
ATGĀDINĀM, ka Saulkrastos deklarētie jaunie vecāki par jaundzimušo var saņemt 
vienreizēju materiālo palīdzību Ls 200 apmērā. Lai arī lēmums par šī pabalsta piešķiršanu tika 
pieņemts š. g. maijā, to var saņemt arī tie vecāki, kuru bērni dzimuši, sākot ar 2011. gadu. 
Lai saņemtu pabalstu par jaundzimušo bērnu, vecākiem vai vienam no vecākiem ir jābūt 
deklarētiem Saulkrastu novadā ne mazāk 12 mēnešus pirms bērna reģistrācijas. Materiālo 
palīdzību var pieprasīt 6 mēnešu laikā no bērna piedzimšanas dienas. Tuvāka informācija 
pa tālr. 67142510, 67142511.
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Nr.9SAulkRASTu NovADA DoMES INfoRMATīvS IzDEvuMS

domes ziņas

Pirmsskolas izglītības iestādē “Rū-
ķītis” vasaras mēneši aizritējuši sprai-
gā darbā. Pilnīgi izremontēta vienas 
grupas telpa un aprīkota ar jaunām 
mēbelēm. Tajā saimnieko “Ezīšu” gru-
pas bērni skolotāju Irinas Dinsbergas 
un Ilzes Lindes vadībā. Viņas atbalsta 
skolotāja palīdze Ļubova Biezā. 

Iestādē izveidota jauna grupa – “Mā-
rīte”, līdz ar to bērnudārzu var apmeklēt 
lielāks skaits audzēkņu. Papildus “Rūķītī” 
ir uzņemti 20 bērniņi. Jaunajā komandā 
strādā skolotājas Jana Bukovska, Ingūna 
Mestere, skolotāju palīgs Sandra Zepa un 
ļoti atsaucīgie, darbīgie bērnu vecāki. 

Priecīgs notikums ir grupai “Sprīdī-
tis” – izremontēta virtuvīte un sanitārā tel-
pa. Par to lielākais prieks skolotāju palīdzei 
Ļubovai Vasiļjevai.

Patīkamas pārmaiņas izjūt arī ēdināša-
nas bloka komanda. Šeit veikta ventilācijas 
sistēmas izbūve un kanalizācijas sistēmas 
nomaiņa pagrabstāvā zem virtuves. Tas 
jūtami uzlabojis gaisa kvalitāti gan ēdinā-
šanas blokā, gan iestādē kopumā.

Bērnu pastaigu laukumos parādījušās 
jaunas konstrukcijas. Grupām “Bitīte” un 
“Cielaviņa” nojumei atjaunots jumts.

Jaunumi “Rūķītī”
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Vēlējums jaunajā mācību gadā:
Nekad par daudz nav labā pasacīts,
Nekas tā garu nepaceļ kā vārds,
Ko mīlestībā varam iedot līdz
Ikvienam, kas ir izmisuma skarts.
Nekad par daudz nav labā pasacīts,
Labs vārds ir reizē dārgs un ļoti lēts.
Šie dārgakmeņi lai mums allaž līdz,
No sirds uz sirdi ceļš kad pazaudēts!
(K. Apškrūma)

Noteikts novada Domes darba laiks
Augusta Domes sēdē tika apstiprināts Domes darba laiks, kas stājas spēkā 

š. g. 1. oktobrī. Turpmāk Domē noteikts šāds darba laiks:
 ■ pirmdienās no plkst. 8.30 līdz 18.00;
 ■ otrdienās no plkst. 8.30 līdz 17.00;
 ■ trešdienās no plkst. 8.30 līdz 17.00;
 ■ ceturtdienās no plkst. 8.30 līdz 18.00;
 ■ piektdienās no plkst. 8.00 līdz 14.00 (bez pusdienas pārtraukuma).

Pusdienas pārtraukums ir noteikts no plkst. 12.00 līdz 12.30 (izņemot piekt-
dienu).

Apmeklētāju pieņemšana – pirmdienās no plkst. 11.00 līdz 12.00 un no 
plkst. 13.00 līdz 18.00, kā arī ceturtdienās no plkst. 9.00 līdz 12.00 un no plkst. 
13.00 līdz 18.00.

Kaut arī padarīti lieli darbi, iestādē vēl 
ir ļoti daudz darāmā. Vajadzīgs remonts un 
iekārtu nomaiņa ēdināšanas blokā, remonts 
visās A korpusa grupu telpās, mūzikas zālē, 
kāpņu telpās un ventilācijas sistēmas ie-
rīkošana visā iestādē. Pastaigu laukumos 
nepieciešams jauns aprīkojums, divām bū-
vēm jumta nomaiņa, kā arī grīdas seguma 
nomaiņa visās nojumēs. Aktuāls jautājums 

ir stāvlaukuma sakārtošana.
Jauno mācību gadu “Rūķītī” 10 grupās 

iesāk 197 izglītojamo.

Sanitārā telpa pirms un pēc remonta 
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Aktualitātes

Novada mazāko bērnu priekam 
Raiņa ielā 8, Saulkrastu novada Do-
mes pagalmā, rotaļu laukums papildi-
nāts ar jaunām ierīcēm – rotaļu kom-
pleksu, līdztekām un karuseli.

Šovasar veiksmīgs starts rotaļu lau-
kumu attīstībai Saulkrastu novadā sākās 
Zvejniekciemā, kur izveidots jauns rotaļu 
parks, ar turpinājumu Saulkrastu centrā – 
pagalmā starp Domi un daudzdzīvokļu 
ēkām.

Tuvākajā laikā tiek plānots izbūvēt 

apgaismojumu Saulkrastu rotaļu lauku-
ma teritorijā, nodrošinot uzstādīto iekār-
tu drošību un iespēju bērniem un viņu 
vecākiem atpūsties arī tumšajos rudens 
un ziemas vakaros. Tāpat apgaismojums 
nepieciešams drošākai bērnu nokļūšanai 
uz Saulkrastu vidusskolas sākumskolu un 
Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas 
skolas Mākslas nodaļu, kas atrodas Do-
mes ēkā.

Saulkrastu novada Dome novēl jauku 
atpūtu bērniem un aicina vecākus neatstāt 
bērnus bez uzraudzības!

Vēlēšanu dienā – 17. septembrī – 
Saulkrastu novadā būs atvērti divi 
vēlēšanu iecirkņi (Saulkrastu novada 
Domē un Zvejniekciema vidusskolā) 
no pulksten 7.00 līdz 20.00. Saeimas 
vēlēšanās netiek lietots vēlētāju re-
ģistrs, tāpēc vēlētāji balsošanai var 
izvēlēties jebkuru vēlēšanu iecirkni 
pēc izvēles. Nākot balsot, līdzi jāņem 
derīga Latvijas pilsoņa pase.

Vēlētājiem, kuri veselības stāvokļa 
dēļ nevarēs nobalsot vēlēšanu iecir-
knī, kā arī šo vēlētāju aprūpētājiem ir 
iespēja pieteikt balsošanu savā atraša-
nās vietā. Balsošanai vēlētāju atrašanās 
vietā Saulkrastu novadā jāpiesakās no 
2011.  gada 7.  līdz 17.  septembrim no 
plkst. 9.00 līdz 13.00 vēlēšanu iecirkņos, 
uzrakstot iesniegumu. (Pieņem iesniegu-
mus arī sestdienā un svētdienā.)

Vēlētāju ievērībai!
Aizpildot biļetenu, esiet uzmanīgi! Ja 

jūs vēlaties atbalstāt kādu no partijas depu-
tātu kandidātiem sevišķi, tad rombā ielie-
ciet krustiņu “+”, bet, ja kādu šajā sarakstā 
ļoti negribat, tad nosvītrojiet šī deputāta 
kandidāta vārdu un uzvārdu. Nekādas citas 
atzīmes netiek ņemtas vērā.

Šobrīd tiek izstrādāti grozījumi Saei-
mas vēlēšanu likumā, lai nobalsot varētu 
arī ebreji, kuri reliģisku apsvērumu dēļ 
to nevar paveikt līdz pulksten astoņiem 
vakarā. Tādēļ vienā no Saulkrastu novada 
vēlēšanu iecirkņiem, iespējams, būs paga-
rināts darba laiks līdz plkst. 22.00. Par to 
pēc 8. septembra interesējieties internetā – 
Saulkrastu vietnē vai uz afišu stabiem, uz 
kuriem tiks papildināta informācija par 
vēlēšanu norisi.
Saulkrastu novada vēlēšanu komisija,

mob. tālr. 29498563

Jaunas rotaļu ierīces 
Saulkrastos

Saulkrastu novads 
piedalās Pierīgas 
pašvaldību sporta spēlēs

11. Saeimas vēlēšanas 
Saulkrastu novadā
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Augusta beigās Saulkrastu novada 
pašvaldības darbinieki pārstāvēja no-
vadu Pierīgas pašvaldību darbinieku 
sporta spēlēs, kuras šogad noritēja 
Ropažos.

Šogad sporta spēļu ietvaros pašvaldību 
pārstāvji sacentās volejbolā, tenisā, orientē-
šanās sportā, velobraukšanas stafetē, basket-
bola stafetē un šķēršļu joslā, kur nepiecie-
šams bija īpašs spēks un rūdījums.

Pašvaldību priekšsēdētājiem tika organi-
zēta īpaša spēle – petanks (spēle ar metāla 
bumbām, kas īpaši populāra Francijā), kurā 
Saulkrastu novada Domes priekšsēdētājs 
Ervīns Grāvītis ieguva godpilno 4. vietu.

Kopumā Saulkrastu novads sporta spēlēs 
ierindojās veiksmīgajā 7. vietā.

Tā kā sporta spēļu organizēšanas gods 
tiek tam novadam, kas ieguvis pirmo vie-
tu, tad nākamajā gadā sporta spēles notiks 
Mālpilī – šī gada čempionu novadā.
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Saulkrastu pašvaldības komandas dalībnieki

Augusta sākumā Saulkrastu novada 
iedzīvotājs Itālo Alsiņš ieguva godpilno 
4. vietu autošosejas sacensību “Dzintara 

Volga” otrajā posmā, kur startēja ar savu 
GAZ 24 automašīnu. Trešais sacensību 
posms paredzēts 17. un 18. septembrī. 

Panākumi sacensību 
“Dzintara Volga” otrajā posmā
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Saistošie noteikumi Nr. 8

Saistošajos noteikumos lietotie termini:
Klients – persona, kura saņem sociālos pakalpojumus 

un sociālo palīdzību;
Ienākumus un materiālo stāvokli apliecinoši do-

kumenti – dokumenti, kas apliecina klienta ienākumus, 
īpašumus, uzkrājumus, likumīgo apgādnieku esamību, 
noslēgtos uztura un dāvinājuma līgumus;

Izdevumus apliecinošs dokuments – kases čeks, bankā 
apstiprināts maksājuma uzdevums, stingrās uzskaites kvīts 
vai faktūrrēķina oriģināls, kurā norādīts vārds, uzvārds, 
personas kods, maksājuma mērķis un samaksas apmērs, 
un kas izsniegts klienta trūcīga/ maznodrošināta statusa 
periodā; 

Likumiskais apgādnieks – persona, kurai saskaņā 
ar Latvijas Republikas Civillikumu ir pienākums rūpē-
ties par savu laulāto, bērniem, mazbērniem, vecākiem 
vai vecvecākiem.

Līdzdarbības pienākumi – pienākumi, kurus, savstar-
pēji vienojoties ar sociālo darbinieku, veic klients;

Mājsaimniecība – dzīvojamā vienība ( māja, dzīvok-
lis), kurā mitinās persona vai personu grupa, ko saista 
radniecība vai citas personiskas attiecības un ir kopēji 
izdevumi;

Trūcīga ģimene – ģimene (mājsaimniecība), kurai 
piešķirts trūcīgas ģimenes (personas) statuss, pamatojoties 
uz. Ministru kabineta 2010. gada 30. marta noteikumu 
Nr. 299 “Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas 
personas atzīšanu par trūcīgu” 2. punktu;

Maznodrošināta ģimene – ģimene (mājsaimniecība), 
kurai piešķirts maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss, 
pamatojoties uz šo noteikumu 2. punktu;

Pamatvajadzības – ēdiens, apģērbs, mājoklis, veselības 
aprūpe, obligātā izglītība;

Sociālais pabalsts – naudas vai mantisks pabalsts, 
kura piešķiršana balstās uz materiālo resursu novērtēšanu 
ģimenēm (personām), kurām trūkst līdzekļu pamatvaja-
dzību apmierināšanai;

Vientuļš pensionārs vai invalīds – vienatnē dzīvojošs 
pensionārs vai invalīds, kuram nav likumisko apgādnieku.

I vispārīgie jautājumi
1.1. saistošie noteikumi nosaka sociālās palīdzības 

pabalstu (turpmāk tekstā – pabalsts) veidus un apmērus, 
pabalstu piešķiršanas un izmaksas kārtību personām (ģime-
nēm), kuras ir tiesīgas saņemt šos pabalstus, kā arī lēmumu 
par pabalstiem apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību.

1.2. Saistošo noteikumu mērķis ir noteikt pašvaldības 
sociālās palīdzības sistēmu, kas nodrošinātu finansiālu 
atbalstu trūcīgām un maznodrošinātam personām (ģi-
menēm), lai apmierinātu viņu pamatvajadzības (ēdienu, 
apģērbu, mājokli, veselības aprūpi un obligāto izglītību) 
un veicinātu viņu līdzdarbību savas situācijas uzlabošanā.

1.3. Pašvaldība, izvērtējot ģimenes (personas) ienā-
kumus un īpašumus, ir tiesīga izmaksāt no pamatbudžeta 
arī citus pabalstus ģimenes (personas) pamatvajadzību 
nodrošināšanai, ja ir apmierināts pamatots klientu piepra-
sījums pēc pabalsta garantētā minimālā ienākuma līmeņa 
nodrošināšanai un dzīvokļa pabalsta.

1.4. Vienojoties ar klientu, pabalstu var izmaksāt 
naudā vai par pabalsta summu apmaksāt pakalpojumus 
(preces), kas nepieciešami personas vai tās ģimenes locekļu 
pamatvajadzību apmierināšanai.

2. Pašvaldībā noteiktais maznodrošinātas ģimenes 
(personas) ienākuma līmenis uz katru ģimenes locekli 
nepārsniedz Ls 150 mēnesī. Atbilstību maznodrošinātas 
ģimenes (personas) statusam izvērtē analoģiski trūcīgas 
ģimenes (personas) statusa noteikšanai.

3. Ministru kabineta 2003. gada 1. jūlija noteikumos 
Nr. 348 “Noteikumi par minimālo uzturlīdzekļu apmēru 
bērnam” norādītais atsevišķi dzīvojoša un citur dzīves-
vietu deklarējuša bērna vecāka sniegtais atbalsts ģimenei 
vērtējams kā ne mazāks par valstī noteikto minimālo uz-
turlīdzekļu apmēru mēnesī katram bērnam.

4. Saulkrastu novadā ir šādi pašvaldības izmaksājamie 
pabalsti:

4.1. Latvijas Republikas likumos noteiktie pašvaldības 
obligāti izmaksājamie sociālie pabalsti:

4.1.1. pabalsts garantētā minimālā ienākuma (turp-
māk – GMI) līmeņa nodrošināšanai (turpmāk – GMI 
pabalsts);

4.1.2. dzīvokļa pabalsts;
4.1.3. pabalsts bāreņiem un bez vecāku gādības pa-

likušiem bērniem;
4.1.4. pabalsts audžuģimenei;
4.1.5. pabalsts ārkārtas situācijā.
4.2. atbilstoši Sociālā dienesta gada budžetam, ja ir 

apmierināts pamatots pašvaldības iedzīvotāju pieprasījums 
pēc GMI pabalsta, dzīvokļa pabalsta un citiem minēta-
jiem pabalstiem, Sociālā dienesta izmaksājamie sociālās 
palīdzības pabalsti ir:

4.2.1. pabalsts medicīnas pakalpojumu apmaksai;
4.2.2. pabalsts bērna izglītībai un audzināšanai; 
4.2.3. pabalsts vientuļu personu aprūpei;
4.2.4. mājokļa pabalsts vientuļiem pensionāriem;

II Pabalsts garantētā minimālā ienākuma līmeņa 
nodrošināšanai

5. Pašvaldībā noteiktais GMI līmenis vienai personai 
ir atbilstošs Ministru kabineta noteiktajam GMI līmenim.

6. Pabalstu piešķir ģimenei (personai), kurai noteikta 
atbilstība trūcīgas ģimenes (personas) statusam atbilstoši 
Ministru kabineta 2010. gada 30. marta noteikumiem 
Nr. 299 “Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas 
personas atzīšanu par trūcīgu”.

7. Pabalstu piešķir, aprēķina un izmaksā atbilstoši 
Ministru kabineta 2009. gada 17. jūnija noteikumiem Nr. 
550 “Kārtība, kādā aprēķināms, piešķirams, izmaksājams 
pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošinā-
šanai un slēdzama vienošanās par līdzdarbību”.

III Dzīvokļa pabalsts
8. Pabalstu piešķir:
8.1. īres un komunālo maksājumu segšanai;
8.2. malkas iegādei;
8.3. citiem ar dzīvokļa maksājumiem saistīto izde-

vumu segšanai.
9. Dzīvokļa pabalsts īres un komunālo maksājumu 

segšanai tiek izmaksāts ne vairāk kā 9 mēnešus gadā, nau-
das līdzekļus pārskaitot komunālo pakalpojumu sniedzējam 
vai personai skaidrā naudā, šādā apmērā:

9.1. pensijas vecuma personām un invalīdiem līdz 
Ls 25 mēnesī, bet nepārsniedzot Ls 230 gadā;

9.2. ģimenei ar nepilngadīgiem bērniem līdz Ls 35 
mēnesī, bet nepārsniedzot Ls 320 gadā;

9.3. citām personām līdz Ls 20 mēnesī, bet nepār-
sniedzot Ls 180 gadā.

10. Dzīvokļu pabalsts var tikt apmaksāts, piegādājot 
ģimenei (personai) piecus sterus sazāģētas, saskaldītas 
malkas gadā vienu reizi gadā.

11. Vienatnē dzīvojošam pensionāram, nestrādājošam 
1. grupas invalīdam, kurš veselības stāvokļa vai vecuma dēļ 
nespēj sagādāt kurināmo vai samaksāt par apkuri un kura 
ienākumi nepārsniedz Ls 180, pabalstu piešķir, apmaksājot 
apkures dotāciju (5 mēnešus) (atbilstoši 9.1. punktam), vai 
piešķirot piecus sterus sazāģētas, saskaldītas malkas gadā.

12. Izdevumus apliecinoši dokumenti Sociālajā dienes-
tā iesniedzami ne vēlāk kā trīs mēnešu laikā no izdevumu 
rašanās brīža.

Iv Pabalsts bāreņiem un bez vecāku gādības pali-
kušiem bērniem pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās

13. Pabalstu piešķir Bērnu tiesību aizsardzības liku-
ma 12. panta trešās un ceturtās daļas, Ministru kabineta 
2005. gada 15. novembra noteikumos Nr. 857 “Noteikumi 
par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības 
palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī 
pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās” noteiktajā kārtībā. 
Ja bērns turpina mācīties, neizmantotās garantijas tiek 
saglabātas visu mācību laiku, bet ne ilgāk kā līdz 24 gadu 
vecuma sasniegšanai.

14. Pabalstu apmēri:
14.1. pastāvīgas dzīves uzsākšanai (ne mazāk kā divu 

sociālā nodrošinājuma pabalstu apmērā – Ls 90). Pabalstu 
izmaksā vienu reizi;

14.2. sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra ie-
gādei – Ls 200 (izmaksā vienu reizi vai par šo summu 
izsniedz priekšmetus un mīksto inventāru);

14.3. pabalsts ikmēneša izdevumu segšanai (ne mazāk 
par sociālā nodrošinājuma pabalsta apmēru – Ls 45). Pa-
balstu izmaksā katru mēnesi, ja bērns nepārtraukti turpina 

mācības vispārējās vidējās vai profesionālās izglītības iestā-
dē, vai, ja bērns nepārtraukti turpina studijas augstskolā vai 
koledžā un saskaņā ar izglītības jomu regulējošajos norma-
tīvajos aktos noteikto kārtību sekmīgi apgūst programmu.

v vienreizējs pabalsts ārkārtas situācijā
15. pabalstu ārkārtas situācijā piešķir, neizvērtējot 

personas (ģimenes) ienākumus, bet novērtējot situāciju, 
kādā ir persona (ģimene) un atzīstot to par kritisku vai 
nepieņemamu normālai funkcionēšanai.

16. pabalstu piešķir, ja prasītāja iesniegums saņemts 
ne vēlāk kā vienu mēnesi pēc ārkārtas situācijas rašanās.

17. stihiskas nelaimes gadījumā pabalsts tiek piešķirts 
līdz Ls 1000 apmērā, ņemot vērā iepriekš neparedzamo 
apstākļu radīto zaudējumu sekas, un tikai tajos gadījumos, 
ja klientam nepienākas cits valsts noteiktais pabalsts, ap-
drošināšanas atlīdzība vai tas ir nepietiekams minimālo 
izdevumu segšanai.

18. pabalstu ārkārtas situācijā, ja persona palikusi bez 
iztikas līdzekļiem, nekavējoties izmaksā pārtikas talonu 
veidā (līdz 10 taloniem).

19. gadījumā, ja mirusi persona, kuras dzīvesvieta ir 
deklarēta pašvaldības administratīvajā teritorijā un kurai 
nav apgādnieku vai personas, kas uzņemtos apbedīšanu, 
Sociālais dienests slēdz līgumu ar fizisku (juridisku) perso-
nu par šī pakalpojuma organizēšanu un sedz ar apbedīšanu 
saistītos izdevumus.

20. personas, par kuru no Valsts sociālās apdroši-
nāšanas aģentūras netiek saņemts Valsts sociālo pabalstu 
likumā noteiktais apbedīšanas pabalsts, un kuras pēdējā 
deklarētā dzīvesvieta ir bijusi Saulkrastu novada adminis-
tratīvā teritorija, piešķir apbedīšanai vienreizēju pabalstu 
piederīgajiem vai personai, kas uzņēmusies apbedīšanu 
līdz Ls 150.

vI Pabalsts medicīnas pakalpojumu apmaksai
21. Pabalsts medicīnas pakalpojumu apmaksai:
20.1. ārstēšanās izdevumu segšanai, nepārsniedzot 

Ls 50 gadā vienai personai;
20.2. medikamentu iegādes izdevumu segšanai, ne-

pārsniedzot Ls 50 gadā vienai personai;
20.3. optisko briļļu iegādes izdevumu segšanai nepār-

sniedzot Ls 25 vienai personai reizi divos gados;
20.4. zobu protezēšanas izdevumu apmaksai nepār-

sniedzot Ls 50 vienai personai reizi divos gados;
20.5. veselības apdrošināšanas polises iegādei 50 % 

apmērā no izlietotās summas, nepārsniedzot Ls 30,00 
gadā vienai personai;

20.6. endoprotezēšanas operācijas izdevumu segšanai 
līdz Ls 500 vienai personai;

20.7. pabalstu var piešķirt personas ārstēšanās izdevu-
mu segšanai no alkohola, narkotisko vielu vai azartspēļu 
atkarības; 

20.8. pabalstu var piešķirt pilngadību sasniegušai per-
sonai zobārstniecības pakalpojuma – zoba ekstrakcijas 
pakalpojuma veikšanai līdz Ls 10 gadā vienai personai;

20.9. pabalstu hroniski slimam bērnam par ārsta 
nozīmētu nepieciešamo ārstniecības kursa atmaksu līdz 
Ls 20 mēnesī, neizvērtējot ģimenes ienākumus.

21. Lai saņemtu pabalstu medicīnas pakalpojumu ap-
maksai, personai vai tās likumiskajam pārstāvim jāiesniedz:

21.1. iesniegumu;
21.2. ģimenes ārsta vai ārstējošā ārsta izrakstu no 

medicīnas kartes;
21.3. rēķinus vai stingrās uzskaites maksājuma 

čekus no ārstniecības iestādes, kuri izsniegti pēdējo 
trīs mēnešu laikā ar uzrādītu personas vārdu, uzvārdu, 
personas kodu;

21.4. rēķinus vai stingrās uzskaites maksājuma čekus 
no aptiekas, kuri izsniegti pēdējo trīs mēnešu laikā ar 
uzrādītu personas vārdu, uzvārdu, personas kodu vai arī 
ārsta nozīmēto medikamentu recepšu kopijas.

vII Pabalsts bērna izglītībai un audzināšanai
22. Pabalsts bērnu izglītībai un audzināšanai:
22.1. skolas piederumu un mācību grāmatu iegādei 

līdz Ls 20 vienam bērnam, ko izmaksā vienu reizi gadā, 
gatavojoties jaunajam mācību gadam un iesniedzot ie-
sniegumu ne vēlāk kā līdz 30. septembrim un čekus, kuri 
izsniegti pēdējo trīs mēnešu laikā ar uzrādītu personas 
vārdu, uzvārdu, personas kodu;

22.2. apģērba iegādes izdevumu segšanai – līdz Ls 30 
vienam bērnam reizi gadā, iesniedzot iesniegumu ne vēlāk 
kā līdz 30. septembrim un čekus, kas izsniegti pēdējo 
trīs mēnešu laikā ar uzrādītu personas vārdu, uzvārdu, 
personas kodu;

22.3. brīvpusdienām vispārizglītojošā skolā (bērniem 
no 13 gadu vecuma vasaras brīvlaikā 20 stundas jānostrādā 
pilsētas labiekārtošanas darbos);

22.4. brīvpusdienas bērnam pirmskolas izglītības 
iestādē līdz 100 %, piešķirot pabalstu uz trūcīgas/maz-
nodrošinātas personas statusa spēkā esamības periodu;

22.5. vasaras nometņu izdevumu apmaksai līdz Ls 80 
(bērniem bāreņiem, aizbildnībā esošiem bērniem, bērniem 
invalīdiem);

22.6.transporta izdevumu uz skolu apmaksai:
22.6.1. pamatskolas skolēniem – 100 % apmērā;
22.6.2. vidusskolas skolēniem – 50 % apmērā.

vIII Pabalsts vientuļu personu aprūpei
23. Aprūpes pabalstu piešķir vientuļām personām, 

kuras nesaņem valsts pabalstu invalīdam, kuram nepie-
ciešama aprūpe. Pabalsta apmērs ir Ls 25 mēnesī. Pabalsts 
izmaksājams reizi ceturksnī.

IX Pabalsts no ieslodzījuma vietas atbrīvotajām 
personām

24. Vienreizējs pabalsts personām, kuras atbrīvojušās 
no ieslodzījuma vietas un to pēdējā dzīves vieta deklarēta 
Saulkrastu novadā, tiek piešķirts personu pamatvajadzību 
nodrošināšanai.

25. Vienreizējā pabalsts apmērs ir valstī noteiktā pa-
balsta GMI līmeņa nodrošināšanai apmērā.

26. Pabalsts jāpieprasa viena mēneša laikā no atbrī-
vošanas dienas.

Pabalsta saņemšanai personai jāiesniedz iesniegums 
un izziņa par atbrīvošanos no apcietinājuma.

X Pabalstu piešķiršanas kārtība
27. Pabalsta pieprasītājs vēršas Sociālajā die-

nestā, iesniedz rakstveida vai mutvārdu iesniegumu, 
kuru privātpersonas klātbūtnē noformē rakstveidā. 
Iesniegumā norāda vēlamās palīdzības vai pabalsta 
veidu, iesniedz visu ģimenes (mājsaimniecības) lo-
cekļu ienākumus un materiālo stāvokli apliecinošus 
dokumentus, ja Sociālajam dienestam šīs ziņas nav 
pieejamas, kopā ar sociālo darbinieku aizpilda iztikas 
līdzekļu deklarāciju.

28. Iesniedzot iesniegumu, persona uzrāda personu 
apliecinošu dokumentu, kā arī uzrāda pensionāra vai in-
valīda apliecību, ja persona ir pensionārs vai invalīds un 
šīs ziņas Sociālajā dienestā nav pieejamas.

29. Sociālais dienests sniegtās ziņas pārbauda izlases 
kārtībā, izskatot iesniegtos dokumentus, novērtējot klienta 
dzīves apstākļus, pieprasot ziņas no valsts un pašvaldību 
institūcijām, kā arī citām juridiskām vai fiziskām personām.

30. Sociālais dienests 10 dienu laikā pieņem lēmumu. 
Pēc negatīva lēmuma pieņemšanas Sociālais dienests raks-
tiski informē klientu par pieņemto lēmumu.

XI klienta pienākumi, atbildība un līdzdarbība
31. Klientam ir pienākums aktīvi iesaistīties savas 

problēmas risināšanā, kā to nosaka Sociālo pakalpojumu 
un sociālās palīdzības likuma 7. pants, likuma “Par soci-
ālo drošību” V nodaļa, Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 
4. panta pirmā daļa un Civillikuma pirmās daļas “Ģimenes 
tiesības” otrās nodaļas 3. apakšnodaļa.

32. Sociālais dienests, noslēdzot vienošanos ar klientu, 
var noteikt šādus līdzdarbības pienākumus:

32.1. sniegt pilnīgas nepieciešamās ziņas, nekavējo-
ties ziņot par pārmaiņām apstākļos, kuri nosaka sociālās 
palīdzības pabalstu saņemšanu vai par kuriem iepriekš 
sniegtas ziņas;

32.2. uzrādīt pieprasītos dokumentus īpašuma, naudas 
uzkrājumu un ienākumu novērtēšanai;

32.3. ierasties personiski, lai vienotos par pasāku-
miem, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai par sociālās 
palīdzības sniegšanu;

32.4. apmeklēt ārstu, lai veiktu medicīnisko izmeklē-
šanu, ja tas nepieciešams lēmuma pieņemšanai;

32.5. pakļauties ārstēšanai un atveseļošanās pasāku-
miem, ja persona vēlas saņemt sociālo palīdzību sakarā 
ar slimību vai invaliditāti, un ja paredzams, ka tas uzla-
bos minētās personas veselības stāvokli vai novērsīs tā 
pasliktināšanos;

32.6. piedalīties nodarbinātību veicinošos pasākumos 
darba iemaņu nezaudēšanai;

32.7. iesaistīties individuālā sociālā rehabilitācijas 
plāna izpildē.

33. Ja klients sniedzis nepatiesas ziņas par savu ma-
teriālo stāvokli vai atsakās veikt līdzdarbības pasākumus, 
sociālās palīdzības pabalstu piešķiršana klientam var tikt 
atteikta.

XII Apsekošana dzīvesvietā
34. Klientam pirmo reizi vēršoties Sociālajā dienestā 

pēc sociālās palīdzības pabalsta, sociālais darbinieks apseko 
klienta dzīvesvietu.

35. Klienta apsekošana dzīvesvietā var notikt, sociā-
lajam darbiniekam vienojoties ar klientu par apsekošanas 
laiku, bet sociālais darbinieks ir tiesīgs veikt apsekošanu 
arī iepriekš nebrīdinot par to klientu.

36. Klienta atteikšanās no apsekošanas dzīvesvietā var 
būt par pamatu sociālās palīdzības atteikumam.

XIII lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas 
kārtība

37. Saulkrastu sociālā dienesta pieņemto lēmumu var 
apstrīdēt Saulkrastu novada Domē.

38. Saulkrastu novada Domes pieņemto lēmumu var 
pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā 
procesa likumā noteiktajā kārtībā.

XIv Saistošo noteikumu publicēšana
39. Saistošie noteikumi publicējami un tie stājas spēkā 

likuma “Par pašvaldībām” 45. pantā noteiktajā kārtībā.
E. Grāvītis, Domes priekšsēdētājs 

Apstiprināti ar Saulkrastu novada Domes 
2011. gada 29.  jūnija lēmumu

 (protokols Nr. 13 § 34)
Precizēti ar Saulkrastu novada Domes 

2011. gada 31. augusta sēdes lēmumu
(protokols Nr. 17 § 58)

Par sociālās palīdzības pabalstiem Saulkrastu novadā

Izdoti saskaņā ar likumu 
“Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 7. punktu,

43. panta trešo daļu
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma

 35. panta ceturto un piekto daļu
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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 Pirmdien, 26. septembrī, no 15.00 līdz 17.00 Saulkrastu novada Domes ēkā, 51. telpā (ieeja no Ceremoniju zāles puses).

Mob. tālr.: 29107084, e-pasta adrese: ilze.petersone4x4@inbox.lv
Selga Osīte Katra mēneša otrās nedēļas otrdienā no 9.00 līdz 11.00, Raiņa iela 2a.
Guna Lāčauniece Katra mēneša pirmās nedēļas otrdienā no 8.00 līdz 17.00 Zvejniekciema vidusskolā.

Mob. tālr.: 26357992.
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 12.00 un no 13.00 līdz 18.00 Saulkrastu novada Domes ēkā, 2. stāvā, 202. kab.
Normunds Līcis Pirmdienās no 11.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 18.00 Saulkrastu novada Domes ēkā, 2. stāvā, 208. kab.
Daiga Buša Katra mēneša otrās nedēļas pirmdienā no 10.00 līdz 12.00 Raiņa ielā 7.
Andris Silavnieks Katra mēneša pirmās nedēļas pirmdienā no 16.00 līdz 18.00 “CATA” telpās, Akācijas ielā 7.
Normunds Starpcāns Katra mēneša pirmajā pirmdienā no 16.00 līdz 18.00 Saulkrastu novada Domes ēkā, 51. telpā (ieeja no Ceremoniju zāles puses). Mob. tālr.: 26376551.
Māris Vītols Katra mēneša otrās nedēļas pirmdiena no 16.00 līdz 18.00 Saulkrastu novada Domes ēka, 51. telpā (ieeja no Ceremoniju zāles puses).
Guntars Zonbergs Katra mēneša trešajā trešdienā no 16.00 līdz 18.00 Saulkrastu novada Domes ēkā, 51. telpā (ieeja no Ceremoniju zāles puses).

Par nekustamā īpašuma nodokļu parāda piedziņu 
bezstrīda kārtībā

Piedzīt bezstrīda kārtībā nenomaksāto nekustamā īpašuma 
nodokli no piecām fiziskām personām.

Par Saulkrastu novada Domes 27. 07. 2011. lēmuma 
“Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu 
bezstrīda kārtībā par nekustamo īpašumu “Zeme 100”, 
Zeme, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads”, Domes 
sēdes protokola izraksts Nr. 15 § 29, atcelšanu

Atcelt Saulkrastu novada Domes 27. 07. 2011. lēmumu 
“Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu bezstrīda 
kārtībā par nekustamo īpašumu “Zeme 100”, Zeme, Saulkrastu 
pagasts, Saulkrastu novads”, domes sēdes protokola izraksts 
Nr. 15 § 29.

Par zemes nomas līguma noslēgšanu
Noslēgt uz 10 gadiem zemes nomas līgumu ar sešām fi-

ziskām personām par Saulkrastu pašvaldībai piekritīga zemes 
gabala nomu.

Zemes nomas maksa 0,5 % no zemes kadastrālās vērtības 
gadā.

Par grozījumiem zemes nomas līgumā
Izdarīt grozījumus 12. 11. 2007. noslēgtā zemes nomas 

līgumā ar fizisku personu, izsakot līguma 1.1. punkta pirmo 
teikumu šādā redakcijā:

“1.1. Iznomātājs nodod un Nomnieks pieņem nomas lie-
tošanā ½ domājamo daļu no Saulkrastu pašvaldībai piekritīga 
zemes gabala “Gaisma 238”, Gaisma, Saulkrastu pag., Saulkras-
tu nov., kadastra apzīmējums 80330021166, platība 0,0568 ha.”

Par zemes nomas līgumu noslēgšanu ar SIA 
“Saulkrastu komunālserviss”

1. Noslēgt ar SIA “Saulkrastu komunālserviss”, reģ. 
Nr.40103027944, uz 10 (desmit) gadiem zemes nomas lī-
gumu par Saulkrastu pašvaldības zemes īpašuma Ainažu 
iela 26A, kadastra apzīmējums 80130020259, daļas 2762 m2 
platībā nomu, nosakot nomas maksu gadā 1,5 % apmērā no 
zemes īpašuma kadastrālās vērtības – Ls 4,60 (četri lati 60 
santīmi), 22 % pievienotās vērtības nodokli Ls 1,01 (viens 
lats 01 santīms), kopā gadā Ls 5,61 (pieci lati 61 santīms).

2. Noslēgt ar SIA “Saulkrastu komunālserviss”, reģ. nr. 
40103027944, uz 10 (desmit) gadiem zemes nomas līgumu 
par Saulkrastu pašvaldības zemes īpašuma Skuju iela 33, ka-
dastra apzīmējums 80130030597, daļas 675 m2 platībā nomu, 
nosakot nomas maksu gadā 1,5 % apmērā no zemes īpašuma 
kadastrālās vērtības – Ls 0,81 (nulle lati 81 santīms), 22 % 
pievienotās vērtības nodokli Ls 0,18 (nulle lati 18 santīmi), 
kopā gadā Ls 0,99 (nulle lati 99 santīmi).

3. Noslēgt ar SIA “Saulkrastu komunālserviss”, reģ. 
Nr.40103027944, uz 10 (desmit) gadiem zemes nomas līgu-
mu par Saulkrastu pašvaldības zemes īpašuma Atpūtas iela 
1, kadastra apzīmējums 80330010708, daļas 1100 m2 platībā 
nomu, nosakot nomas maksu gadā 1,5 % apmērā no zemes 
īpašuma kadastrālās vērtības – Ls 35,31 (trīsdesmit pieci lati 
31 santīmi), 22 % pievienotās vērtības nodokli Ls 7,77 (sep-
tiņi lati 77 santīmi), kopā gadā Ls 44,08 (četrdesmit četri 
lati 08 santīmi).

Par zemes nomas līgumu izbeigšanu
1. Izbeigt 2005. gada 1. augustā noslēgto zemes nomas 

līgumu Nr. 05/135 par zemes vienības daļas 1000 m2platībā 
iznomāšanu. Lēmums stājas spēkā ar 2011. gada 23. maiju. 

2. Izbeigt 2007. gada 28. augustā noslēgto zemes nomas 
līgumu Nr. 11/07/19.2 ar fizisku personu par zemes vienības 
iznomāšanu. Lēmums stājas spēkā ar 2011. gada 23. maiju.

Par zemes gabala atdalīšanu, adreses piešķiršanu 
un maiņu, lietošanas mērķa noteikšanu

1. Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma ar kadastra apzī-
mējumu 80330010689, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., zemes 
vienību 270 m2 platībā (vairāk vai mazāk pēc kadastrālās 
uzmērīšanas) slēgtās transformatoru apakšstacijas TP-8219 
būves, kadastra apzīmējums 80330010689001, uzturēšanai un 
īpašuma tiesību nostiprināšanai uz valsts vārda Ekonomikas 
ministrijas personā.

2. Piešķirt atdalītam nekustamam īpašumam adresi: Bērzu 
aleja 2A, Zvejniekciems, Saulkrastu pag., Saulkrastu novads.

3. Mainīt atlikušās zemes vienības ar kadastra apzīmēju-
mu 80330010689 adresi no: Bērzu aleja 2A, Zvejniekciems, 
Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., uz adresi: Bērzu aleja 2B, 
Zvejniekciems, Saulkrastu pag., Saulkrastu novads.

4. Noteikt zemes lietošanas mērķi atdalītajam zemes ga-
balam: ar maģistrālajām elektropārvades un sakaru līnijām 
un maģistrālajiem naftas, naftas produktu, ķīmisko produktu, 
gāzes un ūdens cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens ņemšanas 
un notekūdeņu attīrīšanas būvju apbūve, kods – 1201.

Par adreses piešķiršanu 
1. Piešķirt daudzdzīvokļu ēkā Ainažu ielā 23, korpusā 4, 

Saulkrastos, Saulkrastu nov., ietilpstošo nedzīvojamo telpu 
grupai – tehniskai telpai – adresi: Ainažu iela 23, k. 4 – 2T, 
Saulkrasti, Saulkrastu novads. 

2. Anulēt ar Saulkrastu novada Domes 27. 04. 2011. lē-
mumu piešķirto adresi: Ainažu iela 23, k. 3 – 3T, Saulkrasti, 
Saulkrastu novads.

2. Ūdens atdzelžošanas stacijai, kas saistīta ar zemes īpašu-
mu Ainažu iela 26A, kadastra apzīmējums 80130020259, pie-
šķirt adresi – Ainažu iela 26A, Saulkrasti, Saulkrastu novads.

3. Ūdens atdzelžošanas stacijai, kas saistīta ar zemes īpašu-
mu Skuju iela 33, kadastra apzīmējums 80130030597, piešķirt 
adresi – Skuju iela 33, Saulkrasti, Saulkrastu novads.

4. Ūdens atdzelžošanas stacijai, kas saistīta ar zemes īpa-
šumu Atpūtas iela 1, kadastra apzīmējums 80330010708, 
piešķirt adresi – Tallinas iela 9B, Zvejniekciems, Saulkrastu 
pag., Saulkrastu novads.

5.Piešķirt nekustamiem īpašumam “d/s Ķīšupe-2 Nr. 101”, 
Saulkrastu l.t., Rīgas raj., adresi:

“Ķīšupe divi 101”, Ķīšupe 2, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu 
novads. 

Par nosaukuma piešķiršanu 
Piešķirt DKS “Ķīšupe-2” īpašumā esošām zemes vie-

nībām, kadastra apzīmējumi 80330021689, 80330021690, 
80330021691, 80330021692, un uz tām esošām ēkām un 
būvēm (sūkņu stacija, gāzes noliktava, ūdenstornis, valdes 
ēka) vienotu nosaukumu – “Ķīšupe 2”, Ķīšupe 2, Saulkrastu 
pag., Saulkrastu novads.

Par zemes īpašuma platības izmaiņām
Apstiprināt nekustamā īpašuma “Skultes osta -1”, Zvejniek-

ciems, Saulkrastu novads, zemes vienības ar kadastra apzī-
mējumu 80330010169, uzmērīto zemes platību – 29.0449 ha. 

Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma pie-
mērošanu

Piemērot nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 90 % 
apmērā piecām un 50 % apmērā četrām fiziskām personām.

Par atļauju realizēt detālplānojumu pa daļām zemes 
gabalam “Sūkuļi”

Atļaut realizēt detālplānojumu pa daļām, ievērojot izstrā-
dāto detālplānojumu zemes gabalam “Sūkuļi”, kadastra Nr. 
8033001089, atdalot zemes gabalus: Nr.1 – Baltijas iela 30; 
Nr.2 – Baltijas iela 32; Nr.3 – Baltijas iela 34.

Par 2012. gadā realizējamo projektu izstrādāšanu
Piešķirt finansējumu tehnisko projektu izstrādei 2012. gadā 

plānoto projektu realizācijai Ls 8000 apmērā no pamatbudžeta 
“Tautsaimniecība” un Ls 1500 apmērā no speciālā budžeta 
“ostas maksas”.

Par Bērnu tiesību aizsardzības programmas izstrā-
dāšanas darba uzdevuma apstiprināšanu

Apstiprināt Bērnu tiesību aizsardzības programmas izstrā-
dāšanas darba uzdevumu. 

Par Saulkrastu pašvaldības iestādes “Sociālās aprūpes 
māja” nolikuma apstiprināšanu

Apstiprināt Saulkrastu pašvaldības iestādes “Sociālās ap-
rūpes māja” nolikumu.

Par saistošo noteikumu ar precizējumiem apstip-
rināšanu

1. Apstiprināt veiktos precizējumus 29. 06. 2011. saisto-
šajos noteikumos Nr. 8 “Par sociālās palīdzības pabalstiem 
Saulkrastu novadā” ar sekojošām izmaiņām:

1.a) precizējums atsaucē uz likuma normu – svītrot atsauci 
uz Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 9. pantu 
un papildināt 35. pantu ar ceturto un piekto daļu;

1.b) precizēts termina “klients” skaidrojums: “klients” – per-
sona, kura saņem sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību;

1.c) precizēts termina “mājsaimniecība” skaidrojums: 
“mājsaimniecība” – dzīvojamā vienība (māja, dzīvoklis), kurā 
mitinās persona vai personu grupa, ko saista radniecība vai 
citas personiskas attiecības un ir kopēji izdevumi;

1.d) svītrots 1.3. apakšpunkts;
1.e) svītrots 33. punkts.
2. Precizētos saistošos noteikumus un domes sēdes pro-

tokolu nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības 
ministrijai zināšanai.

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

Par Saulkrastu novada pašvaldības 2010. gada pub-
liskā pārskata apstiprināšanu

Apstiprināt Saulkrastu novada pašvaldības 2010. gada 
publisko pārskatu.

Par VJMMS reglamenta par mācību līdzfinansējumu 
apstiprināšanu

Apstiprināt Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolas 
reglamentu par mācību līdzfinansējumu 2011./2012. mācību 
gadam.

Par pārstāvības maiņu Skultes ostas valdē
1. Izslēgt no Skultes ostas valdes LR Ekonomikas ministrijas 

pārstāvi – ministra padomnieku Madaru Lasmani.
2. Iekļaut Skultes ostas valdē LR Ekonomikas ministrijas 

pārstāvi – Enerģētikas departamenta Enerģijas resursus un 
degvielas nodaļas vadītāju Baibu Neimani.

Par pašvaldības autoceļu un ielu uzturēšanas līdzekļu 
izmantošanu 2011. gadā

Palielināt Saulkrastu novada speciālā budžeta ieņēmumus 
pozīciju “Autoceļu fonds” par 9384 latiem un Saulkrastu nova-
da speciālā budžeta izdevumus pozīcijā “Ielu un ceļu fonds” 
par 9384 latiem. Izdevumus paredzēti Saulkrastu novada 
pašvaldības ielu un ceļu fonda līdzekļu izlietošanas programma 
pozīcijā – “Rezerve”.

Par iekšējo noteikumu “Iekšējie darba kārtības no-
teikumi” apstiprināšanu

Apstiprināt Saulkrastu novada domes iekšējos noteikumus 
“Iekšējie darba kārtības noteikumi”.

Par zvērināta revidenta apstiprināšanu
Apstiprināt zvērinātu revidentu Māri Bierni, sertifikāta 

numurs 148 (SIA auditorfirma “Inspekcija AMJ”), Saulkrastu 
novada pašvaldības 2011. gada finanšu revīzijas veikšanai, 
revīzijas pārskata sagatavošanai un atzinuma sniegšanai par 
saimnieciskā gada pārskatu.

Par apkures sistēmas sakārtošanu
1. Piešķirt dotāciju no neparedzētajiem līdzekļiem SIA 

“Saulkrastu komunālserviss” 15 882 latu apjomā, lai sakārtotu 
apkures sistēmu objektā Raiņa ielā 7.

2. 1. punktā minētos grozījumus iekļaut nākamajos sais-
tošajos noteikumos par pašvaldības 2011. gada budžeta gro-
zījumiem.

Par papildu finanšu līdzekļu piešķiršanu PII “Rūķītis”
1. Piešķirt finansējumu no neparedzētajiem līdzekļiem 

PII “Rūķītis” iestādei ventilatora nomaiņai 550 latu apmērā.
2. 1. punktā minētos grozījumus iekļaut nākamajos sais-

tošajos noteikumos par pašvaldības 2011. gada budžeta gro-
zījumiem.

Par finansējumu VJMMS pedagogu algām
1. Piešķirt finansējumu no neparedzētajiem līdzekļiem 

VJMMS pedagogu algām 2011. gada septembra, oktobra un 
novembra mēnešiem 2727 latu apjomā.

2. 1. punktā minētos grozījumus iekļaut nākamajos sais-
tošajos noteikumos par pašvaldības 2011. gada budžeta gro-
zījumiem.

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu interneta pieslēguma 
jaudas palielināšanai

1. Piešķirt papildu finansējumu no neparedzētajiem lī-
dzekļiem “Saulkrastu kultūras un sporta centrs” budžetam 
243 latu apmērā interneta pieslēguma maksas atmaksai, lai 
nodrošinātu video novērošanas kameru darbību.

2. Piešķirt papildus finansējumu no neparedzētajiem lī-
dzekļiem “Saulkrastu tūrisma informācijas centrs” budžetam 
243 latu apmērā interneta pieslēguma maksas atmaksai, lai 
nodrošinātu video novērošanas kameru darbību.

3. 1. un 2. punktā minētos grozījumus iekļaut nākamajos 
saistošajos noteikumos par pašvaldības 2011. gada budžeta 
grozījumiem.

Par siltumtrašu savienošanu
Piešķirt dotāciju no neparedzētajiem līdzekļiem SIA 

“Saulkrastu komunālserviss” 17 381,00 latu apjomā, lai uz-
būvētu savienojošo posmu siltumtrasēm.

1. punktā minētos grozījumus iekļaut nākamajos saistošajos 
noteikumos par pašvaldības 2011.gada budžeta grozījumiem.

Par projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Saulkrastos 
Austrumlatvijas upju baseinu pašvaldībās, III kārta, II 
posms” turpmāko attīstību

Pieņemt zināšanai informāciju par projekta “Ūdenssaim-
niecības attīstība Saulkrastos Austrumlatvijas upju baseinu 
pašvaldībās, III kārta, II posms” turpmāko attīstību, neka-
vējošai rīcībai virzīt.

Ar pilnu Domes lēmumu tekstu var iepazīties 
Saulkrastu novada Domes  

vietnē www.saulkrasti.lv, sadaļā “Domes lēmumi”.
Nākamā ikmēneša Domes sēde paredzēta 

trešdien, 28. septembrī, plkst. 15.00 Saulkrastu 
novada Domē, Raiņa ielā 8.

Pamazām slīkstam
Augusta beigās uz Saulkrastu novada Domi 

aizceļoja 57 iedzīvotāju parakstīta vēstule ar 
palīgā saucienu – Vidrižu un apkārtējo ielu ie-
dzīvotāji lūdz Domi viņus pasargāt no ūdens-
saimniecības projekta būvniecības postošajām 
sekām. Līdzās pārvietošanās problēmām, ko 
radīja ilgstošie un joprojām nepabeigtie rakšanas 
darbi uz Vidrižu ielas, celtnieku iejaukšanās 
dziļākajos zemes slāņos, iespējams, saasināju-
si aktuālu problēmu Neibādes rajonā – lieko 
gruntsūdeņu novadīšanu. Šogad līdz pat jūni-
ja sākumam (vietām – līdz pat jūnija vidum) 
gruntsūdeņu līmenis bija nepieredzētā augstu-
mā – ūdenī ilgstoši mirka mežs, dārzi, pagalmi 
un pagrabi.

Kā novērojuši apkārtnes iedzīvotāji, t.s. cen-
tra mežā (atrodas starp A. Kalniņa, Vidrižu, 
Ainažu un Bīriņa ielām) zemākajās vietās, kurās 
nekad tik ilgi pavasarī nebija krājies ūdens, šo-
gad tas nenoplaka līdz pat jūnija sākumam, bet 
vasarā pēc lietus tūlīt sakrājās peļķes uz takām 
un ieplakās. Augstais ūdens līmenis ietekmēja 
apkārtējo namu pagrabus, pagalmus un dārzus. 
Piemēram, Vidrižu ielas 5. namā ilgstoši bija 
applūdis pagrabs, ūdens ilgi turējās pagalmos un 
dārzos Vidrižu ielas 3A, 5, 10, kā arī A. Kalniņa 
ielas 11 un 13 īpašumos.

Vidrižu ielas 5. nama saimniecei Sandrai 
Baumanei šopavasar noslīka liela daļa no ie-
koptā zemeņu dārza, bet ūdens no pagraba 
ilgstoši bija jānes ārā ar spaiņiem. Sandra stāsta, 
ka dārza appludināšanā vainojami arī kanalizā-
cijas vada būvnieki, kas lieko ūdeni no objekta 
novadījuši mežā blakus viņas mājai.

Iedzīvotāji, kuri šajā rajonā dzīvo ilgus 
gadus, stāsta, ka kādreiz izbūvētie grāvji, kas 
pasargājuši mežu, namīpašumus un dārzus no 
gruntsūdeņiem, pamazām likvidēti. Vienīgais 
grāvis, kas šim rajonam palīdz atbrīvoties no 
liekā gruntsūdens, atrodas uz A. Kalniņa ielas, 
posmā no Vidrižu ielas uz Saulkrastu delzceļa 
stacijas pusi, taču tam nepieciešama atjaunošana 
(grāvja malas ir nobrukušas), savukārt caurtecei 
uz A. Kalniņa ielas nepieciešama tīrīšana. Nav 
saprotama grāvja, kas atrodas starp A. Kalniņa 
ielu un trotuāru, nozīme, jo no tā ūdens ne-
kur nevar noplūst, bet, pārplūstot pāri grāvim, 
ūdens var sabojāt nesen atjaunoto gājēju celiņu 
un iebrauktuvi A. Kalniņa ielas 13. īpašumā. 
Kā rāda šā gada pieredze, ar A. Kalniņa ielas 
novadgrāvi vien ir par maz, lai mežs un apkār-
tnē esošie apbūves gabali neapplūstu. Pastāvīgi 
augsts gruntsūdens apdraud meža dzīvotspēju 
un bojā apkārtējos namīpašumus.

Ierosinu Saulkrastu novada Domei:
1) sakārtot A. Kalniņa ielas novadgrāvju 

sistēmu, lai tā darbotos maksimāli efektīvi;
2) ja iespējams, atjaunot likvidēto grāvju 

sistēmu ap centra mežu;
3) ja nav iespējams atjaunot grāvju sistēmu, 

izveidot meliorācijas projektu centra meža ra-
jonam un to realizēt, šiem darbiem paredzot 
līdzekļus 2012. gada budžetā.

Zinot, ka līdzīgas problēmas pastāv ne vienā 
vien Saulkrastu novada rajonā, aicinu iedzīvo-
tājus informēt Domi par teritorijām, kurām 
nepieciešama meliorācijas sistēmas sakārtošana, 
atjaunošana vai izbūve.

Ilze Pētersone,
Saulkrastu novada Domes deputāte

Saulkrastu novada Domes deputātu pieņemšanas laiki

DOMES SĒDES LĒMUMI (31. 08. 2011.)
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Saulkrastu novadā nu jau vairāk nekā 
50 gadus darbojas audēju kopa, kura kupli-
na dažādus pasākumus ar saviem austajiem 
darbiem, veido izstādes, piedalās rajona 
rīkotajos pasākumos un izstādēs, lielajos 
dziesmu un deju svētkos, kā arī braucot 
ar izstādēm un ciemojoties citos Latvijas 
novados. Allaž ar skaudību esam noraudzī-
jušās uz citu pulciņu, studiju veidotajiem 
karogiem, uz kuriem greznojas skanīgi 
nosaukumi. Tad nu dzima ideja – uzaust 
pašiem savu karogu, bet lai tiktu dots arī 
vārds, talkā nāca Valsts prezidenta Valda 
Zatlera vizīte Saulkrastos. Sirsnīgā atmosfē-
rā tika stāstīts par kultūras dzīvi novadā un 
prezidenta kundzes izlozēta audēju kopa 

ieguva nosaukumu “Kodaļa”. Pateicoties 
visu kopas dalībnieku aktīvai darboties 
gribai, tika veidotas karoga skices, tika 
rastas dažnedažādas idejas, kuras vienā 
apkopoja Līga Lāčauniece. Atliek vien sa-
dūšoties, ķerties pie darba un – lai top! 
Rudens izstādē būs iespēja apskatīt karogu, 
un jānosvin arī vārda došanas svētki – lai 
izdodas! Tuvojas oktobris, kad pašdar-
bības kolektīvos ienāks jauni dalībnieki, 
un mēs ceram, ka kuplināsies arī audēju 
rindas, tāpēc aicinām visus aust gribētājus 
nākt, strādāt un celt saulītē audēju amatu 
prasmi.

Selga Osīte,
audēju kopas dalībniece
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Pierīgas novadā Saulkrastu vidusskolas interešu izglītība ieņem 3. vietu par aktīvu 
un daudzpusīgu piedalīšanos interešu izglītības konkursos, sacensībās un skatēs.

Linda Mieze

Jauni tituli un nopelni 
Saulkrastu vidusskolai

Saulkrastu vidusskola 2011.  gada  
1. septembrī kļūs par “Mammadaba” vēst-
niecību. Šo titulu skola ir nopelnījusi, ie-
priekšējā mācību gadā piedaloties a/s “Lat-
vijas valsts meži” īstenotajā vides izglītības 
programmā “Izzini mežu”, un meža izziņas 
aktivitātēs iesaistījušies visvairāk skolēnu, 
dodoties dabas sakopšanas talkās, izliekot 
putnu būrīšus, stādot mežu, piedaloties 
Meža olimpiādē, apciemojot “Mammada-
ba” objektus un vispusīgi integrējot vi-
des izglītību skolas darbā “Mammadaba 
Meistarklases” ietvaros. Projekta vadītāja 
ir Saulkrastu vidusskolas sākumskolas un 
matemātikas skolotāja I. Strapcāne. 

Kopumā Saulkrastu vidusskolā 
2010.  mācību gada 1.  septembrī darbu 
uzsāka 13  interešu izglītības pulciņu, 
kuros darbojās 223  izglītojamie. No 
1.  oktobra darbu uzsāka tautisko deju 
pulciņš, kurā dejoja pirmsskolas grupa, 
1.–2. kl. kolektīvs, 3.–4. kl. kolektīvs un 
vidusskolas grupa. Šajā kolektīvā dejoja 
60 dalībnieku. 2010./2011. m. g. Saulkras-
tu vidusskolā darbojās 14 interešu izglītī-
bas pulciņu. Sākumskolas izglītojamajiem 
2010./2011. m. g. bija iespēja darboties 
7 dažādos interešu izglītības pulciņos, bet 
pamatskolas un vidusskolas izglītojama-
jiem – 10  interešu izglītības pulciņos.

Kultūrizglītība
Pulciņš Pedagogs Aktivitātes un sasniegumi
Glezniecības 
un dekoratīvās 
mākslas pulciņš.

Jana Plankāja Pierīgas novada konkursā “Lietu daba” ieguva 
pateicības rakstus.

Skatuves runas 
un improvizācija 
pulciņš

Inese Ābola Pierīgas dramatisko kolektīvu skatē Ādažos un 
Pierīgas teātra sporta turnīrā ieguva pateicības 
rakstus.

Sākumskolas 
ansamblis

Laila Bāliņa Mūzikas konkursā “Balsis” ieguva 2. pak.

2.–4. klašu koris Laila Bāliņa Mūzikas konkursā “Taureņu balsis” ieguva  
2. pakāpi. Piedalījās 2. Krimuldas novada skolēnu 
dziesmu un deju svētkos.

Meiteņu vokālais 
ansamblis  
(9.–12. kl.)

Līga Gaiķe Mūzikas konkursā “Balsis” ieguva 1. pak.

Vides dizaina 
pulciņš 
(1.–12. kl.)

Lilita Rihtere Pierīgas novada skolēnu konkursā “Skolēni 
eksperimentē” ar darbu “ Pārtapšana” ieguva 
1. vietu, valstī skolēnu konkursā “Skolēni 
eksperimentē” ar darbu “Pārtapšana” ieguva 
atzinību.

Tautisko deju 
pulciņš (1.–2. kl.)

Jānis Trezuns Pierīgas novada tautisko deju kolektīvu skatē 
ieguva 1. un 2. pakāpi. Piedalījās 2. Krimuldas 
novada skolēnu dziesmu un deju svētkos.

Sporta izglītības programmas
Pulciņš Pedagogs Aktivitātes un sasniegumi
Sporta spēļu 
pulciņš (1.–4. kl.)

Dzintra Rēķe Latvijas kausa sacensībās orientēšanās sportā 
ieguva 2. un 4. vietu.

Volejbola pulciņš ( 
8–12. kl. )

Jānis Gaiķis Pierīgas novada volejbola sacensības jauniešiem 
izcīnīja 3. vietu.

Basketbola 
pulciņš ( 5–8. kl. ) 

Marina 
Adamaite

Pierīgas novada skolēnu sporta sacensībās 
basketbolā meitenēm “Oranžā bumba” izcīnīja 
2.vietu, sadraudzības turnīrā ar Ādažu vsk. 
basketbolā zēniem ieguva 2. vietu.

Vides izglītība
Pulciņš Pedagogs Aktivitātes un sasniegumi
Vides projektu 
pulciņš (3.–8. kl.)

Ināra 
Strapcāne

Skolēnu konferencē “Skolēni eksperimentē” 
iegūst atzinību, Vides spēļu konkursā “Iepazīsti 
vidi – Baltijas jūra” ieguva 1. vietu, bet valstī, 
piedaloties ar šo spēli, ieguva veicināšanas balvu, 
Latvijas valsts mežu projekta “Mammadaba” izcīna 
meistaru diplomu, Rīgas dabas muzejā “Spēles par 
ūdeņiem” iegūst 1. un 2. pakāpes diplomus.

Interešu izglītības aktivitātes un sasniegumi 2010./2011. m. g. 

Vides aizsardzības un reģionālās at-
tīstības ministrija (VARAM) aicina no 
2011. gada 6. septembra līdz 1. novem-
brim iesniegt projekta iesniegumus Kli-
mata pārmaiņu finanšu instrumenta 
finansēto projektu atklātā konkursa 
“Atjaunojamo energoresursu izmanto-
šana mājsaimniecību sektorā” 2. kārta.

konkursa mērķis ir oglekļa dioksī-
da emisiju samazināšana mājsaimniecību 
sektorā, atbalstot mikroģenerācijas siltum-
enerģijas vai elektroenerģijas ražošanas 
tehnoloģisko iekārtu iegādi un uzstādīšanu 
dzīvojamai mājai, lai nodrošinātu siltum-
enerģijas vai elektroenerģijas ražošanu no 
atjaunojamiem energoresursiem un siltuma 
vai elektroenerģijas piegādi tikai mājsaim-
niecības vajadzībām.

Projekta iesniedzējs var būt dzīvoja-
mās mājas īpašnieks – fiziska persona vai 
vairāku dzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvok-
ļu īpašnieku izveidota biedrība, kas neveic 

saimniecisko darbību un rīkojas vairāku 
dzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpaš-
nieku – fizisku personu – vārdā.

Konkursa 2. kārtas ietvaros pieejamais 
klimata pārmaiņu finanšu instrumenta 
finansējums ir 6 975 559,16 latu. Vienam 
projektam maksimāli pieejamā summa ir 
līdz 50 % no kopējām projekta izmaksām, 
bet ne vairāk kā 7000  latu.

Projekta iesniegumus no 2011. gada 
6. septembra līdz 1. novembrim (ieskai-
tot) jānosūta pa pastu: Vides aizsardzības 
un reģionālās attīstības ministrija, Pel-
du iela 25, Rīga, LV 1494 vai noformētu 
elektroniskā dokumenta veidā, sūtot uz 
e-pasta adresi microgen_kpfi@varam.gov.lv.

Jautājumus par projekta iesnieguma 
sagatavošanu un iesniegšanu var sūtīt pa 
pastu: Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrija, Peldu iela 25, Rīga, 
LV 1494, vai elektroniski uz elektroniskā 
pasta adresi microgen_kpfi@varam.gov.lv.

Plašāka informācija par konkursa 
2. kārtu un plānotajiem informatīvajiem 
semināriem būs pieejama VARAM vietnē 
un www.saulkrasti.lv sadaļā Projekti.

Anita Līce, projektu vadītāja

Iespēja pieteikties projektam par atjaunojamo 
energoresursu izmantošanu mājsaimniecībās



Mazas pārvērtības

Pašvaldībā
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Tā nu ir iznācis, laiks aizskrējis nema-
not un jaušama ziemas tuvošanās. Plānojot 
2011. gada budžetu, bija paredzēti darbi, 
kurus jāpaveic līdz ziemas atnākšanai. 
Strādāts tika daudz, un rezultāts priecē, 
jo ziemu varam sagaidīt ar izremontētu 
apmeklētāju pieņemšanas telpu un jaunu 
apkures sistēmu Saulkrastu kapu kapličā. 
Mazliet žēl bija šķirties no vecā, nu jau 
20 gadus kalpojošā kamīna, bet, pateico-
ties Domes atvēlētajiem līdzekļiem, esam 
nomainījuši apkures krāsni. Telpa ir tapusi 
plašāka, pēc remonta – gaišāka. Remonta 
gaitā atklājās daudzi trūkumi – nākam-

gad jāplāno logo nomaiņa, jāveic kapitāls 
griestu remonts, ēkā veidojas plaisas, un 
tas liek manīt, ka darba vēl būs daudz. 

Kā jau ierasts, rudens atnāks ar lapu 
klājumu, tāpēc lūgums visiem, kas nāk 
kopt savu mīļo, mūžībā aizgājušo kapu 
kopiņas: ievērosim Kapu saimniecības no-
teikumus – atkritumus, lapas lūdzu izmest 
kapu teritorijā izvietotajos konteineros, 
un, protams, neaizmirsīsim, ka novembra 
pēdējā svētdiena atnāks ar ierasto tikšanos 
Svecīšu vakarā. 

Selga Osīte,
kapu saimniecības vadītāja

Augustā Saulkrastu pašvaldības policijas 
darbinieki par dažādiem pārkāpumiem aiz-
turēja 14 personu. Par atrašanos sabiedriskā 
vietā alkohola reibumā tika aizturētas 9 per-
sonas un par sīko huligānismu 2 personas.

11. 08. 2011. aizdomās par autobusu pie-
turas bojāšanu un alkohola reibumā aizturēti 
1994. gadā un 1992. gadā dzimuši jaunieši. 
Abi nogādāti RRPP Saulkrastu iecirknī tālāku 
darbību veikšanai. 

14. 08. 2011. par automašīnas vadīšanu 
alkohola reibumā tika aizturēts tās vadītājs un 
nodots tālāku darbību veikšanai ceļu policijai.

Par stāvēšanas noteikumu neievēroša-
nu sastādīti 34 administratīvā pārkāpuma 
protokoli/paziņojumi un par iebraukšanu 

krasta kāpu aizsargjoslā – 7 administratīvā 
pārkāpuma protokoli/paziņojumi.

Par nepiedalīšanos pašvaldības organizē-
tajā atkritumu apsaimniekošanas sistēmā un 
līguma neslēgšanu ar atkritumu apsaimnieko-
šanas organizāciju uzrakstīti 4 administratīvā 
pārkāpuma protokoli un 25 gadījumos uzsāk-
ta lietvedība administratīvā pārkāpuma lietā.

Par zāles nenopļaušanu nekustamajā 
īpašumā un īpašumam piegulošajā teritorijā 
uzrakstīti 3 administratīvā pārkāpuma pro-
tokoli un vienā gadījumā uzsākta lietvedība 
administratīvā pārkāpuma lietā.

V. Kalniņš,
Saulkrastu novada 

pašvaldības policijas priekšnieks

Saulkrastu slimnīca sadarbībā ar “Vese-
lības centru 4” piedāvā veikt mamogrāfijas 
(krūšu dziedzera rentgenoloģisko izmek-
lējumu) Saulkrastos 2011. gada 5. oktobrī 

Saulkrastu slimnīcas teritorijā – Ainažu 
ielā 34. Pierakstīties uz mobilo mamogrāfi-
ju un iegūt papildu informāciju var pa tālr. 
67144031, 67143550, 27866655.

Par pašvaldības policijas 
paveikto augustā

Saulkrastu slimnīca informē

Saulkrastu tūrisma informācijas centrs 
(TIC) ziņo, ka no 1. septembra centrs būs 
atvērts darba dienās no 9.00 līdz 17.00 un 
brīvdienās no 10.00 līdz 16.00.

Saulkrastu tūrisma informācijas cen-
trā, Ainažu ielā 13b, pieejama informāci-
ja par apskates, atpūtas, nakšņošanas un 

ēdināšanas iespējām Saulkrastu novadā 
un Latvijā. Pieejami kopēšanas, drukāša-
nas un faksa sūtīšanas pakalpojumi, kā 
arī nopērkami pašu saulkrastiešu darināti 
suvenīri. Papildu informācija – Saulkrastu 
tūrisma informācijas centrs, tālr. 67952641,  
tic@saulkrasti.lv. 

Valsts sociālās apdrošināšanas aģen-
tūras Siguldas filiāles darbinieks pie-
ņems iedzīvotājus 15. septembrī no plkst. 
10.00 līdz 12.00 Saulkrastu novada Domē 
108. kabinetā.

Nodarbinātības valsts aģentūras darbi-
nieki pieņems iedzīvotājus 3. un 6. oktobrī 
no plkst. 10.00 līdz 15.00 Saulkrastu no-
vada Domē 108. kabinetā.

Pirmo reizi “Latvijas Sarkanais Krusts” 

ar ES atbalstu pārtikas pakas sagādājis arī 
maznodrošinātām personām. Paku saturs: 
augstākā labuma milti, auzu pārslas, četr-
graudu pārslas un miežu putraimi.

Pārtikas pakas var saņemt Sociālajā 
dienestā, uzrādot maznodrošinātas per-
sonas izziņas oriģinālu.

Atgādinām, ka arī trūcīgas personas 
var saņemt pārtikas pakas par septembri.

Sociālais dienestsOtrdien, 6. septembrī, novada Domes zālē 
notika pensionāru tikšanās ar Domes vadību 
un deputātiem. Uz tikšanos bija ieradušies 
Saulkrastu novada Domes priekšsēdētājs Er-
vīns Grāvītis, priekšsēdētāja vietnieks Nor-
munds Līcis, izpilddirektors Andrejs Arnis, 
novada Domes deputāti Ilze Pētersone un 
Māris Vītols, kā arī apvienības “Vienotība” 
pārstāvis Edvards Smiltēns. Domes vadība un 

deputāti atskaitījās par padarītajiem darbiem, 
kā arī atbildēja uz tikšanās dalībnieku jautāju-
miem par novada labiekārtošanu un sakop-
šanu, transporta nodrošinājumu, atkritumu 
šķirošanu, Skultes ostu, pašvaldības policijas 
darbu un citiem aktuāliem jautājumiem. Ar 
uzdotajiem jautājumiem un atbildēm varēs 
iepazīties nākamajā “Saulkrastu Domes Ziņas” 
izdevumā.

Sociālais dienests informē

Saulkrastu TIC maina darba laiku

Kolektīvs Vadītājs Nodarbība Vieta Piezīmes
Koklētāju ansamblis 

“Saule”
Solveiga Ivanova Piektdienas no 17.00

Svētdienas no 10.00
VJMMS

Skolas telpās Ostas 
ielā 17

Pūtēju orķestris “Neibāde” Miervaldis Leja Sestdienās no 17.00 k/n “Zvejniekciems” Piesakoties lūgums sazināties 
ar M. Leju 26857760

Deju grupa “Fractus” Sandra Ozola-
Ozoliņa

Pirmdienās no 16.00
Ceturtdienās no 16.00

k/n “Zvejniekciems”

Līnijdeju grupa “Sunbeach” Alta Bringina Pirmdienās no 18.00
Trešdienās no 18.00

Saulkrastu sporta 
centrā

Pirmsskolas bērnu deju 
kolektīvs

Ināra Vonda Piektdienās no 17.30 k/n “Zvejniekciems” Aicinām tos, kuriem ir jau 
3 gadi;

pirmā nodarbība 
16. septembrī

Bērnu vokālā studija Dace Kalniņa Otrdienās no 18.00 k/n “Zvejniekciems” Pirmā nodarbība 13. 
septembrī

Senioru deju kolektīvs 
“Draiskais solis”

Ināra Vonda Piektdienās no 18.30 k/n “Zvejniekciems” Pirmā nodarbība 16. 
septembrī

Teātra studija “Sliede” Vija Skudra Trešdienās no 17.00 k/n “Zvejniekciems”
Audēju kopa Rasma Krūkliņa Saulkrastu domes 

telpās
Piesakoties lūgums zvanīt 

vadītājai – 28228118
Jauniešu deju kolektīvs

“Krustu šķērsu”
Judīte Krūmiņa k/n “Zvejniekciems” Nodarbību laiku precizējot, 

lūgums zvanīt vadītājai – 
29181986

Vidējās paaudzes deju 
kolektīvs

“Jūrdancis”

Judīte Krūmiņa Pirmdienās no 20.00, 
trešdienās no 19.00

k/n “Zvejniekciems”

Senioru deju kolektīvs
“Saulgrieži”

Judīte Krūmiņa Ceturtdienās no 19.00 k/n “Zvejniekciems”

Mūsdienu deju kolektīvs
“Desperado”

Inga Burkova 6–9 g. v. otrdienās 
un ceturtdienās 

15.00–16.00

Saulkrastu sporta 
centrā

Piesakoties lūgums zvanīt 
vadītājai – 29877983

10–15 g. v. 
pirmdienās 17.00–
18.00 un trešdienās 

17.00–18.00

Saulkrastu sporta 
centrā

16–18 g. v. 
ceturtdienās 17.30–

19.00
Saulkrastu sporta 

centrā
Rokdarbnieku pulciņš Guna Lāčauniece Pirmā nodarbība 

15. septembrī 
Nodarbības vietu precizēt, 

zvanot vadītājai – 26357992
Folkloras kopa “Dvīga” Antra Deniškāne Otrdienās no 18.30 k/n “Zvejniekciems”

Jauktais koris “Bangotne” Jānis Lucāns Pirmdienās no 19.00
Trešdienās no 19.00

Saulkrastu Domes 
zālē

Jauktais koris “Anima” Laura Leontjeva Otrdienās no 19.00
Ceturtdienās no 19.00

Saulkrastu Domes 
zālē

Jauno dalībnieku uzņemšana 
6. oktobrī

Senioru vokālais ansamblis 
“Dzīle”

Jānis Lucāns Trešdienās no 10.00 k/n “Zvejniekciems” Pirmā nodarbība 7. septembrī

Sākoties jaunajam mācību gadam, arī 
Saulkrastu mākslinieciskie kolektīvi aicina  
ikvienu piedalīties un atklāt sevī jaunus talantus

Pensionāru tikšanās ar Domes vadību un deputātiem



Kopš 2002. gada Lat-
vijas Pludmales volej-
bola līga (LPVL) rūpējas 
par pludmales volejbola 
attīstību Latvijā. Pludma-
les volejbola mērķis ir ne 
vien iegūt augstus rezul-
tātus sacensībās, bet arī 
stiprināt aktīvās atpūtas 
popularitāti un pludma-
les volejbola imidžu Lat-
vijas sabiedrībā.

Pašreiz beidzies 2011.  gada sezonas 
Latvijas Jaunatnes čempionāts pludmales 
volejbolā, kurā piedalījās Zvejniekciema 
vidusskolas audzēknes Annija Liniņa, Alise 
Umbraško, Sintija Umbraško, Milda Mar-
tinsone, Agnese Jermacāne, Kitija Ūdre, 
Īvaise Zaķe, Sintija Krilova, Klēra Krūmi-
ņa. Lai izcīnītu iespēju piedalīties Latvijas 
Jaunatnes čempionātā, meitenes, pateicoties 
vecāku un skolas atbalstam, piedalījās un 

guva godalgotas vietas vairākās pludma-
les volejbola reģionālajās sacensībās, kas 
notika Siguldā, Gulbenē, Cēsīs un Rīgā. 

Latvijas Jaunatnes čempionāta plud-
males volejbola finālspēles notika 16. un 
17. augustā Jūrmalā, Dzintaru pludmales 
laukumos, kur U-15 grupā meitenēm Zvej-
niekciema vidusskolas skolnieces Annija 
Liniņa un Alise Umbraško izcīnīja 3. vietu. 

Zvejniekciema vidusskola
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Izglītība
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Saulkrastu vidusskola 2011./2012. mā-
cību gadā uzsāk realizēt Vispārējās vidējās 
izglītības vispārizglītojošā virziena neklātie-
nes programmu. Šādas izglītības program-
mas uzdevums ir dot iespēju iegūt izglītību 
cilvēkiem, kuri nevar regulāri apmeklēt 
izglītības iestādi (darba, dzīvesvietas, vese-
lības stāvokļa, sociālu vai citu apstākļu dēļ) 
vai kuri atbilstošā vecumā nav ieguvuši 
vispārējo vidējo izglītību un ir iesaistījušies 
darba tirgū pēc pamatizglītības ieguves, bet 
vēlas turpināt iegūt vidējo izglītību. 

Neklātienes izglītības programmā iespē-
jams strādāt pēc individuāla mācību tempa, 
jo daļu no mācību vielas, pēc pedagoga un 

izglītojamā savstarpējās vienošanās, izglī-
tojamais apgūst patstāvīgi. Uzsākt mācības 
iespējams ne tikai 10. klasē, bet arī 11. un 
12. klasē, ja izglītojamajam ir izglītības ap-
guvi apliecinošs dokuments – liecība. Pēc 
vidējās izglītības neklātienes programmas 
apguves izglītojamie kārto eksāmenus un 
iegūst vispārējās vidējās izglītības serti-
fikātus, kas nodrošina mācības turpināt 
augstākās izglītības pakāpē – koledžās vai 
augstskolās.

Saulkrastu vidusskola aicina visus jau-
niešus un pieaugušos, kas ieguvuši pamat-
izglītību, turpināt mācīties un pilnveidoties!

Ilona Trezune

2011. gada vasara VJMMS pavadīta 
gan atpūtā, gan darbā. Gan lielākie, 
gan mazākie remonti ļāvuši trijās sko-
las darbības vietās Zvejniekciemā un 
Saulkrastos audzēkņiem un pedago-
giem darbu uzsākt sakoptākā, rado-
šākā, arī mājīgākā vidē. Tieši “mājas 
izjūta” ir tas, ko kā atšķirīgu no citām 
skolām bieži novērtējuši VJMMS ciemi-
ņi, arī jaunie pedagogi.

Skolas ēkā Ostas ielā 15 ierīkota uguns-
drošības signalizācijas 2. kārta, uzlikts jauns 
jumts malkas novietnei, gādāts par ikgadējo 
malkas papildinājumu, sastrādāšanu. Daļa 
pedagogu, kuri no atvaļinājuma atgriezās 
jau augusta sākumā un vidū, atsaucīgi vei-
kuši remontdarbus savās klasēs un citur 
mūzikas skolas ēkā. Vislielākās pārmaiņas 
ir divās mūzikas teorijas klasēs, ģitāras un 
vijoles klasēs – veikts kosmētiskais remonts. 
Krāsošanas darbi veikti arī 1. stāva koridorā, 
abās kāpņu telpās un skolotāju istabā.

Mākslas nodaļas telpās Zvejniekciema 
kultūras namā kompozīcijas klasē noņemts 
vecais grīdas segums, grīda ir noslīpēta un 
nokrāsota. Sienas plaknes tiek remontētas 
pakāpeniski – šovasar špaktelēšana, slīpē-
šana un tapešu līmēšana veikta lielākajai – 
darbu eksponēšanas – sienai. Veikta krāso-
šana un flīzēšana ieejas koridoros.

Mākslas nodaļas telpās Domes cokol-
stāvā mainīts griestu apgaismojums – ievē-
rojami gaišāks kļuvis lielākajā darba telpā.

Par pārmaiņām gādājuši gan pedagogi, 
gan skolas remontstrādnieks un citi tehnis-

kie darbinieki, arī līgumdarbu veicēji.
Priecē arī saņemtās ziņas no bijušajiem 

VJMMS audzēkņiem: šogad mūzikas izglītī-
bu Rīgas Pedagoģijas un vadības augstskolā 
klasiskās ģitāras specialitātē turpina ģitāras 
un kora klases absolvente Lūcija Jurjāne. 
Pārsteidzoši, bet, izrādās, iespējami – Lūcija 
uzreiz pēc VJMMS absolvēšanas spējusi 
iestāties augstskolas ģitāras specialitātes 
budžeta grupā.

5 audzēkņi savu turpmāko profesionālo 
ceļu saistījuši ar mākslu  – VJMMS Car-
nikavas filiāles absolvente Zanda Zaruma 
turpmāk mācīsies Rīgas Amatniecības vidus-
skolas vides dizaina nodaļas interjera dizai-
na specialitātē, Saulkrastu mākslas nodaļas 
absolvente Agate Langrāte iestājusies Rīgas 
Amatniecības vidusskolas vides dizaina no-
daļas reklāmas specialitātē, Ralfs Čeksters 
iestājies Rīgas Valsts tehnikuma iespieddarbu 
dizaina maketēšanas specialitātē, 2009. gada 
absolvente Una Uzkalna iestājusies Kultūras 
Akadēmijas kultūras menedžmenta speciali-
tātē. Īpaši atzīmējama 2010. gada absolvente 
Justīne Plankāja – stājoties Rīgas Dizaina 
un mākslas vidusskolā, uzrādītas tik izcilas 
sekmes un zināšanas, ka tikusi dota iespēja 
ārpus iespaidīgā konkursa izvēlēties jebkuru 
nodaļu, specialitāti.

Audzēkņu skolotājiem šo ziņu laiks nā-
cis ar prieka un labi darīta darba izjūtu – kā 
katru gadu, uzzinot par jaunajiem, talantīga-
jiem mūzikas un mākslas ceļa turpinātājiem. 
Apsveicam audzēkņus un viņu skolotājus! 

I. Lazdauska,
VJMMS direktore

Jaunumi Vidzemes 
jūrmalas Mūzikas un 
mākslas skolā

Zvejniekciema vidusskolas 
volejbolistēm 3. vieta Latvijas 
Jaunatnes čempionātā pludmales 
volejbolā
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Neklātienes programma 
Saulkrastu vidusskolā!

Šovasar četriem Zvejniekciema vi-
dusskolas “tīņiem” Elīnai, Agitai, Ar-
tai un Rihardam kopā ar savu angļu 
valodas skolotāju bija lieliska iespēja 
piedalīties ASV vēstniecības organizē-
tajā un Latvijas, Lietuvas un Igaunijas 
angļu valodas skolotāju asociācijas at-
balstītajā vasaras “Tolerances un Lī-
derības akadēmijā” Salacgrīvā, viesu 
namā “Rakari”. 

Tās bija 5  interesantas un aizraujošas 
dienas, kurās skolēni no trim Baltijas val-
stīm angļu valodā mācījās iepazīt sevi un 
citus, saprast, kā izturēties pret atšķirīgo un 
neparasto citos cilvēkos, padomāt, kādas se-
kas var izraisīt psiholoģiska vardarbība. Bija 

iespēja tikties ar interesantiem cilvēkiem: 
ASV vēstnieci Latvijā, kurai tika uzdoti vis-
dažādākie jautājumi, afroamerikāni Džordžu 
Stīlu, uzzinot par viņa izjūtām un piedzīvo-
to Latvijā, Inesi Voiku, kura pastāstīja par 
līderiem un līderību. Radošajās darbnīcās 
nometnes dalībnieki piedalījās dažādās ak-
tivitātēs, piemēram, zīmēja dažādu valstu 
karogus, apgleznoja T kreklus, sportoja, bija 
arī “ikvakara stāsts” dienas noslēgumā kopā 
ar jaukajiem asistentiem. 

Mēs esam pateicīgi visiem, kuri piedalījās 
pasākuma organizēšanā un norisē, par šo 
lielisko iespēju iesaistīties vienreizējā vasaras 
piedzīvojumā. 

Gaida Haritone, Zvejniekciema  
vidusskolas angļu valodas skolotāja

Skolēni no Zvejniekciema 
“Tolerances un Līderības 
akadēmijā”

30. augustā Zvejniekciema vidus-
skolu apmeklēja Saulkrastu novada 
Domes pārstāvji, lai pārliecinātos, kā 
mācību iestāde sagatavota jaunajam 
mācību gadam. 

Kopā ar skolas direktoru A.  Dulpi-
ņu tika skatītas skolas telpas, kurās vēl 
jaušama krāsas smarža, liecinot par ne-

sen veikto kosmētisko remontu. Domes 
priekšsēdētāja vietnieks N. Līcis labprāt 
uzklausīja skolas direktora viedokli par 
to, kas paveikts, gan arī par to, kas vēl 
pilnveidojams un sakārtojams. 

A.  Dulpiņš ir gandarīts, ka skolā 
visi dabaszinātņu kabineti ir aprīkoti 
ar mūsdienīgām iekārtām, 5  kabinetos 

Zvejniekciema vidusskola 
gatava jaunajam darba 
cēlienam

Nobeigums 8. lpp.      



Zvejniekciema vidusskola gatava 
jaunajam darba cēlienam

Augustā Saulkrastu novada 
Dzimtsarakstu nodaļā 

reģistrēti
Reinholds liepiņš,
Pauls Šmits,
Marks Bērziņš.

Atvainojamies Ralfa Žideļūna vecā-
kiem par augusta numurā publicēto 
kļūdu.

Sveicam jaunos saulkrastiešus un 
viņu vecākus!

Izstādes
Zīda apgleznotāju darbu izstāde “Ziedo-

šais zīds” apskatāma no 12. septembra k/n 
“Zvejniekciems” mazajā zālē darba dienās 
10.00–20.00; Ss. 10.00–18.00.

Saulkrastu bibliotēkas lasītavā skatāma 
Giora Geka gleznu izstāde “Protams, ka 
var!”. Izstāde skatāma bibliotēkas darba lai-
kā: katru darba dienu 10.00–18.00, sestdienās 
10.00–14.00.

Sarīkojumi
Svētdien, 11. septembrī, kultūras namā 

“Zvejniekciems” no 12.00 Dzejas dienām 
veltīts sarīkojums “Viss par mīlestību”, kurā 
piedalās Krimuldas tautas nama amatieteātris 
ar muzikālu izrādi “Īsa pamācība mīlēšanā” 
(pēc R. Blaumaņa darbu motīviem), Saulkras-
tu teātra studija “Sliede” ar G. Frīdenfeldes 
viencēlienu “Pagrabs”, kā arī visi tie, kuri 
raksta par un ap mīlestību. 

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

Plkst. 12.00 Krimuldas tautas nama ama-
tierteātra izrāde “Īsa pamācība mīlēšanā”. 

Plkst. 13.15 brīvais mikrofons dzejnie-
kiem un zīda apgleznošanas izstādes “Zie-
došais zīds” atklāšana.

Plkst. 14.00 teātra studija “Sliede” – vien-
cēliens “Pagrabs”.

Ceturtdien, 22. septembrī, plkst. 15.30 
Baltu vienības dienai veltītas radošas spēles 
bērniem un pusaudžiem  – “Saules kaujai 
775” kultūras namā “Zvejniekciems”. 

Šoreiz spēlēs varēs piedalīties ikviens 
interesents, ja vien plkst. 15.30 ieradīsies 
kultūras namā “Zvejniekciems”, līdzi ņemot 
vēlmi aktīvi darboties un mazliet zināšanu 
par vēsturi. Noskaidrosim, kurš ir labākais 
vairogu veidotājs, kuram labāk zināma lie-

Saulkrastu novada Dome 
sirsnīgi sveic nozīmīgajā 

jubilejā!
Mariannu Dzinduli,
Nadeždu Bezuglaju,

Leonu Kuzminu,
Antoņinu Kaulišu,

Elgu Veroniku Dakteri,
Mirdzu Siliņu,

Silviju Mihejevu,
Viju Dzintru Meržejevsku,

Rotu Makstenieci,
Reinholdu Karlovu,

Zani Fridrihsoni,
Juri Bukavu,

Birutu Kalniņu,
Induli Mankopu,
Aldi Maksimovu,
Pāvelu Kaļužniju,

Ēriku Bērziņu,
Baibu Jevdokimovu.

2011. GADA SEPTEMBRIS

Afiša

Saulkrastu novada Dome
Raiņa ielā 8, Saulkrastos,

Saulkrastu novadā, LV 2160
www.saulkrasti.lv 


Sabiedrisko attiecību speciāliste

Marika Grasmane
Tālr. 67142514, 28634639,

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


Reģistrācijas apliecība Nr. 1633

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

PVN reģ. nr. LV40103037514


Tirāža: 3500 eksemplāru


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

Saulkrastu novada Dome 
izsaka līdzjūtību aizsaulē 

aizgājušo tuviniekiem
Juris Purcens
23. 01. 1943.–31. 07. 2011.
Bruno karnītis
15. 04. 1935.–3. 08. 2011.
Dzidra Millija leišovnika
3. 12. 1924.–7. 08. 2011.
Rihards ontužāns
9. 04. 1945.–8. 08. 2011.
vladimirs fedenkovs
5. 11. 1928.–8. 08. 2011.
Anastasija Amoliņa
26. 09. 1924.–14. 08. 2011.
Dzidra lušpina
3. 01. 1931.–19. 08. 2011.
Jānis kašs
15. 07. 1955.–19. 08. 2011.
Anna Sautina
25. 04. 1929.–21. 08. 2011.
Mirdza lāce
13. 11. 1920.–27. 08. 2011.
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Pensionāriem!
Otrdien, 4. oktobrī, plkst. 13.00 

Saulkrastu Domes zālē pensionāru tik-
šanās ar Pacientu Ombuda pārstāvi. 
Aicinām visus, kuri vēlas iegūt infor-
māciju par pacientu tiesībām.

Trešdien, 12.  oktobrī, dziesmu 
spēles “Tikai tā” apmeklējums Na-
cionālajā teātrī. Tuvāka informācija – 
M. Muste, tālr. 26437766.

tuviešu un latviešu folklora un kultūra. Nav 
jābaidās arī pašiem mazākajiem vēstures 
pētniekiem, jo būs arī atraktīvi uzdevumi, 
kas būs pa spēkam tieši viņiem.

Plkst. 19.24 Baltu vienības dienas uguns 
rituāls saulrietā pie Baltās kāpas.

Saulkrastu bibliotēkā 30. septembrī plkst. 
18.00 notiks nodarbību cikls “Iepazīsti sevi!”. 
Tēma “Pārbaudītās vērtības”. Tā būs satikša-
nās – satikšanās citam ar citu, satikšanās ar 
dažādām situācijām un pašam ar sevi, pie-
ņemt dzīves mācību. Pasākumu vada Sarmīte 
Frišfelde. Nodarbību cikls tiek organizēts 
jau trešo gadu un notiek katra mēneša pē-
dējā piektdienā. Mīļi tiek aicināts ikviens 
interesents! 

koncerti
Piektdien, 30. septembrī, 19.00 Saulkras-

tu Domes zālē koncertēs minimālisma mū-
zikas žanra pārstāvji no Vācijas – ansamblis 
“In process”. 

Minimālisma mūzikas pamatā ir vēlme 
atklāt jaunu mūzikas telpu, izmantojot gan 
jau ierasto mūzikas valodu, gan multimediāla 
telpas paplašināšana, izmantojot gaismu un 
dažādus tehniskus efektus. 

Šogad ansamblis ierodas Latvijā un kon-
certēs ne tikai Saulkrastos, bet arī Talsos un 
Rīgā. Domājams, ka mūzikas baudītājiem tas 
varētu būt interesants eksperiments un vien-
reizēja iespēja tikties ar Eiropas 21. gadsimta 
mūzikas jaunākajām tendencēm. 

Ieeja koncertā brīva.

kino
Ceturtdien, 22. septembrī, plkst. 14.00 

kultūras namā “Zvejniekciems” jaunā ani-
mācijas filma “Lote un Mēnessakmens no-
slēpums”. Tā ir otrā pilnmetrāžas animācijas 
filma par dzīvespriecīgās suņu meitenes Lotes 
un viņas draugu piedzīvojumiem, kas ir tik-

pat aizraujoša, krāsaina un jautra kā pirmā 
filmiņa “Lote no Izgudrotāju ciema”. Ieejas 
maksa: Ls 1 – diviem draugiem. 

Izrādes
otrdien, 4. oktobrī, plkst. 13.00 kultūras 

namā “Zvejniekciems” Valmieras kinostudijas 
izrāde bērniem “Tāltālā meža varonis”. Mu-
zikāla izrāde bērniem “Tāltālā meža varonis” 
ir piedzīvojumu pilns stāsts par to, kā mums 
visiem jau sen zināmajam multfilmas varo-
nim Šrekam jāatgūst mīļotā Fiona, uz kuru 
savas tiesības ir izteicis arī kaimiņu zemes 
princis Negantais Hugo. 

Šreks  – Mārtiņš Lūsis, pārējās lomās 
Valmieras teātra aktieri. Izrādes garums:  
1 st. 15 min. Biļetes maksa – Ls 2. Biļetes 
iepriekšpārdošanā no 15.  septembra k/n 
“Zvejniekciems” pie dežuranta un Sporta 
centrā pie dežurantes. 

Sports
Sestdien, 24.  septembrī, plkst.  11.00 

mežā starp Bīriņu un A.  Kalniņa ielām 
Saulkrastu velokross.

Saulkrastu čempionāts volejbolā. Pie-
teikšanās un informācija līdz 1. oktobrim, 
rakstot pa e-pasta adresi sports@saulkrasti.lv 
vai zvanot pa tālruni 26524083.

“Latvijas Veselības dienas” ietvaros sest-
dien, 8. oktobrī, aicinām uz Atvērto durvju 
dienu Saulkrastu sporta centrā. No 10.00 
līdz 21.00 būs iespēja izmēģināt spēkus visos 
Saulkrastu sporta centra piedāvātajos sporta 
veidos gan treneru vadībā, gan individuāli.

***
Koklētāju ansamblis “Saule”, uzsākot 

jauno darba cēlienu, piedāvā baudīt kok-
ļu skanējumu jau svētdien, 9. oktobrī, kad 
Saulkrastu Pēterupes ev. lut. baznīcā rīta 
dievkalpojumā skanēs arī kokļu mūzika.

ir interaktīvā tāfele, skolā ir 5 multime-
diju projektori un dokumentu kameras. 
Lai mācību process būtu pēc iespējas 
daudzveidīgs, izmantojot Saulkrastu no-
vada pašvaldības finansējumu (apmēram 
Ls 11 vienam skolēnam), atbilstoši jau-
najiem mācību priekšmetu standartiem 
tika papildināts mācību literatūras klāsts. 

Runājot par tālākajām iecerēm, sko-
las direktora redzējums ir optimistisks, 
jo izdarīts ir daudz, bet arī turpmāk 
veicamā vēl gana. Beidzot ir noslēdzies 
datoru iepirkuma konkurss, un jau tuvā-
kajā laikā informātikas kabinetā skolēni 
varēs strādāt ar jaunajiem datoriem. Nā-
kamajā mācību gadā ir plānots iegādā-
ties interaktīvās tāfeles visos valodu un 
sākumskolas kabinetos. Vēl ir jādomā 
par sporta halles siltināšanu, lai auksta-
jās ziemās hallē nodrošinātu atbilstošu 
temperatūru. Pagaidām neatrisināts ir 

jautājums par stadionu pie skolas, kas 
arī ir ļoti nepieciešams, bet tā atjauno-
šanai nepieciešami prāvi līdzekļi, tādēļ 
tos iecerēts iegūt, piesaistot ESF finan-
sējumu atbilstošam projektam. 

Sākoties jaunajam mācību gadam, pe-
dagogiem un arī vecākiem lielāka uzma-
nība jāpievērš skolēnu drošībai, jo kultūras 
namā “Zvejniekciems” notiek remontdarbi, 
bet netālu no skolas atrodas bērnu rotaļ-
laukums. Stundu laikā un arī starpbrīžos 
skolēni nedrīkst atrasties šajā rotaļlaukumā 
bez pieaugušajiem, bet grāmatas no kultū-
ras namā esošās bibliotēkas darbinieces pēc 
iepriekšēja pieprasījuma atnesīs uz skolu. 
Tas gan nenozīmē, ka bibliotēkas pakalpo-
jumi plašākai sabiedrībai nebūs pieejami. 

Lai mums visiem veiksmīgs jaunais 
mācību gads, jo septembrī sākas darbs, 
kas māca jautāt, bet katram “KĀPĒC?” 
ir savs “TĀPĒC...” – tikai vajag to meklēt 
un atrast!

         Nobeigums. Sākumu lasiet 7. lpp.


