirmdienā no 16.00 līdz 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 līdz 18.00 Saulkrastu 
novada Domes ēka, 51. telpā (ieeja no Ceremoniju zāles puses)

Guntars Zonbergs Katra mēneša trešajā trešdienā no 16.00 līdz 18.00 Saulkrastu novada Domes ēkā, 
51. telpā (ieeja no Ceremoniju zāles puses)
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No 21.  līdz 27. maijam Itālijā, Priem-
iero, skaistā Trentino Dolomītu kalnu ra-
jonā, notika Pasaules skolēnu čempionāts 
orientēšanās sportā, kurā piedalījās gan-
drīz 500 jauniešu vecumā no 14 līdz 17 ga-
diem no 23 dažādām valstīm. No Latvijas 
šajās sacensībās piedalījās pavisam 41 lat-
vietis, 3 no tiem bija saulkrastietes – Anna 
Madara Pērkone, Laura Puķīte un Kendija 
Aparjode, kuras pavadīja trenere Dzintra 
Rēķe. 

Mērķis bija nostartēt pēc iespējas la-
bāk visiem dalībniekiem, jo tas noteica 
komandas vietu kopvērtējumā. Bija skolu 
un izlases komandas.

Sacensības norisinājās ļoti skaistā, 

kalnainā apvidū. Distances bija gan fizis-
ki, gan tehniski grūtas, stāvo kāpumu un 
daudzo akmeņu dēļ. Dalībniekiem bija 
jāstartē garajā un vidējā distancē, un arī 
sadraudzības stafetē.

Latvijas jaunieši pavisam ieguva  
6 bronzas medaļas individuālajā vērtē-
jumā un 1  sudraba un 1 bronzas medaļu 
komandu vērtējumā. Saulkrastietēm šo-
reiz neizdevās izcīnīt medaļas, bet garajā 
distancē labu rezultātu uzrādīja Laura Pu-
ķīte iegūstot 7. vietu. Veiksmīgi startēja arī 
Kendija un Anna Madara, kura stafetē ie-
guva medaļu par 6. vietu jauktajā koman-
dā ar slovāku un skotu jauniešiem.

Sacensības noslēdzās ar ļoti interesan-
tu sadraudzības stafeti, kurā tika 
veidota komanda ar 3  dalībnie-
kiem no dažādām valstīm. Šīs 
stafetes galvenais mērķis bija pa-
līdzēt jauniešiem atrast draugus 
un iepazīt jaunus cilvēkus.

Piedaloties šajās sacensībās, jau-
nieši ieguva daudz skaistu atmiņu, 
jaunu pieredzi un iepazina daudz 
vienaudžu no citām valstīm.

No 1998. gada Saulkrastu jau-
nie orientieristi piedalās Pasaules 
skolēnu čempionātā 1998.  gadā 
Latvijā Edgars Peilāns, 2000. gadā 
Izraēlā Edgars un Jānis Peilāni, 
2002.  gadā Portugālē Jānis Pei-
lāns, 2007.  gadā Slovākijā Māra 
Peilāne, 2008. gadā Skotijā Katrī-
na Kosmačeva un Māra Peilāne, 
2009. gadā Spānijā Kārlis Kosma-
čevs un Māra Peilāne.

Nākamais Pasaules skolē-
nu čempionāts ir pēc 2  gadiem 
2013.  gadā Portugālē, kur varēs 
piedalīties jaunieši, kuri dzimuši 
1996.–1999. gadā.

Dzintra Rēķe un 
Laura Puķīte 

PASAULES SKOLĒNU ČEMPIONĀTS 
ORIENTĒŠANĀS SPORTĀ ITĀLIJĀ

Dažādās Latvijas vietās no aprīļa līdz 
oktobrim brīvdienās notiek Latvijas kau-
sa sacensības, tajās veiksmīgi startē un ir 

līderi Saulkrastu orientieristi Uldis Upītis, 
Laura Puķīte, Kendija Aparjode.

Dzintra Rēķe

“Saulkrastu pavasaris”
No 6.  aprīļa katru trešdienu Saulkras-

tu apkārtnes mežos notiek orientēšanās 
sacensības, kuras organizē OK “Kāpa” un 
Indulis Peilāns, un Dzintra Rēķe. Līdz šim 
notikušas 8 kārtas un katrā piedalās vidēji 
50  dalībnieku. Vairākās grupās kopvēr-
tējumā noris spraigas cīņas, un līderi pēc 
7. kārtām ir: S10 – N. Ķigure, Ž. Petruņko, 
V10 – T. Turks, S12 – A. Upīte, S14 – S. Egle, 

V14 – U. Upītis, S16 – K. Aparjode, V16 – 
U. Gailis, S21 – I. Puķīte, V21 – S. Šadrins, 
S35  – T.  Kosmačeva, V35  – M.  Indrāns, 
S55 – I. Mārdega, V55 – U. Saulītis, A1 – 
J. Masasne, A2 – J. Kukks, IO – E. Vārna.

Vēl iespējams orientēšanos pilnveidot 
8. jūnijā “Minhauzena Undā” un 15. jūnijā 
Pēterupes kartē.

Dzintra Rēķe

Latvijas kausa sacensības 
orientēšanās sportā

Saulkrastu novadā joprojām aktuāla 
ir problēma, kad apritē nonāk ar autogā-
zi pildīti sadzīvē lietojamie gāzes baloni. 
Novadā gāzes balonu lietotāji vairākkārt 
vērsušies pie SIA “Latvijas propāna gāzes” 
speciālistiem ar sūdzībām par “lētāk” no-
pirktajiem, gāzes baloniem. 

Iegādājoties šādu “neskaidras izcel-
smes” gāzes balonu – pircējs apdraud ne 
tikai savu, bet arī apkārtējo iedzīvotāju 
drošību. Nereti ir arī gadījumi, kad ne-
godīgi tirgotāji balonu nepiepilda pilnu, 
bet no patērētāja samaksu saņem kā par 
pilnu balonu. Tāpēc mēģinot ietaupīt, 
pircēji nereti pat pārmaksā negodīga-
jiem tirgotājiem. Nopērkot gāzes balonu 
pie kāda nelegāla tirgoņa, pircējs liedz 
sev tiesības, izmantot balona garantijas 
priekšrocības.

Lai izvairītos no nelaimes gadījumu 
draudiem, iegādājoties gāzes balonu, pir-
cējam jāņem vērā daži nosacījumi:
•	gāzes balonu ieteicams pirkt tikai oficiā-

lā tirdzniecības vietā;

•	 ieteicams iegādāties balonu, uz kura re-
dzams balona uzpildītāja logo. Tā ir kā 
papildus garantija, ka uzņēmums uzņe-
mas atbildību par gāzes balona kvalitāti;

•	obligāti jābūt noplombētam (apvilkts ar 
zaļu plēvkārtu) balona ventilim, plomba 
nedrīkst būt bojāta;

•	obligāti no tirgotāja jāpieprasa pirkuma 
čeks vai kvīts un garantijas talons

SIA “Latvijas propāna gāze” ir vienī-
gais uzņēmums Latvijā, kas nodrošina 
diennakts bezmaksas avārijas izsaukumus 
saviem gāzes baloniem. Avārijas dienesta 
tālr.: 80000404. 

Saulkrastu novadā SIA “Latvijas pro-
pāna gāze” gāzes balonus var iegādāties 
šādās tirdzniecības vietās:
•	SIA “Lukoil Baltija R”, “Mazžvīguļi”, 

Saulkrastu l.t.;
•	SIA “ACTEKS”, būvmateriālu veikals, 

Ainažu iela 6a. Iespējama piegāde,  
tālr.: 67951484.  

IV Latvijas pūtēju orķestru konkursā 
pūtēju orķestris “Neibāde” M. Lejas vadībā 
IV grupā ieguva 33 punktus. 

Deju kolektīvu sniegums iedalāms A, B, 
C, D, F grupās. Iegūstot atbilstošu punktu 
skaitu, tiek piešķirta pakāpe. “Saulgrieži” 
startēja F grupā un ieguva 40,6 punktus, 
kas kopsummā ļāva iegūt 1. pakāpi. “Ķrustu 
šķērsu” – jauniešu deju kolektīvs startēja B 
grupā un ieguva 38,4 punktus un 2. pakāpi. 
Vidējās paaudzes deju kolektīvs startēja B 
grupā, kas nebija viegls uzdevums, un iegu-
va 2. pakāpi ar 34.,5 punktiem. 

Pierīgas un Siguldas koru apriņķa 
skates rezultāti noteikti iepriecināja visus 
saulkrastiešus, kuri seko koru kustībai 
Latvijā. 2011. gada 17. aprīlī Ādažos pie-
dalījās sieviešu, vīru, senioru un jauktie 

kori. Pavisam kopā 18 koru cīnījās, lai 
pierādītu savu varēšanu visai sarežģītā 
repertuārā. 

Saulkrastu kori “Bangotne” un “Ani-
ma” piedalījās vislielākajā grupā – jauk-
to koru sacensībā. Rezultāti noteikti ie-
priecina – jauktais koris “Anima” ieguva  
45 punktus, ļaujot par 0,67 punktiem vai-
rāk iegūt vien Siguldas ģimnāzijas jauk-
tajam korim, bet koris “Bangotne” iegu-
va 42,33 punktus. Tātad mūsējie ir 2. un 
godpilnajā 3. vietā, aiz sevis atstājot 10 
citus Pierīgas korus. Tagad mūsu koristi 
nopietni gatavojas un apgūst visai apjomī-
go repertuāru, lai vasarā varētu piedalīties 
“Rīgai 810” koru lielkoncertā.

PA “Saulkrastu kultūras 
un sporta centrs”

PA “Saulkrastu kultūras un sporta 
centrs” māksliniecisko kolektīvu 
rezultāti šī gada pavasara skatēs

Uzmanieties, iegādājoties 
gāzi balonos !
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Kā ik gadu, ceļu pie lasītājiem uzsā-
kusi jauna – “Bērnu un jauniešu žūrijas 
2011”  – grāmatu kolekcija. Tas ir Valsts 
kultūrkapitāla fonda projekts ar LNB Bēr-
nu literatūras centra un Latvijas Bērnu un 
jaunatnes literatūras padomes īpaši atla-
sītu gan latviešu, gan tulkotās gada laikā 
izdotās literatūras klāstu 1.–9. klašu sko-
lēniem, bet šogad žūrijā var piedalīties arī 
jaunieši – vidusskolēni no 10. līdz 12. kla-
sei. Kolekcijā pārstāvēti visdažādākā žanra 
sacerējumi.To vidū jau lasītāju iecienīto 
autoru  – Māras Cielēnas, Ineses Zande-
res, Ulda Ausekļa, Jura Zvirgzdiņa, Māra 
Runguļa un citu latviešu literātu devums. 
Kolekcijā ietverta arī agrāko gadu bērnu 

un jauniešu vidū ļoti populārās rakstnie-
ces Zentas Ērgles darbu triloģija “Starp 
mums, meitenēm, runājot”. Lasītāji varēs 
iepazīties arī ar jauniem, interesantiem 
aizrobežu literātu Piretas Raudas, Elizabe-
tes Celleres, Džefa Kinnija un citu autoru 
darbiem.

Pēc jau iedibinātas tradīcijas vērtē-
jumam kolekcijā ietvertajām grāmatām 
darbosies eksperti no 4  dažāda vecuma 
lasītāju grupām. Ikviena ekspertu grupa 
izvērtēs piecus savam vecumam atbilsto-
šus dažādu autoru darbus.

Ja esi jau pieredzes bagāts literatūras 
eksperts vai tikai gatavojies par tādu kļūt, 
aicinām uz mūsu bibliotēku, kur varēsi 

gan iepazīties ar tavam vecumam pare-
dzēto grāmatu klāstu, gan saņemt konsul-
tācijas šo grāmatu vērtēšanai. 2012. gada 
pavasarī Lasīšanas svētkos gan eksperti, 
gan nākamie potenciālie grāmatu draugi 
uzzinās, kuras no grāmatām un to auto-
ri ieguvuši vislielākās lasītāju simpātijas. 
Tiks novērtēts arī visčaklāko ekspertu vei-
kums. 

Ja esi nolēmis kļūt par “Bērnu un 
jauniešu žūrijas 2011” ekspertu, nāc uz 
bibliotēku iepazīsties ar grāmatu kolek-
cijas sarakstu! Mūsu kontakttālrunis  – 
67951502.

Vizma Stūrmane, Saulkrastu 
novada bibliotēkas vadītāja

Saulkrastu novada bibliotēkas darba laiks 
no 2011. gada 1. jūniju līdz 31. augustam:

P., O., T., C., P. – no plkst. 9.00 līdz 17.00
S. – no plkst. 10.00 līdz 14.00, Sv. – brīvdiena
Katra mēneša pēdējā ceturtdiena ir 

Spodrības diena.

Arī 2011./2012.  mācību gadā novada 
maznodrošināto un trūcīgo ģimeņu sko-
lēniem būs iespēja saņemt brīvpusdienas. 
Saskaņā ar Saulkrastu novada Domes sais-
tošo noteikumu Nr. 20 punktu 21.3. bēr-
nam, kuram ir 13 gadu, vasaras brīvlaikā 
jānostrādā 20  stundas pilsētas labiekār-
tošanas darbos, lai varētu mācību gadā 

saņemt brīvpusdienas vispārizglītojošā 
skolā, kura atrodas pašvaldības adminis-
tratīvajā teritorijā. 

Ja bērnam nepieciešamas brīvpusdie-
nas un ģimene atbilst maznodrošinātas vai 
trūcīgas ģimenes statusam, no 1.  augus-
ta (pirmdienās vai ceturtdienās) kādam 
no vecākiem sociālajā dienestā jāuzraksta 

iesniegums, papildus jāuzrāda šādi doku-
menti: pase; ja vecāki strādā algotu darbu – 
izziņa par pēdējo 3 mēnešu vidējo izpeļņu; 
ja kāds no vecākiem bezdarbnieks  – lē-
mums par bezdarbnieka statusu; ja kāds no 
vecākiem pašnodarbinātais vai uzņēmuma 
īpašnieks – izziņa no Valsts ieņēmuma die-
nesta par pēdējo trīs mēnešu ienākumiem.

Jūnijā mainās Saulkrastu slimnīcas 
traumpunkta darba laiks.

Pirmdien, otrdien, trešdien, ceturtdien, 
piektdien un svētdien traumpunkts darbo-
sies no plkst. 9.00 līdz 19.00.

Sestdienās – visu diennakti.
Svētku laikā no 23.  līdz 25.  jūni-

jam traumpunkts strādās visu diennakti.
Saulkrastu slimnīcas administrācija

Turpinās a/s “Latvenergo” dāvinājuma karšu 
(500  kWh) dalīšana trūcīgām ģimenēm, un ar 
2011. gada 1. jūniju tiek ieviesti jauninājumi:

1) dāvanu kartes varēs atkārtoti saņemt 
trūcīgas ģimenes ar bērniem periodā līdz 
2012. gada 31. martam;

2) dāvanu kartes varēs saņemt trūcīgas per-
sonas, kuras īrē dzīvojamo platību, un ir noslēgts 
īres līgums ar izīrētāju. Zināšanai – arī dzīvojamās 
platības izīrētājam jābūt noslēgtam līgumam ar 
a/s “Latvenergo”. Dāvanu kartes izdales periods ir 
līdz 2011. g. 31. decembrim.

***

Klāt ir “Bērnu un 
jauniešu žūrija 2011”

Brīvpusdienas bērniem

2011.  gada 8.–9.  jūlijā Saulkrastos no-
tiks tradīcijām bagātais sporta un izklaides 
pasākums “Saulkrastu kokteilis”. Divu dienu 
sacensībās Saulkrastos, sporta un atpūtas 
centrā “Koklītes” cīņās dosies Baltijas labākie 
pludmales volejbolisti un ielu basketbolisti. 

“Saulkrastu kokteilis” ne tikai Latvi-
jas, bet arī Baltijas mērogā slavu ieguva 
ar pludmales volejbola turnīriem, kuru 
izšķirošās cīņas par vienmēr iespaidīga-
jiem balvu fondiem tradicionāli notika 
Saulkrastu estrādē starmešu gaismās, tri-
bīnēs pulcējot vairāk nekā 1000 skatītāju. 
Bīčvolejbola batālijas papildina arī slavenu 

mūziķu uzstāšanās. 2010. gadā Saulkrastu 
pludmali ieskandināja grupa “PeR”.

Tradicionāli pludmales volejbolisti cī-
nās ne tikai par “Baltic Open” naudas bal-
vām, bet arī par milzīgo ceļojošo kausu – 
metālā kalto kokteiļglāzi. 

Plānots, ka pludmales volejbola 
turnīrs pulcēs spēcīgākos Latvijas un 
kaimiņvalstu sportistus. Jau tradicionāli 
piektdienā Saulkrastu pludmalē pie sporta 
centra “Koklītes” notiks priekšsacīkstes, 
bet nākamajā dienā pamatturnīra spēles. 
Fināli par 1. un 3. vietu jau starmešu 
gaismās 9. jūlijā plkst. 21.00

2011. gada 
“Saulkrastu kokteilis” – 
Baltijas labākie pludmales 
volejbolisti un ielu basketbolisti

No 4. 07. 2011. NVA konsultanti pieņems 
klientus katra mēneša pirmajā pirmdienā un 
pirmajā ceturdienā no plkst. 10.00 līdz 15.00.

VSAA konsultants pieņems klientus 
16. 06. no plkst. 10.00 līdz 12.00.

Klientu pieņemšana – Saulkrastu nova-
da Domē, Raiņa ielā 8,1. stāvā, sociālā die-
nesta telpā Nr. 108.

Izmaiņas bibliotēkas 
darba laikā

Saulkrastu sociālais 
dienests informē

Saulkrastu slimnīcas 
informācija

zvejniekciema vidusskolas skolēniem jānostrādā:
•	 5.–6. klase 6. 06. 2011.– 10. 06. 2011.;
•	 7.–9. klase 27. 06. 2011.–1. 07. 2011.;
•	 10.–12. klase 1. 08. 2011.–5. 08. 2011. 

Plkst. 9.00 jābūt pie Zvejniekciema vidusskolas.

saulkrastu vidusskolas skolēniem jānostrādā: 
•	 5.–6. klase 13. 06. 2011.–17. 06. 2011.;
•	 7.–9. klase 04. 07. 2011.–8. 07. 2011.;
•	 7.–9. klase 25. 07. 2011.–29. 07. 2011.;
•	 10.–12. klase 15. 08. 2011.–19. 08. 2011. 

Plkst. 9.00 jābūt pie Saulkrastu novada Domes autostāvlaukuma.

Informācijai tālr. 67142511, 67142513.
Sigita Kliedere,  sociālais darbinieks darbam ar ģimenēm ar bērniem

2010. gada “Saulkrastu kokteiļa” labākās ielu basketbola komandas
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Aktualitātes

2011. gada jūnijs 11

20. maijā pēdējais zvans aicināja arī 
Saulkrastu vidusskolas 12. un 9. klases sko-
lēnus atvadīties no ikdienas mācību darba, 
lai uzsāktu nopietno eksāmenu sesiju.

Pēdējais zvans 12.  klasēm aizsākās 
skolas ābeļu dārzā, kur viņus sagaidīja 
11. klases skolēni, kas aicināja atcerēties 
un pierakstīt jaukākos mirkļus skolas 
dzīvē, kurus ievietoja kapsulās un apraka 
zālājā zem ābelēm kā liecību nākamajām 
paaudzēm par šo laiku un cilvēkiem. No 
šīs dienas skolas ābeļdārzs glabās 32 sko-
lēnu un viņu klases audzinātāju I. Peča-
kas un L. Miezes atmiņas un sajūtas par 
kopā pavadītajiem gadiem Saulkrastu 
vidusskolā. Kad vēstījums nākamajām 
paaudzēm nodots, visus gaidīja pats 
emocionālākais un sirsnīgākais svētku 
mirklis, kad, skanot zvanu skaņām, cits 
citam roku sniedza 1. klases un 12. klases 
skolēni. Tā ir skaista skolas tradīcija, kad 

skolā roku rokā ieiet divas paaudzes  – 
vieni, kas Saulkrastu vidusskolu tik tikko 
sāk iepazīt un saukt par savu, un otri, kas 
ienāk skolā vēl reizi, lai atvadītos no sa-
vas bērnības, skolotājiem un draiskajiem 
skolas gadiem.

Pēdējais zvans Saulkrastu vidusskolā ir 
izskanējis. 12. klases ir atgriezušās no eks-
kursijas un talkas Likteņdārzā, un skolā 
skolēni saņems V.  Dombrovska atzinības 
rakstus par teicamām sekmēm.

9. klasei un klaseses audzinātājai 
L.  Rihterei vēlam labi nokārtot visus ek-
sāmenus, un, ja kaut kas neiznāks tik labi 
kā gribējās, to visu paveiksiet 10.  klasē 
Saulkrastu vidusskolā. 12. klasēm vēlu, lai 
skola ir laiks un vieta, kur kavēties jūsu la-
bākajām un sirsnīgākajām atmiņām. Atce-
rieties, 12. klases, jūs esat mūsu prieks un 
lepnums un mēs par jums turēsim īkšķus.

L. Mieze

olimpiāde, konkurss, skate, 
sacensības skolēns, komanda klase, 

pulciņš 
godalgotā 

vieta skolotājs

Konkurss “Pazīsti savu 
organismu” Monta Martinsone 9.a 2. Svetlana Grūbe

Konkurss “Pazīsti savu 
organismu” Krista Čerpakovska 9.a 3. Svetlana Grūbe

Pierīgas novadu skolu ģeogrāfijas 
olimpiāde Daina Kosīte 11. 3. Velta Velmere

Pierīgas novadu skolu 
matemātikas olimpiāde Anete Kalniņa 8.a 2. Pārsla Rumpe

Pierīgas novadu skolu 
matemātikas olimpiāde Alise Pētersone 8.a 3. Pārsla Rumpe

Pierīgas novadu skolu latviešu 
valodas olimpiāde Sabīne Jegi 12. 2. Vija Skudra

Pierīgas skolu skatuves runas 
konkurss Līga Vilcāne 7.a 2. Lāsma Burberga

Pierīgas novadu skolu fizikas 
olimpiāde Madara Urdziņa 10. 3. Andris Zande

Pierīgas novadu skolu bioloģijas 
olimpiāde Monta Martinsone 9. Atzinība Svetlana Grūbe

Pierīgas novadu alternatīvajā 
sākumskolas olimpiādē Lāsma Liepiņa 4. 3. Anita Uzkalna

Pierīgas novadu mājturības un 
tehnoloģiju olimpiādē Alise Pētersone 8.a Atzinība Guna Lāčauniece

Pierīgas novadu mājturības un 
tehnoloģiju olimpiādē Sanita Martinsone 8.b Atzinība Guna Lāčauniece

 
skates, konkursa, sacensību 

nosaukums, norises vieta  
Pulciņš vadītāja iegūtā vieta, 

pakāpe 
“Tauriņu balsis” 2.–4. kl. koris Antra Deniškāne 2. pakāpes 

diploms 
Starpreģionālais teātra sporta 

turnīrs 
Teātra sports un drāma Vija Skudra 1. pakāpes 

diploms, 
izvirzīts uz 

valsts turnīru  
Pierīgas novadu skolu deju 

kolektīvu skate 
1.–2. kl. deju kolektīvs Judīte Krūmiņa 2. pakāpes 

diploms 
Pierīgas novadu skolu deju 

kolektīvu skate
3.–4. kl. deju kolektīvs Judīte Krūmiņa 1. pakāpes 

diploms 
Skolēnu pūtēju orķestru 

konkurss 
Pūtēju orķestris “Neibāde” Miervaldis Leja 3. vieta 

Jauno pētnieku konkurss valstī Vides pulciņš Svetlana Grūbe Atzinība 
Vides spēļu konkurss valstī Vides pulciņš Svetlana Grūbe Simpātiju balva 

“Lietas un tēli” Vizuālās mākslas pulciņa 
dalībnieces: Annija Dzērve 

(6. kl. )
Sabīne Jegi (12. kl.) 

Māra Alena 1. pakāpes 
diploms

3. pakāpes 
diploms

Latvijas Jaunatnes čempionāts D grupas meiteņu volejbola 
komanda

Dzidra Dulpiņa 3. vieta 

“Lāses kauss – 2011” A grupas meiteņu volejbola 
komanda 

Dzidra Dulpiņa 2. vieta 
Balva par 

piedalīšanos 
finālsacensībās 

ar lielāko 
komandu 
skaitu un 
visvairāk 

iegūtajiem 
punktiem

Latvijas Volejbola federācijas 
finālsacensības Talsos 

B1 grupas meiteņu 
volejbola komanda

Dzidra Dulpiņa 4. vieta 

Jaunatnes U-15 pludmales 
volejbola turnīrs telpās 

Komanda:A. Liniņa un A. 
Umbraško;

Komanda: Ī. Zaķe un S. 
Umbraško

Dzidra Dulpiņa 2. vieta

3. vieta 

Pierīgas novadu sacensības 
volejbolā

B grupas zēnu volejbola 
komanda 

Dzidra Dulpiņa 1. vieta 

Pierīgas novadu sacensības 
volejbolā

B grupas meiteņu volejbola 
komanda

Dzidra Dulpiņa 2. vieta 

Pierīgas novadu sacensības 
volejbolā

A grupas meiteņu volejbola 
komanda

Dzidra Dulpiņa 1. vieta

Pierīgas novadu sacensības 
volejbolā

A grupas zēnu volejbola 
komanda

Dzidra Dulpiņa 1. vieta

X Starptautiskais volejbola 
turnīrs volejbolā zēniem un 
meitenēm, Jonava, Lietuva 

1. komanda Dzidra Dulpiņa 1. vieta

“Baltijas kausa” izcīņas 
sacensības volejbolā 1996./97.

gadā dzimušām meitenēm, Šauļi, 
Lietuva 

Latvijas izlases 
pamatsastāvā spēlēja Alise 

Pētersone (8. kl.) 

Dzidra Dulpiņa 2. vieta

Latvijas Volejbola federācijas 
(LVF) rīkotās “Kausa izcīņas” 

sacensības 

D grupas meiteņu 
komanda

Dzidra Dulpiņa 3. vieta 

Latvijas Volejbola federācijas 
(LVF) rīkotās “Kausa izcīņas” 

sacensības 

B1 grupas meiteņu 
komanda

Dzidra Dulpiņa 3. vieta

Zvejniekciema vidusskola

Godalgotās vietas mācību priekšmetu olimpiādēs un konkursos 
Zvejniekciema vidusskolā 2010./2011. m. g.

Pārskats par Zvejniekciema vidusskolas interešu izglītības pulciņu 
sasniegumiem skatēs un konkursos 2010./2011.m.g. 

Pēdējais zvans 
Saulkrastu vidusskolā

Maija sākumā saulkrastietis Itālo Alsiņš 
ieguva godpilno 4. vietu Baltijas čempio-
nātā auto šosejā 1. posmā un “Dzintara 
Volga” pavasara kausā. Uz I.Alsiņa vadītās 
Volgas GAZ 24, kas bija viens no populā-
rākajiem pagājušā gadsimta 70. gadu au-

tomašīnu modeļiem, redzams Saulkrastu 
novada ģerbonis, tā, startējot sacensībās, 
tiek popularizēts Saulkrastu novada vārds. 
I. Alsiņš ar savu auto plāno piedalīties 
Saulkrastu pilsētas svētkos, tradicionālā 
svētku gājiena laikā.

Saulkrastieša Itālo Alsiņa 
sasniegumi autosportā

Itālo Alsiņa vadītais auto
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izstādes
Saulkrastu bibliotēkas lasītavā skatāma 

Saulkrastu Kultūras un sporta centra un PII 
“Rūķītis” vizuālās mākslas pulciņa 10 gadu ju-
bilejas bērnu fantāzijas izstāde “Iztēles pasaule”. 
Izstāde skatāma bibliotēkas darba laikā: katru 
darba dienu no plkst. 9.00 līdz 17.00, sestdienās 
no plkst. 10.00 līdz 14.00.

koncerti
sestdien, 11. jūnijā, plkst. 20.00 Saulkras-

tu estrādē  – viens no koncertu sērijas kon-
certiem. Grupa “Bet Bet”, kura ir dibināta 
1991.  gada martā, atzīmē savu 20  gadu pa-
stāvēšanas jubileju, sniedzot koncertu sēriju 
vairākās Latvijas pilsētās. Saulkrastu estrādē 
sniegtais koncerts būs viens no šīs sērijas kon-
certiem. Ieejas maksa koncertā – ls 4, biļetes 
pārdošanā no plkst. 18.00.

Grupa savas pastāvēšanas laikā uzstāju-
sies vairāk nekā 600 dažādos pasākumos, ar 
dziesmu “Vakara vējā” uzvarējusi leģendārajā 
“Mikrofona aptaujā”, 1992. gadā plūkusi lau-
rus festivālā “Liepājas dzintars”, pārstāvēju-
si Latviju starptautiskos festivālos “Rock’ n’ 
Europe” Somijā, “Karlshamn Song Contest” 
Zviedrijā un “Sopot Song Contest” Polijā. 
Visu šo gadu laikā grupa ir piedzīvojusi tikai 
nebūtiskas sastāva maiņas un izdevusi 10 pie-
prasītus savu dziesmu apkopojumus, saņemot 
gan “Zelta disku”, gan “Latvijas Mūzikas Ie-
rakstu gada Balvu”. 

 Jubilejas koncertos skanēs grupas lielākie 
hiti, starp kuriem tādi grupas vecie “grāvēji” kā 
“Diena”, “Kāpēc man nav sarkans Mercedess”, 
“Vakara vējā”, “Man vienalga viss”, “Tur tālāk”, 
“Es tevi nemīlu”, “Tu esi vējš” un daudzi citi. 
Jaunā grupas hitu izlase “20 labākās dziesmas”, 
būs pieejama arī koncertu norises vietās.

sestdien, 18. jūnijā, plkst. 21.00 Saulkras-
tu estrādē norisināsies lieliska ballīte ar vairāku 
Latvijā labi pazīstamu mākslinieku piedalīša-
nos. Pirmie viesi sestdienas vakarā būs Radio 
Lāgas monstri grupa “Fūgotāji”, kuri tikko sa-
tracināja TV raidījuma “SEMS” skatītājus.

Galvenais un visgaidītākais viesis  – jaunā 
un talantīgā dziedātāja Aisha (Aija Andrēje-
va) ar pavadošo grupu, šeit komentāri ir lieki. 
Pirms Aishas uzstāsies O’kartes akadēmijas 
simpātija Ivars Galiņš un grupa “Laikā Pirms” 
ar savām dziesmām un visiem labi zināmu hitu 
kaverversijām. Elektroniskās deju mūzikas 
cienītājiem, nakts aktuālākajā laikā ar enerģis-
kiem deju mūzikas ritmiem priecēs DJ Rudais 
(Latviešu Radio), EL-Muzikanto (DE) un Sam-
muner (LV) ar visdažādāko mūzikas kokteili. 
Pasākuma laikā darbosies bārs!

Ieejas maksa: 21.00–23.00  – Ls  3, pēc 
23.00 – Ls 4.

svētdien, 19. jūnijā, plkst. 18.00 Saulkras-
tu estrādē karaliskā anekdošu turnīra Dailes te-
ātra aktieru komandas – Intars Rešetins, Lauris 
Subatnieks, Aldis Siliņš, Dainis Grūbe un Lau-
ris Dzelzītis. uzmanību! tikai iepriekšpārdo-
šanā pirmās biļetes pieejams uz pusi lētāk! 
meklē biļetes www.bilesuparadize.lv. Nākot 
uz koncertu, uzraksti arī savu smieklīgāko 
anekdoti – iespējams, tieši tu saņemsi dāvanas 
no aktieriem un turnejas draugiem!

sarīkojumi
otrdien, 14. jūnijā, plkst. 18.00 Saulkras-

tu Pēterupes ev. lut. baznīcā svētbrīdis, veltīts 
Komunistiskā genocīda upuru piemiņas die-
nai. Pēc atceres mirkļiem  – ziedu nolikšana 
baznīcas dārzā pie svētakmens.

1941. gada 14. jūnija deportāciju laikā no 
Latvijas PSR izveda vairāk nekā 15 000 Latvi-
jas iedzīvotāju. Naktī no 13. uz 14. jūniju uz 
PSRS iekšlietu sistēmas koncentrācijas nomet-
nēm vai mūža nometinājumu Krasnojarskas 
novadā, Novosibirskas apgabalā un Kazahijas 
ziemeļu rajonos tika aizvesti gan veci, gan jau-
ni. Kopumā 1941. gadā deportēja 0,74 % no 
visiem Latvijas iedzīvotājiem. No 1941. gada 
līdz kara beigām LPSR arestēja 14 428 perso-
nas. 1941. gada 14. jūnijā no Latvijas izsūtīto 
personu lietas apkopotas Latvijas Valsts vēstu-
res arhīvā fondos Nr. 1897. (“1941. gada 14. jū- 
nijā no Latvijas izsūtīto personu lietas”) un Nr. 
1986 (“Latvijas PSR VDK par sevišķi bīsta-
miem pretvalstiskiem noziegumiem apsūdzēto 
personu krimināllietas (1940–1985)” ).

Sestdien, 18. jūnijā, no plkst. 17.00 pie 
kultūras nama “Zvejniekciems” sadarbībā ar 
K. Barona muzeju un folkloras kopu “Dvīga” 
iespēja ikvienam interesentam iemācīties 
Līgo dienas rituālus, paražas un dziesmas, 
kas dziedamas latviskajos Saulgriežos! Ar 
sentēvu gudrībām mūs iepazīstinās Zenta 
Mennika.

Otrdien, 21. jūnijā, plkst. 20.00 Saulkras-
tu pilsētas centrā, Bīriņu ielas izejā uz jūru, 
gadskārtējā ielīgošanas balle Saulkrastos! Kā 
un kāpēc strīdējās un cerējās Jānis un Grietiņa, 
vai Saulkrastos arī vēl tiek taisītas mucas – to 
visu varēsim vērot jautrā dziesmu spēlē “Mu-
cenieks un muceniece”, kur lomās, kā allaž, 
iejutīsies paši saulkrastieši, un visu izdejos un 
izdziedās Saulkrastu novada mākslinieciskie 
kolektīvi. Pēc uzveduma aizdegsim ugunskuru 
un kopā ar Limbažu lauku kapelu dejosim visu 
gada īsāko nakti.

Ceturtdien, 23. jūnijā, plkst. 22.00 
Saulkrastu estrādē Līgo nakts balle ar grupu 
“Tālbraucēji” un DJ Rudais. Ieeja brīva.

No 27. jūnija līdz 8. jūlijam tradicionālais 
starptautiskais Saulkrastu gleznotāju plenērs. 
Satikšanās ar gleznotājiem un darbu radīšanas 
process – Saulkrastu svētku ietvaros 1. jūlijā 
pie Baltās kāpas no 19.00.

Saulkrastu bibliotēka mīļi aicina ikvienu 
interesentu piektdien, 29.  jūlijā, doties ar 
autobusu literāri izzinošā ekskursijā ““Latgo-
la.lv” īstenībā” (Balvi un Baltinava). Dalības 
maksa atkarīga no ceļotāju skaita. Izbraukšana 
plkst. 7.00 pa maršrutu Zvejniekciema vidus-
skola–Saulkrasti, pieturot autobusu pieturās. 
Informācija bibliotēkā vai pa tālruni 67951502, 
29625609.

sports
Saulkrastu kausa izcīņas šautriņu meša-

nā 6. posms pārcelts uz jūliju. Sekojiet 
informācijai.

Orientēšanās seriāla “Saulkrastu pavasa-
ris” pēdējais posms trešdien, 15. jūnijā, kāpās, 
starts Liepu ielas galā. Pēc sacensībām notiks 
kopvērtējuma uzvarētāju apbalvošana.

PensionĀru aktivitĀtes
•	 otrdien, 30. jūnijā, ekskursija pa 

vidzemi.
•	 otrdien, 5. jūlijā, plkst. 13.00 domes 

zālē ikmēneša tikšanās.

2011. gada jūnijs

Sludinājumi

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 
jānis drevinskis
26. 01. 1933.–1. 05. 2011.

iveta Baltiņa
21. 09. 1965.–5. 05. 2011.

valentīns galkins
22. 12. 1935.–29. 04. 2011.

jefrosiņija spiridonova
10. 06. 1926.–8. 05. 2011.

monika grišāne
4. 07. 1915.–10. 05. 2011.

marga skopiņa
24. 03. 1933.–9. 05. 2011.

lūcija mirsepa
14. 08. 1922.–20. 05. 2011.

jana Pimenova
7. 07. 1971.–31. 05. 2011.
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saulkrastu novada dome 
sirsnīgi sveic nozīmīgajā 

jubilejā
Intu Žagatu,

Venerandu Usāni,
Meriamiju Ščerbakovu,

Viktoru Juri,
Brigitu Tulu,

Sabīni Doniņu,
Jāni Eglīti,

Elgu Čapiņu,
Alinu Alupi,
Veltu Strodi,

Austru Bukavu,
Kārli Bernausu,

Jāni Sviķi,
Līviju Saulīti,

Lūciju Lamsteri,
Andu Kurzemnieci,

Aleksandru Hotmirovu,
Gaidu Skujiņu.

Pateicība
Mīļš paldies visiem, kuri apmeklēja kora 
60 gadu jubilejas koncertu. Pateicamies 

par sirsnīgiem novēlējumiem!
Jauktā kora “Bangotne” dziedātāju vārdā – 

diriģenti Jānis Lucāns un Ēriks Kravalis

sveicam jaunos saulkrastiešus un 
viņu vecākus!

maijā reģistrētie
 jaundzimušie

lauma grava
alise jirgensone

elīza sausiņa
rihards grinbergs

sintija Švirkste

Par pašvaldības policijas 
paveikto maijā

Maijā Saulkrastu pašvaldības policijas dar-
binieki par atrašanos sabiedriskā vietā alkohola 
reibumā aizturēja 4 personas un par sīko hu-
ligānismu 2 personas. Piecas personas nogā-
dātas RRPP Saulkrastu iecirknī tālāku darbību 
veikšanai, bet viena persona savā dzīvesvietā.

29. 05. 2011. veikalā “MEGO” (Zvejniekcie-
mā) aizdomās par alkohola zādzību, sadarbībā 
ar apsardzes firmas SIA “Taipans” darbiniekiem 
tika aizturēti un tālāku darbību veikšanai RRPP 
Saulkrastu iecirknī nogādāti divi jaunieši, tajā 
skaitā viens 1994. gadā dzimis jaunietis.

Par nepiedalīšanos pašvaldības organizētajā 
atkritumu apsaimniekošanas sistēmā un līgu-
ma neslēgšanu ar atkritumu apsaimniekošanas 
organizāciju 8 gadījumos uzsākta lietvedība 
administratīvā pārkāpuma lietā un 4 gadījumos 
sastādīti administratīvā pārkāpuma protokoli. 

Par teritorijas nesakopšanu saskaņā ar 
Saulkrastu novada Domes saistošo noteikumu 
Nr. 4 (26. 03. 2008.) 6.6. punktu vienā gadī-
jumā uzsākta lietvedība administratīvā pārkā-
puma lietā un sastādīts viens administratīvā 
pārkāpuma protokols.

Vienā gadījumā lietvedība administratīvā 
pārkāpuma lietā uzsākta par ūdenvada normā-
las darbības traucējumu radīšanu saskaņā ar 
Saulkrastu novada Domes saistošo noteikumu 
Nr. 4 (27. 06. 2007.) 9.6. punktu.

Par apstāšanās, stāvēšanas noteikumu neie-
vērošanu sastādīti 4 administratīvā pārkāpuma 
protokoli.

V. Kalniņš, Saulkrastu novada 
Pašvaldības policijas priekšnieks


