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Jau par tradīciju 
kļuvusī Lielā talka no-
tiks arī šogad, un arī 
šogad aicinām visus 
iedzīvotājus sestdien, 
30.  aprīlī, piedalīties 

talkā, lai kopīgi uzkoptu savu pilsētu un 
novadu. Talcinieki tiek aicināti pulcēties 
plkst. 10.00 divās vietās – Saulkrastos pie 
Domes ēkas un Zvejniekciemā pie kultūras 
nama “Zvejniekciems”. Talkas dalībniekiem 

tiks izdalīti cimdi, maisi un ierādīta sakop-
jamā teritorija.

Pie Domes ēkas būs pieejams transports, 
kas dalībniekus nogādās uz talkošanas vie-
tām.

No plkst. 13.00 stāvlaukumā Raiņa 
ielas galā pie jūras un pie kultūras nama 
“Zvejniekciems” visi talcinieki tiek gaidīti 
uz tradicionālo Lielās talkas zupu.

Saulkrastu novada Dome aicina zemes-
gabalu un ēku īpašniekus un nomniekus rast 

iespēju sakopt savu zemesgabalu un tam 
piegulošo teritoriju. Tāpat aicinām veikalu 
īpašniekus atjaunot informatīvās norādes, 
atkritumu urnas un soliņus.

Sīkāka informācija par Lielās talkas orga-
nizēšanu un norisi Saulkrastu novadā pieeja-
ma, zvanot pa tālr. 67142513 vai 29218153.

Pagājušajā gadā Lielajā talkā Saulkrastu 
novadā piedalījās vairāk nekā 1000 dalīb-
nieku, savācot gandrīz 250 m3 atkritumu.

Uz tikšanos Lielajā talkā!

Arī šogad pulcēsimies Lielajā talkā

Līdz šim Saulkrastu novadā informa-
tīvie materiāli tika izvietoti vien dažos 
noplukušos stendos uz ēku sienām pil-
sētas centrā, kas būtiski degradē pilsētas 
vizuālo tēlu un rada noplukušas pilsētas ar 
aplīmētām ēku sienām iespaidu. Savukārt 
pārējā novada teritorijā vispār nav ierīkoti 
informācijas stendi. Lai iedzīvotājiem un 
viesiem būtu ērtāk pieejama informācija 
par aktuālākajiem notikumiem novadā, 
plānots atteikties no „ēku sienu aplīmēša-
nas” un pakāpeniski visā pilsētā uzstādīt 
afišu stabus, kas vienlaicīgi būs interesanti 
vides objekti ar attiecīgās apdzīvotās vietas 
vietvārdiem. Ņemot vērā pilsētas lineāro 
struktūru, pilsētas viesiem būs īpaši inte-
resanti uzzināt, kur atrodas Katrīnbāde, 

Neibāde u.c. pilsētas rajoni, kā arī vietvārdi 
palīdzēs orientēties pilsētā. Savukārt iedzī-
votāji varēs lepoties un identificēt sevi kā 
attiecīgās vietas iedzīvotāji.

Līdz sezonas sākumam tiks uzstādīti 
pirmie 3 afišu stabi – Baltās kāpas rajo-
nā Inčupē, Bīriņu un Ainažu ielu stūrī 
un Zvejniekciemā Bērzu alejā pie veikala 
„Mego” autostāvvietas. Apkārt katram afišu 
stabam tiks ieklāts bruģakmens iesegums. 
Afišu stabu izgatavošanu pēc Harija Ze-
mīša skicēm veic SIA „Tarniks” meistara 
Andreja Petuhova vadībā un viena staba 
izmaksas ir 1248,81 LVL t.sk PVN.

Normunds Līcis,
Saulkrastu novada 

domes priekšsēdētāja vietnieks

Darbnīcā izgatavots pirmais 
Saulkrastu afišu stabs

Uzsāk rotaļu parka iekārtošanas darbus Zvejniekciemā
Līdz ar pavasara iestāšanos uzsākti darbi 

rotaļu parka ierīkošanai Zvejniekciemā. Ro-
taļu ierīces un soliņi tiks uzstādīti par kopējo 
summu 14000,00 LVL (bez PVN). Projektam 
ir piesasitīts elfla finansējums 75% jeb 
10500 LVL apmērā, kā arī izmantots domes 
līdzfinansējums. Savukārt labiekārtošanas 
darbi – celiņu ierīkošana, apgaismojuma un 
novērošanas kameru uzstādīšana par kopējo 
summu 12000 LVL tiks veikta par domes 
speciālā budžeta līdzekļiem - Skultes ostu 
maksām.

Šis būs pirmais šāda apjoma un veida 
parks Saulkrastu novadā, kas paredzēts tie-
ši bērniem un tiks pilnībā labiekārtots – ar 
jauniem celiņiem, soliņiem un rotaļu ierīcēm, 

lai bērni un viņu vecāki justos ērti, droši un 
komfortabli sakoptā, ainaviskā vidē. Parkā 
tiks uzstādītas rotaļu ierīces dažāda vecuma 
bērniem, pievienojot norādes ar laukuma iz-
mantošanas noteikumiem. Tāpat pirmo reizi 
Saulkrastu novadā tiks uzstādīta novērošanas 
kameru sistēma, kas pakāpeniski tiks attīstīta 
visos Saulkrastos galvenajās iedzīvotāju pul-
cēšanās vietās.

Tika noskaidrots, ka sākotnējie labiekār-
tošanas darbi Zvejniekciema kultūras nama 
apkārtnē notika ap 1960. gadu un tos vadījis 
saulkrastietis Ēvalds Krūkliņš. Krūkliņa kungs 
pastāstīja, ka tajā laikā strādājis zvejnieku kol-
hozā „Zvejnieks” par meistaru un, ņemot vērā 
viņa mežkopja izglītību un māku apieties ar 

mērinstrumentiem, kolhoza priekšsēdētājs 
Biezais, kurš ļoti rūpējies par sakoptu vidi 
un stādījumiem, norīkojis viņu par labiekār-
tošanas darbu vadītāju. Krūkliņa kunga rīcībā 
nodota strādnieku brigāde un darbi varējuši 
sākties. Tika nosprausti celiņi, līdzināta zeme 
un gatavota augsne, bet dārznieks Krēps gā-
dājis stādmateriālus. Tajā laikā paralēli tikuši 
lieti skolas pamati un būvēts balkons kultūras 
namam. Līdz mūsdienām ir saglabājušies stā-
dījumi, daļēji celiņu tīkls, bet soliņi jau beiguši 
pastāvēt. Kā lielākā dabas vērtība jaunveidoja-
majā parkā minama tolaik iestādītā skābaržu 
audze, kas ir vienīgā Saulkrastos un liels re-
tums Vidzemē vispār, jo šie koki sastopami 
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Domē

Pasaku par vecīti un ragaviņām zināt? Vecītis kļuva nespēcīgs, tāpēc dēls viņu 
aizveda ar ragaviņām uz mežu un atstāja. Vēlāk tomēr apdomājās un atveda 
atpakaļ, sak’, lai paša dēls neizrīkojas līdzīgi.

Pensionārus – ar ragaviņām 
uz “kartupeļu pagrabu”

Saulkrastu Domes deputātu vairākums 
nupat, 30. marta sēdē, nobalsoja “par ra-
gaviņām”, proti, nolēma, ka dienas centrs, 
kuru galvenokārt izmanto Saulkrastu vecā-
kā paaudze, no līdzšinējām telpām Domes 
ēkā jāpārvieto uz pagrabu Ainažu ielā 10. 
2009. gadā Domes vadības piešķirtā kamīn-
zāle dienas centra izveidošanai tagad Domes 
ēkā esot vajadzīga Domes darbiniekiem at-
pūtas telpas ierīkošanai. Atpūtas telpas vaja-
dzību sparīgi aizstāvēja partijas “Sabiedrība 
citai politikai” deputāte Selga Osīte, bet viņas 
kolēģis priekšsēdētāja vietnieks Normunds 
Līcis klāstīja, ka jaunā mājvieta pensionā-
riem būšot ļoti piemērota. Domes priekš-
sēdētājam Ervīnam Grāvītim, kā arī Sociālā 
dienesta vadītājai Anita Bogdanovai, kuri vēl 
2009. gada 23. septembrī sveica pensionāru 
padomi ar dienas centra sākumu Domes ēkā, 
sēdē nebija, ko teikt. E. Grāvītis tik vien kā 
bilda, ka Dome nevarot uzņemties ilgtermiņa 
saistības, paredzot centra atrašanos esošajās 
telpās vismaz 5 gadus.

Patiesībā pagrabs Ainažu ielā 10 nav 
piemērots dienas centra ierīkošanai. Tas 
nebija piemērots arī Saulkrastu tūrisma 
informācijas centra (TIC) darbībai, jo lie-
lākā problēma – telpu pieejamība – nebija 
atrisināma. Lai nokļūtu pagrabstāva telpā, 
jākāpj pa ļoti stāvām kāpnēm, turklāt kāpņu 
telpai ir tik zemi griesti, ka regulāri kāds 
no TIC apmeklētājiem apdauzīja galvu. 
Pašu telpu ir pārņēmis pastāvīgs pelējums, 
kuru neizdodas likvidēt ne ar apkuri, ne 
vēdināšanu, un tā ož kā slikti ventilēts kar-
tupeļu pagrabs. Pelējuma smaku reizumis 
“atsvaidzina” pārplūstoša kanalizācija tualetē. 
Tāpēc, savulaik esot Domes priekšsēdētāja 
vietnieces amatā, izvirzīju mērķi TIC no 

pagraba izcelt virszemē, kas arī izdevās.
Tagad deputāti E.  Grāvītis, N.  Līcis, 

S. Osīte, L. Vaidere, A. Krūmiņš, G. Zon-
bergs , A. Dulpiņš, G. Lāčauniece, A. Silav-
nieks, M. Vītols “kartupeļu pagrabā” grib 
iedzīt Saulkrastu pensionārus. Uz manu 
jautājumu, kā dienas centru varēs apmeklēt 
iedzīvotāji ar kustību traucējumiem, kas, 
piemēram, pārvietojas ratiņkrēslos, atbildes 
nebija.

Vai tāda ir pirmsvēlēšanu laikā solītā 
atbildīgā politika? Nesen daudzi politiski 
represētie pārsteigti konstatēja, ka mainī-
jušās prasības nekustamā īpašumu nodok-
ļa (NĪN) atlaides saņemšanai, taču Dome 
informāciju par izmaiņām iepriekš viņiem 
nesniedza. Aptuveni 50 padomju okupācijas 
režīmā cietušie ļaudis pirmajā pusgadā NĪN 
50 % atlaidi tā arī nesaņēma. Tāpat par labu 
darbu iedzīvotāju interesēs neliecina fakts, ka 
2 lappušu “biezie” saistošie noteikumi par 
materiālo pabalstu jaundzimušo vecākiem un 
politiski represētajiem Domes kabinetos ta-
puši gandrīz 2 mēnešus, lai gan finansējums 
palīdzībai jau bija piešķirts janvārī. Ar šādu 
ražību un attieksmi pret klientiem privāts 
uzņēmums sen būtu bankrotējis...

Aicinu Domes vadību noteikt optimālus 
termiņus normatīvo dokumentu sagatavoša-
nai, kā arī nodrošināt, lai iedzīvotāji saņem-
tu nepieciešamo informāciju par izmaiņām 
likumos.

Aicinu deputātus atcelt lēmumu, kas at-
balsta dienas centra pārcelšanu uz nepiemē-
rotām – grūti pieejamām jebkuram apmek-
lētājam, nepieejamām cilvēkiem ar kustību 
traucējumiem un veselībai kaitīgām – telpām 
Ainažu ielas 10 pagrabstāvā.

Ilze Pētersone, deputāte

Saulkrastu novada Dome
aicina pieteikties uz vakanto grāmatveža vietu

Amata pienākumi:
•	 veikt pašvaldības norēķinu kontu un skaidrās naudas uzskaiti informācijas sistēmā “Horizon”;
•	 salīdzināt nekustamā īpašuma nodokļu maksājumu datus ar nekustamā īpašuma nodaļu, veikt 

nekustamā īpašuma nodokļa norēķinu grāmatvedības uzskaiti informācijas sistēmā “Horizon”;
•	 sagatavot naudas plūsmas pārskatus;
•	 sagatavot nepieciešamo operatīvo informāciju, tostarp par pašvaldības norēķinu kontu, skaid-

rās naudas atlikumiem.

Prasības pretendentam:
•	 augstākā izglītība;
•	 vismaz 3 gadu pieredze grāmatveža, finanšu speciālista amatā pašvaldības iestādē;
•	 praktiskā darba pieredze informācijas sistēmā “Horizon” (ne mazāk kā 1 gads);
•	 augsta atbildības izjūta, precizitāte;
•	 spēja veikt situācijas, dokumentu analīzi, pieņemt lēmumu, to pamatot un prezentēt;
•	 spēja strādāt intensīvā un dinamiskā vidē;
•	 teicamas latviešu, vēlamas krievu un angļu valodas zināšanas;
•	 labas prasmes darbā ar datoru (MS Office, Word, Excel).

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

Motivācijas vēstuli, CV un atbilstību apliecinošos dokumentus lūdzam sūtīt uz Saulkrastu no-
vada Domi, Raiņa ielā 8, Saulkrastos, Saulkrastu novadā, LV 2160, vai uz e-pasta adresi dome@
saulkrasti.lv līdz 14. aprīlim ar norādi “Grāmatveža vakance”. Tālrunis uzziņām – 67951250.

Lai mazinātu nesapratni un kliedētu 
nevajadzīgo ažiotāžu par tā saucamā Die-
nas centra „pārvietošanu”, kā arī atsauco-
ties uz deputātes I.Pētersones sniegtajām 
ziņām, uzskatu, ka iedzīvotājiem ir svarīgi 
uzzināt patiesu informāciju, nevis tenden-
ciozu un uz emocijām balstītu viedokli, 
kas rada savstarpēju neuzticēšanos un 
parāda Domes deputātus un darbiniekus 
kā neliešus un ļaundarus.

Pirmkārt, vēlos vērst uzmanību, ka Dienas 
centrs kā tāds Domē nepastāv. Tas ir vēsturis-
ki izveidojies nosaukums, kuru telpa ieguva, 
lai novada pensionāru biedrības un arī citu 
sabiedrisko organizāciju biedriem, katram 
konkrētā laikā, būtu kur tikties. Lielākoties 
Dienas centru darbība ir saistīta ar iedzīvotāju 
sociālā atbalsta un sociālo prasmju attīstību, 
izglītošanu un brīvā laika pavadīšanas iespē-
jām. Tātad nevar uzskatīt, ka novada Domes 
Kamīnzālē darbojās Dienas centrs.

Otrkārt, pensionāru biedrība plāno pie-
dalīties projektā „Sprīdis labākai dzīvei” ar 
kura palīdzību būtu iespējams iegūt finanšu 
līdzekļus telpu remontam un aprīkojuma, 
piemēram, galdu un krēslu, iegādei. Arī no-
vada Dome ir pieņēmusi lēmumu finansiāli 
līdzdarboties. Ja projekts tiek atbalstīts, tas ir 
jārealizē konkrētā telpās, garantējot, ka tel-
pas tiks izmantotas projektā paredzētajiem 
mērķiem. Tā kā Kamīnzāle tuvākajā nākotnē, 
iespējams, būs nepieciešama Domes darbības 
nodrošināšanai, tad nav lietderīgi šīs telpas 

izmantot citām aktivitātēm.
Tāpēc, viens no risinājumiem, ir piedā-

vāt telpas Ainažu ielā, kur iepriekš atradās 
Saulkrastu tūrisma un informācijas centrs. 
Jaunās telpas būtu pieejamas sabiedriskajām 
organizācijām, tajā skaitā pensionāriem, kā 
tikšanās vieta sabiedrisko aktivitāšu veikšanai. 
Ainažu ielas telpas ir labiekārtotas, ir interneta 
pieslēgums, būs pieejams dators, tāpat ir atse-
višķs sanitārais mezgls. Jautājums par telpām 
vēl tiks izdiskutēts. 

Gribu uzsvērt, ka, lai īstenotu jaunas idejas 
un realizētu projektus, ikdienā nopietni un at-
bildīgi strādā Domes darbinieki un speciālisti, 
tajā skaitā arī Domes deputāti, un nav godīgi, 
ja nopelnus par paveikto darbu kāds deputāts 
pieraksta vienīgi sev. Turklāt deputāts, kurš 
ilgu laiku ir bijis Domes algotā darbā, ļoti labi 
pārzina dokumentu izstrādes kārtību un gaitu, 
un būtu nevietā Domei pārmest dokumentu, 
kuru izstrādē ir iesaistīta arī valsts pārvaldes 
institūcija, tapšanas gausumu. Kā arī nav ko-
rekti salīdzināt pašvaldības iestādi ar privātu 
uzņēmumu.

Ikvienā darbā mēdz būt nepilnības vai 
kļūdas, un tāpēc, lai risinātu problēmas paš-
valdībā, ir jāsadarbojas nevis jāizplata nepa-
tiesa informācija.

 Ja ir jautājumi vai priekšlikumi par 
pašvaldības darbu, iedzīvotāji var vērsties 
domē, pieņemšanas laikos vai zvanot pa tālr. 
67951250, e-pasts: dome@saulkrasti.lv .

Ervīns Grāvītis, Saulkrastu 
novada domes priekšsēdētājs

Jaunas telpas -  
jaunas iespējas pensionāriem

Uzmanību! 
Mainās Saulkrastu novada Domes darba laiks
Informējam, ka no 1. maija līdz 30. septembrim tiek mainīts Saulkrastu novada Domes 

darba laiks:
 ■ pirmdienās no plkst. 8.00 līdz 18.00 (pusdienu pārtraukums no plkst. 12.00 līdz 12.30);
 ■ otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no plkst. 8.00 līdz 17.00 (pusdienu pārtraukums 

no plkst. 12.00 līdz 12.30);
 ■ piektdienās no plkst. 8.00 līdz 13.00 (bez pusdienu pārtraukuma).

Līdz ar to tiek mainīti iedzīvotāju pieņemšanas laiki. Domes priekšsēdētājs, Domes 
priekšsēdētāja vietnieks un izpilddirektors iedzīvotājus pieņems pirmdienās no 11.00 līdz 
12.00 un no 13.00 līdz 18.00, savukārt pārējie speciālisti, tostarp Saulkrastu būvvalde, 
Saulkrastu Sociālais dienests un Saulkrastu bāriņtiesa, iedzīvotājus pieņems pirmdienās 
no 10.00 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 18.00, ceturtdienās no 8.00 līdz 12.00 un no 13.00 
līdz 17.00. 

Kases darba laiks: pirmdienās no 8.30 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 17.30, otrdienās, 
trešdienās un ceturtdienās no 8.30 līdz 12.00 un no 13.00 līdz 16.30.



Par Ekonomikas ministrijas pārstāvja 
iekļaušanu Skultes ostas valdē

iekļaut skultes ostas valdē LR Ekonomi-
kas ministrijas pārstāvi - ministra padomnieku 
madaru lasmani.

Par nekustamā īpašuma nodokļu 
piedziņu bezstrīda kārtībā

Piedzīt bezstrīda kārtībā nenomaksāto ne-
kustamā īpašuma nodokli septiņām fiziskām 
personām par 2010.gadu ar nokavējuma nau-
dām no nekustamā īpašuma.

Par nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķa noteikšanu

Noteikt zemes īpašuma “Brīni”, Zvejniek-
ciems, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., kadastra 
apzīmējums 80330011035, platība 0,3771 ha, 
zemes lietošanas mērķi - zeme, uz kuras gal-
venā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, 
kods 0201, atbilstoši spēkā esošam Teritorijas 
plānojumam.

Par nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķa maiņu

Mainīt nekustamā īpašuma 366F, Saulkras-
tos, Saulkrastu nov., kadastra apzīmējums 
80130030335, platība 9679 kv.m, lietošanas 
mērķi, nosakot dalīto lietošanas mērķi:3670 
kv.m platībai - neapgūta individuālo dzīvoja-
mo māju apbūves zeme, kods 0601;6009 kv.m 
platībai - zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā 
darbība ir mežsaimniecība, kods 0201”, atbilstoši 
spēkā esošam Teritorijas plānojumam.

Par nekustamā īpašuma lietošanas 
mērķa maiņu

Mainīt nekustamā īpašuma “Austras”, Zvej-
niekciems, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., 
kadastra apzīmējums 80330011272, platība 
0,6752 ha, lietošanas mērķi no “individuālo 
dzīvojamo māju apbūve, kods 0601”, uz “ne-
apgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves 
zeme, kods 0600, atbilstoši īpašuma pašreizējai 
izmantošanai.

Par autostāvvietas Kāpu ielā pie Baltās 
kāpas apsaimniekošanu

1. Nepagarināt zemes nomas līgumu ar SIA 
“Selgas 2”.2. Neslēgt zemes nomas līgumu ar 
Ivaru Vilemsonu par Saulkrastu pašvaldībai 
piederošo nekustamo īpašumu - autostāvvie-
tu Kāpu ielā pie Baltās kāpas iznomāšanu.3. 
Saulkrastu pašvaldībai līdz 31.05.2011. noor-
ganizēt nekustamā īpašuma Kāpu ielā apsaim-
niekošanu un izveidot maksas autostāvvietu. 

Par Saulkrastu novada domes 
29.09.2010. lēmuma “Par zemes nomas 
līguma noslēgšanu ar SIA “NEIBĀDES 
PROJEKT” atcelšanu

Atcelt Saulkrastu novada domes 29.09.2010. 
lēmumu “Par zemes nomas līguma noslēgšanu 
ar SIA “NEIBĀDES PROJEKT”, domes sēdes 
protokola izraksts Nr.11§3.

Par zemes gabalu maiņas līguma 
noslēgšanu

Uzaicināt sertificētu vērtētāju zemes ga-

balu nosacītās cenas noteikšanai, lai noslēgtu 
zemes gabalu maiņas līgumu ar Aināru Irkli, 
par viņam piederošā īpašuma Krasta iela 33 
daļas 0,0819 ha platībā maiņu pret 0,0819 ha 
lielu Saulkrastu pašvaldības īpašuma Krasta iela 
16A daļu, saskaņā ar īpašumu zemes ierīcības 
projektu. Maināmo zemes gabalu vērtēšanas 
izmaksas segt no Nekustamo īpašumu nodaļas 
budžeta, kods 2279.

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda 
samaksas sadalīšanu termiņos

1. Sadalīt termiņos uz laiku līdz 1 (vienam) 
gadam nokavēto nekustamā īpašuma nodokļu 
maksājumu samaksu Ls 1449,85 apmērā par 
nekustamo īpašumu Ainažu iela 42A, Saulkras-
tos, parakstot vienošanos par parāda nomak-
sas grafiku. 2. Sadalīt termiņos uz laiku līdz 1 
(vienam) gadam nokavēto nekustamā īpašuma 
nodokļu maksājumu samaksu Ls 256,82 apmērā 
par nekustamo īpašumu Upes iela 56A, Zvej-
niekciemā, parakstot vienošanos par parāda 
nomaksas grafiku.

Par nekustamā īpašuma nodokļa 
atvieglojuma piemērošanu

Piemērot nekustamā īpašuma nodokļa at-
vieglojumu 90% apmērā desmit un 50% apmērā 
septiņpadsmit fiziskām personām.

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

1. Apstiprināt izstrādāto nekustamā īpašu-
ma Dārza iela 2, Saulkrasti, Saulkrastu novads, 
(kadastra apzīmējums 80130040208), zemes 
ierīcības projektu;2. Piešķirt zemes gabalam, 
zemes ierīcības projektā ‘’liters 1’’, jaunu adresi, 
Krūmu iela 15, Saulkrasti, Saulkrastu novads;3. 
Noteikt lietošanas mērķi zemes gabalam Krūmu 
iela 15 - 1282 kv.m individuālo dzīvojamo māju 
apbūve, kods – 0601.

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu
zemes gabalam Rīgas ielā 41A, 
Saulkrastos    

1. Uzsākt detālplānojuma izstrādi zemes 
gabalam Rīgas ielā 41A, Saulkrastos, (kadastra 
Nr. 8013 003 0578).2. Apstiprināt detālplāno-
juma darba uzdevumu .3. Par detālplānojuma 
izstrādes vadītāju apstiprināt būvvaldes vadītāju 
Līgu Pilsētnieci. 4. Noslēgt līgumu par detālplā-
nojuma izstrādes finansēšanu ar detālplānojuma 
izstrādes ierosinātāju, zemes gabala Rīgas ielā 
41A, Saulkrastos īpašnieku Aigaru Lazdu divu 
nedēļu laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas.

Par saistošo noteikumu apstiprināšanu
Apstiprināt pievienoto saistošo noteiku-

mu „Par materiālo palīdzību Saulkrastu no-
vadā” projektu.2.Saistošos noteikumus un to 
paskaidrojuma rakstu triju dienu laikā no to 
parakstīšanas rakstveidā un elektroniskā veidā 
nosūtīt atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības 
un reģionālās attīstības ministrijai.3.Saistošie 
noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to 
publicēšanas bezmaksas informatīvajā izdevu-
mā „Saulkrastu Domes Ziņas” un tie ir brīvi 
pieejami Saulkrastu novada domes ēkā. 
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DOMES SĒDES LĒMUMI (30.03.2011.)

Par līdzfinansējumu pieteikumu projekta 
konkursam „Sprīdis labākai dzīvei” 

1. Piešķirt finanšu līdzekļus Ls 200,- (divi 
simti lati) pieteikumu projekta konkursa „Sprī-
dis labākai dzīvei” līdzfinansēšanai - Dienas 
centram pašvaldības īpašumā esošajās telpās Ai-
nažu ielā 10, sabiedrisko aktivitāšu veikšanai.2. 
Samaksu veikt no budžeta līdzekļiem „nepare-
dzētiem gadījumiem”, pēc iesniegtajiem finanšu 
dokumentiem domes grāmatvedībā.3.1.punktā 
minētos grozījumus iekļaut nākamajos sais-
tošajos noteikumos par pašvaldības budžeta 
grozījumiem.

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu 
ietvju ierīkošanai starp Bērzu aleju un 
Zvejniekciema kultūras namu

1. Piešķirt finanšu līdzekļus Ls 12  000,- 
(divpadsmit tūkstoši lati) gājēju kustības or-
ganizācijas un drošības situācijas nodrošināšanai 
- ietvju un apgaismojuma projektēšanai un iz-
būvei skvērā starp Bērzu aleju un Zvejniekciema 
kultūras namu.2. Samaksu veikt no speciālā 
budžeta Skultes ostu maksām infrastruktūras 
izbūvei Ostas teritorijā, pēc iesniegtajiem fi-
nanšu dokumentiem domes grāmatvedībā.3. 
1.punktā minētos grozījumus iekļaut nākamajos 

saistošajos noteikumos par pašvaldības budžeta 
grozījumiem.

Par finansiālu atbalstu dalībai sacensībās 
„Dzintara Volga”

1. Piešķirt finanšu līdzekļus Ls 350,- (trīs 
simti piecdesmit lati) Itālo Alsiņa atbalstam 
dalībai sacensībās „Dzintara Volga”, izvie-
tojot uz automašīnas Saulkrastu simboliku 
– novada ģerboni un uzrakstu „Saulkrasti”.2. 
Samaksu veikt no budžeta līdzekļiem „ne-
paredzētiem gadījumiem”, pēc iesniegtajiem 
finanšu dokumentiem domes grāmatvedībā.3. 
1.punktā minētos grozījumus iekļaut nākama-
jos saistošajos noteikumos par pašvaldības 
budžeta grozījumiem.

Par ētikas komisijas izveidošanu
Uzsākt Saulkrastu novada domes ētikas 

kodeksa izstrādi.2.Sagatavot ētikas kodeksa 
projektu izskatīšanai Saulkrastu novada domes 
komiteju sēdēs.

ar pilnu domes lēmumu tekstu var iepazīties 
saulkrastu novada domes mājas lapā www.saulkrasti.
lv, sadaļā domes lēmumi.

Nākamā domes sēde paredzēta trešdien, 27.aprīlī, 
plkst. 15:00, saulkrastu novada domē, raiņa ielā 8.

Uzsāk rotaļu parka iekārtošanas 
darbus Zvejniekciemā
galvenokārt Latvijas dienvidrietumu daļā. Bet 
plašs, ainavisks skats paveras uz Aģes upi un 
tās ieleju, ko diemžēl nomāc pretējā krastā 
palikušās siltumnīcu drupas. Labiekārtoša-
nas darbu ietvaros plānots nozāģēt vairākus 
bojātos un neperspektīvos kokus, lai izceltu 
skābaržu audzi un ļautu saulei iespīdēt rotaļu 
laukumos.

Rotaļu parka iekārtošanas darbus plānots 

pabeigt līdz š.g. 30. jūnijam un tas būs kārtē-
jais solis uz priekšu, lai padarītu Saulkrastus 
par iemīļotu vietu pašiem un iecienītu mērķi 
mūsu ciemiņiem. Atliek cerēt uz iedzīvotāju 
un novada viesu godaprātu ikdienā uzturo-
ties jaunajā parkā un vēlmi dzīvot sakoptā, 
tīrā vidē. 

Normunds Līcis,
Saulkrastu novada 

domes priekšsēdētāja vietnieks

         Nobeigums. Sākumu lasiet 1. lpp.

Deputāta vārds, uzvārds Pieņemšanas laiki un vieta

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

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

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

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

Ilze Pētersone 
2011. gada 26. aprīlī no 15.00 līdz 17.00 Domes ēkā, 51. telpā (ieeja 
no Ceremoniju zāles puses). Tālrunis 29107084, e-pasta adrese ilze.
petersone4x4@inbox.lv

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

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

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

Ervīns Grāvītis Pirmdienās no 11.00 līdz 13.00 un 14.00 līdz 19.00 Saulkrastu novada Domes 
ēkā, 2. stāvā, 202. kab.

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

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

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

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

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

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

Saulkrastu novada  
Domes deputātu pieņemšanas laiki
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Lai sagatavotu nākamā Latvijas 
kontingenta vienību dalībai starp-
tautiskajā operācijā Afganistānā, no 
11. līdz 21. aprīlim Sauszemes spēku 
Kājnieku brigāde rīkos 1.  Kājnieku 
bataljona noslēguma lauka taktiskās 
mācības.

Mācības notiks Ādažu poligonā, kā arī 
Ādažu, Saulkrastu, Sējas, Inčukalna, Gar-
kalnes novada un Ādažu lidlauka teritorijā, 
izmantojot autoceļus karavīru un tehnikas 
pārvietošanai. Nacionālie bruņotie spēki 
lūdz ar izpratni izturēties pret iespējamiem 
satiksmes kustības īslaicīgiem apgrūtinā-
jumiem, kā arī ievērot ceļu satiksmes no-
teikumus.

Šajā laikā tiks izmantota arī mācību mu-
nīcija un imitācijas līdzekļi, kas rada nelielu 
kaujas troksni, bet nenodara bojājumus. 

Nacionālie bruņotie spēki atvainojas Ādažu, 
Saulkrastu, Sējas, Inčukalna un Garkalnes 
novada iedzīvotājiem par īslaicīgi sagādāta-
jām neērtībām un pateicas novadu Domes 
amatpersonām par sapratni un atsaucību 
militāro mācību rīkošanai šajos novados.

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā 
lūdzam iedzīvotājus sazināties ar mācību 
rīkotājiem pa tālr. 26423499. 

Savukārt 3.  un 4.  maijā Sauszemes 
spēku Kājnieku brigādes Kaujas atbalsta 
bataljons ir plānojis izlūku apmācību. Ap-
mācībās karavīri veiks orientēšanos apvidū 
un novērošanu. Karavīri būs ģērbti lauka 
formās, pilnā ekipējumā, ar ieroci, bez mu-
nīcijas. Apmācību laikā netiks izmantota 
jebkāda munīcija vai sprāgstviela. Apmācī-
bās vienlaikus tiks iesaistīti līdz divdesmit 
karavīru. Neskaidrību gadījumā sazināties 
pa tālr. 29205349.

Pamatojoties uz grozījumiem likumā 
“Par nekustamā īpašuma nodokli”, ar 
1. 01. 2012. tiks apliktas ar nodokli dzīvo-
jamo māju palīgēkas un garāžu īpašnieku 
kooperatīvo sabiedrību, garāžu īpašnieku 
biedrību un fizisko personu garāžas, kas 

nav palīgēkas, un piemēros tām tādu pašu 
nodokļa likmi kā dzīvojamām mājām un 
tajās esošajām garāžām, pagrabiem u. c.

Tāpēc lūdzam: sakārtojiet savu īpašumu 
un noskaidrojiet, vai Kadastra reģistra dati 
par īpašumu atbilst faktiskajai situācijai!

Februāra sākumā tika veikta dzīvojamo māju Bīriņu ielā 1, Bīriņu ielā 3, 
L. Paegles 10 un Vidrižu 22a tehniskā apsekošana. Iegūtie rezultāti liecina, ka 
apsekoto ēku nesošo un norobežojošo konstrukciju stāvoklis ir apmierinošs 
(nolietojums 20–40 % robežās), tomēr jumta konstrukcijas un ēku ārējās apdare 
ir neapmierinošā stāvoklī (nolietojums līdz 70 %). 

SIA “Saulkrastu komunālserviss” 
sadarbībā ar Saulkrastu novada Domi 
rīko nestandarta atkritumu savākšanas 
akciju, Liepu ielā 3 novietotajos atkri-
tumu konteineros.

28., 29. un 30. aprīlī no plkst. 8.00 līdz 
17.00 iedzīvotāji varēs nodot nestandarta 

atkritumus (mēbeles, elektrotehnikas ierī-
ces, metāllūžņus u. c.), taču ne vairāk kā 
2 kubikmetri atkritumu uz mājsaimniecību.

Ja nepieciešams transports atkritumu 
nogādāšanai uz Liepu ielu, kas ir maksas 
pakalpojums, lūdzam paziņot iepriekš. Tu-
vāka informācija pa tālr. 67951361. 

SIA ”Saulkrastu komunālserviss” 

Jau pagājušā gada rudenī SIA “Saulkrastu komunālserviss” (SKS) informēja, 
ka ir izbūvēts maģistrālā ūdensvada posms Pabažos un aicināja iedzīvotājus 
pieslēgt mājas jaunizbūvētajam ūdensvadam.

Veikta ēku tehniskā apsekošana

Kā norādīts tehniskās apsekošanas at-
zinumā, apsekotajām ēkām ieteicams pa-
pildus siltināt pārseguma konstrukciju un 
pārsegumu bēniņos – veļas žāvētavās (Bī-
riņu 3) un apkures cauruļvadus (Bīriņu 1), 
ieklāt jaunu jumta seguma konstrukciju, 
veikt ārsienu un cokola daļas papildu 
siltināšanu no ārpuses (Vidrižu  22a un 
L. Paegles 10), izbūvēt jaunu grīdas segu-
mu bēniņos – veļas žāvētavās (Bīriņu 3), 
atjaunot karnīzes koka konstrukciju apdari, 
arī mūrlatas (Bīriņu 1). 

Visām apsekotajām ēkām ieteicams 
veikt ārsienu un cokola konstrukcijas pa-
pildu siltināšanu, siltināt pagraba pārse-
gumu, nomainīt nolietojušos logus un ār-
durvis, atjaunot cauruļvadu termoizolāciju 
pagrabā. Bīriņu ielā 1 būtu nepieciešams 
atjaunot betona apmali apkārt ēkai, papil-
dus noblīvējot minerālgrunti, kā arī atjau-
not cauruļvadu termoizolāciju bēniņos. 

Lai veiktu iepriekšminētos siltumnotu-
rības un renovācijas pasākumus, SKS aicina 
iedzīvotājus līdzdarboties un rast finan-
siālu risinājumu, tā mazinot vai novēršot 
māju tehniskā stāvokļa pasliktināšanos, 
piemēram, ņemt aizņēmumu bankā vai 
veikt mērķa uzkrājumu rekonstrukcijai un 
renovācijai.

Atgādinām, ka šobrīd Latvijā turpinās 

projektu pieņemšana aktivitātē “Daudzdzī-
vokļu māju siltumnoturības uzlabošanas 
pasākumi”, kurā paredzēts līdz 50 % finan-
sējums no Eiropas Savienības struktūrfon-
diem un valsts līdzekļiem energoefektivitā-
tes projektu īstenošanai. Māju iedzīvotāji, 
sadarbībā ar nama apsaimniekotāju vai 
pilnvaroto personu sagatavojot projekta 
pieteikumu minētajā aktivitātē, var izman-
tot šo sagatavoto dokumentāciju.

Finansējums tiek piešķirt energoau-
dita, tehniskās apsekošanas un būvpro-
jekta sagatavošanai, būvuzraudzības un 
autoruzraudzības veikšanai un būvdarbiem 
dzīvokļu īpašnieku kopīpašumā esošajās 
daļās – ēku ārējo norobežojošo konstruk-
ciju būvelementu siltināšanai un nomaiņai, 
pagraba pārsegumu siltināšanai, siltum-
apgādes sistēmas renovācijai, ventilācijas 
sistēmas renovācijai vai rekonstrukcijai, 
ēkas strukturālo daļu atjaunošanai, kas 
nepieciešama energoefektivitātes darbu 
veikšanai, un citiem renovācijas darbiem, 
kas paaugstina ēkas energoefektivitāti un 
ir iekļauti energoauditā kā veicamie pa-
sākumi. Pēc renovācijas siltumenerģijas 
ietaupījumam ēkā jābūt vismaz 20 % gadā 
no siltumenerģijas patēriņa pirms projekta 
īstenošanas.

SIA “Saulkrastu komunālserviss”

Nacionālo bruņoto spēku 
apmācības Saulkrastu novadā

Pabažos iespējams pieslēgt ēkas 
maģistrālajam ūdensvadam

Nekustamā īpašuma nodaļa informē

SKS vēlreiz atgādina, ka ēkas no Med-
nieku ielas pa Dzelzceļnieku ielu līdz Pa-
bažu ielai, pa Pabažu ielu līdz Saules ielai 
un tālāk pa Saules ielu līdz mājai nr. 27, 
un līdz Bērzu ielai ir iespējams pieslēgt 
pilsētas ūdensvada tīkliem. 

Lai veiktu pieslēgumu, ir jāvēršas SKS 
ar iesniegumu par pieslēguma nepiecieša-
mību. SKS izsniegs tehniskos noteikumus, 
tostarp principiālo pieslēguma shēmu.

Tā kā katrs gadījums ir individuāls, 
lai saņemtu precīzāku informāciju, SKS 
aicina zvanīt pa tālruņiem 67951361 vai 

28638505 vai vērsties personīgi Saulkras-
tos, Liepu ielā 3, apmeklējumu iepriekš 
saskaņojot.

Pieslēgumiem nepieciešamā dokumen-
tācija: 

1)  īpašuma apliecinošs dokuments – 
zemes grāmatas kopija;

2) zemes robežplāns (kopija); 
3) personas apliecinošs dokuments – 

pases kopija; 
4) pieslēguma shēma, kas saskaņota 

SKS un Saulkrastu būvvaldē.
SIA “Saulkrastu komunālserviss”

Nestandarta atkritumu savākšanas akcija

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes gabalam 
Rīgas ielā 71A, Saulkrastos

Pamatojoties uz Saulkrastu novada domes 2011. gada 30. marta lēmumu ( 
sēdes protokols Nr.7§58) ir uzsākta detālplānojuma izstrāde zemes gabalam Rīgas 
ielā 71A ( kadastra Nr. 8013 003 1421) Saskaņā ar Saulkrastu pašvaldības teritorijas 
plānojumu, zemes gabala atļautā izmantošana ir savrupmāju apbūves teritorija.

Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus detālplānojuma izstrādei var iesniegt 
Saulkrastu novada domē, Raiņa ielā 8, Saulkrastos, darba dienās domes darba 
laikā no 2011. gada 18. aprīļa līdz 9. maijam. Detālplānojuma izstrādes vadītāja 
– Saulkrastu būvvaldes vadītāja Līga Pilsētniece (tālr.67142519) 
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Uzmanību! 
Mainās VSAA pieņemšanas laiks

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) darbinieki no Siguldas 
pieņems Saulkrastu novada iedzīvotājus ceturtdien, 21. aprīlī, no plkst. 10.00 
līdz 12.00 Saulkrastu Sociālā dienesta telpās.

9.  martā trīsdesmit Sociālā dienestā 
reģistrētās ģimenes, kurām piešķirts trū-
cīgas vai maznodrošinātas ģimenes statuss, 
Latvijas Nacionālā teātrī apmeklēja izrādes 
“Karlsons, kas dzīvo uz jumta” ģenerālmē-
ģinājumu. Šo skaisto pārsteigumu sagādāja 
“Ziedot.lv” sadarbībā ar Latvijas Nacionālo 
teātri. 

Saulkrastu novada Dome radīja iespē-
ju ģimenēm uz izrādi nokļūt ar Domes 
apmaksātu autobusu, kas kopā izmaksāja 
Ls 96,26. Pēc tālā ceļa ar smalkmaizītēm 

un pīrāgiem teātra apmeklētājus cienāja 
kafejnīca “Sala”.

Iespēja apmeklēt izrādi bija tām Lat-
vijas organizācijām, kuras iesaistījušās 
Pārtikas bankas “Paēdušai Latvijai” akcijā. 

Projektu koordinē Sociālā dienesta dar-
biniece darbam ar ģimenēm un bērniem 
Sigita Kliedere.

Sigita Kliedere, sociālais darbinieks 
darbam ar ģimenēm un bērniem

Saulkrastu slimnīcā jau trešo gadu 
darbojas NMS laboratorija. SIA “Nacio-
nālais medicīnas serviss – laboratori-
ja” ir viena no lielākajām akreditētām 
klīniskām laboratorijām Latvijā, kura 
veiksmīgi darbojās jau 15 gadus. La-
boratorija ikdienu nodrošina labo-
ratoriskos pakalpojumus apmēram 
600 pastāvīgajiem klientiem visā Lat-
vijā un piedāvā veikt plašu izmeklē-
jumu spektru, ar mērķi, nodrošināt 
slimību diagnostiku vai veselības 
novērtēšanu. 

Laipni aicinām ikvienu nodot ana-
līzes mūsu filiālē Saulkrastu slimnīcā  – 
Saulkrastos, Ainažu ielā 34, kur īpaši tiek 
lutināti mazie pacienti, kuriem stresa ma-
zināšanai tiek piedāvātas nelielas dāvani-
ņas. Gaidām klientus katru darba dienu 
no plkst. 8.00 līdz 12.00.

Laboratorija piedāvā veikt alerģiju un 
infekciju diagnostiku, aknu un glikozes 
regulācijas testus, vairogdziedzera hormo-
nu, kardioloģisko un iekaisuma marķieru 
noteikšanu, fertilitātes un grūtniecības 
diagnostiku, urīna un fēču analīzes, he-
matoloģiskus, imūnhematoloģiskus, koagu-

loģiskus, bakterioloģiskus, kā arī vairākus 
citus izmeklējumus.

Par NMS-Laboratorijas sadarbības part-
neriem ir kļuvušas apdrošināšanas kompā-
nijas: Balta, Baltikums, Balva, BAN, BTA, 
Compensa Life Vienna Insurance Group, 
ERGO Latvija,   Gjensidige Baltic, IF, Se-
esam Latvia. Gaidam visus pacientus, kas 
vēlas pārbaudīt savu veselību, jo visvien-
kāršākais veids, kā uzzināt, vai ar veselību 
viss ir kārtībā, ir veikt analīzes.

NMS laboratorijas ārsti sniedz konsul-
tatīvos pakalpojumus visos laboratorijas 
izmeklējumu aspektos, kā arī klientiem, 
ja nepieciešams, palīdz izvēlēties piemēro-
tākus un nepieciešamus testus. Izmeklēju-
mu rezultāti tiek izsniegti dažādos veidos: 
klientam personīgi ierodoties laboratorijā, 
nosūtīti ārstam, piegādāti ar kurjeru, pa 
pastu, pa faksu, pa e-pastu vai telefoniski. 
Klīniski svarīgos gadījumos rezultāti ār-
stam tiek ziņoti nekavējoties. Veicam arī 
mājas vizītes Rīgā un Rīgas rajonā.

Sīkāku informāciju par laboratoriju 
un tās izmeklējumu spektru var uzzināt 
vietnē www.nms-laboratorija.lv vai pa tālr. 
67951285 (filiāle Saulkrastos), 67143756, 
67144015 (laboratorija Rīgā).

Mēs, HELVIJA vecāki, no visas sirds 
pateicamies par morālu un finansiālu at-
balstu mūsu dēla veselības atgūšanā visiem 
labas gribas cilvēkiem. Sakām lielu pal-
dies Saulkrastu novada Domei, kolēģiem 
Saulkrastu kultūras centrā, Saulkrastu un 

Skultes baznīcu draudzēm un mācītājam 
Ivo Pavlovičam, kā arī paldies par atsau-
cību Gintam Pelčeram, Ģirtam Blektem 
un Sandrim Brīniņam. Pateicamies par 
sapratni Zvejniekciema vidusskolas peda-
gogiem un klasesbiedriem. 

Ilgi gaidīts ir atnācis pavasaris, un tad 
nu, nokūstot sniegam, ir redzams viss, 
ko šai garajā ziemas laikā ir nodarījušas 
vētras, dziļie sniegi un sals. 

Biezo sniegu nav izturējušas dažas vecās 
kapsētas liepas, tāpēc, ja kādam ir vajadzīga 
palīdzība šo nolauzto koku un zaru savākša-
nai, lūdzu ziņot kapu saimniecības vadītājai. 

Sals un dziļais sniegs no mežiem bija 
izvilinājis stirniņas, kuras patvērumu rada 
kapu teritorijā. Vēlos informēt – dekoratīvās 
tūjiņas ir krietni vien apgrauztas, bet, konsul-
tējoties ar dekoratīvo koku audzētājiem, tika 
noskaidrots, ka kociņi līdz vasarai atgūs savu 
iepriekšējo kuplumu un greznību. Šogad trīs 
mēnešu laikā kapsētā veikti 17 apbedījumi, un 
ziediņi, kurus rūpējāt atvadoties, nav nozag-
ti, bet stirniņas labprāt bija pamielojušās ar 
krizantēmām un neļķēm. 

Atkūstot zemei un nokūstot sniegam, 
tuvinieki sāk kopt savu mīļo atdusas vietas, 
vecos vainagus lūdzu likt kaudzēs līdzās 
kapu konteineriem – saskaņojot darbus ar 
Saulkrastu ugunsdzēsības dienestu, vaina-
gus nodedzināsim, tāpat arī lielākos zarus 
un pavasarī nogrieztos dzīvžogu krūmus. 

Stikla sveces, saplēstas stikla burkas un cita 
veida atkritumi, kuri savākti kapu teritorijā, 
izmetami konteineros. 

Mazs ieskats šogad veicamajos darbos. 
Esam plānojuši maijā veikt centrālā ceļa 
labošanu, nomainīt apkures sistēmu darba 
kabinetā, telpu remontu un visus tos darbus, 
kuri iekļauti darbinieku amata aprakstos un 
kapu saimniecības nolikumā. 

Veicot maksājumus par apbedīšanas pa-
kalpojumiem, jāatceras, ka ir palielināts PVN, 
tagad nodoklis ir 22 %. 

Arī šogad jūlija trešajā svētdienā notiks 
Kapu svētki, bet novembrī, Mirušo piemiņas 
dienā – Svecīšu vakars. 

Vēlos pateikt paldies tiem, kas atbalstīja 
Kapu saimniecības darbu visas ziemas ga-
rumā – paldies Anrī Kursītim, Guntaram 
Zonbergam. 

Ja ir kādi ierosinājumi, priekšlikumi vai 
jautājumi, lūdzu zvanīt kapu saimniecības 
vadītājai pa tālr. 29719729 vai rakstīt uz e-
pasta adresi selgaosite@inbox.lv. Esat gaidīti 
arī kapu saimniecībā darba laikā no plkst. 
8.00 līdz 13.00. 

Selga Osīte,  
kapu saimniecības vadītāja

saulkrastu slimnīca informē

PAVASARIS ARĪ PIE MUMS 

Ģimenes apmeklē izrādi “Karlsons, kas 
dzīvo uz jumta”

“Viena no skaistākām dzīves balvām ir tā, 
ka palīdzot otram, cilvēks palīdz sev”

Uzmanību! 
Atsākta pārtikas paku izdalīšana 
trūcīgām personām un ģimenēm 

Saulkrastu Sociālais dienests informē, ka tiek atsākta ES finansēto un “Lat-
vijas Sarkanā Krusta” organizēto pārtikas paku izdalīšana trūcīgām personām 
(ģimenēm). 

No 4. aprīļa aicinām ierasties pēc pārtikas pakām Sociālajā dienestā  – 
Saulkrastos, Raiņa ielā 8, 18. kabinetā. Paku saturs 2011. gadā: 1 kg miežu 
putraimu, 1 kg kviešu miltu, 1 kg četrgraudu pārslu, 0,5 kg auzu pārslu, 0,1 kg 
vājpiena pulvera, 1  l 2 % piena.

Ir noslēdzies 8. gads “Bērnu žūrijas” 
(BŽ) lasīšanas maratonam, kurā šogad 
piedalījās 63 bērni! Šā gada 3. martā ai-
cinājām 5.–9. klašu BŽ ekspertus uz nos-
lēguma “Erudītu stafeti 2010”. Pasākuma 
laikā, darbojoties 2 komandās, dalībnie-
kiem bija jāatbild uz interesantiem jautā-
jumiem par spilgtākajiem notikumiem un 
tēliem grāmatās, kā arī pēc sagatavotajiem 
lietiskajiem pierādījumiem jānosaka, no 
kura darba ir katrs priekšmets. Komandas 
ļoti veiksmīgi parādīja savas zināšanas par 
izlasīto. Šogad nominējām 3 čaklus 9. kla-
ses lasītājus par “mūža ieguldījumu” BŽ 
ekspertu darbā. Priecājamies par aktīvo 
dalību BŽ. Uz drīzu tikšanos arī šogad! 

Līdztekus BŽ tās dalībnieki varēja pie-
dalīties brīvā sacerējuma konkursā, kurā 
varēja saņemt īpašas balvas no BUBBLI-
CIOUS! “Lielajos lasīšanas svētkos 2011” 
Ķīpsalā 5. martā konkursa noslēgumā vie-
na no 1. vietas ieguvējām bija arī mūsu BŽ 
eksperte ilze ručevska no Saulkrastiem. 
Sveicam!

Atzīmējot drošāka interneta dienu, 
bibliotēkā norisinājās pasākums – disku-
sija “Internets tā nav spēle. Tā ir TAVA 
DZĪVE”. Uzrunājot Saulkrastu vidusskolas 
6.b klases pusaudžus, kā arī citus bibliotē-
kas interneta zālē esošos bērnus, aicinājām 
kopīgi noskatīties 4 īsfilmas par drošu uz-
vedību internetā bērniem un jauniešiem, 
kuras var atrast www.draudzigsinternets.lv. 
Pēc katras īsfilmas noskatīšanās pārrunā-
jām problēmsituācijas un noskaidrojām, 
kur vērsties un kā pareizi rīkoties, kam 
ziņot par pārkāpumiem interneta vidē, jo 
neviens nav pasargāts no manipulācijām 
on-line dzīvē. Bērni atzina, ka sociālajos 
tīmekļos par sevi vajag radīt drošu tēlu, un 
izrunājām, pēc kādiem vēlamajiem kritē-
rijiem to veidot. Nobeigumā pusaudžiem 
izdalījām bibliotēkas veidotās grāmatzīmes 
ar galvenajiem padomiem, kā būt gudram 
interneta lietotājam, un ar ieteicamo inter-
neta adrešu sarakstu.

Paldies bērniem par atsaucību!
Saulkrastu bibliotēkas bērnu nodaļa

Marts Saulkrastu bibliotēkas bērnu nodaļā
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Šovasar aprit sešdesmit gadu, kopš Saulkrastos kādā vasarnīcā tika atvērts 
bērnudārzs, faktiski viena grupiņa bērniem vecumā no 3 līdz 7 gadiem. Tāpēc 
varam uzskatīt, ka “Rūķītis” piedzima 1951. gadā. Turpat blakus mazajam bēr-
nudārziņam 1983. gadā tika atvērts jaunais bērnudārzs. Savu vārdu “Rūķītis” 
ieguva vien 1990. gadā.

Jāņa Kļaviņa piemiņas turnīrs šahā
20. martā Saulkrastu sporta centrā no-

tika Saulkrastu čempionāts šahā, kurš šo-
gad pirmo reizi bija arī Latvijas Meistara 
Jāņa Kļaviņa piemiņas turnīrs. Sacensībās 
piedalījās 37 šahisti no visas Latvijas. No 
saulkrastiešiem vislabāk veicās Jānim Visoc-
kim, kurš izcīnīja 3. vietu. 

Sports ir mans dzīvesstils
Biedrība “Streetbasket” sadarbībā ar basket-

bola klubu “VEF Rīga” un Latvijas Ielu vingroša-
nas sporta biedrību piektdien viesojās Saulkrastu 
sporta centrā, kur “VEF Rīgas” basketbolists 
Mārtiņš Laksa, velotriālists Jānis Lācis, “Street-
basket” prezidents Raimonds Elbakjans un ielu 
vingrotājs Andrejs Tamanovs tikās ar Saulkrastu 
vidusskolas audzēkņiem. Šo tik dažādo sporta 
veidu pārstāvji ne vien demonstrēja savas pras-
mes, bet dažādos veidos iesaistīja arī skolēnus 
dažādu uzdevumu veikšanā.

Saulkrastu basketbolisti ABL finālā
Ceturtdaļfinālā, ar rezultātu 2:0 pie-

veicot Limbažu komandu un pusfinālā 
ar tādu pašu rezultātu salacgrīviešus, 
Saulkrastu basketbolisti iekļuvuši Ama-
tieru basketbola līgas (ABL) finālā, kur 
sacentīsies ar VEF sportistiem. Pirmā 
spēlē notiks 18.  aprīlī viesos, savukārt 
Saulkrastu sporta centrā līdzjutēji gai-
dīti 26. aprīlī plkst. 20.00. Tad arī notiks 
pēdējā sezonas loterija un tiks noskaidrots 
galvenās balvas ieguvējs.

Saulkrastieši uzvar florbola turnīrā
Ar mājinieku uzvaru noslēdzās Saulkrastu 

sporta centrā notikušais florbola turnīrs. Fi-
nālā mūsējie tikās ar Burtnieku florbolistiem 
un spēja atspēlēties no rezultāta 0:3, uzvarot 
ar 4:3. Diemžēl tik labi mūsējiem neveicās 
Latvijas meistarsacīkšu 2. līgas turnīrā, kur 
viņi neiekļuva izslēgšanas spēļu kārtā.

Saulkrastu basketbola čempionātā 
atkal uzvar “Izaicinājums”

Ar vairākkārtējo čempionu – “Izaicināju-
ma” komandas – uzvaru noslēdzies Saulkrastu 
basketbola čempionāts. Otrajā vietā ierindojās 
“SMRT”, trešajā “Seedot”. Kopumā Saulkrastu 
čempionātā šogad piedalījās 8 komandas. 
Par čempionātā rezultatīvāko spēlētāju kļuva 
Artūrs Puisāns (“We got the game”), savukārt 
finālspēles labākā spēlētāja gods tika Edgaram 
Brumermanim (“Izaicinājums”). 

Par Saulkrastu čempioniem kļuva: Edgars 
Breimanis, Edgars Brumermanis, Jānis Bru-
mermanis, Kaspars Rubenis, Edgars Liepiņš, 
Mārtiņš Grēve, Jānis Lāčaunieks, Jānis Vuļs, 
Arnolds Zolotuhins, Mikus Janvars, Mārtiņš 
Līcis-Līcītis.

Jauniešu florbola turnīrs
6. martā Saulkrastu sporta centrā noti-

ka Latvijas čempionāta posms florbolā U12 

jauniešiem. Saulkrastu komanda izcīnīja trīs 
uzvaras: 7:1 pret Mazsalacu, 7:6 pret Valkas 
novada BJSS, ar 7:3 pret Valmieras BJSS.

Saulkrastu jaunie sportisti turējās braši vi-
sās trijās spēlēs. Ar augstu rezultativitāti izcē-
lās Kristers Aparjods, un vārtos sevi pierādīja 
Kristaps Mickēvičs. Liels paldies komandai 
par lieliskiem rezultātiem un skatītājiem par 
milzīgo atbalstu. 

Arī 2011.  gadā VJMMS mūzikas 
un mākslas nodaļu audzēkņi paralēli 
ikdienas mācību procesam piedalās 
radošajos darbos Latvijā un ārzemēs. 

Mākslas nodaļas audzēkņi gatavojuši 
darbus starptautiskiem mākslas konkur-
siem. No janvāra līdz aprīlim nosūtīti dar-
bi 5  starptautiskiem konkursiem. Gadu 
mijā tika nosūtīti 16 audzēkņu darbi uz 
Slovēnijas, Celjes pilsētas konkursam “Et-
nogrāfija”, februārī 20 audzēkņu gatavoja 
darbus Čehijas, Lidices pilsētas konkur-
sam “Es dzīvoju šeit, tas esmu es”. Martā 
14 audzēkņu gatavojās Turcijas, Gazian-
tepas pilsētas konkursam, bet 6 audzēkņi 
skolotājas R. Grāmatiņas vadībā zīmēja 
darbus Igaunijas, Tartu pilsētas grafikas 
konkursam “Būvējam”. Īpašu dalības uz-
aicinājumu mākslas skolas saņēma no 
Vašingtonas, pasaules bērnu konkursa un 

festivāla “Child Art 2011” organizatoriem. 
Šajā konkursā VJMMS bija tas gods pār-
stāvēt Latviju ASV 2004 un 2006. gadā. 
E. Burberga, M. Martinsone, Ž. Deļviga, 
T. Sergejevs, R. Šergejevs, L. Bernhards 
skolotāju M. Alenas un V. Grīnbergas va-
dībā strādāja pie konkursa tēmas – “Mans 
mīļākais sporta veids”. 

Līdz maija beigām mākslas nodaļa 
plānojusi piedalīties vēl 4 starptautiskos 
konkursos – Taivānā, Polijā, Rīgā un tepat 
mājās – 5. Starptautiskajā tēlotājmākslas 
konkursā “Saules krasts – Atklājums”. 

Interesanta pieredze iegūta, 4 audzēk-
ņiem piedaloties valsts konkursā “Zīmē-
šana”, ko Latvijas profesionālās ievirzes 
izglītības skolu audzēkņiem arī šogad or-
ganizēja Latvijas Mākslas skolu skolotāju 
asociācija. Konkursā piedalījās Ē. Sadovskis 
un D. Rocēna (VJMMS Carnikavas filiā-
les audzēkņi), E. Liepiņš un V. J. Turkovs 

(VJMMS Zvejniekciema nodaļas audzēk-
ņi). Konkursā piedalījās 245  audzēkņi 
no 73 Latvijas mākslas skolām, audzēkņi 
atbilstoši savām vecuma grupām zīmēja 
dažādas sarežģītības klusās dabas, sadzīves 
priekšmetu uzstādījumus. Konkursa noslē-
gums notiks 2011. gada 8.–9. maijā Valkā. 

Janvārī pūšaminstrumentu klases au-
dzēkņi A. Geka un M. Einiks (skolotājs 
M.  Leja) piedalījās XVI mūzikas skolu 
pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu 
jauno izpildītāju konkursā Rīgā. 

Februārī audzēkņi apmeklēja Starptau-
tiskā festivāla “Saxophonia 2011” koncer-
tus, bet M. Einiks bija VII Starptautiskā 
Saksofonmūzikas festivāla “Saxophonia” 
saksofonistu konkursa dalībnieks.

Martā VJMMS un Zvejniekciema vi-
dusskolas audzēkņu apvienotais orķestris 
M. Lejas vadībā piedalījās Latvijas izglītī-
bas iestāžu pūtēju orķestru skatē Rīgā, bet 

akordeona klases audzēknis A. Augstmanis 
tika uzaicināts koncertēt Limbažu Starptau-
tiskā akordeonu festivāla koncertā. 

7. aprīlī VJMMS kora klases audzēk-
ņi koncertēs Draudzības koncertā Ādažu 
mākslas un mūzikas skolā, bet 23. aprīlī 
kokles klases audzēkņi piedalīsies I Starp-
tautiskajā festivālā “Kokle un tai līdzīgie 
instrumenti apkārt Baltijas jūrai” Limbažos. 

8. maijā Saulkrastu Domes zālē no-
tiks Māmiņu dienai veltīts koncerts, bet 
22. maijā Carnikavas tautas namā “Ozolai-
ne” audzēkņi muzicēs Carnikavas 700 gadu 
jubilejas ieskaņas koncertā.

Maijā VJMMS un Zvejniekciema vi-
dusskolas audzēkņu apvienotais orķestris 
muzicēs jauniešu pūtēju orķestru salidojumā 
Jelgavā, bet A. Geka (skolotājs M. Leja) un 
Kaspars Stepe (skolotājs R. Kalniņš) piedalī-
sies starptautiskajā konkursā “Sigulda 2011”. 

Ieva Lazdauska, VJMMS direktore

“Rūķītis” gatavojas jubilejai Šobrīd visa “Rūķīša” saime gatavojas 
jubilejai, kuru svinēsim jūnija pirmajā ne-
dēļā. Par jubilejas programmu informēsim 
maijā. Līdz tam vēl daudz darba jāpaveic: 
jāsapoš telpas, jāpārskata gadiem vāktie 
bilžu krājumi, jāiekārto izstādes, jāapkopo 
darbinieku atmiņas. Bērni zīmē un dari-
na visādus rūķus: lielus, mazus, draiskus 
un nebēdnīgus, mācās dziesmas un dejas. 
Skolotājas apkopo bērnu izteicienus un 
domas par to, kas viņiem visvairāk pa-
tīk bērnudārzā. Visi pārējie iesaistījušies 
bijušo bērnudārza darbinieku apzināšanā 
un intervēšanā. Skatoties milzum daudzās 
fotogrāfijas, var konstatēt, ka ļoti daudz 
saulkrastiešu pa šiem gadiem īsāku vai 
garāku laiku strādājuši mūsu bērnudārzā. 
Bijušos audzēkņus pat nemēģinām apzināt, 
jo saprotam, ka tas nav iespējams. Pieļauju, 
ka katrs saulkrastietis un zvejniekciemie-
tis tā vai citādi saistīts ar bērnudārzu: vai 
nu pats apmeklējis, vai savus bērnus vai 
mazbērnus ir vedis uz mūsu dārziņu. Ir 
tāds teiciens – mēs visi nākam no savas 

bērnības, pārfrāzējot varētu teikt: mēs visi 
nākam no “Rūķīša”. Tāpēc tie ir mūsu visu 
kopīgie svētki. Svētku procesā jaukākais ir 
gaidīšanas brīdis, gatavošanās. To mēs arī 
visi kopā varam piedzīvot. Tāpēc aicinu 
bijušos “Rūķīša” darbiniekus, audzēkņus 
un ikvienu, kam ar “Rūķīti” saistīts kāds 
dzīves posms vai piedzīvojums, dalīties 
atmiņās, kuras apkoposim ““Rūķīša” raibajā 
vēstures grāmatā”. 

Paldies bijušajiem darbiniekiem, kuri 
jau mums ir uzticējuši savus atmiņu stās-
tus: Verai Iesalniecei, Ārijai Kleinšmitei, 
Birutai Krišjānei, Annai Ilzītei, Līgai Šarā-
kovai, Janīnai Strapcānei, Indrai Veismanei, 
Tamārai Leišavniecei.

Vakardiena jau ir vēsture, šodiena rīt 
būs vēsture. Veidosim vēsturi kopā! 

Savas atmiņas varat izstāstīt vai uz-
rakstīt un nodot kādam no bērnudārza 
darbiniekiem vai atsūtīt pa e pastu, adrese: 
piirukitis@apollo.lv.

Rota Ļihačeva, vadītājas vietniece 
izglītības jomā 

Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolas radošais darbs turpinās
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21. martā man, klasesbiedram 
Kārlim Jānim Mitem (11.a) un skolas-
biedriem Mairim Peksim (9.a) un Lau-
ritai Elīzai Priedītei (9.a) bija iespēja 
doties vizītē uz Rīgas pili un pavadīt 
dienu kā Valsts prezidenta Valda Zat-
lera “ēnām”. Šo iespēju varēja iegūt 
prezidenta vizītes laikā Saulkrastos, 
kad notika tikšanās ar Saulkrastu un 
Zvejniekciema vidusskolu skolēniem, 
atbildot uz prezidenta jautājumiem un 
izsakot savu viedokli. 

Ierodoties Rīgas pils teritorijā, mēs sa-
ņēmām apmeklētāja caurlaides, nācās arī 
iziet metāla detektora pārbaudi. “Ēnām” 
bija iespēja būt klāt Brazīlijas vēstnieka 
atvadu vizītē, tikšanās reizē ar paraolim-
pieti A. Apini, kā arī redzēt, kā prezidents 
sniedz interviju laikrakstam “Diena”.

Pusstundā, kurā mums bija iespēja per-
sonīgi tikties un runāt ar Zatlera kungu, 
tika uzdoti jautājumi gan par krīzi, gan par 
attiecībām ar ārvalstīm, gan personīgāki 
jautājumi – par to, kā mainījās prezidenta 
dzīves uztvere pēc šī amata ieņemšanas, ko 
viņš domā par prezidentu maiņu, par me-

dicīnas atstāšanu novārtā, un citi jautājumi, 
uz kuriem saņēmām izsmeļošas atbildes. 

Reizēs, kad nepiedalījāmies paša pre-
zidenta dienas gaitās, mums tika izrādīta 
Rīgas pils, izklāstīta tās vēsture. Bija iespēja 
iepazīties ar Valsts apbalvojumiem, apskatīt 
preses centru un prezidenta dāvanu istabu. 
Īpaši interesanta visiem šķita tikšanās ar 
Apžēlošanas dienesta vadītāju, kurā varē-
jām uzzināt, kas tiek ņemts vērā, kad iz-
skata apžēlošanas lūgumus, un kādas īsti ir 
prezidenta tiesības apžēlot soda izcietējus. 
Pavadīt dienu kā prezidenta “ēnai” bija ļoti 
interesanta pieredze, kuru vēl labāku pada-
rīja jaukā atmosfēra – visi pils darbinieki 
bija ļoti atvērti, laipni un smaidīgi. Arī 
pats prezidents, kura priekšā gan mums 
bija grūtības atraisīties, bija komunikabls, 
pozitīvs un nekautrējās arī mazliet pajokot. 
Diena, kuru vērts atcerēties! 

Linna Cērmane,
Saulkrastu vidusskola 11.a klase

P.S. Pie Valsts prezidenta viesojās 
arī Zvejniekciema vidusskolas skolēni 
Daina Kosīte, Laura Buša un Kristiāns 
Plūmanis.

Iemācīties interesanti domāt, būt radošam, apgūt mūzikas instrumentu spēli, 
zināšanas Latvijas un pasaules kultūrvēsturē, praktiskas zināšanas mākslas un 

dizaina jomās!
Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skola 

uzsāk jaunu audzēkņu uzņemšanu 2011./2012. mācību gadam.

1. klasē uzņemam audzēkņus no 7 gadu vecuma.
Sagatavošanas klasē gan mūzikas, gan mākslas nodaļās uzņemam audzēkņus no 5 gadu vecuma.

 ■ Mūzikas izglītībā 
 ■ klavierspēles, 
 ■ akordeona, 
 ■ flautas, 
 ■ saksofona, 
 ■ vijoles, 
 ■ ģitāras, 
 ■ kokles, 
 ■ sitaminstrumentu,
 ■ kora klasēs. 
 ■ Mākslas izglītībā – vizuāli plastiskās mākslas nodaļā.

Visās specialitātēs mācības notiek Zvejniekciemā, bet kokles, flautas, klavierspēles, akordeona, 
saksofona specialitātēs un vizuāli plastiskās mākslas nodaļā mācības Saulkrastos dzīvojošajiem au-
dzēkņiem notiek Saulkrastos.

Lai pieteiktu audzēkņus, no 11. aprīļa vecāki laipni gaidīti VjMMS otrdienās no plkst. 14.00 līdz 
17.00, trešdienās un piektdienās no plkst. 14.00 līdz 18.00

 ■ mūzikas specialitātēs – Ostas ielā 15, Zvejniekciemā (iestājpārbaudījumu laiks audzēkņiem tiks 
precizēts individuāli), 

 ■ mākslas nodaļā – Atpūtas ielā 1b (Zvejniekciema kultūras nama 4. stāvs). 

Saziņai un papildu informācijai: 
26563226, 67954109 (mākslas nodaļa, Ieva Lazdauska);
26715060, 67954160 (mūzikas nodaļas, Līga Ķestere).

1. aprīlī Zvejniekciema vidusskolā 
notika 12. klases Žetonu vakars. Sko-
las Mazajā zālē pulcējās gan skolas pe-
dagogi, gan žetonu saņēmēji un viņu 
vecāki, arī draugi un viesi, kas vēlējās 
būt klāt svinīgajā pasākumā. 

Pasākuma laikā visi klātesošie varēja 
uzzināt, kā divpadsmitajiem veicies, sākot 
ar interesantākajiem brīžiem un notiku-
miem sākumskolā un beidzot ar paveikta-
jiem darbiem un “nedarbiem” vidusskolā. 
Teatralizētajā uzvedumā topošie skolas ab-
solventi rādīja, kā satikušies 1. klasē, kur 
daži zēni jau bija paspējuši noskatīt pirmo 
simpātiju, kā pavadījuši brīvo laiku, rīkojot 
klases vakarus, kuros “aktīvie” pusaudži uz 
deju uzlūdza meitenes (kaut gan notika 
otrādi), kā devušies ekskursijās, un vēl citas 
interesantas epizodes no pagājušo gadu 
notikumiem. Paldies par ievadījumu skolas 
gaitās tika teikts sākumskolas skolotājām 
Anitai Uzkalnai un Anitai Zemzarei, par 

izturību un sapratni – pamatskolas klases 
audzinātājām Lāsmai Burbergai un Mar-
garitai Platacei, bet aizraujošu muzikālu 
veltījumu saņēma 12. klases audzinātāja 
Velta Velmere. 

Pirms žetonu izsniegšanas skolas direk-
tors Andris Dulpiņš savā uzrunā pieminēja, 
ka pēc pāris mēnešiem šie mūsu skolotie un 
audzinātie jaunieši startēs kādā no Latvijas 
augstskolām vai savu karjeru sāks, iestājo-
ties darbā, bet šajā svētku reizē 21 skolēns 
saņem 45. izlaiduma žetonu kā piederības 
zīmi skolai, kas uz mūžu ierakstīta viņu 
biogrāfijā, jo, kā uzsvēra direktors, “pēc ga-
diem satiekoties, tā var būt vienīgā zīme, 
pēc kuras pazīt savus bijušos klasesbiedrus”. 

Divpadsmitajiem jautru muzikālu svei-
cienu no “Kombuļu” repertuāra sniedza 
11.  klases skolēni. Bet pasākumu noslē-
dza divpadsmito sagatavotais interaktīvais 
priekšnesums “Bad Romance” no amerikāņu 
dziedātājas Lady Gaga repertuāra. 

Zvejniekciema vidusskola

Saulkrastu vidusskolas skolnieki 
dodas vizītē pie prezidenta

Saulkrastu un Zvejniekciema vidusskolēni ar Valsts prezidentu Valdi Zatleru

Žetonu vakars
Izlaiduma klases skolēni

Marta mēnesī Saulkrastu pašvaldības 
policijas darbinieki par atrašanos sabiedris-
kā vietā alkohola reibumā aizturēja 5 per-
sonas un par sīko huliganismu 1 personu. 
Piecas personas nogādātas RRPP Saulkras-
tu iecirknī tālāku darbību veikšanai, bet 
viena persona – savā dzīvesvietā.

Par nepiedalīšanos pašvaldības organi-
zētajā apsaimniekošanas sistēmā un līguma 
neslēgšanu ar atkritumu apsaimniekošanas 
organizāciju 18 gadījumos uzsāktas lietve-
dības administratīvā pārkāpuma lietā un 

trijos gadījumos sastādīti administratīvo 
pārkāpumu protokoli.

Par Latvijas valsts karoga likuma 7. pan-
ta otrās daļas prasību neievērošanu un Lat-
vijas valsts karoga nenovietošanu 25. martā 
pie publisko personu ēkām, privāto tiesību 
juridisko personu, personu apvienību ēkām, 
kā arī dzīvojamām ēkām sēru noformējumā, 
lietvedības administratīvā pārkāpuma lietā 
uzsāktas 20 gadījumos.

V. Kalniņš, Saulkrastu novada  
pašvaldības policijas priekšnieks

Par pašvaldības policijas paveikto martā



 

saulkrastu novada dome 
sirsnīgi sveic nozīmīgajā 

jubilejā
Ellu Špakovsku

Valdi Bošu
Valiju Pilsumu

Mariju Terehovu
Jadvigu Sereginu

Jēkabu Bruno Raģeli
Dzidru Kārkliņu
Leontīnu Birsku

Ludmilu Voitkāni
Aleksandru Skrimu

Jūliju Visocku
Nildu Salmani

Mirdzu Hausmani
Ilzi Zīversi

Gaļinu Zubkovu
Induli Rudzīti

Vizmu Valeriju Ozoliņu
Pēteri Lipniku
Dzidru Garneli

Veroniku Zvaigzni
Mārtiņu Tidriķi

Anastasiju Dobrovoļsku
Viju Vērmani

Rutu Nolli
Lolitu Meržvinsku

Zaigu Jansoni
Rutu Kokinu

Uldi Sīli
Jāni Dalderi

Nez no kurienes uzradies tas –
Klēpī ievēlies kamolīts mazs. 

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

martā reģistrētie 
jaundzimušie

alekss kozaks
gustavs leibuks

lolita Ceriņa
estere Āboltiņa

aksels Baziļevičs
Namejs pūce

peNsioNĀru aktivitĀtes
3. maijā plkst. 13.00 Domes zālē tikša-
nās ar rakstnieci Moniku Zīli. 10. maijā 

kolektīvs izrādes “Kapusvētki” apmeklē-
jums Rīgas jaunajā teātrī. 29.–30. aprīlī 
ekskursija uz Druskininkiem. Augustā 
ekskursija uz ungāriju. Tālr. 26437766.

2011. gada aprīlis

Sludinājumi

izstādes
No 11. aprīļa Saulkrastu bibliotēkas lasītavā 

skatāma Saulkrastu kultūras un sporta cen-
tra un PII “Rūķītis” vizuālās mākslas pulciņa 
10 gadu jubilejas bērnu fantāzijas izstāde “Iztē-
les pasaule”. Izstāde skatāma bibliotēkas darba 
laikā: katru darba dienu no 10.00 līdz 18.00, 
sestdienās no 10.00 līdz 14.00.

No 13. aprīļa Saulkrastu Domes zālē Zie-
meļvidzemes mākslinieku apvienības dalībnieku 
darbu izstāde. Šo radošo apvienību jau ilgus 
gadus vada un vieno Lēdurgas mūzikas un 
mākslas skolas direktore Maija Pīlāga.

No 13. aprīļa kultūras nama “Zvejniek-
ciems” mazajā zālē Ziedoņa Bārbala darbu 
izstāde “Ainavas, ziedi un kompozīcijas”. 

sarīkojumi

svētdien, 24. aprīlī, plkst. 14.00 pie kultū-
ras nama “Zvejniekciems” Lieldienu sarīkojums 
“Nāc, nākdama, Lieldieniņa!” kopā ar folkloras 
kopu “Dvīga”. Kopā ieripināsim saulīti debesīs 
un iepazīsim skaistu latviešu tradīciju – mīša-
nos ar olām. Iešūposim saulīti, ripināsim olas, 
mīsimies ar tām, minēsim mīklas, iesim rotaļās 
un līksmi sagaidīsim pavasari! Aicināti gan lieli, 
gan mazi saulkrastieši, līdzi ņemot vismaz vienu 
skaistu, krāsotu olu.

pirmdien, 25. aprīlī, plkst. 13.00 pie 
Saulkrastu sporta centra Lieldienu sarīkojums 
lieliem un maziem “Raibs kā ola”. Lūkosim, vai 
ziemā neesam aizmirsuši, kā tas ir – būt ātram, 
veiklam, prast ripināt olas un nopelnīt balvas! 
Stafetes, atrakcijas, atjautības uzdevumi un īpaša 
balva visraibāk ģērbtajam! Ņemsim līdzi pašu 
krāsotas olas, lai varam krietni palīdzēt saulītei 
debesīs augstāk pakāpties!

piektdien, 29. aprīlī, plkst. 18.00 Saulkras-
tu bibliotēkā nodarbību cikls “Iepazīsti sevi”. 
Tēma “Mans ieguvums”. Vada Sarmīte Frišfelde. 
Laipni aicināts ikviens interesents!

sestdien, 14. maijā, plkst. 20.00 pie Reiņa 
Kaudzītes Muzeju nakts sarīkojums “Karlīne 
iet pa ciemiem” .

Gatavojoties Muzeju nakts sarīkojumam, 
aicinām visus Saulkrastu novada iedzīvotājus 
nosaukt savu labāko kaimiņu, kā arī pastāstīt, 
kāpēc tas tā. Visi kaimiņi un kaimiņu kaimiņi 
būs laipni gaidīti 14. maijā 20.00 pie Reiņa Kau-
dzītes vasaras namiņa Muzeju nakts sarīkojumā!

Informāciju par vislabāko kaimiņu lūdzam 
sūtīt elektroniski uz e-pasta adresi dagnijagur-
tina@inbox.lv vai uz adresi PA “Saulkrastu kul-
tūras un sporta centrs”, Atpūtas 1b, Saulkrastu 
novads, Zvejniekciems, LV  2161 (pasta zī-
mogs – 10. maijs).

izrādes
piektdien, 29. aprīlī, plkst. 14.00 kultūras 

namā “Zvejniekciems” izrāde bērniem “Sarkan-
galvīte un vilks”. Režisors Krišjānis Salmiņš, 
lomās Valmieras Drāmas teātra aktieri. Izrādes 
ilgums – 1 h un 30 min. Ieejas maksa – Ls 2. 
Biļetes iepriekšpārdošanā k/n “Zvejniekciems” 
pie dežuranta (P.–Pk. 10.00–20.00; S. 10.00–
18.00) un Saulkrastu sporta centrā pie admi-
nistratora (10.00–20.00).

sestdien, 30. aprīlī, plkst. 18.00 kultūras 

namā “Zvejniekciems” pirmizrāde – komēdija 
“Balkonu ragneši”. Lomās Nacionālā teātra ak-
trise Zane Jančevska, Neatkarīgā teātra “Kaba-
ta” aktrise Aīda Ozoliņa, Dailes teātra aktieris 
Juris Kalniņš, Nacionālā teātra aktieris Mārtiņš 
Brūveris, Nacionālā teātra aktieris Voldemārs 
Šoriņš. Biļetes iepriekšpārdošanā k/n “Zvej-
niekciems” pie dežuranta un Saulkrastu sporta 
centrā. Biļetes cena Ls 3 vai 4.

koncerti

piektdien, 15. aprīlī, plkst. 19.00 kultū-
ras namā “Zvejniekciems” ar jaunu koncert-
programmu viesojas ugunīgā Riču ģimene un 
Anna Dribas. Biļetes iepriekšpārdošanā kultūras 
namā “Zvejniekciems” pie dežuranta (P.–Pk. 
10.00–20.00, S. 10.00–18.00).

sestdien, 16. aprīlī, plkst. 12.00 Saulkras-
tu Domes zālē mazo dziedātāju konkurss 
“Saulkrastu cīrulītis 2011”. Aicinām visus mazos 
dziedātājus (līdz 5 gadu vecumam) sagatavot 
divas dziesmiņas un pieteikt dalību personis-
ki k/n “Zvejniekciems” vai pa tālr. 67954179, 
29181986. 

svētdien, 8. maijā, plkst. 13.00 kultūras 
namā “Zvejniekciems” koncerts visām māmi-
ņām “Es savai māmiņai” ar Saulkrastu visma-
zāko dziedātāju un dejotāju piedalīšanos.

piektdien, 13. maijā, plkst. 18.00 kultūras 
namā “Zvejniekciems” ikgadējais deju grupas 
“Fractus” sezonas atskaites koncerts – visas la-
bākās dejas, kas iestudētas pēdējā gada laikā, kā 
arī jauni deju aranžējumi. Laipni aicināti visi 
“Fracuts” atbalstītāji un dejas cienītāji! 

sestdien, 14. maijā, plkst. 15.00 Saulkrastu 
Domes zālē jauktā kora “Bangotne” 60 gadu 
jubilejas koncerts.

dažādi

atzīmējot lr Neatkarības atjaunošanas 
21. gadadienu – izklaidējoši izzinoša orientē-
šanās akcija “Tilts 21”

trešdien, 4.maijā, aicinām visus novada 
iedzīvotājus šo dienu pavadīt veselīgi un jaut-
ri, kopā vai pa vienam meklējot un atrodot 
Saulkrastu novadā esošos tiltus un tiltiņus! 

plkst. 12.00 pulcēsimies visi pie Saulkrastu 
Domes, lai saņemtu kartes un dotos pilsētā, kur 
mūs gaidīs 21 tilts. Kā jau ierasts, pie kāda no 
kontrolpunktiem būs kāds našķis, pie kāda – 
kāds uzdevums, kādam tiltam, kuram vēl nav 
vārda, tas būs jāatrod! Visus tiltus atraduši, 
pulcēsimies atkal plkst. 16.00 pie Saulkrastu 
Domes, lai kopā visi svinētu LR Neatkarības 
atjaunošanas gadadienu un saņemtu muzikālu 
sveicienu.

***
otrdien, 3. maijā, plkst. 16.00 kultūras 

namā “Zvejniekciems” “Elite Model Look 
2011” ietvaros reģionālā konkursa atlase. 
Plašāka informācija par konkursu pieejama  
www.elitemodellooklatvia.com.

***
5. Starptautiskais tēlotājmākslas un jaunra-

des konkurss “Saules krasts – atklājums”
Ceturtdien, 5. maijā, plkst. 16.00 kultūras 

namā “Zvejniekciems” mākslas darbu izstādes 

Saulkrastu novada Dome
Raiņa iela 8, Saulkrastos,

Saulkrastu novadā, LV 2160
www.saulkrasti.lv 


Sabiedrisko attiecību speciāliste

Marika Grasmane
Tālr. 67142514, 28634639

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


Reģistrācijas apliecība Nr.1633

Izdevējs – SIA “Rīgas Apriņķa Avīze”
Lāčplēša iela 24, Rīga, LV 1011.

PVN reģ. nr. LV40103037514


Tirāža : 3000 eksemplāru


Par ievietotās informācijas precizitāti 
atbild raksta autors. Rakstu saturs ne 

vienmēr pauž Domes viedokli.

saulkrastu novada dome 
izsaka līdzjūtību aizsaulē 

aizgājušo tuviniekiem 
stepanida pundure 
12. 02. 1927. –27. 02. 2011.

vilhelms kučeruks
20. 02. 1940. –1. 03. 2011.

gunārs kušķis
21. 10. 1933. –6. 03. 2011.

antons salmanis
24. 02. 1933. –8. 03. 2011.

Jānis kūla
25. 03. 1951. –11. 03. 2011.

maija upīte
28. 04. 1935. –14. 03. 2011.

velta vītola
26. 08. 1935. –22. 03. 2011.

svetlana skakuna
17. 02. 1934. –19. 03. 2011.
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atklāšana un laureātu apbalvošana.
piektdien, 6. maijā, plkst. 13.00 kultūras 

namā “Zvejniekciems” mūzikas jaunrades kon-
kurss. Pēc konkursa – laureātu apbalvošana.

sports
“Barons/o!karte”
sestdien, 9. aprīlī, plkst. 16.00 starptautis-

ka draudzības spēle “Barons/O!Karte” – “Taru 
Rock”

trešdien, 13. aprīlī, plkst. 19.30 LBL spēle 
“Barons/O!Karte” – “Liepāja”. Ieeja bez maksas. 

LBL spēļu pārtraukumos par vienu latu 
būs iespēja piedalīties loterijā ar iespēju laimēt 
automašīnu. Iepriekšējā spēlē trāpīt no 3 pun-
ktu līnijas un nopelnīt ceļazīmi uz lielo finālu 
izdevās trijiem – Jurim Radzevičam, Mārim 
Budļevskim un Rolandam Grestem.

“Barons/O!Karte” Saulkrastos aizvadīs arī 
ceturtdaļfināla spēles. Sekojiet informācijai.

aBl fināls
otrdien, 26. aprīlī, plkst. 20.00 Saulkrastu 

sporta centrā “Saulkrasti” – “VEF”. Ieeja bez 
maksas. Notiks pēdējā sezonas loterija un gal-
venās balvas īpašnieka noteikšana.

Šautriņas
Saulkrastu kausa izcīņas šautriņu mešanā 

4.  posms notiks piektdien, 8.  aprīlī, plkst. 
19.00 Saulkrastu sporta centrā.

saulkrastu skrējiens
Tradicionālais Saulkrastu skrējiens notiks 

sestdien, 30.  aprīlī. Starts plkst. 11.00 pie 
Baltās kāpas.

Vairāk par Saulkrastu sporta aktualitātēm 
vienmēr var uzzināt www.saulkrasti.lv.




