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Kā pašu pirmo un galveno jaunumu jāizceļ 
sabiedriskā tualete, kas beidzot tiks uzcelta 
pilsētas centrā Bīriņu ielas izejā uz jūru, pilnībā 
rekonstruējot esošo ēku. Būvniecību plānots 
uzsākt jau maijā, kad noslēdzoties iepirkumam 
tiks noskaidrots būvniecības veicējs. Būvnie-
cību iecerēts pabeigt jau līdz š.g. 30. jūlijam. 
Projektā plānots pievadīt ēkai centralizētās 
pilsētas komunikācijas, labiekārtot teritoriju, 
uzstādīt informatīvās norādes, soliņus, velosi-
pēdu turētājus un apgaismojumu. Ēkā atradī-
sies duša, tualete, kas pielāgota māmiņām ar 
bērniem un cilvēkiem ar pārvietošanās grūtī-
bām, vīriešu un sieviešu tualete, kā arī pludma-
les informācijas punkts. Tas būs liels solis uz 
priekšu, lai Saulkrastu peldvieta „Centrs” atbil-
stu Zilā karoga pludmales kritērijiem.

Taču tualetes izbūve ir tikai pirmais solis 
minētās teritorijas kompleksai attīstībai. Ja 
atceramies, februāra mēnesī rīkojām arhitektu 
plānotāju plenēru Saulkrastu centra teritorijas 
turpmākā attīstība, lai apzinātu un modelētu 
Saulkrastu centra teritorijas attīstības virzie-
nus, īpašu uzmanību pievēršot pludmalei un 
kāpu joslai un tās sasaistei ar pilsētas centru 
un dzelzceļa staciju. Esam apkopojuši plenēra 
rezultātus un gājuši soli tālāk. Ir sagatavots 
darba uzdevums un noslēgts līgums par skiču 
stadijas izstrādi projektam „Saulkrastu peld-
vietai „Centrs” nepieciešamā infrastruktūra un 
labiekārtojums”, paredzot arī galveno laukumu 
un jūras promenādi.

Šogad esam uzsākuši mērķtiecīgu pilsē-
tas vizuālā tēla sakārtošanu un tīrības nodro-
šināšanu. Jau pašreiz notiek liekā aizauguma 
tīrīšana gar ceļu malām. Uzsākta kopšanas 
cirte kāpu zonā, nodrošinot priežu mežam lab-
vēlīgus un piemērotus augšanas apstākļus. Ar 
1. jūniju novada teritorijas kopšana, ieskaitot 
pludmales, kāpu zonas, ietvju tīrīšanu un zālie-
na pļaušanu, ir uzticēta firmai, kas nodrošinās 
tīrību un kārtību ne tikai darba dienās, bet īpaši 
sezonas laikā brīvdienās, kad ir vislielākais cil-
vēku pieplūdums.

Ir izstrādātas vairākas skices pilsētas in-
formācijas stendiem un šogad būs redzami jau 
pirmie informācijas stendi, kas vēlāk tiks uz-
stādīti visa novada teritorijā.

Vairākās vietās, kas ir visvairāk pamanā-
mas, nedaudz, bet tiks atjaunotas gājēju ietves. 
Savukārt A. Kalniņa ielā un Bērzu alejā tiks iz-
strādāti jauni ietvju projekti, bet A. Kalniņa ielā 
arī ceļa posms starp Vidrižu un Stirnu ielām, 
ieskaitot bērnudārza autostāvvietas. 

Pārmaiņas Saulkrastos
Ilgi gaidītās pārmaiņas šovasar 
sagaidāmas arī Saulkrastos.

Šogad ir uzsākti vērienīgi būvdarbi ūdens-
saimniecības projekta ietvaros. Tie notiks gan 
Zvejniekciemā, gan pilsētas centrā gan Paba-
žos. Paralēli notiek darbi, lai jau nekavējoties 
varētu uzsākt nākamo kārtu un iespējami lielu 
pilsētas daļu nodrošinātu ar kanalizācijas tīk-
liem, aizvadot tos līdz pat Baltai kāpai.

Baltajā kāpā šogad plānots atjaunot infor-
matīvās norādes, uzstādīt brīdinājuma zīmes 
par aizliegumu bojāt kāpu, veikt koka laipu un 
kāpņu remontu. Rudenī, pieaicinot speciālistus 
un iedzīvotājus, plānojam rīkot plašāku disku-
siju tieši par Baltās kāpas turpmāko attīstību un 
izmantošanu, lai ziemas sezonā varētu izstrā-
dāt attīstības koncepciju un projektu. Skaidrs, 
ka tur esošā tualete ir vienkārši briesmīga.

Ir uzsākta veiksmīga un cieša sadarbība ar 
uzņēmējiem. Sadarbojamies kopīgi meklējot 
iespējas un risinājumus, tiek sniegtas konsul-
tācijas par dalību projektos. Tā īpaši veiksmīgas 
sadarbības rezultātā top bibliotēkas kafejnīca 
ar jaunu ieeju bibliotēkā un tualetēm, uz kuras 
atvēršanu ceram mēneša beigās. Savukārt dur-
vis pirmajiem apmeklētājiem jau ir vēris sporta 
un aktīvās atpūtas centrs „Koklītes”, kas solās 
būt šis vasaras karstākais un pieprasītākais 
piedāvājums.

Tiks uzstādīta vasaras kafejnīca pilsētas 
egles vietā, vienlaicīgi arī nodrošinot tualetes uz 
laiku, kamēr notiek pilsētas sabiedrisko tuale-
šu būvniecība blakus teritorijā. Notiek sarunas 
ar vairākām firmām, kas vasaras sezonā varētu 
piedāvāt dažādus pakalpojumus tieši pludmalē, 
organizēt pludmales sporta pasākumus.

Nopietna uzmanība ir pievērsta pašvaldī-
bas īpašumu apsaimniekotājiem un īpaši auto-
stāvvietām gar jūru. Ir izvirzīta prasība nodro-
šināt tīrību un kārtību autostāvvietā visa gada 

garumā. Ir atrasts jauns nomnieks autostāv-
vietai Rīgas ielā 77, paredzot apgaismojuma un 
tualešu uzstādīšanu, kemperu vietu izveidi un 
dažādu pakalpojumu sniegšanu. Savukārt ar 
Vidrižu ielas galā esošās stāvvietas nomnieku 
notiek pārrunas.

Pēc pēdējām ne pārāk veiksmīgi aizvadī-
tajām sezonām, maija mēnesī dome pārņems 
estrādes apsaimniekošanu. Tiks sakārtota te-
ritorijas daļa aiz estrādes līdz tiltiņam. Paralēli 
notiek tiesvedība par iespējamo estrādes parka 
teritorijas daļas ap kafejnīcu privatizāciju.

Esam domājuši arī par pasākumu, kas 
ir jaunums Saulkrastiem, bet ja veiksmīgi iz-
dosies varētu kļūt par tradīciju un piesaistīt 
pilsētai jaunus apmeklētājus, tajā skaitā arī 
ārzemju viesus. Tā ar domes atbalstu 5. jūnijā 
Saulkrastos notiks amerikāņu auto festivāls. 
Tiek veikti saskaņošanas darbi, lai pasākuma 
ietvaros rīkotās izstādes laikā būtu iespējams 
slēgt Ainažu ielu starp Raiņa un Vidrižu ielām.

Nobeigumā gribu īpaši uzsvērt, ka šogad 
pirmo reizi, lai palīdzētu pilsētas uzņēmējiem 
un iepazīstinātu mūsu viesus, iedzīvotājus un 
īpaši arī dārziņu un vasarnīcu īpašniekus ar 
Saulkrastos pieejamajiem pakalpojumiem un 
šīs sezonas aktualitātēm, Saulkrastu novada 
dome, sākoties sezonai izdos īpašu, krāsainu 
izdevumu, kas bez maksas būs pieejams visos 
galvenajos publiskās pieejas punktos.

Aicinu iedzīvotājus, uzņēmējus vai kas vēl 
tikai domā par uzņēmējdarbību nākt uz pašval-
dību — kopīgi meklēsim sadarbības iespējas!

Lai saulaina un izdevusies vasara!

Normunds Līcis,
Saulkrastu novada domes priekšsēdētāja 

vietnieks

 ■ Saulkrastu novada domes priekšsēdētāja vietnieks N.Līcis vietā, kur tiks veikti rekontrukcijas darbi.
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Par valsts autoceļu maršrutu 
posmu pārņemšanu bez atlīdzības 
Saulkrastu novada domes īpašumā

Pārņemt bez atlīdzības Saulkrastu 
novada domes īpašumā pēc reģistrācijas 
zemesgrāmatā šādus valsts autoceļu mar-
šrutu posmus un tiem pieguļošos asfaltē-
tos laukumus pēc pieņemšanas-nodošanas 
akta parakstīšanas:

1) valsts a/c maršruta P6 “Saulkrasti-
Sēja-Ragana” posmu km 0,0 — 0.4;

2) valsts a/c maršruta P6 “Saulkrasti-
Sēja-Ragana” Murjāņu iela;

3) valsts a/c maršruta V39 “Saulkras-
ti — Bīriņi” posmu km 0,0 — 0,9;

4) valsts a/c maršrutu V87 “Pievedceļš 
Ķīšupes stacijai” 1,4 km garumā;

5) valsts a/c maršruta V101 “Lilaste-
Saulkrasti-Duči” posmu km 1,0 — 16,0;

6) valsts a/c maršruta V55 “Pievedceļš 
Zvejniekciema stacijai” posmu km 0,0 — 
0,8;

7) valsts a/c maršrutu V38 “Saulkrasti-
Gāršmalas” 1,6 km garumā;

8) valsts a/c maršruta V78 “Saulkrasti-
Vidriži” posmu km 0,0 — 1,6.

Par zemes nomas līguma 
noslēgšanu ar SIA “Livonia Travel”

Noslēgt ar SIA “Livonia Travel” zemes 
nomas līgumu uz laiku no 01.05.2010. līdz 
01.09.2010. par pašvaldības zemes īpašu-
ma Ainažu iela 13B, Saulkrasti, Saulkrastu 
nov., kadastra apzīmējums 80130020372, 
daļas 40 kv.m platībā pie noejas uz jūru Bī-
riņu ielas galā vasaras kafejnīcas izveidei 
iznomāšanu.

Par zemes nomas līguma 
noslēgšanu ar SIA “Sirella”

Noslēgt ar SIA “Sirella” zemes no-
mas līgumu uz laiku no 01.06.2010. līdz 
30.09.2010. par pašvaldības zemes īpašu-
ma Ainažu iela 13B, Saulkrasti, Saulkrastu 
nov., kadastra apzīmējums 80130020372, 
daļas 10 kv.m platībā pie noejas uz jūru Bī-
riņu ielas galā kioska novietošanai kondi-
torijas izstrādājumu tirgošanai iznomāšanu

Par zemes nomas līguma 
noslēgšanu par stāvlaukuma nomu 

pie Rīgas ielas 77
Noslēgt ar SIA „VIGA 3” zemes nomas 

līgumu uz 7 (septiņiem) gadiem par paš-
valdības zemes īpašuma Bērzu iela 1A, 
Saulkrasti, Saulkrastu nov., kadastra apzī-
mējums 80130031411, daļas — automašīnu 
stāvlaukuma pie īpašuma Rīgas iela 77, 
platība 2500 kv.m, autostāvvietas kom-
pleksa izveidei iznomāšanu.

Par grozījumiem zemes nomas 
līgumā ar SIA “Atpūtas serviss”

Izdarīt grozījumus 2003.gada 31.martā 
noslēgtajā zemes nomas līgumā SIA “Atpū-
tas serviss” par Saulkrastu pašvaldības ze-
mes īpašuma Ainažu iela 42A, Saulkrastos, 
kadastra apzīmējums 80130020121, platība 
27845 kv.m.

Par neapdzīvojamo telpu nomas 
līguma laušanu ar SIA “ILDA”
Lauzt 1999.gada 28.jūlijā noslēgto ne-

apdzīvojamo telpu nomas līgumu sakarā ar 
SIA “ILDA”, vienotais reģ. Nr. 40003076182, 
maksātnespējas pasludināšanas procesu.

Par neapdzīvojamo telpu nomas 
līguma noslēgšanu ar SIA “I&DB”

Noslēgt neapdzīvojamo telpu nomas 
līgumu uz 4 (četriem) gadiem ar SIA “I&DB” 

par pašvaldībai piederošām neapdzīvoja-
mām telpām ar kopējo platību 211,93 kv.m 
nomu Raiņa ielā 7, Saulkrastos.

Par nekustamā īpašuma nodokļa 
atvieglojuma piemērošanu

Piemērot nekustamā īpašuma nodokļa 
atvieglojumu personai 50% apmērā. 

Par nekustamā īpašuma nodokļa 
atvieglojuma piemērošanu

Piemērot nekustamā īpašuma nodokļa 
atvieglojumu 19 personām 90% apmērā. 

Par atļauju transportlīdzekļu 
iebraukšanai 

Atļaut pašvaldības dienestu funkci-
ju nodrošināšanai no 2010.gada 30.aprīļa 
līdz 2010.gada 31.decembrim piebraukt 
un stāvēt pie Saulkrastu pludmales die-
nesta glābšanas tornim Ainažu ielā13A, 
Saulkrastos, šādiem transportlīdzekļiem:

1) KIA SORENTO, v/n FP 3040
2) KIA SPORTAGE, v/n GS 566
3) VOLVO, v/n FL 7959
4) BMW, v/n FL 6431
5) CERVOLET EPICA, v/n GM 3229
6) BOMBARDIER OUTLANDER MAX 660 

XT, v/n TD 6193

Par saistošo noteikumu “Par 
sabiedrisko kārtību Saulkrastu 

novadā ” pieņemšanu
1. Pieņemt iesniegto saistošo notei-

kumu projektu “Par sabiedrisko kārtību 
Saulkrastu novadā”.

2. Saistošos noteikumus triju dienu lai-
kā nosūtīt Reģionālās attīstības un pašval-
dību lietu ministrijai zināšanai.

3. Saistošie noteikumi stājas spēkā nā-
košajā dienā pēc to parakstīšanas un tie ir 
brīvi pieejami Saulkrastu novada domes ēkā.

Par personas uzturēšanās 
izdevumu segšanu Skangaļu 

muižas Bērnu atbalsta un sociālās 
aprūpes centrā — internātā

Apmaksāt personas dzīvesvieta uztu-
rēšanās izdevumus Skangaļu muižas Bērnu 
atbalsta un sociālās aprūpes centrā — in-
ternātā no 2010.gada 30.marta. Apmaksu 
veikt pēc piestādītajiem rēķiniem no soci-
ālā budžeta, kods 6324.

Lēmums stājas spēkā nekavējoties. 
Lēmumu var apstrīdēt Saulkrastu novada 
domē viena mēneša laikā no tā spēkā stā-
šanās dienas, iesniedzot iesniegumu.

Par personas ievietošanu 
Saulkrastu novada Sociālās 

aprūpes mājā un uzturēšanās 
izdevumu apmaksu

1. Ievietot personu Saulkrastu novada 
Sociālas aprūpes mājā no 06.04.2010., ap-
maksājot uzturēšanās izdevumus pēc pie-
stādītajiem rēķiniem no sociālā budžeta;

2. Segt starpību starp uzturēšanās iz-
devumiem Sociālās aprūpes mājā un per-
sonas pensijas 90%, apmaksu veicot no so-
ciālā budžeta pēc piestādītajiem rēķiniem.

Lēmums stājas spēkā nekavējoties. 
Lēmumu var apstrīdēt Saulkrastu novada 
domē viena mēneša laikā no tā spēkā stā-
šanās dienas, iesniedzot iesniegumu.

Par personas ievietošanu PSIA 
„Saulkrastu slimnīca” sociālās 
aprūpes gultā un uzturēšanās 

izdevumu apmaksu
1. Ievietot personu Saulkrastu novada 

PSIA „Saulkrastu slimnīca” sociālās aprū-

pes gultā no 22.04.2010.
2. Apmaksāt personas uzturēšanās 

izdevumus 100% apmērā Saulkrastu no-
vada PSIA „Saulkrastu slimnīca” sociālās 
aprūpes gultā, apmaksu veicot no sociālā 
budžeta pēc piestādītajiem rēķiniem, kods 
6330.

Lēmums stājas spēkā nekavējoties. 
Lēmumu var apstrīdēt Saulkrastu novada 
domē viena mēneša laikā no tā spēkā stā-
šanās dienas, iesniedzot iesniegumu.

Par pārskatu par pārvaldes līgumu
Apstiprināt iesniegto pārskatu par pār-

valdes līguma izpildi un finanšu resursu iz-
lietojumu PA „Saulkrastu kultūras centrs” 
par laiku no 01.01.2009. līdz 31.12.2009.

Par izmaiņām Saulkrastu vēstures 
izpētes konsultatīvās padomes 

nolikumā un sastāvā
I. Veikt grozījumus Saulkrastu vēstures 

izpētes konsultatīvās padomes nolikumā 
un izteikt punktu 4.1. šādā redakcijā — Pa-
domes sastāvu veido : Domes pārstāvis, 
Domes sabiedrisko attiecību speciālists, 
Aģentūras pārstāvis, pārstāvji no Saulkras-
tu un Zvejniekciema vidusskolas un Vidze-
mes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolas, 
Tūrisma informācijas centra darbinieks, 
Saulkrastu velosipēdu muzeja pārstāvis, 
Saulkrastu bibliotēkas pārstāvis, Saulkras-
tu vēstures izpētē kompetenti sabiedrības 
pārstāvji.

II. Apstiprināt Saulkrastu vēstures iz-
pētes konsultatīvo padomi šādā sastāvā –

1. Saulkrastu novada domes pārstā-
vis — S. Osīte;

2. Saulkrastu novada domes sabiedris-
ko attiecību speciāliste — M. Grasmane;

3. PA „Saulkrastu kultūras un sporta 
centrs” pārstāvis — J.Krūmiņa;

4. Vidzemes jūrmalas Mūzikas un 
mākslas skolas pārstāvis — V.Niedra;

5. Saulkrastu vidusskolas pārstāvis — 
Ģ.Blekte;

6. Zvejniekciema vidusskolas pārstā-
vis — V. Cīrule; 

7. Tūrisma informācijas centra darbi-
nieks — G.Memmēna;

8. Saulkrastu velosipēdu muzeja pār-
stāvis — J.Seregins;

9. Saulkrastu bibliotēkas pārstāvis — 
V.Stūrmane;

10. Saulkrastu vēstures izpētē kom-
petenti sabiedrības pārstāvji — B.Ungure. 
Ē.Krūkliņš, D.Ratniece,I.Zemīte.

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu 
Saulkrastu vidusskolai sūkņu 

iegādes apmaksai
Piešķirt Saulkrastu vidusskolai finanšu 

līdzekļus divu jaunu sūkņu iegādes apmak-
sai.

Samaksu veikt no Saulkrastu novada 
domes budžeta līdzekļiem neparedzētiem 
gadījumiem, pēc iesniegtajiem finanšu do-
kumentiem domes grāmatvedībā. 

Par domes darba laika izmaiņām 
vasaras periodā

Noteikt Saulkrastu novada domes 
darba laiku vasaras periodā, no 2010.gada 
1.jūnija līdz 2010.gada 31.augustam:

Pirmdien — no plkst. 8:00 līdz plkst. 
18:00 (pusdienas pārtraukums no plkst. 
12:00 līdz plkst. 13:00), 

Otrdien, trešdien, ceturtdien — no 
plkst. 8:00 līdz plkst. 17:00 (pusdienas pār-
traukums no plkst. 12:00 līdz plkst. 13:00),

Piektdien — no plkst. 8:00 līdz plkst. 

13:00 (bez pusdienas pārtraukuma).

Par finansējuma piešķiršanu 
PII „Rūķītis” siltuma sadales 
kolektora ventiļu nomaiņai.

Piešķirt finansējumu apmērā PII „Rū-
ķītis” siltuma sadales kolektora ventiļu no-
maiņai no pašvaldības budžeta līdzekļiem 
neparedzētiem gadījumiem

Par finansējuma piešķiršanu PII 
„Rūķītis” ēkas ārējā apgaismojuma 

ierīkošanai
Piešķirt finansējumu PII „Rūķītis” ēkas 

ārējā apgaismojuma ierīkošanai no pašval-
dības budžeta līdzekļiem neparedzētiem 
gadījumiem.

Par finansējuma piešķiršanu 
projekta „Toward the Blue Flag 

on Baltic Beaches” ietvaros 
plānotās būvniecības Ainažu ielā 
13B, Saulkrastos būvuzraudzības 

nodrošināšanai. 
Piešķirt finansējumu projekta „Toward 

the Blue Flag on Baltic Beaches” ietva-
ros plānotās būvniecības Ainažu ielā 13B, 
Saulkrastos būvuzraudzības nodrošināša-
nai no projekta „Toward the Blue Flag on 
Baltic Beaches” būvniecībai paredzētajiem 
līdzekļiem.

Par nomaksas pirkuma līguma 
izbeigšanu ar SIA “LOTĒRS”, un 

līgumsoda samaksu
Apstiprināt vienošanos par 2007.gada 

8.maijā noslēgto nomaksas pirkuma līgu-
mu izbeigšanu un līgumsoda samaksu, kas 
noslēgts starp Saulkrastu pilsētas ar lauku 
teritoriju domi un Sabiedrību ar ierobežotu 
atbildību “LOTĒRS” par Saulkrastu pašval-
dībai piederoša zemes īpašuma Noliktavas 
iela 10, Saulkrastos, kadastra apzīmējums 
80130020406, platība 5113 kv.m, pirkšanu 
uz nomaksu. 

Par Saulkrastu novada domes, 
pašvaldības aģentūras un 

pašvaldības iestāžu 2009.gada 
pārskata apstiprināšanu

1. Apstiprināt Saulkrastu novada do-
mes 2009.gada pārskatu .

2. Apstiprināt Saulkrastu novada do-
mes pašvaldības aģentūras „Saulkrastu 
kultūras un sporta centrs” 2009.gada pār-
skatu .

3. Apstiprināt Saulkrastu novada do-
mes pašvaldības iestādes „Sociālās aprū-
pes māja” 2009.gada pārskatu .

4. Apstiprināt Saulkrastu novada do-
mes pašvaldības iestādes „Vidzemes jūr-
malas mūzikas un mākslas skola” 2009.
gada pārskatu .

Par Saulkrastu novada domes 
2009.gada konsolidētā gada 

pārskata apstiprināšanu
Apstiprināt Saulkrastu novada domes 

2009.gada konsolidēto gada pārskatu. 

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu 
plūdu risku mazināšanai

Piešķirt finanšu līdzekļus plūdu risku 
mazināšanai — grāvju un caurteku sistē-
mas atjaunošanai — izbūvei Pļavas un Lau-
ku ielas rajonā, saskaņā ar SIA „Saulkrastu 
komunālserviss” iesniegto darbu tāmi.

Samaksu veikt no Saulkrastu novada 
domes speciālā budžeta (autoceļu fonda lī-
dzekļu rezerves), pēc iesniegtajiem finanšu 
dokumentiem domes grāmatvedībā.
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DOMES ZIŅAS

„Nu jau iet kā Krūmiņa laikā,“ domīgi no-
teica kāds Saulkrastu uzņēmējs, kad pavaicāju 
viņa viedokli par tikko pieņemto domes lēmumu 
iznomāt zemes gabalu pie noejas uz jūru, Aina-
žu ielā 13A (iepretim veikalam „Elvi“) vasaras 
kafejnīcas izveidei un laukumu Rīgas ielā 77 uz-
ņēmējiem no Siguldas un Pāvilostas. Saulkrastu 
uzņēmējiem iespēja pretendēt uz šo pašvaldības 
īpašumu nomu bija liegta, jo dome publiski to 
nebija izsludinājusi ne „Saulkrastu Dome Ziņās“ 
(SDZ), ne mājas lapā saulkrasti.lv, ne arī kādā citā 
plašsaziņas izdevumā. Uzņēmējs gan noteica, ka 
viņu tas neizbrīnot, jo līdzīgi kā t.s. Krūmiņa laikā, 
kad šādu informāciju no domes varēja dabūt tikai 
„izredzētie“, arī tagad nevienā jaunās domes izde-
vumā viņš neesot redzējis nevienu domes sludi-
nājumu par telpu vai zemes nomu. „Taču gandrīz 
vai katrā sēdē kaut kas no pašvaldības īpašuma 
tiek iznomāts! Kuri tad ir tie izredzētie tagad?“ 
vaicāja uzņēmējs un, atceroties „vecos“ laikus, 
lūdza savu vārdu gan nepublicēt.

Kad 28. aprīļa sēdes laikā vaicāju nomas 
jautājumu ziņotājam Normundam Līcim, vai ir 
ievietots sludinājums ar aicinājumu pieteikties uz 
šo teritoriju nomu, viņš atzina, ka tādu informā-
ciju dome savos izdevumos nav sniegusi. Domes 
priekšsēdētāja vietnieks nevarēja paskaidrot, kā-
pēc šādi tiek ignorēti Saulkrastu uzņēmēji, taču 
mēģināja taisnoties, ka katru mēnesi notiekot tik-
šanās ar uzņēmējiem konsultatīvajā padomē (ša-
jās tikšanās informācija par nomu nebija izskanē-
jusi, I.P.) un Rīgas ielas 77 laukums ticis piedāvāts 
„Katrīnbādes“ saimniekiem, kuri atteikušies. 

Man nav saprotams, kāpēc par iespējām 
iznomāt zemes gabalu vasaras kafejnīcas iz-
veidei Ainažu ielā 13A varēja uzzināt Siguldas 
uzņēmējs SIA „Livonia Travel“ vai arī kāpēc 
par iespējām iznomāt laukumu Rīgas ielā 77 
informācija nokļuva pat līdz Pāvilostas uzņē-

mējam SIA „Viga 3“ un arī Rīgas SIA „Liedaga“, 
bet Saulkrastos — ne čiku, ne grabu? Turklāt, 
izskatot jautājumu par Rīgas ielas 77 laukuma 
pretendentiem, deputāts M. Vītols vērsa uzma-
nību, ka SIA „Liedaga“, kuru sēdē aktīvi rekla-
mēja N. Līcis, nesot „tīri“ papīri, jo viņu sniegtā 
informācija par līdzšinējo pieredzi neatbilstot 
patiesībai.

Jau pieminētajam uzņēmējam bija taisnī-
ba — tagadējā Saulkrastu dome savā darbības 
laikā nav ievietojusi gandrīz nevienu sludinā-
jumu par zemes vai telpu nomu uzņēmējiem 
„Saulkrastu Domes Ziņās“ un mājas lapā 
saulkrasti.lv (publicēts tikai viens sludinājums 
par telpu nomu Raiņa ielā 7, mājas lapā tas 
tika ievietots dažas dienas līdz pieteikšanās 
termiņa beigām). Taču domes sēdēs jautājumi 
par pašvaldības īpašuma nomu uzņēmējdarbī-
bas veikšanai ir izskatīti vairākkārt. Starp citu, 
līdzīga „slepenības“ politika notiek ar domes 
darba vietu vakancēm, jo domes darbā vairāki 
darbinieki (tostarp arī N. Līča dzīvesbiedre) tika 
pieņemti „pa kluso“ — bez iespējas uz amatu 
pretendēt kādam citam, jo nebija informācijas 
par pieteikšanos uz amata vietām.

Mans ierosinājums šā raksta beigās veltīts 
vīriem, kas vada domes darbu ikdienā — priekš-
sēdētājam E. Grāvītim, vietniekam N. Līcim, iz-
pilddirektoram A. Arnim: savā darbībā nodrošiniet 
godīguma, atklātuma un vienlīdzības principu un 
ievietojiet sludinājumus par pašvaldības īpašuma 
nomu „Saulkrastu Domes Ziņās“ un mājas lapā 
saulkrasti.lv, lai informāciju par uzņēmējdarbī-
bas veikšanas iespējām, iznomājot pašvaldības 
telpas, zemi, laukumus u.c., obligāti saņemtu 
Saulkrastu uzņēmēji un iedzīvotāji!

Ilze Pētersone,
Saulkrastu novada domes deputāte 

Jau piekto vasaru Ģimenes atbalsta centrs 
„Saulespuķe” ar Saulkrastu novada domes at-
balstu organizē tematiskos projektus mūsu 
pašvaldības bērniem. Iepriekšējos gadus bērni 
pētīja savu tuvāko un tālāko apkārtni projektā 
„Mana izziņas taka”, iejutās savu senču dzī-
vesveidā projektā „Iepazīsti vēsturi”, iepazinās 
ar interesantiem un radošiem mūsu pilsētas 
iedzīvotājiem un viņu vaļaspriekiem projektā 
„Es- saulkrastietis, kā arī kopā ar pirātu San-
čo metās pārgalvīgos piedzīvojumos projektā 
„Piedzīvojumu meklētāji”.

Mūsu kopīgie projekti bērniem ir saskars-
mes un sadarbības skola, kopīgiem piedzīvoju-
miem bagāts laiks, kas ļauj atraisīties, atklāt sevī 
jaunas īpašības un talantus, kļūt patstāvīgākiem, 
apgūt sociālās prasmes saskarsmē ar saviem 
vienaudžiem un pedagogiem.

Šovasar projektā „Meklējam talantus” at-
klāt talantus sevī un citos tiek aicināti Saulkrastu 
pašvaldības bērni un pusaudži vecumā no 8-13 
gadiem. Kopīgi darbosimies katru darba dienu no 
14.-30. jūnijam. 

 Būs iespēja:
• veidot jaunas iemaņas un attīstīt radošās 

spējas, darbojoties radošajās mākslas darbnīcās;
• veicināt muzikālos talantus kopā ar reperi 

Andrē;
• atklāt sevī aktiera dotības;
• attīstīt kustību koordināciju HIP-HOP stilā;
•  pārbaudīt fiziskās spējas, piedaloties dažā-

dās sportiskās aktivitātēs;
• ļauties priekam, piedzīvojumiem un atpū-

tai, veicot pārsteigumu trasīti, ceļot sapņu pilis 
jūrmalā;

• smelt saulgriežu enerģiju jūras krastā;
• doties ekskursijās un nakšņot teltīs.

Dalības maksa 15Ls (iekļauti izdevumi par 
pasākumu, atrakciju un muzeju apmeklēšanu, 
nepieciešamie darba materiāli). Autobusu eks-
kursijām apmaksā Saulkrastu novada dome, daļu 
darbam nepieciešamo materiālu apmaksā no 
Ģimenes atbalsta centra „Saulespuķe” budžeta. 
Pusdienas jāņem līdzi pašiem.

Ar bērniem darbosies Saulkrastu vidussko-
las skolotāja un Vides projektu pulciņa vadītāja 
Ināra Strapcāne un skolotāja Inese Petrošina. 
Projektu vadīs un koordinēs Ģimenes atbalsta 
centra „Saulespuķe” vadītāja Ingūna Feldmane. 

Arī šogad tiek rīkots pieteikumu vēstuļu 
konkurss, kurā katrs potenciālais dalībnieks pa-
stāstīs par sevi, par savu vēlmi darboties projektā 
„Meklējam talantus”.

Katram pretendentam pašam vai kopā ar 
vecākiem jāuzraksta pieteikuma vēstule un jāie-
sniedz Ģimenes atbalsta centrā „Saulespuķe”, jā-
atsūta pa pastu vai elektroniski līdz š.g. 1.jūnijam.

Adrese: Ģimenes atbalsta centrs „Saules-
puķe”, Raiņa iela 3, Saulkrasti, LV-2160, e-pasta 
adrese: ingunna@inbox.lv Tel.: 29445270(mob.), 
67952649

 Pieteikuma paraugs pieejams Ģimenes at-
balsta centrā „Saulespuķe” un Saulkrastu novada 
domes mājas lapā: www.saulkrasti.lv. Sociālais 
dienests, apakšsadaļā Ģimenes atbalsta centrs. 
Pieteikuma vēstulē vēlams norādīt ne tikai mobi-
lā, bet arī mājas tālruņa numuru.

Par savu dalību projektā katrs saņems ziņu 
telefoniski, vai pa e- pastu. Tad arī tiks sniegta 
precīza informācija par katras dienas kārtību.

Lai mums visiem kopīgi izdodas savu vasaru 
padarīt krāsaināku un interesantāku!

Ģimenes atbalsta centra „Saulespuķe” vadītāja
Ingūna Feldmane

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 24.maijā, pirmdien, no 15:00 – 17:00, Saulkrastu novada domē, 9.kab., 
tālr.29197084

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

Guna Lāčauniece Katra mēneša pirmās nedēļas otrdienā no 8:00 – 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 – 13:00 un 14:00 – 19:00, Saulkrastu novada domē 2.stāvā, 
202.kab.

Normunds Līcis Pirmdienās no 11:00 – 13:00 un 14:00 – 19:00, 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 17:00 – 19:00, Saulkrastu novada domē, 
9.kab.

Māris Vītols Katra mēneša otrās nedēļas pirmdiena no 17:00 – 19:00, Saulkrastu novada 
domē,  9.kab.

Guntars Zonbergs Katra mēneša trešajā trešdienā no 16:00 – 18:00, Saulkrastu novada domē, 9.kab.

Saulkrastu novada domes deputātu pieņemšanas laiki

ĢIMENES ATBALSTA CENTRA 
„SAULESPUĶE” PROJEKTI Rīgas rajona Lauku attīstības biedrība 

(turpmāk — RRLAB) izsludina atklāta konkur-
sa projektu iesniegumu pieņemšanas 1.kārtu 
uzsākšanu Rīcības programmas Eiropas Ziv-
saimniecības fonda atbalsta ieviešanai Latvijā 
2007.-2013.gadam pasākumā “Teritorijas attīs-
tības stratēģiju īstenošana” ietvaros apstipri-
nātās vietējās attīstības stratēģijas ieviešanai. 

Projektu iesniegumus pieņems no 2010.
gada 28.maija līdz 2010.gada 28.jūnijam.

2010.gadā pieejamais publiskais finansē-
jums LVL 200 000,00 (divi simti tūkstoši lati un 
00 santīmu). 

Projektu iesniegumi jāiesniedz Rīgas rajo-
na Lauku attīstības biedrībā, Birzes ielā 4, Alla-
žu pagasts, Siguldas novads, LV-2154.

Konkurss izsludināts:
5.2.aktivitātē “Ar zivsaimniecību un tūris-

mu saistītas maza mēroga infrastruktūras un 
pakalpojumu attīstība”: 

1.1.1.rīcība: Ar zivsaimniecību saistītu pa-
kalpojumu izveide un attīstība. Pieejamais fi-
nansējums LVL 40 000,00.

Mērķis: Rīcība ir paredzēta, lai RRLAB dar-
bības teritorijā izveidotos jauni ar zivsaimniecī-
bu saistīti pakalpojumi.

Plānotās darbības: Zivju tirdzniecības vietu 
izveide, zivju vairošana ezeros, zivju kūpināta-
vas izveide, zivsaimniecības produktu pārva-
dāšanas pakalpojumi, vēžu un dekoratīvo zivju 
audzēšana u.c.

1.1.2.rīcība Ar zivsaimniecības nozari sais-
tītas infrastruktūras izveide un attīstība. Pieeja-
mais finansējums LVL 40 000,00.

Mērķis: Rīcība ir paredzēta, lai RRLAB dar-
bības teritorijā tiktu izveidota ar zivsaimniecību 
saistīta infrastruktūra kā arī attīstīta esošā.

Plānotās darbības: Zivju audzētavas, laivu 
nolaišanas un izcelšanas vietu izveide, Ūdens 
krātuvju atjaunošana un sakopšana, stāvlau-
kumu izveide pie ūdenstilpnēm. Makšķerē-
šanas vietu pielāgošana personām ar kustību 
traucējumiem, u.c. 

1.1.3.rīcība Ar tūrismu saistītu pakalpoju-
mu izveide un attīstība. Pieejamais finansējums 
LVL 60 000,00.

Mērķis: Rīcība ir paredzēta, lai RRLAB dar-

bības teritorijā tiktu izveidoti jauni ar tūrismu 
saistīti pakalpojumi, kā arī attīstīti jau esošie.

Plānotās darbības: Laivu, katamarānu, ve-
losipēdu nomas izveide un attīstība, makšķerē-
šanai paredzētu vietu izveide, kempingu izvei-
de, vietējo produktu tirdzniecības vietu izveide, 
ēdināšanas vietu izveide, atrakcijas parku iz-
veide, gida pakalpojumu izveide un attīstība, IT 
izmantošana tūrisma pakalpojuma nodrošinā-
šanai (vietējā produkta interneta veikals) u.c.

1.1.4.rīcība Ar tūrisma nozari saistītas in-
frastruktūras izveide un attīstība

Pieejamais finansējums LVL 60 000,00. 
Mērķis: Rīcība ir paredzēta, lai RRLAB dar-

bības teritorijā tiktu izveidota un attīstīta ar tū-
rismu saistīta infrastruktūra.

Plānotās darbības: Sabiedrisko pludma-
ļu izveide, sabiedrisko atpūtas parku izveide, 
labierīcību iekārtošana, piknika vietu izveide, 
tūrisma objektu pielāgošana personām ar 
kustību traucējumiem, tūrisma informācijas 
centru izveide, interaktīvu vides objektu, dabas 
un vēstures ekspozīciju izveide u.c. Projektu 
īstenošanas ilgums 2 gadi pēc Lauku atbalsta 
dienesta lēmuma par projekta iesnieguma ap-
stiprināšanu.

Ar vietējās attīstības stratēģiju, rīcības 
mērķiem, to plānotajām darbībām, projektu 
vērtēšanas kritērijiem un minimālo punktu 
skaitu pozitīva atzinuma saņemšanai var ie-
pazīties Rīgas rajona lauku attīstības biedrībā- 
Allažos, Birzes ielā 4, Allažu, Mores un Siguldas 
pagastu administrācijās, Inčukalna, Krimuldas, 
Mālpils, Saulkrastu, Sējas un Siguldas novadu 
domēs, kā arī minēto pašvaldību mājas lapās: 
www.allazi.lv, www.malpils.lv, www.sigulda.
lv, www.incukalns.lv, www.seja.lv, www.kri-
mulda.lv, www.vangazi.lv, www.saulkrasti.
lv. kā arī Lauku atbalsta Dienesta mājas lapā: 
www.lad.gov.lv

Informācija pa e-pastu: rrlab@inbox.lv, vai 
pa telefonu 67970250.

Anita Līce
Saulkrastu novada domes

projektu vadītāja
Tel: 67142515

Atklāts projektu konkurss 

VAI DOMĒ ATGRIEŽAS „SLEPENĪBAS“ LAIKS
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DOMES ZIŅAS

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 8
Saulkrastos

Lietotie termini
Afiša — paziņojums vai reklāmas plakāts 

uz papīra par pasākumiem, koncertiem, izrā-
dēm, izstādēm, lekcijām u.tml. ar norādītu pa-
sākuma norises laiku un vietu.

Būve — būvniecības procesā radies ar 
zemi saistīts veidojums, kam ir noteikta funk-
cija.

Būvizkārtne — informatīva plāksne par 
būvobjektu, kas tiek izvietota uz būvniecības 
laiku.

Būvtāfele — informatīva plāksne par pro-
jektējamo būvi, ne mazāka kā 1,2 m x 1,2 m, 
kas tiek izvietota zemesgabalā pirms būvatļau-
jas saņemšanas gadījumos, kad ir paredzēta 
būves publiskā apspriešana. 

Digitālais ekrāns — jebkādas formas vai 
jebkāda veida priekšmets, konstrukcija vai 
būve, kas speciāli veidots digitālās vai video-
reklāmas izvietošanai publiskā vietā vai vērsts 
pret publisku vietu. 

Izkārtne — vizuālā informācija, kas izvie-
tota tieši pie jebkuras iestādes (arī valsts un 
pašvaldības), fiziskās vai juridiskās personas 
komercdarbības veikšanas vietas (piemēram, 
skola, veikals, viesnīca, banka, darbnīca, birojs 
u.c.) un informē par tās veiktās darbības rak-
sturu un darba laiku. Izkārtnē var tikt ietverti 
citi saimnieciskās darbības veikšanai nepiecie-
šamie dati par iestādes, uzņēmuma vai komer-
santa nosaukumu, pārdodamās produkcijas un 
pakalpojumu veidiem. 

Izkārtnes izgatavotājs — persona, kas 
pēc izkārtnes īpašnieka pasūtījuma izgatavo 
izkārtni. 

Izkārtnes izvietotājs — persona, kas pēc 
izkārtnes īpašnieka pasūtījuma izvieto izkārtni.

Izkārtnes, reklāmas objekta ar piesaisti 
zemei/konkrētai vietai izvietošanas atļauja 
(Pielikums Nr.1) — šajos saistošajos noteiku-
mos noteiktajā kārtībā izsniegts dokuments, 
kas apliecina, ka akceptētais projekts izkārt-
nes/reklāmas objektam ar piesaisti zemei/kon-
krētai vietai izstrādāts atbilstoši šo saistošo 
noteikumu prasībām un to atļauts izvietot at-
bilstoši akceptētajam projektam. Izvietošanas 
atļauja jāizņem pirms izkārtnes/reklāmas ar 
piesaisti zemei/konkrētai vietai izvietošanas, 
un tā derīga vienu mēnesi.

 Īslaicīga reklāma, īslaicīgs reklāmas ob-
jekts — reklāmas objekts, kura izvietošanas 
laiks nepārsniedz vienu mēnesi, kura uzstādī-
šanai netiek izgatavotas speciālas konstruk-
cijas konstruktīvā saistībā ar būvi vai veikti 
rakšanas darbi un kura izvietošanai nav nepie-
ciešams izstrādāt būvprojektu. 

Lielformāta reklāmas objekts — brīvi 
stāvošs reklāmas objekts ar piesaisti zemei/
konkrētai vietai, kura izmēri telpiskiem objek-
tiem (apaļiem, trīsplakņu piloniem) pārsniedz 
1,20 m diametru vai 2,5 m augstumu, bet vien-
pusējiem un divpusējiem, ja vismaz viena di-
mensija pārsniedz 1,20 m. 

Mobilā reklāma — reklāma uz speciāli 
reklāmai izgatavotām vai izmantotām pieka-
bēm, konstrukcijām uz transportlīdzekļiem, 
reklāma uz cilvēku pārnēsājamiem plakātiem, 
stendiem, transparentiem. 

Pašreklāmas plakāts — obligāti izvieto-
jams plakāts uz tīkla reklāmas objekta laikā, 
kad uz tā netiek izvietots reklāmas akcijas vai 
reklāmas devēja plakāts. 

Patvaļīga izkārtnes, reklāmas, reklāmas 
objekta, afišas un sludinājumu izvietošana — 
izvietošana bez saskaņota/akceptēta projekta, 
reklāmas/izkārtnes uzstādīšana bez izvietoša-
nas atļaujas.

Plakāts — grafisks darbs, kas tēlainā vei-
dā uzrunā skatītāju, informējot vai reklamējot 
kādu pasākumu, personību, problēmu. 

Preču zīme — apzīmējums, ko lieto, lai 
kāda komersanta preces atšķirtu no citu ko-
mersantu precēm, izņemot īpaši norādītus ga-
dījumus. “Preču zīme, zīmes” ietver arī pakal-
pojumu zīmes un kolektīvās zīmes. 

Priekšvēlēšanu aģitācija — kādas poli-
tiskās organizācijas, politisko organizāciju ap-
vienības vai arī kāda deputāta kandidāta rekla-
mēšana masu informācijas līdzekļos vai citādā 
veidā, ja tā satur tiešu vai netiešu aicinājumu 
balsot par vai pret kādu politisko organizāciju, 
politisko organizāciju apvienību vai arī deputāta 
kandidātu.

Publiska vieta — ceļi (jebkura satiksmei 
izbūvēta teritorija, kurā ietilpst, piemēram, 
braucamā daļa, ietve, nomale, sadalošā josla), 
tuneļi, laukumi, gājēju apakšzemes pārejas, 
dzelzceļu staciju, autoostu un lidostu zāles, 
gaiteņi, satiksmes ejas, parki, skvēri un citas 
īpaši iekārtotas brīvdabas atpūtas vietas, ne-
iznomāta, neapbūvēta vai citādi neiekārtota 
valsts vai pašvaldību zeme, kā arī ēku fasādes, 
ja uz tām izvieto reklāmu vai aģitācijas mate-
riālus. 

Reklāma — ar saimniecisko vai profe-
sionālo darbību saistīts jebkuras formas vai 
jebkura veida paziņojums vai pasākums, kura 
nolūks ir veicināt preču vai pakalpojumu (arī 
nekustamā īpašuma, tiesību un saistību) popu-
laritāti vai pieprasījumu pēc tiem.

Reklāmas akcija — pasākums, kad pub-
liski pilsētas vidē tiek izplatīta informācija, 
kuras mērķis ir radīt patērētājos un pircējos in-
teresi par pārdodamo produkciju, pakalpojumu 
veidiem, idejām, kā arī par objektiem, kuros 
noris tirdzniecība, par pakalpojumu sniegšanu 
vai arī par citiem pasākumiem saimnieciskās 
darbības uzlabošanai, ienākumu gūšanai vai 
popularitātes palielināšanai. 

Reklāmas devējs — persona, kas nolūkā 
gūt komerciālu vai citādu labumu pati izgatavo 
un izplata reklāmu vai kuras uzdevumā un inte-
resēs cita persona izgatavo un izplata reklāmu. 

Reklāmas izgatavotājs — persona, kas 
pēc reklāmas devēja pasūtījuma izgatavo, pār-
veido vai adaptē reklāmu. 

Reklāmas izplatītājs — persona, kas pati 
izplata reklāmu vai dod iespēju reklāmu izplatīt 
reklāmas devējam. 

Reklāmas norāde — vizuālā informācija, 
kas izvietota pie nobrauktuves uz iestādi (arī 
valsts un pašvaldības) un norāda fiziskās vai 
juridiskās personas komercdarbības veikšanas 
vietu. 

Reklāmas objekts — jebkādas formas 
vai jebkāda veida priekšmets, konstrukcija vai 
būve, kas speciāli veidots reklāmas izvietoša-
nai pilsētas vidē. 

Skatloga vitrīna — iekšējā telpa 100 cm 
attālumā (dziļumā) no loga rūts.

Slietnis — neliels (līdz 1,5 m augsts) mo-
bils reklāmas objekts, kas tiek izvietots pie jeb-
kuras iestādes, organizācijas vai saimnieciskās 
darbības veikšanas vietas tikai tās darba laikā. 

Sludinājumi — dažāda veida īslaicīgi iz-

vietota informācija: paziņojumi, aicinājumi, uz-
saukumi, reklāmziņojumi u.tml., ko izliek tiem 
speciāli paredzētās, atļautās vietās (stendi, afi-
šu stabi u.c.).

Tīkla reklāma — reklāmas objektu sistē-
ma, ko pilsētas vidē veido reklāmas izvietotājs, 
kuram reklāmas objektu, reklāmas plakātu 
izvietošana vai reklāmas vietu izīrēšana ir ko-
mercdarbība. 

1. Vispārīgie noteikumi
1. Šo saistošo noteikumu mērķis ir veidot 

harmoniski attīstītu pilsētvidi, regulējot 
reklāmu, reklāmas objektu, izkārtņu, slu-
dinājumu un citu informatīvo materiālu 
izvietošanu un ekspluatācijas kārtību pub-
liskās vietās, kā arī vietās, kas vērstas pret 
publisku vietu.

2. Šie saistošie noteikumi nosaka reklāmu, 
izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo 
materiālu izvietojuma, projektu izskatīša-
nas un saskaņošanas/ akceptēšanas kārtī-
bu un demontāžas kārtību pēc ekspluatāci-
jas termiņa beigām. 

3. Šie saistošie noteikumi neattiecas uz funk-
cionālo informāciju — valsts un Saulkrastu 
novada pašvaldības (turpmāk — pašvaldī-
ba) dienestu norādēm (ceļa zīmes, trans-
porta pieturvietu zīmes, ielu nosaukumu 
norādes u.tml.), kas izgatavotas pēc ie-
priekš apstiprināta tipveida etalona.

4. Izvietojot reklāmas, izkārtnes, sludinā-
jumus un citus informatīvos materiālus, 
jāievēro šie saistošie noteikumi, Latvijas 
Republikas likumi un citi normatīvie akti, 
kā arī vietējās pašvaldības teritorijas plā-
nojums, detālais plānojums un šo plānoju-
mu sastāvā esošie apbūves noteikumi. 

5. Ekspluatācijas prasības izkārtnēm, reklā-
mām, reklāmas objektiem: 

5.1. nesošajām konstrukcijām, konstruktīva-
jām un dekoratīvajām detaļām jābūt bez 
mehāniskiem bojājumiem un krāsojuma 
defektiem, rūsas; 

5.2. elektroinstalācijas pieslēgumam jāatbilst 
spēkā esošajām normām; 

5.3. ja reklāma/izkārtne ir izgaismota, nav pie-
ļaujami atsevišķu elementu vai detaļu iz-
gaismojuma defekti (piemēram, atsevišķi 
nedegoši burti, pārrāvumi gaismas joslās 
un tml.);

5.4. reklāmai/reklāmas objektam, izkārtnei 
jābūt tīrai — bez dubļiem, notecējumiem, 
traipiem un plankumiem. Līmplēvju deta-
ļas nedrīkst būt ar atlupušiem stūriem un 
malām, nedrīkst būt iztrūkstošas detaļas 
(piemēram, norauti burti). Nav pieļaujama 
bojāta (noplēstām detaļām, nosmērēta, 
aprakstīta) plakāta ekspluatācija.

2. Izkārtņu izvietošanas pamatprincipi
6. Izkārtni uzkrāso vai izvieto tiešā konstruk-

tīvā saistībā ar ēku, šai ēkai piesais¬tīto 
zemesgabalu, kurā tiek veikta komersanta 
saimnieciskā darbība.

7. Izvietojot izkārtni konstruktīvā saistībā ar 
būvi: 

7.1. jāievēro ēkas proporcijas; 
7.2. jāievēro fasādes dalījums ar logiem, dur-

vīm, dzegām, karnīzēm;
7.3. stiprinājuma veids nedrīkst bojāt nesošās 

konstrukcijas; 
7.4. perpendikulāri fasādei izvietotas izkārtnes 

apakšējā mala nedrīkst atrasties zemāk 
par 2,5 m no zemes neatkarīgi no tās pla-
tuma.

8. Elektropiegādes kabeļi izkārtnēm nedrīkst 
būt redzami ēku fasādēs. Brīvi stāvošu 
izkārtņu elektropiegāde jānodrošina ar 
pazemes kabeļiem. Elektropiegāde šiem 
objektiem jārisina projektā vienlaikus ar 
objekta piesaistes projekta izstrādi un jā-
akceptē Saulkrastu būvvaldē (turpmāk — 
BŪVVALDE) noteiktajā kārtībā.

9. Slietņu izvietošana pieļaujama tikai tādos 
gadījumos, kad nav iespējams izvietot 
izkārtni konstruktīvā saistībā ar būvi (ob-
jekts, kurā tiek veikta saimnieciskā darbī-
ba atrodas pagrabstāvā, pagalmā, augstāk 
par 1.stāva līmeni). Slietņi jāizvieto ne tālāk 
kā 2 m no ieejas objektā, kurā tiek veikta 
uzņēmējdarbība, tie jāizvieto vienā līnijā 
pie namu fasādēm, un gājēju plūsmai jāat-
stāj 75% no ietves platuma, bet ne mazāk 
kā 1,5 m.

10. Īpašuma izmantošanas tiesības un sais-
tības ar zemes, ēkas vai objekta, uz kura 
izkārtnes īpašnieks vēlas izvietot izkārtni, 
īpašnieku kārto pats izkārtnes īpašnieks.

11. Ja pie būves ir izvietotas vai ir paredzēts 
izvietot vairāk nekā 2 izkārtnes, tad BŪV-
VALDEI ir tiesības pieprasīt izstrādāt būves 
īpašniekam ēkas izkārtņu vizuālo koncep-
ciju.

12. Skatlogs ar ilglaicīga (ilgāk par 1 mēnesi) 
noformējuma elementiem (stacionāras 
uzlīmes uz stikla, gaismas kastes u.tml.) 
uzskatāms par izkārtnes sastāvdaļu, ja to 
saturs atbilst šajos noteikumos noteikta-
jam izkārtnes termina skaidrojumam. 

13. Aizliegts aizlīmēt logu un skatlogu vairāk 
nekā 25% no tā platības.

14. Periodiski maināma ekspozīcija skatloga 
vitrīnā, kas veidota no pārdodamās pro-
dukcijas, un skatlogu svētku noformējums 
nav jāsaskaņo BŪVVALDĒ. 

3. Izkārtņu projektu izskatīšanas un 
saskaņošanas/akceptēšanas kārtība

15. Persona, kas vēlas izvietot izkārtni 
kon¬struktīvā saistībā ar būvi, iesniedz 
BŪVVALDĒ projektu (jānoformē uz A/3 vai 
A/4 formāta lapām), kas satur šādu infor-
māciju: 

15.1. krāsaina izkārtnes skice (vizualizācija), 
uzrādot mērogu, izmēru; telpiskiem ob-
jektiem arī raksturīgie sānskati, virsskats, 
ietverot stiprinājumu rasējumus;

15.2. izvietošanas vietas visaptveroša krāsaina 
fotofiksācija;

15.3. izkārtnes izvietojums pie ēkas (datorsa-
likums, fotomontāža vai zīmējums). Ja 
izkārtne izvietota perpendikulāri fasādei 
1.stāva līmenī, jānorāda izkārtnes apak-
šējās malas attālums līdz ietvei (zemei) un 
ārējās malas attālums līdz brauktuvei;

15.4. krāsu paraugi, ja grafiskais materiāls 
(piem., krāsainā izdruka) neatspoguļo pa-
tieso krāsas toni; 

15.5. izkārtnes vietas adrese;
15.6. ja izkārtne tiek uzkrāsota vai izvietota uz 

ugunsmūra, jāiesniedz fasādes krāsojuma 
pase un ēkas īpašnieka garantijas vēstule, 
kurā tiek apliecināts, ka mēneša laikā pēc 
izkārtnes eksponēšanas termiņa beigām 
fasāde tiks sakārtota atbilstoši fasādes 
krāsojuma pasei;

15.7. juridiskās vai fiziskās personas (izkārtnes 
pasūtītāja) dati — juridiskām personām, 
nosaukums, reģistrācijas numurs, juri-
diskā adrese un tālruņa numurs, fiziskām 
personām, vārds, uzvārds, faktiskā adrese 
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un tālruņa numurs;
15.8. projekta autors (uzvārds, firma, tālrunis). 

Projekta autors projektu apliecina ar pa-
rakstu;

15.9. izkārtnes izgatavošanas materiālu ap-
raksts, papildu efektu raksturojums (pie-
mēram, apgaismojums, kinētiskie ele-
menti utt.);

15.10. īpašuma vai lietošanas tiesību aplieci-
nošu dokumentu kopijas, nekustamā īpa-
šuma īpašnieka rakstisks apstiprinājums 
objekta izvietošanai. Ja tiek mainīta telpu 
funkcija (veikta rekonstrukcija), uzrādīt ak-
ceptētu būvprojektu ar izkārtnē paredzēto 
funkciju. Nepieciešamības gadījumā BŪV-
VALDEI ir tiesības pieprasīt uzrādīt ēkas 
kadastrālās uzmērīšanas lietu ar funkcijas 
aprakstu;

15.11. izkārtnes pie daudzdzīvokļu dzīvojamām 
mājām, kurās ir izveidoti dzīvokļa īpašumi 
izvietojamas tieši pie komercdarbībai pa-
redzētajām telpām.

16. Persona, kas vēlas izvietot izkārtni ar 
piesaisti zemei, jāiesniedz akceptēšanai 
BŪVVALDĒ projekts trīs eksemplāros (uz 
A/3 vai A/4 formāta lapām). Būvprojekta 
izstrādāšana jāveic saskaņā ar Ministru 
kabineta 1997.gada 1.aprīļa noteikumiem 
Nr.112 “Vispārīgie būvnoteikumi”. Projektā 
jāiekļauj šāda informācija:

16.1. krāsaina izkārtnes skice, uzrādot mērogu, 
izmēru, raksturīgos sānskatus, virsskatu, 
fotomontāžu ar plānotā objekta izvietoju-
mu pilsētvidē, kuru pirms¬projekta stadijā 
saskaņo BŪVVALDĒ;

16.2. izkārtnes piesaiste, kas veikta uz topogrā-
fiskā uzmērījuma plāna, kurā ir uzrādītas 
visas apakšzemes komunikācijas;

16.3. juridiskās vai fiziskās personas (izkārtnes 
pasūtītāja) dati — juridiskām personām, 
nosaukums, reģistrācijas numurs, juri-
diskā adrese un tālruņa numurs, fiziskām 
personām, vārds, uzvārds, faktiskā adrese 
un tālruņa numurs;

16.4. īpašuma vai lietošanas tiesību apliecinošu 
dokumentu kopijas (īpašnieka piekrišanas 
rakstisks apstiprinājums objekta izvieto-
šanai) un telpu inventarizācijas lietas ar 
funkcijas aprakstu kopija. Ja tiek mainīta 
telpu funkcija (veikta rekonstrukcija), jā-
uzrāda akceptēts būvprojekts ar izkārtnē 
paredzēto funkciju;

16.5. izkārtnes dizaina projekta autors (uz-
vārds, firma, tālrunis). Projekta autors 
projektu apliecina ar parakstu;

16.6. izkārtnes izgatavošanas materiālu ap-
raksts, papildu efektu raksturojums (pie-
mēram, apgaismojums, kinētiskie ele-
menti);

16.7. projekta konstruktīvā daļa jāizstrādā Lat-
vijas Republikā sertificētam projektētājam 
(sertifikāta kopija jāpievieno projektam);

16.8. ja izkārtne tiek pieslēgta elektropiegādes 
kabeļiem vai citām inženierkomunikācijas 
sistēmām, tad pieslēguma risinājums jā-
ietver projektā.

17. Iesniegumu un iesniegto projektu BŪV-
VALDE izskata divu nedēļu laikā, pieņemot 
lēmumu par iespēju izvietot izkārtni iece-
rētajā veidā.

18. Saskaņots/akceptēts izkārtnes projekta 
derīguma termiņš nepārsniedz divus ga-
dus.

19. Pirms izkārtnes izvietošanas ar piesaisti 
zemei BŪVVALDĒ jāsaņem izvietošanas 
darbu atļauja. 

20. BŪVVALDE ir tiesīga noraidīt izkārtnes 
priekšlikumu, ja projektā nav ievērotas ša-
jos noteikumos ietvertās prasības un Lat-
vijas Republikas likumi un normatīvie akti.

21. Izvērtējot izkārtnes izvietošanas situāciju, 

BŪVVALDE var izlemt par plānošanas un 
arhitektūras uzdevuma nepieciešamību.

4. Izkārtņu ekspluatācijas un 
demontāžas kārtība

22. Saulkrastu novada teritorijā aizliegta 
patvaļīga izkārtņu izvietošana. Tiesības 
eksponēt izkārtni ir visām fiziskajām un 
juridiskajām personām, kas šo saistošo 
noteikumu noteiktajā kārtībā BŪVVALDĒ 
ir saskaņojušas/akceptējušas izkārtnes 
projektu, izkārtnēm ar piesaisti zemei sa-
ņēmušas izvietošanas darbu atļauju.

23. Ja, izvietojot izkārtni ar piesaisti zemei 
radušās domstarpības par tās izvietojuma 
atbilstību akceptētajam projektam, izkārt-
nes īpašniekam vai izvietotājam, vai BŪV-
VALDEI ir tiesības pieprasīt faktisko uzmē-
rījumu dabā. Uzmērījumus dabā ir tiesīgas 
licencētas mērniecības firmas.

24. Ja izkārtne nav realizēta atbilstoši sa-
skaņotajam/akceptētajam projektam, 
tad BŪVVALDE ir tiesīga izsniegt pagaidu 
ekspluatācijas atļauju izkārtnes ekspo-
nēšanai, nosakot termiņu, kurā jānovērš 
pagaidu ekspluatācijas atļaujā uzskaitītās 
nepilnības vai neatbilstības saskaņotajam/
akceptētajam projektam. BŪVVALDE ir 
tiesīga izsniegt vienreizēju pagaidu eks-
pluatācijas atļauju, kuras termiņš nedrīkst 
pārsniegt vienu mēnesi.

25. Ja BŪVVALDE ir devusi negatīvu atzinumu 
par izkārtnes izvietošanas atbilstību sa-
skaņotajam/akceptētajam projektam un 
pagaidu ekspluatācijas atļaujā noteiktajā 
termiņā nav novērsti norādītie trūkumi, tad 
izkārtnes īpašniekam tā jādemontē 15 ka-
lendāro dienu laikā pēc pagaidu ekspluatā-
cijas termiņa izbeigšanās.

26. Par izkārtnes konstrukciju drošību un 
elektroinstalācijas pieslēguma atbilstību 
spēkā esošajām normām, tās atbilstību 
spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, 
ekspluatācijas prasībām un demontāžu, 
sakārtojot izkārtnes izvietošanas vietu 
(fasādes krāsojumu, labiekārtojumu, vei-
cot pamatu demontāžu utt.), ir atbildīgs 
izkārtnes īpašnieks, ja īpašnieks nav at-
rodams — konkrētās teritorijas vai būves 
īpašnieks vai apsaimniekotājs.

27. BŪVVALDE izskata jautājumu par izkārt-
nes demontāžu, kas veicama 7.16.punktā 
noteiktajā kārtībā šādos gadījumos: 

27.1. ja izkārtne uzstādīta bez saskaņota/ak-
ceptēta projekta vai neatbilstoši saskaņo-
tajam projektam; 

27.2. ja pagaidu ekspluatācijas atļaujas noteik-
tajā termiņā nav novērsti tajā norādītie 
trūkumi un izkārtne nav demontēta 15 ka-
lendāro dienu laikā;

27.3. ja izkārtne neatbilst ekspluatācijas prasī-
bām.

5. Reklāmas, reklāmas objekta 
izvietošanas pamatprincipi

28. Izvietojot reklāmu, reklāmas objektu jā-
saglabā konkrētās apbūves raksturs un 
mērogs saskaņā ar teritorijas plānojumu, 
detālo plānojumu un Saulkrastu apbūves 
noteikumiem. Reklāmās aizliegts izmantot 
skaņas efektus.

29. Aizliegts izvietot uz ēkām reklāmas, kas 
pārveido ēkas siluetu. 

30. Izvietojot reklāmu konstruktīvā saistībā ar 
būvi: 

30.1. jāievēro ēkas proporcijas;
30.2. jāievēro fasādes dalījums ar logiem, dur-

vīm, dzegām, karnīzēm;
30.3. nedrīkst aizsegt arhitektoniskas detaļas 

(logus, karnīzes, bareljefus u.c.). Ārkārtas 
gadījumos ir atļauts aizsegt arhitektonis-
kas detaļas (logi, karnīzes, fasādes barel-
jefus u.c.) saskaņojot ar BŪVVALDI; 

30.4. jāievēro reklāmā lietoto materiālu atbil-
stība fasādes apdares materiāliem un ēkas 
arhitektoniskajam risinājumam; 

30.5. stiprinājuma veids nedrīkst bojāt nesošās 
konstrukcijas;

30.6. maksimāli pieļaujamais reklāmas izvir-
zījums no fasādes ir 1,3 m, ja reklāmas 
ārējās malas attālums līdz brauktuvei nav 
mazāks par 0,7 m un netiek aizsegta ielas 
perspektīva;

30.7. perpendikulāri fasādei izvietotas rek-
lāmas apakšējā mala nedrīkst atrasties 
zemāk par 2,5 m no zemes neatkarīgi no 
reklāmas platuma;

30.8. aizliegts aizlīmēt logu un skatlogu vairāk 
nekā 25% no tā platības;

31. Izvietojot brīvi stāvošus reklāmas objek-
tus, jāievēro, ka tie nedrīkst aizsegt nozī-
mīgas un skaistas dabas ainavas, kā arī 
izjaukt ielas kopskata savdabīgumu. Rek-
lāmas un izkārtnes nedrīkst aizsegt ēku 
arhitektūras raksturīgākās daļas, ainaviski 
vērtīgākos apbūves fragmentus vai citādi 
bojāt vizuālo tēlu.

32. Reklāmas objektu elektroapgādes kabeļi 
nedrīkst būt redzami uz ēku fasādēm. Brīvi 
stāvošas reklāmas objekta elektropiegāde 
jānodrošina ar pazemes kabeļiem. Elek-
tropiegāde šiem objektiem jārisina vienā 
projektā ar reklāmas objekta piesaistes 
projektu un jāakceptē BŪVVALDĒ.

33. Aizliegta reklāmas objektu ar betona pa-
matiem, kuru izmēri plānā ir lielāki par 0,7 
m x 0,5 m un ieguldīšanas dziļums 1,0 m, 
izvietošana ielu sarkanajās līnijās.

34. Minimālais attālums starp diviem stacio-
nāri izvietotiem reklāmas objektiem ir 30 
m. Šī distance jāievēro arī no sabiedriskā 
transporta pieturvietas, kurā izvietots rek-
lāmas stends. Attālums tiek atlikts starp 
vienā ielas pusē izvietotu reklāmas objektu 
savstarpēji tuvākajām malām. Ja reklā-
mas stendi izvietoti pie žogiem, tad attā-
lums var tikt samazināts.

35. Reklāmas objektiem viena skata perspek-
tīvā jābūt vizuāli saskanīgiem. Tie jāizkārto 
uz līnijām paralēli brauktuvei. Reklāmas 
objekti ar betona pamatiem, kuru izmēri 
plānā ir lielāki par 0,7 m x 0,5 m un iegul-
dīšanas dziļums 1,0 m, tiek kārtoti līnijā aiz 
ielu sarkanajām līnijām.

36. Aizliegts izvietot reklāmas objektus uz gā-
jēju ietves. 

37. Slietņu izvietošana pieļaujama 2.4.punktā 
noteiktajos gadījumos.

38. Projektējot stacionāru reklāmas objektu 
ielu sarkanajās līnijās, ja to pieļauj esošās 
apakšzemes inženierkomunikācijas, atda-
lošajā zaļajā zonā starp brauktuvi un gājē-
ju ietvi jāievēro vismaz 0,5 m attālums līdz 
brauktuvei.

39. Projektējot informācijas objektu, tas jā-
novieto tā, lai tajā izvietotā, gājējiem pa-
redzētā lasāmā informācija (afišas, kartes 
u.tml.) būtu lasāma no ietves (0,4 m attālu-
mā).

40. Aizliegts uzstādīt reklāmas objektus uz 
ūdens, arī izmantojot dažādus peldlīdzek-
ļus (pontoni, plosti, kuģi, laivas u.tml.) un 
dažādus reklāmas izvietošanas palīglī-
dzekļus, ilgāk par divām dienām.

41. Aizliegts izvietot visu veidu reklāmas uz 

tiltiem (uz to konstrukcijām, balstiem, ap-
gaismes stabiem, kā arī uz tiem projektēt 
speciālas konstrukcijas reklāmas objektu 
uzstādīšanai).

42. Saulkrastu pilsētas teritorijā pie apgais-
mes stabiem atļauts izvietot īslaicīgu 
reklāmu un īslaicīgus reklāmas objektus. 
Atsevišķos ceļa posmos pie apgaismes 
stabiem atļauts uzstādīt BŪVVALDĒ ap-
stiprināta parauga reklāmas objektus.

43. Visu veidu reklāmas, informatīvos ma-
teriālus, afišas, paziņojumus u.tml. 
Saulkrastu novada teritorijā atļauts izvie-
tot Saulkrastu novada domes apstiprinātos 
reklāmas-afišu stendos. Aizliegts īslaicīgu 
reklāmu izvietot šim nolūkam neatļautās 
vietās (uz sētām, namu fasādēm un dur-
vīm, jaunbūvēm, būvžogiem, apgaismes 
stabiem, transformatoru celtnēm, u.c.). 
Visu īslaicīgu reklāmu pilsētā atļauts izvie-
tot Saulkrastu novada domes apstiprinātos 
reklāmas-afišu stendos.

44. Izvietojot reklāmas norādi uz pašvaldībai 
piederošas, piekrītošas vai rīcībā esošas 
zemes līdz Domes lēmuma pieņemšanai 
par zemesgabala izmantošanu vai īpašu-
ma tiesību atjaunošanu (turpmāk — paš-
valdības zeme), tās izvietotājs nedrīkst 
iebilst pret papildu reklāmas norāžu kom-
plektācijas iespējām, ja BŪVVALDE saska-
ņojusi projektu citiem pretendentiem.

45. Ja reklāmā tiek pausti idejiski vai politiski 
uzskati vai uzaicinājumi, uz reklāmas pla-
kāta obligāti jābūt reklāmas devēja datiem 
(politiskās partijas, sabiedriskās organizā-
cijas nosaukumam vai fiziskās/juridiskās 
personas datiem).

46. Par reklāmas saturu — valstu, karogu, 
pilsētu nosaukumu un simbolikas, ko-
mersantu nosaukumu, kā arī firmu preču 
zīmēs lietoto nosaukumu (logotipi, sim-
bolizējošās grafiskās zīmes, kurās iekļauti 
burti, vārdi, teikumi u.tml.) — iekļaušanu 
un izmantošanu izvietojamās reklāmās at-
bild reklāmas devējs. 

47. Īpašuma izmantošanas tiesības un saistī-
bas ar zemes, būves vai objekta, uz kura 
reklāmas īpašnieks vēlas izvietot reklāmu, 
īpašnieku vai lietotāju kārto pats reklāmas 
īpašnieks. Ja reklāmas izvietošanai tiek iz-
mantotas transporta būves (ceļi, dzelzceļa 
pārvadi, u.tml.) nepieciešama minēto trans-
porta būvju īpašnieku (valdītāju) atļauja.  
Reklāmas objektus ar piesaisti zemei 
uz pašvaldības zemes atļauts izvietot 
tikai tiem komersantiem, par kuriem 
Dome pieņēmusi lēmumu un kas no-
slēguši līgumu par tīkla reklāmas iz-
vietošanu ar Saulkrastu pašvaldību. 
Slietņu, īslaicīgu reklāmu, reklāmas no-
rāžu izvietošanu uz pašvaldības zemes 
nosaka BŪVVALDE, un reklāmas objekta 
īpašniekam projekta izstrādāšanas proce-
sā jāsaņem saskaņojums no pašvaldības.

48. Uz visiem reklāmas objektiem jābūt mar-
ķējumam ar tā īpašnieka rekvizītiem (ko-
mersanta nosaukums, reģistrācijas nu-
murs, tālruņa numurs).

49. Veicot inženierkomunikāciju izbūvi vai ielu 
rekonstrukciju, reklāmas objekti, kas iz-
vietoti ielu sarkanajās līnijās, demontējami 
pēc BŪVVALDES pirmā pieprasījuma. De-
montāžu veic reklāmas objekta īpašnieks 
par saviem līdzekļiem. 

50. Pie baznīcām, mācību iestāžu, valsts un 
pašvaldības iestāžu ēkām un to teritorijās 
atļauta tikai ar šiem objektiem saistītas 
reklāmas izvietošana.
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6. Reklāmas projektu izskatīšanas un 
saskaņošanas kārtība

51. Persona, kas vēlas izvietot reklāmu 
kon¬struktīvā saistībā ar būvi, iesniedz BŪV-
VALDĒ projektu(jānoformē uz A/3 vai A/4 
formāta lapām), kas satur šādu informāciju:

51.1. krāsaina reklāmas skice (vizualizācija), uz-
rādot mērogu, izmēru; telpiskiem objektiem 
jāuzrāda arī raksturīgie sānskati, virsskats, 
ietverot stiprinājumu rasējumus;

51.2. izvietošanas vietas visaptveroša krāsaina 
fotofiksācija;

51.3. reklāmas izvietojums pie ēkas (datorsali-
kums, fotomontāža vai rasējums). Gadīju-
mos, kad reklāma izvietota perpendikulāri 
fasādei, jānorāda reklāmas apakšējās ma-
las attālums līdz ietvei (zemei) un ārējās 
malas attālums līdz brauktuvei;

51.4. krāsu paraugi, ja grafiskais materiāls 
(piem., krāsainā izdruka) neatspoguļo pa-
tieso krāsas toni; 

51.5. reklāmas izvietošana vai uzkrāsošana 
pieļaujama vienīgi uz atbilstoši sakārto-
ta ugunsmūra, papildus jāiesniedz ēkas 
īpašnieka garantijas vēstule, kurā tiek 
apliecināts, ka mēneša laikā pēc reklāmas 
eksponēšanas termiņa izbeigšanās fasāde 
tiks sakārtota atbilstoši ēkas vai būves 
krāsojuma pasei;

51.6. reklāmas atrašanās vietas adrese;
51.7. reklāmas izvietošanas periods;
51.8. būves , uz kuras tiek izvietota reklāma, 

īpašnieka rakstiska atļauja izvietot reklā-
mas objektu un īpašumu apliecinošu do-
kumentu kopijas; 

51.9. dati par reklāmas devēju (juridiskām perso-
nām — nosaukums, reģistrācijas numurs, 
juridiskā adrese un tālruņa numurs, fiziskām 
personām — vārds, uzvārds, personas kods, 
dzīvesvietas adrese un tālruņa numurs);

51.10. projekta autors (uzvārds, firma, tālru-
nis). Projekta autors projektu apliecina ar 
parakstu;

51.11. reklāmas izgatavošanas materiālu ap-
raksts, papildu efektu raksturojums (pie-
mēram, apgaismojums, kinētika utt.);

51.12. daudzdzīvokļu mājām apsaimniekotāja 
saskaņojums, pamatojoties uz dzīvokļu 
īpašnieku kopsapulces lēmumu vai dzī-
vokļu īpašnieku biedrības/sabiedrības sa-
skaņojums pamatojoties uz tās statūtiem.

52. Persona, kas vēlas izvietot reklāmas ob-
jektu ar piesaisti zemei, iesniedz akcep-
tēšanai BŪVVALDĒ reklāmas projektu trīs 
eksemplāros. Būvprojekta izstrādāšana 
jāveic saskaņā ar Ministru kabineta 1997.
gada 1.aprīļa noteikumiem Nr.112 “Vispārī-
gie būvnoteikumi”. Projektā jāiekļauj šāda 
informācija (iesniedzama uz A/3 vai A/4 
formāta lapām):

52.1. krāsains reklāmas zīmējums, uzrādot 
mērogu, izmēru, raksturīgie sānskati, 
virsskats, fotomontāža ar plānotā objekta 
izvietojumu pilsētvidē;

52.2. reklāmas objekta piesaiste, kas veikta 
topogrāfiskā uzmērījuma plānā, kurā ir uz-
rādītas visas apakšzemes komunikācijas;

52.3. reklāmas objekta atrašanās vietas adrese;
52.4. reklāmas izvietošanas periods;
52.5 zemes īpašnieka rakstiska atļauja izvietot 

reklāmas objektu un īpašumu apliecinošu 
dokumentu kopijas;

52.6. juridiskās vai fiziskās personas (reklāmas 
pasūtītāja) dati (juridiskām personām — 
nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā 
adrese un tālruņa numurs, fiziskām perso-
nām — vārds, uzvārds, personas kods, tās 
faktiskā adrese un tālruņa numurs);

52.7. projekta autors (uzvārds, firma, tālrunis). 
Projekta autors projektu apliecina ar pa-
rakstu;

52.8. reklāmas izgatavošanas materiālu ap-
raksts, papildu efektu raksturojums (pie-
mēram, apgaismojums, kinētika, utt.);

52.9. projekta konstruktīvā daļa jāizstrādā Lat-

vijas Republikā sertificētam projektētājam 
(sertifikāta kopija jāpievieno projektam);

52.10. ja reklāma tiek pieslēgta elektropiegādes 
kabeļiem vai citām inženierkomunikācijas 
sistēmām, tad pieslēguma risinājums jā-
ietver projektā;

53. reklāmas grafiskās kompozīcijas, plakāta 
maiņa uz jebkura veida reklāmas nesēja 
jāsaskaņo BŪVVALDĒ. Reklāmas objekta 
grafiskā dizaina nomaiņas saskaņošanai 
BŪVVALDĒ jāiesniedz:

53.1. dokumenti (dokumentu kopijas), kas ap-
liecina pašvaldības nodevas par reklāmas, 
afišu un sludinājumu izvietošanu publiskās 
vietās vai vietās, kas vērstas pret publisko 
vietu (turpmāk — pašvaldības nodeva), 
samaksu;

53.2. reklāmas grafiskā dizaina skice un papildu 
efektu raksturojums (piemēram, apgais-
mojums, kinētika utt.).

54. Mobilās reklāmas saskaņošanai Saulkras-
tu būvvaldē jāiesniedz:

54.1. krāsaina reklāmas skice, uzrādot izmērus, 
norādot eksponēšanas veidu (reklāma tiek 
stiprināta pie transportlīdzekļa piekabes, 
to pārnēsā cilvēki u.tml.);

54.2. reklāmas objektu skaits; 
54.3. reklāmas izvietošanas/eksponēšanas pe-

riods;
54.4. dati par reklāmas devēju — reģistrācijas 

apliecības kopija, faktiskā adrese, tālrunis, 
personas kods (fiziskām personām);

54.5. dati par reklāmas kampaņas organizē-
tāju — reģistrācijas apliecības kopija, 
faktiskā adrese, tālrunis, personas kods 
(fiziskām personām). Ja mobilā reklāma 
izvietota pie transportlīdzekļa (transportlī-
dzekļa piekabes), jānorāda tā valsts reģis-
trācijas numurs;

54.6. pašvaldības nodevas maksātāja rekvizīti 
(Uzņēmumu reģistra izsniegtas reģistrā-
cijas apliecības kopija, faktiskā adrese, 
nodokļu maksātāja konts kredītiestādē, 
tālruņa numurs; fiziskai personai — per-
sonas kods, adrese, tālruņa numurs).

55. ja reklāma realizēta atbilstoši saskaņotajam 
projektam, tiek izsniegta saskaņota skice un 
nosūtīts maksāšanas paziņojums par node-
vu, kurā norādīts maksājumu grafiks;

56. Saulkrastu būvvaldes saskaņotajai skicei 
jāatrodas pie transporta līdzekļa vadītāja 
vai personas, kas pārnēsā reklāmu.

57. Iesniegto projektu BŪVVALDE izskata divu 
nedēļu laikā.

58. Saskaņota/akceptēta projekta derīguma 
termiņš nepārsniedz divus gadus. Projekta 
derīguma termiņš, ja reklāma nav izvietota 
nepārsniedz divus gadus.

59. Pirms reklāmas nesēja izvietošanas ar 
piesaisti zemei vietai BŪVVALDĒ jāsaņem 
izvietošanas darbu atļauja. 

60. BŪVVALDE ir tiesīga noraidīt reklāmas 
priekšlikumu, ja projektā nav ievērotas 
šajos noteikumos ietvertās prasības un 
tiek pārkāpti Latvijas Republikas likumi un 
normatīvie akti.

7. Reklāmu ekspluatācijas un 
demontāžas kārtība

61. Saulkrastu novada teritorijā aizliegta pat-
vaļīga reklāmu, afišu un citu informatīvo 
materiālu izvietošana. Tiesības eksponēt/
ekspluatēt reklāmu Saulkrastu novadā ir 
visām fiziskajām un juridiskajām perso-
nām, kas šo noteikumu noteiktajā kārtībā 
BŪVVALDĒ ir saskaņojušas/akceptējušas 
reklāmas projektu, reklāmām ar piesaisti 
zemei saņēmušas reklāmas izvietošanas 

atļauju un samaksājušas pašvaldības no-
devu par reklāmas izvietošanu.

62. Izvietojot īslaicīgu reklāmu vai īslaicīgu rek-
lāmas objektu, paziņojums par pašvaldības 
nodevu par reklāmu tiek izsniegts vienlaicīgi 
ar projekta saskaņošanu. Pašvaldības node-
va par reklāmu īslaicīgai reklāmai un īslaicī-
giem reklāmas objektiem jāsamaksā 3 darba 
dienas pirms izvietošanas. 

63. Ja, izvietojot reklāmu ar piesaisti zemei, ra-
dušās domstarpības par objekta izvietojuma 
atbilstību akceptētajam projektam, BŪVVAL-
DEI ir tiesības pieprasīt faktisko uzmērījumu 
dabā. Uzmērījumus dabā ir tiesīgas veikt li-
cencētas mērniecības firmas. 

64. Ja reklāma nav realizēta atbilstoši sa-
skaņotajam/akceptētajam projektam, 
tad BŪVVALDE ir tiesīga izsniegt pagaidu 
ekspluatācijas atļauju reklāmas eksplua-
tācijai, nosakot termiņu, kurā jānovērš 
pagaidu ekspluatācijas atļaujā uzskaitītās 
nepilnības un neatbilstības saskaņotajam 
projektam. BŪVVALDE ir tiesīga izsniegt 
vienu pagaidu ekspluatācijas atļauju, kuras 
termiņš nedrīkst pārsniegt vienu mēnesi. 

65. Ja reklāmas devējs vēlas pagarināt reklā-
mas izvietošanas/eksponēšanas periodu, 
uzstādītā reklāma atbilst pilsētvides un 
ekspluatācijas prasībām un pašvaldības 
nodeva apmaksāta pilnā , tad BŪVVALDE 
var pagarināt reklāmas izvietošanas atļau-
jas derīguma termiņu.

66. Par reklāmas, reklāmas objekta konstruk-
ciju drošību un elektroinstalācijas pieslē-
guma atbilstību spēkā esošajām normām, 
reklāmas atbilstību spēkā esošajiem nor-
matīvajiem aktiem, ekspluatācijas pra-
sībām un demontāžu 15 kalendāro dienu 
laikā pēc reklāmas izvietošanas atļaujas 
derīguma termiņa izbeigšanās, sakārtojot 
reklāmas izvietošanas vietu (fasādes krā-
sojumu, lab¬iekārtojumu, veicot pamatu 
demontāžu utt.), ir atbildīgs reklāmas ob-
jekta izvietotājs/reklāmas devējs, ja tas 
nav atrodams — konkrētās teritorijas, bū-
ves īpašnieks vai apsaimniekotājs.

67. Ja BŪVVALDE ir devusi negatīvu atzinu-
mu par reklāmas realizācijas atbilstību 
akceptētajam projektam un pagaidu eks-
pluatācijas atļaujas noteiktajā termiņā nav 
novērsti norādītie trūkumi, tad reklāmas 
īpašniekam tā jādemontē 15 kalendāro die-
nu laikā pēc pagaidu ekspluatācijas atļaujā 
norādītā termiņa izbeigšanās.

68. Ja beidzies reklāmas izvietošanas atļaujas 
derīguma termiņš, tad reklāmas īpašnie-
kam tā jādemontē 15 kalendāro dienu laikā 
pēc atļāujā norādītā termiņa izbeigšanās.

69. Par reklāmas, reklāmas objekta demontāžu 
tās īpašnieks 10 dienu laikā rakstiski paziņo 
BŪVVALDEI, norādot demontāžas datumu.

70. BŪVVALDE izskata jautājumu par reklā-
mas/reklāmas objekta demontāžu šādos 
gadījumos: 

70.1. ja reklāma/reklāmas objekts neatbilst 
ekspluatācijas prasībām; 

70.2. ja beidzies reklāmas izvietošanas atļaujas 
derīguma termiņš;

70.3. ja beidzies reklāmas/reklāmas objekta 
pagaidu ekspluatācijas atļaujas derīguma 
termiņš; 

70.4. ja reklāma/reklāmas objekts tiek ekspluatē-
ta bez reklāmas izvietošanas atļaujas;

70.5. ja reklāma/reklāmas objekts uzstādīts 
bez akceptēta/saskaņota projekta vai ne-
atbilstoši tam; 

70.6. ja pašvaldības nodevas maksājums nav 

veikts pilnā apmērā divus mēnešus pēc 
maksājumu grafikā norādītā termiņa.

71. Reklāmas objektu demontāžas kārtība, ja 
reklāmas objekta īpašnieks pats nav veicis 
objekta demontāžu: 

71.1. BŪVVALDE ierakstīta pasta sūtījuma veidā 
nosūta reklāmas/reklāmas objekta īpaš-
niekam brīdinājumu par nepieciešamību 
demontēt reklāmu; 

71.2. ja viena mēneša laikā no brīdinājuma 
nosūtīšanas reklāma netiek demontēta, 
tad Saulkrastu pašvaldība ir tiesīga veikt 
pasākumus reklāmas demontāžai. Pirms 
demontāžas darbu uzsākšanas BŪVVALDE 
nosūta informatīvu vēstuli par demontāžas 
darbu uzsākšanu;

71.3. pirms demontāžas darbu uzsākšanas 
BŪVVALDES komisija sastāda aktu par 
reklāmas demontāžu, fiksējot reklāmas 
tehnisko un vizuālo stāvokli. 

71.4. demontētie reklāmas objekti tiek uzglabā-
ti trīs mēnešus. 

72. Īslaicīga reklāmas objekta demontāža tiek 
veikta gadījumos, kad sastādīts akts, kurā 
fiksēts fakts, ka īslaicīgs reklāmas objekts 
vai īslaicīga reklāma uzstādīta bez saskaņota 
projekta, nesamaksājot pašvaldības nodevu. 
Demontāžas un uzglabāšanas izdevumus 
pašvaldība piedzen no reklāmas īpašnieka.

8. Noteikumi būvizkārtņu un reklāmu 
izvietošanai būvobjektā

73. Būvizkārtne obligāti izvietojama pie šā-
diem būvobjektiem:

73.1. pie triju un vairāku dzīvokļu mājām, kur 
tiek veikta jauna būvniecība, rekonstrukci-
ja, renovācija; 

73.2. pie viena un divu dzīvokļu mājām, kur tiek 
veikta jauna būvniecība vai rekonstrukcija, 
ja būvdarbus neveic pats pasūtītājs;

73.3. pie nedzīvojamām ēkām (piemēram, vies-
nīcas, biroja ēkas, vairumtirdzniecības un 
mazumtirdzniecības ēkas, satiksmes un 
sakaru ēkas, rūpnieciskās ražošanas ēkas 
un noliktavas, plašizklaides pasākumu, iz-
glītības vai veselības aprūpes iestāžu ēkas, 
kulta ēkas, kur tiek veikta būvniecība, re-
konstrukcija, renovācija);

73.4. pie pašvaldības īpašumā esošiem objek-
tiem, kur tiek veikti būvdarbi. 

74. Būvizkārtnē jāietver šāda informācija:
74.1. objekta nosaukums; 
74.2. būvobjekta pasūtītājs, tā atbildīgā pār-

stāvja (būvuzrauga) uzvārds, tālrunis, ser-
tifikāta numurs; 

74.3. projekta autors (firma) un 
autor¬uzraudzības pārstāvis, tā uzvārds, 
tālrunis, sertifikāta numurs;

74.4. galvenais būvuzņēmējs (firma, adrese, 
tālrunis).

75. Ir pieļaujama informācijas iekļaušana par 
būvuzņēmumiem (firma, adrese), kurus 
piesaista galvenais būvuzņēmējs.

76. Būvizkārtni izvieto būvobjekta teritorijā. Tā 
jāizgatavo no plākšņu materiāla; to izgata-
vojot no sintētiskā auduma materiāla, tā 
jāizvieto nospriegotā veidā. Ja rekonstruk-
cijas vai renovācijas darbi tiek veikti pirmā 
stāva līmenī, tad būvizkārtne jāizvieto pir-
mā stāva līmenī, ja visā ēkā, tad tā izvieto-
jama ne augstāk par otrā stāva līmeni. Ja 
būvizkārtne tiek izvietota pie būvžoga vai 
sastatnēm, tad tā jāizgatavo ne mazāka kā 
1,0 m (augstums) x 1,0 m (platums) formātā. 
Jaunbūvējamiem objektiem būvizkārtni 
iespējams izvietot uz brīvstāvošas kons-
trukcijas tā zemes gabala robežās.

77. Papildinformācija par būvmateriālu piegā-
dātājiem un pielietojamiem materiāliem 
uzskatāma par reklāmu būvobjektā.
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DOMES ZIŅAS

1. Ieejas biļešu cenas PA „Saulkrastu kultū-
ras un sporta centrs” rīkotajos pasākumos:

1.1. Diskotēkas - Ls 1,- līdz Ls 5,-;
1.2. Atpūtas vakari, balles pie galdiņiem, teātra 

izrādes, profesionālu mākslinieku koncerti 
Ls 2,- līdz Ls 15,-;

1.3. Balles, zaļumballes Ls 1,- līdz Ls 5,-;
1.4. Pasākumi bērniem Ls 0,50 līdz Ls 3,-;
1.5. Tematiski pasākumi, tikšanās Ls 0,50 līdz 

Ls 3,-;
1.6. Pašdarbības kolektīvu koncerti Ls 0,50 līdz 

Ls 2,-;
1.7. Sporta sacensības Ls 0,50 līdz Ls 3,-.

2. Maksa par tirdzniecības vietu PA 
„Saulkrastu kultūras un sporta centrs” rī-
kotajos pasākumos PA „Saulkrastu kultū-
ras un sporta centrs” telpās un teritorijā:

2.1. Par pārtikas un rūpniecības preču tirdznie-
cību bez alkohola Ls 10,00 līdz 3 kv.m., par 
katru nākamo kv.m. Ls 0,50;

2.2. Par pārtikas un rūpniecības preču tirdznie-
cību bez alkohola, bet ar alu Ls 15,00 līdz 3 
kv.m., par katru nākamo kv.m. Ls 0,50;

2.3. Par saldējuma, popkorna, cukura vates 
tirdzniecību Ls 10,00 līdz 3 kv.m., par katru 
nākamo kv.m. Ls 0,50;

2.4. Par tirdzniecību ar alkoholiskajiem dzērie-
niem Ls 20,00 līdz 3 kv.m., par katru nāka-
mo kv.m. Ls 0,50;

2.5. Individuālā darba veicējiem, realizējot savu 
ražoto produkciju Ls 2,00;

2.6. Visa veida loteriju organizētājiem Ls 10,00 
līdz 3 kv.m., par katru nākamo kv.m. Ls 
0,50.

3. Maksa par pasākumu organizēšanu PA 
“Saulkrastu kultūras un sporta centrs” 
kultūras nama “Zvejniekciems” telpās sa-
rīkojumu organizatoriem, kuri tirgo savas 
biļetes :

3.1. Teātra izrādēs, koncertos, sarīkojumos 
bērnu auditorijai 10% no ieņēmumiem par 
pārdotajām biļetēm;

3.2. Atpūtas un izklaides sarīkojumos pieau-

gušo auditorija 15% no ieņēmumiem par 
pārdotajām biļetēm.

4. Maksa individuālajiem sporta spēļu zā-
les un vingrošanas zāles apmeklētājiem 
Saulkrastu sporta centrā:

4.1. Ls 1,50/1h (ne vairāk kā 2 h pēc kārtas);
4.2. Saulkrastu un Zvejniekciema vidusskolu 

audzēkņiem (uzrādot skolēnu apliecību un 
vecāku atļauju), pirmsskolas bērniem kopā 
ar vecākiem — bezmaksas.

5. Maksa par telpu nomu :
5.1. Sporta spēļu zāle un 2 ģērbtuves Saulkras-

tu sporta centrā sporta pasākumiem un 
nodarbībām Ls 20,-/ 1h, atlaides >9 mēneši 
20%, 4-9 mēneši 15%, 3 mēneši 10%;

5.2. Sporta spēļu zāle Saulkrastu sporta centrā 
kultūras pasākumiem (t.sk. paklāju noma) 
Ls 250,- līdz 3 h, katra nākamā 1h Ls 60,-;

5.3. Sporta spēļu 1/2 zāles un 1 ģērbtuve 
Saulkrastu sporta centrā sporta pasāku-
miem un nodarbībām Ls 10,-/ 1 h, atlaides 
>9 mēneši 20%, 4-9 mēneši 15%, 3 mēneši 
10%;

5.4. Vingrošanas zāle un 2 ģērbtuves Saulkras-
tu sporta centrā sporta pasākumiem un 
nodarbībām Ls 10,- /1h , atlaides >9 mēne-
ši 20%, 4-9 mēneši 15%, 3 mēneši 10%;

5.5. Vingrošanas zāle Saulkrastu sporta centrā 
kultūras pasākumiem Ls 10,-/1h;

5.6. Ģērbtuve Saulkrastu sporta centrā Ls 5,- 
1/h;

5.7. Skatītāju zāle un palīgtelpas kultūras 
namā “Zvejniekciems” Ls 20,- /1h;

5.8. Mazā zāle un palīgtelpas kultūras namā 
“Zvejniekciems” Ls 10,-/1h;

5.9. Sauna Saulkrastu sporta centrā Ls 10,-/1h;
5.10. Sporta zāle bērnu un jauniešu sporta no-

metnēm ne mazāk kā 3h dienā Ls 5,-/1h.

Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē 
2008.gada 26.marta saistošie noteikumi Nr. 

7 „Par Saulkrastu pilsētas ar lauku teritoriju 
pašvaldības aģentūras „Saulkrastu kultūras 

centrs” maksas pakalpojumu apstiprināšanu”.

78. Ja būvuzņēmējs (pasūtītājs) vēlas izvietot 
reklāmu būvobjektā, tad vispirms izstrādā 
un saskaņo reklāmas izvietojuma vizuālo 
koncepciju. 

79. Būvtāfele obligāti izvietojama uz apbūvei 
paredzētā zemesgabala vai tā tuvumā ga-
dījumos, kad ir paredzēta būves publiskā 
apspriešana. Būvtāfelē jāietver šāda infor-
mācija:

79.1. būvniecības ieceres nosaukums, adrese, 
zemesgabala kadastra numurs; 

79.2. būvniecības ierosinātājs (fiziskās perso-
nas vārds, uzvārds vai juridiskās personas 
nosaukums, adrese, reģistrācijas numurs 
un atbildīgās personas kontakttālrunis);

79.3. projektētājs (nosaukums, adrese, reģis-
trācijas numurs un atbildīgās personas 
kontakttālrunis); 

79.4. būvniecības ieceres prezentācijas pasāku-
ma (kas notiek otrajā nedēļā pēc publiskās 
apspriešanas sākuma) norises vieta un laiks, 
kā arī datums, līdz kuram informatīvie ma-
teriāli par būvniecības ieceri būs apskatāmi;

79.5. atsauksmju iesniegšanas termiņš, vieta;
79.6. informatīvā tālruņa numurs uzziņām par 

pašvaldības domes (padomes) sēdes vietu 
un laiku, kad tiks pieņemts lēmums par 
būvniecības ieceres publiskās apsprieša-
nas rezultātiem; 

79.7. būvniecības ieceres vizualizācija.

80. Uz būvizkārtnēm, būvtāfelēm un reklā-
mām būvobjektā attiecas projektu izska-
tīšanas, saskaņošanas, ekspluatācijas un 
demontāžas kārtība, kas noteikta šo notei-
kumu 3., 4., 6. un 7.nodaļā.

81. Uz būvizkārtnēm un reklāmām būv-objek-
tā attiecas projektu izskatīšanas, saskaņo-
šanas, ekspluatācijas un demontāžas kār-
tības nosacījumi, kas minēti šo saistošo 
noteikumu 3., 4., 6. un 7.sadaļā.

9. Noteikumi tīkla reklāmas 
izvietošanai

82. Par komercdarbības uzsākšanu tīkla 
reklāmu izvietošanai publiskās vietās 
Saulkrastu novadā ir jānoslēdz vienošanās 
līgums ar pašvaldību. 

83. Tīkla reklāmas objektu izvietošanas līgums 
tiek slēgts uz laiku līdz 5 gadiem. Ja tiek iz-
pildītas visas šajos noteikumos noteiktās 
prasības un līgumā paredzētās saistības, tad 
līgums tiek pagarināts vēl uz 5 gadiem.

84. Tīkla reklāmas līguma noslēgšanai intere-
sents iesniedz BŪVVALDĒ pieteikumu, pie-
vienojot reklāmas objekta skici un norādot 
objektu skaitu. BŪVVALDE sniedz atzinumu 
un virza jautājumu izskatīšanai domes sēdē.

85. Tīkla reklāmas līgumā jānorāda konkrēts 
stendu skaits. Lai papildinātu reklāmas 
objektu skaitu, jāiesniedz pieteikums tīkla 
reklāmas līguma grozīšanai. 

86. Tīkla reklāmas objektu izvietošanas, sa-
skaņošanas/akceptēšanas, ekspluatācijas 
un demontāžas kārtība atbilst šo sais¬tošo 
noteikumu 5., 6. un 7.punktā noteiktajai 
kārtībai un šādiem nosacījumiem: 

86.1. tīkla reklāmas objektiem (tai skaitā sa-
biedriskā transporta pieturvietu reklāmas 
stendi) noformējama viena reklāmas izvie-
tošanas atļauja, tie tiek reģistrēti BŪVVAL-
DĒ noteiktajā kārtībā; 

86.2. visiem tīkla reklāmas objektiem BŪV-
VALDĒ jāsaskaņo pašreklāmas plakāts vai 
plakāti, kas tiek izvietoti uz reklāmas ob-
jektiem laikā, kad uz reklāmas objektiem 
netiek izvietoti reklāmas akcijas vai reklā-
mas devēja plakāti. Vienīgais izņēmums ir 
tīkla reklāma, kas tiek veidota no transpa-
rentiem, kuru izvietošanai netiek veidotas 

speciālas konstrukcijas;
86.3. izvietojamā plakāta skice jāsaskaņo BŪV-

VALDĒ; 
86.4. saskaņojot izvietojamā plakāta skici uz 

tīkla reklāmas objektiem, jāpievieno sa-
raksts ar objekta reģistrācijas numuru, ad-
resi un laika periodu, kurā šī reklāma tiks 
izvietota. Katram reklāmas objektu veidam 
jāiesniedz atsevišķs saraksts. 

87. Tīkla reklāmas objektu īpašnieki maksā 
pašvaldības nodevu saskaņā ar Domes 
saistošajiem noteikumiem par pašvaldības 
nodevu par reklāmas, afišu un sludinājumu 
izvietošanu Saulkrastu novadā.

10. Administratīvā atbildība par 
saistošo noteikumu neievērošanu

88. Par šo noteikumu pārkāpšanu adminis-
tratīvi atbildīgs ir reklāmas izvietotājs vai 
zemes, ēkas vai cita objekta īpašnieks, 
pārvaldītājs, lietotājs vai nomnieks, ja uz 
viņa pārvaldījumā esošā īpašuma izvietota 
nesaskaņota reklāma.

89. Par saistošo noteikumu pārkāpšanu (ne-
ievērošanu) izsaka brīdinājumu vai uzliek 
naudas sodu fiziskajām personām no 10 
(desmit) līdz 50 (piecdesmit) latiem, juri-
diskajām personām no 20 (divdesmit) līdz 
100 (simt) latiem.

11. Saistošo noteikumu izpildes 
kontrole

90. Kontrolēt saistošo noteikumu izpildi un sa-
stādīt administratīvos protokolus atbilstoši 
savai kompetencei ir tiesīgi: 

90.1. Saulkrastu būvvaldes būvinspektors;
90.2. Pašvaldības policija. 

91. Administratīvo protokolu izskata un lē-
mumu pieņem pašvaldības administratīvā 
komisija. 

92. Pēc administratīvā lēmuma pieņemšanas 
BŪVVALDEI ir tiesības dot rakstveida norā-
dījumus reklāmas izvietotājam vai zemes, 
ēkas vai cita objekta īpašniekam, pārval-
dītājam, lietotājam vai nomniekam par 
reklāmas nesēja un uz tās izvietotās infor-
mācijas saskaņošanu, tehnisko un vizuālo 
sakārtošanu vai demontēšanu, nosakot 
termiņu, ne garāku par 10 dienām.

93. Noteikumu 92.punktos minēto norādījumu 
nepildīšanas gadījumā Saulkrastu novada 
domei ir tiesības noņemt reklāmu uz rek-
lāmas izvietotāja rēķina vai arī uz zemes, 
ēkas vai cita objekta īpašnieka, pārvaldītā-
ja, lietotāja vai nomnieka rēķina.

94. Administratīvā soda uzlikšana neatbrīvo šo 
noteikumu pārkāpējus no šo noteikumu pil-
dīšanas, kā arī ar savu darbību nodarīto zau-
dējumu atlīdzināšanas saskaņā ar Latvijas 
Republikā spēkā esošajiem tiesību aktiem.

12. Noslēguma jautājumi
95. Saistošie noteikumi stājās spēkā nākama-

jā dienā pēc to publicēšanas informatīvajā 
izdevumā „Saulkrastu Domes Ziņas”. 

96. Atzīt par spēku zaudējušiem 2002. gada 
24. februāra noteikumus „Par reklāmas 
materiālu, izkārtņu, sludinājumu un citu 
informatīvo materiālu saskaņošanu un iz-
vietošanu Saulkrastu pašvaldībā ar lauku 
teritoriju”.

97. Viena gada laikā no šo saistošo noteikumu 
spēkā stāšanās dienas esošo reklāmu un 
reklāmas objektu īpašniekiem šajos notei-
kumos noteiktajā kārtībā Saulkrastu būv-
valdē jāuzrāda saskaņotais/akceptētais 
reklāmas projekts un jāizņem reklāmas 
izvietošanas atļauja.

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. 9
Saulkrastos

2010.gada 31.martā

Saulkrastu novada pašvaldības aģentūras „Saulkrastu kultūras un sporta 
centrs” maksas pakalpojumu un telpu īres maksas cenrādis

Izdots saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 1. punktu, Publisko aģen-
tūru likuma 17.panta  ceturto daļu un likuma „Par nodokļiem  un nodevām „12.panta trešo daļu

Apstiprināti ar Saulkrastu novada domes 2010. gada 31. marta sēdes lēmumu (prot. Nr.3, § 49)
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Dzīvokļa pabalstu
telpu īrei, komunālajiem 
maksājumiem vai  malkai 

Dzīvokļa pabalstu, ja 
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Citus pabalstus
pamatvajadzību nodrošināšanai, ja pašvaldība 

noteikusi saistošajos noteikumos, piemēram, veselības 
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Vienreizēju pabalstu
bez ienākumu un materiālā stāvokļa izvērtēšanas, ja notikusi stihiska nelaime vai iepriekš 

neparedzami apstākļi  (ugunsgrēks vai plūdi), vai arī, ja cilvēks palicis bez mājokļa
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Pašvaldības var nodrošināt GMI pabalstu arī pakalpojumu veidā,
piemēram, piešķirot brīvpusdienas, iegādājoties mācību līdzekļus

3 mēnešus (6  mēn.),
ja vismaz viens no ģimenes 
pilngadīgajiem cilvēkiem ir 

darbspējīgs

6 mēnešus (12 mēn.),
ja neviens no ģimenes 

pilngadīgajiem cilvēkiem nav 
darbspējīgs, ģimenē ir cilvēks 

ar invaliditāti vai bērns

Atkārtoti
pēc 3 vai 6  mēnešiem

 (6 vai 12 mēn.)  pēc visu 
dokumentu iesniegšanas

Ja bērna vecākiem vai bērnam nav deklarētas 
dzīvesvietas, par bērna dzīvesvietu uzskatāma viņa 

vecāku faktiskā dzīvesvieta

Jānorāda ienākumi (darba alga, pensija, pabalsti, 
stipendija, u.c.) par pēdējiem trīs mēnešiem

Līdzdarbības pienākumus var neveikt, ja nav iespējams 
nodrošināt bērna ar invaliditāti vai pirmsskolas vecuma 

bērna aprūpi u.c. gadījumos 

Pašvaldībā pēc savas 
deklarētās dzīvesvietas 
jāiesniedz iesniegums

Pašvaldībā jāiesniedz 
noteikta parauga iztikas 

līdzekļu deklarācija

Ar sociālo dienestu 
jānoslēdz vienošanās 

par līdzdarbību

Cik ilgi var saņemt GMI pabalstu?

Kā var saņemt GMI
un dzīvokļa pabalstu?
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Saistošie Noteikumi



DOMES ZIŅAS

Tā saucas šogad Latvijas bibliotekāru 
14.konference, kura notika 14.aprīlī Rīgas Stra-
diņa universitātes aulā.

 Rīgas Stradiņa universitātes rektors Prof. 
Jānis Gardovskis savā uzrunā sacīja — ,,biblio-
tekāra darbs ir pielīdzināms ārsta, māsiņas dar-
bam, kuri neskaita stundas, darbu dara no sirds.

 Kultūras ministrs Ints Dālderis uzsvēra, ka 
arvien biežāk pašvaldības bibliotēkas rāda sa-

viem viesiem. Arī varas gaiteņos ir sastopama 
sapratne par bibliotēkas nepieciešamību. Bib-
liotēka ir kā mūžizglītības iestāde.

 Bibliotēku speciālisti savās uzrunās aici-
nāja savus kolēģus būt aktīvākiem, ka ir laiks 
,,pārkāpt robežas’’ t.i. nevadīties tikai pēc ins-
trukcijas, kas aprakstīts darba līgumā. Laiks ir 
paplašināt robežas — darīt vairāk.

 Konferences laikā notika konkursa ,,Pagasta 

bibliotekārs — gaismas nesējs” uzvarētāju apbal-
vošana, balvu saņēma arī Pierīgas Sauriešu bib-
liotēkas vadītāja Kristīne Cimdiņa. LNB Atbalsta 
biedrība šogad balvu pasniedza jau ceturto reizi, 
to pasniedz 1 — 2 darbinieku lielu bibliotēku viss 
aktīvākiem darbiniekiem, kuriem ir arī lieli nopel-
ni darbā ar novadpētniecību. 

Vizma Stūrmane
Saulkrastu bibliotēkas vadītāja

Latvijā pēdējo mēnešu laikā vairākkārt no-
tikušas balonu eksplozijas, kuru iemesls ir ar 
autogāzi pildītie un nepareizi pievienotie baloni. 
Arī Saulkrastos gāzes balonu lietotāji vairākkārt 
griezušies pie SIA „Latvijas propāna gāzes” spe-
ciālistiem, ar sūdzībām, par „lētāk” nopirktajiem, 
ar autogāzi pildītajiem gāzes baloniem. 

Pasliktinoties finansiālajai situācijai valstī 
un mēģinot ietaupīt, gāzes lietotāji aizvien bie-
žāk meklē veidus kā neņemot vēra savu un citu 
drošību, lētāk iegādāties gāzi balonos, tādējādi 
apdraudot gāzes lietotāju veselību un dzīvību. 
Pildīt autogāzi balonos ir nelikumīgi un bīstami. 
Nereti ir arī gadījumi, kad negodīgi tirgotāji ba-
lonu nepiepilda pilnu, bet no patērētāja samak-
su saņem kā par pilnu balonu. Tāpēc, mēģinot 
ietaupīt, pircēji nereti pat pārmaksā negodīga-

jiem tirgotājiem. 
 Balona pildīšanas procesā sašķid-

rinātā gāze jāpiepilda tikai 85% no balona til-
puma. Ja sašķidrinātā gāze šķidrā stāvoklī 
aizpildīs pilnībā gāzes balonu, temperatūrai 
paaugstinoties, šķidrā gāze nesaspiedīsies un 
spiediens turpinās pieaugt, kā rezultātā ir ie-
spējama eksplozija. Tādēļ visi sadzīves gāzes 
baloni ir jāuzpilda ar speciālām iekārtām, vado-
ties pēc gāzes svara. 

 SIA “Latvijas propāna gāze” nodar-
bojas ar gāzes balonu uzpildi, tirdzniecību, un 
apmaiņu. Sadzīves lietošanai paredzētajos 
balonos tiek pildīts propāna — butāna sašķid-
rinatās gāzes maisījums. Iegādājoties balonu, 
pircējam tiek izsniegts garantijas talons un 
instrukcija, kā pareizi jāpievieno, jātransportē 

gāzes balons. Safasēto gāzi dažāda tilpuma 
balonos var iegādāties ikvienā novada pagas-
tā. Šos balonus var atpazīt pēc ventīļa, kuram 
jābūt apvilktam ar termoplēvi (zaļā krāsā). SIA 
“Latvijas propāna gāze” ir vienīgais uzņēmums 
Latvijā, kas nodrošina diennakts bezmaksas 
avārijas izsaukumus saviem pārdotajiem gāzes 
baloniem. Avārijas dienesta tālr.: 80000404.

Saulkrastos SIA „Latvijas propāna gāze” 
gāzes balonus var iegādāties:

• SIA „PIETURA”, Saulkrasti, Ainažu iela 
28a (tirgus). Iespējama piegāde T: 67952233

• SIA „LUKOIL BALTIJA R”, S a u l k ra s t i , 
„Mazžvīguļi”

Informāciju sniedza:
SIA „Latvijas propāna gāze”

Vidzemes RP komercmenedžere Dace Grūbe

 Pavasaris atnācis ne tikai ar jauku un siltu 
laiku, bet arī ar daudz darāmiem darbiem. Arī 
Kapu saimniecībā aizsākas jauns darba cēliens 
pēc garās un nogurdinošās ziemas. Mazam ie-
skatam par to, kas jauns, kādas izmaiņas un 
kādi plāni. 

 Kapu saimniecība ir viena no tām retajām 
nozarēm, kur darbu veikšanā netiek iesaistīti 
NVA aktīvās nodarbinātības pasākuma sti-
pendiāti. Ir sakopta kapu teritorija un tas deva 
iespēju Lielās talkas dienā ar talcinieku palī-
dzību iestādīt dzīvžogu gar Bīriņu ielu un kapu 
teritoriju. Mazas bažas rada tas, vai izdosies 
nosargāt jaunos krūmiņus, bet cerēsim, ka nā-
kamgad pilsētas iedzīvotājus priecēs skaistais, 
115 metrus garais dzīvžogs.

 Šogad esam sarūpējuši kokmateriālus 
jaunu solu izveidei un veco solu nomaiņai, jā-
veic remonts darba kabinetā un līdz jūnija vi-
dum tiks pabeigta jaunās kapsētas teritorijas 
izveide.

 Līdztekus šiem minētajiem darbiem un 
tiešajiem darba pienākumiem, šogad ir vēlme 
aizsākt projekta izstrādi, lai uz nākamo gadu 
aizsāktu kapsētas centrālās daļas labiekārto-
šanu un risinātu jautājumu par kapsētas cen-
trālo vārtu izveidi. Pateicoties ciešai sadarbībai 
ar LPMC un LAA, ņemot vērā citu novadu piere-
dzi kapu apsaimniekošanā ceram uz veiksmīgu 
šā darba aizsākumu.

 Kā katru gadu, arī šogad Saulkrastu no-
vada kapsētā , jūlija trešajā svētdienā notiks 

,,Kapu svētki".
Un mazai atkāpei- vēlos informēt 

Saulkrastu novada iedzīvotājus un tos, kuri 
nāk uz kapsētu sakopt savu mīļo atdusas vie-
tas. Pateicoties novada domei kapu teritorijā ir 
izvietoti atkritumu konteineri, LŪDZU-neveidot 
atkritumu kaudzes kur pagadās, vai kur ienāk 
prātā. Ir izstrādāti Kapu saimniecības noteiku-
mi un tie ir jāievēro visiem, informācija ir izvie-
tota uz informācijas stenda pie kapličas.

 Ja kādam no Jums ir kāda laba ideja vai 
ierosinājums, ja ir sūdzības vai aizrādījumi, jau-
tājumi-lūdzu, dariet zināmu pa telef. 67951066, 
29719729, vai e-pasts selgaosite@inbox.lv 

 Ar cieņu,kapu saimniecības pārzine
 Selga Osīte

Bibliotēkas rada nākotni, 
balstoties kultūras mantojumā

Informācija no Kapu saimniecības

Esiet uzmanīgi, pērkot gāzi balonos!

Marta mēnesī par dažādiem pārkāpumiem 
aizturētas 10 personas, no kurām sešas perso-
nas nogādātas RRPP Saulkrastu iecirknī tālāku 
darbību veikšanai, bet četras nogādātas savās 
dzīves vietās.

Divos gadījumos uzsākta lietvedība admi-
nistratīvo pārkāpumu lietā par Saulkrastu nova-
da domes saistošo noteikumu Nr. 4 (Saulkras-
tu pilsētas ar lauku teritoriju administratīvās 
teritorijas un tajā esošo nekustamo īpašumu 
uzturēšanas un saglabāšanas noteikumi) 6. pun-
ktā — „Saulkrastu pašvaldības komercsabiedrī-
bām atbilstoši noslēgtajam līgumam, dzīvokļu 
īpašnieku sabiedrībām, nekustamā īpašuma u.c. 
teritoriju īpašniekiem, valdītājiem, pārvaldītā-
jiem, lietotājiem un nomniekiem savos objektos 
jānodrošina teritorijas, pagalmu un piegulošās 
teritorijas kopšanu” noteikto prasību neievēro-
šanu. Vienā no tiem — Zvejniekciemā Pašvaldī-
bas policijas darbinieki konstatēja, ka teritorija ir 
piegružota ar sadzīves atkritumiem un ir izveido-
jusies nesankcionēta atkritumu izgāztuve, kā arī 
šajā teritorijā atrodas nepabeigta daudzdzīvokļu 

dzīvojamā māja. Lietas izskatīšanas laikā no-
skaidroti abu nekustāmo īpašumu īpašnieki un 
materiāli par, iespējamajiem būvnormatīvu pār-
kāpumiem nodoti izskatīšanai un tālāku darbību 
veikšanai Saulkrastu būvvaldei.

20.04.2010., pārbaudot iedzīvotāju informāci-
ju pašvaldības policijas darbinieki konstatēja, ka 
mežā, krasta kāpu aizsargjoslā, iepretim nekus-
tāmajam īpašuma Rīgas ielā 27 nozāģēti vairāki 
koki. Tika noskaidrots arī iespējamais pārkāpējs. 
Par notikušo nekavējoties tika paziņots un mate-
riāli nodoti pēc piekritības Rīgas reģionālās virs-
mežniecības Ādažu mežniecībai.

27.04.2010. pašvaldības policijas darbinie-
ki konstatēja, ka kādā nekustāmajā īpašumā 
Rozē, Saulkrastu pagastā, Saulkrastu novadā ir 
nozāģēti 13 koki. Par notikušo uzsākta lietve-
dība administratīvo pārkāpumu lietā par koku 
ciršanu ārpus meža zemes, nesaskaņojot ar 
Saulkrastu novada domi.

Vienpadsmit gadījumos uzsākta lietvedī-
ba administratīvo pārkāpumu lietās un vienā 
gadījumā sastādīts administratīvā pārkāpums 

protokols par nepiedalīšanos pašvaldības or-
ganizētajā atkritumu apsaimniekošanas sis-
tēmā, t.i. par līguma neslēgšanu ar atkritumu 
apsaimniekošanas organizāciju.

Saulkrastu novada domes saistošo no-
teikumu Nr. 4 (26.05.2004.),, punktā 4.1. ir no-
teikts, ka ikviens pašvaldības zemes vai ēku 
īpašnieks, valdītājs, lietotājs vai viņa pilnvarota 
persona ir uzskatāms par sadzīves atkritumu 
radītāju un atbild par sadzīves atkritumu sa-
vākšanu un izvešanu no sava īpašuma. Viņam 
jāiekļaujas pašvaldības noteiktajā atkritumu 
apsaimniekošanas sistēmā gan ar savu darbī-
bu, gan samaksu par sniegtajiem pakalpoju-
miem, noslēdzot līgumu ar sadzīves atkritu-
mu savākšanas un pārvadāšanas uzņēmumu. 
Administratīvo pārkāpumu kodeksa 75. panta 
otrajā daļā noteiktais naudas sods par šo notei-
kumu neievērošanu fiziskām personām ir no 50 
līdz 500 LVL, bet juridiskām personām no 300 
līdz 1000 LVL

Saulkrastu pašvaldības policijas priekšnieks,
V. Kalniņš.

Par pašvaldības policijas paveikto aprīlī

Uzņēmējiem!

Sludinājums
Par detālplānojuma zemes gabaliem 

Saulkrastu novadā „Amandas” un 
„Emīlijas” apstiprināšanu un saistošo 

noteikumu izdošanu.
Saulkrastu novada dome 28.04.2010. pie-

ņēmusi lēmumu Nr. 4§42:
1. Apstiprināt iesniegto detālplānoju-

mu Saulkrastu novadā "Amandas" (kadastra 
Nr. 80330040518) un "Emīlijas" (kadastra Nr. 
80330040517).

2. Izdot saistošos noteikumus Nr. 11 “De-
tālplānojums Saulkrastu novadā "Amandas" 
(kadastra Nr. 80330040518) un "Emīlijas" (ka-
dastra Nr. 80330040517)”. 

3. Lēmumu ievietot pašvaldības mājaslapā 
internetā un publicēt laikrakstos „Saulkrastu 
Domes Ziņas” un “Latvijas Vēstnesis”. 

Domes priekšsēdētājs
E.Grāvītis

Ar detālplānojuma pilnu dokumentāciju 
var iepazīties Saulkrastu būvvaldē, Raiņa ielā 8, 
Saulkrastos, domes darba laikā. 

Top izdevums 
„Saulkrastu vasara 2010”

Saulkrastu novada dome sadarbībā ar Uz-
ņēmēju konsultatīvo padomi, ar mērķi informēt 
Saulkrastu iedzīvotājus un viesus par pieeja-
majiem pakalpojumiem Saulkrastu novadā, 
organizē informatīvā izdevuma „Saulkrastu va-
sara 2010” izdošanu. Aicinām atsaukties visus 
interesentus, iesniedzot informāciju, īpaši iz-
ceļot šīs vasaras jaunumus, pievienojot atbils-
tošas fotogrāfijas. Informāciju sūtīt Saulkrastu 
novada domes sabiedrisko attiecību speciālis-
tei M. Grasmanei līdz š.g. 21. maijam, e-pasts: 
marika.grasmane@saulkrasti.lv .

Cienījamie saulkrastieši
Kopīgi esam nonākuši pie atziņas, 
ka ir būtiski sakopt vidi ap sevi, 
ko veiksmīgi arī esam paveikuši 
lielās Latvijas talkas ietvaros. 
Bet ir svarīgi ne tikai sakopt vidi 
sev apkārt reizi gadā, bet darīt to 
nepārtraukti visa gada garumā.

 Neattīrīti notekūdeņi, kas nokļūst vidē 
gan no privātmājām, gan ražotnēm ir viens no 
lielākajiem apdraudējumiem gan cilvēka, gan 
visu citu dzīvo organismu veselīgai attīstībai un 
pastāvēšanai.

SIA Asmāra ir Saulkrastu uzņēmums, kas jau 
vairāk kā 10 gadus aktīvi darbojas ūdensapgādes, 
sadzīves kanalizācijas notekūdeņu attīrīšanas un 
siltumapgādes sistēmu izbūves un rekonstrukci-
jas jomās gan kā darbu veicēji, gan inženierteh-
niskie būvuzraugi. Arī šobrīd SIA Asmāra uzrauga 
ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstruk-
cijas un izbūves darbus, un ūdens atdzelžošanas 
stacijas izbūves darbus vērienīgā Eiropas Savienī-
bas līdzfinansētā projekta „Ūdenssaimniecībnas 
attīstība Saulkrastos” ietvaros.

Paplašinot savu darbības sfēru, sākot 
no š.g. aprīļa mēneša, SIA Asmāra sniedz arī 
asenizācijas pakalpojumus, t.sk., attīrīšanas 
iekārtu apkopi, remontu, izbūves un pārbūves 
darbus. Savus pakalpojumus SIA Asmāra pie-
dāvā ne tikai Saulkrastos, bet arī Carnikavas, 
Ādažu, Stopiņu novados, kā arī Rīgā.

Ja jums ir būtiski lietot tīru un nepiesār-
ņotu ūdeni, tad aicinām Jūs izmantot mūsu 
asenizācijas pakalpojumus! Sīkāka informāci-
ja pa tālruni 67910874, 29453343 vai internetā 
www.asmara.lv. 

Cerot uz veiksmīgu sadarbību!
Ar cieņu,

SIA Asmāra
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Atsaucoties Sociālā dienesta aicinājumam, 
domes darbinieki un deputāti ziedoja pārtiku — 
graudaugu izstrādājumus, miltus, eļļu, konser-
vus, makaronus, cukuru, kečupu, saldumus, kā 
arī citus pārtikas produktus Saulkrastu novada 
trūcīgajām ģimenēm ar bērniem. Saziedoto 
pārtiku saņēma 34 ģimenes. Sociālais dienests 
izsaka pateicību par atsaucību !

Palīdzība trūcīgām un maznodrošinātām 

ģimenēm turpinās
Tāpat kā iepriekšējos mēnešos, arī aprīlī, 

Sociālais dienests organizēja pārtikas paku iz-
sniegšanu ģimenēm, kurām piešķirts trūcīgas 
vai maznodrošinātas ģimenes statuss. Eiropas 
Komisijas pārtikas pakas saņēma 45 ģimenes, 
akcijas „Paēdušai Latvijai” saziedoto pārtiku 
25 un Izglītības un zinātnes ministrijas sarūpē-
to — 15 ģimenes.

Saulkrastu un tuvākās apkārtnes iedzīvo-
tājiem, kuri sirgst ar dažādām muskuļu, cīpslu, 
locītavu un citām ortopēdiskām vainām, tagad 
ir iespēja saņemt konsultācijas un pilnvērtīgu 
ārstēšanu, nebraukājot tālus ceļus.

Ārsts — traumatologs Kaspars Ūdris 
Saulkrastu slimnīcā šogad ir uzsācis veikt nu 
jau popularitāti iemantojušās artroskopijas 
operācijas. Šādas operācijas Latvijā vēl jopro-
jām ir retums.

Tramumatalogs ortopēds Kaspars Ūdris 
stāsta, ka Latvijā ļoti daudziem cilvēkiem ir ple-
cu, ceļu, gūžu un citu locītavu problēmas, kuras 
ir sastiepumu, sasitumu, mežģījumu un agrāk 
iegūtu traumu sekas. Tās ikdienā rada cilvēkam 
nepanesamas sāpes un diskomfortu, taču dau-
dzi cilvēki savlaicīgi nevēršas pēc palīdzības.

Nereti ir tā, ka cilvēks nemaz nezina, ka 
gūtā trauma ir nopietna, jo sāpes var parādī-
ties vēlāk. Parasti pie ārsta pacients dodas tikai 
tad, kad sajūt kustību ierobežojumus kādā no 
locītavām. Taču arī pēc vairākiem gadiem vēl ir 
iespējams pacientam palīdzēt, bet jārēķinās, ka 
rehabilitācija un sadzīšana būs ilgāka, turklāt 
iespējams, ka kustības var neatjaunoties līdz 
pareizai amplitūdai.

Kaspars Ūdris ir operējošs traumatalogs-or-
topēds, izglītību guvis Latvijas Universitātē, savu 
kvalifikāciju paaugstinājis un guvis pieredzi plecu 
un ceļu ārstēšanā dažādās klīnikās gan Eiropā, 
gan ASV, viņa pirmais skolotājs ir bijis Valdis Zat-
lers. Ieguvis arī psihologa kvalifikāciju RPIVA un 
maģistra grādu uzņēmējdarbībā RSEBA. 

Vārds artroskopija, no latīņu valodas tulko-

jas kā arthro — locītava un scope — skatīties. 
Artroskopijas laikā locītavā pa sīku griezienu 
ievada skopu — 4 mm kameru, ar kuru locī-
tava tiek apskatīta no iekšpuses un tiek uzstā-
dīta precīza diagnoze, pēc tam veic ķirurģiskas 
manipulācijas, novēršot visdažādākās locītavu 
saišu vai citu struktūru problēmas. 

K.Ūdris uzsver, ka šādai ārstēšanai ir vai-
rākas priekšrocības, salīdzinot ar agrāk pielie-
totajām ārstēšanas metodēm: 

• tiek noteikta precīza diagnoze;
• operējot tiek atjaunota iepriekšējā ana-

tomija un biomehānika, kas pacientam ļauj 
vieglāk un labāk pēc rehabilitācijas atgriezties 
iepriekšējā dzīves ritmā;

• mazs pēcoperācijas inficēšanās risks, jo 
brūces ir mazas; 

• ievērojami īsāks atveseļošanās periods; 
• pacients jau nākamajā dienā pēc operāci-

jas var doties mājās.
Saulkrastu slimnīcā ir viss nepieciešamais, 

lai veiktu šāda veida operācijas, jo ir labi ap-
rīkota operāciju zāle, profesionāls medicīnas 
personāls, kā arī svaigi izremontētas palātas 
atpūtai pēc operācijas.

Operācija — tas ir komandas darbs, es 
esmu izveidojis sev lielisku komandu, ar kuru 
kopā veiksmīgi strādāju sasirgušo pacientu ve-
selības uzlabošanai, saka Kaspars Ūdris.

Kaspars Ūdris ir Latvijas artroskopistu 
asociācijas biedrs. 

Konsultācijas pacientiem K.Ūdris sniedz 
medicīnas centrā ARS (Rīgā).

No š.g. 13.maija SAULKRASTU SLIMNĪCĀ 
sāks pieņemt augsti kvalificēts ārsts neirologs 
DR.GUNDARS SMILKTIŅŠ, kurš specializējies da-
žādu mugurkaula saslimšanu ārstēšanā. Ārsts vada 
MUGURKAULA ĀRSTNIECĪBAS CENTRU Rīgā.

Tiks gaidīti pacienti ar dažāda rakstura sā-
pēm mugurā, sāpēm sprandā, plecos, roku tirp-
šanu, asām sāpēm kājās, neskaidrām galvassā-
pēm.

Dr.Smilktiņš veic dažādas blokādes- para-

vertebrālas , epidurālas, karpālā kanāla blokā-
des uc.

PIEŅEMŠANAS LAIKS: CETURTDIENĀS NO 
9.00- 14.00

Pirmreizēja konsultācija 15Ls
Atkārtota konsultācija 10Ls
Pieteikšanās Saulkrastu slimnīcas reģistra-

tūrā, tālr. 67952700.
Lūgums līdzi ņemt iepriekš veiktos Rtg vai 

citus izmeklējumus.

... Atkal klāt maijs- sēšanas un stādī-
šanas laiks... un atkal saulkrastieši tiek mīļi 
aicināti izaudzēt visgarāko, viskrāšņāko un 
visskaistāko saulespuķi mūsu pilsētā. 

Tāpat kā iepriekšējos gadus puķu aug-
šanai sekos līdzi Saulkrastu novada dome un 
Ģimenes atbalsta centrs „Saulespuķe”.

Dalībnieku reģistrācija un sēklu izsnieg-
šana notiek katru darba dienu no 13.00-18.00 
Ģimenes atbalsta centrā „Saulespuķe” Raiņa 
ielā 3, var pieteikties arī pa tālruni 67952649 
vai mob. 29445270 (centra vadītāja Ingūna 
Feldmane).

Droši var izmantot arī savas, jau pār-
baudītās šķirnes sēkliņas, taču tad noteikti 
jāinformē, zvanot uz iepriekš minēto tālruni.

Cerēsim, ka vasara mūs šogad vairāk pa-
lutinās ar sauli un siltu lietutiņu un krāšņās 
saulespuķes priecēs mūsu un pilsētas viesu 
sirdis!

Saulespuķu apsekošana un mērīšana 
notiks septembrī, iepriekš sazinoties.

Vēlot siltu vasaru un veiksmi visiem sau-
lespuķu audzētājiem — ĢAC „Saulespuķe 
vadītāja Ingūna Feldmane

RETAS UN SAREŽĢĪTAS LOCĪTAVU 
OPERĀCIJAS — TAGAD ARĪ SAULKRASTOS

Palīdzība trūcīgām un 
maznodrošinātām ģimenēm turpinās

Saulkrastu slimnīcā — 
MUGURKAULA ĀRSTNIECĪBAS KABINETS 

Jau piekto gadu Saulkrastos - akcija „Saulkrastu Saulespuķe Nr. 1”

Šajā pavasarī Saulkrastos sākušies pa-
manāmāki mežu kopšanas darbi salīdzinoši 
ar iepriekšējiem gadiem. Plānojot šos dar-
bus, tika iets soli pa solim pus gada garu-
mā. Veiktas konsultācijas ar meža ekologu, 
izstrādāts jauns meža apsaimniekošanas 
projekts, pamatojoties uz kuru mežniecī-
bas mežsargs iezīmēja dabā izcērtamos 
kokus un izsniedza apliecinājumu darbu 
veikšanai.

Īsu ieskatu kopšanas darbu nepiecie-
šamībā sniedz Saulkrastu novada domes 
Tautsaimniecības, attīstības un vides ko-
mitejas vadītājs, ainavu arhitekts N. Līcis: 
„Jūras piekraste un kāpu meži ir Saulkras-
tu pamatvērtība, kas diemžēl ir bijusi ne-
pelnīti atstāta novārtā. Vāji organizētā 
atpūtnieku plūsma un pludmalei nepiecie-
šamā servisa trūkums, kā arī svešu sugu, 
kļavu sējeņu un dārzbēgļu ieviešanās šīs 
dabas un ainaviskās vērtības pakāpeniski 
ir noplicinājušas. Pie tam pilsētas apstāk-
ļos jāņem vērā ne tikai bioloģiskās daudz-
veidības aspekti, bet arī cilvēka klātbūtnes 
un ainaviskie nosacījumi. Vispirms uzsākti 
darbi kāpu mežā starp Ķīšupi un Raiņa ielu.

Saulkrastu kāpas pieskaitāmas pie aiz-
sargājama biotopa Mežainas piejūras kāpas, 
ko pārsvarā klāj priežu sauseņu meži. Kāpām 
ir augsta ekoloģiskā vērtība un preterozijas 
nozīme, kā arī bioloģiskā, ainaviskā un kul-
tūrvēsturiskā vērtība.

Galvenā kokaugu suga šajā biotopā ir 
priede. Priede ir nabadzīgām smiltsaug-
snēm piemērots augs, bet pats galvenais 
- tā ir saulmīļu suga, kas necieš citu koku 
sugu apēnojumu. Arī speciālās biotopu 
sugas priežu ekosistēmās galvenokārt ir 
gaismas prasīgas un tās pazūd noēnojuma 
rezultātā.

Koki, esot nomāktībā un noēnojumā, 
nemitīgi cīnoties savā starpā, nevis ražo skā-
bekli un veidojas par nākamajām dižpriedēm, 
bet tieši otrādi vēl patērē organiskās vielas 

elpošanai, nīkuļo. Šādos apstākļos koki izstī-
dzē, stumbri kļūst vēja un sniega segas ne-
noturīgi, sakņu sistēma neattīstās pietiekoši 
spēcīgi, nespēj pretoties jūras vējiem. 

Biotopam aizaugot, tajā uzkrājas hu-
muss un tas pārveidojas barības vielām ba-
gātākā un skuju kokiem nepiemērotā mežā. 
Kļavas pieaug ļoti intensīvi un saražo milzīgu 
daudzumu lapas, kas biezā slānī noklāj zemi 
un pakāpeniski izmaina augsnes sastāvu, iz-
nīcinot mētrājus un izspiežot priedes, kā arī 
neļauj iesēties jaunajām priedītēm. Kāpās 
savairojušies arī invazīvie augi kā, piemē-
ram, krokainā roze”. 

Veikt meža kopšanas darbus bez sa-
maksas ir laipni piedāvājis un uzņēmies 
Saulkrastu uzņēmēju konsultatīvās pado-
mes priekšsēdētājs, SIA „Saulkrastu meži” 
vadītājs Valdis Baltiņš. „Redzot Saulkrastu 
pašvaldības mežu nolaisto stāvokli, atsau-
cos aicinājumam ieguldīt savu artavu kāpu 
sakopšanā. Mans uzņēmums jau daudzus 
gadus nodarbojas ar meža darbiem un mežs 
ir manas dzīves neatņemama sastāvdaļa”, 
uzsver V.Baltiņš.

N. Līcis turpina : „Mūsu piekraste ir viena 
no iecienītākajām un apmeklētākajām Latvi-
jā, taču līdz ar to kāpu meži un kāpas pakļau-
tas vislielākajai slodzei. Nez vai krūmājiem 
aizaugušās nekoptās kāpas būs pievilcīgs 
atpūtas objekts un iedvesmas avots jauniem 
mākslas darbiem.

Saudzēsim kāpas un kāpu mežus, rīko-
simies tālredzīgi un ilgtspējīgi, un nepiecie-
šamības gadījumā veidosim jaunus veselīgu 
priežu stādījumus. Saulkrasti ir apveltīti ar 
milzu bagātību, sākot ar daudzveidīgo Piejū-
ras dabas parku un beidzot ar intensīvai an-
tropogēnai slodzei pakļautajām pilsētas cen-
tra Zvejniekciema kāpām. Ticu, ka atradīsim 
vietu piejūras joslā gan skaistai promenādei, 
gan ainaviskām un izzinošām dabas takām!”

Saulkrastu novada dome izsaka pateicī-
bu V. Baltiņam par ieguldīto darbu.

Tiek sakopti pilsētas meži
Saulkrastu kāpās ir sastopamas izcili vecas priedes. Tās izceļas gan ar 
savu stumbra apkārtmēru, resnajiem zariem, mūža garumā iegūtajām 
rētām, gan arī raksturīgo biezo un raupjo mizu. Mūsu kāpas ir bijušas 
nozīmīgs objekts tēlotājmākslā, fiksētas dokumentālās un mākslas 
filmās, aprakstītas romānos un dzejā. 

 ■ SIA "Saulkrastu meži" vadītājs V.Baltiņš.
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vēlāk nogādāja Rīgas zooloģiskajā dārzā.
Pēc iepriekšējā gada neveiksmēm zvej-

nieki ir mācījušies no savām kļūdām un šogad 
izmanto katru laika sprīdi, lai varētu nozvejot 
vairāk. No prasmes organizēt zveju ir atkarīgi 
panākumi, to zina katrs darbinieks kolhozā. No 
agra rīta līdz vēlam vakaram zvejnieki atrodas 
uz jūras. Nepārtraukti viena aiz otras laivas at-
griežas krastā līdz malām pilnas ar saulē sid-
rabaini mirdzošām reņģēm, bet izkrautas tās 
steidz atkal pie stāvvadiem, lai no jauna vestu 
malā bagātus lomus. Nav mazums tādu dienu, 
kad nozveja pārsniedz 3000 centneru augstvēr-
tīgu zivju. Taču ir apgrūtināta zivju pieņemšana, 
tas prasa ilgu laiku. Kas vainīgs?

Izrādās — Skultes zivju fabrikai ir jau īpa-
šumā zivju sūknis, taču tas vēl netiek pielietots 
darbā, arī Pabažos zivju pieņemšana vēl līdz 
šim nenotiek pašā piestātnē. Lai organizētu 
zivju pieņemšanu tieši no laivām, nepieciešams 
paplašināt krastā esošo izkraušanas laukumu. 

Pēc spraigā darbā pavadītas dienas, zvej-
nieku kolhoza „Zvejnieks” klubā vakaros notiek 
mākslinieciskās pašdarbības pulciņu nodarbī-
bas. Darbojas divi deju pulciņi, sieviešu koris 
un lietišķās mākslas pulciņš. Ne vienreiz vien 
artelī un rajona kultūras namā notikuši pašdar-
bības koncerti. Deju pulciņš un koris iestudējis 
visu dziesmu dienai paredzēto repertuāru. 

18.jūlijā notika Saulkrastu Dziesmu diena, 

kurā piedalījās ap 300 dziedātāju un pāri par 
100 dejotāju. Koncertā kopā ar Saulkrastu ra-
jona darbaļaudīm piedalījās arī viesi, kuri kuplā 
skaitā bija ieradušies no Rīgas, Limbažu, Elejas 
un Siguldas rajoniem. 

Arī Saulkrastu rajona kultūras nama dra-
matiskais kolektīvs ir sācis rosīgi darboties. 
Tas pašu spēkiem iestudējis viencēlienus 
V.Sauleskalna — „Vecā mīlestība”, M.Tālvestes 
„Tīna”, fragmenti no N.Gogoļa lugas „Revi-
dents”, V.Lāča — „Bāka uz salas”, „Uz jauno 
krastu”, A.Arbuzova „Taņa” u.c.

1954.gads jūnijā tiek uzliktas pirmās ātru-
ma ierobežoju zīmes pie Skultes zivju fabrikas 
un ceļa līkumā pie Aģes upes tilta. 

(nobeigums sekos)
Dagnija Gurtiņa,

Saulkrastu muzeja speciāliste 

SAULKRASTU RAJONS

1952.gads.
 Pēc 2.pasaules kara dzelzceļa līniju 

Rīga-Rūjiena pilnībā uzspridzināja vācieši un 
tādēļ pēckara gados apkārtnes iedzīvotājiem 
vienīgais satiksmes līdzeklis bija autobuss. 
Šī gada februārī tiek atklāta dzelzceļa līnija 
Rīga — Pabaži, bet 3.jūlijā tiek nodota eksplua-
tācijā arī dzelzceļa posms līdz Saulkrastiem. 
Saulkrastu, Pabažu, Lilastes un citās stacijās 
ceļ ērtas četru dzīvokļu mājas dzelzceļniekiem. 
Katrā dzīvoklī 2-3 istabas un virtuve.

Veiksme neatstāja arī zvejnieku kolhozu 
„Zvejnieks”. Gandrīz katrā Saulkrastes rajona 
laikraksta „Saulkrastes Stars” numurā var lasīt 
par jauniem sasniegumiem nozvejā. Šajā gadā 
kolhoza rīcībā ir jau 48 stāvvadi, no tiem 29 lieli 
Tālo Austrumu parauga divkrātiņu stāvvadi, 
spēcīga zvejas flote. Kolhozā uzcelta tiek garā-
ža, tīklu noliktava, iegādāta smagā automašī-
na. Lai celtu nozveju, tiek pārkārtota darba or-
ganizācija. Turpmāk zvejnieki strādā brigādēs. 
Kolhozs izmanto arī jaunorganizējamās me-
hanizētās zvejas stacijas pakalpojumus. 1952.
nozvejas plānu izpilda par 123,9%. 

Līdztekus zvejniecībai kolhozā attīstās arī 
citas saimniecības nozares. Nemitīgi pieaug 
sabiedriskā ganāmpulka produktivitāte, kolho-
zā iekārtota sudrablapsu ferma utt.

Grūtāk veicas šajā gadā kultūras lauciņā. 
Saulkrastu rajona kultūras namam vairākkārt 
tiek nomainīti vadītāji un pārējie darbinieki, bet 
tas mākslinieciskās pašdarbības laukā nedod 
nekādu lielo rezultātu. Uz vietas tiek iestudēta 
un parādīta tikai viena izrāde. Labāk nav gājis 
arī korim. Ar lielu entuziasmu nodibinātais 50 
cilvēku lielais koris, kurā dziedāja ilggadīgi 
kora dalībnieki un entuziasti, arī ir izklīdis. Pie-
dalījies tas bija tikai vienā koncertā ar dažām 
dziesmām. Sabijušies no kritikas par nesagata-

votību, dziedātāji atklātībā vairāk neparādījās. 
Komjaunatnes rajona komiteja noorganizēja 
pie Kultūras nama komjauniešu-jauniešu deju 
kolektīvu. Deju kolektīvs vienreiz sanāca uz 
mēģinājumu, pēc tam ne vienu uz mēģināju-
miem vairs neaicināja, iesāktais darbs apsīka. 

Līdzīgi kā rajona kultūras namā, arī zvej-
nieku kolhozam „Zvejnieks” kultūras jomā 
neveicas, lai gan artelim ir plašas iespējas iz-
vērst vispusīgu kulturālo darbību: tam ir pietie-
kami daudz līdzekļu nepieciešamā inventāra, 
mūzikas instrumentu iegādei, ir arī speciāls 
cilvēks – kultūras darba organizators. Tomēr 
kultūras un mākslinieciskās pašdarbības pa-
sākumi artelī netiek izvērsti. Nedarbojas ne 
dramatiskais pulciņš, ne koris, ne lektorijs, nav 
noorganizēts arī orķestris, lai gan par tā vaja-
dzību jau sen tika diskutēts. Kādreiz zvejnieku 
arteļa sienas avīze „Zvejnieks” rajona sienas 
avīžu skatē satura un mākslinieciskā noformē-
juma ziņā bija atzīta par labāko rajonā. Tagad 
sienas avīze iznāk reti, neregulāri. Rosīgi dar-
bojas vien zvejnieku kolhoza deju kolektīvs.

1952.gada vidū Saulkrastu ciematā darbo-
jas divas ēdnīcas, divi pārtikas preču veikali, 
tējnīca un vairāki kioski. 

1952.gada septembra sākumā atver rajona 
slimnīcu. Tajā darbojas ķirurģiskā, terapeitiskā 
un dzemdību nodaļa. Slimnīca saņem arī ātrās 
palīdzības automašīnu.

Pabažos jūlijā atklāj Zivju rūpniecības strād-
nieku arodbiedrības Republikāniskās komitejas 
pionieru nometni, kurā atpūšas 50 bērni no Rīgas, 
Liepājas, Ventspils, Ainažiem u.c. Pionieru rīcībā 
nodotas grāmatas, spēles, klavieres, radiouztvē-
rējs un citas atpūtai nepieciešamas lietas.

1952.gada beigās Saulkrastos tiek atvērts 
stacionārs rajona kinoteātris „Kaija”, kas pār-
ņēma arī ceļojošā kino vadību.

1953.gads.
Saulkrastu ciematā darbojas Saulkrastu 

rajona bibliotēka. Vasaras brīvlaikā uz pionie-
ru nometnēm šeit Saulkrastos dodas ceļojošā 
bibliotēka.   

 Šajā gadā tiek atvērts Skultes patērētāju 
biedrības jaunais gaļas un gaļas izstrādājumu 
veikals un dārzeņu kiosks.

1953.gads zvejniekiem ir veiksmīgs. Tiek 
vilkti arvien lielāki lomi, kurus nepieciešams 
cik ātri vien var realizēt. Tādēļ arvien vairāk 
jāsarosās zivju apstrādāšanas fabriku ļaudīm, 
lai spētu izkraut un pārstrādāt produkcijā no-
zvejotās zivis. 

Nemitīgi tiek paplašināta Skultes zivju 
apstrādāšanas cehi. Tiek paplašināti esošie un 
darba ierindā stājās jauni cehi, uzstādītas jau-
nas ierīces un mehānismi, kas paātrina zivju 
apstrādāšanu, sekmē produkcijas kvalitātes 
uzlabošanu. Fabrikā tiek uzstādītas divas pus-
automātiskās sālāmās līnijas, iekārtota mo-
derna dabīgā ledus noliktava, uzbūvēti 3 jauni 
šķūņi zivju apstrādāšanai.

Taču gada noslēgumā izrādās, ka zvejnieki 
savu gada nozvejas plānu ir izpildījuši tikai par 

92%. Tāds gadījums zvejniekiem bija pirmais 
par visiem pastāvēšanas gadiem. Taču tam bija 
arī kāds attaisnojums- maijā plosījās stipri liela 
vētra, iegriezās nepieredzēti spēcīga straume. 
Rezultātā stāvvadi tika saplosīti. Pašaizliedzīgi 
strādājot, zvejnieki pāris nedēļās gan salaboja 
42 stāvvadus, bet vislabākais reņģu zvejas laiks 
jau bija nokavēts.

Lai varētu vēl vairāk kāpināt darba ra-
žīgumu un atrast citas iespējas zivju zvejā, 
zvejnieku kolhoza „Zvejnieks” pārstāvis devās 
uz Melnās jūras piekrasti, lai apgūtu turienes 
zvejnieku pieredzi nakts zvejā ar speciālām 
spuldzēm. 

 1954.gads
Šis gads sākas ar interesantu notikumu. 

Saulkrastu mežniecības teritorijā bija apmeties 
rets mūsu republikas mežu iemītnieks — lū-
sis. Mežsaimniecības kolektīvs šo meža zvēru 
izsekoja, ielenca un diemžēl nošāva. Kā raksta 
laikraksts „Saulkrastu Stars”, lūsis esot svēris 
20 kilogramus. 

Bet gada vidū par pārsteigumu parūpējās 
zvejnieki: viņi no stāvvadiem izcēla 2 roņus. Tos 

 ■ Vilcienu saraksts ievietots 1952. gada 5. jūlija avīzē 
„Saulkrastu Stars”. ■ Jaunā ātrās palīdzības mašīna pie slimnīcas.

 ■ Dziesmu svētki 1954.gadā Saulkrastos.

 ■ Gājiens uz Saulkrastu parku Dziesmu svētkos.
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Sasniegumi

Visu mācību gadu mūsu skolas deju kolektīvi 
Judītes Krūmiņas vadībā centīgi gatavojās X Lat-
vijas Skolu jaunatnes Dziesmu un deju svētkiem, 
tādēļ 20.aprīlī Mālpilī Zvejniekciema vidusskola 
piedalījās Pierīgas novadu skolu deju kolektīvu 
skatē, lai rādītu, cik raits ir deju solis. 

Skolu pārstāvēja 4 deju kolektīvi no 1.-9.
klasei. 

1.pakāpes diplomus ieguva 3.,4. un 7.-9. kl. 
klašu dejotāji, bet 2. pakāpes diplomus — 1., 2. 
un 5., 6. kl. dejotāji. Visvairāk punktu izcīnīja 3., 
4.klašu dejotāji. 

24.aprīlī Rīgā, Olimpiskajā „Skonto” hallē, 
noslēdzās „Lāse-2010” kausa izcīņas 9. fināl-
sacensības vispārizglītojošo skolu komandām, 
kuras organizēja Latvijas Volejbola federācija 
sadarbībā akciju sabiedrību „Rīgas piena kom-
bināts” un Rīgas Domi. 

Finālsacensībās divās vecuma grupās pie-
dalījās 105 komandas no 44 novadiem un Rīgas 
6 priekšpilsētām. Zvejniekciema vidusskolas 
jaunie volejbolisti šajās sacensībās cīnījās par 
uzvaru nominācijā ”3 skolas, kuras pārstāvē-
tas ar lielāko komandu skaitu finālsacensībās”. 
Mūsu skolas zēnu komanda (1994.- 1997.gadā 
dzimušie) ieguva 3. vietu un „Lāses kausu — 
2010”. Komandā spēlēja: Raimonds Liniņš, 
Haralds Liepiņš, Henrijs Rozēns, Jānis Kalniņš, 
Nauris Žagars, Alberts Vilciņš, Gatis Grīnbergs, 

Oskars Kalniņš, Kristaps Lecis, Ervīns Kalniņš.
Savukārt šī paša vecuma mūsu skolas 

meiteņu komanda izcīnīja godpilno 1.vietu un 
„Lāses kausu — 2010”, kā arī citas vērtīgas bal-
vas, atstājot aiz sevis Preiļu un Rīgas 60.vidus-
skolas komandas. Komandā spēlēja: Madara 
Urdziņa, Anete Eglīte, Monta Martinsone, Alise 
Lece, Alise Pētersone, Beate Barkāne, Evita 
Ūdre, Anete Kalniņa, Ieva Ekmane.

Vidusskolu grupā (1991.g. dzimušas un 
jaunākas jaunietes) Zvejniekciema vidusskolas 
komanda (Līva Rumpe, Ieva Kalniņa, Daina Ko-
sīte, Kristīne Lece, Madara Nemme, Lita Miķel-
sone, Katrīna Kosmačeva, Ļena Gantimurova) 
ieguva 6. vietu. 

Priecājamies par mūsu sportistu panāku-
miem! Malači!

3. maijā Saulkrastos tāpat kā visā valstī ar 
dažādiem sarīkojumiem un aktivitātēm tika ie-
skandināta LR Neatkarības deklarācijas paslu-
dināšanas 20. gadadiena. Saulkrastos ikvienam 
bija iespēja atrast dabā 20 vietas, ēkas un ob-
jektus, kas radušies tieši šajos 20 gados.

PA „Saulkrastu kultūras un sporta centrs” 
šoreiz nolēma pievērst saulkrastiešu un pilsē-
tas viesu uzmanību tam, kas labs un skaists 
noticis Saulkrastos šajos 20 neatkarības gados. 
Kad sākām meklēt, izrādījās, ka šādu labu lie-
tu Saulkrastos ir krietni vairāk kā 20! Atlika vien 
izvēlēties un — lielā orientēšanās varēja sākties!

3. maijs bija jauka un saulaina diena, tāpēc 
12.00 pie domes pulcējās vairāk kā 100 cilvē-
ku — patīkami pārsteidza tas, ka bija daudz ģi-
meņu, acīmredzot mūsu mazie saulkrastieši ir 
veiklāki un atraktīvāki nekā pieaugušie. Daudzi 
jau laikus bija „bruņojušies” ar transportu — 
velosipēdiem, rolleriem un , kā vēlāk , akcijas 
noslēgumā, teica Saulkrastu Velomuzeja pār-
stāvis Guntis Seregins — Saulkrasti tiešām 
veidojas par velosipēdistu pilsētu.

Labiem vēlējumiem skanot, tika izdalītas 
kartes, saņemti norādījumi par dažiem objektu 
atrašanas noslēpumiem, un ļaužu pulks izklīda. 
Vēl līdz pl.13.00 pie domes varēja saņemt kar-
tes un objektu aprakstus, tad arī mēs devāmies 
apskatīt, kas notiek pilsētā.

Patiešām prieks, ka Saulkrastos esošie 
uzņēmēji un iestāžu vadītāji mums atsaucās, 
jo, izrādās, šāda akcija cilvēkus satuvina un ir 
apmierināti visi, gan tie, kuri dodas pa pilsētu 
zīmodziņu medībās, gan tie, kuri zīmodziņus 
dod! VJMMS pārstāvji, piemēram, ikvienam 
zīmodziņa kārotājam lika spēlēt mini ksilofo-
nu, viesu namā „Aizvēji” visus cienāja ar tikko 
ceptiem pīrādziņiem un sulu, Ģimenes atbalsta 
centrā ikviens varēja paķert līdzi kādu konfekti, 
bet Saulkrastu TIC sarūpētie materiāli un bro-
šūras kā piemiņa un informācijas avots palika 
pie ikviena, kurš meklēja zīmodziņu pie glāb-
šanas torņa. Tā varētu turpināt, jo ,šķiet, neap-
mierināto šajā akcijā nebija. 

Bet pl.18.00 visi, mazliet noguruši un pa-

vasara saulītes nobrūnināti, atgriezāmies pie 
domes. Interesanti, ka jauniešu apvienība 
„Krustu šķērsu” bija atraduši pat 22 objektus, 
pievienojot mūsu sarakstam kuģi un kafejnīcu. 
Daži savukārt bija apmeklējuši tikai nedaudzus 
objektus, jo diena likusies par.. īsu! 

Pie domes mūs sagaidīja metāla pūšamo 
instrumentu kvintets Live Brass, kas visai at-
raktīvi un jauki nepiespiestā atmosfērā visus 
klātesošos izklaidēja ar pasaules mūzikas kla-
sikas paraugu interpretāciju. Tikmēr ikviens, 
kurš akcijā bija piedalījies, saņēma balvu — 
atstarotāju ar uzrakstu SAULKRASTI — jāpie-
bilst vienīgi, ka turpmāk pēc šiem atstarotājiem 
mēs varēsim atpazīt tos, kuri akcijā Mūsu 20 ir 
piedalījušies, jo pārējiem gan šoreiz balva neti-
ka pasniegta. Īpašu balvu — grāmatu „No Leit-
nera līdz Ērenpreisam. Velosipēdu rūpniecība 
Latvijā 100 gados” — pasniedza Guntis Sere-
gins, jo Saulkrastu velosipēdu muzejā, kas arī 
bija viens no zīmogošanas punktiem, no visiem 
akcijas dalībniekiem visjaukākie un viszaļāk 
domājošie bija likušies Jānis un Elīna Latveni 
un viņu īpašais transports mazuļiem.

Bet beigās, protams, kā jau dzimšanas die-
nā pienākas, bija svētku kliņģeris. Garšīgi, jauki 
un , kā teica daži jaunieši –forši pavadīta diena!

Vēl atliek vien pateikt PALDIES -SJIC jau-
niešiem Dagnijai Belovai, Ievai Tauriņai, Lindai 
Dinbirei, Justīnei Cīrulei, Linnai Cērmaneiun 
Dāvim Šmotekam un Jurim Panasaovam, kā 
arī viesu nama „Aizvēji” saimniekiem — Vai-
deru ģimenei; Zvejniekciema vidusskolas ko-
lektīvam; krodziņa „Vējarags” saimniekam Ivo 
Miķelsonam; SIA „Minhauzena Unda” vadībai; 
VJMMS kolektīvam; Saulkrastu ģimenes at-
balsta centram; Valsts policijas Saulkrastu no-
daļas darbiniekiem; atpūtas centra „Baltic Inn” 
vadībai un darbiniekiem; SIA „Liepas nami” ; 
grillbāra saimniekiem ; Saulkrastu velomu-
zejam un Sereginu ģimenei; SIA „Bemberi” 
saimniekiem un darbiniekiem un Saulkrastu 
vidusskolai. 

Lai mums veicas arī turpmākajos 20!
PA „Saulkrastu kultūras un sporta centrs”

Vidzemes jūrmalas Mūzikas 
un mākslas skolas akreditācija 

akreditācija
Aprīļa beigās notika Vidzemes jūrmalas 

Mūzikas un mākslas skolas akreditācija. Skolai 
tika piešķirta akreditācija uz 6 gadiem, kas ir 
augstākais iespējamais akreditācijas laiks. Ko-
misija augstu novērtēja skolas vadības un pe-
dagogu profesionālo darbību. Īpaši tika atzīmē-
ta labā sadarbība ar Saulkrastu novada domi, 
skolas sabiedriskais, radošais darbs un izglī-
tības programma, kā arī telpu nodrošinājums.
Vadības darbu izskatīja Izglītības un zinātnes 
ministrijas pārstāve, Akreditācijas komisijas 
vadītāja — Pārdaugavas profesionālās vidus-
skolas direktore Inna Jurkāne un Cēsu mūzikas 

vidusskolas direktors Aivars Tomiņš. Jaunās 
mūzikas programmas — čella un ģitāras spe-
cialitāti vērtēja Jelgavas Mūzikas vidusskolas 
pasniedzēji Irina Titarenko un Gatis Priekulis.

Jauni VJMMS audzēkņu sasniegumi
Artūrs Augstmanis /skolotāja Jeļena An-

cāne/ ieguvis 1. vietu 5. Starptautiskajā akor-
deonistu solistu konkursā “Naujene — 2010”.

Paula Birzniece, Signe Bērziņa un Āris 
Klešs — trio “Sforzando” /skolotājas Solveiga 
Alaine un Tamāra Āriņa/ ieguvis diplomu par la-
bāko T.Konurma skaņdarba “Muhu tautas deja” 
izpildījumu N.Novikas 5. Starptautiskajā mazās 
kamermūzikas konkursā Mārupē.

APSVEICAM! 

PAR AKCIJU „MŪSU 20”

Zvejniekciema vidusskolas komandu 
uzvaras „Lāses kauss -2010”

 ■ „Lāses kausa” uzvarētājas.

DEJU KOLEKTĪVU 
SKATE MĀLPILĪ

No 2010.gada 1.maija paredzēti reisi:
• Saulkrastu stacija – Kursīši plkst.06:30 

(-7); 11:40 (5); 15:30 (-5); 17:50 (7);
• Kursīši – Saulkrastu stacija plkst.10:45 

(-7); 20:15 (k.d.);
• Kursīši – Saulkrasti - Rīga plkst.07:00 

(-7); 12:20 (5); 16:20 (k.d.); 18:20 (7);
• Rīga – Saulkrasti - Kursīši plkst.09:15 

(-7); 14:35 (5); 18:40 (k.d.); 
• Rīga – Saulkrastu stacija plkst. 20:05 (7);
• Ainaži - Saulkrasti – Rīga plkst.18:20 

(k.d.);
• Rīga – Saulkrasti – Ainaži plkst.21:45 

(k.d.).
• Reiss Saulkrastu stacija – Pabaži – Dārzi-

ņi – Saulkrastu stacija skolas dienās paredzēts 
plkst.15.50 (iepriekš plkst.16.10).

Maršrutā Saulkrasti – Skulte – Mandagas:
• slēgti reisi darba dienās plkst.05.20 no 

Saulkrastu stacijas un plkst.05.40 no Skultes;
• sestdienās, svētdienās paredzēti reisi 

no Saulkrastu stacijas plkst.17.00 (iepriekš 
plkst.17.15) un no Mandagām plkst.17.30 (ie-
priekš plkst.17.40);

• reisi no Saulkrastu stacijas plkst.06.10 un 
18.15 un no Mandagām plkst.06.35 un 18.40 pa-
redzēti tikai darba dienās.

Maršrutā Saulkrasti – Inčupe paredzēti 
reisi:

• no Saulkrastu stacijas uz Inčupi (Paba-

žiem): 
• darba dienās plkst. 07.30; 08.30; 10.30; 

14.25; 16.45;
• sestdienās plkst.10.30; 14.25;
• no Inčupes (Pabažiem) uz Saulkrastu 

staciju
• darba dienās plkst.07.45; 08.45; 10.45; 

14.40; 17.00
• sestdienās plkst.10.45; 14.40.

Maršrutā Saulkrasti – Cinīši paredzēti reisi:
• periodos no 01.05.-31.05. un no 01.09.-

30.09. sestdienās, svētdienās no Saulkrastu 
stacijas plkst.09.20 un no Cinīši plkst.09.40

• periodā no 01.06.-31.08. katru dienu no 
Saulkrastu stacijas plkst.09.20; 15.45 un no Ci-
nīšiem plkst. 09.40; 16.00.

No 2010.gada 1.jūnija:
Maršrutā Saulkrasti – Ķīšupe paredzēti 

reisi:
• no Saulkrastu stacijas uz Mežvidiem:
• darba dienās plkst. 09.20, 15.05, 17.40; 
• sestdienās plkst.10.30, 15.05, 16.55;
• svētdienās plkst. 15.05, 16.55;
• no Mežvidiem uz Saulkrastu staciju:
• darba dienās plkst.09.33, 15.18, 17.53;
• sestdienās plkst. 10.43, 15.18, 17.08;
• svētdienās plkst. 15.18, 17.08.

AS „CATA” PPD
Tel. 641 22121;

www.cata.lv

Akciju sabiedrība „CATA” informē
Izmaiņas autobusu kustībā vasaras sezonā
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 ■ 15. maijā pl.20.00 Muzeju nakts ietvaros 
Saulkrastos, Skolas ielā 19, pie Reiņa Kaudzī-
tes namiņa ikgadējais sarīkojums visai ģime-
nei „ Dzīvojam tīri zaļi!” : par tīru vietu, par tīru 
prātu un tīrām domām rūpēsies Karlīne, viņai 
palīdzēs PA „Saulkrastu kultūras un sporta 
centrs” mākslinieciskie kolektīvi un visi viesi — 
Skrīveru saldumu meistari, lielogu dzērveņu 
pazinēji, zāļu tējiņu zintnieces un keramiķi — 
mācīsimies būt tīri savās domās, darbos un 
vārdos. Rotaļas, atrakcijas, kopīga darbošanās 
darbnīcās un arī kopīgs cienasts — protams, 
ekoloģiski tīra pavasara nātru un skābeņu zupa 
.Līdzi jāpaņem arī kāds latiņš, jo Karlīne būs 
uzrīkojusi nelielu ekoloģisku tirdziņu!

 ■ 30. maijā Starptautiskās ģimenes dienas 
un Starptautiskās bērnu aizsardzības dienas 
ietvaros Ģimenes diena — visas dienas garu-
mā (sākot no pl.11.00) pilsētā notiks radošas 
darbnīcas un jautri, atraktīvi uzdevumi visai 
ģimenei. Jau tradicionāli visus kopā sauks un 
pasākumu vadīs Pepija, kura Saulkrastu ģime-
nes pazīst itin labi! 

 ■ Ģimenes dienas ietvaros paredzēts veidot 
"viesmīlīgos galdiņus" — t.i., katra ģimene (vai 
radošā domubiedru grupa vai draugu apvienī-
ba)klāj "galdu" ar to, kas pašu rokām izveidots 
darbnīcās un izveidots uzdevumu rezultātā. 
Ģimenes dienas noslēgumā kultūras namā 
"Zvejniekciems" paredzēts A.Veismaņa kamer-
orķestra koncerts. (sekojiet reklāmai!)

 ■ 17. maijā pl. 17.00 kultūras namā „Zvej-
niekciems” viesosies Ziemeļlatvijas kameran-
samblis. Koncerts tapis sadarbībā ar VJMMS. 

 ■ 22. maijā pl. 18.00 kultūras namā „Zvej-
niekciems” Ainara Mielava un Pārcēlāju kon-
certs. Koncertā jau labi pazīstamas un jaunas 
A. Mielava un Pārcēlāju dziedātās dziesmas. 
Biļešu iepriekšpārdošana k/n „Zvejniekciems” 
pie dežuranta (darba dienās 10.00 — 20.00; 
sestdienās 10.00 — 18.00 un Saulkrastu sporta 
centrā pie administratora katru dienu 10.00 — 
20.00).Biļešu cena 4 un 5 Ls.

 ■ No maija vidus Saulkrastu bibliotēkas lasī-
tavā skatāma mākslinieka Georga Geka gleznu 
izstāde ,,Ziedi"'.

 ■ No 10. maija Saulkrastu novada domes 2. 
stāva foajē VJMMS mākslas nodaļas 2009. gada 
absolventes Lauras Liepnieces diplomdarba iz-
stāde — fotografikas “Māsas” .

 ■ 18. maijā kultūras nama „Zvejniekciems” 
mazajā zālē gleznotāja Ērika Bērziņa darbu 
izstādes atklāšana un tikšanās ar mākslinieku.

 ■ No 24. maija Saulkrastu domes zālē ap-
skatāma radošās apvienības „J.D.Art Club” 
pirmā pavasara izstāde. Tikšanās ar mākslinie-
kiem 29. maijā pl.15.15!

 ■ 29. maijā pl. 17.00 kultūras namā „Zvej-
niekciems” teātra studijas „Sliede” iestudējumā 
T.Viljamsa „Paredzēts nojaukšanai” pirmizrāde. 
Ieeja brīva.

Luga viencēliens uzrakstīta 1946.gadā, tas 
ir skarbs vēstījums par jauniešu dzīvi, kur at-
teikšanās no pasaules ir vienīgais risinājums, 
kā nepazaudēt sevi, savus sapņus un ideālus. 
Tas ir stāsts par mums — vecākiem un vi-
ņiem — jauniešiem, par mīlestības esamību vai 
neesamību, par nodevību. Mūsdienu sabiedrī-
bā, kad aktualizējusies vientulības problēma 
jauniešu vidū, teātra studija grib vērst skatītāju 
uzmanību šai problēmai. Ir grūti izdzīvot, ja esi 
Liekais, Svešais, Nevajadzīgais vecākiem un 
draugiem. Tā ir unikāla iespēja vērot pasaules 
klasiķa lugu, kurš šogad svin 99 jubileju, uz 
Zvejniekciema skatuves, mūsu pasu jauniešu 
skatījumā. „Mēs ceram, ka tā būs izrāde, pēc 
kuras, pārnākot mājās, gribas būt labākam pret 
savu tuvāko.”tā par izŗadi saka tās režisore Zita 
Neimane.

***
 ■ PA „Saulkrastu kultūras un sporta centrs” 

aicina visus interesentus, kuri vēlas regulāri 
saņemt informāciju par kultūras dzīves nori-
sēm Saulkrastos elektroniskā formātā, sūtīt 
pieteikumu uz e-pastu : skudravija@inbox.lv 

Pieteikumā lūdzam norādīt e-pasta adre-
si un apstiprinājumu tam, ka vēlaties saņemt 
šāda veida informāciju!

Sacensības

Pasākumi

Koncerti

Izstādes

Izrādes

Saulkrastu novada dome
Raiņa iela 8, Saulkrastos,

Saulkrastu novadā, LV 2160
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Marika Grasmane
Tālr. 67142514, 28634639

e-pasts: marika.grasmane@saulkrasti.lv
www.saulkrasti.lv 

●
Reģistrācijas apliecība Nr. 1633

Izdevējs: SIA “Rīgas Apriņķa Avīze”
Lāčplēša iela 24, Rīga, LV-1011

...
Tirāža: 2500 eksemplāru

Ņemot vērā to, ka no iedzīvotājiem esam saņēmuši informāciju par 
informatīvā izdevuma „Saulkrastu Domes Ziņas” neregulāro piegādi, 
turpmāk „Saulkrastu Domes Ziņas” būs pieejamas arī Saulkrastu bibliotēkā, 
„Mego” veikalā Zvejniekciemā, kā arī Saulkrastu poliklīnikā pie reģistratūras 
un novada domē. Tālrunis informācijai - 67 142 514 vai 28 634 639. 

 
 

Saulkrastu novada dome 
izsaka līdzjūtību aizsaulē 

aizgājušo tuviniekiem
***

Zbigņevs Endržejevskis 
28.09.1937.- 03.04.2010.

Vilis Jēkabsons
22.03.1931.- 19.04.2010.

Guntars Jakubovskis
11.09.1962. — 17.04.2010.

Staņislavs Jakubjonoks
16.05.1943. — 20.04.2010.

Linards Leons Apinis
09.03.1928. — 25.04.2010.

Antons Žubulis
10.11.1935. — 05.05.2010.

DOMES ZIŅAS

Izdevuma noformējumā izmantoti Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu darbi

Aicinām nūjot!

Saulītei ir tāda vara, 
Ka tā bērnus lielus dara,
Kokiem, ziediem palīdz plaukt, 
Mazam bērnam lielam augt.

Aprīlī reģistrētie jaundzimušie
Gustavs Pētersons

Teiksma Veļika

***
Iedzīvotāju sabiedriskā padome notiks ce-

turtdien, 20. maijā, plkst.18:00.
***

Uzņēmēju sabiedriskā padome notiks pirm-
dien, 24. maijā, plkst. 17:00.

***
Informējam, ka vasaras periodā, laikā no 

1.jūnija līdz 31.augustam tiek mainīts domes dar-

ba laiks. Dome strādās:
Pirmdienās no plkst. 8:00 līdz plkst. 18:00 

(pusdienas pārtraukums no plkst. 12:00 līdz 
plkst. 13:00), Otrdienās, trešdienās, ceturt-
dienās no plkst.8:00 līdz plkst.17:00 (pusdie-
nas pārtraukums no plkst. 12:00 līdz plkst. 
13:00),

Piektdienās no plkst. 8:00 līdz plkst.13:00 
(bez pusdienas pārtraukuma).

Saulkrastu novada dome sirsnīgi sveic 
jubilejā

 
 Hildu Andersoni
 Krišjāni Dancīti

Lūciju Grāveri
 Ausmu Grūbi
 Skaidrīti Krauzi
 Mariju Smirnovu
 Staņislavu Kokurkinu
 Jāni Saliņu
 Ritu Bonderi
 Helēnu Driķi
 Vitāliji Strapcānu
 Genovefu Biti
 Gundari Ģirtu Forandu
 Antoninu Kauķi
 Gaidu Līvensoni
 Lidiju Upīti
 Valiju Āriņu
 Juri Dzirnieku
 Antonu Eisaku
 Ritu Liepiņu
 Lailu Ozolu
 Nadezdu Rikhter
 Elfrīdu Skuju
 Vizmu Antoni
 Georgu Mērpoli
 Vitāliju Plataci
 Jevgēniju Veckalni

Pārtrūcis ir darbu pavediens,
Izirusi mīlestības dzija.

Tomēr sirds mūžam kopā sien
Gaisma tā, kas dzīvē kopā bija.

(K. Apšukrūma)

Ar šīs vēstules starpniecību es gribētu 
izteikt pateicību SIA „Saulkrastu komunālser-
viss” kolektīvam, par sniegto palīdzību avāri-
jas situācijas un plūdu novēršanā Aģes ielā 8, 
Zvejniekciemā, š.g. 29.-31.martā, kad situācija 
jau bija kļuvusi galēji kritiska un apgrūtināja 
sadzīvi ne tikai mums, bet arī apkārtējo māju 
iedzīvotājiem. 

Bija patiesi liels prieks vērot tehniķu ope-
ratīvo un prasmīgo darbu B.Veides vadībā. 
Pateicoties jaunizveidotajai caurtekai, lielie 
ūdeņi drīz vien pazuda ne tikai no mūsu mājas 

pagalma vien. Šis gadījums vēlreiz apstiprināja, 
ka reizēm nav nepieciešami grandiozi projekti 
(šajā gadījumā — apgabala vispārēja melorā-
cija), bet pavisam nedaudz, lai palīdzētu cilvē-
kiem. 

Gribētu arī izmantot iespēju un atvainoties 
tuvējo māju iedzīvotājiem par šajās dienās sa-
gādātajām neērtībām un energoapgādes trau-
cējumiem. 

Vēlreiz paldies SIA „SKS” kolektīvam! Veik-
smi un izturību turpmākajā darbā vēlot, ar cie-
ņu Baiba Eglīte 14.04.2010.

1.jūnijā, otrdien, plkst. 13:00 
Domes zālē Pensionāru tikšanās

„Nosirmot — ar vai bez zālēm?”
Viesosies gerontoloģijas profesors 

J.Zaļķalns
***

Jūnijā Pensionāru padome organizē eks-
kursiju uz Tērveti

18.augustā ekskursija uz Tiroli Austrijā
Tuvāka informācija: 26437766

Jaunu audzēkņu uzņemšana 
 Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas 

skolā mūzikas specialitātēs 
• Zvejniekciemā, Ostas ielā 15, 27. maijā 

plkst. 18; • Saulkrastos, Raiņa ielā 8, Saulkrastu 
domes cokolstāvā, mūzikas kabinetā 28. maijā 
plkst. 17.00–18.00

 1. klasē uzņemam no 7 gadu vecuma, Sa-
gatavošanas klasē — no 5 gadu vecuma.

Tālr. Informācijai 26715060

 ■ 15.maijā 11.00 Zvejniekciema sporta zālē 
(kungi) un Saulkrastu sporta centrā (dāmas) 
Saulkrastu kausa izcīņa volejbolā veterāniem. 
Piedalās ielūgtās komandas no visas Latvijas. 
Aicināti līdzjutēji.

Saulkrastu čempionāts basketbolā:
16.maijā 10.00 Izaicinājums — SMRT
11.45 Saimnieks — SEEDOT
22.maijā 10.00 spēle par 3.vietu
11.45 spēle par 1.vietu
29.maijā 19.00 Saulkrastu sporta centrā 

Saulkrastu kausa izcīņa šautriņu mešanā, 
5.posms.

Saulkrastu pilsētas domei 
Baibas Eglītes pateicība

Dalām sāpju smagumu ar Saulkrastu rok-
darbu pulciņa dalībnieci Astrīdu Jēkabsoni, no 
vīra Viļa uz mūžu atvadoties.

Audēju kopas un rokdarbu pulciņa dalīb-
nieces.

Cienījamie iedzīvotāji!

Ar 1. maiju atsākas nūjošanas nodarbī-
bas sertificētas instruktores Irēnas Upenie-
ces vadībā. Nodarbības notiek katru sestdie-
nu. Pulcēšanās 11.00 pie Saulkrastu sporta 

centra. Nūjas garantētas! Lai nodrošinātu 
katru nūjotāju ar viņam atbilstoša garuma 
nūjām, vēlams iepriekš pieteikties pa tālru-
ni 26157576.
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