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Ziemassvētki un Jaunā gada sa-
gaidīšana katram no mums ir īpašs 
laiks. Tas ir laiks, kad, neraugoties 
uz pirmssvētku steigu, kaut mazliet 
pakavējamies domās par pagājušo 
gadu un ar cerībām raugāmies jauna-
jā. Laiks ir nedaudz apstājies, lai dotu 
iespēju padomāt – vai ir piepildījies 
tas, ko esmu vēlējies, un kas ir tas, 
ko gribētu jaunajā gadā? 

Šajā īpašajā laikā mēs pārdomājam 
to būtiskāko, kas ar mums ir noticis, 
ko esam padarījuši, un mēs plānojam 

uz priekšu. Tādēļ gribu pateikt sirsnīgu 
paldies visiem tiem saulkrastiešiem, kas 
aktīvi piedalījušies novada attīstībā un tā 
vārda popularizēšanā. Paldies uzņēmē-
jiem, izglītības, kultūras un medicīnas 
darbiniekiem, skolēniem, sportistiem, 
pašvaldības uzņēmumu darbiniekiem, 
visiem sociāli un sabiedriski aktīviem 
iedzīvotājiem. Paldies Domes darbinie-
kiem, kā arī Domes deputātiem! Nāka-
mais gads nāks ar jauniem uzdevumiem 
un izaicinājumiem, un, tikai konstruktīvi 
sadarbojoties, ieklausoties citam citā un 
darot kopā, mēs varēsim paveikt iecerēto.

Ziemassvētku laiks ir brīnumu laiks, 
kad ikviens var domāt par savu brīnumu, 
domāt par cerību un atcerēties citus. Tieši 
šie svētki atgādina par to, kas ir labda-
rība, labestība un mīlestība. Tās dara 
mūs stiprus un liek pamatus nākotnes 
cerībām.

Mīļie draugi! Priecīgus, gaišus un 
mīlestības pilnas Ziemassvētkus! 

Jaunajā 2011. gadā visiem jums novē-
lu veselību, veiksmi un radošus panāku-
mus, un lai izdodas viss iecerētais! 

Saulkrastu novada Domes 
priekšsēdētājs Ervīns Grāvītis

Cienījamie Saulkrastu novada ļaudis!

Saulkrastu novada Domes Sociālais 
dienests kā katru gadu Ziemassvētku 
gaidās organizēs akciju “Gaišus Zie-
massvētkus”.

Akcijas mērķis ir iepriecināt Saulkrastu 
Sociālajā dienestā reģistrētās trūcīgās ģimenes, 
1. grupas invalīdus, bērnus bāreņus, vientuļos 
pensionārus, kuriem nav likumīgo mantinie-
ku, aprūpējamos pensionārus un pansionāta 
iemītniekus – bijušos saulkrastiešus.

Lūdzam uzņēmējus un citus intere-
sentus atbalstīt šo pasākumu ar naudas 
ziedojumiem vai ar pašu ražojumiem.

Par atbalstu akcijai lūdzam ziņot pa 
tālr. 67142510 vai 67142511 vai Saulkrastu 
Domes 18. kabinetā.

Mūsu konts:
Saulkrastu novada Dome
Reģ. nr. 90000068680
A/s “Swedbank”
Konta nr.: LV17HABA0551028797653
Ar norādi “Akcijai “Gaišus Ziemas-

svētkus””
Akcijas “Gaišus Ziemassvētkus” 

organizētāju vārdā, uz atsaucību 
cerot, Sociālā dienesta vadītāja 

A. Bogdanova

Sociālā 
dienesta 

aicinājums

Saulkrastu novada Dome izsaka pateicību SIA “AN Auto”, 
SIA “Nauja”, SIA “Neibāde”, SIA “Bemberi maiznīca”, SIA “Pietura”, 
SIA “ICIS”, SIA “Acteks”, SIA “Krasts A”, SIA “Saulkrastu meži”, SIA 
“Saulkrastu zobārstniecība”, SIA “Daču kompānija”, kā arī viesu 
mājai “Baltās dūjas”, “Bērziņa kafejnīcai” un Helgas Odiņas individu-
ālajam uzņēmumam par atbalstu un sarūpēto cienastu Saulkrastu 
egles gaismiņu iedegšanas pasākumā 27. novembrī.

Jaunā gada sagaidīšana un uguņošana 
Saulkrastos notiks pie jūras, Bīriņu ielas galā. 

Pulcēšanās 2011. gada 1. janvārī, sākot no 
plkst. 00.00, svētku uguņošana plkst. 00.30.
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Saulkrastu novada Dome izsaka pateicību visiem plenēra par 
Saulkrastu Baltās kāpas attīstību dalībniekiem. Ar plenēra darba 
grupu izstrādātajiem priekšlikumiem lasītāji tiks iepazīstināti 2011. 
gada janvāra numurā.

Plenēra darba grupu 
dalībnieki
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Saulkrastu novada Dome 
godina novada labākos

konkurss “skaistākais ziemassvētku noformējums”

Šī gada 17.  novembrī Latvijas Re-
publikas proklamēšanas 92. gadadienas 
svinīgajā sarīkojumā Saulkrastu novada 
Dome godināja tos novada iedzīvotājus, 
iestādes un uzņēmumus, kas šogad pel-
nījuši īpašu atzinību. Kopumā Domē tika 
iesniegti priekšlikumi četrdesmit pre-
tendentu apbalvošanai. Apbalvojumus 
saņēma trīspadsmit novada iedzīvotāji, 
izglītības iestāde un divi uzņēmumi.

Atzinības rakstus nominācijā “Izglītība” 
par atbildīgu, pašaizliedzīgu darbu izglītības 
jomā, nesavtīgu un radošu attieksmi pret 
ikdienas darbu un inovatīvu pieeju mācī-
bu procesā saņēma Saulkrastu vidusskolas 
sākumskolas skolotāja Marija Andrejeva 
un vidusskolas skolotāja Ginta Urdziņa. 
Tāpat nominācijā “Izglītība” apbalvojumus 
saņēma Saulkrastu pirmsskolas izglītības 
iestādes “Rūķītis” darbinieces – vadītājas 
vietniece Rota Ļihačeva par ilggadīgu, paš-
aizliedzīgu, radošu darbu izglītības jomā 
un prasmīgu pedagoģiskā kolektīva vadī-
šanu, pirmsskolas skolotāja Daiga Sekle 
par apzinīgu, radošu pedagoģisko darbu 
un aktīvu sabiedriskās darba veikšanu un 
mūzikas skolotāja Laila Bāliņa par apzinīgu 
un radošu muzikālās izglītošanas darbu.

Par jaunas mākslas telpas radīšanu 
Saulkrastos, kultūrizglītojošo darbību un 
Saulkrastu vārda popularizēšanu nomi-
nācijā “Kultūra” atzinības rakstu saņēma 
Džons Delgalvis, bet nominācija “Sabied-
riskais darbs” par atbildīgu un pašaizlie-
dzīgu darbu, aktivitāti sabiedriskajā darbā 
un nozīmīgu dzīves jubileju apbalvojumu 
saņēma Saulkrastu novada kapu saimnie-
cības pārzine Selga Osīte un par nozīmīgu 
ieguldījumu Saulkrastu sabiedriskajā un 
sociālajā darbā – Saulkrastu pensionāru 
konsultatīvās padomes priekšsēdētāja Ma-
ruta Muste.

Nominācijā “Medicīna” par ilggadīgu, 
godprātīgu un profesionālu darbu atzinības 
rakstu saņēma Saulkrastu slimnīcas medicī-
nas statistiķe Rasma Indāre un par ilggadīgu, 
profesionālu un atbildīgu darba pienākumu 
veikšanu – Saulkrastu poliklīnikas A. Bērziņa 
ģimenes ārsta prakses medicīnas māsa Ruta 
Hasiaka.

Par labiem sasniegumiem orientēšanās 
sportā, aktīvu dalību orientēšanās sacensī-
bu organizēšanā, sportiska dzīvesveida un 
Saulkrastu vārda popularizēšanā nominācijā 
“Sports” apbalvojumu ieguva Irita Puķīte, 
savukārt Mareks Brodelis saņēma atzinības 
rakstu par atsaucību, labestību, sirdsdegsmi 
un krietnu sava amata pienākumu veikšanu 
Saulkrastu iedzīvotāju labā nominācijā “Apkal-
pojošā sfēra”. Tāpat šajā nominācijā atzinības 
raksts tika pasniegts SIA “Bemberi Maiznīca” 
par nozīmīgu ieguldījumu uzņēmējdarbībā 
Saulkrastu novadā. Un par ilggadēju atsau-
cīgu darbību Saulkrastu sporta un kultūras 
norišu atbalstīšanā nominācijā “Mecenātisms” 
apbalvojumu saņēma SIA “Blaizer AG”.

Īpašo gada nomināciju par nozīmīgu ie-
guldījumu un sasniegumiem kultūrā, sagata-
vojot izglītojamos un piedaloties X Latvijas 
Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos, 
ieguva Zvejniekciema vidusskola, un sumināti 
tika skolas direktors Andris Dulpiņš, skolotāji 
un pulciņu vadītāji Antra Deniškāne, Judīte 
Krūmiņa un Māra Alena.

Šogad nominācijā “Par mūža ieguldīju-
mu” par ilggadīgu un radošiem panākumiem 
bagātu pedagoģisko darbību, aktīvu sabied-
risko darbu un aktīvu koncertdarbību ar pū-
šamo instrumentu nodaļas audzēkņiem, kā 
arī nozīmīgu dzīves jubileju atzinības rakstu 
saņēma Zvejniekciema vidusskolas skolotājs, 
Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas sko-
las pūšamo instrumentu nodaļas pedagogs un 
Saulkrastu pūtēju orķestra “Neibāde” vadītājs 
Miervaldis Leja.

Lai pilsētas un novada vizuālais 
noformējums radītu Ziemassvētku 
noskaņu, kā arī lai veicinātu skatlogu, 
dzīvojamo un sabiedrisko ēku izgrez-
nošanas tradīcijas, Saulkrastu novada 
Dome izsludina konkursu “Skaistākais 
Ziemassvētku noformējums”. 

Konkursā var piedalīties ikviena juri-
diska un fiziska persona ar atbilstoši Zie-
massvētkiem noformētiem tirdzniecības un 
pakalpojumu iestāžu, uzņēmumu, mācību 
iestāžu, dzīvojamo māju un citu ēku fasā-
dēm, priekšlaukumiem, sētām un skatlo-
giem, kā arī sabiedrisko iestāžu iekštelpām.

Pieteikt izvērtējamos objektus svēt-
ku noformējuma konkursam var līdz 
2010.  gada 17.  decembrim Saulkrastu 
novada Domē 1.  stāvā 15.  kabinetā vai 
zvanot pa tālruni 67142514, e-pasta ad-
rese marika.grasmane@saulkrasti.lv un  
dome@saulkrasti.lv. Pieteikumā jānorā-
da objekta adrese, nosaukums (veikalam, 

firmai u. c.), kontaktpersona un kontakt-
tālrunis. 

Konkursa vērtēšanas komisijai ir tie-
sības vērtēt arī konkursam nepieteiktos 
objektus, ja to izpildījums rada īpašu 
Ziemassvētku noskaņu, ir mākslinieciski 
augstvērtīgs un uzlabo pilsētas tēla vizuālo 
kvalitāti. 

Noformējums tiks vērtēts četrās 
kategorijās: 

1) privātmāju noformējums;
2) daudzstāvu dzīvojamo māju nofor-

mējums;
3) sabiedrisko ēku noformējums; 
4) sabiedrisko iekštelpu noformējums.
konkursa uzvarētāji un labāko no-

formējumu autori tiks svinīgi sumināti 
trešdien, 22. decembrī, plkst. 18.00 bīri-
ņu ielas galā pie svētku egles. Pasākumā 
uzstāsies deju grupa “desperado”, būs 
laimes liešana un silta tēja. aicināti visi 
interesenti!

Cienījamie saulkrastieši!

Atzinības rakstu ieguvēji un Saulkrastu novada Domes pārstāvji. Pirmajā rindā no kreisās: 
M. Leja, R. Ļihačeva, G. Urdziņa, M. Andrejeva, I. Puķīte, S. Osīte, R. Indāre, E. Kišuro. Otrajā 
rindā no kreisās: Saulkrastu novada Domes izpilddirektors A. Arnis, Saulkrastu novada Do-
mes pr. vietnieks N. Līcis, R. Hasiaka, Dž. Delgalvis, M. Muste, D. Sekle, L. Bāliņa, M. Kišuro.
Aizmugurē no kreisās: A. Dulpiņš, M. Brodelis, A. Kursītis.
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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 
2010. gada 27. decembrī 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 ielā 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, 202. kab. (2. stāvā) 

Normunds līcis Pirmdienās no 11.00 līdz 13.00 un 14.00 līdz 19.00 Saulkrastu novada Domes 
ēkā, 208. kab. (2. stāvā) 

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)

“Cilvēkus kopā satur mīlestība un 
cieņa. Kad ir abi, tad nāk arī svētība.” 
Saulkrastu novada Dzimtsarakstu noda-
ļa aicina pieteikties tās ģimenes, kuras 
laulībā nodzīvojušas no zelta līdz di-
manta kāzu jubilejai un to atzīmējušas 
2010. gadā, t.  i., visus tos laulātos pārus, 
kuri šogad atzīmējuši 50, 55, 60, 65, 70 
vai 75  gadu kāzu jubilejas.

Priecāsimies, ja mūsu novadā ir ģi-

menes, kuras labprāt dalītos savā pie-
redzē un dzīves gudrībā, un Zvaigznes 
dienā, 2011.  gada 6.  janvārī, satiktos 
Dzimtsarakstu nodaļā, lai kopā atzīmētu 
šos mīlestības svētkus.

lūdzam ģimenes pieteikt līdz 
2010.  gada 20.  decembrim saulkras-
tu novada dzimtsarakstu nodaļā vai 
zvanot pa tālruni 67142509.

“Zelta pārus” aicina 
svinēt mīlestības svētkus
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Domes lēmumi

3

domes sĒdes lĒmumi (24. 11. 2010.)
Par izmaiņām apstādījumu aizsardzības 

komisijas sastāvā 
Iekļaut Saulkrastu novada Domes Apstādī-

jumu aizsardzības komisijas sastāva Saulkrastu 
novada Domes deputātu Normundu Strapcānu.

Par zemes gabala atdalīšanu, adreses 
piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu

1. Atļaut atdalīt no Satiksmes ministrijai 
piekrītošā valsts vietējās nozīmes autoceļa v39 
“Saulkrasti–Bīriņi”zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumu 80330021709, paltība 8,7 ha, ze-
mes gabalu 0,55 ha platībā atsevišķa zemes 
īpašuma izveidošanai un īpašuma tiesību no-
stiprināšanai uz Saulkrastu pašvaldības vārda.

2. Piešķirt nosaukumus:
“Autoceļš v39”, Saulkrastu pagasts, Saulkras-

tu novads – zemes vienībai ar kadastra apzī-
mējumu 80330021709, platība 8,15 ha,

“v39”, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu no-
vads – atdalītam nekustamam īpašumam ar 
platību 0,55 ha.

3. Abiem nekustamiem īpašumiem noteikt 
zemes lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa in-
frastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu 
zemes nodalījuma joslā, kods 1101.

Par valsts dzīvojamo māju neprivatizēto 
daļu pieņemšanas komisijas izveidošanu

Izveidot valsts dzīvojamo māju Alfrēda Kal-
niņa iela 26 un Dzelzceļnieku iela 6 neprivati-
zēto daļu pieņemšanas komisiju šādā sastāvā:

 ■ Andrejs Arnis – Saulkrastu novada do-
mes izpilddirektors;

 ■ māra Jansone – Saulkrastu novada do-
mes galvenā grāmatvede;

 ■ Ingrīda Kamoliņa – Saulkrastu novada 
domes Nekustamo īpašumu nodaļas vadītāja.

Par īpašuma zemes ierīcības projekta 
izstrādi

1. Atļaut izstrādāt nekustamā īpašuma 
“vecladiņi”, lilaste, Saulkrastu novads, (kadastra 
apzīmējums 80330040569; 80330040667) ze-
mes ierīcības projektu 1. un 2. zemes vienībai.

2. Apstiprināt zemes ierīcības projekta dar-
ba uzdevumu.

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieg-
lojuma piemērošanu

Piemērot nekustamā īpašuma nodokļa at-
vieglojumu divām fiziskām personām 50 % ap-
mērā un 90 % apmērā trīs fiziskām personām.

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda 
piedziņu bezstrīda kārtībā par nekustamo 
īpašumu 

Piedzīt bezstrīda kārtībā no divdesmit 
deviņām fiziskām personām un četrām juri-
diskām personām Saulkrastu novada domes 
labā, nekustamā īpašuma nodokļa parādu un 
nokavējuma naudu par nekustamo īpašumu. 
lēmums izpildāms nekavējoties. lēmumu izpil-
dei nodot zvērinātam tiesu izpildītājam.

Par atteikšanos izmantot pirmpirkuma 
tiesības

Atteikties no pirmpirkuma tiesībām uz 
8 (astoņām) fiziskām personām piederošiem 
nekustamajiem īpašumiem.

Par Tūrisma informācijas centra pagaidu 
pārvietošanu

1. Pārvietot Saulkrastu tūrisma informāci-
jas centru no Ainažu ielas 10, Saulkrastos uz 
pludmales informācijas centu Ainažu ielu 13b, 

Saulkrastos, līdz 31. 12. 2011.
2. uzdot tūrisma informācijas centra vadī-

tājai Gitai memmēnai papildus veikt pludmales 
informācijas centra funkcijas.

Par saistošo noteikumu “Par sabiedrisko 
kārtību Saulkrastu novadā” pieņemšanu

1. Pieņemt iesniegto saistošo noteikumu 
projektu “Par sabiedrisko kārtību Saulkrastu 
novadā”.

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

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

Par konkursa “SKAISTĀKAIS ZIEMSSVĒT-
KU NOFORMĒJUMS” nolikuma un konkursa 
komisijas apstiprināšanu

1.  Apstiprināt konkursa “SKAIStĀKAIS 
ZIemSSvĒtKu NOFOrmĒJumS”, turpmāk  – 
konkurss, nolikumu.

2. Apstiprināt konkursa komisiju šādā sa-
stāvā:

2.1.  Komisijas priekšsēdētājs: N. līcis  – 
Saulkrastu novada Domes priekšsēdētāja 
vietnieks;

2.2. Komisijas locekļi:
 ■ m. Grasmane – Saulkrastu novada Do-

mes sabiedrisko attiecību speciāliste;
 ■ lazdauska – vidzemes jūrmalas mūzikas 

un mākslas skolas direktore;
 ■ Pētersone – Saulkrastu novada Domes 

deputāte.

Apstiprināts ar Saulkrastu novada Domes 
24. 11. 2010. lēmumu (protokols Nr. 14, § 56)

KONKurSA “SKAISTĀKAIS ZIEMASSVĒT-
KU NOFORMĒJUMS” NOlIKumS

I. KONKURSA ORGANIZĒTĀJS
Saulkrastu novada Dome.

II. KONKURSA MĒRĶI
 ■ veicināt Ziemassvētku noskaņas radīša-

nas un skatlogu, dzīvojamo un sabiedrisko ēku 
izgreznošanas tradīcijas – novada ēku fasāžu, 
ēku priekšpagalmu, veikalu skatlogu, kā arī 
sabiedrisko objektu iekštelpu izgreznošanu 
Ziemassvētku laikā;

 ■ veicināt uzņēmēju un iedzīvotāju ak-
tīvu līdzdalību pilsētas svētku noformējuma 
veidošanā;

 ■  aktivizēt uzņēmēju interesi un vēlmi 
piesaistīt sabiedrības uzmanību ar vizuālā 
mārketinga komunikācijas formu  – svētku 
noformējumu;

 ■ iesaistīt pilsētas uzņēmējus un iedzīvo-
tājus vizuāli pievilcīgas, estētiskas un Saulkras-
tiem raksturīgas pilsētvides veidošanā arī zie-
mas periodā.

III. KONKURSA DALĪBNIEKI
Konkursā var piedalīties ikviena juridiska 

un fiziska persona ar atbilstoši Ziemassvētkiem 
noformētiem tirdzniecības un pakalpojumu 
iestāžu, uzņēmumu, mācību iestāžu, dzīvojamo 
māju un citu ēku fasādēm, priekšlaukumiem, 
sētām un skatlogiem, kā arī sabiedrisko iestāžu 
iekštelpām.

IV. KONKURSA NORISES KĀRTĪBA
 Objektu pieteikšana:

Izvērtējamos svētku noformējumus kon-
kursam var pieteikt darba dienās līdz 2010. 
gada 17. decembrim Saulkrastu novada Domē 
1.  stāvā 15.  kabinetā vai zvanot pa tālruni 
67142514, e-pasta adrese marika.grasmane@
saulkrasti.lv un dome@saulkrasti.lv. Pieteikumā 
jānorāda objekta adrese, nosaukums (veikala, 
firmas u. c.), kontaktpersona un kontakttāl-
runis.

Konkursa vērtēšanas komisijai ir tiesības 
vērtēt arī konkursam nepieteiktos objektus, ja 
to noformējuma izpildījums rada īpašu Zie-
massvētku noskaņu, ir mākslinieciski augst-
vērtīgs un uzlabo pilsētas tēla vizuālo kvalitāti.

vērtēšanas komisija:
Konkursa vērtēšanas komisija tiek sasaukta 

5 darba dienu laikā pēc konkursa dalībnieku 
pieteikšanās termiņa beigām.

Noformējums tiks vērtēts četrās katego-
rijās:

1) privātmāju noformējums;
2) daudzstāvu dzīvojamo māju noformē-

jums;
3) sabiedrisko ēku un skatlogu noformē-

jums; 
4) sabiedrisko iekštelpu noformējums.
vērtējums:
Konkursam pieteiktie objekti tiks vērtēti 

pēc sešiem kritērijiem, katrā piešķirot attiecīgu 
punktu skaitu no 0 līdz 5. maksimālais punktu 
skaits objektam 30.

vērtējuma kritēriji:
 ■ pirmais iespaids;
 ■ noformējuma atbilstība Ziemassvētku 

specifikai un noskaņai;
 ■ noformējuma kompozīcija un idejas 

oriģinalitāte;
 ■ noformējuma materiālu pielietojums 

un krāsu risinājums;
 ■ noformējuma saderība ar ēkas arhitek-

tūru un apkārtējo vidi;
 ■ tīrība un kārtība objektā un tam pie-

gulošajā teritorijā.
lēmuma pieņemšana:
Par uzvarētājiem katrā kategorijā atzīs-

tami tie objekti, kas kopvērtējumā (pēc visu 
vērtēšanas komisijas locekļu katram objektam 
piešķirto punktu saskaitīšanas) ieguvuši vis-
lielāko punktu skaitu.

Konkursa uzvarētāju apbalvošana:
Konkursa uzvarētāji un labāko noformē-

jumu autori tiks svinīgi sumināti, piešķirot 
tiem pārsteiguma balvas un izsakot pateicību 
informatīvajos izdevumos.

V. IEDZĪVOTĀJU INFORMĒŠANA PAR 
KONKURSA NORISI

Informācija par konkursa nolikumu, 
konkursa norisi un vērtējuma rezultāti tiks 
publicēti laikrakstā “Saulkrastu Domes Zi-
ņas” un Saulkrastu novada interneta vietnē  
www.saulkrasti.lv.

Domes priekšsēdētājs Ervīns Grāvītis

Par papildu finansējuma piešķiršanu 
Zvejniekciema vidusskolai

Piešķirt papildu finansējumu ls 525 (pieci 
simti divdesmit pieci lati) drošības sistēmas 
uzstādīšanai Zvejniekciema vidusskolas da-
baszinātņu kabinetos, no pašvaldības budžeta 
“neparedzētiem gadījumiem”. Samaksu veikt 
pēc iesniegtajiem finanšu dokumentiem Do-
mes grāmatvedībā.

2.1. punktā minētos grozījumus iekļaut 
nākamajos saistošajos noteikumos par paš-
valdības budžeta grozījumiem.

Par pirmsskolas izglītības skolotāju ta-
rifikācijas apstiprināšanu 2010. gada no-
vembrim un decembrim

Apstiprināt Saulkrastu pirmsskolas izglī-
tības iestādes “rūķītis” pirmsskolas izglītības 
skolotāju tarifikāciju 2010. gada novembrim 
un decembrim.

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu PII “Rū-
ķītis” ventilācijas sistēmas novērtēšanai

1. Piešķirt finanšu līdzekļus līdz ls 150 
(viens simts piecdesmit lati) Saulkrastu 
pirmsskolas izglītības iestādes “rūķītis” 
atzinumam esošās ventilācijas sistēmas 
novērtēšanai, no pašvaldības budžeta “ne-
paredzētiem gadījumiem”. Samaksu veikt 
pēc iesniegtajiem finanšu dokumentiem 
Domes grāmatvedībā.

2.1.  punktā minētos grozījumus iekļaut 
nākamajos saistošajos noteikumos par paš-
valdības budžeta grozījumiem.

Par izmaiņām administratīvās komisijas 
sastāvā

Iekļaut Saulkrastu novada Domes Admi-
nistratīvās komisijas sastāvā ar 2010.  gada 
24. novembri Ritu Peterlēviču. 

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu uguņo-
šanas rīkošanai

1. Piešķirt finanšu līdzekļus ls 595 (pieci 
simti deviņdesmit pieci lati) 2011. gada sagai-
dīšanas uguņošanas rīkošanai, no pašvaldības 
budžeta “neparedzētiem gadījumiem”. Samaksu 
veikt pēc iesniegtajiem finanšu dokumentiem 
domes grāmatvedībā.

2.1.  punktā minētos grozījumus iekļaut 
nākamajos saistošajos noteikumos par paš-
valdības budžeta grozījumiem.

Par akciju sabiedrības “Zvejnieks” parā-
da norakstīšanu

Atļaut Saulkrastu novada Domes centrālajai 
grāmatvedībai norakstīt bezcerīgo un šaubīgo 
debitoru sarakstā esošo a/s “Zvejnieks” parādu 
par ēku un būvju nekustamā īpašuma nodokli 
par 2003. gadu ls 318 (trīs simti astoņpadsmit 
lati), jo uzņēmums saskaņā ar lr uzņēmuma 
reģistra datiem likvidēts 16. 09. 2010.

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu drenā-
žas sistēmas avārijas likvidēšanai 

1. Piešķirt finanšu līdzekļus ls 464 (četri 
simti sešdesmit četri lati) drenāžas sistēmas 
avārijas Skolas ielā likvidēšanai, no pašvaldības 
budžeta “neparedzētiem gadījumiem”. Samaksu 
veikt pēc iesniegtajiem finanšu dokumentiem 
domes grāmatvedībā.

2.1.  punktā minētos grozījumus iekļaut 
nākamajos saistošajos noteikumos par paš-
valdības budžeta grozījumiem.

Par Saulkrastu novada pašvaldības iz-
glītības iestāžu izdevumu tāmes par snieg-
tajiem pakalpojumiem 2010. gadā apstip-
rināšanu 

Apstiprināt precizēto Saulkrastu novada 
pašvaldības izglītības iestāžu izdevumu tāmi 
2010. gadam. 

Ar pilnu Domes lēmumu tekstu var 
iepazīties Saulkrastu novada Domes vietnē 
www.saulkrasti.lv, sadaļā “Domes lēmumi”.

Nākamā Domes sēde paredzēta 
trešdien, 29. decembrī, plkst. 15.00

 Saulklrastu novada Domē Raiņa ielā 8.



deputāta viedoklis

4 2010. gada decembris

Viedokļi

4

2010. gada “Saulkrastu Avīzes” no-
vembra numurā publicēts Danutas Bē-
deles raksts “Ancāni izstājušies no “Pil-
soniskās savienības”” (6. lpp). Gan raksta 
virsraksts, gan saturs nav patiess. Manu 
viedokli šajā jautājumā raksta autors 
nav skaidrojis, tādēļ vēlos sniegt savu 
redzējumu.

Pirmkārt, ne es, ne arī mans brālis ne-
kad neesam bijuši politiskās partijas “Pilso-
niskā savienība” biedri, līdz ar to izstāšanās 
kā juridisks fakts nav iespējams. 2009. gada 
pašvaldības vēlēšanās kandidējām no šī sa-
raksta, jo tas bija un ir viens no cienīgākajiem 
politiskajiem spēkiem Latvijā, bet Saulkrastos 
“Pilsoniskā savienība” apvienoja godīgus un 
spējīgus saulkrastiešus ar patiesi cēliem mēr-
ķiem. “Pilsoniskā savienība” (PS) pārliecinoši 
uzvarēja pašvaldību vēlēšanās, un šobrīd tās 
izvirzītie deputāti Saulkrastu novada Domē 
atceras priekšvēlēšanu solījumus un opozīcijas 
iespēju robežās solījumus arī pilda.

Otrkārt, es neesmu ne no kurienes izstā-
jusies, joprojām esmu aktīva PS Saulkrastu 
nodaļas atbalstītāja, un man nav izprotama 
“Saulkrastu Avīzes” raksta tapšanas jēga un 
veids. Brīnos, ka netika prasīts ne mans, ne 
PS Saulkrastu nodaļas vadītājas Marikas Na-
zarovas viedoklis, kā to paredz profesionālas 
žurnālistikas pamatprasības. Tādēļ vēlos no-
mierināt savus vēlētājus: šoreiz “Saulkrastu 
Avīzē” sniegtā informācija ir neprecīza.

Treškārt, mans brālis Artūrs Ancāns 
patiešām šobrīd ir pārtraucis savu aktīvo 
darbību “Pilsoniskās savienības” Saulkras-
tu atbalsta nodaļā. Cik esmu informēta, šī 
darbība pārtraukta tikai viena iemesla dēļ, 
proti, tādēļ ka Saulkrastu PS nodaļa izlēma 
tuvināties I. Pētersones vadītajam “Jaunajam 
laikam”. Mana brāļa iesaistīšanās vietējā po-
litikā bija saistīta tieši ar cīņu pret vietējiem 
oligarhiem. Esmu pārliecināta, ka, mainoties 
Saulkrastu PS nodaļas pozīcijai I. Pētersones 
jautājumā, mans brālis atkal atjaunotu savu 
darbību PS nodaļā. Tā ir iekšēja nodaļas 
lieta, par kuru, domāju, plašākai sabiedrībai 
ir maza interese.

Diemžēl “Saulkrastu Avīze” publicējusi 
tikai daļu no A. Ancāna rakstiskās atbildes, 
tādēļ es publicēšu nepublicēto daļu, ar kuru 
mans brālis pabeidza savu komentāru minē-
tajai avīzei: “Šobrīd “Pilsoniskās savienības” 
nodaļas vadītāja ir pazīstamā fizioterapeite 
Marika Nazarova, kura ir ļoti godīgs un pat-
riotisks cilvēks. Par nodaļas šī brīža darbību, 
lūdzu, jautājiet M. Nazarovas kundzei. Visus 
2009. gada pašvaldības priekšvēlēšanu laikā 
dotos solījumus uzskatu par sev personīgi 
saistošiem, tādēļ tos turpinu pildīt kā neat-
karīgs deputāts. Vietējā politikā iesaistījos 
nevis politikas vai kādas partijas interešu dēļ, 
bet tādēļ lai padarītu mūsu pilsētu labāku.”

Papildus vēlos piebilst, ka Saulkrastu PS 
nodaļa ir vienmēr atvērta jauniem atbalstī-
tājiem un domubiedriem!

Ceturtkārt, ja Saulkrastu novada Domē 
iespējams runāt par pozīciju un opozīciju, 
tad apstiprinu, ka politiskā situācija joprojām 
nav mainījusies. Pozīciju pārstāv TB/LNNK 
(E.  Grāvītis, A.  Dulpiņš, G.  Lāčauniece), 
SCP (N. Līcis, L. Vaidere, S. Osīte), LPP/LC 
(A. Krūmiņš, G. Zonbergs) un TP (A. Silav-
nieks), savukārt opozīciju – JL (I. Pētersone, 
D. Buša, N. Strapcāns) un PS (A. Ancāns, 
S. Ancāne, M. Vītols). Ievērojot līdzšinējo 
darbu, šaubos, ka jebkādas politiskās izmaiņas 
ir iespējamas, taču ceru, ka pozīcija turpmāk 
atbalstīs arī mūsu iesniegtos priekšlikumus. 

Pateicos pozīcijai, ka pēc ilgāka pārtrau-
kuma finansiālu Domes atbalstu saņēmusi 
SIA “Saulkrastu slimnīca”.

Izmantojot iespēju, savā un “Saulkras-
tu slimnīcas” vārdā vēlos saulkrastiešiem 
novēlēt daudz veselības! Tomēr, ja kādreiz 
gadās veselības sarežģījumi, droši dodieties 
uz Saulkrastu slimnīcu. Iespējams, vēl nebū-
siet pamanījuši, ka Saulkrastu slimnīca soli 
pa solim tuvojamas augsta līmeņa veselības 
aprūpes centram. Mūsu mērķis – veseli un 
apmierināti klienti.

Saticību, veselību un izturību 2011. gadā!
Ar cieņu, 

Santa Ancāne, Saulkrastu novada 
Domes deputāte, SIA “Saulkrastu 
slimnīca” valdes priekšsēdētāja”

Četrus gadus rakstījām informatīvus 
ziņojumus Latvijas Republikas augstākām 
vadošajām institūcijām: Ģenerālprokuratūrā 
(2 reizes), KNAB, ONAP, Tieslietu ministrijā, 
Valsts kancelejā (Ivaram Godmanim), Dobeļa 
Saeimas izmeklēšanas komisijā, kā arī Rīgas 
reģionālā kriminālpolicijas pārvaldē, Tiesīb-
sargam un Saulkrastu novada Domē par ne-
esoša, bet izdomāta pirkuma un pārdevuma 
līguma radīšanu un īstenošanu starp baltvā-
cieti Herbertu Balku un Rolandu Kiršteinu 
1941. gada pavasarī, uz kura pamata izkrāpts 
Valsts nekustamais īpašums “JAUNBUĶI” 
12,53 ha platībā un ½ dzīvojamās mājas un 

nostiprināts uz privātpersonas ULDA KIR-
ŠTEINA vārda Saulkrastu pilsētā un Sējas 
pagastā (bij. Rīgas apriņķī). Neesošais pir-
kuma un pārdevuma līgums “Herberts Balks 
un Rolands Kiršteins” apstiprināts Siguldas 
tiesas spriedumā Nr. 2–34, no 30.  janvāra 
1996. gadā ar parakstiem un tiesas zīmogu, 
pārkāpjot KNAB likumu, kas ir šāds: “At-
bilstoši KNAB likumam par Korupciju uz-
skatāma kukuļošana vai valsts amatpersonas 
rīcība, kas būtu vērsta uz to, lai, izmantojot 
savas pilnvaras vai pārsniedzot tās, iegūtu 
nepelnītu labumu sev vai citām personām”. 
Atbildes sekoja identiskas, proti: “Jūs varat un 

Ancāni ir un paliek savā vietā!

INFORMĀCIJA par augstāko pilotāžu blēdībā, 
krāpšanā, kampšanā (turpmāk “BKK”)

drīkstat pierādīt, ka pirkuma un pārdevuma 
līgums “Herberts Balks un Rolands Kiršteins” 
ir neesošs, bet izdomāts, bet nedrīkstat pra-
sīt, lai Latvijas valsts atgūtu savu nolaupīto 
nekustamo īpašumu “JAUNBUĶI”.”

Šo darbību “BKK” izdarīt varēja vienīgi 
organizētā veidā “Uldis Kiršteins un Sigul-
das tiesa”, kā tas arī uzrakstīts spriedumā 
Nr. 2–34, no 30. janvāra 1996. gadā. “BKK” 
izraisījis, uz šodienu, šaušalīgas sekas! “Jaun-
buķos” 0,93 ha platībā (KOMUNĀLSERVISS) 
un dzīvojamā mājā, kurā dzīvoja 6 ģimenes, 
kuras tika vardarbīgi izliktas no dzīvokļiem, 
neierādot dzīvojamo platību, uzsākti labie-
kārtošanas – pārbūves – darbi, lai īpašuma 
vērtība pārsniegtu 100 000 latus un līdzvēr-
tīgi JŪRMALAS pilsētai “māja – vasarnīca” 

pārdota iepriekš zināmām naudīgām ārval-
stu personām un, pēc Saeimā pieņemtajiem 
nosacījumiem, saņemtu uzturēšanās atļauju 
Latvijā, tātad brīvu ceļošanu uz EIROPAS 
SAVIENĪBU! Operācija “BKK” notiek uz 
zemes gabala Saulkrastos, Liepu ielā 3, kas 
pieder Latvijas valstij, un to pamatoti var 
uzskatīt par Latvijas valsts nodevību!

Liepu ielā 3, Saulkrastos, 6 dzīvokļu 
māja likumīgi pieder pašvaldībai, un ti-
kai ar monstra līdzdalību “BKK” to pār-
valda privātpersona! Neticami, bet tomēr 
fakts! Par šo “faktu” tika informēti visi 
15 Saulkrastu novada deputāti, laiks vārdu 
teikt Saulkrastu iedzīvotājiem! turpinā-
jums sekos. 
Saulkrastu iedzīvotājs Krišjānis Dancītis

Es pazīstu vismaz 150 cilvēku, ku-
riem vārdu savienojums “iespējams, 
skaistākā pilsēta pasaulē” asociējas 
tikai ar vienu pilsētu  – ar Saulkras-
tiem.

Jau 7  gadus saviem draugiem, 
paziņām, it īpaši saviem koristiem, 
pilnīgi vienmēr, kad stāstāms kaut kas 
par Saulkrastiem, sākumā iepinu vārdus 
“iespējams, skaistākā pilsēta pasaulē”. 
Piemēram: “Es dzīvoju, iespējams, 
skaistākajā pilsētā pasaulē  – Saulkras-
tos. Atbrauciet rīt pie manis ciemos uz, 
iespējams, skaistāko pilsētu pasaulē – uz 
Saulkrastiem. Visgaršīgākās kūpinātās 
zivis ir, iespējams, skaistākajā pilsētā 
pasaulē  – Saulkrastos.” Utt.

Iespējams, kādam savam drau-
gam, paziņam, kolēģim vai koris-
tam esmu jau nedaudz apnicis ar šo 
skandināšanu, kādam šķiet, ka viņš zina 
citu, viņaprāt, skaistāko pilsētu pasaulē. 
Bet, nenogurstoši skandinādams šo am-
biciozo un līdz ar to nedaudz pozitīvi 
smieklīgo saukli, es savu draugu, paziņu, 
kolēģu un koristu zemapziņā Saulkras-
tiem esmu radījis kādu īpašu vietu. 
Lai arī cik tas nebūtu nožēlojami, nav 
svarīgi, vai sauklim viņuprāt ir taisnība 
vai ne. Svarīgi, ka, par savu pilsētu pa-
sakot kaut ko ārkārtīgi pozitīvu, es, 
pirmkārt, radu pilsētai noturīgāku 
pozitīvo tēlu savu draugu un paziņu 
vidē, otrkārt, ar savu un citu domu 
spēku tuvinu to mirkli, kad maniem 
vārdiem var izrādīties pilnīga taisnība. 
Kāda tam visam jēga? Praktiskus iegu-
vumus varētu uzskaitīt un uzskaitīt, bet 
man pietiek ar morālo gandarījumu – es 
dzīvoju īpašā pilsētā un citi to zina!

Kādēļ pēkšņi šo rakstu? Pavisam 
nesen es uzzināju, ka mani koristi, ku-

riem ar Saulkrastiem nav nekāda saka-
ra, savstarpēji komunicējot un runājot 
par mūsu mīļo pilsētu, vairs nelieto tās 
nosaukumu, bet lieto vārdu savieno-
jumu “iespējams, skaistākajā pilsētā 
pasaulē”. Viņi ir iesaistījušies manā 
“spēlē”. Un viņi plāno savu atpūtu un 
dažādus pasākumus pie mums. Vismaz 
150 cilvēku vidū ir sācis dzīvot pozitīvs 
zīmols. Kad mani draugi rīdzinieki 
vasarā gribēs sauļoties, visdrīzāk, viņi 
zemapziņā lems braukt uz skaistāko 
pilsētu, nevis, piemēram, uz Jūrmalu. 
Bet rudenī dabas krāsas taču arī var 
baudīt skaistākajā pilsētā, nevis Siguldā, 
vai ne? Nez kā, iespējams, skaistākā 
pilsēta pasaulē izskatās ziemā un 
pavasarī?...

Skaistums ir ļoti subjektīvs, tādēļ, 
mīlot Saulkrastus, mums pašiem ir 
tiesības tos dēvēt par skaistākajiem.

Par Saulkrastiem Latvijā reti kas 
dzirdams. Pozitīvākais saistīts ar 
pasākumiem, piemēram, Saulkrastu 
džeza festivālu. Negatīvais  – ar Domes 
deputātu darbu un dabas postīšanu 
(Baltās kāpas brucināšana, priežu 
izciršana, dažādas “interesantas” celtnes 
kāpu zonā u.  c.).

Es aicinu arī jūs katru, kas lasa 
šo rakstu un dzīvo Saulkrastos, katru 
pilsētas patriotu kļūt par mūsu pilsētas 
pozitīvā tēla skandinātājiem. Izdomājiet 
paši, kā to darīt, bet es turpināšu 
apgalvot, ka dzīvoju, iespējams, 
skaistākajā pilsētā pasaulē! Varbūt arī 
jums ir 150  radu, draugu un paziņu?

Un, izmantojot iespēju, novēlu jums 
izbaudīt 2011.  gadu! Visdrīzāk, tas būs 
neatkārtojams.

Artūrs Ancāns, 
Saulkrastu novada Domes deputāts

Iespējams, skaistākā 
pilsēta pasaulē!
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Tūrisma naktsmītņu īpašniekiem iespējams pievienot informāciju par nakts-
mītni tūrisma portālā www.latvia.travel. Lai to izdarītu, jāaizpilda forma saitē 
http://latvia.travel/lv/naktsmitnu-ipasniekiem.

Ņemot vērā, ka ir stājušies spēkā 
jauni likumi un MK noteikumi par 
dzīvojamo māju pārvaldīšanu un ap-
saimniekošanu, SIA “Saulkrastu komu-
nālserviss” (SKS) uzsācis darbu pie jau 
noslēgto pilnvarojuma līgumu grozī-
jumu izstrādes, lai tie atbilstu spēkā 
esošajiem likumiem un MK noteiku-
miem. Līgumu grozījumi tiks iesniegti 
dzīvokļu īpašniekiem apstiprināšanai.

Ir izstrādātas apsaimniekošanas tā-
mes nākamajam gadam. Apsaimnieko-
šanas tāmēs nav būtisku izmaiņu. Tās 

izskatīšanai un apstiprināšanai dzīvokļu 
īpašniekiem tiks nosūtītas kopā ar rēķi-
niem decembrī.

Vienlaikus atgādinām, ka MK no-
teikumi Nr.  1014 nosaka kārtību, kādā 
iesniegtās tāmes tiek izskatītas un ap-
stiprinātas.

Likumā noteiktajā kārtībā un termi-
ņos tiks organizētas dzīvokļu īpašnieku 
kopsapulces, kurās SKS speciālisti sniegs 
atskaiti par apsaimniekošanas rezultā-
tiem 2010.  gadā.

Lūdzu, sekojiet informācijai!
SIA “Saulkrastu komunālserviss”

Ja dzīve ir tik negāciju pārpilna un 
nedod pārliecību par rītdienu, tad ir 
labi, ka ir stabilas, pārbaudītas lietas, 
kas cilvēkiem sagādā svētku prieku.

Saulkrastu novada Dome un 
Saulkrastu Sociālais dienests jau sep-
tiņpadsmito gadu organizē labdarības 
akciju “Gaišus Ziemassvētkus”. Šo pa-
sākumu organizē, piesaistot Saulkrastu 
uzņēmējus un privātpersonas. Daudzi 
no viņiem ilgo gadu laikā ir kļuvuši par 
uzticamiem atbalstītājiem un palīgiem, 
sarūpējot svētku dāvanas vai arī ar savu 
ziedojumu ļaujot bagātināt Ziemassvētku 
paciņas.

Šajā gadā akcijas “Gaišus Ziemas-
svētkus” noslēguma pasākumi notiks 
20. decembrī.  

Par svētku kulmināciju kā katru gadu 
ir parūpējusies PA “Saulkrastu kultū-
ras un sporta centrs”, lai plkst. 13.00 
Saulkrastu novada Domes zālē ikviens 
varētu noklausīties Latvijas Mūzikas 
akadēmijas vokālā ansambļa “LUAR”  

programmu “Mēnesdziesmas”. Bet plkst. 
16.00 uz svētku egli tiek mīļi aicināti bēr-
ni uz uzvedumu “Pirmā egle”, kurā darbo-
sies Ragana, Nelabais, Rūķis un Laumiņa. 
Pēc uzveduma ieradīsies Ziemassvētku 
vecītis, lai kopā ar bērniem ietu rotaļās un 
paklausītos, kādus dzejoļus un dziesmas 
bērni gada laikā iemācījušies.

Pēc svētku pasākumiem Sociālā die-
nesta telpās, uzrādot savus ielūgumus, 
svētku dalībnieki varēs saņemt Ziemas-
svētku paciņas.

Arī šajā gadā būs nodrošināts bez-
maksas transports, lai atvieglotu no-
kļūšanu uz un no svētku pasākumiem. 
Autobuss kursēs plkst. 12.20 no Zvej-
niekciema (Melnsila iela) uz centru, tad 
no centra līdz Inčupei un atpakaļ līdz 
centram. Pēc pasākuma autobuss kursēs 
pa tādu pašu maršrutu. 

Arī uz bērnu pasākumu pa šo pašu 
maršrutu kursēs autobuss. Izbraukšana no 
Zvejniekciema (Melnsila iela) plkst. 15.20. 

Sociālā dienesta vadītāja 
A. Bogdanova

Saulkrastu novadā būs pieejami 
Nodarbinātības valsts 
aģentūras pakalpojumi

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) 
ir izvērtējusi Saulkrastu novada Domes 
Sociālā dienesta izteikto priekšlikumu par 
NVA klientu pieņemšanu un apkalpošanu 
Saulkrastu novada Domes Sociālajā die-
nestā un pieņēmusi pozitīvu lēmumu par 
līguma slēgšanu par šāda pakalpojuma 
sniegšanu.

Klientu apkalpošana uz vietas nodroši-
nās aģentūras pakalpojumu – reģistrēšanos 
bezdarbniekos un bezdarbnieka statusa 
pagarināšanu – pieejamību Saulkrastu no-
vada iedzīvotājiem.

NVA Siguldas filiāles darbinieki no 
2011. gada janvāra reizi mēnesī pieņems 
klientus Saulkrastu Sociālajā dienestā Raiņa 
ielā 8 (17. kab.). 

NVA pakalpojumi tiks sniegti 
2011. gada katra mēneša pirmajā otrdienā 
no plkst. 9.00 līdz 14.00, bet janvārī otrā 
mēneša otrdienā (11. 01. 2011.) no plkst. 
9.00 līdz 14.00. 

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

Sociālā dienesta vadītāja 
A. Bogdanova

Akcija “Gaišus Ziemassvētkus” 
priecēs jau septiņpadsmito reizi

saulkrastu tic informē

Informācijas pievienošana ir bezmak-
sas pakalpojums.

Pēc formas aizpildīšanas lūdzu nosūtīt 
4–8  labas kvalitātes (vismaz 1 Mb lielas) 
fotogrāfijas no naktsmītnes uz adresi 
sleep@latvia.travel, norādot naktsmītnes 
nosaukumu!

Vietnes latviešu valodas versijā tiks 
iekļautas visas attiecīgajai kategorijai at-
bilstošās naktsmītnes, taču svešvalodu 
versijās tiks atspoguļoti tikai sertificētie 
un/vai Latvijas naktsmītņu un reģionālo 
tūrisma asociāciju biedri. 

Uzsākti sagatavošanās darbi dalībai 

starptautiskajā tūrisma izstādē “Balttour 
2011”. Tūrisma uzņēmēji aicināti iesniegt 
priekšlikumus dalībai stendā Saulkrastu 
Tūrisma informācijas centram. 

Viens no “Balttour 2011” jaunu-
miem – izstādē šogad būs divas tematis-
kās halles: “Apceļo Latviju!” un “Atklāj 
pasauli!”, kas ļaus apmeklētājam atklāt 
atpūtas un ceļošanas iespējas Latvijā un 
ārvalstīs. 

Vairāk par izstādi un dalībnieku jau-
numiem – www.balttour.org.

Informāciju sagatavoja 
TIC vadītāja Gita Memmēna

Operatīvi likvidēta 
avārija siltumtrasē

Novembra beigās SIA “Saulkrastu komu-
nālserviss” (SKS) nepilnas diennakts laikā 
novērsa avāriju siltumtrasē posmā no Vidri-
žu 22a līdz Vidrižu 22b. Cauruļvadu sistēmā 
tika konstatēti nopietni siltumnesēja zudumi 
un tika pieņemts lēmums veikt rakšanas dar-
bus, lai atrastu bojājuma vietu. Atrokot sil-
tumtrasi, tika konstatēts, ka vecā cauruļvadu 
sistēma, kas nav mainīta kopš mājas celšanas, 
t. i., pagājušā gadsimta 60. gadiem, ir pilnībā 
nolietota. Siltumtrasē vecās caurules 65 metru 
garumā tika nomainītas pret jaunām.

Kamēr notikuma vietā norisinājās darbs, 
daudzdzīvokļu mājas Vidrižu 22b iemītnie-

kiem bija jāpacieš neērtības, jo tika atslēgts 
ne tikai siltums, bet arī ūdens. Ūdeni nā-
cās atslēgt, jo firmas darbinieki, kuri veic 
kanalizācijas tīklu izbūves darbus, pārrāva 
ūdensvadu un izraktajā siltumtrasē plūda 
ūdens. 

Neraugoties uz sliktajiem laika apstāk-
ļiem un tumsas iestāšanos, SKS speciālisti 
strādāja līdz vēlam vakaram, lai pēc iespējas 
ātrāk varētu pabeigt darbus un nodrošinātu 
iedzīvotājiem ūdeni un siltumu. 

Paldies Vidrižu ielas 22a un 22b daudz-
dzīvokļu māju iemītniekiem par sapratni!

SIA “Saulkrastu komunālserviss”

Veiksmīga dzīvokļu 
īpašnieku sadarbība ar 
namu apsaimniekotāju

Par veiksmīgu sadarbības aplieci-
nājumu starp iedzīvotājiem un namu 
apsaimniekotāju var uzskatīt Bīriņu 
ielas  2 piemēru, kad, pateicoties ie-
dzīvotāju iniciatīvai, mājā ir izbūvētas 
skalojamās tualetes. 

“Patlaban esam izbūvējuši četras tuale-
tes, vēl četras plānots izveidot nākamajā 
gadā. Iepriekš iedzīvotājiem bija sausās 
tualetes, kuru ikdienas lietošana noteikti 
nebija patīkama. 

Uz šo brīdi ir likvidētas izsmeļamās tu-
aletes bedres zem mājas, un māja pieslēgta 
pilsētas kanalizācijas sistēmai.

Vienlaikus tika veikta arī mājas ūdens 
pievada pārbūve no ielas maģistrālā ūdens-
vada līdz mājai atbilstoši Būvnormatīva 
prasībām, lai neatkārtotos pagājušās ziemas 

situācija, kad šis pievads aizsala, jo nebija 
izbūvēts pietiekamā dziļumā,” norāda SIA 
“Saulkrastu komunālserviss” (SKS) Ap-
saimniekošanas un siltumapgādes nodaļas 
vadītājs Ainārs Čanders.

A.  Čanders uzsver, ka svarīgi ir sa-
darboties, kā Bīriņu ielas  2 gadījumā, 
kad iedzīvotāji izrādīja ieinteresētību un 
iniciatīvu sadzīves apstākļu uzlabošanā, 
un aicina arī citu māju iedzīvotājus, kuri 
noslēguši apsaimniekošanas līgumus ar 
SKS, ar saviem ierosinājumiem vērsties 
pie SKS speciālistiem, lai kopīgi realizētu 
sadarbības projektus.

Jācer, ka šis veiksmīgās sadarbības 
piemērs dos pozitīvu impulsu turpmākai 
iedzīvotāju un namu apsaimniekotāja sa-
darbībai.

SIA “Saulkrastu komunālserviss”

Iedzīvotājiem izskatīšanai 
tiks nosūtītas jaunās 
apsaimniekošanas tāmes
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Saulkrastu novada Dome aprīlī ie-
sniedza Latvijas Investīciju un attīs-
tības aģentūrā (LIAA) projektu “Soci-
ālās dzīvojamās mājas Ķīšupes ielā 14, 
Saulkrastos, siltumnoturības uzlaboša-
nas darbi” 3.4.4.2. aktivitātē “Sociālo 
dzīvojamo māju siltumnoturības uzla-
bošanas pasākumi”, un 23. augustā tika 
noslēgts līgums ar LIAA par projekta 
īstenošanu ar Eiropas Reģionālās attīs-
tības fonda (ERAF) finansiālu atbalstu.

Projekta mērķis ir palielināt pašvaldības 
sociālās dzīvojamās mājas Ķīšupes ielā 14, 
Saulkrastos, energoefektivitāti, vienlaikus 
uzlabojot ēkas kvalitāti un ilgtspēju un no-
drošinot sociāli mazaizsargātas personu 
grupas ar adekvātu mājokli.

2010. gada oktobrī tika izsludināts pub-
liskais iepirkums par būvdarbu veikšanu, 
kā rezultātā par veicamo darbu izpildi tika 
noslēgts būvdarbu līgums ar SIA “Inova”. 
Līdz novembra beigām ēkai jau tika no-
stiprināti pamati un uzsākta ārsienu saga-
tavošana siltināšanai. Papildus jau uzsākta-
jiem darbiem tiks nomainīti logi, durvis, 
siltinātas sienas, grīdas un griesti, kā arī 
nomainīts jumts. Tāpat tiks arī nomainīta 
apkures sistēma, elektroinstalācija, durvis, 
logi un izbūvēti jauni lieveņi, kā arī tiks 
ierīkotas labierīcības atbilstoši mūsdienu 
prasībām, papildinot tās ar aprīkojumu, 
kas paredzēts personām ar kustību trau-
cējumiem.

Projekta kopējās izmaksas ir Ls   
37 820,84, no kuriem ERAF finansējums 
ir 75 % jeb Ls 28 365,63 un pašvaldības 
finansējums ir 25 % jeb Ls 9455,21. Projek-
tu plānots pabeigt līdz 2011. gada maijam. 

Saulkrastu novada Domes projektu 
vadītāja Anita Līce

saulkrastu ŠaHisti – Pierīgas 
viceČemPioNi!

Pierīgas sporta spēlēs šahā lielisku panā-
kumu guvuši Saulkrastu šahisti, izcīnot otro 
vietu. Komandā startēja Jānis Visockis, Jānis 
Liepiņš, Aivars Vamzis un Ilga Kļaviņa. Ap-
sveicam!

saceNsības fiNiŠa taisNĒ
Pēc 6  vai pat 12  posmu spēkošanās 

gada garumā tūdaļ finišu sasniegs Saulkras-
tu novusa, galda tenisa, zolītes un šautriņu 
mešanas čempionāti. Pēc pēdējā posma 
notiks rezultātu rēķināšana, un tad lielais, 
dāsnais Saulkrastu sporta centra rūķis dalīs 
dažādas balvas – gan godam nopelnītas, 
gan vienkārši tāpat laimētas. Tāpēc aicināti 
visi, kas piedalījušies kaut vienā posmā. 
Būs vēl šādi tādi pārsteigumi.

18. decembrī plkst. 19.00 Saulkrastu 
sporta centrā Saulkrastu kausa izcīņas šaut-

Klāt Ziemassvētki, pārdomu, apce-
res un mīlestības laiks. Tāpat kā visi 
Saulkrastu muzikālie kolektīvi, arī 
jauktais koris “Bangotne” dzied Zie-
massvētku dziesmas un aicina klau-
sītājus uz garīgās mūzikas koncertu 
2011. gada 9.  janvārī Saulkrastu Pē-
terups ev. lut. baznīcā. 

Nākamais – 2011. – gads ir kora 60. ju-
bilejas gads. Bangotnieši kopā ar saviem 
diriģentiem Jāni Lucānu, Ēriku Kravali un 
goda diriģentu Jāni Veismani atskatīsies uz 
paveikto un koncerta viesiem rādīs savu 

dziesmu pūru. Jubilejas koncerts skanēs 
maija vidū.

2011. gada oktobrī “Bangotne” pošas 
uz mūzikas festivālu “Zelta rudens”, kurš 
notiek Vācijas pilsētā Hamburgā. 

Lai kora sniegums būtu pārliecinošs un 
skanīgs, aicinām dziedātājus visās balss gru-
pās, īpašs papildinājums nepieciešams vīru 
balsīs. Mīļi gaidīti bijušie dziedātāji, kuri 
savas korista gaitas pārtraukuši, bet labprāt 
atsāktu apmeklēt kora mēģinājumus.

Tiksimies pirmdienās un trešdienās 
plkst. 19.00 Domes zālē.

Lai mums viss iecerētais izdodas!
Kora dalībniece Laila Bāliņa

Sociālās dzīvojamās mājas Ķīšupes 
ielā 14, Saulkrastos, siltumnoturības 
uzlabošana turpinās

sports riņu mešanā pēdējais, 12. posms. Noslēgumā 
apbalvošana.

19. decembrī plkst. 11.00 kultūras namā 
“Zvejniekciems” Saulkrastu zolītes čempionāta 
pēdējais, 6. posms. Noslēgumā apbalvošana.

florbols
Saulkrastu florbolisti turpina cīņu Latvijas 

meistarsacīkšu 2.  līgā. Tuvākā spēle jau šo 
svētdien, 12. decembrī, plkst. 18.00 Saulkras-
tu sporta centrā. 

Tālākais spēļu grafiks Saulkrastu sporta 
centrā:
svētdien, 19. decembrī, plkst. 18.00 FK 
Saulkrasti–Devils United 
svētdien, 26. decembrī, plkst. 18.00 FK 
Saulkrasti–Jelgavas novads 
svētdien, 9. janvārī, plkst. 18.00 FK Saulkras-
ti–Rīgas lauvas 

Aicināti līdzjutēji. Ieeja bez maksas.
abl sPĒle
otrdien, 18. janvārī, Saulkrasti–Kvēle.
spēles sākums 20.00. Kā jau ierasts, no-

tiks loterija skatītājiem. Ieeja bez maksas.

Kora “Bangotne” aktualitātes

Šobrīd Saulkrastu novada vēstu-
rē aiziet vēl viens vārds un vieta  – 
Saulkrastu autoosta. Saulkrastiešiem 
un novada viesiem nebūs iespējas 
iegūt informāciju pie dežuranta 
autoostas dežūrpunktā  – dzelzceļa 
stacijas ziemeļu daļā, kur tā tur at-
radās jau gandrīz 40  gadu. Bet pati 
autoosta jau pastāvēja 48 gadus – no 
1962.  gada.

Vēsture stāsta, ka pagājušā gadsim-
ta 60.  gados Padomju Latvijas valdības 
plānos bija dot Rīgas uzņēmumu dar-
biniekiem iespēju ārpus Rīgas veidot 
dārzkopības vasarnīcu kooperatīvus. 
Vasarnīcas un dārza mājiņas, kurās va-
sarās un labvēlīgos laika apstākļos būtu 
iespēja dzīvot un dzīvi apvienot ar darbu 
Rīgā. Piejūras reģions, kā arī Saulkrasti, 
Zvejniekciems un Skultes apkārtne bija 
labi piemērota šo kooperatīvu izveidei. 

Šajā periodā elektrificētā dzelzceļa 
pasažieru satiksme bija no Rīgas tikai 
līdz Saulkrastiem, tādēļ nokļūt līdz Zvej-
niekciemam un Skultei kooperatīvu ie-
mītniekiem bija problemātiski. Tā radās 
nepieciešamība veidot vietējo autobusu 
satiksmi, kas vienlaikus kalpotu arī Skul-
tes un Zvejniekciema vietējo iedzīvotāju 
vajadzībām pārvietoties.

1962.  gada 18.  jūlijā Siguldas 
35.  ATK (autotransporta uzņēmums) 
iedalīja vienu autobusu maršruta Skul-
te–Saulkrasti–CCR-2 (ceļu celtniecības 
rajons Nr. 2) izveidei. Nedaudz vēlāk – 
18. augustā – tika saņemts vēl viens RAF 
tipa autobuss satiksmes apjoma palieli-
nāšanai. Līdz ar to radās nepieciešamī-
ba pēc administratīvas pārraudzības jeb 
autostacijas izveides.

Tā kā satiksme koncentrējās no 
Saulkrastu dzelzceļa stacijas, tad arī tās 
telpās tika atrasts neliels stūrītis  – no-

dalīta teritorija autostacijas vajadzībām.
Pirmā autostacijas vadītāja bija Irēna 

Pūce, kuras vadībā strādāja autobusu 
vadītāji Jānis Bērziņš un Jānis Johan-
sons, kā arī konduktori Lira Bērziņa un 
Anna Pīlādze.

Diezgan ātri jaunais transporta pa-
kalpojums ieguva popularitāti, un drīz 
vien radās nepieciešamība to paplašināt.

1963.  gadā Saulkrastu autostacijas 
darbību savā paspārnē paņēma eko-
nomiski spēcīgāks uzņēmums  – Ogres 
37. ATK (auto transporta kantoris). Au-
tobusu parks tika palielināts ar ērtākiem 
un ietilpīgākiem PAZ un LAZ markas 
autobusiem. Maršrutu tīkls paplašinājās, 
un gan Rīga, gan Ainaži, Limbaži un 
Sigulda bija sasniedzami ar Saulkrastu 
autobusiem. Arī citu autosaimniecību 
autobusi no Valmieras, Limbažiem un 
Siguldas par savu galapunktu izvēlējās 
Saulkrastus.

Nelielais nodalījums jeb autostacija 
Saulkrastu dzelzceļa stacijas uzgaidāmās 
zāles stūrī jau sen bija kļuvis par šau-
ru normālas darbības vajadzībām. Šeit 
strādāja autostacijas priekšniece  – šajā 
laikā Anna Stalidzāne, dispečere un bi-
ļešu kases kasiere. Konduktori vakarā, 
darbu beidzot, dažkārt aizpildīja dienas 
dokumentāciju un pārskaitīja naudas 
ieņēmumu turpat uzgaidāmajā zālē uz 
garā apaļā sola.

Aptuveni 1971. gadā iepretī Saulkras-
tu stacijai tika uzbūvēta kafejnīca “Tū-
rists” un dzelzceļa stacijas ziemeļu galā 
atbrīvojās telpa, kurā līdz tam atradās 
stacijas bufete. Radās iespēja šo telpu 
īrēt autostacijas vajadzībām. Šeit izvei-
doja atpūtas istabu, kā arī nelielas telpas 
autostacijas priekšniecei, dispečerei un 
biļešu kasei. Tika ierīkota individuāla 
centrālās apkures sistēma.

PUSGADSIMTA 
JUBILEJU NESVINĒS...

Busiņš. Pagājušā gs. 60.–70. gadi

Nobeigums nākamajā numurā
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Aktualitātes skolās

2010. gada decembris 7

Kā jau tika plānots, līdz 18. novembrim 
visa projektā paredzētā summa (Ls 9000) ir 
izlietota, un dabaszinību kabinetiem iegādāti 
vēl četri informāciju tehnoloģiju komplekti: 
interaktīvā tāfele, multimediju projektors, 
dators, dokumentu kamera, printeris, kā arī 
citi palīgmateriāli. 

Lai pedagoģisko procesu veidotu kā 
interaktīvu skolotāja un skolēna sadarbī-
bu, mācību kabinetos iespējams izmantot 
apgāda “Lielvārds” piegādātās interaktīvās, 

mobilās klases iespējas, jo 20 datorus mā-
cību procesā var izmantot skolēni dažādu 
pētījumu veikšanai. Datori ir saslēgti kopējā 
sistēmā ar citām tehnoloģijām, tie ir ērti 
izmantojami. 

Pedagogi un skolēni labprāt izmanto jau-
nās iekārtas, jo, kā atzīst skolēni, tās darbu 
mācību stundās dažādo, mācību viela ir vieg-
lāk uztverama un saprotama, bet galvenais – 
“mēs paši varam darboties”. 

Zvejniekciema vidusskola

2010. gada 26. novembrī Saulkras-
tu vidusskolā viesojās Valsts policijas 
Prevencijas pārvaldes darbinieki, kas 
lasīja izglītojošas un informatīvas lek-
cijas par izglītojamo drošību un at-
bildību. Informatīvajā pasākumā bija 
iesaistītas visas klases – no 1. līdz 12. 

Sākumskolas skolēniem policijas darbi-
nieki kopā ar Runci Rūdi un Bebru Bruno, 
īpašajiem policijas tēliem, bērniem skaid-
roja ceļu satiksmes noteikumus, mācīja, kā 
pasargāt sevi dažādās ekstremālās situā-
cijās, un vienkārši lieliski pavadīja laiku 

ar skolēniem, spēlējot dažādas spēles un 
izzinošas rotaļas.

Pamatskolas un vidusskolas skolēni 
noskaidroja, kas ir administratīvā un kri-
minālā atbildība, par kādiem pārkāpumiem 
tās stājas spēkā, kādu iespaidu uz cilvēka 
organismu atstāj nikotīns un citas atkarību 
izraisošas vielas, kāds sods draud par šo 
vielu lietošanu. 

Diskusiju laikā skolēni parādīja, ka viņi 
zina likumus un savas tiesības, kā arī uz-
deva jautājumus policijas darbiniekiem par 
sev aktuālām tēmām.

Linda Mieze

Zvejniekciemā skolēni mācās 
moderni iekārtotos kabinetos

Pie interaktīvās tāfeles matemātikas skolotaja V. Bērziņa un 9. klases skolnieks E. Kalniņš 
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Skolēnu drošība, 
atbildība un pienākumi
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Skolēni lekcijas laikā

2010. gada oktobrī un novembrī VJMMS 
audzēkņi radīja darbus Jūrmalas vizuālās 
mākslas konkursam “Es dzīvoju pie jūras”. 
Izstādes atklāšana un laureātu apbalvošana 
notika 3. decembrī – visiem dalībniekiem un 
viņu pedagogiem konkursa organizatori deva 
iespēju krietni atpūsties “Līvu Akvaparkā”. Vi-
dzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolas 
audzēkņi (konkursa dalībnieki) to ar prieku 

izmantoja. Apsveicam laureātus – Ričardu 
Sergejevu, Ketiju Skarbovsku un skolotājas 
Rasu Grāmatiņu, Māru Alenu, Vidagu Grīn-
bergu, Lilitu Rihteri un Guntu Brakovsku!

Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas 
skolas kolektīvs vēl visiem siltus, mīlestī-
bas pilnus Ziemassvētkus. Radošu prieku 
Jaunajā gadā! 

Ieva Lazdauska

Jūrmalas vizuālās mākslas konkursa 
“Es dzīvoju pie jūras” laureāti

VJMMS skolas audzēkņu ieteikumi apsveikumu 
kartiņām, svētku rotājumiem, dāvanu noformējumiem, 
kā arī citi svētkiem noderīgi ieteikumi

Jau mācību gada sākumā informējām, ka saistībā ar Eiropas Struktūrfondu 
ERAF skolu informatizācijas projektu ir izlietoti Ls 4000 dabaszinību cikla mā-
cību priekšmetu mācību un metodisko līdzekļu iegādei, bet aparatūras iegādei 
bija paredzēti vēl Ls 5000.



mainījies saulkrastu novada 
domes ziedojumu konta numurs

Informējam, ka mainījies Saulkrastu 
novada Domes ziedojuma konta numurs. 
Jaunie ziedojuma konta rekvizīti:

Saulkrastu novada Dome
Raiņa ielā 8, Saulkrastos, Saulkras-
tu novadā, Rīgas rajonā, LV 2160
PVN Nr. LV90000068680
A/s “Swedbank”, Siguldas filiāle
Konta nr.: 
LV17HABA0551028797653

saulkrastu novada dome 
izsaka līdzjūtību aizsaulē 

aizgājušo tuviniekiem
anastasija slucka
26. 11. 1916.–4. 11. 2010.
kārlis bērziņš
15. 03. 1928.–7. 11. 2010.
olga krumberga
23. 02. 1934.–6. 11. 2010.
Pjotrs Pankratjevs
22. 12. 1919.–8. 11. 2010.
andrejs gončars
30. 11. 1942.–19. 11. 2010.
velta reinfelde
3. 09. 1919.–21. 11. 2010.
gunārs birznieks
18. 08. 1937.–29. 11. 2010.

saulkrastu novada dome 
sirsnīgi sveic nozīmīgajā 

jubilejā
Annu Jostsoni

Otiliju Margaritu Smiti
Jāzepu Punduri

Ludvigu Mickevicu
Anatoliju Korņilovu

Ankifu Cerņavku
Valentīnu Galkinu
Annu Maksimovu

Rutu Daukšu
Mariju Renci
Rūtu Karpovu

Tamāru Bērziņu
Mariju Jasjukeviču
Zigrīdu Aulaciemu
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Slidinājumi

Mazais pērļu gliemezīt,  
Vai tu vari pasacīt,  

Kāpēc balss, kas naktī skan,  
Ir tik ļoti mīļa man.

Novembrī reģistrētie 
jaundzimušie

Noels Šauers
debora vilemsone
elizabete skujiņa

emīls Šmits
Jānis drevinskis

koncerti
ingus ulmanis dāvina ziemassvētku 

gaidīšanas koncertprogrammu.
sestdien, 11. decembrī, plkst. 20.00 

Saulkrastos kultūras namā “Zvejniekciems” 
norisināsies Ziemassvētku gaidīšanas kon-
certs, kur tiks atskaņotas gan jaunas, gan 
pērn radītajā koncertprogrammā “Karame-
les” iekļautās dziesmas. 

Koncertā uzstāsies mūziķi Ingus Ulma-
nis, Andris Sējāns, Aigars Voitišķis, Baiba 
Vanaga un Anrijs Grinbergs. Koncerts ir 
kā Ziemassvētku priekšsajūtas, un mūzi-
ķi aicina šajā laikā padomāt par ikvienu, 
tā veidojot ģimenes izjūtu tuvāko vidū. 
Savukārt Ingus Ulmanis, gatavojoties kon-
certam un rūpīgi izmeklējot labākās un 
iemīļotākās Ziemassvētku dziesmas, atzīst: 
“Es visu gadu taupu zobus, sev un saviem 
bērniem sakot, ka konfektes ēst nav labi, 
bet Ziemassvētkos, piedod, bez karamelēm 
iztikt nevaru.” 

Koncertā skanēs tādas iemīļotas dzies-
mas kā “Karameles”, “Ķekatnieki klāt”, 
“Meistars Ziemeļvējš”, “Pirmās sniegpārs-
liņas” un daudzas citas, kuras iespējams 
noklausīties un lejuplādēt www.platforma.lv.

Ieejas maksa – Ls 1. 
sestdien, 18.  decembrī, plkst. 13.00 

Saulkrastu novada Domes zālē Vidzemes 
jūrmalas Mūzikas un mākslas skolas audzēk-
ņu koncerts Ziemassvētkos “Ar piparkūku 
smaržu...”.

sestdien, 18. decembrī, plkst. 19.00 
Saulkrastu Pēterupes ev. lut. baznīcā jauktā 
kora “Anima” svētku koncerts. Koncertā 
dzirdēsiet trauksmainos argentīniešu ritmus, 
afrikāņu spiričuelu, kā arī latviešu tautas 
emocionālo melodismu mūzikā. Šogad mēs 
vēlējāmies paraudzīties ārpus Eiropas kon-
tinenta robežām un atklāt kaut ko jaunu kā 
mums, tā jums. Atskaņosim A.  Ramireza 
“Misa Criola” (jauktam korim, tenoram, kla-
vesīnam, perkusijām, ģitārai u. c.), A. Perta, 
D. Lanca, V. Pūces u.  c. komponistu dar-
bus. Diriģenti – Laura Leontjeva un Mārcis 
Imants.

svētdien, 19. decembrī, plkst. 12.00 
Saulkrastu Domes zālē pūtēju orķestra “Nei-
bāde” jubilejas koncerts “Divas pilngadības”. 
Koncertā skanēs gan jau labi zināmi, gan 
jauni skaņdarbi pūtēju orķestrim no pasau-
les un latviešu mūzikas krātuvēm.

Pirmdien, 20. decembrī, plkst. 13.00 
Saulkrastu Domē akcijas “Gaišus Ziemas-
svētkus” ietvaros Latvijas Mūzikas akadē-
mijas vokālais ansamblis “LUAR” piedāvā 
programmu “Mēness dziesmas”. 

2011. gada 9. janvārī, svētdien, jauktais 
koris “Bangotne” aicina klausītājus uz ga-
rīgās mūzikas un Ziemassvētku dziesmu 
koncertu Pēterupes baznīcā.  aaaaaaa

izstādes
Piektdien, 17. decembrī, plkst. 18.00 

Saulkrastu bibliotēkā nodarbību cikls “Iepa-
zīsti sevi”. Tēma “Ticība. Cerība. Mīlestība”. 
Vada Sarmīte Frišfelde. Laipni aicināts ik-
viens interesents!

Pirmdien, 20. decembrī, plkst. 16.00 
Saulkrastu novada Domē akcijas “Gaišus 
Ziemassvētkus” ietvaros uzvedums bērniem 
un viņu vecākiem “Pirmā egle” kopā ar Ra-
ganu, Nelabo, Rūķi un Laumiņu, rotaļām 
un, protams, Ziemassvētku vecīti. 

otrdien, 21. decembrī, plkst. 19.00 
kultūras namā “Zvejniekciems” Bluķa va-
kars  – vilksim bluķi, sadedzināsim visu 
slikto; vizināsimies ar zirgiem, uzdanco-
sim kādu latvisku danci un svinēsim ziemas 
saulgriežus!

trešdien, 22.  decembrī, plkst. 18.00 
Bīriņu ielas galā pie svētku egles konkursa 
“Skaistākais Ziemassvētku noformējums” 
uzvarētāju un labāko noformējumu autoru 
sumināšana. Uzstāsies deju grupa “Despe-
rado”, būs laimes liešana un silta tēja. 

svētdien, 26.  decembrī, plkst. 11.00 
Saulkrastu sporta centrā sportiskie Ziemas-
svētki. Aicinām mazos sportot gribētājus 
ņemt līdzi arī vecākus un brāļus, un māsas, 
lai visi kopā varētu jautri un aktīvi ievingrot 
Otros Ziemassvētkus. 

svētdien, 26.  decembrī, plkst. 14.00 
kultūras namā “Zvejniekciems” viesosies 
jautrie rūķi no “Rūķu bodes”  – tas būs 
muzikāls un aizraujošs stāsts par to, kā 
Ziemassvētkos gāja rūķiem – dežurantam 
Tunturam, pulksteņmeistaram Tikšķītim, 
veikala direktoram Čunčuram, rūķu mantzi-
nim Lādītim, nerātnulim Stikabikam, veikala 
sargam Arro, pastniecei Peijai, policistam 
Garbārdim, raganiņai Spīganai un Meža mā-
tei. Muzicēs vismazākie Saulkrastu dziedātāji 
un dejos vismazākie dejotāji, būs rotaļas 
un dejas. 

sestdien, 1. janvārī, plkst. 1.00 kultūras 
namā “Zvejniekciems” Jaungada balle. Iespē-
ja turpināt Jaungada svinības un izdejoties! 
Sarīkojums pie galdiņiem. Lūdzam vietas re-
zervēt iepriekš pa tālr. 67954179 (no 13. līdz 
30. decembrim); ieejas maksa – Ls 5.

ziemassvētku tirdziņš
trešdien, 22. decembrī, saulkrastu no-

vada domē no plkst. 9.00 Ziemassvētku 
tirdziņš. Laipni aicināti amatnieki, rokdarb-
nieki un Latvijā ražotas pārtikas tirgotāji. 
Tirgot gribētājus lūdzam pieteikties iepriekš 
pa tālr. 67954179 (no 13.  līdz 17. decem-
brim).

izstādes
Saulkrastu novada Domes 2. stāva foajē 

apskatāma Vidzemes jūrmalas Mūzikas un 
mākslas skolas Zvejniekciema un Saulkras-
tu mākslas nodaļu audzēkņu darbu izstāde 
“Gleznošana”.

No 10. janvāra Saulkrastu novada Do-
mes zālē gleznu izstāde “Jūra, Saulkrasti, 
jūra”, kurā vienkopus būs skatāmi 2009. un 
2010.  gada Saulkrastu gleznotāju plenēru 
dalībnieku darbi.

No 10.  janvāra kultūras nama “Zvej-
niekciems” mazajā zālē Harija Zemīša un 
studijas “Fotomobilizācija” fotoizstāde “Cil-
vēki Saulkrastos”. Šoreiz mākslinieki piedā-
vās to cilvēku fotoportretus, kuri dzīvo un 
ir Saulkrastos. 

Saulkrastu novada Dome
Raiņa ielā 8, Saulkrastos,

Saulkrastu novadā, LV 2160


Sabiedrisko attiecību speciāliste
Marika Grasmane

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

www.saulkrasti.lv 


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

PVN reģ. nr. LV40103037514
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Novembrī Saulkrastu pašvaldības 
policijas darbinieki par dažādiem 
pārkāpumiem aizturēja 13  perso-
nas, tostarp par alkohola lietošanu 
aizturēts 1995.  gadā dzimis jaunie-
tis. 10  personas nogādātas RRPP 
Saulkrastu iecirknī tālāku darbību 
veikšanai, bet trīs personas  – savās 
dzīvesvietās.

Vienā gadījumā uzsākta lietvedība 
administratīvā pārkāpuma lietā par ceļa 
piegružošanu.

Vienā gadījumā uzsākta lietvedība 
administratīvā pārkāpuma lietā par koku 
ciršanu bez attiecīgas atļaujas.

Par Saulkrastu novada Domes sais-
tošo noteikumu Nr.  4 prasību neievē-
rošanu, t.  i., nepiedalīšanos pašvaldības 
organizētajā apsaimniekošanas sistēmā 
un līguma neslēgšanu ar atkritumu ap-
saimniekošanas organizāciju, lietvedība 
administratīvo pārkāpumu lietā uzsākta 
deviņos gadījumos. Par šo pārkāpumu 
naudas sods fiziskām personām ir no 
Ls 50 līdz 500, bet juridiskām personām 
no Ls  300 līdz 1000.

11. un 18. novembrī pašvaldības po-
licijas un valsts policijas darbinieki vei-
ca kopīgu reidu, lai kontrolētu, kā tiek 
ievērotas Latvijas valsts karoga likuma 
7.  panta 1.  punktā noteiktās prasības  – 
“Latvijas valsts karogu pie publisko 
personu ēkām, privāto tiesību juridisko 
personu un personu apvienību ēkām, kā 
arī dzīvojamām ēkām novieto 1.  maijā, 
4. maijā, 11. novembrī un 18. novembrī”. 
Par likuma prasību neievērošanu pašval-
dības policijas darbinieki 17 gadījumos 
uzsāka lietvedību administratīvā pārkā-
puma lietā un divos gadījumos sastādīja 
administratīvā pārkāpuma protokolu.

Saulkrastu novada pašvaldības 
policijas priekšnieks V. Kalniņš

Par pašvaldības 
policijas paveikto 

novembrī


