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2010. gads Saulkrastos ir pārmaiņu gads un jau-
na attīstības posma sākums. Soli pa solim mērķtiecīgi 
sperot, Saulkrastus var pacelt uz augstākas latiņas, 
padarīt par interesantu, konkurētspējīgu un pievilcīgu 
novadu. Augusts šai soļu virknē izceļas ar jaunas 
sabiedriskas ēkas atklāšanu Saulkrastu centrā, Ai-
nažu ielā 13B. 

Par projekta norisi un ieguvumiem stāsta 
Saulkrastu novada domes priekšsēdētāja vietnieks 
Normunds Līcis: „Mēs jau sen to bijām pelnīju-
ši! Katra pilsēta sākas ar kvalitatīvu informāciju 
un labām tualetēm. Otrkārt, šajā vietā ir izbūvēts 
apgaismojums un tā būs pirmā izgaismotā izeja uz 
jūru, kas ir īpaši nozīmīgi domājot par Saulkras-
tu piedāvājumu ne tikai vasarā. Būvniecības gaita 
notika ne bez sarežģījumiem. Tā jaunais elektrības 

pieslēgums, kas tiks izbūvēts no Parka ielas transfor-
matora gar Bīriņu ielas malu, vēl tikai top. Projekta 
sākotnējā versijā bija plānotas tikai nelielas izmaiņas 
esošās ēkas arhitektūrā, taču laicīgi tika saprasts, ka 
tā būvēt vienkārši nedrīkst! Smaga darba rezultātā 
un pēc ilgas un neatlaidīgas Igaunijas-Latvijas pār-
robežu sadarbības programmas tehniskā sekretariāta 
pārliecināšanas, izdevās panākt, ka ēkas funkcija 
ir nedaudz plašāka un tās konstruktīvie risinājumi 
atbilstoši šī laika prasībām, kā arī daudz energo-
efektīvāki. Protams, palielinājās ēkas apjomi, taču 
ieguvām tualeti, kas pielāgota māmiņām ar bērniem 
un cilvēkiem ar pārvietošanās grūtībām, dušu un arī 
pludmales informācijas punktu. Ēkai ir pievienots 
centralizētais ūdensvads un kanalizācija, sakaru ka-
beļi, uzstādīta ugunsdrošības un apsardzes sistēmas. 
Pie ēkas novietoti velosipēdu turētāji un soliņi. Ir 
ielikts labs pamatakmens Saulkrastu centra teritorijas 
turpmākai attīstībai!”

No 17.augusta līdz 21.augustam notiks starp-
tautisks velobrauciens, kura laikā tiks apskatīta 
projekta partneru jaunizveidotā infrastruktūra. 18. 
augustā plkst. 14.00 velobrauciena dalībnieki iera-

dīsies Saulkrastos, lai būtu klāt rekonstruētās ēkas 
atklāšanā.

Projektu izstrādi un autoruzraudzību veica SIA 
„Forma” un arhitekts Māris Kārkliņš, būvdarbus SIA 
„INO”, būvuzraudzību būvinženieris Ivo Ungurs.

Rekonstrukcijas darbi tika veikti Latvijas – Igau-
nijas pārrobežu sadarbības programmas 2007. – 2013.
gadam projekta „Zilā karoga prasību nodrošināšana 
Baltijas jūras reģionā” („Beach Hopping”) ietvaros, 
kura īstenošanā iesaistītas 6 piejūras pašvaldības, 
tai skaitā, 4 Latvijas novadi - Saulkrasti, Jūrmala, 
Carnikava, Salacgrīva - un 2 Igaunijas pašvaldības - 
Haademeeste un Audru. Projekta mērķis ir pietuvināt 
projekta partneru pludmales Zilā karoga iegūšanai, 
kas ir apliecinājums peldvietas atbilstībai Eiropas 
drošības un kvalitātes standartiem. Būvniecības fi-
nansējuma kopējais apjoms 95211,00 LVL, no 
kura pašvaldības līdzfinansējums ir 15%.

Saulkrastu novada dome saka paldies visiem, kas 
palīdzēja un neatteica projekta tapšanā un veiksmīgā 
norisē – Inesei Dauškanei, Guntaram Zonbergam, 
Norbertam Saušam, Mārim Kārkliņam un pārējiem 
atbalstītājiem.
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Domes aktualitātes

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda 
piedziņu bezstrīda kārtībā

Piedzīt bezstrīda kārtībā no 31 personas nekustamā 
īpašuma nodokļa parādu un nokavējuma naudu par 
nekustamo īpašumu, piedziņu vēršot uz parādnieka 
naudas līdzekļiem, viņam piederošo kustamo un ne-
kustamo mantu.

Par zemes īpašuma platības izmaiņām
Apstiprināt nekustamā īpašuma “Strautiņi”, 

Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, kadastra apzīmē-
jums 80330010727, uzmērīto zemes platību – 1,81 ha. 

Par zemes nomas līguma noslēgšanu
Noslēgt zemes nomas līgumu bez apbūves tie-

sībām uz 3 gadiem par pašvaldībai piekrītošā zemes 
īpašuma “VEF-Pabaži 59”, Saulkrastu pag., Saulkrastu 
nov., kadastra apzīmējums 80330032730, 0,055 ha 
platībā nomu, nosakot nomas maksu gadā 1,5% apmērā 
no zemes īpašuma kadastrālās vērtības.

 
Par zemes nomas līguma noslēgšanu

Noslēgt ar Lailu Balodi zemes nomas līgumu 
bez apbūves tiesībām uz 5 gadiem par Saulkrastu 
pašvaldības zemes īpašuma kadastra apzīmējums 
80130031411, daļas 480 kv.m platībā nomu, nosakot 
nomas maksu gadā 70% apmērā no zemes īpašuma 
kadastrālās vērtības.

Par zemes nomas līguma noslēgšanu
Noslēgt zemes nomas līgumu uz 10 (desmit) 

gadiem ar DKS “Gaisma”, “Liepaine”, ”Mežvidi”, 
“Zeme” par Saulkrastu pašvaldības zemesgabala 3,8 
ha platībā “Ceļi d/s Mežvidi”, kadastra apzīmējums 
80330021701, daļas 0,1094 ha platībā iznomāšanu 
veikala un saimniecības ēkas uzturēšanai. 

Par grozījumiem zemes nomas līgumā ar 
SIA “ARCO DEVELOPMENT SAULKRASTI”

Pagarināt 24.01.2008. noslēgtā zemes nomas līgu-
ma Nr. 01/08/19.2 punkta 2.2. izpildes termiņu par 12 
kalendārajiem mēnešiem – līdz 03.08.2011., noslēdzot 
rakstisku vienošanos.

Par grozījumiem zemes nomas līgumā ar 
SIA “MARE SPORTS”

Izdarīt šādus grozījumus 01.03.2004. noslēgtā 
zemes nomas līgumā:

1. Papildināt līguma sadaļu “Nomnieka tiesības un 
pienākumi” ar punktu 5.1.4., izsakot to šādā redakcijā:

“5.1.4. Nomnieks norēķinās par saņemto ūdeni 
un kanalizāciju pēc viņa uzstādītā ūdens skaitītāja 
rādījumiem, nolasot tos mēneša pēdējā datumā. Par 
saņemto ūdeni un kanalizāciju saskaņā ar Iznomātāja 
iesniegto rēķinu Nomnieks maksā Iznomātāja norādītā 
kontā līdz nākošā mēneša desmitajam datumam,.”

2. Par veiktajiem grozījumiem noslēgt rakstisku 
vienošanos.

Par zemes lietošanas mērķa maiņu
Mainīt zemes lietošanas mērķi nekustamiem 

īpašumiem:
1. Neibādes iela 1, Zvejniekciems, Saulkrastu 

pagasts, Saulkrastu novads, kadastra apzīmējums 
80330010358, platība 0,1458 ha;

2. Neibādes iela 3, Zvejniekciems, Saulkrastu 
pagasts, Saulkrastu novads, kadastra  apzīmējums 
80330010359,  platība 0,1705 ha;

3. Neibādes iela 5, Zvejniekciems, Saulkrastu 
pagasts, Saulkrastu novads, kadastra apzīmējums 
80330010368, platība 0,1878 ha;

4. Neibādes iela 7, Zvejniekciems, Saulkrastu 
pagasts, Saulkrastu novads, kadastra apzīmējums 
80330010372, platība 0,1901 ha;

5. Neibādes iela 9, Zvejniekciems, Saulkrastu 
pagasts, Saulkrastu novads, kadastra apzīmējums 
80330010382, platība 0,1368 ha no “individuālo 
dzīvojamo māju apbūve, kods 0601”, uz “zeme, uz 
kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, 
kods 0101”, nosakot zemes lietošanas mērķi atbilstoši 
zemes īpašumu pašreizējai izmantošanai.

Par nekustamā īpašuma nodokļa 
atvieglojuma piemērošanu

Piemērot nekustamā īpašuma nodokļa atvieglo-
jumu 90% apmērā 1 personai un 50% 1 personai.

Par uzturēšanās izdevumu apmaksu 
dienas aprūpes centrā „Gaismas stars”

Apmaksāt personas uzturēšanās izdevumus 
dienas aprūpes centrā „Gaismas stars” reizi mēnesī 
(laika posmā no 01.07.2010. līdz 30.06.2011.). 
Vienas dienas izmaksa dienas aprūpes centrā ir 
Ls 7,60. Apmaksa tiek veikta pēc piestādītajiem 
rēķiniem no sociālā budžeta.

Par ievietošanu Saulkrastu pilsētas 
sociālās aprūpes mājā un uzturēšanās 

izdevumu apmaksu
Ievietot personu Saulkrastu sociālās aprūpes 

mājā. Segt starpību starp uzturēšanās izdevumiem 
Saulkrastu Sociālās aprūpes mājā un peronas pen-
sijas 90%, apmaksu veicot no Saulkrastu sociālās 
aprūpes mājas budžeta pēc piestādītajiem rēķiniem.

Par projektu „Speciālistu piesaiste 
plānošanas reģioniem, pilsētām un 

novadiem”
Projekta „Speciālistu piesaiste plānošanas reģio-

niem, pilsētām un novadiem” ietvaros, Saulkrastu 
novada domei nepieciešams piesaistīt šādus spe-
ciālistus:

 ■ projektu koordinators; 
 ■ vecākais eksperts. 

Par iekšējo noteikumu „Kārtība, kādā 
publicējama informācija par Saulkrastu 

novada pašvaldības amatpersonām 
izmaksāto atalgojumu” apstiprināšanu

Apstiprināt Saulkrastu novada domes iekšējos 
noteikumus „Kārtība, kādā publicējama informācija 
par Saulkrastu novada pašvaldības amatpersonām 
izmaksāto atalgojumu”.

Par saistošo noteikumu “Par Saulkrastu 
novada pašvaldībai piekrītošu vai 

piederošu neapbūvētu zemesgabalu, 
kurus iznomā sakņu (ģimenes) dārzu 
ierīkošanai, nomas maksas apmēra 

noteikšanu” pieņemšanu
1.Apstiprināt iesniegto saistošos noteikumu 

“Par Saulkrastu novada pašvaldībai piekrītošu vai 
piederošu neapbūvētu zemesgabalu, kurus iznomā 
sakņu (ģimenes) dārzu ierīkošanai, nomas maksas 
apmēra noteikšanu” projektu (pielikumā).

2.Saistošos noteikumus triju dienu laikā pēc 
to parakstīšanas rakstveidā un elektroniskā veidā 
nosūtīt atzinuma sniegšanai Reģionālās attīstības 
un pašvaldību lietu ministrijai.

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

4.Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā 
dienā pēc to pilna teksta publicēšanas bezmak-
sas informatīvajā izdevumā „Saulkrastu Domes 
Ziņas” un tie ir brīvi pieejami Saulkrastu novada 
domes ēkā.

Par IU „Zūzas” parāda norakstīšanu
Atļaut Saulkrastu novada domes centrālajai grā-

matvedībai norakstīt bezcerīgo un šaubīgo debitoru 
sarakstā esošo IU „Zūzas” parādu par telpu nomu 
jo uzņēmums, saskaņā ar LR Uzņēmuma reģistra 
datiem, likvidēts 04.01.2008.

Par līdzfinansējuma piešķiršanu projekta 
„Ambulatorās veselības aprūpes 

infrastruktūras uzlabošana Saulkrastu 
slimnīcā, nodrošinot stacionārās 
veselības aprūpes pakalpojumu 

sniedzēja pārprofilēšanu uz ambulatorās 
veselības aprūpes pakalpojumu 

sniegšanai” realizācijai
Piešķirt līdzfinansējumu Ls 14’135,27 (četr-

padsmit tūkstoši viens simts trīsdesmit pieci lati 27 
santīmi) ERAF projekta „Ambulatorās veselības ap-
rūpes infrastruktūras uzlabošana Saulkrastu slimnīcā, 
nodrošinot stacionārās veselības aprūpes pakalpojumu 
sniedzēja pārprofilēšanu uz ambulatorās veselības 
aprūpes pakalpojumu sniegšanai” realizācijai, pa-
lielinot SIA „Saulkrastu slimnīca” pamatkapitālu. 

Par saistošo noteikumu „Grozījumi 
Saulkrastu novada domes 27.01.2010. 

saistošajos noteikumos Nr. 3 “Par 
Saulkrastu novada domes 2010.

gada budžeta un speciālā budžeta 
apstiprināšanu””pieņemšanu

Pieņemt iesniegto saistošo noteikumu projektu 
„Grozījumi Saulkrastu novada domes 27.01.2010. 
saistošajos noteikumos Nr. 3 “Par Saulkrastu nova-
da domes 2010.gada budžeta un speciālā budžeta 
apstiprināšanu”” .

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

Saistošie noteikumi stājas spēkā nākošajā dienā 
pēc to parakstīšanas un tie ir brīvi pieejami Saulkras-
tu novada domes ēkā.

Par aizņēmuma ņemšanu Valsts Kasē
Ņemt aizņēmumu Valsts kasē 2010.gadā uz 2 

gadiem 31388.25 LVL apmērā vai ekvivalentu citā 
valūtā, ar Valsts kases noteikto procentu likmi pro-
jekta „Sociālās dzīvojamās mājas Ķīšupes ielā 14, 
Saulkrastos siltumnoturības uzlabošanas pasākumi” 
īstenošanai, aizdevuma atmaksu garantējot ar paš-
valdības budžetu.

domes sĒdes LĒmumi (28. 07. 2010.)

Saulkrastu novada dome 2010. gada aprīlī 
pieteica dalību Eiropas Reģionālā attīstības fonda 
finansējumam sociālo dzīvojamo māju siltumnotu-
rības uzlabošanai ar projektu „Sociālās dzīvojamās 
mājas Ķīšupes iela 14, Saulkrastos siltumnoturības 
uzlabošanas darbi”. Finansējumu bija iespējams ie-
gūt projekta dokumentācijas sagatavošanai, projekta 
būvuzraudzībai un autoruzraudzībai, ēkas energore-
sursu patēriņa samazināšanai, kā arī ēkas renovācijai 
vai rekonstrukcijai - jumta, logu un durvju atjauno-
šanai vai nomaiņai, fasādes atjaunošanai, kāpņu un 
ieeju atjaunošanai un, ja nepieciešams, pielāgošanai 
personām ar funkcionāliem traucējumiem. 

Šī gada jūlijā Saulkrastu novada dome saņēma 
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras atzinumu, 
ka projekts ir apstiprināts. 

Projektu plānots ieviest no 2010. gada septembra 
līdz 2011. gada martam.

Saulkrastu novada domes
projektu vadītāja,

anita Līcesociālā dzīvojamā māja Ķīšupes ielā 14.

Ķīšupes ielā 14 tiks veikti siltumnoturības uzlabošanas darbi
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Deputātu viedoklis

2009. gada 13. jūlijā Saulkrastu novada domē 
notika pirmā ‘jaunā’ deputātu sasaukuma domes 
sēde. Kopš tā laika domē notikušas 24 domes 
sēdes un vēl vairāk komiteju sēdes. Manuprāt, po-
pulārākais jautājums, kas tiek uzdots deputātiem, 
ir: „Ko tad esiet labu paveikuši gada laikā?” Gads 
taču ir pietiekami ilgs laiks, lai Jūsu darbinieks 
(deputāts) varētu sniegt atskaiti savam darba de-
vējam (Jums kā vēlētājam), vai ne?

Esmu sagatavojis izvērstu deputāta atskaiti par 
savu darbu Saulkrastu novada domē. Šī atskaite 
tiks nogādāta katra saulkrastieša mājas pastkastē, 
kā arī, tiks publicēta atjaunotajā portālā www.
saulkrastos.lv, kur to ir iespējams arī komentēt. 
Ar savu piemēru sniegt atskaiti, mudināšu arī citus 
domes deputātus apkopot savus padarītos darbus 
un sniegt atskaiti saviem vēlētājiem.

Neskatoties uz to, ka esmu opozīcijā, esmu 
strādājis, lai izpildītu tos solījumus, kurus so-
lījām vēlētājam pirms gada. Neapgalvošu, ka 
visas pozitīvās izmaiņas domē notikušas mana 
darba rezultātā, jo, protams, nozīmīgākās balsis 
domē ir pozīcijas deputātiem, taču, ar aktīvu rī-
cību, līdzdarbību, iejaukšanos un arī kritizēšanu, 
esmu pozitīvi ietekmējis domes darbu: 1) domes 
darbs kļuvis atklātāks. Ir iespējams iegūt visu 
informāciju par pieņemtajiem un pieņemamajiem 
lēmumiem, uzlabojusies domes mājaslapas un 
avīzes saturiskā kvalitāte, daudzas domes sēdes 
ir iespējams noskatīties internetā; 2) nepārtraukti 
pieprasu un saņemu atskaites par finanšu darī-
jumiem gan domē, gan pakļautajās institūcijās, 
tādējādi, cenšos novērst iepriekšējā sasaukumā 
pieļautās nelikumības finanšu darījumos; 3) tu-
vākajā laikā tiks pabeigta sabiedriskās tualetes 
būve Saulkrastu centrā, ir labiekārtoti „Koklīšu” 
un „Katrīnbādes” stāvlaukumi, uzsākts darbs pie 
līdzīgām būvēm citās Saulkrastiem nozīmīgās 
vietās; 4) solījums par nodokļu atlaidēm šobrīd 
diemžēl nav izpildīts. Tas ir saistīts ar pilnībā 
mainījušos finanšu situāciju valstī; 5) ir apvienots 
Saulkrastu kultūras un sporta centrs; 6) notiku-
si kadru mainība domē, darbu zaudējuši vājākie 
speciālisti, piemēram, projektu vadītājs, vairāki 
juristi, sociālie darbinieki. Tomēr, joprojām domē 
un tai pakļautajās institūcijās, piemēram, Kultūras 
un sporta centrā, ir darbinieki, kuru darba kvali-
tāte būtu steidzami jāuzlabo; 7) sadarbībā ar Lat-
vijas Universitāti ir veikts apjomīgs pētījums par 
dzīvi Saulkrastos. Pētījuma rezultāti tiks publicēti 

Saulkrasti ir kūrortpilsēta, kuras viena no 
galvenajām vērtībām ir jūra un smilšu pludma-
le. Saulkrastu novadā tā stiepjas 18 km garumā. 
5,3km garumā pludmalei piekļaujas dabas parks 
„Piejūra”. Ņemot vērā, ka Cauri Saulkrastiem ved 
auto maģistrāle „Via Baltica” un Saulkrastu tuvu-
mā atrodas milzīgs daudzums dārzkopības sabied-
rību, lielākā daļa atpūtnieku ierodas Saulkrastos 
ar autotransportu. 

Ik gadu, sākoties peldsezonai, Saulkrastos ak-
tualizējas jautājums par autotransporta plūsmas or-
ganizāciju un papildus autostāvvietu nepieciešamī-
bu. Vietējie iedzīvotāji sūdzas par atpūtnieku auto 
novietošanu pretī iebrauktuvēm zemesgabalos, 
par atkritumu kalniem, kas tiek atstāti mašīnām 
aizbraucot, atsevišķās ielās faktiski tiek paralizēta 
normāla auto transporta pārvietošanās un jo īpaši 
avārijas dienestu piekļūšana īpašumiem. Ar priežu 
mežu apaugušās kāpas ļoti cieš no lielā cilvēku 
pieplūduma un to neorganizētas kustības teritorijā 
vietās kur nav izbūvēti gājēju ceļi. 

Tikšanās reizēs ar iedzīvotājiem un Saulkrastu 
uzņēmējiem autotransporta plūsmu organizēšanas 
problēmas tiek paceltas visai bieži. Izskanējuši 
visdažādākie ierosinājumi, tajā skaitā par iespē-
ju ieviest iebraukšanas maksu vasaras mēnešos. 
Ņemot vērā esošo situāciju, Saulkrastu novada 
dome plāno rudens – ziemas periodā izstrādāt 
autotransporta attīstības koncepciju novada 
teritorijā. Pieņemtie risinājumi tiks apspriesti 
sabiedriskajā apspriešanā un iekļauti jaunajā Te-
ritorijas plānojumā. Daļu no plānotā ceram ieviest 
dzīvē jau nākošajā vasarā.

Tomēr esmu pārliecināts, ka caurlaižu sistēma 
Saulkrastos netiks veidota. Runa varētu būt par 
vienotas samaksas ieviešanu par autotransporta 
novietošanu jūras tuvumā pašvaldībai piederoša-

jos īpašumos un ielās. Kā galvenā autostāvvietu 
izveides teritorija piekļūšanai pludmalei tiek 
plānota Saulkrastiem cauri ejošā ceļa viena puse. 

Daļa atpūtnieku vēlas atpūsties dabas parka 
teritorijā, citi tieši meklē labiekārtotas pludmales 
un plašas atpūtas iespējas. Tāpēc daļu teritorijas 
plānojam saglabāt maksimāli dabīgu un neskartu, 
bet daļā veikt kvalitatīvus labiekārtošanas dar-
bus. Tiek izstrādāti risinājumi atpūtnieku plūsmu 
organizācijai un jaunu, saistošu atpūtas vietu iz-
veidei, kas būtu izmantojamas ne tikai vasarā, 
bet piesaistītu cilvēkus Saulkrastiem visa gada 
garumā. Tuvākajās dienās tiks pabeigta pludma-
les informācijas punkta un mūsdienu prasībām 
atbilstošas sabiedriskās tualetes būvniecība, kas 
ļaus peldvietai „Centrs” saņemt Zilā karoga peld-
vietas statusu. 

Ir izstrādāts skiču projekts pludmales laukuma 
un gājēju promenādes izveidei visvairāk noslo-
gotajā teritorijā starp Bīriņu un Raiņa ielām, kur 
vecāki ar bērnu ratiņiem un vecāka gadagājuma 
ļaudis priecāsies par iespēju pastaigāties gar jūr-
malu nebrienot līdz potītēm pa smiltīm, staigājot 
pa piesaules promenādi un pasēžot piejūras terasē, 
ka jaunieši un bērni labprāt spēlēsies un aktīvi 
atpūtīsies rotaļu un spēļu norā, ka visi saules 
nogurdinātie labprāt vēros jūru un pastaigāsies 
paēnas promenādē vai atpūtīsies zem nojumēm un 
saulessargiem, ka katrs labprāt noskalosim ogas, 
kājas vai padzersimies ūdeni pie ūdens krāna, ka 
labprāt sauļosimies aizvēja terasē vējainākās un 
dzestrākās pavasara un rudens dienās, ka klausī-
simies vakara koncertu saulrieta terasē.

Normunds Līcis,
saulkrastu novada domes priekšsēdētāja 

vietnieks Tautsaimniecības, attīstības un vides 
komitejas vadītājs

Deputāta vārds, 
uzvārds

Pieņemšanas laiki un vieta

Andris Dulpiņš Katra mēneša pirmās nedēļas pirmdienā no 9:00 – 11:00, Zvejniekciema 
vidusskolā

Līga Vaidere Katra mēneša pēdējās nedēļas pirmdienā no 10:00 – 12:00, Saulkrastu novada 
domē, 9.kab.

Armands Krūmiņš Katra mēneša otrās nedēļas trešdienā no 12:00 – 14:00, Saulkrastu novada 
domē, 9.kab.

Santa Ancāne Pirmdienās no 11:00 – 13:00, Saulkrastu slimnīcā, Ainažu 34

Ilze Pētersone Pirmdien, 23.augustā  no 15:00 – 17:00, Saulkrastu novada domē, 9.kab.

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

Guna Lāčauniece Katra mēneša pirmās nedēļas otrdienā no8:00 – 17:00, Zvejniekciema vidusskolā

Artūrs Ancāns Katra mēneša otrās nedēļas trešdienā no 17:00 – 19:00, Saulkrastu novada 
domē, 9.kab.

Ervīns Grāvītis Pirmdienās no 11:00 – 12:00 un 14:00 – 18:00, Saulkrastu novada domē 2.stāvā, 
202.kab.

Normunds Līcis Pirmdienās no 11:00 – 12:00 un 14:00 – 18:00, Saulkrastu novada domē 2.stāvā, 
208.kab.

Daiga Buša Katra mēneša otrās nedēļas pirmdienā no 10:00 – 12:00, Raiņa ielā 7

Andris Silavnieks Katra mēneša pirmās nedēļas pirmdienā no 16:00 – 18:00, CATA telpās, Akācijas 
ielā 7

Normunds 
Starpcāns

Katra mēneša pirmajā pirmdienā no 16:00 – 18:00, Saulkrastu novada domē, 
9.kab.

Māris Vītols Katra mēneša otrās nedēļas pirmdiena no 16:00 – 18:00, Saulkrastu novada 
domē, 9.kab.

Guntars Zonbergs Katra mēneša trešajā trešdienā no 15:00 – 17:00, Saulkrastu novada domē, 9.kab.

Atbildība septembrī un tiks izmantoti turpmākajā domes 
darbā; 8) uzsākts darbs pie ekoloģisko problēmu 
novēršanas Skultes ostā; 9) dibinātas vairākas 
jaunas sabiedriskas organizācijas un biedrības, to 
starp dzīvokļu īpašnieku biedrības; 10) ir veikta 
tehnisko iespēju izpēte Skultes ostā veidot jahtu 
piestātni. Šobrīd notiek darbs pie finansu resursu 
piesaistes.

Kopā esmu iesniedzis aptuveni 70 iesniegu-
mus, pieprasījumus un ierosinājumus.

Ja atceraties, uzsākot darbu, nosaucu galvenos 
pīlārus, uz kuriem domē balstīšu darbu: godīgums, 
atklātība, ētika, taupība, darbs un kontrole. Šodien 
gribu pievienot vēl vienu: atbildība.

Ja man kāds jautās, vai esmu gada laikā iz-
darījis daudz, atbildēšu: „Maz. Ļoti maz!” Es tam 
varu nosaukt ļoti daudz iemeslus (esmu opozīcijā; 
nekādi neizdodas aktivizēt iedzīvotāju līdzdalību 
norisēs; esmu piedzīvojis personīgo ekonomisko 
krīzi, tādēļ nebija pienācīgi daudz laika veltīt 
sabiedriskajam darbam domē; utt.), tomēr, nākot 
strādāt domē, biju pārliecināts, ka spēšu daudz 
vairāk, neskatoties ne uz kādām grūtībām. Tā-
dēļ, šajā mirklī, kad domē nostrādāts gads, bet 
jāstrādā vēl trīs, man nevis jāmeklē vaina citos, 
bet jāspēj formulēt savas kļūdas. Man jārod citi 
veidi, kā realizēt tās ieceres, par kurām esmu 
solījis saviem vēlētājiem. 

Es nešaubos, ka es atradīšu pareizos veidus, 
kā strādāt. Tomēr, vienam ir ļoti grūti. Ja strādā 
viens, ir vajadzīgs veltīt daudz vairāk enerģijas. 
Tādēļ man ir vajadzīga Jūsu palīdzība. Šajā laikā 
ik mēnesi esmu organizējis 12 tikšanās ar vēlētā-
jiem. Uz tām kopumā ir atnācis 1 cilvēks. Ja mēs 
dzīvotu ideālā vidē, tad, tas būtu labs rādītājs. 
Šobrīd tas vairāk norāda uz to, ka vēlētāji gaida 
izmaiņas, kuras paši ietekmēt vai nu slinko vai 
netic savām spējām.

Dārgā N kundze! Es nekad neuzzināšu, ka B 
ielā ir C problēmas. Tās nekad netiks novērstas, 
ja Jūs pati man par tām nepastāstīsiet.

Godātais R kungs! Es nekad neuzzināšu, ka 
domes darbinieks F bijis ar Jums rupjš vai nebija 
pieklājīgs vai kompetents, ja Jūs man to nepateik-
siet. Un F nekad nestrādās labāk, ja viņam kāds 
neuzšaus ar pātagu.

Deputāts nav dievs, kas visu zina, visu māk 
un visu izdarīs. Deputāts ir ceļš uz izmaiņām -  
Jūsu ceļš. Aicinu izmantot šo ceļu! Ne tikai man 
ir atbildība pildīt solījumus. Jums ir atbildība 
deleģēt man darba uzdevumu. Sāciet, beidzot, 
dzīvot atbildīgāk!

artūrs ancāns,
saulkrastu novada domes deputāts

Par transporta 
kustības organizāciju 

Saulkrastos

Atcerējos šo saldsērīgās dziesmas piedziedā-
jumu, kad prātoju, kā aicināt pie kārtības domes 
priekšniekus. Ko darīt, ja viena, divu, trīs… un 
pat 112 iedzīvotāju vēstuli Saulkrastu domes va-
dība atstāj bez atbildes vai arī tās sniedz ar kavē-
šanos? Varbūt vēstuļu autoriem jāsapulcējas pie 
domes nama un zem priekšsēdētāja Ervīna Grāvīša 
vai vietnieka Normunda Līča logiem jānodzied 
„Tikai no tevis nav vēstules, tikai no tevis tās 
gaidu es…“. Lai pozitīvāk.

Taču skumjā realitāte ir tāda, ka jau piemi-
nētie 112 Saulkrastu iedzīvotāji atbildi uz savu 
protesta vēstuli par kāpu meža izciršanu nesaņēma 
likumā noteiktajā termiņā. Vietnieks N. Līcis to 
sagatavoja tikai pēc neatlaidīga atgādinājuma. 
Taču ir daudz citu vēstuļu un iesniegumu, uz 
kuriem atbildes vispār nav sniegtas. Manā rīcībā 
ir domes lietvedes apstiprināta informācija, ka 
no 2010. gada marta līdz jūnijam dome nav at-
bildējusi likumā noteiktajā kārtībā vismaz uz 8 
iesniegumiem. Iespējams, ka šis skaitlis būtu pat 
lielāks, ja tiktu veikta šā gada saņemto dokumentu 
reģistrācijas žurnāla pārbaude.

Kārtību, kā un kādā termiņā iestādēm jāsniedz 
atbildes uz fizisku vai juridisku personu iesnie-

gumiem, nosaka Iesniegumu likums, informācijas 
saņemšanu un izmantošanu fiziskai personai regulē 
arī Informācijas atklātības likums. Iesniegumu 
likuma 5. pants skaidri nosaka: „Iestāde atbildi 
pēc būtības sniedz saprātīgā termiņā, ņemot vērā 
iesniegumā minētā jautājuma risināšanas stei-
dzamību, bet ne vēlāk kā viena mēneša laikā no 
iesnieguma saņemšanas, ja likumā nav noteikts 
citādi.“

Ierosinu domes priekšsēdētājam  
E. Grāvītim:

 ■ Organizēt pārbaudi par Iesniegumu liku-
ma un Informācijas atklātības likuma ievērošanu 
Saulkrastu novada domes lietvedībā par laika 
periodu no 2009. gada 13. jūlija līdz 2010. gada 
13. jūlijam;

 ■ Nodrošināt Iesniegumu likuma un Informā-
cijas atklātības likuma normu ievērošanu Saulkras-
tu novada domes darbā;

 ■ Informēt Saulkrastu iedzīvotājus par 
veiktajiem pasākumiem informatīvajā izdevumā 
„Saulkrastu Domes Ziņas“.

ilze Pētersone,
saulkrastu novada domes deputāte 

Tikai no tevis nav vēstules
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Pēc Saulkrastu novada domes pasūtījuma uzsākts 
darbs pie pilsētas pludmales parka izveides. 

2010. gada 28. jūlijā Saulkrastu novada domes 
zālē notika projekta „Saulkrastu peldvietas „Centrs” 
nepieciešamā infrastruktūra un labiekārtojums” sa-
biedriskā apspriešana.

Ar projektu iepazīstināja projekta autore, arhi-
tekte un ainavu arhitekte Kristīna Briķe: „Projekta 
ietvaros veikta teritorijas ainavas analīze, izvērtēta 
gājēju plūsmas, skatu punkti, apaugums.

Projektā izstrādāts risinājums Bīriņu ielas - gājē-
ju ceļa turpinājumam līdz pludmalei, paredzot plašus 
laukumus, vairākas atpūtas vietas un tirdzniecības 
vietas. Tāpat paredzēta vieta nelielas pārvietojamas 
skatuves novietnei, lai nākotnē būtu iespējams rīkot 
jaukus kultūras pasākumus svētku laikā. No Bīriņu 
ielas līdz Raiņa ielai plānota 3,0m plats bruģēts, 
izgaismots gājēju ceļš, ar atsevišķiem atpūtas lau-
kumiņiem, kas ainaviski vijas no kokiem brīvajās 
un cilvēku iestaigātajās vietās, izmantojot dabiski 
veidojušos reljefu. Tuvāk pludmalei tiks izvietotas 
koka laipas, bet starp koka laipām un gājēju ceļu 
atradīsies rotaļu un sporta laukumi dažāda vecuma 
bērniem un jauniešiem.

Ceram, ka mammas ar bērnu ratiņiem un vecāka 
gadagājuma ļaudis priecāsies par iespēju pastaigā-
ties gar jūrmalu nebrienot līdz potītēm pa smiltīm, 
staigājot pa piesaules promenādi un pasēžot piejū-
ras terasē, ka jaunieši un bērni labprāt dauzīsies un 
aktīvi atpūtīsies rotaļu un spēļu norā, ka visi saules 
nogurdinātie labprāt vēros jūru un pastaigāsies paēnas 
promenādē vai atpūtīsies zem nojumēm un saules-
sargiem, ka riteņi velonovietnēs netraucēs nevienu 
kājāmgājēju, ka katrs labprāt noskalosim ogas, kājas 
vai padzersimies ūdeni pie ūdens krāna, ka labprāt 
sauļosimies aizvēja terasē vējainākās un dzestrākās 
pavasara un vasaras dienās, ka klausīsimies vakara 
koncertu saulrieta terasē, augusta naktī pēc zvaigžņu 
vērošanas atradīsim ceļu uz pilsētu pa izgaismotu 
ceļu. Pēc projekta realizācijas cilvēkiem tiks radī-
ta iespēja staigāt tikai pa ierīkotajiem celiņiem un 
laukumiem, panākot erodētās teritorijas pakāpenisku 
atjaunošanos. 

Rezultātā parka tēlu veidos priežu mežs, dēļu 
klāja celiņi un laukumi, betona bruģa segums ar 
viļņa motīvu, saulrieta krāsas saulessargi un nojumes, 
dažāda tipa sēdvietas, rotaļu ierīces un sporta spēļu 
aprīkojums, klūgu pinuma priekškāpu stiprinājumi 
un zedeņu tipa žoga priekškāpu norobežojumi, kā arī 
atsevišķas tirdzniecības vai nomas punktu vietas.”

Apspriešanas dalībnieki uzdeva jautājumus par 
labiekārtojuma risinājumiem, plānotajiem mākslas 
objektiem, koku ciršanu, tualetēm un auto noviet-
nēm, bet visilgākās debates bija par plānotā gājēju 
– velosipēdistu ceļa ieseguma materiālu un platumu.

skaidro projekta idejas autors, saulkrastu 
novada domes priekšsēdētāja vietnieks Normunds 
Līcis: 

Apskatot dabā vairākus variantus, promenā-
des novietne izvēlēta organiski iekļaujoties dabiski 
veidotā reljefā pus kāpas augstumā tādā kā terasē 
no kurienes veidojas visskaistākie skati uz jūru un 
saulrietiem. Iesegums plānots no betona bruģakmens, 
kas nodrošinās iespēju ērti un droši pārvietoties gan 
gājējiem, gan velobraucējiem, kā arī ērtu pastaigā-
šanos un kopšanu visa gada garumā, kas ir īpaši 
nozīmīgi Saulkrastu turpmākai attīstībai, jo koka 
laipas pierādījušas sevi kā ļoti slidens un īpaši ziemā 
grūti tīrāms materiāls. Tāpat nepieciešams novietot 
papildus tualetes bērnu rotaļu laukuma tuvumā, pie-
kļūt operatīvajam transportam, kas varētu būt īpaši 
svarīgi, iegūstot Zilā karoga pludmales statusu. Koka 
laipas plānotas tuvāk pludmalei, jo noskalošanas ga-
dījumā tās ir vieglāk atjaunojamas. Projekta ietvaros 
plānota vien atsevišķu koku nociršana, kas neradīs 

Saulkrastos notikusi „Jūras promenādes” 
projekta sabiedriskā apspriešana

negatīvu ietekmi uz vidi. Autostāvvietas plānots vei-
dot gar Ainažu ielas vienu pusi posmā no Bīriņu 
ielas līdz Vidrižu ielai. Projekta ietvaros galvenokārt 

plānots sakārtot pamatinfrastruktūru, atstājot vien 
vietas mākslas objektiem, kuriem risinājumi rastos 
pakāpeniski”.

Ar projektu līdz š.g. 16. augustam var iepazīties 
un savus priekšlikumus iesniegt Saulkrastu novada 
domē, Raiņa ielā 8, Saulkrastos.

Projekta idejas skice.
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Augusta sākumā turpinās „Saules republi-
kas” būvniecība Ainažu ielā 23 un Ainažu ielā 
25. Saulkrastu iedzīvotājiem īpaši aktuāla ir 
plānotā ietve no Ķīšupes tilta līdz A. Kalniņa 
ielas pieturai un gājēju ceļš gar Ķīšupi ar plā-
noto upes krasta labiekārtojumu, kas ļautu ērti 
no estrādes parka nokļūt līdz jūrai. Tāpat ļoti 

nepieciešams projektā plānotais bērnu rotaļu 
laukums. Projekta autors ir SIA arhitektu birojs 
„Sīlis, Zābers un Kļava”, būvuzņēmējs SIA „Uz-
ņēmējs”, būvuzraugs SIA „Būvprojektu vadības 
birojs”. Vēlam veiksmi projekta attīstītājiem un 
raudzīsim, lai plānotie risinājumi pilnībā tiktu  
realizēti.

Turpinās „Saules republikas” būvniecība

Jaunbūves „saules republikā”.

Pārmaiņas Saulkrastos

Viens no pilsētas simboliem ir puķu tirdziņš pilsētas centrā. Arī Saulkrastos ir šāds tirdziņš, kur jūlijā 
veikti labiekārtošanas darbi. Teritorijā izbūvēts bruģakmens iesegums un uzstādīti individuāli izgatavoti 
koka galdi ar soliem un plašu jumtu, kas tirgotājiem un pircējiem ļauj patverties no karstajiem saules 
stariem vai lietus. Turpmāk īpaša uzmanība tiks pievērsta, lai tirgotāji tirdzniecības vietā neatrastos  
alkohola reibumā.

Saulkrastu estrāde pēdējos gados ir zaudējusi savu spožumu gan mākslinieciskās kvalitātes gan lab-
iekārtojuma ziņā. Jūnija mēnesī veikti visi aktuālākie darbi, lai Saulkrastu estrāde ar prieku varētu rīkot 
pilsētas svētkus un uzņemt māksliniekus un skatītājus. Rekonstruēta parka apgaismojuma sistēma, labiekārtota 
estrādes aizmugurējā daļa līdz tiltiņam, uzstādīti jauni soliņi un atkritumu tvertnes, kā arī daļēji sakārtotas 
mākslinieku telpas. No jūlija mēneša estrādes apsaimniekošana nodota PA „Saulkrastu kultūras un sporta 
centrs”, kuras direktore Judīte Krūmiņa turpmāk sola īpaši rūpēties par pasākumu māksliniecisko kvalitāti 
un rīkot estrādes parkā pasākumus, kas ir piemēroti šāda tipa estrādei un noteiktam skatītāju daudzumam, 
nekonkurējot ar deju klubiem. Patlaban lielākā problēma ir auto novietņu trūkums, tāpat nepieciešams 
atjaunot skatītāju solu rindas un iesegumu, ierīkot bērnu rotaļu laukumu. Jau nākamajā gadā pašvaldība 
plāno turpināt uzsāktos labiekārtošanas darbus, lai estrādes parks kļūtu par skaistu un ainavisku pastaigu 
un atpūtas parku dažāda vecuma saulkrastiešiem.

Vai šogad pārmaiņas sagaidīsim arī šeit?

Šajā gadā vēl neredzētā apjomā turpinās re-
novācijas darbi Saulkrastu pirmsskolas izglītības 
iestādē „Rūķītis”. Tikko pilnībā ir pabeigta tualetes 
rekonstrukcija grupiņā „Taurenītis”, vēl turpinās 
darbi „Ezītī”, kā arī tiek mainīti avārijas stāvoklī 
esošie kanalizācijas stāvvadi. 

Ņemot vērā bērnudārza vecāku padomes ie-
rosinājumus, ir uzstādīts ne tikai ēkas fasādes 
apgaismojums, bet arī 4 divpusējas laternas gar 
bērnudārza žogu Stirnu ielā, panākot drošu pārvie-
tošanos pa izgaismotu gājēju ceļu no bērnudārza 
vārtiņiem līdz autobusa pieturai Ainažu ielā un 
vienlaicīgi apgaismojot vismaz daļu bērnudārza 
teritorijas, kas ir īpaši aktuāli, lai bērni arī tumšajā 
rudens - ziemas periodā pēcpusdienās varētu iziet 
pastaigāties svaigā gaisā.

Savukārt, sadarbībā ar „Saulkrastu sabiedriskā 
labuma organizāciju” notiek bērnudārza žoga rekons-
trukcijas darbi. Darbu ietvaros tiek demontēts esošais 

un uzstādīts jauns „paneļu” tipa metāla žogs 1,80m 
augstumā. Esošā bīstamā iebrauktuve bērnudārzā A. 
Kalniņa un Stirnu ielu krustojumā tiks likvidēta un 
jaunie vārti atradīsies tieši pretī saimniecības ieejai 
Stirnu ielā. Kaut arī tiks saglabāta esošo ieejas vārti-
ņu vieta, tiks izbūvēti arī jauni gājēju vārtiņi blakus 
autotransporta vārtiem. Bērnudārza teritorijai tiks 
pievienota arī ilgu laiku pamestā „vecā bērnudārza” 
teritorija, nodalot avārijas stāvoklī esošo būvi, tādā 
veidā atrisinot bīstamo situāciju un parādās iespēja 
izveidot spēļu laukumu jaunai grupiņai.

„Saulkrastu sabiedriskā labuma organizācija” 
aicina vecākus būt atsaucīgiem un izstāstīt saviem 
bērniņiem par sekām, kas var rasties, dodoties ārpus 
bērnudārza teritorijas bez vecāku klātbūtnes, kamēr 
notiek žoga uzstādīšanas darbi.

Pēc žoga izbūves kopīgi meklēsim iespējas 
kaut daļēji ierīkot ietvi un autostāvvietas Stirnu 
ielā jau šajā gadā.

Bērnu dārza „Ŗūķitis” renovētā fasāde.

Bērnudārzā top žogs!
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Š.g. jūlija sākumā pašvaldības SIA „Saulkrastu 
slimnīca” noslēdza līgumu ar Veselības ekonomi-
kas centru un Saulkrastu novada domi par Eiropas 
Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansēta 
projekta īstenošanu. Projekts „Ambulatorās veselī-
bas aprūpes infrastruktūras uzlabošana Saulkrastu 
slimnīcā, nodrošinot stacionārās veselības aprūpes 
pakalpojumu sniedzēja pārprofilēšanu uz ambulato-
rās veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu” tiks 
īstenots darbības programmas 2007.-2013.gadam 
“Infrastruktūra un pakalpojumi” apakšaktivitātes 

3.1.5.1.2. „Veselības aprūpes centru attīstība” ie-
tvaros. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas 
ir LVL 94 235.16, no tām ERAF finansējums - 
LVL 80 099.89. Projekts tiks īstenots Saulkrastu 
slimnīcas ēkās Ainažu ielā 34, Saulkrastos. Projek-
ta ietvaros paredzēts veikt ēkas iekšējo renovāciju 
un rekonstrukciju, kā arī nodrošināt pieejamību 
pacientiem ar funkcionāliem traucējumiem. Pro-
jektā paredzēta arī medicīnas ierīču un aprīkojuma, 
kā arī datortehnikas un mēbeļu iegāde. Projektu 
paredzēts īstenot 9 mēnešu laikā.

8.jūlijā zvejniekciemieši Jānis Brikmanis (20.g.) 
ar draugiem Kārli Skujiņu un Ivaru Samusu devās 
uz jūru peldēties. Neviens no viņiem nevarēja iedo-
māties, ka šajā dienā viņi veiks patiesu varoņdarbu 
– izglābs divu cilvēku dzīvības.

„ Ar Kārli un Ivaru jūrā peldējāmies. Bija diez-
gan augsti viļņi un peldoties varēja just, ka spēcīga 
straume rauj jūras dziļumā”, stāsta Jānis, „ pēkšņi 
dzirdēju kliedzienus. No sākuma īsti nevarēja saprast, 
ka sauc palīgā. Tad pamanīju trīs meitenes, no ku-
rām vienai virs ūdens bija tikai rokas . Nedomājot 
metos palīgā. Pats ieniru, pacēlu meiteni virs ūdens 
un palīdzēju viņai izkļūt ārā. Pēc tam redzējām, ka 
vēl kāds puisis pats ar saviem spēkiem netiks ārā 
no ūdens. Mēs ar Kārli un Ivaru sastājāmies ķēdē, 
sadevāmies rokās un vilkām puisi no dziļuma ārā.”

Uz jautājumu, vai bail nebija, Jānis atbild, ka 
tajā brīdī, kad steidzies palīgā par to domājis ne-
esot, bet pēc notikušā sapratis, ka tas varēja beigties 
traģiski ne vien pusaudžiem, bet arī viņam pašam.

Izglābtie pusaudži bijuši no Latgales, kuri ar 
klasi atbraukuši uz Saulkrastiem ekskursijā. Neliels 
pulciņš pusaudžu, skolotājai nezinot, devušies uz 
jūru peldēties. Turklāt vairāki no viņiem jūru redzēja 
pirmo reizi ,un pieredze peldēties jūrā stipra vēja un 
augstu viļņu laikā viņiem nebija.

Pēc notikušā, izglābtie pusaudži un viņu kla-
ses biedri, kuri atradās pie jūras, bijuši vārdos ne-
izsakāmi pateicīgi drosmīgajiem un izlēmīgajiem  
glābējiem.

Šis gadījums pierāda – mūsu vidū ir jaunieši, 
kuri spējīgi uz pašaizliedzīgu un varonīgu rīcību ! 

Jānis ar draugiem izglābj 
divus pusaudžus 

Jānis Brikmanis.

Piesaistīts Eiropas Savienības 
finansējums Saulkrastu 
slimnīcas attīstībai

Cienījamie poliklīnikas un slimnīcas  apmeklētāji!

Vadītājam, kurš novietojis automobili 
ar šīm zīmēm apzīmētajā stāvvietā, pēc 
Ceļu satiksmes noteikumiem automobiļa 
salonā pie priekšējā stikla jānovieto in-
formācija par laiku, kad transportlīdzeklis 
novietots stāvvietā .

 Ja Jūs poliklīnikā atrodaties ilgāku 
laiku kā 1 h, tad lūgums- poliklīnikas 
reģistratūrā vai pie speciālistiem, pie ku-
riem esat uz konsultāciju vai procedūrām, 
paņemt dienas atļauju, kuru, tāpat kā ceļu 
satikmes noteikumos paredzēts, jānovieto 
automobiļa salonā pie priekšējā stikla.

slimnīcas administrācija

Ja esat ieradušies uz poliklīniku ar savu auto transportu, 
kuru novietojat poliklīnikas stāvvietā-lūgums pievērst uzma-
nību ceļa zīmēm, kas novietotas pie slimnīcas stāvvietas:

Ceļa zīme Nr. 532-  
Stāvvieta 

Zīmes apakšdaļā ir 
papildzīme

Stāvēšanas ilgums 
–ar norādi 1 h  

Šo papildzīmi lieto 
kopā ar  532. 

zīmi. 

Lai arī patlaban izskatās, ka dzīvojam tropu joslā 
un aukstais laiks, kad nepieciešams apsildīt dzīvok-
ļus vēl ir tālu aiz kalniem, tomēr SIA „Saulkrastu 
komunālserviss” (SKS) vērš uzmanību un atgādina, 
ka ir jāsamaksā iekrājušies parādi par siltuma piegādi 
iepriekšējā sezonā. Tāpat SKS brīdina, ka tām mā-
jām, kuru dzīvokļu īpašniekiem ir līgumsaistības ar 
SKS, un kas nebūs vismaz 85% apmērā apmaksājuši 
parādu par apkuri, rudenī siltums netiks pieslēgts.

SKS direktors Guntars Ozoliņš uzsver : „ Aicinu 
iedzīvotājus, kuriem ir iekrājušies parādi, tos nomak-
sāt, jo rudenī mums nebūs finanses, lai nodrošinātu 
siltuma piegādi. Patlaban komunālserviss ir kreditējis 
parādniekus, un citur nepieciešamā nauda ir aizgājusi 
norēķiniem par kurināmo un citu ar siltuma ražošanu 
saistīto izdevumu segšanai. Diemžēl mums bija jā-
sper radikāli soļi ,un uz šo brīdi tiesā ir nodotas 56 
parādsaistību lietas. Ja lieta ir nodota tiesā un parāds 
netiek samaksāts, sekas var iestāties ļoti nopietnas, 
t.i., tiesa var lemt par parādnieka bankas konta arestu 
vai īpašuma atsavināšanu.”

Likumdošana nosaka, ja iedzīvotājs 3 mēnešus 
ir kavējis rēķinu apmaksu, pakalpojumu sniedzējam 
ir tiesības parādsaistības iesniegt tiesā. 

„Lai palīdzētu iedzīvotājiem, kuriem ir radušās 
grūtības ar komunālserviss sniegto pakalpojumu 
apmaksu, esam mūsu klientus aicinājuši noslēgt 
vienošanos, kas paredz parāda maksājumu termiņa 
pagarinājumu, maksājumu grafiku sastādot atbilstoši 
klienta iespējām. Tomēr jātgādina, no noslēgtā vieno-
šanās ir precīzi jāpilda, pretējā gadījumā vienošanās 
tiek lauzta un tiek sniegta prasība tiesā. Visu jūniju 
notika akcija, kuras laikā, apmaksājot visu nenomak-
sāto rēķinu pamatsummu, kas sakrājušies par komu-
nālservisa sniegtajiem pakalpojumiem, iedzīvotājiem 
tika anulēta aprēķinātā kavējuma nauda. Jāatzīst, ka 
ļoti maz mūsu klientu izmanto piedāvātās iespējas. 
Vēlreiz gribu atgādināt, ka, ja radušās grūtības ar 
pakalpojumu apmaksu, sazināties ar komunālservisa 
darbiniekiem pa tālr. 67951361 un risināt izveidoju-
šos situāciju”, norāda G.Ozoliņš.

sia „saulkrastu komunālserviss”

No 9.- 12.jūlijam vizītē uz Vidzemi, tai skaitā, 
Saulkrastu novadu, ieradās divas Baltkrievijas plaš-
saziņu līdzekļu pārstāvju un tūrisma profesionāļu 
grupas, lai iepazītos ar tūrisma piedāvājumu.

10 un 12. jūlijā viesi iepazinās ar atpūtas kom-
pleksa „Minhauzena Unda” Saulkrastu velosipēdu mu-
zeja, mūzikas kluba „Katrīnbāde”, atpūtas kompleksa 
„Baltic Inn” un pludmales atpūtas centra „Koklītes” 
piedāvājumu, kā arī apmeklēja Balto kāpu.

Vizīti Latvijā organizēja Vidzemes tūrisma asoci-
ācija, Tūrisma attīstības valsts aģentūra, lidsabiedrība 
„AirBaltic” , Latvijas vēstniecība, tūrisma uzņēmēji 
un tūrisma informācijas centri.

Saulkrastu Tūrisma informācijas centrs pateicas 
viesnīcas „Minhauzena Unda” vadībai par atsaucību 
un laipno viesu uzņemšanu!

informāciju sagatavoja,
Gita memmēna

Informējam, ka kopš jūlija sākuma SIA 
„Saulkrastu komunālserviss” (SKS) darbu uzsācis 
ūdens uzskaites patēriņa kontrolieris. Kontroliera 
darba pienākumos ietilpst ūdensskaitītāju stāvokļa 
un to derīguma termiņa kontrole, kā arī citu ar 
ūdens patēriņu un uzskaiti saistīto jautājumu pār-
baude. 

Turpmāk regulāri tiks veiktas ūdens patēriņa 

pārbaudes. Pēc kontroliera pieprasījuma, iedzīvo-
tājiem jāuzrāda ar SKS noslēgtie līgumi un cita 
dokumentācija, kas apliecina ūdens pieslēguma liku-
mību, kā arī jānodrošina piekļuve ūdensskaitītājiem.

 Ikvienam iedzīvotājam pie kura dzīvoklī pār-
baudē ieradies kontrolieris, ir tiesības pieprasīt 
ūdens uzskaites kontroliera darba apliecību.

sia „saulkrastu komunālserviss”

Baltkrievijas plašsaziņu līdzekļu 
pārstāvji un tūrisma profesionāļi 
iepazīst Saulkrastu novadu

Baltkrievijas žurnālisti un tūrisma speciālisti Baltajā kāpā.

darbu sācis ūdens uzskaites patēriņa kontrolieris

Parādniekiem netiks pieslēgta apkure



72010. gada augusts

Aktualitātes

7

svētdien, 29.augustā, plkst.15:00 Zvejniek-
ciemā, viesu nama ‘’Aizvēji ‘’ dārzā, aicinām uz 
Latvijas Radio 2 dibinātāja Ulda Dukas draugu tik-
šanos koncertā ‘’RUDENS ROZES’’.

Kā parasti, jau ceturto gadu, sirsnīgi tiek gaidīti 
visi tie ļaudis, kam sirdij tuva ir latviešu mūzika 
un, kas klausās latviešu Radio 2, kur vienmēr skan 
dziesmas dzimtajā valodā.

Piemiņas koncertu idejas autore un programmas 
veidotāja Baiba Meldere saka, ka draugus vajag at-
cerēties ne tikai viņu klātbūtnē, bet arī prombūtnē, 
jo ikviena šķiršanās ir atkal atkalredzēšanās atmiņās.

Jau ceturto gadu koncerta norisi Saulkrastu no-
vadā nodrošina Saulkrastu kultūras un sporta centrs. 

Kā katru gadu kopā ar mums būs Ulda draugi 
dzīvē un mūzikā- Daila Martinsone un vokālais an-

samblis ‘’Dzeguzīte’’ un Dailes teātra aktieris Jānis 
Paukštelo. Esam bezgala pateicīgi maestro Raimon-
dam Paulam, kurš arī ir piedalījies šais koncertos, 
un protams ,gaidīsim viņu arī šogad.

Šogad koncertā savus drauga sveicienus sūtīs 
pašmāju duets ‘’Sandra’’. Pirmo reizi pie mums 
ciemosies duets ‘’Inga un Normunds’’no Rēzeknes 
ar savām bezgala sirsnīgajām dziesmām.

Koncerta otrā daļā muzicēs Viktors Lapčenoks 
un Andrians Kukuvass  kopā ar Kristapa Krievkalna  
instrumentālo grupu.

Vēlies dzirdēt skaistas latviešu dziesmas, no-
teikti nāc pie mums ,jo kopā visi nosūtīsim atceres 
sveicienus Uldim Dukam. Šogad mūsu draugam 4. 
augustā būtu palikuši 55.gadi.

Uz tikšanos ‘’Aizvējos’’ !

X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju 
svētkos Rīgā sevi apliecināja Saulkrastu novada 
Zvejniekciema vidusskolas 178 jaunie dejotāji, dzie-
dātāji un citi mākslinieki, kuri, centīgi un atbildīgi 
strādājot, uzvarēja visās svētku atlases kārtās. Ko-
pumā svētkos Rīgā no 2010. gada 6. līdz 11. jūlijam 
piedalījās 31 tūkstotis dalībnieku.

Mācību gada noslēgumā beidzās visas X Latvijas 
skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku atlases skates 
un konkursi, kuros vairāk nekā 100 tūkstoši Latvijas 
skolēnu demonstrēja labu māksliniecisko sniegumu. 

Dziesmu svētku kopkorī dziedāja 5. - 9.klašu 
koris un vidusskolas jauktais koris, ko vada Antra 
Deniškāne; kopīgajā sadancošanā iekļāvās 3., 4. un 
7., 8. klašu deju kolektīvi (vadītāja Judīte Krūmiņa), 
kā arī pūtēju orķestris (vadītājs Miervaldis Leja). 

Svinot Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju 
svētku piecdesmito gadskārtu, svētku organizācijā 
tika ievērots pēc iespējas vairāk videi draudzīgu 
nosacījumu: svētku atribūtikas un gājiena nofor-
mējuma izvēle, iepakojuma materiāli, kā arī citi. 

Tādēļ bērnu un jauniešu vizuālās un lietišķās mākslas 
konkursā “Ritmu spēles”, kā arī mākslas konkursā 
„Tērpies zaļāk” Zvejniekciema vidusskolas jaunie 
mākslinieki rādīja darbus, kuros izmantoti videi 
draudzīgi materiāli vai kuros iekļautas idejas, kā 
saglabāt apkārtējo vidi.

 Šajos konkursos uzvarēja un dalībai svētkos 
tika izvirzīti interešu izglītības pulciņš “Adatiņa” 
(vadītāja Guna Lāčauniece) ar darbiem “Liepupe” un 
“Cimdiņš”; Vizuālās mākslas pulciņš (vadītāja Māra 
Alena) un Kokapstrādes pulciņš (vadītājs Jevgeņijs 
Grabčiks), kur tika sagatavoti darbi “Brīnumainā 
pasaule”, “Maija un Paija”, kā arī pamatskolēnu 
grupas darbs - spēle “Lielvārdes josta”. 

Savukārt Vērmanes dārzā 2. klases skolnieks, 
Vides pulciņa (vadītāja Svetlana Grūbe) dalībnieks 
Armands Grūbe demonstrēja savu darbu “Eksperi-
menti ar gāzēm”. 

Priecājamies un lepojamies par mūsu Zvejniek-
ciema vidusskolas mākslinieku veikumu X Latvijas 
skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos!

Kad līst lietus, mēs redzam tikai daļu no tā 
daudzuma, kas nolīst tuvumā. Lietus ūdeņi strauji 
iesūcas zemē, saplūst ar citiem ūdeņiem, un pēc 
laika ar acīm tas vairs nav redzams. Vienmēr tā 
ir kā veldze zemei, lai tā zaļotu dodot labu ražu 
un nesot augļus.

Tāpat ir ar mīlestības darbiem. Tika to, ko 
saņemam, mēs ieraugam, un vēl mazāk spējam 
aptvert ,ko dāvā mums cilvēki ,kas ir blakus ar 
savām rūpēm un gādību.

Mūs – Madonas novada GROSTONAS skolas 
bērnus un pieaugušos ar Saulkrastiem vieno ilgga-
dīga draudzība caur bērniem. Bērni, kuri atraduši 
audžuvecākus, lielu ģimeni, mājas un skolu Gros-
tonā. Esam pateicīgi par sadarbību ar Saulkrastu 
novada domi, īpaši bāriņtiesas darbiniekiem par 
to darbu ko viņi veic ar sirsnību un atbildību. Ar 
patiesu mīlestību Grostonas skolā vienmēr tiek 

gaidīta bāriņtiesas priekšsēdētāja Baiba Meldere, 
ko bērni vienkārši sauc par mīļo Baibas tanti.

Mūsu lielajai un draudzīgajai Grostonas drau-
dzei šajā vasarā piepulcējušies jauni draugi no 
Zvejniekciema - Līga un Armands Vaideri.

Ar šo rindiņu palīdzību īpaši vēlamies pa-
teikties viesu nama ‘’Aizvēji’’ saimniekiem par 
dāvanu- 10 bērniem no Grostonas skolas 4 dienas 
dzīvot un pašiem saimniekot ‘’Aizvējos’’.

Kā saka paši bērni: “Aizvējos’’ ir lieliski, 
patīkami, mājīgi ,mierīgi, superīgi un stilīgi, un 
jūra-gluži blakus. Palīdzot citiem, neprasot par 
to samaksu, tu iegūsi to, kas tev vajadzīgs, lai 
dzīvotu. Liels paldies !

Turpmāk kā ļoti mīļus draugus gaidīsim ciemos 
Grostonā-nu jau jaunajā Kristiāna Dāvida pamatskolā.

Pateicībā un sirsnībā, 
skolotāja antra dzene

6.jūlijā Saulkrastu novada domes Sociālo die-
nestu apmeklēja delegācija no Vācijas, kuras sastāvā 
bija Frankfurtes pie Mainas un Ķelnes jaunatnes 
lietu speciālisti un sociālie darbinieki, un Vācijas 
Federālās ģimenes, senioru, sieviešu un jaunatnes 
lietu ministrijas pārstāvji un Latvijas Republikas 
Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) Jaunatnes 
politikas nodaļas pārvaldes vecākā referente Marika 
Galilejeva, kā arī Siguldas, Ogres un Cēsu sociālie 
un jaunatnes darbinieki. Vizītes laikā tika apmeklēts 
Sociālais dienests, Ģimenes atbalsta centrs „Saulespu-
ķe” un notika tkšanās ar domes priekšsēdētāju Ervīnu 
Grāvīti, kuras laikā Vācijas viesi tika iepazīstināti ar 
darbu ar jaunatni Saulkrastu novadā, lielākais akcents 
tika likts uz sociālās sistēmas, sociālo pabalstu un 
atbalsta metodikas izklāstu Latvijā un novadā, kā 
arī tika pārrunātas abu pušu turpmākās sadarbības 
iespējas.

Vācijas delegācija Latvijā uzturējās no 5.līdz 
9.jūlijam, kuras laikā devās pieredzes apmaiņā arī 
uz Siguldas, Cēsu un Ogres Sociāliem dienestiem, 
Jauniešu iniciatīvu centriem, Jaunatnes veselības 
centru un Ģimenes atbalsta centru, kā arī tikās 
ar IZM Jaunatnes politikas nodaļas pārstāvjiem. 
Pēdējā dienā IZM notika apaļā galda diskusija un 
turpmākās sadarbības jaunatnes jomā plānošana, 
kurā piedalījās ne tikai uzņemošo pašvaldību spe-
ciālisti un Vācijas pārstāvji, bet arī IZM Jaunatnes 
politikas nodaļas speciālisti un Politikas koordinā-
cijas departamenta direktore Dace Ratniece, kura 
jau tās dienas vakarā sniedza ziņojumu un pārskatu 
par Latvijas - Vācijas pieredzes apmaiņu ministrijas 

Valsts sekretāram Marekam Gruškevicam. 
Galvenais ieguvums no apmaiņas vizītes ir 

Saulkrastu vārda popularizēšana pasaulē un perso-
nīgie kontakti, kas nākotnē varētu pavērt savstarpēju 
sadarbību, kā arī idejas un projekti, lai attīstītu, piln-
veidotu un izveidotu centru novada jauniešiem un 
ģimenēm gan no sociāli nelabvēlīgām, gan sociāli 
stabilām vidēm izglītoties, atpūsties, satikties, veikt 
higiēnas pasākumus un pat pārlaist kādu nakti, ja 
mājās ir konflikts vai vardarbība. Centram jābūt pla-
šam, gaišam, personu motivējošam un uzrunājošam, 
uzsvaru liekot uz iespēju jauniešiem iegūt dažādas 
sociālās prasmes. 

Abas vizītes notika saskaņā ar Latvijas Repub-
likas Izglītības un zinātnes ministrijas un Vācijas 
Federālās ģimenes, senioru, sieviešu un jaunatnes 
lietu ministrijas parakstītu sadarbības protokolu 
saskaņā ar Jaunatnes politikas valsts programmas 
apakšsadaļu „Starptautisku protokolu par sadarbī-
bu jaunatnes politikas jomā īstenošana ar Beļģiju 
(Flandriju) un Vāciju”. 

Latvijas - Vācijas sadarbības protokola koor-
dinators Saulkrastos ir Sociālā dienesta sociālais 
darbinieks darbam ar ģimenēm un bērniem Sigita 
Kliedere, kura piedalījās visās aktivitātēs Latvijā 
un 2009.gada oktobrī bija pieredzes apmaiņas vizītē 
Frankfurtē pie Mainas, kad konkursa kārtībā no 48 
pretendentiem tika izvēlēti 6 sociālie darbinieki un 
jaunatnes lietu speciālisti no Latvijas.

sigita Kliedere,
sociālais darbinieks darbam ar ģimenēm un 

bērniem

Pirmā tikšanās 
  mūzikas specialitāšu audzēk-

ņiem: 
Zvejniekciemā, Ostas ielā 15 – 1. 

septembrī plkst. 17.00
 vizuāli plastiskās mākslas spe-

cialitātes audzēkņiem:
Saulkrastos, Raiņa ielā 8 

(Saulkrastu novada domē) – 2. sep-
tembrī plkst. 15.00

Zvejniekciemā, Atpūtas ielā 1b – 
2. septembrī plkst. 17.00

X Latvijas skolu 
jaunatnes dziesmu un 
deju svētkos Rīgā
Saulkrastu novadu pārstāvēja 
Zvejniekciema vidusskolas kolektīvi

saulkrastu novada pārstāvji X skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku gājienā.

Paldies par dāvāto 
prieku pie jūras

Sociālo dienestu 
apmeklē delegācija no 
Vācijas

Aicinām uz Ulda Dukas 
piemiņas koncertu

Vidzemes jūrmalas 
Mūzikas un mākslas skola 
uzsāk jauno mācību gadu!

Jaunu audzēkņu uzņemšana
 mūzikas specialitātēs:
6. septembrī plkst. 18.00 Zvejniekciemā, Ostas ielā 15;
7. septembrī plkst. 18.00 Saulkrastos, Raiņa ielā 8 (Saulkrastu 

novada domē).
 Vizuāli plastiskās mākslas specialitātē:
6. septembrī plkst. 18.00 Zvejniekciemā, Atpūtas ielā 1b (Kul-

tūras namā “Zvejniekciems”, 4. stāvā);
7. septembrī plkst. 18.00 Saulkrastos, Raiņa ielā 8 (Saulkrastu 

novada domē, ieeja no pagalma puses).
Detalizētāka informācija interesentiem pa tālr: 
26715060 (mūzikā); 26563226 (mākslā).
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Sludinājumi

Mazais pērļu gliemezīt,  
Vai tu vari pasacīt,  

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

Jūlijā reģistrētie jaundzimušie
roze Briede

kristers krauklis
Vivita anna Briede

ustīne Laska mežgale

izrādes
14. augustā pl.19.00 visus aicina optimis-

tu šovs jeb muzikāli izklaidējoša komēdija „ 
optimisti nāk!!! Muzikāli humoristiski izklai-
dējošā izrādē „ OPTIMISTI NĀK!” būs netica-
mi lielas balvas (konkursantiem), pārpratumi un 
izlīgumi, nesaprašanas un pārprašanas, bet visiem 
pārpratumiem par spīti dominēs superlabvēlīga at-
mosfēra un kopā dziedāšanas prieks. Izrādē skanēs 
grupas „Labvēlīgais Tips” dziesmas aktieru izpildīju-
mā, un visu augšminēto izdzīvos Olga Dreģe, Dace 
Bonāte, Valdis Lūriņš, Egils Melbārdis, Ivars Puga, 
Harijs Ozols un Zigurds Neimanis.

Literāro pamatu kompilējis un režiju caurvijis 
Zigurds Neimanis.

Muzikālo materiālu darinājis Kristaps Kriev-
kalns.

Biļetes iespējams iegādāties „Biļešu Paradīze” 
- www.bilesuparadize.lv un arī Saulkrastos – k/n 
„Zvejniekciems” (P.-Ss. 10.00 – 20.00) un Saulkrastu 
sporta centrā (katru dienu 10.00 – 20.00)

izstādes
No 13. augusta Saulkrastu domes zālē būs 

apskatāma saulkrastieša, jubilāra Borisa Samu-
sa darbu izstāde. Boriss Samuss ir vecmeistaru 
un klasiskās glezniecības stila piekritējs, vien-
mēr attēlojis savos darbos Latvijas ainavas no 
dažādiem novadiem. Pats mākslinieks saka: ” 
Dievs radīja Latvijas dabu ļoti skaistu. Grū-
ti novaldīties un šo skaistumu neiemūžināt.” 
Tieši tāpēc par viņa darbu galveno iedvesmas 
avotu kalpo meži, pļavas, jūra un citi apkārt esoši 
dabas objekti. Ar vārdu “māksla” Samuss saprot 
visu, kas radīts skaists un apkārtējiem baudāms. 
Jāpiebilst, ka mākslinieks pavisam nesen nosvi-
nēja savu 85. Jubileju. Tikšanās ar mākslinieku 
gaidāma 13. augustā pl. 18.00 saulkrastu domes 
lielajā zālē.

koncerti
Augustā Saulkrastos atkal skanēs ērģeļmūzika 

– sestdien, 14. augustā pl.15.00 Saulkrastu Pēteru-
pes ev. lut. baznīcā Saulkrastu ērģeļmūzikas dienu 
ietvaros būs klausāmi un skatāmi Latvijā pazīstami 
mūziķi – ērģelniece Kristīne Adamaite, saksofonists 
Artis Sīmanis un Gunta Davidčuka (soprāns), kuri 
apvienosies programmā „Lauku fantāzija”. Šogad 
izskanēs  latviešu komponistu mūzika ērģelēm 
– būs klausāmi skaņdarbi, ko ērģelēm uzrakstī-
juši V.Dārziņš, D.Aperāne, A.Žilinskis, J.Mediņš, 
U.Prauliņš un M. Zariņš. 

Uģa Prauliņa fantāzija alta saksofonam un ērģe-
lēm Fantasia rustica tapusi 2008. gadā Umurgas Sv. 

Marijas baznīcas atjaunotajām ērģelēm. Komponists 
par šo darbu stāsta: „Fantāzijā ieskanas ainas no 
aizvadītajām vasarām Umurgā pie vecmāmiņas un 
krustmātes – mājiņā iepretim Umurgas baznīcai. 
Baznīcas gailis ir viens no pirmajiem bērnības ie-
spaidiem. Ieskanas arī agrās jaunības gadu romantika 
un 70-to gadu motoriska ekspresija. 

70-to gadu vidū esmu pieskāries baznīcas ērģe-
lēm, bet pēc 33 gadiem notiek saviļņojoša atgrie-
šanās.Izskaņā – prieks un gaviles par atjaunotni, 
par paaudžu atdzimšanu un Latvijas atkopšanos.  
Par to arī mūsu programmas kopīgais stāsts. 
Prieks un pateicība par esību, par dzimto vie-
tu, par cīruli debesīs, par sapņiem uz zemes. 
Par skaisto, ko varam saskatīt, glabāt un vairot.” 
Programmas “mugurkauls” ir simtgadnieka Marģera 
Zariņa svīta ērģelēm Kurzemes baroks, bet noslēgu-
mā – Ērika Ešenvalda jaundarbs Laudate Dominum.

svētdien, 29. augustā pl.15.00 viesu namā 
„Aizvēji” gadskārtējais Ulda Dukas piemiņas kon-
certs „Rudens roze”. 

svētdien, 29. augustā, pl. 18.00 Flamenko deju 
klubs “Duende” aicina uz vasaras deju nometnes 
noslēguma koncertu Zvejniekciema kultūras namā. 
Koncertā piedalīsies Duende flamenko dejotājas, 
Lietuvas flamenko dejustudijas “Tientos” dejotā-
jas, kā arī profesionāli flamenko mākslinieki no 
Spānijas - Frančeska Grimas un Andrejs Vujičičs.

sports
sestdien, 14.augustā aktīvās atpūtas centrā 

„Koklītes” norisināsies 2010. gada Latvijas čem-
pionāta posms ūdens motocikliem „Saulkrastu kauss 
2010”. Dalībnieku reģistrācija 10:00 – 10:30,da-
lībnieku sapulce 11:00,treniņbraucieni 11:15,pirmā 
dalībnieka starts 12:00.

sestdien un svētdien, 21.- 22. augustā 
saulkrastu pludmalē, sporta un izklaides centrā 
“Koklītes” notiks pirmais Saulkrastu pludmales MIX 
turnīrs Ultimate Sunshine 2010. Komandu skaits:  
max 16 MIX komandas (5 spēlētāji uz laukuma, 
3 vai 2 sievietes uz laukuma). Tuvāka informācija 
http://www.viavalmierafk.lv/ un http://www.koklites.
lv/. reģistrācija (pieteikšanās + dalības maksa) 
līdz 12.augustam!

sestdien,28.augustā no pl.11.00 Saulkrastu 
sporta centrā notiks Saulkrastu atklātais čempionāts 
- Latvijas reitinga sacensības šautriņu mešanā. Pie-
dalīsies sportisti no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas, 
ka arī labākie Saulkrastu šautriņu metēji. Aicināti 
līdzjutēji. 

Pensionāru aktivitātes
Pensionāru tikšanās ar Domes vadību un de-

putātiem notiks otrdien, 7.septembrī plkst.13:00 
Domes zālē.

Jūlija mēnesī līdz par dažādiem pārkāpumiem 
aizturētas un nogādātas RRPP Saulkrastu iecirknī 
tālāku darbību veikšanai 24 personas, tajā skaitā 
piecas nepilngadīgas personas.

03.07.2010. par atrašanos alkohola reibuma stā-
voklī aizturēts 1994. gadā dzimis jaunietis.

24.07.2010. aizdomās par autobusa pieturas stikla 
izsišanu iepretim kafejnīcai „Mare”, sadarbībā ar ap-
sardzes firmas SIA „TAIPANS” darbinieku aizturētas 
četras nepilngadīgas personas.

31.07.2010. pateicoties kāda Saulkrastu iedzī-
votāja aktīvai darbībai un sadarbojoties ar Valsts 
policijas darbiniekiem, aizdomās par stikla izsišanu 
autobusa pieturā Ainažu un Smilšu ielu krustojumā 
aizturēts jaunietis.

25.07.2010. pašvaldības policijas darbinieki sa-
darbībā ar Valsts robežsardzes darbiniekiem veica 
profilaktisku reidu Rīgas jūras līča iekšējos ūdeņos 
Saulkrastu novada teritorijā un Skultes ostas akva-
torijā, lai pārbaudītu, kā tiek ievēroti MK Noteikumi 
par kuģošanas līdzekļu satiksmi iekšējos ūdeņos. 
Reida laikā tika pārbaudīti 13 atpūtai un sportam 

paredzētie kuģošanas līdzekļi. Trijos gadījumos laivās 
nebija pietiekamā skaitā glābšanas vestes, bet divos 
gadījumos tās nebija vispār. Šiem vadītājiem pirmo 
reizi tika izteikts mutvārdu aizrādījums un tika lūgts 
doties uz krastu. Jāpiezīmē, ka par šo noteikumu 
neievērošanu var uzlikt naudas sodu no 20 līdz 30 
LVL, bet par atpūtas kuģu vadīšanu, ja nav attiecīgā 
atpūtas kuģa vadīšanas tiesību uzliek naudas sodu no 
100 līdz 150 LVL. 

Vienā gadījumā uzsākta lietvedība administratī-
vo pārkāpumu lietā un sastādīti divi administratīvā 
pārkāpuma protokoli par Saulkrastu novada domes 
saistošo noteikumu Nr. 4 (Saulkrastu pilsētas ar lau-
ku teritoriju administratīvās teritorijas un tajā esošo 
nekustamo īpašumu uzturēšanas un saglabāšanas 
noteikumi) 6. punktā noteikto prasību neievēroša-
nu – „Saulkrastu pašvaldības komercsabiedrībām 
atbilstoši noslēgtajam līgumam, dzīvokļu īpašnie-
ku sabiedrībām, nekustamā īpašuma u.c. teritoriju 
īpašniekiem, valdītājiem, pārvaldītājiem, lietotājiem 
un nomniekiem savos objektos jānodrošina terito-
rijas, pagalmu un piegulošās teritorijas kopšanu” 

( t. sk. zāles nopļaušanu. Zāles garums nedrīkst 
pārsniegt 15 cm). 

Par Saulkrastu novada domes saistošo noteiku-
mu Nr. 4 prasību neievērošanu, t.i. nepiedalīšanos 
pašvaldības organizētajā apsaimniekošanas sistēmā 
un līguma neslēgšanu ar atkritumu apsaimniekošanas 
organizāciju lietvedība administratīvo pārkāpumu lietā 
uzsākta desmit gadījumos un sastādīti trīsi administra-
tīvā pārkāpuma protokoli. Par šo pārkāpumu naudas 
sods fiziskām personām ir no 50 līdz 500 LVL, bet 
juridiskām personām no 300 līdz 1000 LVL. Vasaras 
sezonā pašvaldības policija pastiprinātu kontroli veiks 
t.s. dārzkopju kooperatīvo sabiedrību teritorijās.

Vienā gadījumā lietvedība administratīvo pār-
kāpumu lietā uzsākta par atkritumu dedzināšanu un 
vienā par ceļa piegružošanu.

Par apstāšanās – stāvēšanas noteikumu neievē-
rošanu sastādīti 174 administratīvā pārkāpuma pro-
tokoli – paziņojumi un par iebraukšanu kāpu zonā 
9 administratīvā pārkāpuma protokoli – paziņojumi.

saulkrastu novada pašvaldības policijas priekšnieks,
V. Kalniņš.

Saulkrastu novada dome
Raiņa iela 8, Saulkrastos,

Saulkrastu novadā, LV2160


Sabiedrisko attiecību speciāliste
Marika Grasmane

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

www.saulkrasti.lv 


Reģistrācijas nr. LV40003902247
Izdevējs: SIA „Mediju aģentūra A-Z”

Lienes iela 1 - 12, Rīga, LV 1009


Tirāža: 3500 eksemplāru

Par pašvaldības policijas paveikto jūlija mēnesī

saulkrastu novada dome 
sirsnīgi sveic nozīmīgajā 

jubilejā

Lidiju Smilgu

Gaidu Birutu Osīti

Āriju Zikmani

Leonoru Juri

Līviju Ķesteri

Zoju Lurinu

Annu Pavlovu

Rolandu Asarīti

Staņislavu Gardu

Ilmāru Janovu

Ludmilu Kapustjansku

Veltu Vītolu

Jāni Lāci

Jāzepu Blažēvicu

Irēnu Namnieci

Irēnu Geriņu

Andri Saulīti

Valēriju Zaicevu
saulkrastu novada dome 

izsaka līdzjūtību  
aizsaulē aizgājušo  

tuviniekiem 
marta Āboliņa             
20.05.1931.- 07.07.2010.

Brigita Valija keiša
14.08.1931.- 10.07.2010.

Hehts Vizulis
06.06.1928. - 15.07.2010.

rūdolfs Vilsons
15.05.1942. - 20.07.2010.

Valērijs gudimovs
04.09.1935. - 22.07.2010.

aleksandrs Černovs
30.06.1957. - 27.07.2010.

8

Paziņojums par 
Saulkrastu novada domes rēķinu 

apmaksu skaidrā naudā
Saulkrastu novada dome un A/S „Krājbanka” 

š.g. augusta sākumā parakstīja sadarbības līgumu, 
kas paredz, ka no 2010. gada 1. augusta Saulkrastu 
novada domes izrakstītu rēķinu apmaksa skaidrā 
naudā A/S “Latvijas Krājbanka” Klientu apkalpoša-
nas centros fiziskām un juridiskām personām ir par 
samazinātu komisijas maksu - 0.20 LVL.

Cienījamie lasītāji!
Lūgums atsaukties tos, kuriem ir kāda infor-

mācija par neģēļiem, kas regulāri demolē pietur-
vietas un izsit to stiklus. Neesiet vienaldzīgi un 
atsaucieties! Kopīgiem spēkiem atradīsim tos, kuri 
apzināti bojā visiem nepieciešamos publiskos ob-
jektus. Tālrunis 67142507 vai 67142525 (zvanītāja 
anonimitāte tiks garantēta).


