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Saulkrastu novada Dome paziņo, ka 2010. gada 29. septembrī pieņemts lē-
mums Nr. 11 § 33 “Par Saulkrastu novada teritorijas plānojuma izstrādes uzsākša-
nu”, paredzot jauna teritorijas plānojuma 2011.–2023. gadam izstrādi. Plānojuma 
paredzētais izstrādes termiņš – 2011. gada decembris. Par teritorijas plānojuma 
izstrādes vadītāju apstiprināts Saulkrastu novada Domes priekšsēdētāja vietnieks 
Normunds Līcis. Priekšlikumu un ierosinājumu iesniegšanas termiņš noteikts no 
2010. gada 18. oktobra līdz 2010. gada 6. decembrim, iesniedzot tos Saulkrastu 
novada Domē Raiņa ielā 8, Saulkrastos, Saulkrastu novadā, LV 2160. 

Paziņojums par Saulkrastu novada teritorijas 
plānojuma izstrādes uzsākšanu

Saulkrastu novada Domē pieņemts lē-
mums par Saulkrastu novada teritorijas plāno-
juma izstrādes uzsākšanu, paredzot jauna teri-
torijas plānojuma izstrādi 2011.–2023. gadam. 
Apstiprināts plānojuma darba uzdevums ar 
galvenajiem veicamajiem darbiem un darbu 
grafiks. Plānojuma izstrādes termiņš paredzēts 
2011. gada decembris.

Jautājumus par jauno teritorijas plānojumu 
skaidro teritorijas plānojuma izstrādes vadītājs, 
Domes priekšsēdētāja vietnieks Normunds Līcis.

– kas ir teritorijas plānojums?
– Teritorijas plānojums ir novada administra-

tīvās teritorijas plānojums, kurā noteikta teritoriju 
atļautā izmantošana un izmantošanas aprobežojumi 
ar ilgtermiņa perspektīvu uz 12 gadiem. Teritorijas 
plānojums faktiski sastāv no 2 daļām – grafiskās 
un teksta daļas.

– kādi ir teritorijas plānošanas uzdevumi?
– Teritorijas plānošanas uzdevumi ir izvērtēt 

novada teritorijas attīstībai esošo potenciālu un 
noteikt tā izmantošanai nepieciešamās prasības 
un ierobežojumus, radīt labvēlīgus apstākļus uz-
ņēmējdarbības attīstībai un investīciju piesaistei, 
radīt priekšnoteikumus vides kvalitātes un teri-
torijas racionālas izmantošanas nodrošināšanai, 
rūpniecisko un vides risku novēršanai, veicināt 
pakalpojumu pieejamību un optimālu transporta 
sistēmas funkcionēšanu, saglabāt dabas un kultūras 
mantojumu, ainavas un bioloģisko daudzveidību, 
kā arī paaugstināt kultūrainavas un apdzīvoto vietu 
kvalitāti.

– kur var iepazīties ar pašreizējo saulkrastu 
teritorijas plānojumu un apbūves noteikumiem?

– Ar esošo Saulkrastu pilsētas ar lauku terito-
riju teritorijas plānojumu var iepazīties Saulkrastu 
būvvaldē vai interneta vietnē www.saulkrasti.lv 
sadaļā “Būvvalde”.

– kā un kas var iesniegt ierosinājumus un 
priekšlikumus?

– Priekšlikumus un ierosinājumus par vēla-
majām vai nepieciešamajām izmaiņām jaunajā 
teritorijas plānojumā var iesniegt Saulkrastu no-
vada Domē. To iesniegšanas termiņš noteikts no 
2010. gada 18. oktobra līdz 2010. gada 6. decem-
brim. Iesniegumu, kas skar fiziskas vai juridiskas 
personas īpašumā esošu zemesgabalu, jāparaksta 
zemesgabala īpašniekam vai pilnvarotai personai, 
pievienojot pilnvaru. Tāpat iesniegumam jāpievieno 

īpašumtiesības apliecinoši dokumenti, zemesgabala 
robežu plāns, priekšlikuma izvērsts pamatojums un 
citi materiāli, kas skaidro ierosinājuma nepiecieša-
mību. Vēlams norādīt tālruņa numuru jautājumu 
precizēšanai. Ja iesniedzējs vēlas saņemt rakstisku 
atbildi, lūdzu, norādīt atpakaļ sūtīšanas adresi.

– kādus galvenos uzdevumus plānojumam 
ir izvirzījusi saulkrastu novada dome?

– Galvenie uzdevumi ir:
 ■ izstrādāt risinājumus un to pamatojumu piekras-

tes un ar to saistītās infrastruktūras attīstībai (krastu 
nostiprināšana, ūdeņu un pludmales izmantošana, 
krasta kāpu zonas labiekārtojums, piekrastes terito-
rijas sasaiste ar pārējām pilsētas daļām);
 ■ izvērtēt esošo pilsētas un ciemu ielu tīklu, at-

sevišķu zemesgabalu un pārējo teritoriju nodro-
šinājumu ar satiksmes infrastruktūras objektiem, 
izstrādājot pilsētas un ciemu ielu sarkano līniju 
plānu;
 ■ izvērtēt iespējas un izvēlēties vietas autostāv-

vietām un autobusu stāvvietām, kā arī teritoriju 
kempinga/autotreileru parka izvietošanai;
 ■ paredzēt vietu novada kapsētas izvietošanai;
 ■ atzīmēt plānā kultūrvēsturiskos objektus;
 ■ izstrādāt jaunus Teritorijas izmantošanas un 

apbūves noteikumus.
– kurš izstrādās saulkrastu novada teritorijas 

plānojumu?
– Pašreiz notiek iepirkuma procedūra par 

tiesībām izstrādāt Saulkrastu novada teritorijas 
plānojumu 2011.–2023. gadam. Apzinoties plāno-
juma nozīmi Saulkrastu novada turpmākā attīstībā, 
iespējamajiem pretendentiem esam izvirzījuši ļoti 
augstus un stingrus nosacījumus, lai rezultātā sa-
ņemtu maksimāli kvalitatīvu pakalpojumu. 

– kā notiks plānojuma izstrādes gaita un kā 
varēs iepazīties ar izstrādāto plānojumu?

Rīkosim vairākas tikšanās ar iedzīvotājiem un 
interešu grupām, bet februārī plānojam kopēju 
sabiedrisko apspriešanu un diskusiju, pēc kuras būs 
jāpieņem jau galīgie risinājumi, jāveic sabiedriskā 
apspriešana normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, 
jāpieprasa institūcijām atzinumi par izstrādāto 
plānojumu. Pēc šīs apspriešanas nopietnas izmaiņas 
plānojumā vairs nebūs iespējamas. Plānojuma iz-
strādes gaitai varēs sekot līdzi Saulkrastu novada 
Domes vietnē www.saulkrasti.lv, kur būs atsevišķa 
sadaļa ar visu aktuālo informāciju par teritorijas 
plānojuma izstrādes procesu. Visa informācija tiks 
ievietota arī laikrakstā “Saulkrastu Domes Ziņas”.

Uzsākta jaunā Saulkrastu novada 
teritorijas plānojuma 2011.-2023. gadam izstrāde
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Valsts Heraldikas komisija apstipri-
nājusi Saulkrastu novada ģerboni un 
to tuvākajā laikā reģistrēs Kultūras 
ministrijā. Ģerboni ar savu parakstu 
apliecina Valsts prezidents Valdis Zat-
lers, Kultūras ministrs Ints Dālderis un 
Valsts Heraldikas komisijas priekšsē-
dētājs Laimonis Šēnbergs.

Šī gada sākumā sākās darbs pie 
Saulkrastu novada ģerboņa izstrādes. 
Lai iedzīvotājus iepazīstinātu ar piedā-
vātajiem ģerboņa mākslinieciskajiem 
risinājumiem, marta vidū Dome rīkoja 
tikšanos, uz kuru tika aicināti ne tikai 
iedzīvotāji un deputāti, bet arī māksli-

nieki kā eksperti. Pārrunu un diskusiju 
rezultātā, ņemot vērā speciālistu, kā arī 
iedzīvotāju ieteikumus, novada Domes 
deputāti par veiksmīgāko atzina SIA 
“Baltijas Dizaina Aģentūra” iesniegto 
skices piedāvājumu, kas tika apstipri-
nāts Domes sēdē un virzīts izvērtēšanai 
Valsts Heraldikas komisijā. Augusta bei-
gās Valsts Heraldikas komisija ģerboņa 
skici akceptēja un sniedza atzinumu LR 
Kultūras ministrijai par Saulkrastu no-
vada ģerboņa reģistrēšanu.

Saulkrastu novada ģerbonī ir atspo-
guļots vēsturiskais aspekts – pieci senie 
ciemi, kas vēlāk apvienojās pilsētā, mijas 
ar novada četrām upēm. Augšpusē – zila 
jūra, Latvijas debesis, kam pāri zelta 
saule. Ciemus  – Bātciemu, Katrīnbādi, 
Pēterupi, Neibādi un Zvejniekciemu  – 
simbolizē 5  zaļas joslas, 4  upes  – Inč-
upi, Pēterupi, Ķīšupi un Aģi – simbolizē 
4  sudraba joslas. 

Saulkrastu novada heraldiskais ap-
raksts: “Zilā laukā zelta saule ar izliektu 
staru vainagu; zaļā pēdā četri sudraba 
pāļi.”

Jāatgādina, ka par pamatu Saulkrastu 
novada ģerbonim ņemts Saulkrastu pil-
sētas ģerbonis, kuru 1995. gadā izveidoja 
māksliniece Gundega Ruņģe.

Turpmāk apstiprinātais ģerbonis kal-
pos kā Saulkrastu novada pašvaldības at-
pazīstamības un reprezentācijas simbols.

Apstiprina Saulkrastu novada ģerboni

Saulkrastu novada Dome līdz 
22. oktobrim aicina iesniegt priekšli-
kumus Atzinības rakstu piešķiršanai, 
iesniedzot rakstisku ierosinājumu 
Saulkrastu Domē.

Atzinības raksts ir Saulkrastu pašval-
dības apbalvojums, ko piešķir par nozī-
mīgiem ieguldījumiem vai sasniegumiem 
Saulkrastu pašvaldības labā par konkrētu 
laika posmu (iepriekšējo gadu) šādās no-
minācijās – sabiedriskais darbs, izglītība, 
kultūra, sports, tautsaimniecība, sociālā 
aprūpe, drošība, uzņēmējdarbība, medicī-
na, mecenātisms, starptautiskā sadarbība, 
arhitektūra, vides aizsardzība, apkalpojošā 
sfēra, kā arī par mūža ieguldījumu. Tāpat 
ir īpaša gada nominācija. Izsniedzot Atzi-
nības rakstu, tā saņēmējam tiek izmaksāta 
vienreizēja naudas balva līdz divu minimā-
lo mēnešalgu apmērā, savukārt nominācijā 
“Par mūža ieguldījumu” – trīs minimālo 
mēnešalgu apmērā.

Apbalvojumu var piešķirt fiziskai per-
sonai, juridiskai personai, Saulkrastu Do-
mes institūcijai, pašdarbības kolektīvam, 
sporta kolektīvam. Ierosinājumus izskata 
Saulkrastu Domes apbalvojumu komisija.

Tiesības ieteikt apbalvošanai citu perso-
nu, iesniedzot Saulkrastu Domē rakstisku 

ierosinājumu, ir fiziskai personai, juridiskai 
personai, biedrībai, deputātu komitejai, 
pašvaldības konsultatīvai padomei, darba 
kolektīvam, pašdarbības kolektīvam, sporta 
kolektīvam. 

Ierosinājumā par apbalvošanu jānorāda:
apbalvojamās personas vārds, uzvārds, 

personas kods, dzīvesvieta, nodarbošanās 
vai juridiskās personas vai kolektīva no-
saukums, reģistrācijas numurs, adrese vai 
darbības vieta;

vispusīgs to nopelnu apraksts, par ku-
riem ierosina apbalvošanai;

iesniedzēja ierosinājums apbalvojuma 
veidam;

ziņas par iesniedzēju: vārds, uzvārds, 
personas kods, dzīvesvieta, nodarboša-
nās (juridiskām personām – nosaukums, 
reģistrācijas numurs un juridiskā adrese, 
kolektīviem – nosaukums un adrese vai 
darbības vieta).

Fiziskas personas ierosinājumam par 
personas apbalvošanu jāpievieno vismaz 
piecu citu personu atsauksmes par apbal-
vošanai ierosināto personu.

Pārējiem ierosinājumiem, kas nav fizis-
kas personas iesniegti, jāpievieno protokola 
izraksts no sanāksmes, kurā nolemts izvir-
zīt apbalvojumam.

Gaidām jūsu ierosinājumus!

Septembra sākumā novada Domes 
zālē notika Saulkrastu novada pašval-
dības vadītāju un pensionāru tikšanās, 
kurā piedalījās Saulkrastu novada Do-
mes priekšsēdētājs Ervīns Grāvītis, 
Domes priekšsēdētāja vietnieks Nor-
munds Līcis, pašvaldības izpilddirektors 
Andrejs Arnis, Domes deputāte Ilze Pē-
tersone un SIA “Saulkrastu komunālser-
viss” direktors Guntars Ozoliņš. Tikša-
nās laikā, ikvienam tās dalībniekam bija 
iespēja uzdot jautājumus klātesošajām 
amatpersonām. Pēc tikšanās apkopoti 
uzdotie jautājumi un uz tiem sniegtās 
atbildes.

kad tiks novērsts troksnis melnsila 
ielā, zvejniekciemā?

Pašvaldība ir saņēmusi sūdzību no ie-
dzīvotājiem par intensīvo satiksmi un sma-
go mašīnu radītajiem trokšņiem Melnsila 
ielā. Šī sūdzība ar nepieciešamo dokumen-
tāciju tika nosūtīta Veselības inspekcijai, 
kas novērtēja situāciju Melnsila ielā. Ja pēc 
pārbaudēm inspekcija secinās, ka trokšņu 
līmenis pārsniedz pieļaujamo normu, tad 
kopīgi ar uzņēmējiem, kuri veic uzņēmēj-
darbību attiecīgajā teritorijā, šo jautājumu 
risināsim. 

vai tiks izcirsta bērzu aleja a. kal-
niņa ielā?

A.Kalniņa ielai patlaban tiek izstrādāts 
tehniskais projekts, jo iela ir jārekonstruē, 
jāatjauno braucamās daļas nomales, grāvji, 
apgaismojums un ietves. Koki atrodas ļoti 
tuvu brauktuvei , nokaltušiem zariem. Daļa 
šo koku cietuši no sāls maisījuma, kas tiek 
kaisīts ziemā. Tāpat tie ir sasnieguši savu 
kritisko vecumu. Tā ka ielas malā esošie 
bērzi visdrīzāk būs jānozāģē. Perspektīvā 
plānoti jauni stādījumiem.

kad būs gaisma tilta ielā?
Tilta ielā esošais kabelis tika demontēts, 

kad tajā sāka veikt remontdarbus. Nākamā 
gada laikā a/s “Latvijas valsts ceļi” ielu gata-
vojas nodot pašvaldības īpašumā, tad varēs 
veikt visus nepieciešamos darbus, lai Tilta 
ielā nodrošinātu gaismu. 

kad plānota saulkrastu slimnīcas re-
novācija?

Slimnīca ir piesaistījusi Eiropas Savie-
nības finansējumu, kura ietvaros paredzēts 
veikt ēkas iekšējo renovāciju un rekons-
trukciju, kā arī nodrošināt pieejamību pa-
cientiem ar funkcionāliem traucējumiem. 
Plānots, ka līdz 2011. gada pavasarim re-
konstrukcijas darbi tiks paveikti.

kādus pakalpojumus sniedz bāriņ-
tiesa?

Bāriņtiesa Civillikumā un Bāriņtiesu 
likumā noteiktā kārtībā izdara apliecināju-
mus, kas juridiskā ziņā pielīdzināmi nota-
riālajiem apliecinājumiem. Valsts nodevas 

par bāriņtiesas pakalpojumiem (Bāriņtiesu 
likuma 79. pants) tiek iemaksātas novada 
Domes kasē.

bāriņtiesa iekasē šādas nodevas: par 
darījuma akta projekta sagatavošanu – 8 la-
tus; par darījuma apliecināšanu – 5  latus; 
par testamenta sastādīšanu vai atsaukša-
nu – 13 latus; par testamenta pieņemšanu 
glabāšanā – 24  latus; par pilnvaras saga-
tavošanu – 3  latus; par pilnvaras aplieci-
nāšanu – 2  latus; par paraksta apliecinā-
šanu – 2  latus; par apliecinājumu un citu 
darbību reģistra izraksta sastādīšanu un iz-
sniegšanu – 1 latu (par katru lappusi); par 
noraksta vai izraksta sastādīšanu – 1  latu 
(par katru lappusi); par noraksta, izraksta 
vai kopijas apliecināšanu – 0,30 latus (par 
katru lappusi); par paziņojuma izsniegša-
nu – 3 latus; par apliecības izsniegšanu par 
izsniegto paziņojumu – 3 latus; par nostip-
rinājuma lūguma sastādīšanu – 5 latus; par 
paraksta apliecināšanu uz nostiprinājuma 
lūguma – 3 latus; par mantojuma saraksta 
sastādīšanu – 34  latus; par cita veida do-
kumentu sastādīšanu – 3  latus (par katru 
lappusi). Personas, kuras vēršas bāriņtiesā, 
lai veiktu kādu no iepriekšminētajiem pa-
kalpojumiem, uzrāda pasi un nepieciešamos 
dokumentus.

kad kapteiņu ielai būs ielas nosau-
kuma plāksnes?

Patlaban Domei nav līdzekļu ielas no-
saukuma plākšņu izgatavošanai. Plānojot 
nākamā gada budžetu, šis jautājums tiks 
iekļauts darba kārtībā.

kas notiek ar atkritumu izvešanu vef 
“biķernieki” kooperatīvā?

Pašvaldības policija regulāri veic reidus, 
lai pārbaudītu, kā notiek atkritumu savāk-
šana un vai zemes īpašnieki ir noslēguši 
līgumus ar atkritumu apsaimniekotajiem 
par atkritumu izvešanu. Tāpat iespēju ro-
bežās tiek savāktas piegružotās teritorijas.

kur var uzzināt par piešķirtajām fi-
nansēm deju kolektīvam “draiskais solis”?

Nevienam PA “Saulkrastu kultūras un 
sporta centrs” mākslinieciskās pašdarbības 
kolektīvam atsevišķs finansējums nav pie-
šķirts. Ar Domes lēmumu tas tiek piešķirts 
kopīgs visiem kolektīviem. Informāciju par 
finanšu līdzekļiem var iegūt pie deju kolek-
tīva vadītājas.

kādreiz tika organizētas tikšanās ar 
iedzīvotājiem. vai tādas būs arī turpmāk?

Ir svarīgi, lai iedzīvotājiem būtu pie-
ejama informācija par pašvaldības darbu 
un aktualitātēm. Tāpat svarīgi, lai ikviens 
varētu izteikt viedokli par novadā no-
tiekošo, kā arī uzdot jautājumus, kurus 
nepieciešams risināt. Plānots, ka ziemā 
Dome katru mēnesi rīkos tikšanos ar 
iedzīvotājiem, lai kopīgi pārrunātu un 
risinātu aktuālos jautājumus. 

Domes vadības tikšanās 
ar Saulkrastu novada 
pensionāriem

Aicinām iesniegt priekšlikumus 
Atzinības rakstu piešķiršanai



domes sĒdes lĒmumi (29. 09. 2010.)
“Publiskās infrastruktūras pilnveidošana pakalpo-
jumu pieejamībai, dzīves kvalitātes uzlabošanai un 
vides resursu saglabāšanai vietējiem iedzīvotājiem” 
saskaņā ar “Rīgas rajona Lauku attīstības biedrības 
attīstības stratēģija 2009.–2013. gadam” un 2009. gada 
13.  janvāra MK noteikumiem Nr. 33.

Projekta apstiprināšanas gadījumā to īstenot, 
uzņemoties visas saistības, kas attiecas uz projekta 
īstenošanu.

Lai nodrošinātu projekta īstenošanu, paredzēt 
līdzfinansējumu 3500 latu un priekšfinansējumu 
kopējo attiecināmo izmaksu apjomā 14 000  latu no 
pašvaldības līdzekļiem.

Par saistošo noteikumu apstiprināšanu
Apstiprināt pievienoto saistošo noteikumu 
“Par sociālo pakalpojumu saņemšanas 
un samaksas kārtību Saulkrastu novadā” 
projektu.
Saistošos noteikumus triju dienu laikā no to 

parakstīšanas rakstveidā elektroniskā veidā nosūtīt 
atzinuma sniegšanai Reģionālās attīstības un paš-
valdību lietu ministrijai.

Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā 
pēc to pilna teksta publicēšanas bezmaksas informa-
tīvajā izdevumā “Saulkrastu Domes Ziņas”, un tie ir 
brīvi pieejami Saulkrastu novada Domes ēkā.

Par nolikuma apstiprināšanu
Apstiprināt 5. Starptautiskā tēlotājmākslas un 

mūzikas jaunrades konkursa “Saules krasts” nolikumu.
Par Saulkrastu novada pašvaldības izglītības 
iestāžu izdevumu tāmes par sniegtajiem 
pakalpojumiem 2010. gadā apstiprināšanu 
Apstiprināt Saulkrastu novada pašvaldības izglī-

tības iestāžu izdevumu tāmi 2010. gadam.
Par iekšējo noteikumu “Kārtība, kādā 
Saulkrastu novada pašvaldībā tiek veikti 
iepirkumi” apstiprināšanu
Apstiprināt iekšējos noteikumus “Kārtība, kādā 

Saulkrastu novada pašvaldībā tiek veikti iepirkumi”.
Par saistošo noteikumu “Par sabiedrisko 
kārtību Saulkrastu novadā” pieņemšanu
1. Pieņemt atbilstoši Reģionālās attīstības un 

pašvaldību lietu ministrijas norādījumiem precizē-
tos saistošos noteikumus “Par sabiedrisko kārtību 
Saulkrastu novadā”.

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

3. Saistošos noteikumus publicēt bezmaksas 
informatīvajā izdevumā “Saulkrastu Domes Ziņas”, 
izlikt redzamā vietā Saulkrastu novada Domes ēkā 
un publicēt pašvaldības vietnē.

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

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu apkures 
sistēmas nomaiņai VJMMS darbības telpās 
Raiņa ielā 8 
1. Piešķirt finanšu līdzekļus apkures sistēmas 

nomaiņai Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas 
skolas darbības telpās Raiņa ielā 8 Ls 1966 (viens 
tūkstotis deviņi simti sešdesmit seši lati) no pašval-
dības budžeta “neparedzētiem gadījumiem”, veicot 
budžeta grozījumus.

2. Samaksu veikt pēc iesniegtajiem finanšu do-
kumentiem Domes grāmatvedībā.

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu skulptūras 
atrestaurēšanai 
1. Piešķirt finanšu līdzekļus dārza teātra “Skano-

šais gliemežvāks” koka skulptūras gliemeža veidolā 
restaurēšanai Ls 346,28 (trīs simti četrdesmit seši lati 
28 santīmi) no pašvaldības budžeta “neparedzētiem 
gadījumiem”, veicot budžeta grozījumus.

2. Samaksu veikt pēc nodošanas – pieņemšanas 
akta par objekta nodošanu pašvaldības īpašumā pa-
rakstīšanas un iesniegtajiem finanšu dokumentiem 
Domes grāmatvedībā.

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu ietves 
izbūvei pie PII “Rūķītis” 
Piešķirt finanšu līdzekļus ietves izbūvei un au-

tostāvvietas pamatnes ieklāšanai ar šķembām pie 
pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķītis” Ls 5100 (pieci 
tūkstoši viens simts lati) no pašvaldības budžeta “ne-
paredzētiem gadījumiem”, veicot budžeta grozījumus. 
Samaksu veikt pēc iesniegtajiem finanšu dokumen-
tiem Domes grāmatvedībā.

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu 
apgaismojuma izbūvei Raiņa ielā
Piešķirt finanšu līdzekļus apgaismojuma izbūvei 

Raiņa ielā no Ainažu ielas virzienā uz jūru (četru 
apgaismojuma stabu uzstādīšanai un elektrības pie-
slēgšanai) Ls 2396 (divi tūkstoši trīs simti deviņdes-
mit seši lati) no pašvaldības budžeta “neparedzētiem 

gadījumiem”, veicot budžeta grozījumus. Samaksu 
veikt pēc iesniegtajiem finanšu dokumentiem Domes 
grāmatvedībā.

Par meliorācijas darbu finansējumu 
Zvejniekciemā 
Piešķirt finanšu līdzekļus tehniskās dokumen-

tācijas sagatavošanai meliorācijas darbu veikšanai 
Zvejniekciemā Ls 750 (septiņi simti piecdesmit lati) 
pluss PVN, no pašvaldības budžeta “neparedzētiem 
gadījumiem”, veicot budžeta grozījumus. Samaksu 
veikt pēc iesniegtajiem finanšu dokumentiem Domes 
grāmatvedībā.

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu kvalitātes 
vadības sistēmas ieviešanai 
Piešķirt finanšu līdzekļus kvalitātes vadības sis-

tēmas novērtēšanas dokumentu izstrādei Ls 1202 
(viens tūkstotis divi simti divi lati) no pašvaldības 
budžeta “neparedzētiem gadījumiem”, veicot budžeta 
grozījumus. Samaksu veikt pēc iesniegtajiem finanšu 
dokumentiem Domes grāmatvedībā.

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu plenēra 
organizēšanai par teritorijas ap Balto kāpu 
turpmāko attīstību
Piešķirt finanšu līdzekļus plenēra organizēša-

nai par teritorijas ap Balto kāpu turpmāko attīstību 
Ls 1700 (viens tūkstotis septiņi simti lati) no Būv-
valdes budžeta līdzekļiem “teritorijas plānojumam”, 
veicot budžeta grozījumus. Samaksu veikt pēc iesnieg-
tajiem finanšu dokumentiem Domes grāmatvedībā.

Par Saulkrastu novada ģerboņa 
apstiprināšanu
Apstiprināt Saulkrastu novada ģerboni.
Par kredīta ņemšana Valsts kasē
Ņemt aizņēmumu Valsts kasē 2010.  gadā uz 

20 gadiem Ls 171 031 apmērā vai ekvivalentu citā 
valūtā, ar Valsts kases noteikto procentu likmi un 
atlikto pamatsummas maksājumu līdz 1. 01. 2011. 
projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas 
upju baseinu pašvaldībās, III kārta” realizācijai, aiz-
devuma atmaksu garantējot ar pašvaldības budžetu. 
Kredītu Ls 171 031 apmērā ieguldīt SIA “Saulkrastu 
komunālserviss” pamatkapitālā, nodrošinot līdzfinan-
sējuma daļu projekta “Ūdenssaimniecības attīstība 
Austrumlatvijas upju baseinu pašvaldībās, III kārta” 
realizācijai.

Atcelt Saulkrastu novada domes 30. 06. 2010. 
lēmumu “Par Kohēzijas fonda projekta “Ūdenssaim-
niecības attīstība Saulkrastos, ūdenssaimniecības 
attīstība Austrumlatvijas upju baseinu pašvaldībā, 
3. kārta” līdzfinansējuma piešķiršanu”, sēdes protokols 
Nr. 7 § 51 un Saulkrastu novada Domes 30. 06. 2010. 
lēmumu “Par kredītu ņemšanu Valsts kasē”, sēdes 
protokols Nr. 7 § 57.

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu VJMMS 
pedagogu algām 
Piešķirt finanšu līdzekļus VJMMS pedagogu 

darba algām un darba devēja soc. nod. nomaksai 
Ls 2274 (divi tūkstoši divi simti septiņpadsmit četri 
lati 00 santīmi) no pašvaldības budžeta “neparedzē-
tiem gadījumiem”, veicot budžeta grozījumus.

Par pirmsskolas izglītības skolotāju 
tarifikācijas apstiprināšanu 2010. gada 
septembrim
Apstiprināt Saulkrastu pirmsskolas izglītības 

skolotāju tarifikāciju 2010.  gada septembrim un 
piešķirt finanšu līdzekļus PII “Rūķītis” pedagogu 
darba algām un darba devēja soc. nod. Nomaksai 
septembra mēnesim Ls 143 (viens simts četrdesmit 
trīs lati 00 santīmi) no pašvaldības budžeta “nepa-
redzētiem gadījumiem”, veicot budžeta grozījumus.

Par siltumtrases posma izbūvi Zvejniekciemā
Veikt siltumtrases izbūvi Zvejniekciemā, ostas 

teritorijā, posmā no Ostas ielas 5 līdz daudzdzīvokļu 
dzīvojamai mājai Ostas ielā 1.

Piešķirt līdzfinansējumu Ls 4300 apmērā no paš-
valdības speciālā budžeta līdzekļiem “ostu maksas”, 
līdzekļus pārskaitot SIA “Saulkrastu komunālserviss” 
izbūves darbu apmaksai, pēc iesniegtajiem finanšu 
dokumentiem domes grāmatvedībā.

3. Atcelt Domes lēmumu ”Par siltumtrases posma 
izbūvi Zvejniekciemā”, kas pieņemts 25. 08. 2010.

Par ielu remontu Zvejniekciemā
1. Veikt Ostas ielas asfalta seguma atjaunošanu 

posmā no krustojuma ar Bērzu aleju līdz ostas te-
ritorijas caurlaidei un Atpūtas ielas asfalta seguma 
atjaunošanu pie Zvejniekciema kultūras nama esošajā 
saslēguma vietā ar dzelzsbetona plākšņu segumu.

2. Darbu izmaksas Ls 12 400 (divpadsmit tūk-
stoši četri simti latu) segt no pašvaldības speciālā 
budžeta līdzekļiem “ostu maksas”, līdzekļus pārskaitot 
Skultes ostas pārvaldei darbu apmaksai, pēc iesnieg-
tajiem finanšu dokumentiem Domes grāmatvedībā. 

3. Atcelt Domes lēmumu ”Par ielu remontu Zvej-
niekciemā”, kas pieņemts 25. 08. 2010.
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Par zemes nomas līguma noslēgšanu ar SIA 
“NEIBĀDES PROJEKT”
1. Noslēgt ar SIA “NEIBĀDES PROJEKT” zemes 

nomas līgumu uz 12 gadiem par šādu Saulkrastu paš-
valdības zemes īpašumu nomu:

 ■ Rīgas iela 86B, Saulkrasti, Saulkrastu nov., ka-
dastra apzīmējums 8013-003-3065, platība 2,0496 ha;

 ■ Jūras iela 9, Saulkrasti, Saulkrastu nov., kadastra 
apzīmējums 8013-003-0339, platība 3,7573 ha; 

 ■ Dzelzceļnieku iela 10, Saulkrasti, Saulkrastu nov., 
kadastra apzīmējums 8013-003-3064, platība 1,7455 ha.

2. Noteikt zemes nomas maksu gadā 12,4% apmērā 
no zemes īpašumu kadastrālās vērtības – Ls 29 989,39 
(divdesmit deviņi tūkstoši deviņi simti astoņdesmit 
deviņi lati 39 santīmi), 21% pievienotās vērtības no-
dokli Ls 6297,77 (seši tūkstoši divi simti deviņdesmit 
septiņi lati 77 santīmi), kopā gadā ls 36 287,16 (trīs-
desmit seši tūkstoši divi simti astoņdesmit septiņi lati 
16 santīmi).

Par zemes nomas līguma noslēgšanu ar SIA 
“Siltums un enerģija”
1. Noslēgt ar SIA “Siltums un enerģija” zemes no-

mas līgumu uz 12 gadiem par Saulkrastu pašvaldības 
zemes īpašuma Dārza iela 10, Saulkrasti, Saulkras-
tu nov., zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 
80130040234, platība 5624 m2 nomu koģenerācijas 
stacijas būvniecībai.

2. Noteikt zemes nomas maksu gadā 5 % apmērā 
no zemes īpašumu kadastrālās vērtības – Ls 1586 (viens 
tūkstotis pieci simti astoņdesmit seši lati 00 santīmi), 
21 % pievienotās vērtības nodokli Ls 333,06 (trīs simti 
trīsdesmit trīs lati 06 santīmi), kopā gadā ls 1919,06 
(viens tūkstotis deviņpadsmit lati 06 santīmi).

Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar 
Ingu Zoltāni
Pagarināt uz 1 (vienu) gadu 2004. gada 1. ok-

tobrī noslēgto zemes nomas līgumu par Saulkrastu 
pašvaldības zemes vienības Airu ielā 4A, Saulkrastos, 
kadastra apzīmējums 8013-001-0402, platība 1168 m2, 
iznomāšanu uz esošiem nosacījumiem, noslēdzot raks-
tisku vienošanos

Par zemes lietošanas mērķa maiņu
Mainīt zemes lietošanas mērķi zemes īpašumam 

“Šalkas”, Saulkrastos, Saulkrastu nov., kadastra apzīmē-
jums 8013-003-1072, platība 3912 m2 no “individuālo 
dzīvojamo māju apbūve, kods 0601”,uz “zeme, uz kuras 
galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība, kods 
0201”, nosakot zemes lietošanas mērķi atbilstoši zemes 
īpašuma pašreizējai izmantošanai.

Par adreses piešķiršanu
Piešķirt no Skultes ostas pārvaldes iznomātai zemes 

vienības ar kadastra apzīmējumu 8033-001-0414 daļai 
4289 m2 platībā adresi: Bērzu aleja 5F, Zvejniekciems, 
Saulkrastu pag., Saulkrastu nov.

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, 
adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa 
noteikšanu
1. Apstiprināt izstrādāto nekustamo īpašumu 

“Kauliņi-1” un “Kausi”, Zvejniekciems, Saulkrastu pa-
gasts, Saulkrastu novads, (zemes vienības ar kadastra 
apzīmējumu 8033-001-0194, 8033-001-1072), zemes 
ierīcības projektu;

2. Piešķirt apvienotajiem zemes gabaliem “Kauli-
ņi-1” un “Kausi” un ēkām (kadastra apzīmājums 8033-
001-0194-001 un 8033-001-0194-002) jaunu adresi, 
“Kausi”, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu 
novads

3. Noteikt lietošanas mērķi zemes gabalam “Kau-
si”  – 0,12  ha individuālo dzīvojamo māju apbūve, 
kods – 0601, 0,98 ha zeme, uz kuras galvenā saim-
nieciskā darbība ie lauksaimniecība, kods – 0101.

4. Anulēt adresi “Kauliņi-1”, Zvejniekciems, 
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads.

Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, 
adreses piešķiršanu un lietošanas mērķa 
noteikšanu
1. Apstiprināt izstrādāto nekustamo īpašumu 

“Silmala 48”, “Silmala 52” un “Silmala 53”, Silmala, 
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads, (zemes vienības 
ar kadastra apzīmējumu 8033-002-0690, 8033-002-0692, 
8033-002-0693), zemes ierīcības projektu;

2. Piešķirt zemes gabaliem sekojošas adreses: 
2.1. liters Nr. 1 – “Silmala 48”, Silmala, Saulkrastu 

pagasts, Saulkrastu novads;
2.2. liters Nr. 2 – “Silmala 53”, Silmala, Saulkrastu 

pagasts, Saulkrastu novads;
3. Noteikt lietošanas mērķi zemes gabaliem “Sil-

mala 48” un “Silmala 53” individuālo dzīvojamo māju 
apbūve, kods – 0601.

4. Anulēt adresi “Silmala 52”, Silmala, Saulkrastu 
pagasts, Saulkrastu novads.

Par īpašuma zemes ierīcības projekta 
izstrādi
1. Atļaut izstrādāt nekustamā īpašuma Dārza 

iela 2, Saulkrasti, Saulkrastu novads, (kadastra ap-
zīmējums 8013-004-0208) zemes ierīcības projektu.

2. Apstiprināt zemes ierīcības projekta darba 
uzdevumu.

Par nekustamā īpašuma nodokļa 
atvieglojuma piemērošanu
Piemērot nekustamā īpašuma nodokļa atvieglo-

jumu 50 % apmērā 6 fiziskām personām.
Par nekustamā īpašuma nodokļa 
atvieglojuma piemērošanu
Piemērot nekustamā īpašuma nodokļa atvieglo-

jumu 90 % apmērā 6 fiziskām personām.
Par Saulkrastu novada teritorijas plānojuma 
izstrādes uzsākšanu
Uzsākt Saulkrastu novada teritorijas plānojuma 

2011.–2023. gadam izstrādi. 
Par teritorijas plānojuma izstrādes vadītāju ap-

stiprināt Normundu Līci.
Apstiprināt darba uzdevumu (pielikumā).
Noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu no 

2010. gada 18. oktobra līdz 2010. gada 6. decembrim.
Izstrādes vadītājam sagatavot paziņojumu par 

teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu.
Lēmumu divu nedēļu laikā nosūtīt Reģionālās 

attīstības un pašvaldību lietu ministrijai un kaimiņu 
vietējām pašvaldībām.

Par dalību Rīgas rajona Lauku attīstības 
biedrības izsludinātajā atklātajā projektu 
konkursā “Rīgas rajona Lauku attīstības 
biedrības attīstības stratēģija 2009.–2013.
gadam” ieviešana Eiropas Lauksaimniecības 
fonda lauku attīstībai Lauku attīstības 
programmas 2007.–2013.gadam pasākuma 
(410) “Vietējās attīstības stratēģijas” 
ietvaros
Izstrādāt un iesniegt RRLAB projekta pieteikumu 

un saistītos dokumentus projektu konkursa pasākumā 
“Vietējās attīstības stratēģijas” 1.2.1. rīcībā “Jaunu 
sociālo un sadzīves pakalpojumu izveide un esošo 
pilnveidošana vietējiem iedzīvotājiem” saskaņā ar 
“Rīgas rajona Lauku attīstības biedrības attīstības stra-
tēģija 2009.–2013. gadam” un 2009. gada 13.  janvāra 
MK noteikumiem Nr. 33.

Projekta apstiprināšanas gadījumā to īstenot, 
uzņemoties visas saistības, kas attiecas uz projekta 
īstenošanu.

Lai nodrošinātu projekta īstenošanu, paredzēt 
līdzfinansējumu 3500  latu un priekšfinansējumu 
kopējo attiecināmo izmaksu apjomā 14 000  latu no 
pašvaldības līdzekļiem.

Par dalību Rīgas rajona Lauku attīstības 
biedrības izsludinātajā atklātajā 
projektu konkursā “Rīgas rajona Lauku 
attīstības biedrības attīstības stratēģija 
2009.–2013. gadam” ieviešana Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai 
Lauku attīstības programmas 2007.–
2013. gadam pasākuma (410) “Vietējās 
attīstības stratēģijas” ietvaros
Izstrādāt un iesniegt RRLAB projekta pieteikumu 

un saistītos dokumentus projektu konkursa pasākumā 
“Vietējās attīstības stratēģijas” 2.1.1. rīcībā “atbalsts 
iedzīvotāju sabiedrisko aktivitāšu realizēšanai” 
saskaņā ar “Rīgas rajona Lauku attīstības biedrības 
attīstības stratēģija 2009.–2013. gadam” un 2009.gada 
13.janvāra MK noteikumiem Nr. 33.

Projekta apstiprināšanas gadījumā to īstenot, 
uzņemoties visas saistības, kas attiecas uz projekta 
īstenošanu.

Lai nodrošinātu projekta īstenošanu, paredzēt 
līdzfinansējumu 3500 latu un priekšfinansējumu 
kopējo attiecināmo izmaksu apjomā 14 000 latu no 
pašvaldības līdzekļiem.

Par dalību Rīgas rajona Lauku attīstības 
biedrības izsludinātajā atklātajā 
projektu konkursā “Rīgas rajona Lauku 
attīstības biedrības attīstības stratēģija 
2009.–2013. gadam” ieviešana Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai 
Lauku attīstības programmas 2007.–
2013. gadam pasākuma (410) “Vietējās 
attīstības stratēģijas” ietvaros
Izstrādāt un iesniegt RRLAB projekta pietei-

kumu un saistītos dokumentus projektu konkursa 
pasākumā “Vietējās attīstības stratēģijas” 1.1.2. rīcībā 
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saulkrastu novada 
pašvaldības sociālais 
dienests aicina darbā

Iespējams, ka Bīriņu ielas 1 iedzī-
votājiem šajā ziemā būs jāsaskaras ar 
tām pašām problēmām kā pagājušās 
ziemas sezonā, kad regulāri notecēja 
griesti un sienas augšējā stāva dzī-
vokļiem. Mājas iedzīvotāji vērsās pie 
apsaimniekotāja SIA “Saulkrastu komu-
nālserviss” (SKS) ar lūgumu risināt šo 
situāciju, tomēr pagaidām risinājumu 
šai problēmai rast nav izdevies. 

SKS Apsaimniekošanas un siltuma apgā-
des nodaļas vadītājs Ainārs Čanders skaidro: 
“Mājas jumta un notekreņu apledojuma cē-
lonis ir caur bēniņu pārsegumu izplūstošais 
siltums, kā ietekmē uz jumta kūst sniegs. Lai 
to novērstu, nepieciešams veikt bēniņu pār-
seguma siltināšanu. 

Cerot uz mājas iedzīvotāju atsaucību, šo 
jautājumu sākām risināt jau vasarā. Sasau-
cām mājas iedzīvotāju sapulci, izskaidrojām 
situāciju, piedāvājām izskatīšanai divu firmu 
iesniegtās tāmes, taču remontdarbiem piekrita 
tikai 50 % mājas iedzīvotāju. Lai pieņemtu 
lēmumu remontdarbu sākšanai, nepieciešams 
vismaz 51 % mājas iedzīvotāju atbalsts. Tāpat 
jāņem vērā tas, ka darbu veikšanai vajadzīgs 

diezgan daudz naudas, kuras iedzīvotājiem 
nav. Viens no risinājumiem būtu tāds, ka 
SKS bankā ņemtu kredītu. Taču nav nekādu 
garantiju, ka šīs mājas iedzīvotāji to spēs ap-
maksāt, jo patlaban mājai ir liels parāds par 
apsaimniekošanu, un SKS nevar uzņemties 
risku kreditēt mājas iedzīvotājus.”

Līdzīga situācija ir izveidojusies arī Vid-
rižu ielā 22a, kur būtu nepieciešams veikt 
jumta siltināšanu un notekreņu un cauruļu 
nomaiņu pilnā apjomā, taču mājas iedzīvo-
tājiem par SKS sniegtajiem pakalpojumiem 
ir liels parāds.

“Neraugoties uz smago finansiālo situā-
ciju, ir mājas, kuru iedzīvotāji regulāri no-
rēķinās par sniegtajiem pakalpojumiem. Tā 
Ostas ielā 19 visās četrās kāpņu telpās varē-
jām nomainīt vecos, laika gaitā nokalpojušos 
logus pret jauniem pakešu logiem. Tas bija 
iespējams, pateicoties iedzīvotāju vēlmei rū-
pēties par savu māju un spējai vienoties par 
iztrūkstošās finanšu līdzekļu daļas atmaksu 
apsaimniekotājam 6 mēnešu laikā, veidojot 
mērķa uzkrājumu kā papildu maksu ikmē-
neša apsaimniekošanas maksai, ” norāda 
A. Čanders.

SIA “Saulkrastu komunālserviss”

Kaut arī 2009.  gada 25.  septembrī 
SIA “Saulkrastu komunālserviss” (SKS) 
noslēdza līgumu ar a/s “UPB” par maģis-
trālā ūdensvada izbūvi Pabažos, kurā kā 
darbu pabeigšanas datums minēts š. g. 
1. jūnijs, a/s “UPB” līgumā noteiktās sais-
tības nepildīja un maģistrālo ūdensvadu 
nodot ekspluatācijā paredzētajā termiņā 
neizdevās. Lai iedzīvotāji vēl pirms zie-
mas sezonas sākšanās savus īpašumus 
varētu pieslēgt ūdensvadam, SKS ar sa-
viem spēkiem pabeidza iesāktos darbus. 

Izbūves darbi tika veikti no Mednieku ielas 
pa Dzelzceļa ielu līdz Pabažu ielai, pa Pabažu 
ielu līdz Saules ielai un tālāk pa Saules ielu 
līdz Nr. 27. Katram piegulošajam gruntsga-
balam tika izbūvēts atsevišķs ūdensvada pie-
vads līdz gruntsgabala robežai. Septembra 
beigās ūdens tika pieslēgts posmā no Saules 
ielas Nr. 27 līdz Bērzu ielā, kā arī izbūvēts 
jauns ūdensvda posms no Bērzu ielas līdz 
SIA “Binders” caurlaidei. Līdz ar maģistrālā 
ūdensvada nodošanu ekspluatācijā ir uzlabots 
ūdens piegādes process – tas tiek piegādāts pa 
jauniem cauruļvadiem, tā līdz minimumam 

samazināta noplūžu iespēja un avāriju risks 
šajos cauruļvadu posmos.

Pēc maģistrālā ūdensvada nodošanas eks-
pluatācijā rajona iedzīvotāji var pieslēgt savas 
mājas jaunizbūvētajam ūdensvadam, vēršoties 
SKS ar iesniegumu par pakalpojuma nepiecie-
šamību. Pieslēgt var tikai tās mājas, kas atro-
das jaunizbūvētā ūdensvadam piegulošajos 
gruntsgabalos.

Katrs individuālais pieslēgums maģistrāla-
jam ūdensvadam notiks saskaņā ar noteiktu 
kārtību un šādam pieslēgumam būs nepiecie-
šama atsevišķa dokumentācija:
1) īpašuma apliecinošs dokuments – zemes-
grāmatas kopija,
2) zemes robežplāns (kopija),
3) personas apliecinošs dokuments – pases 
kopija,
4) nepieciešams izstrādāt principiālo pieslēgu-
ma shēmu, to saskaņojot SKS un Saulkrastu 
būvvaldē.

Jaunizbūvētā maģistrālā ūdensvada kopē-
jais garums ir 710 m ar cauruļvada diamet-
ru – 100 mm. Līdz šim būvniecībā ieguldīti 
Ls 49 400.

SIA “Saulkrastu komunālserviss”

Saulkrastu slimnīcas informācija 
Saulkrastu iedzīvotājiem, kuriem ir trū-
cīgās personas statuss vai ikmēneša ie-
nākumi uz vienu personu nepārsniedz 
Ls 120 vai 150 mēnesī.

Saulkrastu slimnīcas administrāci-
ja vēlreiz pievērš uzmanību un atgādina 
Saulkrastu iedzīvotājiem, ka sociālā drošī-
bas tīkla stratēģijas ietvaros no 2010. gada 
1.  februāra ir paplašināts to personu loks, 
kas tiek atbrīvoti no pacientu iemaksām 
un citiem līdzmaksājumiem, saņemot ār-
stēšanu. 

trūcīgajām personām, kuras par 
tādām ir atzītas Ministru kabineta 
2010. gada 30. marta noteikumu Nr. 299 
“Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi 
dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu” 
noteiktajā kārtībā un ir saņēmušas izziņu 
par atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) 
statusam no pašvaldības Sociālā dienesta, 
un personām, kuras ienākumi nepār-
sniedz 120 latu mēnesī:

 ■ nav jāmaksā pacientu iemaksas pie 
ģimenes ārsta vai ārsta speciālista;

 ■ nav jāmaksā pacientu iemaksas par 
ārstēšanos slimnīcā;

 ■ nav jāmaksā izdevumi par uzturēša-
nos slimnīcu izveidotajās “viesnīcās” (par 
atrašanos slimnīcā pa nakti);

 ■ nav jāmaksā līdzmaksājums par vie-
nā stacionēšanās reizē veiktu ķirurģisku 
operāciju;

 ■ (lai saņemtu šos pakalpojumus (iz-
ņemot acu ārstu) ir nepieciešams ģimenes 
ārsta nosūtījums)

 ■ tiks pilnībā apmaksāti kompensēja-
mie medikamenti (ja persona izvēlēsies 
lētākos kompensējamos medikamentus 
līdzvērtīgu zāļu grupā).

Savukārt personas, kuru ienākumi uz 
katru ģimenes locekli pēdējo triju mēnešu 
laikā nepārsniedz 150  latus mēnesī, turp-
māk maksās 50 % no pacienta iemaksu 
apjoma un ne vairāk kā 15 latu līdzmaksā-
jumu par vienā stacionēšanās reizē veiktu 
ķirurģisku operāciju.

Lai persona varētu saņemt iepriekšmi-
nētos atvieglojumus, ir jāsaņem pašvaldībā, 
kuras teritorijā ģimene (persona) dekla-
rējusi savu dzīvesvietu, sociālo dienestu 
izsniegta izziņa, kas apliecinātu personas 
ienākumu līmeni un tiesības saņemt ve-
selības aprūpes pakalpojumus ar atvieg-
lojumiem.

Pēc šādas izziņas saņemšanas personai, 
dodoties pie ģimenes ārsta vai pie ārsta 
speciālista, uz aptieku pēc zālēm vai ār-
stējoties slimnīcā, turpmāk būs jāuzrāda 
pašvaldības izsniegtā izziņa.

Neskaidrības vai kādu citu jautājumu 
gadījumos aicinam iedzīvotājus uzdot jau-
tājumus saviem ģimenes ārstiem vai zvanīt 
uz Saulkrastu slimnīcas informācijas tāl-
runi 67952445.

Saulkrastu slimnīcas valdes 
priekšsēdētāja Santa Ancāne

SOCIĀLO PEDAGOGU 
darbam uz pusslodzi 

Zvejniekciema vidusskolā.
Prasības:
 ■ augstākā izglītība ar kvalifikāciju-

sociālais pedagogs;
 ■ labas komunikatīvās, saskarsmes 

un organizatoriskās prasmes;
 ■ prasmes sociālā un psiholoģiskā 

procesa vadībā;
 ■ valsts valodas prasmes;
 ■ datorlietotāja prasmes.
Pieteikuma vēstuli un CV sūtīt 

Saulkrastu novada pašvaldības Sociāla-
jam dienestam Raiņa ielā 8, Saulkrastos, 
LV 2160.

E-pasta adrese:  
anita.bogdanova@saulkrasti.lv, 
informācija pa tālruni 67142510.

Arī šogad Saulkrastu novada Do-
mes Sociālais dienests atbalsta maz-
nodrošinātās un trūcīgās ģimenes, 
piešķirot to bērniem brīvpusdienas. 
Septembrī brīvpusdienas jau saņēma 
22  Zvejniekciema un 58  Saulkras-
tu vidusskolas skolēni, no oktobra 
vēl 27  bērni skolā varēs paēst siltu 
ēdienu.

Brīvpusdienas ir iespēja saņemt no-
vada Sociālā dienestā reģistrēto ģimeņu 
bērniem, kurām piešķirts maznodroši-
nātas vai trūcīgas ģimenes statuss – tā-
tad ģimenes, kuru ienākumi mēnesī uz 
cilvēku nav lielāki par Ls  153. 

Salīdzinoši ar pagājušā gada sep-
tembri un oktobri brīvpusdienas šogad 
saņēma par 12  bērniem virāk. Lai gan 
arī vērojama tendence vēl līdz pat gada 
beigām iesniegt iesniegumus par brīv-
pusdienu piešķiršanu. 

Iepriekšējā mācību gadā kopumā 
117 bērniem tika piešķirtas brīvpusdie-
nas. Šāda veida atbalstam no Saulkras-
tu novada Domes sociālā budžeta 
2010.  gadā tiek izlietoti Ls  19  063, kas 
ir par Ls  2663 vairāk nekā 2009.  gadā. 

Ēdienkarte skolās tiek saskaņota ar 
skolas vadību, ņemot vērā bērnu vēl-
mes un valstī noteiktos normatīvos aktus 
par bērnu ēdināšanu sabiedriskās vietās. 

Ziemā jumti tecēs atkal Maģistrālais ūdensvads 
nodots ekspluatācijā

Saulkrastu slimnīcas 
informācija

107 bērni Saulkrastu un 
Zvejniekciema vidusskolās 
saņem brīvpusdienas 

Saulkrastu vidusskola par bērnu ēdinā-
šanu ir noslēgusi līgumu ar SIA “Fazer 
Latvia” un Zvejniekciema vidusskola – ar 
z/s “Jauneglītes”.

Sigita Kliedere, Sociālā dienesta 
sociālais darbinieks darbam 

ar ģimenēm un bērniem
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Šajā sarežģītajā laikmetā, kad cie-
šam no stresa, nogurstam no daudzu 
nepadarāmo darbu un šādu tādu domu 
neizdošanās, arī pensionāriem ir jāatrod 
brīdis, lai atpūstos un sevi sakārtotu.

Un tā, pateicoties Saulkrastu pensionāru 
apvienības priekšsēdētājai Marutai Mustei, 
pensionāriem tika organizēta ekskursija pa 
Daugavas abiem krastiem.

Ekskursiju uzsākām 48 pensionāru grupa 
16. septembra rītā – ļoti skaists un saulains 
rīts. Par ceļa maršrutu mūs autobusā infor-
mēja Maruta.

Braucām līdz Salaspilij un šķērsojām 
Daugavas HES, un tālāk nokļūstam Ķegu-
mā – apmeklējam “Enerģētikas muzeju” (viss 
par elektrību, par ko tuvāk pastāsta muzeja 
gide). Par elektroenerģētikas vēstures liecību, 

kā tā radusies un kāda nozīme, lai dzīvotu 
zaļāku dzīves veidu.

Tālāk dodamies un apskatām Birzga-
les pagasta savvaļas dzīvnieku audzētavas 
“Saulītes” briežu dārzu  – ieraudzījām arī 
lielu mežacūku. Pēc tam ceļu turpinājām uz 
Jaunjelgavu, kur tiekamies ar ļoti patīkamu 
gidi Bruņinieci, kura pastāsta, kā radies arī 
šīs vietas nosaukums, un, apskatot nedaudz 
pilsētu, nokļūstam tautas daiļamatu meista-
ra P. Grauduļa muzejā “Daiļamatnieka sēta”. 
P. Graudulim ir bijušas daudzas izstādes gan 
Latvijā, gan ārpus tās. Viņš ir piedalījies dažā-
dos starptautiskajos konkursos. Meistars veido 
gan dekoratīvus šķīvjus, gan svečturus, kā arī 
dažādus trauciņus. Mākslas darbos amatnieks 
izmanto gan tumšo, gan gaišo koksnes toņu 
kombinēšanu, izceļot koka faktūras dažādību.  

informācija vecākiem, kuri reģistrējuši savus bērnus uzņemšanai 
saulkrastu pirmsskolas izglītības iestādē “rūķītis”.

Saskaņā ar saistošajiem noteikumu “Par bērnu reģistrēšanas un uzņemšanas kārtību 
Saulkrastu pirmsskolas izglītības iestādē “Rūķītis”” (2. panta 9. punktu) no 1. oktobra 
līdz 30. decembrim notiek pieteikumu pārreģistrācija.
Pieteikumu pārreģistrāciju var veikt pirmsskolas iestādē
•	 pirmdienās no 10.00 līdz 12.00 un no 16.00 līdz 18.00;
•	 otrdienās, ceturtdienās no 14.00 līdz 18.00.

Līdzi jāņem personu apliecinošs dokuments un reģistrācijas kartīte.
Noteikumus pilnā apjomā var izlasīt internetā Saulkrastu novada Domes vietnē 
www.saulkrasti.lv.

PII “Rūķītis” vadītāja Marija Driča

Saulainā septembra piektdienas 
pēcpusdienā ĢAC “Saulespuķe” vadītāja 
Ingūna Feldmane, sociālā darbiniece 
darbam ar ģimenēm un bērniem Sigita 
Kliedere un Domes šoferis Ilgonis Blūms 
devās ciemos pie krāšņāko un garāko 
saulespuķu īpašniekiem. 

Pirmo apciemojam Lūcijas Lamsteres 
skaisto dārzu Zvejniekciemā. Lūcijas kun-
dze ar saulespuķu audzēšanu nodarbojas 
daudzus gadus, jo tās ir vienas no viņas 
mīļākajām puķēm. Īpaši nemaz netiekot 
sētas, sēkliņas pašas sasējas, tad puķes ar 
saimnieces gādību un mīlestību tiek koptas, 
līdz sasniedz savu krāšņumu. Pa visu dārzu 
blakus rozēm, asterēm, samtenēm un citām 
rudens puķēm galvas lepni izslējušas daudz 
dažādu šķirņu saulgriezes. Saimniece nav 
rekordiste šajā jomā tikai pirmo gadu, arī 
iepriekšējos gadus viņas dārza skaistules 
ir bijušas vienas no garākajām un skaistā-
kajām. Šogad viņas garākā saulgrieze sa-
sniegusi 3,80 m augstumu. Taču rekords 
ir bijis gandrīz 8 metrus gara saulespuķe, 
tai galva bijusi vidējas veļas bļodas apmērā. 
Atvadoties saņemam dāvanā interesantus 
dekoratīvos ķirbīšus.

Nākamo apciemojam plašo un skaisto 
Straupju ģimenes dārzu Bādciemā. Pa ga-
balu jau redzams, uz kuru pusi jāiet, jo šī 
dārza skaistules sasniegušas 4 metru garu-
mu un dižojas ar lielām, dzeltenām, sēkliņu 
pilnām galvām... Saimniece Aina Straupe 
mūs laipni sagaida un cienā ar gardām ci-
doniju sukādēm, un stāsta, ka puķu īstais 
saimnieks esot Uģis Straupe, bet mēs jūtam, 
ka dārzā ir ielikts arī daudz viņas mīlestības 
un gādības.

Tālāk apciemojam iepriekšējo gadu 
rekordisti Alisi Varkali un viņas vecmāmi-
ņu Silviju. Skaidrs jau uzreiz, ka arī šogad 
Alises audzētā saulgrieze ir pati garākā un 
lielākā. Tā sasniegusi 4,40 metru garumu. 
Alise pastāsta, ka puķe ir iestādīta speciā-

li sagatavotā vietā, kur visapkārt ir balta 
grants. Jau aprīlī sagatavota zeme, domā-
jot par saulespuķes audzēšanu. Puķe visu 
vasaru sargāta, lolota, kopta un tam ir re-
zultāts – saulkrastu rekords “saulespuķe 
Nr. 1”! apsveicam! Mīļi tiekam aicināti uz 
kafiju un garāku sarunu, taču darba diena 
nav galā un no piedāvājuma jāatsakās.

Skaistas, 2,50 m garas saulgriezes savā 
dārzā izaudzējusi Linda Veide. Tikpat garas 
puķes rotājušas Sanitas Sautinas dārzu, bet 
diemžēl nav izturējušas stiprās lietavas un 
vējus. Tādu pašu garumu sasniegušas arī 
ilggadējā konkursa dalībnieka Jāņa Daukšas 
audzētās saulespuķes. 

Šogad ar saimnieku laipnu atļauju ņe-
mam līdzi saulespuķu galvas. Tās žāvēsim, 
kaltēsim un glabāsim līdz nākamajam ga-
dam, lai pavasarī varētu arī citus iepriecināt 
ar pašu skaistāko saulespuķu sēklām.

Mīļš paldies visiem saulgriežu audzētā-
jiem! Lai atmiņas par saulaino vasaru silda 
mūsu sirdis un palīdz aizdzīt nejaukās do-
mas un rudens vīrusus!

ĢAC “Saulespuķe” vadītāja Ingūna 
Feldmane

Saulkrastu saulespuķe Nr. 1
Uzvarētāja Alise ar 

savu saulespuķi

informācija vecākiem

Atvasaras skaistums

Nobeigums 6. lpp.      

2. un 3. decembrī Saulkrastu nova-
da Dome rīkos plenēru par Saulkrastu 
Baltās kāpas teritorijas tālāko attīstī-
bu. Plenērs veicinās informācijas un 
viedokļu apmaiņu dažādu jomu spe-
ciālistu un iedzīvotāju vidū, radot ve-
selīgu klimatu radošu ideju virzībai. 
Plenērā plānots ieskicēt risinājumus, 
kas, ievērojot apkaimes būtiskākās 
vides vērtības, tās saudzējot un pa-
sargājot, vienlaikus spētu atdzīvināt 
un padarīt radošāku un krāsaināku 
mūsu Balto kāpu. 

Baltā kāpa ir vērtīgākais un atpa-
zīstamākais Saulkrastu simbols, ko ie-
cienījuši ne tikai atpūtnieki un skaistu 
skatu cienītāji, bet arī jaunlaulātie savā 
kāzu dienā. Diemžēl vēju, jūras, upes 
un cilvēku ietekmē kāpa pakāpeniski 
nobrūk. Blakus esošās tualetes, celiņi, 
kāpnes un laipas savu laiku ir nokal-
pojušas. Autostāvvietā nepietiek vietas. 
Iespējams, kāds labprāt iedzertu karstu 
tēju pēc ziemas pastaigas vai nodotos 

mūzikas skaņām kādā brīnišķīgā vasa-
ras vakarā. Savukārt jaunlaulātie savu 
“jā” viens otram labprāt teiktu neaiz-
mirstamas jūras ainavas fonā. Īpaši  
aicināti piedalīties Saulkrastos dzīvojošie 
mākslinieki, mūziķi, arhitekti, plānotāji, 
vides speciālisti, lai kopīgiem spēkiem 
uzburtu vīziju, kas palīdzētu sagatavot 
darba uzdevumu un ieskicētu galvenos 
akcentus tālākai projekta izstrādei.

Plenēra organizētāji aicina iedzīvotā-
jus sūtīt interesantas fotogrāfijas, kuras 
attēlo Baltajā kāpā noritējušos pasāku-
mus, vai citus materiālus, kas varētu būt 
interesanti, noderīgi un diskusijas raisoši 
plānotajai plenēra izstādei. Ikvienam no 
mums ir savs skatījums, savas idejas. 

Esiet atsaucīgi! Būsim pateicīgi par 
ikvienu ideju un priekšlikumu!

Pieteikties plenēram vai sūtīt ma-
teriālus, idejas un priekšlikumus ple-
nēra iniciatoram, Saulkrastu novada 
Domes priekšsēdētāja vietniekam Nor-
mundam Līcim var uz e-pasta adresi  
normunds.licis@saulkrasti.lv.

Aicinām piedalīties plenērā 
par Baltās kāpas teritorijas 
turpmāko attīstību
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Atvasaras skaistums
         Nobeigums. Sākumu lasiet 5. lpp.

Meistars nodarbojas arī ar mēbeļu restau-
rāciju. Tagad palīdz dzīvesbiedrei puķu 
audzēšanā. P. Graudulis ir izveidojis savu 
darbu muzeju, lai parādītu, kā top šādi dar-
bi. Ikviens var uzzināt, kā tapis katrs darbs 
ar dažādiem meistarstiķiem, kā apstrādā 
koku, dzintaru un brieža ragu. Patiešām, 
šajā sētā ir, ko redzēt!

Ceļu turpinām uz Staburagu, nobrau-
cam līdz Daugavai – aplūkojam Dieva ausi 
un atceramies senatni. Pēc tam pie Pļaviņu 
HES šķērsojam Daugavu un nokļūstam at-
pakaļ Daugavas kreisajā krastā – Liepkal-
nos, kur mūs sagaida ļoti saulaini jauka 
pēcpusdiena un laba iespēja 24 dalībnie-
kiem braukt ar Vikinga kuģi gida pavadībā 
vienu stundu pa Daugavu ekskursijā.

Mēs pārējie varējām apskatīt un priecā-
ties par Liepkalnu sakopto un labi iekārtoto 

apkārtni, kā arī iepirkt veikaliņā dažādus 
maizes izstrādājumus un daudz ko citu. 
Kafejnīcā varējām paēst un padzert kafiju. 
Atpakaļ ceļā iebraucām paskatīties, kā top 
“Likteņdārzs”, un redzējām, ka iesākumam 
jau daudz kas padarīts – kociņi sastādīti 
un ceļu daļas sakārtotas, bet līdz simtgades 
sagaidīšanai darāmā daudz.

Gribu teikt, ka šī bija ekskursija gan ga-
ram, gan ķermenim. Kā tikko vienas lustes 
beigušās un ievilkta elpa, jau autobusā tika 
apspriests nākamais pasākums – teātra izrā-
des “Straumēni” apmeklējums Valmierā. Un 
tā, sevi mobilizējot, vēl var dzīvot, iegūstot 
dvēseles līdzsvaru. 

Nobeidzot savu īso stāstiņu par šo jauko 
atvasaras dienu, ļoti pateicos mūsu Marutai 
un autobusa vadītājam Jānim par pacietību 
un izpalīdzību. 

Pensionāre V. Krūmiņa

Līdz ar auksta laika iestāšanos, SIA 
“Saulkrastu komunālserviss” (SKS) ga-
tavojas uzsākt apkures sezonu, tomēr 
daļai māju apkure netiks pieslēgta. 
Izdarot aprēķinus un veicot uzskaiti 
līdz 1. oktobrim, vismaz 85 % apmērā 
no nepieciešamās maksājumu summas 
par pagājušā sezonā piegādāto siltu-
mu nav norēķinājušās daudzdzīvokļu 
mājas Vidrižu ielā 22a, Skolas ielā 4a 
un Tallinas ielā 9.

Ja parādi līdz 15. oktobrim netiks nokār-
toti, iepriekšminētajām mājām siltums netiks 
pieslēgts. SKS jau vairakkārt aicināja dzīvokļu 
īpašniekus, kuriem ir līgumsaistības ar SKS, 

samaksāt sakrājušos parādus par iepriekšējo 
apkures sezonu. Jāatgādina, ka par siltumu 
nepieciešams norēķināties laikus – rēķinā 
norādītajā datumā.

Lai apkures sezonu varētu veiksmīgi uz-
sākt, ir veikta apkures katlu skalošana katlu 
mājās Raiņa iela 7 un Ainažu ielā 20, divu 
jaunu dūmsūkņu uzstādīšana, siltumtrases 
nomaiņa no Domes ēkas līdz Skolas ielai 6, 
kā arī Zvejniekciema katlu mājas automāti-
kai uzstādīts jauns trīs ceļu vārsts un veikts 
kurināmā iepirkuma konkurss. Tāpat pirms 
apkures sezonas sākuma tiks veikta balansē-
jošo iekārtu uzstādīšana siltumtrasēm Zvej-
niekciemā.

SIA “Saulkrastu komunālserviss”

Parādniekiem siltums netiks pieslēgts

saulkrastu novada domes deputātu pieņemšanas laiki
Deputāta vārds, uzvārds Pieņemšanas laiki un vieta
Andris Dulpiņš Katra mēneša pirmās nedēļas pirmdienā no 9.00 līdz 11.00 Zvejniekciema vidusskolā
Līga Vaidere Katra mēneša pēdējās nedēļas pirmdienā no 10.00 līdz 12.00 Saulkrastu novada Domē (9. kab.)
Armands Krūmiņš Katra mēneša otrās nedēļas trešdienā no 12.00 līdz 14.00 Saulkrastu novada Domē (9. kab.)
Santa Ancāne Pirmdienās no 11.00 līdz 13.00, Saulkrastu slimnīcā, Ainažu 34
Ilze Pētersone 25. oktobrī no 15.00 līdz 17.00 Domes ēkā (9. kab.) Tālrunis: 29107084, e-pasts: ilze.petersone4x4@inbox.lv
Selga Osīte Katra mēneša otrās nedēļas otrdienā no 9.00 līdz 11.00 Raiņa iela 2a
Guna Lāčauniece Katra mēneša pirmās nedēļas otrdienā no 8.00 līdz 17.00 Zvejniekciema vidusskolā
Artūrs Ancāns Katra mēneša pēdējā trešdienā no 13.00 līdz 15.00 Saulkrastu novada Domē (9. kab.) Mob. tālr.: 22079570
Ervīns Grāvītis Pirmdienās no 11.00 līdz 13.00 un 14.00 līdz 19.00 Saulkrastu novada Domē (2. stāvā, 202. kab.)
Normunds Līcis Pirmdienās no 11.00 līdz 13.00 un 14.00 līdz 19.00 Saulkrastu novada Domē (2.stāvā, 208. kab.)
Daiga Buša Katra mēneša otrās nedēļas pirmdienā no 10.00 līdz 12.00, Raiņa ielā 7
Andris Silavnieks Katra mēneša pirmās nedēļas pirmdienā no 16.00 līdz 18.00 CATA telpās, Akācijas ielā 7
Normunds Starpcāns Katra mēneša pirmajā pirmdienā no 17.00 līdz 19.00 Saulkrastu novada Domē (9. kab.)
Māris Vītols Katra mēneša otrās nedēļas pirmdiena no 17.00 līdz 19.00 Saulkrastu novada Domē (9. kab.)
Guntars Zonbergs Katra mēneša trešajā trešdienā no 17.00 līdz 19.00 Saulkrastu novada Domē (9. kab.)

2010. gada tūrisma sezona nākusi 
ar pozitīvām pārmaiņām. Neraugo-
ties uz ekonomisko situāciju valstī, 
Saulkrastu novadā savu darbību uz-
sākuši un paplašinājuši vairāki uzņē-
mumi. Šogad savu darbību uzsākuši: 
sporta un atpūtas centrs “Koklītes”, 
kafejnīca “Neibāde”, kokteiļu bārs 
“Sunshine”, kafejnīca “Cietie rieksti”, 
atpūtas kompleksa “Aizvēji” kafej-
nīca, vasaras kafejnīca “Zebra Co-
ffee”. Darbību atsācis mūzikas klubs 
“Katrīnbāde” un maiznīca “Kolibri”. 
7. septembrī jauninājumu sarakstam 
piebiedrojās arī kafejnīca un lasītava 
“Bemberi” Raiņa ielā  7.

Kā veiksmīgu šī gada sezonu vērtē 
Guntis Seregins – Saulkrastu velosipēdu 
muzeja vadītājs. Šīs gada prognozes ir 
aptuveni 5000  apmeklētāju.

Saulkrastu Tūrisma informācijas 
centrs (TIC) laikā no marta līdz augus-
ta beigām apkalpojis 722  cilvēkus. No 
tiem 58  % ārzemju viesi, 31  % Latvijas 
iedzīvotāji un 11  % vietējie iedzīvotāji.

69 % apmeklētāju meklējuši informā-
ciju par Saulkrastu novadu un pilsētu, 
22  % par kaimiņu novadiem  – Limba-
žiem, Salacgrīvu, Siguldu, Sēju  – un 
37  % meklējuši informāciju par nakts-
mītnēm, 28 % – par ēdināšanu un trans-
portu.

Saulkrastu novada tūrisma informā-
cijas centra apmeklētāji pārsvarā mek-
lējuši informāciju par dabas objektiem 
un dabas takām, tūrisma maršrutiem, 
Saulkrastu velosipēdu muzeju, tūrisma 
iespējām velosipēdistiem, muižām un 
pilīm. Vispieprasītākie materiāli – vietējā 
karte un pakalpojumu brošūra, Vidze-
mes reģiona karte un plānoto pasākumu 
brošūra, kura tika aizvietota ar izdrukām 
no www.saulkrasti.lv.

Kā vēsta Google Analytics statisti-
ka, Saulkrastu novada lapu laikā no 
1. marta līdz 31.  augustam apmeklējuši 
99  671  viesis (423  126  lapu skatījumi), 
no tiem 39  124  apmeklējuši Saulkrastu 
novada vietni pirmo reizi, un vidējais 
lapā pavadītais laiks ir nedaudz vai-
rāk par 3  minūtēm. Apmeklējums pēc 
satura rindojas šādā secībā: jaunākās 
ziņas, sludinājumi, galerijas, pasākumu 
kalendārs, tūrisms, Dome, jautājumi, 
vakances, kontakti un kultūra. Vislie-
lākais apmeklētāju skaits ir no Latvijas 
(93 942), tad ir Lietuva (1470), Krievija 
(954), Igaunija (512), Lielbritānija (446), 
Vācija (393) un Somija (341).

Par Saulkrastu novadā notiekošajiem 
pasākumiem, tūrisma piedāvājumu, ap-
skates objektiem un jaunumiem Latvijas 
un ārzemju tūristi tika informēti:

 ■ izmantojot www.saulkrasti.lv, www.
draugiem.lv/saulkrastic, www.twitter.com.
saulkrastic, www.sauleskrasti.lv un www.
latvijaskurorti.lv interneta lapas un snie-
dzot informāciju plašsaziņas līdzekļiem; 

 ■ izdodot 2010.  gada “Vasaras pie-
dāvājums Saulkrastu novadā” latviešu, 
krievu, angļu un vācu valodā tūrisma 
ceļvedi (tirāža – 4000 eksemplāru katrā 
valodā); 

 ■ sadarbojoties Saulkrastu, Limbažu, 
Salacgrīvas un Alojas novadiem, izdots 
tūrisma ceļvedi “Saviļņojošā Vidzeme” 
latviešu valodā;

 ■ izplatīta vairākos starptautiskos ga-
datirgos un Latvijas TIC Vidzemes tūris-
ma asociācijas, kuras biedrs ir Saulkrastu 
novads, izdotā Vidzemes reģiona tūrisma 
karte;

 ■ Latvijas–Igaunijas pārrobežas pro-
jekta “Beach Hopping” ietvaros izdots 
un tūrisma gadatirgos un TIC izplatīts 
tūrisma ceļvedis “Atpūta Rīgas jūras līča 
piekrastē”;

 ■ sadarbībā ar Vidzemes tūrisma 
asociāciju un Tūrisma attīstības valsts 
aģentūru noorganizētas lietuviešu, igau-
ņu un baltkrievu žurnālistu vizītes Vi-
dzemē, tostarp Saulkrastu novadā;

 ■ piedaloties starptautiskajā tūris-
ma gadatirgū “Balttour  2010” kopā ar 
Saulkrastu velosipēdu muzeju un “Tou-
rest 2010” Igaunijā;

 ■ izvietojot tūrisma informācijas 
stendus DUS un kafejnīcā “Kurši” uz 
VIA Baltika apvedceļa;

 ■ izveidoti tūrisma informācijas sten-
di – Raiņa ielā, Ainažu ielā līdzās TIC, 
pie peldvietas “Rūķīši” un autostāvvietā 
“Koklītes” u.  c.

21.  septembrī Maskavā norisinājās 
veselības tūrisma darba seminārs, kurā 
Saulkrastu novadu pārstāvēja Latvijas 
kūrortpilsētu asociācijas pārstāvji no Jūr-
malas Tūrisma informācijas centra un 
viesnīcas “Baltic Inn” pārstāvis Zandis 
Zvirbulis.

Gribu atgādināt, ka Saulkrastu Tūris-
ma informācijas centrs atvērts sadarbībai 
ar Saulkrastu novada tūrisma uzņēmē-
jiem un gaida priekšlikumus ziemas 
piedāvājuma izveidei.

Saulkrastu TIC aicina iesniegt nova-
da Domē priekšlikumus novada tālākai 
tūrisma attīstībai, aktīvi piedalīties Uz-
ņēmēju konsultatīvajā padomes darbā un 
TIC iesniegt statistiku par šī gada tūristu 
apmeklējumu uzņēmumos, stāvlaukumos 
un pasākumos!

Ar cieņu, Gita Memmēna
Saulkrastu TIC

Ainažu 10, Saulkrasti, LV 2160
Tālr. 67952641, 28636663

E-pasta adrese: tic@saulkrasti.lv

TIC tūrisma 
sezona skaitļos

Skaistajā 2. oktobra pēcpusdienā staci-
jas mežā pulcējās tie, kam prieku sagādā 
riteņbraukšana un sacenšanās. Spēkiem 
mērojās 44 dalībnieki 10 grupās un viņu 
kuplais atbalstītāju pulks  – dažs tētis, 
mamma, opis un oma gar trases malu 
veica tādu pašu distanci kā sportisti.

Kā jau pēdējos gados ierasts, dalībnieki 
sacentās divās distancēs – vispirms garākā 
trasē tika pārbaudīta izturība, tad īsākajā 
trasē ātrums un veiklība. Jāatzīst, ka šogad 
otrā distance bija krietni mazāk ekstrēma 

Saulkrastu velokross nekā pērn, toties drošāka. Izņemot 1. gru-
pu, iegūtās vietas tika aprēķinātas pēc abās 
distancēs sasniegtajiem rezultātiem.

Rezultāti:
1. gr. meitenes: 1. Alise Alupa, 2. Anete Gra-

bčika, 3. Evelīna Agija Kaspare. 1. gr. zēni: 1. Ma-
reks Upīte, 2. Jānis Ķigurs, 3. Artūrs Kaprano. 2. gr. 
meitenes: 1. Agita Nole, 2. Marta Vijgrieze, 3. Nora 
Ķigure. 2. gr. zēni: 1. Kristaps Mickevičs, 2. Rolands 
Ķēniņš, 3. Uldis Puzulis. 3. gr. meitenes: 1. Sindi-
ja Hitrova 2. Alise Solovjova. 3. gr. zēni: 1. Māris 
Alups, 2. Tomass Ričards Bērziņš, 3. Dāvis Vītols. 
4. gr. jaunietes: 1. Rita Bērziņa. 5. gr. jaunietes: 1. Eva 
Petrošina, 2.  Linda Puzule. 5. gr. jaunieši: 1. Jānis 
Cīmurs, 2. Reinis Ronis, 3. Kārlis Kazaks.



15

Aktualitātes

2010. gada oktobris 7

Saulkrastu vidusskola 
aicina darbā speciālistus:

 ■ speciālo pedagogu;
 ■ logopēdu;
 ■ psihologu.

Pieteikties Saulkrastu vidusskolas 
direktorei V.  Kalnakārklei pa tālruni 
29197129.

No 5. līdz 12.  septembrim Maska-
vā noritēja Pasaules čempionāts brīvajā 
cīņā, grieķu–romiešu, sieviešu cīņā. Brī-
vajā cīņā sievietēm Latvija bija pārstāvēta 
svara kategorijā līdz 59 kg, kur Saulkrastu 
iedzīvotāja Laura Skujiņa izcīnīja 7. vietu 
22 valstu dalībnieku vidū. Pirmajā cīņā 
Laura uzvarēja Āfrikas sportisti Francisco 
Mendonca Jaciro no Guinea-Bissau, pēc 
tam tika pārspēta spāniete Fajardo Prieto 
Aurora, bet sacensību ceturtdaļfinālā Laura, 
sīvā cīņā uzvarot pirmo puslaiku, piekāpās 
ASV pārstāvei Campbell Kelsey Rene. Par 
pasaules čempioni kļuva mongoliete Sa-
ronzonbold Battseg, kura finālā pārspēja 
Ķīnas sportisti Zhang Lan.

24. un 25. septembrī notika Zvej-
niekciema vidusskolas 45. gadskārtai 
veltītie pasākumi. 

24.  septembrī uz koncertu, kas bija 
veltīts skolas vēsturei, kultūras namā tika 
aicināti pensionētie skolotāji, priekšne-
sumus noskatījās arī skolas audzēkņi un 
darbinieki. 

Svinīgo uzrunu teica Saulkrastu novada 
priekšsēdētājs E. Grāvītis, kurš pasniedza 
dāvanu – sertifikātu Zvejniekciema vidus-
skolas izkārtnes iegādei ar jauno Saulkrastu 
novada ģerboni.

Savā apsveikuma runā paveikto uzsvēra 
skolas direktors A. Dulpiņš, sakot paldies 
visiem skolotājiem un dāvinot ziedus un 
piemiņas balvu (atslēgu piekariņu ar jubi-
lejas simboliku). Apsveicēju vidū bija arī 
Vidzemes Jūrmalas Mūzikas un mākslas 
skolas, kā arī Saulkrastu Sporta un kultūras 
centra pārstāvji. 

Kultūras nama Mazajā zālē bija ska-
tāma izstāde, kurai materiālus par pen-
sionēto skolotāju dzīves un darba gaitām 
sagatavoja skolēni un viņu pedagogi. Pēc 
koncerta, malkojot kafiju un vēlreiz kavē-
joties atmiņās par spilgtākajiem notiku-
miem, pie izstādes stendiem tapa kopīgas 
fotogrāfijas. 

25. septembrī skolas jubilejas pasākumi 
turpinājās: jau agrā pēcpusdienā absolventi 
un bijušie darbinieki varēja nākt uz sko-
lu un, kopīgi malkojot glāzi šampanieša, 
kavēties atmiņās par pagājušajiem gadiem, 
kā arī novērtēt, kādas pozitīvas pārmaiņas 
notikušas kabinetos, gaiteņos, sporta hallē. 

Skolas kastaņu “audzei” piepulcējās 
vēl viens kastanītis (Saulkrastu Sporta un 
kultūras centra dāvana), ko iedēstīja skolas 
direktors kopīgi ar skolotājiem un saim-
niecības daļas vadītāju.

Pēc tam bijušo absolventu un darbi-
nieku tikšanās turpinājās kultūras namā, 
kur notika koncerts “Kad gadiem es pāri 
skatos...” (scenārija autore Vija Skudra). 
Tā sagatavošanā aktīvi iesaistījās bijušie 
skolēni, bet viņiem “palīdzēja” koru vadītāji 
Antra Deniškāne un Jevgeņijs Grabčiks, kā 
arī deju kolektīva vadītāja Judīte Krūmiņa. 
Labāk iejusties pagājušo gadu noskaņā ro-

sināja zāles noformējumā (to veidoja darba 
grupa Māras Alenas vadībā) izmantotās 
melnbaltās fotogrāfijas ar baltajām, robai-
najām maliņām. 

Pasākuma ievadā ar klusuma brīdi tika 
godināti aizsaulē aizgājušie pedagogi. 

Pēc tam absolventi dziedāja dziesmas 
par oktobrēnu un pionieru laikiem, bija 
“atkārtojuši” un lieliski nodejoja savulaik 
populāras tautas dejas, piemēram, “Uguns-
kura deju”, bet skatītājiem ļoti patika arī 
deja dziesmas “Palaid puķīti pa dambi” pa-
vadījumā. Zvejniekciema vidusskola tiešām 
var lepoties ar saviem talantīgajiem absol-
ventiem, jo koncertā piedalījās operdzie-
dātāja Grizelda Bērziņa, vijoli spēlēja Zane 
Kalniņa, skaņdarbus čellam un klavierēm 
atskaņoja Beate Geka un Danuta Ločmele. 
Arī Antra Deniškāne, kuras vadītās fol-
kloras kopas uzstāšanās un apdziedāšanās 
izraisīja vispārēju jautrību, ir absolvējusi 
Zvejniekciema vidusskolu. Viņas vadībā 
tika sagatavots arī skolotāju priekšnesums 
pēc “Skroderdienu” motīviem, pirms kura 
visus klātesošos patīkami pārsteidza skolas 
direktora un mācību pārzines Valentīnas 
Bērziņas solo deja. 

Pasākuma noslēgumā kopīgi tika dzie-
dāta dziesma “Skolas gadi”, paldies tika 
teikts skolas himnas “Atceries un neaiz-
mirsti” mūzikas autorei, arī skolas absol-
ventei Madarai Celmai. 

Vēl tikai pasākuma vadītāju Jāņa Kan-
tora un Mārtiņa Vīganta uzaicinājums 
absolventiem un viesiem laiks doties uz 
skolu, kavēties kopīgās atmiņās un nofoto-
grafēties skolas 50 gadu jubilejas albumam. 

Vakara turpinājumā absolventi un visi 
klātesošie atcerējās skolas gadu notikumus, 
kā arī ļāvās deju solim grupas “Lauku mu-
zikanti” pavadībā. 

Taču neaizmirstami skaistus mirkļus sa-
gādāja skolas 45. jubilejai veltītais salūts, kas 
krāšņi un daudzveidīgi uzplaiksnīja pie ru-
denīgi satumsušajām debesīm, izgaismodams 
absolventu un viesu sejas, kurās atspoguļojās 
prieks un lepnums par savu skolu. 

Liels paldies visiem, kuri iesaistījās sko-
las 45.  jubilejas pasākuma organizēšanā, 
vadīšanā, kā arī tajā piedalījās. Uz tikšanos 
pēc 5 gadiem!

Informējam, ka Saulkrastu vidus-
skolā darbā ir pieņemts tautisko deju 
pulciņa vadītājs. Līdz ar to 1.  klasē, 
kurā ir 20 dejotgribētāju, bērni varēs 
nodarboties tautisko deju pulciņā. Plā-
nots, ka šādas nodarbības tiks organi-
zētas arī 2.–4. klašu skolēniem.

Zvejniekciema vidusskolas jubilejas pasākumi

“Pionieru” koris

Laura Skujiņa

Saulkrastiete ieguvusi 7. vietu Pasaules 
čempionātā

18. un 19. septembrī Saulkrastu sporta 
centrā risinājās spraigas un interesantas 
basketbola spēles gan starp kungu, gan 
dāmu komandām. Īpaši jāpiemin dāmu 
turnīrs, jo tik labas komandas līdz šim 
Saulkrastos vēl nebija redzētas. Turnīra 
uzvarētājas “RTU-Merks” komanda Latvijas 
sieviešu basketbola līgas turnīrā izcīnīja 
3. vietu. Saulkrastos 2. vietu izcīnīja “JSBL 
draugu izlase” ar Latvijas izlases dalībnieci 
Lieni Jansoni un bijušajām izlases spēlētā-
jām Ilzi Osi-Hlebovicku un Anitu Mikāli 
sastāvā. 3. vietā ierindojās liepājnieces.

Savukārt kungu turnīrā piedalījās ko-
mandas, kas meistarības ziņā bija līdzīgas 

Saulkrastu komandai. Diemžēl mūsējie 
sīvā cīņā piedzīvoja divus zaudējumus un 
palika priekšpēdējā vietā. Tomēr tā visām 
komandām bija laba sagatavošanās jauna-
jai sezonai. Uzvarēja Dubultamatieru līgas 
komanda “Rīgas satiksme”, 2. vietā viena 
Amatieru basketbola līgas (ABL) spēcīgā-
kajām komandām “Kursa-MRU”.

24. septembrī Saulkrastu sporta centrā 
mūsējie aizvadīja vēl vienu pārbaudes spē-
li – šoreiz ar Salacgrīvas basketbolistiem. 
Izskatās, ka pārbaudes turnīrs bija nācis par 
labu, jo saulkrastieši izcīnīja pārliecinošu 
uzvaru ar rezultātu 95:73. 19. oktobrī mūsu 
komanda aizvadīs pirmo ABL sezonas spēli.

Noritējušas pārbaudes spēles basketbolā

Sestdien, 2.  oktobrī, Tērvetē Latvi-
jas čempionātā orientēšanās maratonā 
saulkrastiešiem zelta un sudraba meda-
ļas – grupā S35 1. vietu izcīnīja Irita Puķīte 
un V12 grupā 2. vietā Uldis Upītis. Pārējie 
rezultāti šādi: S14 grupā Laura Puķīte 6. v., 
Kendija Aparjde 12. v., V12 grupā Kristers 
Aparjds 14. v. un S12 grupā Anda Upīte 
13. v.

Latvijas čempionāts bija noslēdzošās sa-
censības, pēc kurām Saulkrastu orientieristi 
9. oktobrī dodas uz stafetēm “25 MANNA” 
Zviedrijā.

Savukārt 30. oktobrī Saulkrastos notiks 
orientēšanās sacensības “Saulkrastu Balva”. 
Sacensību centrs viesnīcā “Minhauzena 
Unda”. Sacensību sākums plkst. 12.00, ie-
priekšējā pieteikšanās www.kapa.lv.

Saulkrastiešu panākumi Latvijas 
čempionātā orientēšanās maratonā



saulkrastu novada dome 
sirsnīgi sveic nozīmīgajā 

jubilejā
Zinaidu Bērziņu,

Anastasiju Dubovu,
Jevgeņiju Jevdokimovu,

Mildu Obabkovu,
Nikolaju Aleksandrovu,

Mariju Šurpiku,
Lūciju Keišu,
Ojāru Šulcu,

Franci Ščučko,
Guntiņu Pirušku,

Olgu Tipuku,
Andreju Siliņu,

Dzintru Latvenu,
Nellu Kursīti,
Jāni Kauliņu,

Inesu  Rutu Cvetkovu!

saulkrastu novada dome 
izsaka līdzjūtību aizsaulē 

aizgājušo tuviniekiem
eduards strods 
28. 10. 1928.–23. 08. 2010.
leontīna būkoka
10. 05. 1926.– 6. 09. 2010.
ilmārs bregže
13. 04. 1963.–11. 09. 2010.
Jānis kamoliņš
24. 01. 1949.–13. 09. 2010.
arnolds graudiņš
28. 03. 1929.–19. 09. 2010.
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Kā balta puķe bērns ir uzziedējis, 
Lai kādreiz dzīvē spētu tālu iet. 

No nedienām, no salta dzīves vēja 
Šo mazo dvēselīti sargājiet!

septembrī reģistrētie 
jaundzimušie

Haralds ivanovs
kārlis zāle

ingus makevics

sarīkojumi
sestdien, 9.  oktobrī, Apjumības 

Saulkrastos: no plkst. 10.00 rudens labumu 
tirdziņš pie k/n “Zvejniekciems”. Aicināti 
visi pirkt un pārdot gribētāji, kuri paši 
audzējuši, darinājuši un veidojuši! Tirgot 
gribētājus lūgums pieteikties iepriekš pa 
tālr. 67954179 vai 20222927 (10.00–18.00). 
Plkst. 14.00 k/n “Zvejniekciems” Saulkras-
tu mākslinieciskie kolektīvi ar dziesmām 
un dejām aicinās kopīgi ķert Jumi un at-
rast ražas simbola – steberēs – īpašnieku! 
Pēc koncerta ražas ballīte. Līdzi ņemiet 
groziņus un labu garastāvokli!

Piektdien, 22. oktobrī, plkst. 18.00 
Saulkrastu bibliotēkā atsākas nodarbību 
cikls “Iepazīsti sevi”. Vada Sarmīte Frišfel-
de. Laipni aicināts ikviens interesents!

sestdien, 6. novembrī, plkst. 15.00 
k/n “Zvejniekciems” vokālā ansambļa “Dzī-
le” gadskārtēja ballīte kopā ar Lēdurgas 
dziedošajām dāmām.

izstādes
No 6. oktobra Saulkrastu bibliotēkas 

lasītavā Vidzemes jūrmalas Mūzikas un 
mākslas skolas Saulkrastu audzēkņu darbu 
izstāde “Plenērs salacgrīvā 2010”. 

No 12.  oktobra Saulkrastu novada 
Domes 2.  stāva foajē Vidzemes jūrmalas 
Mūzikas un mākslas skolas Zvejniekciema 
audzēkņu darbu izstāde “vasaras prakses 
2007–2010” – Viesīte–Slovākija–Kuldīga–
Salacgrīva.

līdz 15. oktobrim k/n “Zvejniekciems” 
apskatāma dzejnieka Jāzepa Osmaņa glez-
nu izstāde “Ar Daugavā pasmeltu saules 
staru es gleznot un rakstīt varu...”. Izstāde 
apskatāma no 10.00 līdz 20.00 (izņemot 
svētdienas).

līdz 15. oktobrim Saulkrastu Domes 
zālē Borisa Samusa gleznu izstāde. Izstāde 
apskatāma Domes darba laikā.

svētdien, 17. oktobrī, plkst. 12.00 k/n 
“Zvejniekciems” Mazajā zālē J. Osmaņa 
izstādes “Ar Daugavā pasmeltu saules staru 
es gleznot un rakstīt varu...” noslēgums 
kopā ar dzejnieku un Ķeguma novada 
senioru ansambli “Kvēlziedi”, Saulkrastu 
novada senioru vokālo ansambli “Dzīle” 
un senioru deju kolektīvu “Draiskais solis”.

No 20. oktobra k/n “Zvejniekciems” 

Mazajā zālē zīda apgleznošanas nodarbību 
dalībnieku darbu izstāde “Krāsu ritmi zīdā”. 
Izstāde apskatāma katru dienu, izņemot 
svētdienas, no 10.00 līdz 20.00.

skolēnu brīvdienās
29. oktobrī k/n “Zvejniekciems” plkst. 

14.00 un 18.00 J. Podnieka dokumentālā 
filma “Vai viegli būt jaunam”; A. Cilinskas 
“Vai viegli būt... pēc 10 gadiem” un “Vai 
viegli...”. Ieejas maksa (trīs filmām) Ls 1.

1986. gadā tapušajā J. Podnieka filmā 
atklājas tā laika režīmā dzīvojošu jauniešu 
likteņi, konflikti ar sabiedrību, vecākiem, 
pedagogu un varas liekulība, bailes par 
dzīves veltīgumu. Filmas varoņi ir jauni 
cilvēki, kuri meklē savu vietu dzīvē, jauna 
māmiņa, kuru pēc Černobiļas atomkatas-
trofas uztrauc jaundzimušās meitiņas lik-
tenis, Krišnas kustības aktīvists, puiši, kuri 
atgriezušies no kara Afganistānā, jaunietis, 
kurš tiek sodīts par vilciena demolēšanu...

1998. gadā režisore Antra Cilinska 
uzņem filmas turpinājumu – “Vai viegli 
būt… pēc 10 gadiem”. Kas noticis ar jau-
niešiem, kā viņi uztver pasauli, kuru bija 
gatavi mainīt pirms desmit gadiem? Bet 
2010. gadā Antras Cilinskas vadībā tapis 
otrais turpinājums leģendārajai Podnieka 
filmai. Filmā “Vai viegli…” satikšanās ar 
šiem cilvēkiem pēc divdesmit gadiem.

izrādes
9. novembrī plkst. 14.00 Liepājas leļļu 

teātris piedāvā leļļu izrādi bērniem “Kā 
zaķis par zaķi brauca”. Biļetes cena Ls 1. 
Biļešu iepriekšpārdošana k/n “Zvejniek-
ciems” pie dežuranta (10.00–20.00) un 
Saulkrastu sporta centrā pie administratora 
(10.00–20.00).

Izrāde “Kā zaķis pa zaķi brauca” ir 
stāsts pēc latviešu tautas pasakas motīviem. 
Šī pasaciņa ir par zaķu ģimenīti, par to, 
kā zaķi brauca uz Rīgu, lai tirgū nopirktu 
skābētu kāpostu sēklas... Intrigai varam 
atklāt vēl to, ka notikumi, kas ir atveidoti 
izrādē, ir gana spraigi, asprātīgi un jautri! 
Izrāde paredzēta vismazākajiem bērniem 
un jaunākā skolas vecuma bērniem.

sports
sestdien un svētdien, 16.–17. oktobrī, 

Septembrī par dažādiem pārkāpumiem 
aizturētas 5 personas. 3 personas (tostarp 
1995.  un 1997.  gadā dzimuši pusaudži 
par alkohola lietošanu) nogādātas RRPP 
Saulkrastu iecirknī tālāku darbību veik-
šanai, bet 2 personas savās dzīves vietās 

Par Saulkrastu novada Domes saistošo 
noteikumu Nr.  4 prasību neievērošanu, 
t.  i., nepiedalīšanos pašvaldības organizē-
tajā apsaimniekošanas sistēmā un līguma 
neslēgšanu ar atkritumu apsaimniekošanas 
organizāciju lietvedība administratīvo pār-

kāpumu lietā uzsākta piecos gadījumos un 
sastādīti četri administratīvā pārkāpuma 
protokoli. Par šo pārkāpumu naudas sods 
fiziskām personām ir no Ls 50  līdz 500, 
bet juridiskām personām – no Ls 300 līdz 
1000.

Par teritorijas nesakopšanu sastādīti 
12 administratīvā pārkāpuma protokoli un 
nosūtīti izskatīšanai uz Saulkrastu novada 
administratīvo komisiju.

Saulkrastu novada pašvaldības  
policijas priekšnieks V. Kalniņš

Saulkrastu novada Dome
Raiņa iela 8, Saulkrastos,

Saulkrastu novadā, LV2160


Sabiedrisko attiecību speciāliste
Marika Grasmane

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

www.saulkrasti.lv 


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

Lienes iela 1–12, Rīga, LV 1009


Tirāža: 3000 eksemplāru

Par pašvaldības policijas 
paveikto septembrī
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Ceturtdien, 14. oktobrī, plkst. 9.30 
ekskursija uz Latvijas televīzijas studiju, 
Doles salu.

Piektdien, 22. oktobrī, plkst. 10.00 
lapu talka pie Baltās kāpas.

Sestdien, 6. novembrī, plkst. 15.00 
Zvejniekciema kultūras namā “Dzīles” vār-
da dienas ballīte.

Sestdien, 20. novembrī, plkst. 10.30 
kolektīvas teātra apmeklējums Rīgā – iz-
rāde “Leo. Pēdējā bohēma”.

Pensionāru aktivitātes

Saulkrastu sporta centrā starptautisks džu-
do turnīrs bērniem un jauniešiem.

sestdien, 23.  oktobrī, plkst. 11.00 
Saulkrastu sporta centrā Saulkrastu čem-
pionāts novusā, 4.posms.

svētdien, 24.  oktobrī, plkst. 11.00 
Saulkrastu sporta centrā Saulkrastu čem-
pionāts galda tenisā, 4. posms.

sestdien, 30. oktobrī, plkst. 11.00 k/n 
“Zvejniekciems” Saulkrastu čempionāts 
zolītē, 4. posms.

sestdien, 30.  oktobrī, plkst. 12.00 
“Minhauzena Undas” apkārtnē Saulkras-
tu balva orientēšanās sportā. Pieteikšanās 
www.kapa.lv.

sestdien, 30.  oktobrī, plkst. 19.00 
Saulkrastu sporta centrā Saulkrastu kausa 
izcīņa šautriņu mešanā, 10.  posms. 

sludinājums
Aicinām visus interesentus, kuri vēlas 

elektroniski saņemt informāciju par PA 
“Saulkrastu kultūras un sporta centrs” jau-
numiem kultūrā, rakstīt uz e-pasta adresi 
skudravija@inbox.lv šādu tekstu: “VĒLOS 
SAŅEMT INFORMĀCIJU KULTŪRĀ!”

“Zelta pārus” 
aicina svinēt 
mīlestības 

svētkus
“Cilvēkus kopā satur mīlestība un 

cieņa. Kad ir abi, tad nāk arī svētī-
ba”. Saulkrastu novada dzimtsarakstu 
nodaļa aicina pieteikties tās ģimenes, 
kuras laulībā nodzīvojušas no zelta līdz 
dimanta kāzu jubilejai un to svinēju-
šas 2010. gadā, t.  i., visus tos laulātos 
pārus, kuri šogad atzīmējuši 50, 55, 
60, 65, 70 un 75 gadu kāzu jubilejas.

Priecāsimies, ja mūsu novadā ir ģi-
menes, kuras labprāt dalītos savā pie-
redzē un dzīves gudrībā, un Zvaigznes 
dienā, 2011. gada 6.  janvārī, satiktos 
Dzimtsarakstu nodaļā, lai kopā atzī-
mētu šos mīlestības svētkus.

Lūdzam ģimenes pieteikt līdz 
2010. gada 20. decembrim Saulkras-
tu novada Dzimtsarakstu nodaļā vai 
zvanot pa tālruni 67142509.


