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Latvijas Valsts prezidenta  
Valda Zatlera vizīte Saulkrastos

22. februārī Saulkrastu novadu dar-
ba vizītē apmeklēja Latvijas Valsts pre-
zidents Valdis Zatlers ar kundzi Lilitu 
Zatleri.

Vizīte sākās ar novada Domes apmek-
lējumu, kur Valsts prezidents un L. Zatle-
re tika iepazīstināti ar Saulkrastu novada 
vēsturi un nākotni. Domē prezidents tikās 
ar Domes deputātiem, Saulkrastu Sociālā 

dienesta vadītāju un Bāriņtiesas priekšsēdē-
tāju. Tikšanās laikā tika pārrunāti jautājumi 
par pašvaldībai nepietiekamajām iespējām 
saņemt finansējumu no Eiropas Savienības 
struktūrfondiem, paaugstināto nekustamā 
īpašuma nodokli, kā arī par demogrāfijas 
un sociālajiem jautājumiem novadā. Savu-
kārt L. Zatlere iepazinās ar novada audēju 
kopas dalībniekiem un apmeklēja Vidzemes 
jūrmalas Mūzikas un mākslas skolu.

Darba vizītes turpinājumā prezidents ar 
kundzi devās uz Zvejniekciema vidusskolu, 
kur tikās ar Zvejniekciema un Saulkrastu 
vidusskolu skolēniem un diskutēja par jau-
tājumiem, kas ir nozīmīgi ikviena jaunieša 
dzīvē – mērķiem, nākotnes plāniem un 
profesijas izvēli, tajā skaitā arī par iemes-
liem, kāpēc daudzi jaunieši vēlas pārcelties 
uz dzīvi ārpus Latvijas. Aktīvākie diskusijas 
dalībnieki no prezidenta saņēma grāmatu 
“Latvijas pilsētu ģerboņi”, kā arī uzaicinā-
jumu apmeklēt prezidenta pili un tuvāk 
iepazīties ar prezidenta darba kārtību.

Tāpat V. Zatlers apmeklēja Saulkrastu 
slimnīcu un tikās ar slimnīcas vadību. Sa-
runas laikā tika pārrunāti jautājumu, kas 
saistīti ar veselības aprūpes nodrošināšanu 
novadā ziemas periodā un vasaras sezonā, 
kad novada iedzīvotāju skaits vairakkārt 
palielinās.

Vizītes noslēgumā prezidents tikās ar 
novada iedzīvotājiem un pārrunāja bez-
darba, sociālā nodrošinājuma, veselības 
aprūpes, augstākās izglītības kvalitātes un 
enerģētikas politikas jautājumus.

Par piemiņu no Saulkrastu novada ap-
ciemojuma Valdis Zatlers saņēma piemiņas 
nozīmīti ar Saulkrastu novada ģerboni, Vid-
zemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolas 
audzēknes A. Gekas gleznu “Mīlestība pie 
brokastīm”. Savukārt Lilita Zatlere saņēma 
Saulkrastu rokdarbnieku pulciņa vadītājas 
G. Lāčaunieces darinātu šalli.

Saulkrastu novada Domes vadība izsa-
ka pateicību visiem, kuri piedalījās Valsts 
prezidenta vizītes sagatavošanā un nodro-
šināšanā Saulkrastu novadā.
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Prezidents ar kundzi ierodas Saulkrastu novada Domē.

Prezidents ar Mazās folkloras kopas dalībniekiem Zvejniekciema vidusskolā Prezidents iepazīstas ar novada vēsturi.
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Pēc Saulkrastu novada Domes 
pasūtījuma 2010. gada pavasarī tika 
uzsākts darbs pie pilsētas pludmales 
parka izveides pilsētas centra teritorijā 
starp Bīriņu un Raiņa ielām. Šī vieta arī 
pašreiz ir visintensīvāk noslogota un 
nākotnē plānota kā piesaistes objekts 
Saulkrastiem, vieta, kur pa pievilcīgu 
promenādi iespējams aiziet līdz jūrai 
vai doties pastaigā pa ainaviski veidoto 
Saulrieta promenādi paralēli jūrai.

Ainavu arhitekte Kristīna Briķe veica 
apjomīgu darbu, izvērtējot esošo situāciju 
un dabas vērtības, kā rezultātā tapa skiču 
projekts, ar kuru saulkrastieši varēja iepa-
zīties jau pagājušajā vasarā.

Savukārt SIA “Ainavu arhitekti” tik-
ko pabeiguši darbu pie tehniskā projekta, 
kurā izstrādāti satiksmes organizācijas un 
labiekārtojuma risinājumi Raiņa ielas izejā 
uz jūru, kā arī stāvlaukuma rekonstrukcija 

pie “Vāravas” Ainažu ielā, paredzot tūristu 
autobusu stāvvietas un gājēju celiņu gar 
Ainažu ielu jūras pusē, pa kuru tūristiem no 
autobusiem iespējams nokļūt līdz L. Paegles 
izejai uz jūru vai informācijas centram un 
tualetēm Bīriņu ielā un, “apmetot” loku pa 
jūras promenādi un Raiņa ielu, atgriezties 
stāvlaukumā.

Par to, ko iedzīvotāji un viesi no visa 
plānotā varēs ieraudzīt jau šajā sezonā, stās-
ta Saulkrastu novada Domes priekšsēdētāja 
vietnieks, Tautsaimniecības, attīstības un 
vides komitejas vadītājs Normunds Līcis: 
“Ir milzīgs gandarījums, ka plānus un idejas 
pakāpeniski izdodas realizēt un, veidojot šī 
gada budžetu, deputāti ir atbalstījuši ieceri 
par 1. kārtas izbūvi. Beidzot Saulkrastos 
taps pirmais pilnīgi no jauna risināts labie-
kārtojuma projekts – Saules laukums. Īpaši 
ievērojams ir fakts, ka, veidojot laukumu, 
netiks izmantoti standarta risinājumi un 
preces no kataloga. Arhitekts Arnis Dimiņš 

šim laukumam radījis dizainu, kas atšķirsies 
no līdz šim redzētā un būs tieši raksturīgs 
Saulkrastiem. Pēc arhitekta rasējumiem, 
izmantojot jaunākās tehnoloģijas un mate-
riālus, visas detaļas tiks izbūvēts uz vietas. 
Laukumā plānots saglabāt vietu maināmiem 
vides objektiem – pilsētas eglei un citiem 
vides objektiem dažādu svētku laikā. Vienā 
laukuma malā paredzēta iespēja uzstādīt 
nelielu pārvietojamu skatuvi, bet otrā malā 
atstāta vieta skulptūrai, kuru ceram uzstādīt 
līdz nākamajam gadam.”

Precīzāk par projekta ieceri informē ar-
hitekts A. Dimiņš: “Jaunveidojamā laukuma 
ieseguma zīmējums atgādina stilizētu Sauli. 
Šis simbols ietverts gan Saulkrastu novada 
ģerbonī, gan pašā nosaukumā. Iesegumu 
stūraini ieapaļā forma rada vienota pabeigta 
infrastruktūras objekta tēlu, kas labi var 
funkcionēt arī pirms nākamās kārtas rea-
lizācijas. Laukuma zīmējumu veido dažādu 
trīsstūra figūru tonālā spēle, kas ļauj sa-

glabāt atsevišķas laukuma teritorijā esošas 
koku grupas un skudru pūžņus. Pamatā 
projektējamās teritorijas reljefs ir izteikti 
horizontāls. Virzienā uz jūru tas nedaudz 
pieaug, tāpēc plānotās laukuma betona plāt-
nes tiek aizstātas ar vieglām koka terasēm.

Laukuma seguma pamatkonstrukciju 
veido armēta betona plātne, kas pārklāta ar 
poliuretānu. Laukuma mazās arhitektūras 
formas – soliņi un velostatīvi tiks veido-
ti, attīstot un turpinot betona pamatnes 
konstruktīvo risinājumu. Soliņu kopformas 
veidotas tā, lai pie to balsta konstrukcijām 
varētu piestiprināt gaismekļus, kas veidotu 
īpašu – slīdošas gaismas efektu diennakts 
tumšajā daļā.”

Tagad atlicis pats sarežģītākais – iepir-
kuma rezultātā atrast augsti kvalificētu un 
atbildīgu būvnieku, kurš spēs realizēt arhi-
tekta iecerēto. Lai izdodas! 

Uz tikšanos Saules laukumā jau šajā 
vasarā!

Saulkrastos top Saules laukums

Saules laukuma vizualizācija. Autors arhitekts A. Dimiņš

Uzmanību! 
Iedzīvotājus, kuri nebūs aizpildījuši anketu internetā, no 17. marta līdz 

31. maijam apmeklēs tautas skaitītāji. 
tautas skaitīšanu Saulkrastu novadā veiks kompānijas “Gfk Custom rese-

arch Baltic” izvēlēti un apmācīti tautas skaitītāji – dace Birzule, dainis magons, 
Sandra Strazdiņa, Sigita kliedere, Sarmīte Šivare, vita austriņa un dzintra viksne. 
aicinām iedzīvotājus būt atsaucīgiem!

tuvāka informācija pa bezmaksas tālruni 80000777 vai  
www.tautasskaitisana.lv.

Uzņēmēji!
Top izdevums “Saulkrastu vasara 2011”.
lai informētu Saulkrastu novada iedzīvotājus un viesus par pieejamiem 

pakalpojumiem novadā, tāpat kā pagājušajā gadā, arī šogad Saulkrastu nova-
da dome sadarbībā ar Saulkrastu uzņēmēju padomi plāno izdot informatīvo 
bezmaksas izdevumu “Saulkrastu vasara 2011”. aicinām atsaukties visus inte-
resentus, iesniedzot informāciju, īpaši izcelt šīs vasaras plānotos jaunumus un 
piedāvājumus, kā arī pievienot atbilstošas fotogrāfijas. Informāciju sūtīt līdz 
4. aprīlim, e-pasta adrese: marika.grasmane@saulkrasti.lv. tuvāka informācija 
pa tālr. 67142514, 28634639.



2011. gada marts

Domē

3

DOMES SĒDES LĒMUMI (23.02.2011.)

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 28. martā no 15.00 līdz 17.00 domes ēkā, 51. telpā (ieeja no Ceremoniju zāles puses). Tālrunis 
29107084, e-pasta adrese ilze.petersone4x4@inbox.lv

Selga Osīte Katra mēneša otrās nedēļas otrdienā no 9.00 līdz 11.00 Raiņa iela 2a
Guna Lāčauniece Katra mēneša pirmās nedēļas otrdienā no 8.00 līdz 17.00 Zvejniekciema vidusskolā

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

Ervīns Grāvītis Pirmdienās no 11.00 līdz 13.00 un 14.00 līdz 19.00 Saulkrastu novada Domes ēkā, 2. stāvā, 202. kab.
Normunds Līcis Pirmdienās no 11.00 līdz 13.00 un 14.00 līdz 19.00 Saulkrastu novada Domes ēkā, 2. stāvā, 208. kab.
Daiga Buša Katra mēneša otrās nedēļas pirmdienā no 10.00 līdz 12.00 Raiņa ielā 7
Andris Silavnieks Katra mēneša pirmās nedēļas pirmdienā no 16.00 līdz 18.00 CATA telpās, Akācijas ielā 7

Normunds Starpcāns
Katra mēneša pirmajā pirmdienā no 17.00 līdz 19.00 Saulkrastu novada Domes ēkā, 51. telpā (ieeja no 
Ceremoniju zāles puses)

Māris Vītols
Katra mēneša otrās nedēļas pirmdiena no 17.00 līdz 19.00 Saulkrastu novada Domes ēkā, 51. telpā (ieeja 
no Ceremoniju zāles puses)

Guntars Zonbergs
Katra mēneša trešajā trešdienā no 17.00 līdz 19.00 Saulkrastu novada Domes ēkā, 51. telpā (ieeja no 
Ceremoniju zāles puses)

Par nekustamā īpašuma nodokļu piedziņu 
bezstrīda kārtībā

Piedzīt bezstrīda kārtībā nenomaksāto ne-
kustamā īpašuma nodokli ls 44,08 (četrdesmit 
četri lati 08 santīmi) apmērā par 2009. gadu un 
2010. gadu ar nokavējuma naudām no nekustamā 
īpašuma.

Par zemes īpašuma sadalīšanu, adreses 
un nosaukumu piešķiršanu, lietošanas 
mērķu noteikšanu

1. Atļaut sadalīt nekustamo īpašumu “Strau-
tiņi”, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., kas sastāv 
no trīs zemes vienībām, trīs zemes īpašumos.

2. Piešķirt adresi un nosaukumus:
2.1. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 

8033-001-0727 piešķirt nosaukumu – “Strautiņi”, 
Zvejniekciems,  Saulkrastu pagasts, Saulkrastu 
novads;

2..2. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 
8033-001-0530 piešķirt adresi Jūras prospekts 
13, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu 
novads;

2.3. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 
8033-002-0560 piešķirt nosaukumu “Ernas”, Sau-
līte, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads;

3. Noteikt nekustamo īpašumu lietošanas 
mērķus: 

3.1. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 
8033-001-0727 – zeme, uz kuras galvenā saim-
nieciskā darbība ir mežsaimniecība, kods – 0201;

3.2. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 
80330010530:

•	 0,0680 ha platībai –  individuālo dzīvojamo 
māju apbūve, kods – 0601,

•	 0,0209 ha p;atībai – zeme, uz kuras gal-
venā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, 
kods – 0201.

3.3. zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 
8033-002-0560 – zeme, uz kuras galvenā saim-
nieciskā darbība ir mežsaimniecība, kods – 0201.

Par nosaukuma piešķiršanu un 
lietošanas mērķa noteikšanu

1. Piešķirt zemes vienībai ar kadastra apzīmē-
jumu 80330011036, platība 0,29 ha, nosaukumu – 
“Vecozoli”, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, 
Saulkrastu novads.

2. Noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mēr-
ķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība 
ir mežsaimniecība, kods – 0201;

Par zemes nomas maksas parādu piedziņu 
tiesas ceļā

Par saistību nepildīšanu iesniegt tiesā brīdi-
nājuma kārtībā trīspadsmit personas (tajā skaitā 
6 juridiskas personas).

 
Par neapdzīvojamo telpu nomas līguma 
pagarināšanu ar SIA “Bemberi maiznīca”

Pagarināt 14. 01. 2010. noslēgtā nedzīvojamo 
telpu nomas līguma Nr. 02/10/01.-19.1 termiņu 
līdz 2025. gada 13. janvārim, noslēdzot rakstisku 
vienošanos. 

Par zemes nomu 
Noslēgt zemes nomas līgumu ar fizisku per-

sonu par 1808 m2 zemes nomu ar šādiem no-
sacījumiem:

1) zemes nomas maksa 5 % gadā no zemes 
kadastrālās vērtības;

2) zemes nomas līgums tiek noslēgts uz  
3 (trīs) gadiem;

3) Saulkrastu pašvaldība neiekasē no zemes 
īpašnieka par iznomāto platību (1808 m2) nekus-
tamā īpašuma nodokli par zemi.

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda 
samaksas sadalīšanu termiņos

Sadalīt termiņos uz laiku līdz 1 (vienam) 
gadam  nokavēto nekustamā īpašuma nodokļu 
maksājumu samaksu Ls 348,95 apmērā, parakstot 
vienošanos par parāda nomaksas grafiku. 

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu
1. Izbeigt zemes lietošanas tiesības fiziskai 

personai uz apbūvētu zemes gabalu 0,06 ha pla-
tībā. 

2. Līdz 1. 06. 2011. personas mantiniekiem 
jānoslēdz zemes nomas līgums ar Saulkrastu paš-
valdību par zemes gabala nomu. 

Par ēku (veikala un noliktavas) 
īpašuma “Mežvidi”, Mežvidi, Saulkrastu 
pag., Saulkrastu nov., uzturēšanai 
nepieciešamās platības apstiprināšanu 

Apstiprināt Dks “Mežvidi”, “Gaisma”, “Zeme” 
un “Liepaine” piederošo ēku (veikala un nolikta-
vas) īpašuma uzturēšanai nepieciešamo iemērīto 
platību 0,1094 ha saskaņā ar SIA “BaltSurvey”  
8. 07. 2010. izgatavoto zemes robežu, situācijas 
un apgrūtinājuma plānu.

Par adreses piešķiršanu
Piešķirt Saulkrastu pašvaldībai piedero-

šam ēku un būvju īpašumam, kas sastāv no 
darbnīcas-garāžas ar kadastra apazīmējumu 
8013-002-0475-002, nojumes ar kadastra ap-
zīmējumu 8013-002-0475-003 un noliktavas 
ar kadastra apzīmējumu 8013-002-0475-004, 
adresi: Skolas iela 13A, Saulkrasti, Saulkrastu 
novads.

Par nekustamā īpašuma nodokļa 
atvieglojuma piemērošanu

Piemērot nekustamā īpašuma nodokļa at-
vieglojumu 25 % vienai, 90 % piecām un 50 % 
apmērā septiņām fiziskām personām.

Par zemes ierīcības projekta 
apstiprināšanu,
adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa 
noteikšanu

1. Apstiprināt izstrādāto nekustamā īpašuma 
“Vecladiņi’’, Lilaste, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu 
novads, (zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 
8033-004-0569, 8033-004-0667), zemes ierīcības 
projektu;

2. Piešķirt zemes gabalam, zemes ierīcības 
projektā “liters 1’’, jaunu adresi, “Lielladiņi’’, Lilaste, 
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads; 

3. Noteikt lietošanas mērķi zemes gabalam 
“Lielladiņi’’ – 0,3016 ha individuālo dzīvojamo 
māju  apbūve, kods – 0601.

4. Zemes gabals, zemes ierīcības projektā 
“liters 2’’, paliek īpašuma “Vecladiņi’’, Lilaste, 
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, sastāvā, 
nemainot zemes lietošanas mērķi.

Par zemes ierīcības projekta 
apstiprināšanu, adreses piešķiršanu un 
lietošanas mērķa noteikšanu

1. Apstiprināt izstrādāto nekustamo īpašumu 
Krasta iela 33, Saulkrasti, Saulkrastu novads, (kadas-
tra apzīmējums 8013-004-0163) un Krasta iela 16A, 
Saulkrasti, Saulkrastu novads (kadastra apzīmējums 
8013-004-0183) zemes ierīcības projektu;

2. Pēc zemes gabalu maiņas līguma noslēgšanas, 
zemes gabals zemes ierīcības projektā “liters 2’’, pie-
vienojams zemes īpašumam Krasta iela, Saulkrasti, 
Saulkrastu novads (kadastra nr. 8013-001-0355), 
zemes gabals zemes ierīcības projektā “liters 1’’, pie-
vienojams zemes īpašumam Krasta iela 33, Saulkras-
ti, Saulkrastu novads (kadastra nr. 8013-004-0163);

3. Noteikt lietošanas mērķi zemes gabalam 
“liters 1’’ 0,0819 ha individuālo dzīvojamo māju  
apbūve, kods – 0601.

4. Noteikt lietošanas mērķi zemes gabalam 
“liters 2’’ 0,0819 ha zeme dzelzceļa infrastruktūras 
zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma 
joslā, kods – 1101.

Par Saulkrastu novada siltumapgādes 
koncepcijas izstrādes uzsākšanu

1. Apstiprināt Saulkrastu novada siltumapgādes 
koncepcijas izstrādes darba uzdevumu.

2. Uzdot pašvaldības izpilddirektoram organi-
zēt Iepirkumu procedūru “Par Saulkrastu novada 
siltumapgādes koncepcijas izstrādi.”

Par personas ievietošanu Saulkrastu 
pašvaldības iestādē “Sociālās aprūpes māja”

1. Ievietot personu Saulkrastu pašvaldības 
iestādē “Sociālās aprūpes māja” no 1. 02. 2011.

2. Segt starpību starp uzturēšanās izdevumiem 
Saulkrastu pašvaldības iestādē “Sociālās aprūpes 
māja” un personas pensijas 90 %, apmaksu veicot 
no sociālā budžeta pēc piestādītajiem rēķiniem.

Par personas ievietošanu Saulkrastu 
pašvaldības iestādē “Sociālās aprūpes māja”

1. Ievietot personu Saulkrastu pašvaldības 
iestādē “Sociālās aprūpes māja” no 1. 02. 2011.

2. Segt starpību starp uzturēšanās izdevumiem 
Saulkrastu pašvaldības iestādē “Sociālās aprūpes 
māja” un personas pensijas 90 %, apmaksu veicot 
no sociālā budžeta pēc piestādītajiem rēķiniem.

Par finanšu līdzekļiem, kas paredzēti bērnu 
sociālajai rehabilitācijai

1. Izmaiņas Saulkrastu novada Domes  

2011. gada ieņēmumos, tos palielinot par  
Ls 1000 (viens tūkstotis lati 00 santīmi), kas tiks 
pārskaitīts no Latvijas Bērnu fonda.

2. Palielināt Saulkrastu novada Domes  
2011. gada izdevumus par Ls 1000 (viens tūksto-
tis latu 00 santīmu), kas tiks izlietoti vardarbībā 
cietušo bērnu sociālai rehabilitācijai dzīvesvietā 
par valsts budžeta līdzekļiem.

3. 1. punktā un 2. punktā minētos grozīju-
mus iekļaut saistošajos noteikumos par pašval-
dības 2011. gada budžeta grozījumiem.

Par kredīta ņemšana Valsts kasē
Ņemt aizņēmumu Valsts kasē 2011. gadā uz 

10 gadiem Ls 14 136 apmērā vai ekvivalentu citā 
valūtā, ar Valsts kases noteikto procentu likmi 
un atlikto pamatsummas maksājumu līdz 1. 01. 
2012. projekta “Ambulatorās veselības aprūpes 
infrastruktūras uzlabošana Saulkrastu slimnīcā, 
nodrošinot stacionārās veselības aprūpes pakal-
pojumu sniedzēja pārprofilēšanu uz ambulatorās 
veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai” realizā-
cijai, aizdevuma atmaksu garantējot ar pašvaldības 
budžetu. Kredītu Ls 14 136 apmērā ieguldīt SIA 
“Saulkrastu slimnīca” pamatkapitālā, nodrošinot 
līdzfinansējuma daļu projekta “Ambulatorās veselī-
bas aprūpes infrastruktūras uzlabošana Saulkrastu 
slimnīcā, nodrošinot stacionārās veselības aprūpes 
pakalpojumu sniedzēja pārprofilēšanu uz ambula-
torās veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai” 
realizācijai.

Par Saulkrastu novada pašvaldības izglītības 
iestāžu izdevumu tāmes par sniegtajiem 
pakalpojumiem 2011. gadā apstiprināšanu 

Apstiprināt Saulkrastu novada pašvaldības iz-
glītības iestāžu izdevumu tāmi 2011. gadam.

Par Saulkrastu novada attīstības program-
mas izstrādes 2014.–2020. gadam darba 

Apstiprināt Saulkrastu novada attīstības pro-
grammas izstrādes 2014.–2020. gadam darba uz-
devumu.

Izpilddirektoram A. Arnim organizēt iepirku-
ma procedūru Saulkrastu novada attīstības pro-
grammas 2014.–2020. gadam izstrādei.

Ar pilnu Domes lēmumu tekstu var iepa-
zīties Saulkrastu novada Domes vietnē www.

saulkrasti.lv, sadaļā “Domes lēmumi”.
Nākamā Domes sēde paredzēta trešdien, 

30. martā, plkst. 15.00, Saulkrastu novada 
Domē, Raiņa ielā 8.

Saulkrastu novada Domes deputātu pieņemšanas laiki
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Būvētājam pirms būvdarbu uzsāk-
šanas jāsaņem būvatļauja. lai saņemtu 
būvatļauju, saulkrastu būvvaldē jāie-
sniedz šādi dokumenti:

1.  būvatļaujas pieprasījumu; 
2.  akceptētu būvprojektu;
3.  zemes gabala īpašuma tiesības vai 

lietošanas tiesības un apbūves tiesības ap-
liecinošus dokumentus; 

4.  zemes transformācijas atļauju, ja 
saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir ne-
pieciešama zemes transformācija;  

5.  apdrošinātāja izsniegtu būvuzņēmēja 
vai būvētāja civiltiesiskās atbildības obligā-
tās apdrošināšanas polises kopiju.

Būvatļaujas derīguma termiņš ne-
drīkst būt mazāks par vienu gadu. Ja 
mainās pasūtītājs, būvētājs vai būvuz-
ņēmējs, būvatļauja pārreģistrējama būv-
valdē, un būvvalde var lemt par būvat-
ļaujas derīguma termiņa izmaiņām.

Būvvalde var anulēt būvatļauju, ja:
1. netiek ievērotas Būvniecības li-

kuma 13. panta un 1994. gada 1. aprīļa 
Ministru kabineta noteikumu Nr. 112 
“Vispārīgie būvnoteikumi” prasības; 

2. būvdarbi tiek veikti ar atkāpēm no 
akceptēta būvprojekta; 

3. būvlaukumā netiek ievērotas 
ugunsdrošības, darba aizsardzības vai vi-
des aizsardzības normatīvo aktu prasības; 

4. būvdarbi tiek veikti bez būvuz-
ņēmēja vai būvētāja civiltiesiskās atbil-
dības obligātās apdrošināšanas vai nav 
ievērotas prasības par būvuzņēmēja vai 
būvētāja civiltiesiskās atbildības obligātās 
apdrošināšanas minimālajiem atbildības 
limitiem.

Ja būvatļaujas derīguma termiņš ir 
beidzies, bet būvdarbi turpinās, būvat-
ļaujas derīguma termiņš ir jāpagarina.

Būvdarbu uzsākšana vai veikšana bez 

Tuvojas pavasaris. Ne tikai pilsētas te-
ritorijā, bet arī kapsētā garās ziemas, dziļā 
sniega un stipro vēju dēļ būs radušies kādi 
postījumi tuvinieku atdusas vietās. Tāpēc 
lūdzu visus tos, kuriem ir vajadzīga kapu 
saimniecības darbinieku palīdzība nolauztu 
koku, lielu, nolūzušu zaru novākšanai, in-
formēt kapu saimniecības vadītāju, zvanot 
pa tālruni 29719729 vai informējot rakstiski. 

Selga Osīte,  
kapu saimniecības vadītāja

SIA “Saulkrastu 
komunālserviss” aicina 
uz kopsapulcēm

Informējam, ka SIA “Saulkrastu komu-
nālserviss” (SKS) aicina māju iedzīvotājus, 
kuru dzīvokļu īpašniekiem ir līgumsais-
tības ar SKS uz kopsapulcēm, kur varēs 
iepazīties ar māju uzturēšanas un apsaim-
niekošanas ieņēmumiem un izdevumiem 
2010. gadā. Tuvāka informācija, zvanot pa 
tālr. 67951361.

Apsaimniekojamo māju atskaites sa-
pulču organizēšanas grafiks.

n.p.k. adrese Plānotais sapulces 
datums

1 l.Paegles iela 4 14.03.2011.plkst.18.00

2 l. Paegles iela 4a 14.03.2011.plkst.19.00

3 l.Paegles iela 8 15.03.2011.plkst.18.00

4 l.Paegles iela 9 15.03.2011.plkst.19.00

5 l.Paegles iela 10 16.03.2011.plkst.18.00

6 Pļavas iela 1 16.03.2011.plkst.19.00

7 raiņa iela 3 17.03.2011.plkst.18.00

8 rīgas iela 11 17.03.2011.plkst.19.00

9 rīgas iela 31 21.03.2011.plkst.18.00

10 rīgas iela 43 21.03.2011.plkst.19.00

11 rīgas iela 90 22.03.2011.plkst.18.00

12 Skolas iela 2 22.03.2011.plkst.19.00

13 Skolas iela 4 23.03.2011.plkst.18.00

14 Skolas iela 4a 23.03.2011.plkst.19.00

15 Skolas iela 6 24.03.2011.plkst.18.00

16 Skolas iela 8 24.03.2011.plkst.19.00

17 Skolas iela 17 28.03.2011.plkst.18.00

18 tallinas iela 9 28.03.2011.plkst.19.00

19 tirgus iela 1 29.03.2011.plkst.18.00

20 vidrižu iela 22a 29.03.2011.plkst.19.00

21 vidrižu iela 22b 30.03.2011.plkst.18.00

SIA “Saulkrastu komunālserviss”

Kapu saimniecība 
informē 

Būvvaldes informācija
būvatļaujas kvalificējama kā patvaļīga 
būvniecība, un atbildība par to ir pare-
dzēta normatīvajos aktos.

Saskaņā ar Latvijas Administratīvo 
pārkāpumu kodeksa 152. pantu par bū-
ves renovāciju, rekonstrukciju vai res-
taurāciju bez akceptēta projekta vai būv-
atļaujas uzliek naudas sodu fiziskajām 
personām no piecdesmit līdz piecsimt 
latiem, bet juridiskajām personām – no 
divsimt līdz trīstūkstoš latiem.

Plašāku informāciju saņemsiet 
Saulkrastu būvvaldē 11. kabinetā, Raiņa 
ielā 8, Saulkrastos, tālrunis 67142519,  
e-pasta adrese buvvalde@saulkrasti.lv.

Pieņemšanas laiks: 
pirmdienās no 11.00 līdz 13.00 

un no 14.00 līdz 19.00,
ceturtdienās no 9.00 līdz 13.00 un 

no 14.00 līdz 18.00
Saulkrastu būvvalde

22. februārī Zvejniekciema vidus-
skolas Vides pulciņa dalībnieki Dina 
Eglīte, Uģis Lemko un Ragnārs Lem-
bergs piedalījās Pierīgas jauno vides 
pētnieku foruma “Skolēni eksperimen-
tē” I kārtā. 

5.b klases skolniece Dina Eglīte rā-
dīja eksperimentus, piemēram, kā vārī-
tu olu var “iemānīt” pudelē, prezentēja 
eksperimentu rezultātus un stāstīja par 
veiktajiem pētījumiem. Veicot pētīju-
mus, skolniece salīdzināja vistu, pīļu un 
paipalu olu masu, noteica olu tilpumu, 
aprēķināja olu blīvumu, eksperimentēja, 
kā uz olu čaumalām iedarbojas etiķskābe 
un zobu pasta, pagatavoja majonēzi no 
olas dzeltenuma un uztura bagātinātāju 
no paipalu olu čaumalām, no čaumalām 
tika izgatavotas arī dažādas rotaļlietas. 
Dinas Eglītes darbs tika atzīts par la-
bāko un izvirzīts uz valsts jauno vides 
pētnieku forumu. 

Viņas klases biedri Ragnārs Lembergs 
un Uģis Lemko veica pētījumu “Kā pre-

cīzāk var noteikt sulas skābu-
ma pakāpi: ar organoleptisko 
vai ar pH metrijas metodi?”. 
Zēni pierādīja, ka precīzāk 
noteikt sulas skābuma pakā-
pi var ar pH metrijas metodi, 
nevis ar organoleptisko jeb 
pagaršojot. Zēni pierādīja, ka 
sulai skābumu piešķir orga-
niskās skābes, bet sulās esošie 
cukuri skābo garšu nomāc. 
Uz sulu degustāciju jeb sulu 
skābuma pakāpes noteikšanu, 
to pagaršojot, tika uzaicināti 
Ragnāra un Uģa klasesbied-
ri Matīss, Daina un Rebeka, 
kā arī sākumskolēni  Lauris  
(3. kl.,) Jānis (2. kl.) un Mar-
ko (4. kl.). 

Par šo pētījumu Pierīgas 
jauno vides pētnieku forumā 
Ragnārs Lembergs un Uģis 
Lemko saņēma atzinību un 
balvas.

Svetlana Grūbe 

Pierīgas jauno vides pētnieku forums “Skolēni eksperimentē”

Jau otro reizi kopīgā stendā Alo-
jas, Limbažu, Salacgrīvas un Saulkras-
tu novadu tūrisma informācijas centri 
un vietējie uzņēmēji piedalījās starp-
tautiskajā tūrisma gadatirgū “Balt-
tour 2011”, kas norisinājās no 11. līdz 
13.  februārim Rīgā, Ķīpsalas hallē.

Šogad gadatirgus notika jau 18. gadu 
un ir vadošais tūrisma nozares pasākums 
Baltijā, kas kļuvis par tradicionālu tik-
šanās vietu tūrisma profesionāļiem un 
interesentiem, kur prezentēt savu pie-
dāvājumu plašam apmeklētāju lokam un 

dibināt jaunus darījumu kontaktus.
“Saviļņojošā Vidzeme” šogad piedā-

vāja idejas brīvā laika pavadīšanai tepat 
Rīgas tuvumā un Vidzemes piekrastē. 
Pirmo reizi tika prezentēta jaunā Lim-
bažu, Salacgrīvas, Alojas un Saulkrastu 
novadu tūrisma karte, kurā apkopotas 
idejas, kā saturīgi pavadīt brīvo laiku, 
plašs naktsmītņu piedāvājums, aktīvās 
atpūtas iespējas, jauni apskates objekti 
un citi piedāvājumi.

Izstādes atklāšanas dienā uz lielās 
skatuves bija vērojama Alojas novada 
Vilzēnu tautas nama netradicionāli si-

tamo instrumentu grupas “Radiridirī” 
uzstāšanās. 12.  februārī, “Vieglam ga-
ram grūtos laikos caur lustīg` mūzik 
`un dziedāšan`” aicināja Limbažu no-
vada pašdarbnieki. Izstādes laikā kopīgā 
stendā varēja nobaudīt SIA “N.  Bomja 
maiznīcas “Lielezers”” cepto maizīti un 
pēc viduslaiku receptes sagatavotu ārst-
niecisko uzlējumu.

Jaunais tūrisma ceļvedi “Saviļņojošā 
Vidzeme” pieejams Alojas, Limbažu, Sa-
lacgrīvas un Saulkrastu novadu tūrisma 
informācijas centros.

Gita Memmēna, Saulkrastu TIC

“Saviļņojošā Vidzeme” starptautiskajā  
tūrisma izstādē un gadatirgū “Balttour 2011”

Saulkrastu TIC informē
uz tūrisma sezonas sākumu tiek 

plānots jauns vasaras tūrisma ceļve-
dis! Plānotā tirāža 4000 eksemplāru 
latviešu valodā un 2000 eksemplāru 
krievu, vācu un angļu valodā.

tūrisma uzņēmumi aicināti iesūtīt 
informāciju par sezonas jaunumiem, 
informāciju labojumiem un fotogrā-
fijas līdz 1. aprīlim uz e-pasta adresi 
tic@saulkrasti.lv!

Dina Eglīte eksperimentē
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Saulkrastu novada Dome
aicina pieteikties uz vakanto
izpilddirektora vietnieka tehniskajos un nekustamā īpašuma 
jautājumos vietu

Amata pienākumi: 
•	 nodrošināt uzdevumu izpildi pārraudzībai noteiktajās jomās atbilstoši pašvaldības funkcijām, 

domes lēmumiem un administrācijas rīkojumiem;
•	 plānot, organizēt un kontrolēt pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma saimnieciski izdevī-

gu apsaimniekošanu, pārvaldīšanu;
•	 atbilstoši amata kompetencei sagatavot rīkojumu, ieteikumu, saistošo noteikumu un domes 

lēmumu projektus, piedalīties domes un tās komiteju sēdēs, kad tiek izskatīti pārraugāmo 
nozaru vai amata kompetencē esoši jautājumi;

•	 amata kompetences ietvaros veikt, koordinēt vai organizēt rīkojumu projektu sagatavošanu 
un izpildes kontroli tehniskajos un nekustamā īpašuma jautājumos;

•	 atbilstoši amata kompetencei sagatavot ieteikumus vai metodiskos norādījumus, veikt to 
ieviešanu, izpildi un kontroli; 

•	 piedalīties ar pārraugāmo nozaru darbību saistītu projektu sagatavošanā un realizācijā;
•	 organizēt un kontrolēt pašvaldības sniegto pakalpojumu un informācijas pieejamību 

Saulkrastu novada administratīvajā teritorijā;  
•	 amata pienākumu izpildē koordinēt sadarbību ar citām valsts, pašvaldības, sabiedriskajām un 

nevalstiskajām organizācijām un fiziskām personām;
•	 saskaņot, plānot un koordinēt ēku remonta, rekonstrukcijas un renovācijas darbu veikšanu;
•	 pārzināt un uzraudzīt būvdarbu un remontdarbu norisi, kontrolēt izpildīto darbu apjomus, 

kvalitāti un termiņus;
•	 veikt darbu ar fizisku un juridisku personu iesniegumiem;
•	 pildīt pašvaldības izpilddirektora pienākumus viņa prombūtnes laikā.

Prasības pretendentam:
•	 augstākā izglītība;
•	 pieredze ar amata pienākumiem saistītā darbā vai administrējošā darbā ilgāka par 3 gadiem;
•	 prasme pielietot savstarpēji saistīto procesu izpildes secību, prasme izmantot profesionālās 

darbības metodes, paņēmienus un teorētiskās zināšanas amata pienākumu izpildei;
•	 prasme darbinieku motivācijā, konfliktu risināšanā un novēršanā, labas organizatora un 

komunikatīvās spējas, loģiskā domāšana, mērķtiecība;
•	 pieredze un prasmes stratēģiskajā un operatīvajā plānošanā un normatīvo dokumentu 

sagatavošanā;
•	 valsts valodas prasme augstākajā līmenī, ieteicams krievu, angļu valodas prasme vismaz 

sarunvalodas līmenī;
•	 pieredze un prasme projektu vadībā un realizācijā;
•	 pieredze un prasme darbā ar datorprogrammām (MS Office);
•	 prasme novērtēt un analizēt sava un nodaļu darba rezultātus un pieņemt patstāvīgus lēmu-

mus amata kompetences ietvaros;
•	 B kategorijas autovadītāja apliecība.

Mēs piedāvājam:
•	 iespēju strādāt saliedētā un mērķtiecīgā komandā;
•	 sociālās garantijas;
•	 dinamisku un atbildīgu darbu.

motivācijas vēstuli, CV un atbilstību apliecinošos dokumentus lūdzam sūtīt uz Saulkrastu novada 
domi, raiņa ielā 8, Saulkrastos, Saulkrastu novadā, lv 2160, vai uz e-pasta adresi dome@saulkrasti.lv 
līdz 25. martam ar norādi “Izpilddirektora vietnieka vakance”. tālrunis uzziņām – 67951250. 

Saulkrastu novada Dome
aicina pieteikties uz vakanto juriskonsulta vietu

Amata pienākumi: 
•	 izvērtēt un analizēt pašvaldības domes lēmumu, saistošo noteikumu un citu juridisko doku-

mentu atbilstību spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, iesniegt priekšlikumus to pilnveido-
šanai;

•	 izstrādāt pašvaldības juridiskos dokumentus;
•	 pārstāvēt Saulkrastu novada domi tiesā un citās tiesībsargājošās institūcijās;
•	 sniegt juridiska rakstura informāciju domes pastāvīgo komiteju sēdēs un domes sēdēs;
•	 sagatavot atbildes uz fizisku un juridisku personu iesniegumiem un sūdzībām.

Prasības pretendentam:
•	 augstākā izglītība tiesību zinātnēs;
•	 vismaz 2 gadu pieredze jurista amatā, vēlams pašvaldības vai valsts iestādēs;
•	 praktiskā darba pieredze tiesvedības procesos;
•	 augsta atbildības izjūta, precizitāte;
•	 spēja veikt situācijas, dokumentu analīzi, pieņemt lēmumu, to pamatot un prezentēt;
•	 spēja strādāt intensīvā un dinamiskā vidē;
•	 teicamas latviešu, vēlamas krievu un angļu valodas zināšanas;
•	 labas prasmes darbā ar datoru (MS Office, Word, Excel).

Mēs piedāvājam:
•	 iespēju strādāt saliedētā un mērķtiecīgā komandā;
•	 sociālās garantijas;
•	 dinamisku un atbildīgu darbu.

motivācijas vēstuli, CV un atbilstību apliecinošus dokumentus lūdzam sūtīt uz Saulkrastu novada 
domi, raiņa ielā 8, Saulkrastos, Saulkrastu novadā, lv 2160, vai uz e-pasta adresi dome@saulkrasti.lv 
līdz 18. martam ar norādi “juriskonsulta vakance”. tālrunis uzziņām – 67951250.

Saulkrastu novada Dome
aicina pieteikties uz vakanto būvinspektora vietu

Amata pienākumi:
•	 pārraudzīt būvniecības procesu Saulkrastu administratīvās teritorijas robežās;
•	 kontrolēt teritorijā veicamo būvdarbu atbilstību likumu, noteikumu, normatīvo aktu un paš-

valdības apbūves noteikumu prasībām;
•	 organizēt būvobjektu pieņemšanu ekspluatācijā;
•	 pārraudzīt vides pieejamības prasību ievērošanu teritorijā;
•	 sagatavot domes lēmumu projektus jautājumos par būvniecību;
•	 regulāri sniegt informāciju par būvniecību pašvaldības teritorijā, atbilstoši normatīvo aktu 

prasībām;
•	 sagatavot atbildes uz fizisku un juridisku personu iesniegumiem, sniegt konsultācijas par 

būvniecības procesu, tā veikšanas kārtību;
•	 sagatavot un izsniegt izziņas par jaunbūvju vai nepabeigtās būvniecības faktisko stāvokli.

Prasības pretendentam:
•	 pretendents reģistrēts būvinspektoru reģistrā;
•	 izglītība atbilstoši 26. 10. 2010. mk noteikumu nr. 1009 “noteikumi par būvinspektoriem” 

prasībām;
•	 vismaz 5 gadu pieredze būvinspektora amatā pašvaldībā;
•	 augsta atbildības sajūta, precizitāte;
•	 spēja veikt situācijas, dokumentu analīzi, pieņemt lēmumu, to pamatot un prezentēt;
•	 spēja strādāt intensīvā un dinamiskā vidē;
•	 teicamas latviešu, vēlamas krievu un angļu valodas zināšanas;
•	 labas prasmes darbā ar datoru (MS Office, Word, Excel);
•	 vēlama B kategorijas autovadītāja apliecība; 
•	 vēlama automašīna darba pienākumu pildīšanai.

Mēs piedāvājam: 
•	 iespēju strādāt saliedētā komandā;
•	 sociālās garantijas;
•	 dinamisku un atbildīgu darbu.

motivācijas vēstuli, CV un atbilstību apliecinošos dokumentus lūdzam sūtīt uz Saulkrastu novada 
domi, raiņa ielā 8, Saulkrastos, Saulkrastu novadā, lv 2160, vai uz e-pasta adresi dome@saulkrasti.lv 
līdz 25. martam ar norādi “Būvinspektora vakance”. tālrunis uzziņām – 67951250.

Izglītības kvalitātes valsts dienests iz-
vērtēja Saulkrastu vidusskolas iepriekšējās 
akreditācijas (2004. gadā) rezultātus, kur 
ekspertu komisijas ziņojumā nebija ne-
viena ieteikuma vai rekomendācijas, un 
izvērtēja arī skolas 2010. gada oktobrī ie-
sniegto pašvērtējuma ziņojumu par 6 mā-
cību gadiem, valsts izglītības satura centra 
informāciju par pēdējo 2 gadu izglītojamo 
sasniegumiem valsts pārbaudes darbos, kā 
arī dienesta rīcībā esošo informāciju par 
skolas darbības atbilstību normatīvo aktu 
prasībām.

Tā rezultātā 26.  janvārī Saulkrastu 
vidusskola saņēma apliecinājumu no iz-
glītības kvalitātes valsts dienesta par ak-
reditācijas piešķiršanu uz 6 gadiem bez 
ekspertu komisijas ierašanās skolā.

Saulkrastu vidusskolas administrācija 
ir pateicīga visam kolektīvam par kopīgo 
godprātīgo darbu, skolēniem par labajiem 
un augstajiem sasniegumiem ikdienas mā-
cību darbā, kā arī vecākiem par atbalstu un 
sapratni, ko atzinīgi novērtējis arī izglītības 
kvalitātes valsts dienests.

Linda Mieze

Saulkrastu vidusskolas pedagogu kolektīvs

Saulkrastu vidusskola ir novērtēta 
visaugstākajā līmenī valstī

Saulkrastu slimnīcas vārdā pateicos Starptautiskās humānās palīdzības fonda “Inter-
nationaler Hilfsfonds e V” prezidentam Kārlim H. Koha kungam un fonda partneriem 
Latvijā, labdarības organizācijai “Liberum” par sniegto humāno palīdzību. Īpaši sirsnīgu 
pateicību izsaku Andim Kļaviņa kungam.

Saulkrastu slimnīcas administrācija atvainojas Saulkrastu poliklīnikas un slimnīcas 
apmeklētājiem un cer uz sapratni sakarā ar sagādātajām neērtībām, kas radušās uzsākto 
remontdarbu dēļ slimnīcas telpās. 

Saulkrastu slimnīcas vārdā – Santa Ancāne
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Pēc miera iestāšanās un Latvijas valsts 
nodibināšanas jau pirmajos pēckara gados 
Bīriņu pagasta valdē tika iesniegta prasība 
pēc ciemata ārsta algošanas, jo tāds šeit 
bija ļoti nepieciešams, ņemot vērā, ka to-
laik ārsta nebija nevienā apdzīvotā vietā 
plašā apkārtnē. Jau 1922. gadā šis jautā-
jums bija izlemts, un doktorātā darbu sāka 
ārsts Alfrēds Vītols. Jaunais dakteris izrādī-
jās ne vien spējīgs un zinošs mediķis, bet 
arī liels dažādu sabiedrisko kustību veido-
šanas entuziasts un atbalstītājs. Kad vietējo 
inteliģentu grupa nolēma ciemā izveidot 
Pēterupes-Neibādes jūrmalas palīdzības un 
labdarības biedrību, ārsts A. Vītols kopā 
ar vietējo lugu rakstnieku Emīlu Cīruli 
bija vieni no aktīvākajiem tās organizētā-
jiem, vēlāk A. Vītols kļūst par biedrības 
priekšnieku, bet E. Cīrulis – par sekretāru. 
1926. gada augustā Pēterupes daktera mājā 
(tagad mazajā skoliņā Raiņa ielā 6) notika 
Pēterupes (Neibādes) Jūrmalas palīdzības 
un labierīcības biedrības dibināšanas sapul-
ce. Tās dalībnieku vidū bija arī komponists 
Alfrēds Kalniņš, kurš 1926. gada vasaru 
pavadīja Pēterupes jūrmalā, kā arī oper-
dziedātājs H. Ozolītis, aktrises T. Banga, 
M. Šmithene, L. Štengele, M. Gruzevska 
un skolu inspektors R. Cukurs. 

Šai biedrībai bija milzīga nozīme cie-
mata sabiedriskās dzīves attīstībā 20.–
30. gados. Biedrība rūpējās par 1. pasaules 
karā nopostītā Neibādes kūrorta pieminek-
ļa un parka rūpīgu atjaunošanu un kop-
šanu, Saulkrastu izdaiļošanu, organizēja 
sarīkojumus, nodibināja teātri un kori, 
kuru vadīja O. Cīrule. 1926. gadā vietā, kur 
Bīriņu muižkungi bija izveidojuši Kūrmāju 
(tagadējā skvērā A.  Kalniņa un Ainažu 
ielas stūrī), Pēterupes-Neibādes jūrmalas 
palīdzības un labierīcības biedrība ierīkoja 
sporta un atpūtas laukumu. 

Pēterupes-Neibādes Jūrmalas palīdzī-
bas un labierīcības biedrība bija viena no 
iniciatorēm Neibādes un Pēterupes ciemu 
pārdēvēšanai par Saulkrastiem. Šinī sabied-
riskajā organizācijā apvienojās galvenokārt 
Neibādes vasarnīcu īpašnieki un vietējās 
inteliģences pārstāvji.

Šīs biedrības valde lūdza Pašvaldības 
departamentu šo jauko un kluso jūrmalas 
atpūtas vietu pārdēvēt piemērotākā latviskā 
vārdā, aizrādot, ka vācisko nosaukumu 
devuši muižnieki 1823. gadā, turklāt tur 
drīkstējuši apmesties tikai viņu kārtas cil-
vēki. Tagad pēc baronu radītās feodālās 
iekārtas krišanas biedrība lūdz iznīcināt 
arī šo iekārtu atgādinošo nosaukumu un 
ieteic jaunu nosaukumu – Saulkrasti, tāpēc 
ka viena no raksturīgākām Vidzemes jūr-
malas īpatnībām esot tās augstie smilšainie 
krasti, kas gaišāk atspoguļojot saules starus. 
Departaments uzdeva Rīgas apriņķa val-
dei pieprasīt vietējās pašvaldības – Bīriņu 

pagasta padomes – atzinumu šai lietā un 
to līdz ar apriņķa valdes atzinumu iesūtīt 
departamentam, paziņojot, vai nav vēl cits 
nosaukuma projekts. Protams, tādu nebija. 
Lai gan Pēterupes iedzīvotāji vēlējās sagla-
bāt ciema veco nosaukumu – Pēterupe –, 
viņi vai nu nezināja, kur vērsties šādos 
jautājumos, vai vienkārši nokavēja savu 
priekšlikumu iesūtīšanu. Un tā 1933. gada 
martā “Neibādes biezi apdzīvotā vieta tika 
pārdēvēta par Saulkrastu biezi apdzīvotu 
vietu”, tā, kā to gribēja biedrība.

Par godu šim notikumam 1933. gada 
16. jūlijā Pēterupes-Neibādes jūrmalas palī-
dzības un labierīcības biedrība sarīkoja bi-
jušajā muižas parkā svētkus. To dalībnieki 
noskatījās režisores Tijas Bangas iestudēto 
Rīgas Tautas teātra viesizrādi “Veco dzir-
navu noslēpums”. 

Līdz ar to arī biedrībai bija nepiecie-
šams savā nosaukumā veikt izmaiņas. 
Biedrības vadība iesniedza šo lūgumu Rī-
gas apgabaltiesas reģistrācijas nodaļā, kur 
ar 5. decembra lēmumu tiek pārreģistrēta 
Pēterupes (Neibādes) jūrmalas palīdzības un 
labierīcības biedrība ar jaunu nosaukumu – 
Saulkrastu-Pēterupes jūrmalas palīdzības 
un labierīcības biedrība, kā arī reģistrēti 
biedrības biedru pilnā sapulcē 1933. gada 
23.  jūlijā pieņemtie statūtu grozījumi.

Pēc šīs organizācijas iniciatīvas 
1934.  gada 5.  augustā Saulkrastu parkā 
notika pirmie Saulkrastu dziesmu svēt-
ki, kas no apkārtējiem pagastiem pulcēja 
12 korus. Galvenā svētku organizatore bija 
Olga Cīrule, režisore – Tija Banga. 

Ērtā satiksme ar Rīgu no dienvidiem 
un Limbažiem no ziemeļiem pa jauno 
dzelzceļu, kuru uzbūvēja 1934. gadā, radīja  
Vidzemes jūrmalas peldvietā jūtami lielāku 

rosību nekā iepriekšējos 
gados. Radās klāt jaunas 
vasarnīcas, vecās izremon-
tē un pārbūvē. Peldviesu 
tagad saradies kuplā skai-
tā. Saulkrasti jau vairākus 
gadus no vietas ir tapuši 
par mākslinieku vasaras 
nometni. Te smeļ jaunus 
spēkus un darba prieku 
liels skaits Nacionālā, Dai-
les un citu teātru aktieri 
un aktrises, Nacionālās 
operas dziedoņi, konser-
vatorijas un mākslas aka-
dēmijas audzēkņi, tiesneši, 
valsts ierēdņi, skolotāji, 
rūpnieki, veikalu darbi-
nieki un daudzi citi. Tā 
kā Saulkrasti atrodas tā-
lāk no Rīgas nekā Lielupe, 
Bulduri vai Vecāķi, tad še 
uzturas viesi, kam ilgāks 
atvaļinājums un kam nav 
bieži jāmēro ceļš uz savu 
darba vietu. Saulkrastu 
labierīcības biedrība pie-
liek visas pūles, lai sniegtu 
ar saviem izrīkojumiem 
peldviesiem un apkārtnes iedzīvotājiem 
pilnvērtīgāku garīgu baudu. Biedrība gatavo 
plašas brīvdabas izrādes savā skaistajā parkā, 
jūras krastā. Uzveda lugas “Koku pludinā-
tāji”, komēdiju “Maldu Mildas sapņojams”, 
“Vecie un jaunie”. Atpūtas vakaros estrādē 
tika aicināti dažādi viesmākslinieki gan no 
Rīgas, gan no citām vietām apkārtnē.

Biedrības 10  gadu jubilejas svinību 
laikā 1936. gada 5.  jūlijā Neibādes vecajā 
parkā tā ielika pamatakmeni sava nama 
būvei, kuru cerēja nobeigt vēl gada beigās, 

taču šim projektam nebija lemts realizēties. 
Saulkrastu Pēterupes jūrmalas palīdzī-

bas un labierīcības biedrība Saulkrastu par-
kā rīkoja katru gadu bērnu sadraudzības 
svētkus, kuros piedalījās bērnu vasaras at-
pūtas kolonijas “Rūķīši” bērni ar saviem 
igauņu un lietuviešu viesiem. 

Biedrība savā parkā tāpat atzīmēja Līgo 
svētkus ar dejām un uguņošanu. Visi šīs 
biedrības svētki un citi pasākumi bija labi 
apmeklēti.

Muzeja speciāliste Dagnija Gurtiņa

Pēterupes-Neibādes jūrmalas  
palīdzības un labdarības biedrībai – 

Afiša

Prof. A. Pēterupes labie-
rīcības biedrības sporta 
laukums bijušā Neibādes 
parkā

Atjaunotais Neibādes dibināšanas piemineklis
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22. februārī Zvejniekciema vidus-
skolā viesojās Valsts prezidents Valdis 
Zatlers ar kundzi Lilitu Zatleri. 

Apmēram stundu pirms augstās valsts 
amatpersonas vizītes skolā ieradās prezi-
denta apsardzes dienesta darbinieki, lai 
atbilstoši drošības noteikumiem veiktu 
skolas telpu un apkārtnes pārbaudi. Pro-
fesionālā apsardzes dienesta darbošanās 
izraisīja skolēnu interesi. Tikai pēc šādas 
stingri reglamentētās pārbaudes, kad tiek 
konstatēts, ka viss ir kārtībā, var ierasties 
Valsts prezidents. 

Valsts prezidentu V. Zatleru ar kundzi 
sagaidīja skolas direktors A. Dulpiņš. Pēc 
sasveicināšanās ciemiņus priecēja skolas 
Mazās folkloras kopas dalībnieku uzstā-
šanās ar latvisku dzīvesziņu un gadskārtu 
ieražu svētkus, nesen pavadītos Meteņus, 
popularizējošu priekšnesumu. Liels bija 
mazo skolēnu prieks, kad tapa kopfoto ar 
Valsts prezidentu, skolas direktoru un fol-
kloras kopas vadītāju A. Deniškāni. 

Tālāk V.  Zatlers skolas direktora un 
Saulkrastu novada Domes pārstāvju pava-
dībā iepazinās ar skolu: sporta hallē vēroja 
volejbolistu treniņu, teica atzinīgus vārdus 
par viņu augstajiem sasniegumiem, par ko 
prezidents pārliecinājās, apskatot skolas vesti-
bilā izvietotos kausus un diplomus; savukārt 
par rokdarbu pulciņa “Adatiņa” dalībnieču 
veikumu īpašu interesi izrādīja prezidenta 
kundze L.  Zatlere. Nodarbībā mājturības 
skolotājas G. Lāčaunieces vadībā skolnieces 
filcēja, auda, adīja, tamborēja, radot skaistus 
un praktiski izmantojamus darbus: telpu de-
korus, šalles, grīdsegu, zeķes un citus. 

Darba vizītes turpinājumā Valsts prezi-
dents tikās ar Zvejniekciema un Saulkrastu 
vidusskolas skolēniem. Prezidentu un viņa 
kundzi skolēnu un visu klātesošo vārdā 
uzrunāja Zvejniekciema vidusskolas Sko-
lēnu līdzpārvaldes vadītāja D. Kosīte, kas 
sniedza īsu ieskatu skolas vēsturē, pastāstīja 
par izglītības iestādēm Saulkrastu novadā, 
iepazīstināja ar Zvejniekciema vidusskolas 
plašo interešu izglītības piedāvājumu, jo iz-
glītības iestādē darbojas 14 dažādi interešu 
pulciņi, kuros skolēniem ir iespējams iesais-

tīties un pilnveidot savus talantus. D. Ko-
sīte uzsvēra, ka iepriekšējos divos mācību 
gados Pierīgas novadu izglītības iestāžu 
vidū Zvejniekciema vidusskola ieguva balvu 
nominācijā “Interešu izglītība” kā aktīvākā 
skola, arī pagājušovasar notikušajos Skolēnu 
dziesmu un deju svētkos piedalījās gandrīz 
visi interešu pulciņi.

Skolēnu līdzpārvaldes vadītāja uzsvēra, 
ka mācības skolēniem kļuvušas interesan-
tākas un līdz ar to arī efektīvākas, jo, iz-
mantojot Eiropas Sociālā fonda līdzfinan-
sējumu, skolas dabaszinību jomas mācību 
priekšmetu kabineti ir aprīkoti ar moder-
najām informācijas tehnoloģijām – inter-
aktīvajām tāfelēm, projektoriem, datoriem, 
dokumentu kamerām un citām tehniskām 
palīgierīcēm.

Ieskata nobeigumā D. Kosīte apgalvoja, 
ka Saulkrastu novadā izglītība ir pietiekami 
laikmetīga, visaptveroša, mūsdienīga un 
skolēni ir gudri un arī aktīvi, arī ārpus sko-
las jaunieši var radoši darboties un lietde-
rīgi pavadīt brīvo laiku Saulkrastu Jauniešu 
iniciatīvu centrā un ģimenes atbalsta centrā 
“Saulespuķe”.

Tikšanās turpinājumā V. Zatlers dis-
kutēja ar vidusskolēniem par ekonomikas, 
politikas un izglītības jautājumiem. Disku-
sijas laikā tika pārrunātas šādas tēmas – 
skolēnu nākotnes profesijas, karjeras un 
dzīves mērķa izvēle, bezdarba cēloņi un 
iespējamie risinājumi, kā arī iemesli, kā-
dēļ jaunieši dodas mācīties un strādāt uz 
ārzemēm. Valsts prezidents 7 aktīvākajiem 
diskusijas dalībniekiem dāvināja grāmatu 
“Latvijas pilsētu ģerboņi”, uzaicināja viņus 
apmeklēt Rīgas pili un iepazīties ar Valsts 
prezidenta darba kārtību.

Tikšanās ar Valsts prezidentu noritēja 
lietišķi un demokrātiski, jo V. Zatlers uz-
klausīja skolēnu jautājumus un viedokli, 
atbildēja uz jautājumiem, kā arī rosināja 
jauniešus analizēt izvirzītās problēmas, ro-
dot sev atbilstošākos risinājumus.

Noslēgumā skolēni pateicās Valsts prezi-
dentam V. Zatleram un viņa kundzei L. Zat-
lerei par apciemojumu un dāvināja pavasa-
rīgu noskaņu raisošas ziedu kompozīcijas.

Zvejniekciema vidusskola
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Saulkrastu basketbolisti iekļuvuši ABL 
pusfinālā, uzvarot Austrumu konferences uz-
varētājus Limbažu basketbolistus ar rezultātu 
77:57 un 79:75. Ar 2:0 uzvarēja arī Saulkrastu 
līdzjutēji, pārkliedzot limbažnieku atbalstītājus 
gan viesos, gan jo īpaši mājās. Nākamā sērija 
Saulkrastu komandai būs ar Salacgrīvas spor-
tistiem. Pirmā un, ja nepieciešams, trešā spēle 
notiks Salacgrīvā. Saulkrastu sporta centrā 
11. martā 20.00 notiks otrā spēle, uz kuru ļoti 
tiks gaidīti Saulkrastu komandas atbalstītāji.

Par Pierīgas sporta spēļu uzvarētājiem 
kļuvuši Saulkrastu šautriņu metēji. 

Šogad pirmo reizi notika sacensības ko-
mandu spēlē “Krikets”. Vairākas komandas 
bija spēkos līdzīgas, un spēles aizritēja ļoti 
sīvi. Noslēgumā Saulkrastu un Sējas spor-
tistiem bija vienāds uzvaru un zaudējumu 
skaits, taču, pateicoties labākai legu attiecī-
bai, uzvarēja saulkrastieši – Jurģis Grabčiks, 
Artis Blankenbergs, Dāvis Blankenbergs un 
Signe Sinkeviča.

Šajās sacensībās mūsu skolas volej-
bolisti startēja ļoti veiksmīgi, iegūstot 
četras godalagotas vietas un saņemot 
apbalvojumus: kausus, diplomus un citas 
piemiņas veltes.

18. janvārī B grupas meiteņu komanda 
(A. Eglīte, M. Martinsone, K. Čerpakovs-
ka, A. Kalniņa, K. Krūmiņa, A. Umbraško, 
E. Paeglīte, A. Liniņa) Ropažos starp sešām 
Pierīgas novadu skolām izcīnīja 2. vietu.

25. janvārī Zvejniekciema sporta hallē 

B grupas zēni (K. Kosmačevs, G. Grīnbergs, 
D. Zemzars, A. Rozēns, V. Turkovs, E. Kla-
niņš, E. Nemme, K. Ploriņš) izcīnīja 1. vietu.

8. februārī A grupas meitenes (L. Rum-
pe, I. Kalniņa, K. Kosmačeva, L. Miķelsone, 
M. Urdziņa, D. Kosīte, M. Nemme, A. Lece), 
sacenšoties ar piecām komandām, izcīnīja 
1. vietu.

15. februārī A grupas zēni (A. Beļikovs, 
J. Kalniņš, O. Miķelsons, R. Kasparāns) starp 
septiņām Pierīgas novadu skolu komandām 
bija visspēcīgākie un ieguva 1. vietu.

Noslēgušās Pierīgas novadu 
skolu sacensības volejbolā
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Sporta skolotāja Dz. Dulpiņa un Zvejniekciema vidusskolas volejbolisti ar izcīnītajām balvām

Saulkrastiešu sporta uzvaras

Valsts prezidenta V. Zatlera darba 
vizīte Zvejniekciema vidusskolā

Esam ļoti priecīgi un lepni par to, ka 
Saulkrastu vidusskolas skolēni veiksmīgi un 
interesanti uzturēja, veidoja diskusiju un pār-
stāvēja mūsu skolu. Viņu aktivitāti atzinīgi 
novērtēja arī prezidents, un skolēni saņēma 
gan vērtīgas dāvanas, gan uzaicinājumu uz 

prezidenta pili, lai uz vienu dienu kļūtu par 
prezidenta ēnu. Šo godu izpelnījās Linna 
Cērmane, Kārlis Jānis Mite, Laurita Elīza 
Priedīte un Mairis Peksis, kā arī Saulkrastu 
vidusskolas direktore V. Kalnakārkle.

Linda Mieze

Saulkrastu vidusskolas skolēni 
dosies uz prezidenta pili

Saulkrastu vidusskolas 10.–12. klašu 
meiteņu vokālais ansamblis ieguva 1. pa-
kāpi Pierīgas pašvaldību skolu vokālās mū-
zikas konkursā “Balsis”, ansambļa vadītāja 
Līga Gaiķe.

Saulkrastu vidusskolas 3.–4. klašu   
ansamblis ieguva 2. pakāpi Pierīgas paš-
valdību skolu vokālās mūzikas konkursā 
“Balsis”, ansambļa vadītāja Laila Bāliņa.

Linda Mieze

Saulkrastu vidusskolas ansambļu 
panākumi mūzikas konkursā



 

saulkrastu novada dome 
sirsnīgi sveic  

nozīmīgajā jubilejā
Mariju Svilāni,

Jāzepu Lastovski,
Elzu Jasjukeviču,
Elfrīdu Graudiņu,

Staņislavu Voitkānu,
Franci Voitkānu,
Gunāru Sautiņu,

Ritu Kaupušu,
Lukeriju Veselovu,
Mirdzu Ābramu,
Javgeniju Zābeli,
Antonu Tipuku,

Visvaldi Jēkabsonu,
Guntu Gaismiņu,

Dzidru Cauni,
Jāni Peksi,

Valiju Ozoliņu,
Veltu Kalniņu,

Elvīru Mariju Johansoni,
Ritu Kalnbergu,

Skaidrīti Incenbergu,
Juri Deičmani,
Silviju Daudzi,

Borisu Kuzminu,
Ilgu Kļaviņu,

Nikolaju Kuzņecovu,
Aldu Kraukli,

Daumantu Latvenu,
Jāni Grīnbergu (dzīv. L. Paegles13),

Jāni Grīnbergu (dzīv. Dīķu 3).

Nez no kurienes uzradies tas –
Klēpī ievēlies kamolīts mazs. 

Saulē sārti vaidziņi tvīkst, 
Vai lielāku laimi maz vēlēties drīkst! 

februārī reģistrētais  
jaundzimušais

klaudia kamilla kizjalo

PeNsioNĀri!

otrdien, 5.  aprīlī, plkst. 13.00 domes 
zālē pensionāru tikšanās ar žurnālisti Ilzi 
Būmani, grāmatas “111 privātie muzeji” 
autori.
Izrāde “marija Stjuarte” valmierā aprīlī.
ekskursija uz druskininkiem 29.–30. aprīlī. 
tālr. tuvākai informācijai – 26437766.

2011. gada marts

Sludinājumi

izstādes
No 15. marta Saulkrastu Domes zālē 

Ziedoņa Bārbala darbu izstāde “Ainavas, 
ziedi un kompozīcijas”. Tikšanās ar māks-
linieku 15. martā 15.00!

No 16. marta kultūras nama “Zvej-
niekciems” mazajā zālē Ziemeļvidzemes 
mākslinieku apvienības dalībnieku darbu 
izstāde. Šo radošo apvienību jau ilgus ga-
dus vada un vieno Lēdurgas mūzikas un 
mākslas skolas direktore Maija Pīlāga.

Saulkrastu bibliotēkas lasītavā skatāma 
Baibas Līmanes (dz. Ambroza) darbu iz-
stāde “VĒJA PIESKĀRIENS...” Izstāde ska-
tāma bibliotēkas darba laikā: katru darba 
dienu no 10.00 līdz 18.00, sestdienās no 
10.00  līdz 14.00.

sarīkojumi

sestdien, 12. martā, plkst. 16.00 kul-
tūras namā “Zvejniekciems” gadskārtējais 
līnijdeju festivāls “Mēs tikāmies martā...”. 
Šoreiz visi līnijdeju dejotāji un interesen-
ti tiksies ar Kapteini un viņa komandu 
“Sunbeach”, lai pārspriestu jūras lietas un 
visu, kas raksturo jūrnieku ikdienu, un 
visu to ietērps dejā. Saulkrastu “Sunbeach” 
līnijdejotājas gaida viesus no Lēdurgas, 
Salacgrīvas, Limbažiem, Valmieras, Āda-
žiem, Pabažiem un Rīgas. Ieejas maksa 
interesentiem Ls 1.

sestdien, 12. martā, plkst. 18.00 kultū-
ras nama “Zvejniekciems” mazajā zālē tikša-
nās ar zīda glezniecības mākslinieci Sandru 
Roni, kuras darbi skatāmi jau visu februāri! 
Izstāde apskatāma darba dienās no 10.00 
līdz 20.00 un sestdienās no 10.00 līdz 18.00.

sestdien, 19. martā, Latviešu leģio-
nāru piemiņas dienas sarīkojums. Plkst. 
14.00 Latviešu leģionāru atcerei veltīts 
piemiņas brīdis Saulkrastu kapos. Plkst. 
14.30 sarīkojums Saulkrastu Domes zālē 
ar dziesminieka Ulda Kākuļa piedalīšanos.

Piektdien, 25. martā, Komunistiskā ge-
nocīda upuru piemiņas dienas sarīkojums. 
Plkst. 17.30 atceres brīdis pie svētakmens 
Saulkrastu ev. lut. baznīcas dārzā. Plkst. 
18.00 sarīkojums Saulkrastu Domes zālē.

Piektdien, 25.  martā, plkst. 18.00 
Saulkrastu bibliotēkā nodarbību cikls “Ie-
pazīsti sevi”. Tēma “Pārmaiņas sevī.” Vada 
Sarmīte Frišfelde. Laipni aicināts ikviens 
interesents!

sestdien, 2. aprīlī, plkst. 20.00 kul-
tūras namā “Zvejniekciems” balle “Ak, 
pavasar, ak, pavasar!” visiem tiem, kam 
sirdī pavasaris, un tiem, kuri gatavi iedejot 
pavasari! Ballē spēlēs grupa “Vēja muzi-
kanti”, par groziņiem parūpēsimies paši 
un vietas pie galdiņiem rezervēsim iepriekš 
pa tālruni 67954179! Ieejas maksa Ls 3. 
Tiksimies pavasarī!

izrādes
Saulkrastu novada bibliotēka mīļi aicina 

ikvienu interesentu svētdien, 10. aprīlī, 
plkst. 13.00 apmeklēt teātra izrādi “agrā 

rūsa” Valmieras teātrī. Izbraukšana plkst. 
11.00 pa maršrutu Saulkrasti–Zvejniek-
ciems–Valmiera (pieturot autobusu pie-
turās). Biļetes cena, sākot no Ls  7 līdz 
Ls 10 + maksa par autobusu. interesen-
tus lūdzam pieteikties līdz 25. martam. 
Informācija bibliotēkā vai pa tālruni 
67951502, 29625609.

koncerti

svētdien, 13. martā, plkst. 16.00 kultū-
ras namā “Zvejniekciems” vienreizēja iespēja 
vienā koncertā “Mīlas melodijas” dzirdēt gan 
Daini Skuteli, gan brīnišķīgās, dziedošās mei-
tenes Lieni Šomasi, Ievu Sutugovu, Endiu, 
kā arī Oranžā kora meitenes Olgu, Intu un 
Anitu. Biļetes iepriekšpārdošanā iespējams 
iegādāties kultūras namā “Zvejniekciems”, 
Saulkrastu sporta centrā pie administratora, 
“Biļešu Paradīzes” kasēs un internetā – www.
bilesuparadize.lv. Cena: Ls 5–7. 

kino

sestdien, 26. martā, plkst. 17.00 kul-
tūras namā “Zvejniekciems” jaunā latvie-
šu spēlfilma “Dancis pa trim” (režisors  
A. Krievs), kas tapusi filmu studijā “Kaupo 
Filma”. Ieejas maksa Ls 1. Galvenajās lomās 
Mārtiņš Freimanis, Kristīne Nevarauska un 
Jānis Vingris. Filmas ilgums 1 h 50 min. 
Sīkāk par filmu skatīt www.dancispatrim.lv.

sports
saulkrastu čempionāts basketbolā
Noslēguma fāzei tuvojas Saulkrastu 

basketbola čempionāts, kurā startēja 8 ko-
mandas. Pusfināli notiks 19. martā plkst. 
15.00 un 17.00, fināli 26. martā plkst. 15.00 
un 17.00.

saulkrastu čempionāti individuālajos 
sporta veidos

•	 Šautriņu mešana 18.  martā plkst. 
18.00 Saulkrastu sporta centrā.

•	 Galda teniss 20. martā plkst. 11.00 
Saulkrastu sporta centrā.

•	 Novuss 27.  martā plkst. 11.00 
Saulkrastu sporta centrā.

•	 Zolīte 3. aprīlī plkst. 11.00 kafejnīcā 
“Neibāde”.

aBl
11. martā plkst. 20.00 Saulkrastu sporta 

centrā Saulkrasti–Salacgrīva.
Sekojiet līdzi informācijai, jo marta 

beigās būs arī spēle par 1. vai 3. vietu.

lBl
13. martā plkst. 16.00 Barons–Valmiera.
5. aprīlī plkst. 19.30 Barons–Ventspils.

Šahs
Jāņa Kļaviņa piemiņas turnīrs  – 

Saulkrastu čempionāts šahā 19.  martā 
plkst. 11.00 Saulkrastu sporta centrā. Pie-
dalīsies šahisti no visas Latvijas.

Saulkrastu novada dome
raiņa iela 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 iela 24, rīga, lv 1011.

Pvn reģ. nr. lv40103037514


tirāža : 3000 eksemplāru


Par ievietotās informācijas precizitāti 
atbild raksta autors. rakstu saturs ne 

vienmēr pauž domes viedokli.

saulkrastu novada dome 
izsaka līdzjūtību aizsaulē 

aizgājušo tuviniekiem 

ziedonis zigfrīds ziepītis
16. 02. 1928.–6. 02. 2011.

Jurgens Hervarts reinhards Puce
25. 12. 1951.–4. 02. 2011.

astrīda kudika
13. 10. 1937.–13. 02. 2011.

alīda Šmite
15. 02. 1927.–13. 02. 2011.

tamāra Bērziņa
4. 12. 1940.–16. 02. 2011.

Ēriks Briedis
9. 02. 1923.–20. 02. 2011.

Februārī Saulkrastu pašvaldības polici-
jas darbinieki par dažādiem pārkāpumiem 
aizturēja 10 personu. 8 personas aizturētas 
par atrašanos alkohola reibumā sabiedris-
kā vietā. Viena persona nogādāta RRPP 
Saulkrastu iecirknī tālāku darbību veik-
šanai, bet 7 personas – savās dzīvesvietās.

21. februārī par likuma “Bērnu tiesī-
bu aizsardzības likums” 48. panta pirmajā 
daļā noteikto prasību neievērošanu, t.  i., 
par smēķēšanu sabiedriskā vietā, diviem 
1995. gadā dzimušiem jauniešiem sastādīti 
administratīvo pārkāpumu protokoli un 
piemērots administratīvais sods.

Trijos gadījumos uzsāktas lietvedī-
bas administratīvā pārkāpuma lietā par 
nepiedalīšanos pašvaldības organizētajā 
apsaimniekošanas sistēmā un līguma ne-
slēgšanu ar atkritumu apsaimniekošanas 
organizāciju.

Atgādinu, ka saskaņā ar Latvijas valsts 
karoga likuma 7. panta 2. daļu 25. martā 
Latvijas valsts karogu sēru noformējumā 
jānovieto pie publisko personu ēkām, pri-
vāto tiesību juridisko personu un personu 
apvienību ēkām, kā arī dzīvojamām ēkām. 

Saulkrastu novada pašvaldības 
 policijas priekšnieks V. Kalniņš

Par pašvaldības 
policijas paveikto 
februārī
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