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Cienījamie, saulkrastieši!
Ikviens no jums un mēs visi kopā apzi-

namies Baltās kāpas nozīmīgumu Inčupiešu, 
Saulkrastu novada, Vidzemes jūrmalas un 
visas Latvijas iedzīvotāju vidū. Baltā kāpa ir 
kā simbols, kas, turoties pretī vējam, lietum, 
upes straumēm un jūras brāzmām, dod ie-
spēju atrauties no ikdienas, vēršot skatu pār 
pludmales smiltīm un viļņu galotnēm, sajū-
tot plašuma un vienreizējas ainavas sniegto 
baudījumu. 

2. un 3. decembrī mums ir vienreizē-
ja iespēja beidzot sanākt visiem kopā un, 
uzklausot speciālistu viedokļus un ietei-
kumus, pamatojot un diskutējot, izvēlēties 

gudrākos risinājums, kas nodrošinās Baltās 
kāpas teritorijas saglabāšanu un vienlaikus 
arī attīstību, iegūstot tūrismam, atpūtnie-
kiem, iedzīvotājiem un pašai kāpai drošu, 
ilgtspējīgu un piemērotu vidi.

Es aicinu nepalikt malā, bet būt klāt, 
piedalīties, dot padomu. Mums nav jāgaida, 
ka atbrauks kāds no malas un visu saplānos 
mūsu vietā. Gala lēmums jāpieņem mums 
pašiem. Ņemot vērā teritorijas nozīmīgumu, 
īpaši aicinu Saulkrastu radošo inteliģenci, 
māksliniekus, arhitektus, skolotājus – atsau-
cieties, palīdziet! Tāpat bezgala nozīmīga ir 
jauniešu iesaistīšanās. Varbūt kāds no šodie-
nas vidusskolniekiem saista savu turpmāko 

izglītību ar plānotāja, arhitekta vai ģeogrāfa 
profesiju. Jums ir vienreizēja iespēja pavadīt 
2 dienas profesionāļu komandā, izjust un 
izgaršot radošu domu un zināšanu auru.

Lai atvieglotu darba plānošanu, lūdzu 
laikus, bet vēlākais līdz 2010. gada 26. no-
vembrim, pieteikties plenēram. Joprojām 
gaidu idejas rosinošus foto attēlus. Var-
būt noskaņas radīšanai kāds var piedāvāt 
kino materiālus, kas tapuši Baltajā kāpā. 
Materiālus, priekšlikumus, jautājumus 
un pieteikumus sūtīt uz e-pasta adresi  
normunds.licis@saulkrasti.lv.

Ar cieņu, Normunds Līcis

Saulkrastu novadā par tradīciju 
kļuvis Latvijas Republikas Proklamē-
šanas gadadienu svinēt ar vairākiem 
sarīkojumiem un norisēm, tādēļ arī 
šogad mēs visi varēsim piedalīties gan 
izstādēs, gan sarīkojumos, gan visas 
valsts mērogā rīkotajās akcijās. Šoreiz 
svētki mūs priecēs vairākas dienas, 
tādēļ arī svētku programma ir plaša.

11. novembris ir Lāčplēša diena, kad 
pieminam visus latviešu karavīrus – brī-
vības cīnītājus. Atceres dienas sarīkojums 
notiks arī šogad: plkst. 17.00 Saulkrastu 
vidusskolas zālē muzikāli teatrāls uzve-
dums “Es karā(i) aiziedams”. Uzvedumā 
piedalās Saulkrastu vidusskolas 7.–12. 
klašu skolēni, skatuves un improvizācijas 
pulciņa dalībnieki un 9.–12. klašu tautas 
deju pulciņš. Plkst. 18.00 lāpu gājiens no 
Saulkrastu vidusskolas uz brīvības cīnī-
tāju piemiņas vietu Saulkrastu kapos un 
svinīgs atceres brīdis. Lūdzam gājiena 
dalībniekus līdzi ņemt savas lāpas vai 
dārza sveces! 

13. un 14. novembris šogad varētu tikt 
dēvēts par izstāžu un mākslas dienām, 
jo šajās dienās Saulkrastos būs apskatā-

mas divas atšķirīgas izstādes – Saulkras-
tu Domes zālē Harijs Zemītis un studija 
“Fotomobilizācija” piedāvās saulkrastiešu 
portretējumus fotogrāfijās, bet no 13. no-
vembra kultūras namā “Zvejniekciems” 
mazajā zālē būs apskatāma Saulkrastu 
gleznotāju plenēra dalībnieku darbu izstā-
de “Jūra, Saulkrasti, jūra”, kurā šoreiz būs 
skatāmi ne tikai šogad, bet arī iepriekšējā 
gadā tapušie darbi. Lieki piebilst, ka ple-
nēra dalībnieki gleznojot gūst iedvesmu 
Saulkrastu un Zvejniekciema pludmalē 
un gleznainajā piekrastē, tādēļ arīdzan 
izstādē būs skatāmas mums visiem labi 
pazīstamas un atpazīstamas ainavas.

17. novembrī plkst. 19.00 visi tiek ai-
cināti kultūras namā “Zvejniekciems”, lai 
godinātu mūsu novada labākos ļaudis, 
kuri saņems Atzinības rakstus dažādās 
nominācijās. Pēc apbalvošanas ceremo-
nijas PA “Saulkrastu kultūras un sporta 
centrs” mākslinieciskie kolektīvi piedāvās 
teatralizētu koncertu “I Kurzeme, i Vidze-
me, i Latgale mūsu”, kas stāstīs par četru 
Latvijas novadu ļaudīm, par katra novada 
īpašo, neatkārtojamo gaisotni un to, kas 
vieno mūs visus. 

Lai sarīkojums izdotos, aicinām visus 

saulkrastiešus jau laikus apzināt savu vietu 
Latvijā, jo 17. novembrī ikviens svētku 
sarīkojuma dalībnieks būs laipni aicināts 
savdabīgā, interaktīvā veidā “balsot” par 
to, kurā no Latvijas novadiem tad, pēc 
viņa paša domām, slēpjas viņa garīgais 
spēks un saknes.

Pēc svētku sarīkojuma balle kopā ar 
Kristapa Krievkalna mūziķiem un solisti 
Elīnu Krastiņu, kā arī DJ Gati. Ballē un 
sarīkojumā ieeja brīva.

18. novembris ir LR Proklamēšanas 
92. gadadiena. Valsts prezidents Valdis 
Zatlers aicina turpināt pagājušajā gadā 
sākto 18. novembra svētku tradīciju – 
visiem, kam Latvija sirdī ir mīļa, plkst. 
21.00 pēc Latvijas laika kopīgi dziedāt 
Latvijas himnu “Dievs, svētī Latviju!”. Vie-
nosimies kopīgā lūgšanā, paudīsim savu 
gara spēku un būsim lepni par brīvu un 
neatkarīgu Latviju. Mēs Latvijas valsts 
himnu dziedāsim Saulkrastu centrā Bīriņu 
ielas galā, izejā uz jūru.

Aicinām ikvienu atbalstīt mūsu valsts 
svētkus, atrast sev atbilstošu svinību vei-
du un izjust prieku un gandarījumu par 
to, ka esam Latvijas valsts un Saulkrastu 
patrioti!

Plānosim Baltās kāpas teritoriju

LR PROKLAMĒŠANAS 
GADADIENAS SARĪKOJUMI 
SAULKRASTOS

Nobeigums 4. lpp.   
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“Tagad viss ir cauri. Viss sākas no 
jauna. Vasarā divi mēneši un visas die-
nas vienādas. Tāds karstums. Darbs 
bibliotēkā, remontējot telpas, pagāja 
nemanot. Mums tas bija sirds darbs.’’ 
Tā saka saulkrastieši Oskars Skukausks 
un Igors Savickis, kuri šogad Eiropas 
projekta “100 latu stipendiāts’’ ietva-
ros atrada darbu uz sešiem mēnešiem. 
Par projekta esamību Oskars uzzināja 
Darba nodarbinātības dienestā, kad 
turp devās uzzināt, vai ir kādi kursi, 
kur pamācīties, lai pilnveidotu savas 
prasmes. Savukārt Igors uzzināja no 
sava radinieka, kurš jau piedalās mi-
nētajā projektā.

Atkāpe. 1. martā tika parakstīts “Nedzī-
vojamo telpu nodošanas un pieņemšanas 
akts’’, kas saka, ka pašvaldība nodod biblio-
tēkai divas telpas (agrāk atradās frizētava).
Lai bibliotēka pilnvērtīgi varētu pildīt savas 
funkcijas kā to nosaka Bibliotēku likums 
un MK noteikumi.

 Bet, kas varēja pateikt, ka “100 latu 
stipendiāti’’ varēs paveikt tik kvalitatīvu 
remontu?! Un izdarīs vēl vairāk, nekā pa-
redzēts... Jo vasaras nogalē radās ārkārtas 
situācija – ēkai Raiņa 7 sāka tecēt jumts, 

bet Oskars un Igors ātri noreaģēja, sapra-
ta, kas darāms. Avārijas situācija tika no-
vērsta. Uzzinot, ka Oskars pēc profesijas ir 
diplomēts plaša profila mehanizators, bet 
Igors – kuģa motorists un matrozis, man 
radās jautājums – kā viņi pieprot celtnieka 
darbu? Abi vīri nosaka – dzīve piespiež un 
ir interese, ja ko nezinām – pajautājam 
profesionālim attiecīgā jomā… un tā mēs 
mācāmies dzīves skolā….

Ar to es vēlos pateikt, ka “dzīves skola’’ 
ir ļoti noderīga un viss dzīvē ir atkarīgs 
no konkrēta cilvēka paša izpratnes, inte-
reses un rīcības. Ir vajadzīga radoša pieeja 
darbam.

 Sešus mēnešus projekta ietvaros pa 
kādam laika sprīdim Oskaram un Igoram 
palīgos nāca vēl stipendiāti – Aigars Ju-
dins, Edgars Melderis, Edgars Jaciničs.

 Kā saka Oskars Skukausks: “Man patīk 
darbā iesaistīt pārējos. Jau skolā vienmēr 
biju komandieris ierindas skatēs. Man pa-
tīk parunāt par lietu, arī apcelt draudzīgi.
Ar koku patīk strādāt. Strādājot mācos 
klāt. Ja nezinu, pajautāju pazīstamiem cil-
vēkiem. Pakonsultējos ar vienu un otru, 
paņemu vidējo...’’

Saulkrastu bibliotēkas vadītāja
Vizma Stūrmane

Saulkrastu Sociālais dienests in-
formē iedzīvotājus, ka personām ar 
maziem ienākumiem (t. i. trūcīgas 
personas un personas, kuru ienākumi 
uz katru ģimenes locekli nepārsniedz  
Ls 120), ir iespēja saņemt 10 dienu sta-
cionārās rehabilitācijas kursu veselības 
centrā “Baltezers”. 

Šis kurss ietver medicīniskās reha-
bilitācijas procedūras un nakšņošanu, 
un ēdināšanas pakalpojumus trīs reizes 
dienā.

Lai saņemtu stacionāros rehabilitācijas 
pakalpojumus, ir nepieciešama

 ■ trūcīgas personas izziņa (izdod So-
ciālais dienests),

 ■ vai izziņa par atbilstību atseviški dzī-
vojošas personas vai ģimenes statusam, 
kas tiesīga saņemt pilnu atbrīvojumu no 
pacienta iemaksas un līdzmaksājuma un 
atbrīvojuma no pacienta līdzmaksājuma 
par zālēm un medicīnas precēm (izdod 
Sociālais dienests),

 ■ ģimenes ārsta vai ārsta speciālista iz-
raksts no slimības vēstures (U27 forma) ar 
norādi “Veselības centra Baltezers dienas 
stacionārs”.

SIA “Balt Aliance” Veselības centrs 
“Baltezers” (viesnīca “Baltvilla”) atrodas 
Baltezerā, Senču prospektā 45.

Tuvāka informācija un pacientu pie-
rakstīšana pa tālr. 67990240 vai mob. tālr. 
29100144.

Sirds darbs

O. Skukausks un I. Savickis

saulkrastu sociālais dienests informē

SAULKRASTU NOVADA DOME AICINA DARBĀ
(uz noteiktu laiku – 18 mēneši)

Projekta “Speciālistu piesaiste Saulkrastu novada administratīvās un at-
tīstības plānošanas kapacitātes stiprināšanai” ietvaros tiek izsludināts atklāts 

konkurss uz šādām vakancēm: 

VECĀKAIS EKSPERTS
Amata pienākumi: 
- veikt darbinieku funkciju analīzi; 
- sagatavot normatīvo aktu projektus un metodiskos dokumentus, kas uzlabos 

pašvaldības administratīvo darbību vai darbības jomu;
- veikt kontroles funkcijas izstrādāto un apstiprināto iekšējo normatīvo aktu 

un metodisko materiālu pielietošanā;
- analizēt pašvaldības institūciju vai struktūrvienības darbību un attīstības 

tendences atbilstoši Latvijas Republikas, Eiropas Savienības un citiem ilgtspējīgas 
attīstības kritērijiem un principiem, kā arī definēt institūcijas vai struktūrvienības 
prioritārās un kompleksās problēmas;

- ieteikt jaunas konceptuālas idejas un risinājumus, lai attīstītu struktūrvienības 
ekonomisko, sociālo un darba vidi atbilstoši institūcijas kompetencei, 

- ieviest kvalitātes vadības sistēmas principus pašvaldības darbībā, klientu 
(iedzīvotāju) apkalpošanā un sadarbībā ar augstāk stāvošajām institūcijām.

- organizēt mērķtiecīgu iekšējās informācijas plūsmu, kas veicina pašvaldības 
darbību;

- nodrošināt kompleksu programmu vadīšanu un koordinēšanu.
Prasības pretendentam: 
- augstākā izglītība;
- praktiskā darba pieredze kvalitātes vadības sistēmas ieviešanā un metodisko 

materiālu izstrādē vismaz 3 gadi;
- praktiskā pieredze personāla vadības audita veikšanā, fokuss grupu vadībā;
- izpratne par pašvaldības darbu;
- labas komunikācijas spējas un atbildības izjūta;
- spēja noteikt prioritātes, organizēt un plānot darbu;
- prasme strādāt ar datoru;
- valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī;
- vismaz 2 svešvalodu zināšanas sarunvalodas līmenī.

PROJEKTU KOORDINATORS
Amata pienākumi:
- kontrolēt un nepieciešamības gadījumā organizēt apstiprināto projektu 

izpildes gaitu;
- izstrādāt īstenoto projektu atskaites to iesniegšanai uzraugošajās iestādēs;
- piedalīties projektu izstrādē un īstenošanā, kuri saistīti ar Saulkrastu nova-

da attīstību, Plānošanas reģiona izstrādāto attīstības plānojumu un Nacionālo 
attīstības programmu; 

- apkopot un koordinēt pašvaldības iestādēs un uzņēmumos izstrādātos 
projektus.

Prasības pretendentiem: 
- augstākā izglītība;
- praktiskā darba pieredze projektu koordinēšanā vismaz 1 gads;
- spēja noteikt prioritātes, organizēt un plānot darbu;
- komunikācijas spējas un atbildības izjūta;
- prasme strādāt ar datoru;
- valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī.
- vismaz 2 svešvalodu zināšanas sarunvalodas līmenī.

Pieteikšanās termiņš: 2010. gada 26. novembris (pasta zīmogs)
CV, motivācijas vēstuli un atbilstību apliecinošos dokumentus lūdzam sūtīt uz 

Saulkrastu novada Domi, Raiņa ielā 8, Saulkrastos, Saulkrastu novadā, LV 2160, 
ar norādi “Amatu konkursam”.

Informācijai: tālr. 67142515, mob. 28372658 
Projektu vadītāja Anita Līce, anita.lice@saulkrasti.lv

sludinājums
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Lai pilsētas un novada vizuālais 
noformējums radītu Ziemassvētku 
noskaņu, kā arī lai veicinātu skatlogu, 
dzīvojamo un sabiedrisko ēku izgrez-
nošanas tradīcijas, Saulkrastu novada 
Dome izsludina konkursu “Skaistākais 
Ziemassvētku noformējums”. 

Konkursā var piedalīties ikviena ju-
ridiska un fiziska persona ar atbilstoši 
Ziemassvētkiem izrotātām tirdzniecības 
vai pakalpojumu sniegšanas vietām un 
skatlogiem, uzņēmumu, izglītības iestā-
žu, dzīvojamo māju un citu ēku fasādēm 
un priekšpagalmiem, kā arī sabiedrisko 
iestāžu iekštelpām. 

Pieteikt izvērtējamos objektus svēt-
ku noformējuma konkursam var līdz  
2010. gada 14. decembrim Saulkrastu no-
vada Domē 1. stāvā 15. kabinetā vai zvanot 
pa tālruni 67142514, vai sūtot e-pastu uz 
adresi marika.grasmane@saulkrasti.lv.

Pieteikumā jānorāda objekta adrese, 
nosaukums (veikalam, firmai u. c.), kon-
taktpersona un kontakttālrunis. 

Konkursa vērtēšanas komisijai ir tie-
sības vērtēt arī konkursam nepieteiktos 
objektus, ja to izpildījums rada īpašu 
Ziemassvētku noskaņu, ir mākslinieciski 
augstvērtīgs un uzlabo pilsētas tēla vizuālo 
kvalitāti. 

Noformējums tiks vērtēts četrās 
kategorijās: 

1) privātmāju noformējums;
2) daudzstāvu dzīvojamo māju nofor-

mējums;
3) sabiedrisko ēku noformējums; 
4) sabiedrisko iekštelpu noformējums.

Konkursa uzvarētāji un labāko nofor-
mējumu autori tiks svinīgi sumināti, pie-
šķirot tiem pārsteiguma balvas un izsakot 
pateicību informatīvajos izdevumos.

Saka, ka cilvēka patieso dabu la-
bāk varot iepazīt ārkārtējās situācijās. 
Saulkrastos no 18. oktobra sācies ār-
kārtas situācijai pielīdzināms process, 
kura laikā varam sagaidīt daudz in-
teresantu atklāsmju. Es runāju par 
jauno Saulkrastu novada teritorijas 
plānojumu.

Patlaban spēkā esošā plānojuma iz-
veidei sekoju līdzi kā “Saulkrastu Avīzes“ 
redaktore, bet tā grozījumu tapšanas pro-
cesā piedalījos jau kā deputāte. Bija kā at-
jautības uzdevumā par vilku, kāpostgalvu 
un kazu… Radās pat “Jaunā laika“ (JL) 
un TB/LNNK deputātu konflikts, jo JL 
nepiekrita masveida Saulkrastu “pārkrā-
sošanai“, proti, priekšlikumiem daudzas 
meža zemes paredzēt apbūvei. JL atbalstīja 
saprātīgu un pamatotu apbūves terito-
riju plānošanu, taču Saulkrastiem īpaši 
nozīmīgās vietās – kāpu un t. s. centra 
mežā – prasīja nopietnu pamatojumu ze-
mes izmantošanas mērķa maiņai. Ja tāda 
nebija, JL cīnījās pret bezatbildīgām plā-
nojuma izmaiņām, iesaistot sabiedrību un 
protestējot ministrijās.

Jaunā teritorijas plānojuma izstrādes 
procesa sākuma posmā bažas rada Do-
mes vadības vairāki “zaļās domāšanas“ pa-
raugi: masveida priežu iznīcināšana kāpu 
mežā; plāns nozāģēt apm. 100 bērzu aleju  
A. Kalniņa ielā; projekts sadalīt kāpu mežu 
posmā no Bīriņu līdz Raiņa ielai ar 3 m 
platu bruģētu ceļu; pretlikumīga iecere 
būvēt elektrostaciju un biomasas žāvētavu 
Neibādes dzīvojamā rajonā. Bažas vēl vai-
rāk pastiprina Domes aizliegums man kā 
deputātei piedalīties teritorijas plānojuma 
izstrādes darba grupā (līdz šim esmu “iz-
mesta“ no visām iespējamām komisijām, 
ieskaitot pat vēstures izpētes konsultatīvo 
padomi…), kurā vēlējos būt par nelielu 
atsvaru “zaļās domāšanas“ pārstāvjiem. 

Uz pasaules ir ļoti daudz iznīcinātu 
mežu un apbūvētu kāpu, tāpēc aicinu jau-
nā teritorijas plānojuma autorus cienīt 
Saulkrastu dabas un vēsturiskās ainavas 
vērtības! Nebradāsim pa Saulkrastiem kā 
ar kirzas zābakiem, bet sekosim labāka-
jiem paraugiem un saglabāsim vienu no 
mūsu novada lielākajām vērtībām – me-
žus un kāpas!

Ilze Pētersone, deputāte

12.–13. novembrī  Saulkrastu no-
vada pašvaldībā viesosies Latvijas 
Universitātes Ekonomikas un vadības 
fakultātes Vides pārvaldības studiju 
programmas maģistranti, lai veiktu 
lauka studiju pētījumu par piekrastes 
vides komunikācijas esošo situāciju 
pašvaldībā un attīstības iespējām šajā 
jomā. Lauka studijas notiek LU – paš-
valdības sadarbības projekta darba 
“Piekrastes vides komunikācijas rīcības 
programmas vadlīnijas: Saulkrastu no-
vads” ietvaros.

Piekrastes vides komunikācijas situācija 
pašvaldībā atsevišķi tiks analizēta mājsaim-
niecību sektorā, izglītības sektorā, darba 
sektorā, publiskajā sektorā un pārvaldības 
sektorā, kā arī tiks veikta situācijas analīze 
attiecībā uz piekrastes riska komunikāci-
ju. Lauka studiju laikā tiks intervēti visu 
pašvaldības mērķa grupu pārstāvji – vie-
tējās administrācijas pārstāvji un deputāti, 

iedzīvotāji, sabiedrisko organizāciju, uzņē-
mējdarbības, valsts un izglītības sektora, kā 
arī plašsaziņas līdzekļu pārstāvji. Pētījuma 
rezultātā tiks izstrādātās Piekrastes vides 
komunikācijas rīcības programmas vadlī-
nijas Saulkrastu novadam.

Vides komunikācija šajā pētījumā tiek 
apskatīta kā daudzpusējs informācijas 
apmaiņas un sadarbības paplašināšanas 
process, kurš ietver četrus savstarpēji kom-
plementārus, cikliskus elementus: 1) vides 
informāciju; 2) vides izglītību; 3) sabiedrī-
bas līdzdalību un 4) videi draudzīgu rīcību, 
kas nepieciešami visu vides pārvaldības 
etapu (problēmu identifikācija – politikas 
plānošana – rīcībprogrammēšana - poli-
tikas ieviešana un pārbaude) veiksmīgai 
realizācijai.

Lauka studijas tiek rīkotas projekta “Vides 
komunikācija Baltijas jūras reģionā” (CO-
BWEB – Communicating the Baltic) ietvaros.

Informāciju sagatavoja
Sintija Kuršinska

Drīz jau varēsim svinēt pusotru gadu, 
kopš Saulkrastos darbojas “jaunā sa-
saukuma” Domes deputāti. Kaut gan  
2009. gada novada Domes priekšvēlēša-
nu gaisotnē ļoti daudzi lietoja terminu 
“bezzobaina”, komentējot Domes darbu 
un tās vadību, pēc vēlēšanām nekādas 
izmaiņas nesekoja. Bijušo Domes priekš-
sēdētāja vietnieci I. Pētersoni nomainījis 
N. Līcis, ostā bijušo valdes priekšsēdētāju 
D. Bušu nomainījis A. Krūmiņš. Nekādas 
izmaiņas vadībā vairs nav notikušas. Viss 
pa vecam.

Saulkrasti pusotra gada laikā atkal salīdzi-
nāmi ar sūnu ciemu, kura lielākais veikums ir 
vienas sabiedriskās tualetes renovācija.

Esmu opozīcijas deputāts, un mani cen-
tieni kaut ko mainīt mūsu mīļajā pilsētā 
joprojām negūst pozīcijas deputātu atbalstu. 

Piemēram, pēdējā Domes sēdē atkārtoti 
izteicu savu sašutumu par Saulkrastu kultūras 
un sporta centra darbu jeb bezdarbu. Kāds 
kļūdaini uzskata, ka pašvaldības aģentūras 
darbs ir reizi mēnesī izmaksāt pašdarbības 
kolektīvu vadītājiem algu un vairākas reizes 
gadā sarīkot kādu pasākumu kultūras namā. 
Bet šāds uzskats ir kļūdains. Kāds kūdītājs 
saka, ka Ancāns grib iznīcināt pašdarbību 
kultūru, bet šāds apgalvojums nav patiess.

Es vēlos, lai pašvaldības kultūras un spor-
ta aģentūra strādā daudz intensīvāk, ietverot 
inovatīvas idejas, kā kultūru un sportu padarīt 

LU Vides pārvaldības 
maģistranti pētīs piekrastes 
vides komunikāciju Saulkrastos

Tikai ne kirzas zābakos, kungi!

Zobi
deputātu viedoklis

pieejamāku pilsētniekiem, kā viņus daudz 
vairāk iesaistīt. Ne tikai darbībā, bet pašdarb-
nieku un sportistu darba augļu baudīšanā. 

Cik no deklarētajiem aptuveni 6500 saul-
krastiešiem ir apmeklējuši kultūras pasākumus 
šogad? Cik sporta pasākumus? Vai pasākumi 
ir pienācīgi reklamēti, bijuši gana interesanti, 
organizēti pareizajā laikā un vietā? Vai jūs 
zinājāt, ka Saulkrastu novada Dome pašval-
dības kultūru un sportu atbalsta daudz lielākā 
apjomā nekā citi novadi Latvijā?

Es vēlos, lai pašvaldības kultūras un spor-
ta aģentūra veido mūsu pilsētai piemērotāku 
kultūras un sporta politiku.

Jā, varbūt taisnība, ka teorētiski aģentūra 
ir izpildījusi to pasūtījumu, ko tai uzdevusi 
Saulkrastu novada Dome. Ķeksīša pēc viss 
notiek: 250 vietu ietilpīgas zāles koncertu ap-
meklē 20 klausītāju, bet simtiem līdzjutēju 
ietilpīgu sporta halli apmeklē 10 līdzjutēju. 
Vai šāda ķeksīša attieksme ir atbalstāma?

Es uzskatu, ka pašvaldības aģentūras 
“Saulkrastu kultūras un sporta centrs” vadība 
netiek galā ar tiem pienākumiem, kas tai ir 
uzdoti. Un ir jābūt kādam, kas to bezbailīgi 
pasaka.

Diemžēl Saulkrastu novada Domes de-
putātu vairākums ir pārāk bezzobains, lai 
sniegtu godīgu vērtējumu. Pēdējā Domes sēdē 
netika akceptēts mans priekšlikums aģentūras 
darbu novērtēt ar “vāji”.

Cik ilgi pievērsim acis uz organizāciju 
vadītāju vājo darbu? Kad Saulkrastu novada 
Domes vadībai parādīsies savi zobi?

Saulkrastu novada Domes deputāts
Artūrs Ancāns

Konkurss “Skaistākais 
Ziemassvētku noformējums”
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saulkrastu novada domes deputātu pieņemšanas laiki

Par Rīgas rajona padomes 2008. gada 
8. jūlija lēmuma atcelšanu

Atcelt Rīgas rajona padomes 2008. gada 
8. jūlija lēmumu (protokols Nr. 7, 6 §) par 
politiski represētās personas statusa pie-
šķiršanu personai.

Par īpašuma nodokļa piedziņu bezstrīda 
kārtībā

Piedzīt bezstrīda kārtībā nenomaksāto 
nekustamā īpašuma nodokli Ls 1103,59 
(viens tūkstotis trīs lati 59 santīmi) apmē-
rā par 2009. gadu ar nokavējuma naudām 
un 2010. gadu no nekustamā īpašuma.

Par nekustamā īpašuma nodokļa samak-
sas termiņa pagarināšanu

Pagarināt nekustamā īpašuma nodok-
ļa Ls 1377,27 samaksas termiņu personai 
par ēku īpašumā uz 3 mēnešiem – līdz  
15. 02. 2011.

Par Saulkrastu pilsētas ar lauku teritoriju 
domes 31. 05. 2006. lēmuma, protokola 
izraksts Nr. 7§35, atcelšanu un zemes 
nomas maksas parāda norakstīšanu

1. Atcelt Saulkrastu pilsētas ar lauku 
teritoriju Domes 2006. gada 31. maija lē-
mumu protokola izrakstu Nr. 7 § 35 un atzīt 
2006. gada 1. jūnijā noslēgto vienošanos 
par spēkā neesošu.

2. Norakstīt aprēķināto zemes nomas 
maksas.

Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu
1. Izbeigt zemes lietošanas tiesības  

47 fiziskām personām uz apbūvētu zemes 

gabaliem Saulkrastu pag., Saulkrastu no-
vadā.

2. Līdz 1. 06. 2011. personām vai to 
mantiniekiem jānoslēdz zemes nomas lī-
gums ar Saulkrastu pašvaldību par zemes 
gabala nomu. 

Par nekustamā īpašuma nodokļa at-
vieglojuma piemērošanu

Piemērot nekustamā īpašuma no-
dokļa atvieglojumu 50 % 2 personām 
un 90 % 3 personām. 

Par Saulkrastu pašvaldībai piekritī-
giem ceļiem lauku apvidū

Saulkrastu pašvaldībai piekrīt un uz 
pašvaldības vārda zemesgrāmatā ierak-
stāmas šādas zemes vienības Saulkrastu 
lauku apvidū ciemā Gaisma:

kadastra apzīmējums 8033-002-0953, 
platība 1,10 ha,

kadastra apzīmējums 8033-002-1020, 
platība 0,03 ha, 

kadastra apzīmējums 8033-002-1702, 
platība 4,20 ha, 

kadastra apzīmējums 8033-002-1839, 
platība 0,035 ha.
Par teritorijas plānojuma izstrādes 
darba grupas izveidošanu

Izveidot teritorijas plānojuma izstrā-
des darba grupu šādā sastāvā:

Normunds Līcis – Domes priekšsēdē-
taja vietnieks;

Ervīns Grāvītis – Domes priekšsēdētājs;
Līga Pilsētniece – būvvaldes vadītāja;
Artis Blankenbergs – zemes ierīkotājs;
Māris Vītols – deputāts;

Saulkrastu novada Dome atkārtoti 
paziņo, ka 2010. gada 29. septembrī pie-
ņemts lēmums Nr.11§33 “Par Saulkrastu 
novada teritorijas plānojuma izstrādes 
uzsākšanu”, paredzot jauna teritorijas 
plānojuma 2011.–2023. gadam izstrādi. 
Plānojuma izstrādes termiņš plānots 2011.
gada decembris. Par teritorijas plānojuma 

izstrādes vadītāju apstiprināts Saulkrastu 
novada Domes priekšsēdētāja vietnieks 
Normunds Līcis. Priekšlikumu un ierosi-
nājumu 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.

Aicinām iesniegt priekšlikumus un ierosinājumus 
Saulkrastu novada teritorijas plānojumam

Normunds Strapcāns – deputāts;
Andrejs Arnis – pašvaldības izpild-

direktors.

Par būvniecības ieceres publisko ap-
spriešanu

1. Pieņemt (akceptēt) būvniecības 
ieceri “Veikals – kafejnīca Silavas ielā 
6, Zvejniekciemā, Saulkrastu pagastā, 
Saulkrastu novadā” zemes kadastra Nr. 
8033-001-1062 .

2. Atļaut izstrādāt projektu “Veikals – 
kafejnīca Silavas ielā 6, Zvejniekciemā, 
Saulkrastu pagastā, Saulkrastu novadā”. 
Projekts jāizstrādā saskaņā ar Saulkrastu 
pilsētas būvvaldes izsniegto plānošanas 
un arhitektūras uzdevumu.

Par saistošo noteikumu “Grozī-
jumi Saulkrastu novada Domes  
27. 01. 2010. saistošajos noteikumos 
Nr. 3 “Par Saulkrastu novada Domes 
2010. gada budžeta un speciālā bu-
džeta apstiprināšanu”” pieņemšanu

Pieņemt iesniegto saistošo noteikumu 
projektu “Grozījumi Saulkrastu novada 
domes 27. 01. 2010. saistošajos noteiku-
mos Nr. 3 “Par Saulkrastu novada Domes 
2010. gada budžeta un speciālā budžeta 
apstiprināšanu”” .

Saistošos noteikumus triju dienu laikā 
nosūtīt Reģionālās attīstības un pašval-
dību lietu ministrijai zināšanai.

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

Par personas ievietošanu PSIA 
“Saulkrastu slimnīca” sociālās aprū-
pes gultā un uzturēšanās izdevumu 
apmaksu

ievietot personu Saulkrasti, Saulkrastu 
novads, PSIA “Saulkrastu slimnīca” sociālās 
aprūpes gultā no 1. 10. 2010., apmaksājot 
uzturēšanās izdevumus pēc piestādītajiem 
rēķiniem no sociālā budžeta;

segt starpību starp uzturēšanās izde-
vumiem PSIA “Saulkrastu slimnīca” sociālās 
aprūpes gultā un personas pensijas 90 %, 
apmaksu veicot no sociālā budžeta pēc 
piestādītajiem rēķiniem, kods 6330.

Lēmumu par pabalsta piešķiršanu var 
apstrīdēt Saulkrastu novada Domē viena 
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, 
iesniedzot iesniegumu.

Par “Zilā Krusta” naktspatversmes pa-
kalpojumu apmaksu 

Apmaksāt personai naktspatversmes 
pakalpojumus Evaņģēlisko Kristiešu drau-
dzē “Zilais Krusts“ 30 dienas (naktspat-
versmes pakalpojumi Ls 3,05 diennaktī), 
apmaksu veicot no sociālā budžeta pēc 
piestādītajiem rēķiniem, kods 6330.

Sociālā dienesta vadītājai Anitai Bog-
danovai ziņot Domei par sasniegtajiem 
rezultātiem.

Lēmumu par pabalsta piešķiršanu var 
apstrīdēt Saulkrastu novada Domē viena 
mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, 
iesniedzot iesniegumu.

Ar visiem Domes sēdes lēmumiem 
var iepazīties pašvaldības vietnē  

www.saulkrasti.lv.

    Nobeigums. Sākumu lasiet 1. lpp.

Seminārs un plenērs
“Saulkrastu Baltā kāpa”

2010. gada 2.–3. decembris
Pasākumu organizē: Saulkrastu novada Dome

darba kĀrtība
Ceturtdiena, 2. decembris

Saulkrastu novada Domes zāle
9.30 Dalībnieku reģistrācija (aicināti visi interesenti)
10.00 Plenēra atklāšana
10.05 Iepazīstināšana ar plānojamo teritoriju (vēsture, ģeoloģija, augu sastāvs, 
plānojamā situācija)
12.00 Teritorijas apskate dabā

Piektdiena, 3. decembris

Saulkrastu novada Domes zāle
13.00 Dalībnieku reģistrācija (aicināti visi interesenti, atbildīgo valsts institūciju pārstāvji, 
Saulkrastu deputāti, uzņēmēji, sabiedrisko organizāciju pārstāvji u. c.)
13.30 Darba grupu prezentācijas
17.00 Darbu izvērtēšana, diskusijas
18.00 Plenēra noslēgums

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 2010. gada 22. novembrī no 15.00 līdz 17.00 domes ēkā ,51. telpā (ieeja no Ceremoniju zāles 

puses). Tālr. 29107084, e- pasta adrese ilze.petersone4x4@inbox.lv
Selga Osīte Katra mēneša otrās nedēļas otrdienā no 9.00 līdz 11.00 Raiņa ielā 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, 51. Telpā (ieeja 

no Ceremoniju zāles puses). Mob. tālr. 22079570
Ervīns Grāvītis Pirmdienās no 11.00 līdz 13.00 un 14.00 līdz 19.00 Saulkrastu novada 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.)
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2010. gada 28. jūlijā nr. 16
Apstiprināti ar 

Saulkrastu novada Domes
     28. 07. 2010. sēdes lēmumu 

(protokols Nr. 8 § 65)

Par saulkrastu novada PaŠval-
dībai PiekrītoŠu vai Piedero-
Šu neaPbŪvĒtu zemesgabalu, 

kurus iznomĀ sakŅu (Ģimenes) 
dĀrzu ierīkoŠanai, nomas mak-

sas aPmĒra noteikŠanu

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”
21. panta pirmās daļas 16. punktu un 

43. panta pirmās daļas 13. punktu,
Ministru kabineta 30. 10. 2007. noteikumu Nr. 735

“Noteikumi par valsts un pašvaldības zemes 
nomu”

18. punktu

1. Saistošie noteikumi nosaka no-
mas maksas apmēru Saulkrastu nova-

da pašvaldībai piekrītošiem vai piede-
rošiem neapbūvētiem zemesgabaliem  
(turpmāk – Zemesgabals), kurus iznomā 
sakņu (ģimenes) dārzu ierīkošanai, slēdzot 
nomas līgumus.

2. Zemesgabala, kuru iznomā sak-
ņu (ģimenes) dārzu ierīkošanai, nomas 
maksu gadā nosaka 15 % apmērā no 
zemes kadastrālās vērtības

3. Saulkrastu novada Domes Nekus-
tamo īpašumu nodaļa ir atbildīga par 
saistošo noteikumu ievērošanu.

4. Saistošie noteikumi publicēja-
mi bezmaksas informatīvajā izdevumā 
“Saulkrastu Domes Ziņas” un tie stājas 
spēkā likuma “Par pašvaldībām” 45. pan-
ta noteiktajā kārtībā.

Saulkrastu novada 
domes priekšsēdētāja vietnieks   

Normunds Līcis

2010. gada 29. septembrī
saistošie noteikumi nr. 18

Apstiprināti
ar Saulkrastu novada Domes

2010. gada 29. septembra lēmumu
(protokols Nr. 11 § 35)

Par soCiĀlo PakalPoJumu 
saŅemŠanas un samaksas kĀrtību 

saulkrastu novadĀ

Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām”
43. panta pirmo daļu,

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības 
likuma

3. panta trešo daļu
i vispārīgie noteikumi
Šie noteikumi nosaka Saulkrastu novada paš-

valdībā nodrošināto sociālo pakalpojumu (turp-
māk – pakalpojumi) veidus, to piešķiršanas, sa-
ņemšanas un samaksas kārtību, kā arī lēmumu 
par sociālo pakalpojumu piešķiršanu vai atteikumu 
apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtību.

Pašvaldība sniedz pakalpojumus vai organizē 
to sniegšanu dzīvesvietā, ilgstošas sociālās aprūpes 
institūcijās.

Tiesības saņemt pakalpojumus ir personām, ku-
ras savu pamata dzīvesvietu deklarējušas Saulkrastu 
novadā, kā arī citām normatīvajos aktos noteiktajām 
personām, ja tās nonākušas krīzes situācijā.

Saulkrastu novada pašvaldībā sociālo pa-
kalpojumu sniegšana un organizēšana ir uzdota 
Saulkrastu novada pašvaldības iestādei Saulkrastu 
Sociālajam dienestam (turpmāk – dienests).

Dienesta sniegto pakalpojumu cenas tiek no-
teiktas ar Saulkrastu novada domes lēmumu.

Pakalpojumu saņēmējam un pakalpojuma sa-
ņēmēja apgādniekam ir pienākums norēķināties 
par saņemto pakalpojumu atbilstoši Latvijas Re-
publikas normatīvajos aktos un šajos noteikumos 
paredzētajai kārtībai. 

ii sociālie pakalpojumi un to piešķiršanas 
kārtība

7. Dienests sniedz vai nodrošina šādus sociālos 
pakalpojumus: 

7.1. sociālās aprūpes pakalpojumi personas 
dzīves vietā- aprūpe mājās;

7.2. sociālās aprūpes pakalpojumi pašvaldības 
iestādē:

7.2.1. ilgstoša vai pagaidu sociālā aprūpe un 
sociālā rehabilitācija I un II grupas invalīdiem no 
18 gadu vecuma ar fiziska rakstura traucējumiem;

7.2.2. ilgstoša vai pagaidu sociālā aprūpe un 
sociālā rehabilitācija pensijas vecuma personām.

7.3. sociālās rehabilitācijas pakalpojumi per-

sonas dzīvesvietā:
7.3.1. dienas centra pakalpojumi: 
7.3.1.1. atbalsta un pašpalīdzības grupas; 
7.3.1.2.  ģimenes atbalsta centra “Saulespu-

ķe” pakalpojumi bērniem un jauniešiem;
7.3.1.3. ģimenes atbalsta centra “Saulespuķe” 

pakalpojumi vecākiem;
7.3.1.4.veļas mazgāšanas pakalpojumi (saska-

ņojot ar dienestu).
7.4. sociālais darbs novada pašvaldības dienestā 
7.5. citi pakalpojumi:
7.5.1. psihologa pakalpojumi 
8. Pieprasot šajos saistošajos noteikumos 

minētos pakalpojumus, persona vai tās pārstāvis 
Dienestā iesniedz dokumentus atbilstoši Ministru 
kabineta 21. 04. 2008. noteikumu Nr. 288 “Soci-
ālo pakalpojumu un sociālās palīdzības kārtība” 3. 
punktā noteiktajam.

9. Ja normatīvie akti neparedz citu lēmuma 
pieņemšanas termiņu, dienests 10  darba dienu 
laikā no personas iesnieguma un visu nepiecie-
šamo dokumentu saņemšanas dienas, kā arī, ja 
nepieciešams, pēc apsekošanas dzīves vietā novērtē 
personas vajadzības pēc pieprasītā pakalpojuma un 
pieņem lēmumu par pakalpojuma piešķiršanu vai 
par atteikumu.

iii aprūpes mājās pakalpojums
10. Aprūpes mājās pakalpojums (turpmāk – ap-

rūpe) ir pakalpojums mājās pamatvajadzību apmie-
rināšanai personām, kuras objektīvu apstākļu dēļ 
nevar sevi aprūpēt. Sociālo aprūpi mājās var saņemt 
vientuļi pensionāri, kuriem nav likumīgo apgād-
nieku, 1. un 2. grupas invalīdi, kuri nav noslēguši 
uzturlīgumu vai nekustamā īpašuma dāvinājuma 
līgumu, savus nekustamos īpašumus nav novēlē-
juši citai personai un kam nepieder īpašums, no 
kura var gūt ienākumus un kuru pensijas apmērs 
nepārsniedz 180 latus. 

10.1. Personai piešķiramās aprūpes apjoms tiek 
noteikts četros līmeņos:

10.1.1. i līmenis: pārtikas produktu, medika-
mentu, saimniecības preču piegāde; grīdas mitrā 
uzkopšana; gultas veļas nomaiņa un nodošana 
mazgātavā; komunālo un citu maksājumu kārto-
šana; ģimenes ārsta izsaukšana; preses pasūtīšana; 
informācijas par pieejamiem pakalpojumiem snieg-
šana; malkas sanešana; ūdens ienešana, iznešana; 
atkritumu iznešana; logu mazgāšana 1 reizi gadā; 
aprūpējamā pavadīšana 1  stundu garā pastaigā  
1 reizi nedēļā; citi pakalpojumi;

10.1.2. ii līmenis: pārtikas produktu, medika-
mentu, saimniecības preču piegāde; grīdas mitrā 
uzkopšana; gultas veļas nomaiņa un nodošana 
mazgātavā; komunālo un citu maksājumu kārto-
šana; ģimenes ārsta izsaukšana; preses pasūtīšana; 

informācijas par pieejamiem pakalpojumiem snieg-
šana; malkas sanešana; ūdens ienešana, iznešana; 
atkritumu iznešana; logu mazgāšana 1 reizi gadā; 
aprūpējamā pavadīšana 1 stundu garā pastaigā 1 
reizi nedēļā; pavadīšana pie ārstiem, uz slimnīcu; 
palīdzība vannošanā; citi pakalpojumi;

10.1.3. iii līmenis: pārtikas produktu, medi-
kamentu, saimniecības preču piegāde; grīdas mit-
rā uzkopšana; gultas veļas nomaiņa un nodošana 
mazgātavā; komunālo un citu maksājumu kārto-
šana; ģimenes ārsta izsaukšana; preses pasūtīšana; 
informācijas par pieejamiem pakalpojumiem snieg-
šana; malkas sanešana; ūdens ienešana, iznešana; 
atkritumu iznešana; logu mazgāšana 1 reizi gadā; 
aprūpējamā pavadīšana 1 stundu garā pastaigā 1 
reizi nedēļā; pavadīšana pie ārstiem, uz slimnī-
cu; palīdzība vannošanā; palīdzība medikamentu 
lietošanā; fizisko aktivitāšu veicināšana; krāsns 
kurināšana; palīdzība ēdiena gatavošanā; trauku 
mazgāšana; citi pakalpojumi;

10.1.4. iv līmenis: pārtikas produktu, medi-
kamentu, saimniecības preču piegāde; grīdas mit-
rā uzkopšana; gultas veļas nomaiņa un nodošana 
mazgātavā; komunālo un citu maksājumu kārto-
šana; ģimenes ārsta izsaukšana; preses pasūtīšana; 
informācijas par pieejamiem pakalpojumiem snieg-
šana; malkas sanešana; ūdens ienešana, iznešana; 
atkritumu iznešana; logu mazgāšana 1 reizi gadā; 
aprūpējamā pavadīšana 1 stundu garā pastaigā 1 
reizi nedēļā; pavadīšana pie ārstiem, uz slimnīcu; 
palīdzība vannošanā; palīdzība medikamentu lieto-
šanā; fizisko aktivitāšu veicināšana; krāsns kurināša-
na; aprūpējamā personīgās higiēnas nodrošināšana 
(kāju un roku nagu apkopšana, matu mazgāšana, 
skūšanās); izgulējumu profilakse, pampera nomaiņa.

10.2. Šo noteikumu 10.1.  punktā noteiktā 
aprūpe personai tiek sniegta tikai darba dienās 
darba laikā:

10.2.1. I līmenī  – ne vairāk kā 16  stundas 
mēnesī; 

10.2.2. II līmenī  – ne vairāk kā 24  stundas 
mēnesī;

10.2.3. III līmenī – ne vairāk kā 32 stundas 
mēnesī;

10.2.4. IV līmenī – ne vairāk kā 48 stundas 
mēnesī.

10.3. Aprūpe var tikt finansēta:
10.3.1. no dienesta budžeta līdzekļiem pilnā 

apmērā;
10.3.2. no personas vai tās likumīgo apgādnieku 

līdzekļiem ar noteiktu dienesta līdzfinansējumu; 
10.3.3. no personas, tās ģimenes locekļu vai 

likumīgo apgādnieku finansu līdzekļiem. 
10.4. Aprūpi no dienesta budžeta līdzekļiem 

pilnā apmērā finansē:
10.4.1. personām, kurām nav likumīgo apgād-

nieku, 1. un 2. grupas invalīdiem, kuri nav noslēgu-
ši uzturlīgumu vai nekustamā īpašuma dāvinājuma 
līgumu, savus nekustamos īpašumus nav novēlējuši 
citai personai un kuriem nepieder īpašums, no 
kura var gūt ienākumus un kuru pensijas apmērs 
nepārsniedz 180 latus un tie:

10.4.2. kuru mantinieki saskaņā ar Ministru 
kabineta noteikumiem atbilst trūcīgas personas 
statusam;

10.5. Aprūpi ar noteiktu dienesta līdzfinansē-
jumu piešķir:

10.5.1. ja persona nevar segt pilnu aprūpes 
maksu, jo, sedzot izdevumus par aprūpi, tās rīcībā 
esošie līdzekļi pēc aprūpes samaksas kļūst mazāki 
par Saulkrastu novadā noteikto maznodrošināto 
ienākumu līmeni;

10.5.2. ja personas ienākumi pirms aprūpes sa-
maksas pārsniedz Saulkrastu novadā noteikto maz-
nodrošināto ienākumu līmeni, bet persona nevar 
samaksāt pilnu aprūpes maksu, persona maksā daļu 
no aprūpes maksas – starpību starp tās ienākumu 
līmeni un Saulkrastu novada pašvaldībā noteikto 
maznodrošinātas personas/ ģimenes ienākumu lī-
meni. Atlikusī aprūpes samaksas daļa līdz pilnai 

aprūpes samaksai tiek apmaksāta saskaņā ar Latvijas 
Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

iv ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabi-
litācija institūcijā pilngadīgām personām

11. Ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabi-
litācija institūcijā pilngadīgām personām ir pakal-
pojums institūcijā pensijas vecuma personām un 
invalīdiem no 18 gadu vecuma, kuri vecuma vai 
veselības stāvokļa dēļ nespēj sevi aprūpēt, un ja per-
sonai nepieciešamo pakalpojumu apjoms pārsniedz 
aprūpes mājās sociālās aprūpes un sociālās rehabi-
litācijas institūcijā noteikto pakalpojumu apjomu. 

v atbalsta un pašpalīdzības grupas
12. Atbalsta un pašpalīdzības grupas nodrošina 

personām iespēju mazināt sociālo izolētību, grupā 
risināt esošās problēmas, vairot izpratni par sevi, 
gūt motivāciju un saņemt atbalstu to risināšanai, lai 
uzlabotu savu funkcionēšanu un sociālo situāciju. 
Tiesības saņemt atbalsta grupas pakalpojumu ir 
ikvienai motivētai personai, kura izteikusi vēlēšanos 
tajā darboties.

vi Ģimenes atbalsta centrs “saulespuķe”
13. Ģimenes atbalsta centrs “Saulespuķe” at-

bilstoši dienas centra Nolikumam sniedz sociālās 
aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus 
bērniem no ģimenēm, kurās ir bērna attīstībai 
nepietiekami resursi, nodrošinot bērniem sociālo 
prasmju attīstību, izglītošanu un brīvā laika pa-
vadīšanas iespējas, sniedz sociālu un izglītojošu 
atbalstu ģimenēm.

vii īslaicīga sociālā aprūpe institūcijā
14. Īslaicīga sociālā aprūpe institūcijā nodrošina 

diennakts sociālo aprūpi uz laiku līdz 3 mēnešiem 
pilngadīgām personām:

14.1. kurām nepieciešamais pakalpojuma ap-
joms pārsniedz aprūpei mājās noteikto pakalpojumu 
apjomu;

14.2. pēcoperācijas periodā, atveseļošanās pe-
riodā vai līdz pakalpojuma saņemšanai ilgstošas 
sociālās aprūpes institūcijā.

viii sociālais darbs dienestā
15. Sociālais darbs nodrošina profesionālu 

darbību, lai palīdzētu personām, ģimenēm, per-
sonu grupām un sabiedrībai kopumā veicināt vai 
atjaunot savu spēju sociāli funkcionēt, radīt šai 
funkcionēšanai labvēlīgus apstākļus, kā arī veicināt 
sociālās atstumtības un riska faktoru mazināšanu, 
attīstot pašas personas resursus un iesaistot atbalsta 
sistēmās.

16. Lai pieņemtu lēmumu par pakalpojuma 
piešķiršanu, Dienesta pienākums ir apsekot dzīves 
vietā personas, kuras pēc palīdzības vērsušās pašas, 
kā arī, ja personu sociālo un psiholoģisko problēmu 
risināšanai norīkojusi institūcija vai cita persona, 
kas pārstāv bērna, personas vai ģimenes intereses.

17. Dienestam ir tiesības veikt apsekošanu, 
iepriekš par to nebrīdinot klientu. 

18. Klienta atteikšanās no apsekošanas dzīves-
vietā var būt par pamatu pakalpojuma nesniegšanai. 

iX Psihologa pakalpojumi
19. Psihologa pakalpojumu, pamatojoties uz 

Dienesta sociālā darbinieka atzinumu, piešķir 
ģimenēm, personām un personu grupām, kuras 
nokļuvušas krīzes situācijās.

X veļas mazgāšanas pakalpojums
20. Veļas mazgāšanas pakalpojums Ģimenes 

atbalsta centrā “Saulespuķe” tiek sniegts trūcīgām 
ģimenēm un aprūpes mājās pakalpojuma saņēmē-
jiem (saskaņojot ar dienestu).

Xi lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas 
kārtība

21. Dienesta pieņemto lēmumu var apstrīdēt 
Saulkrastu novada Domē.

22. Saulkrastu novada Domes pieņemto lēmu-
mu var pārsūdzēt Administratīvā procesa likuma 
noteiktajā kārtībā.

Xii noslēguma jautājums
23. Šie saistošie noteikumi stājas spēkā 

1. 01. 2011.
Domes priekšsēdētājs E. Grāvītis



19. gadsimta 70. gados Vidzemes 
jūrmalas muižnieki sāka izīrēt zemi 
vasarnīcu būvei. Gan baroniem, kuri 
cēla vasarnīcas, gan atpūtniekiem, 
kuri gribēja vieglāk nokļūt Vidzemes 
jūrmalā un tur pavadīt brīvo laiku, va-
jadzēja ērtu satiksmi ar Rīgu. Tādēļ no 
1905. gada tika atklāta tvaikoņu satiks-
me Vidzemes jūrmalā. Dažādos laikos 
preces, būvmateriālus, pastu un citas 
kravas piegādāja vairāku privāto sa-
biedrību tvaikoņi: “Pernigel”, “Teodor” 
“Kaija” un līdz 1926. gada 9. septem-
brim “Neibāde”. Īsu brīdi Vidzemes jūr-
malas ciemus apkalpojuši arī ir tvaikoņi 
“Ilga” un “Dagmar”. 

Tvaikoņu satiksmei bija sezonāls rak-
sturs: tie kursēja no aprīļa līdz septembrim 
katru dienu, bet oktobrī un novembrī  – 
3 reizes nedēļā. Starp kuģīšiem pastāvēja 
konkurence, tāpēc katrs no tiem piestāja 
savā vietā. Tvaikonis “Neibāde” bija vie-
nīgais, kas kursēja tieši līdz Neibādei, pā-
rējie kuģīši – “Pernigel”, “Kaija”, “Teodor”, 
“Ilga”, “Dagmara” – braukt gribētājus veda 
arī tālāk uz Pabažiem, Skulti, Liepupi un 
Ainažiem.

Tajā pašā gadā pie Ķīšupes ietekas uz 
priežu baļķiem tika uzbūvēts 150 metrus 
gara piestātne, lai pasažieriem būtu ērti 
iekāpt pa taisno kuģī. Taču piestātne bija 
nedroša. Vairākus gadus ar piestātni notika 
nelaimes. Tā 1909. gadā garš posms iegāzās 
jūrā, noslīka viens cilvēks, bet vairāk nekā 
30  personu dabūja jūras vēsajos ūdeņos 
izpeldēties. Avārijas notika arī 1910.  un 
1911. gadā – šajās reizēs upuru nebija, bet 
vietējiem tirgotājiem tikko no Rīgas atvestās 
preces gan iegāzās jūrā, radot nopietnus 
zaudējumus uzņēmējiem. 

Bet jau 1912. gada pavasarī ledus ieša-
nas laikā piestātni izpostīja pavisam. Piestāt-
ne, kas bija pēc iepriekšējo gadu piedzīvo-
tām nelaimēm krietni uzlabota – tās resnie 
baļķi bija sakalti ar dzelzi un pašu piestātni 
saturēja pa trim kopā sasistie pāļi –, sadru-
pa pie pirmās ledus blāķu piespiešanās un 
pāļi tika nolauzti kā sērkociņi. Piestātnes 
zaudējumi tika rēķināti uz 6000–7000 rub-
ļiem. Toreiz piestātnes atliekas ledus un viļ-

ņi iznesa pa visu jūrmalu pat vairāk nekā 
10 verstis tālu no Neibādes. Tā kā vietējie 
iedzīvotāji visu, ko jūra izmet malā, pēc 
vecvecā paraduma mēdza uzlūkot par Dieva 
dāvanu, tad tie arī bija pasteigušies savilkt 
mājā piestātnes atliekas, kuras daži jau bija 
paguvuši pārvērst malkā. Policija, izdarot 
jūrmalas mājas kratīšanas, daudzās no tām, 
turklāt galvenokārt pie bagātiem un turī-
giem cilvēkiem, atrada šo jūras laupījumu 
un uzrakstīja protokolus. Lielākā daļa no 
vainīgiem tika saukti pie atbildības tiesas 
ceļā. Dažās vietās iegūtais laupījums steig-
šus tika stiepts atpakaļ uz jūrmalu, un tur, 
kur no rīta nekādu atlieku nebija redzams, 
vakarā visa piekraste bija atkal pilna ar koku 
un dzelzs gabaliem. 

Šoreiz nolēma pastāvīgu piestātni vairs 
neatjaunot, bet gan uzbūvēt tādu, ko var 
ziemā izņemt. Taču šīs piestātnes bija vieg-
lākas konstrukcijas, bieži tika sapostītas, 
tādēļ pasažierus un kravu vajadzēja uz tvai-
koņiem vest ar laivām. Piekrastes zvejnieki 
nu varēja piepelnīties, vadājot pasažierus un 
preces uz tvaikoņiem un no tiem. Lai gan 
tvaikoņu satiksme bija vienīgais ērtākais 
satiksmes līdzeklis ar Rīgu, tā vienlaikus 
bija arī neprognozējama. Gan negaiss, gan 
vētras jūrā traucēja ievērot tvaikoņu grafi-
kus. Daudziem pasažieriem fiziski bija grūti 
pārvarēt braucienus pa jūru. 

Ar 1934. gada 1. jūniju, kad tika atklāta 
dzelzceļa līnija no Rīgas līdz Saulkrastiem, 
tvaikoņu satiksme savu nozīmi pazaudēja.

Kas tad bija šie tvaikoņi un kādi 
bija viņu likteņi

“teodor”  – kravas tvaikonis. Būvēts 
1870. gadā Gēteborgā, Zviedrijā, pārbūvēts 
1929. gadā Rīgā. Agrāk Zviedrijas tvaikonis 
“Tessin”. Tilpība 108, bruto reģistra tonnas 
divcilindru tvaika mašīna, jauda 8 zirgspēki. 
Latvijā no 1913. gada ar vārdu “Teodor”. 
Īpašnieks V. Mikelks Ventspilī. 1. pasau-
les kara laikā tvaikoni “Teodor” pārņēma 
Krievijas valdība, pēc 1917. gada oktobra 
bruņotā apvērsuma tas nonāca Padomju 
Krievijas īpašumā. 1921.  gadā reevaku-
ēts no Petrogradas un atdots agrākajam 
īpašniekam, kuģa vārds “Teodors”. No 
1924. gada īpašnieks V. Vitkovskis Rīgā, no 

1923. gada – P. Ģingulis un A. A. Zalsters 
Rīgā, 1940. gadā – P. Ģingulis un Baltijas 
mašīnu fabrika “Ed. Cepps” Rīgā. Pēc pār-
būves 1929. gadā kuģa vārds “Dzintarkrasts”. 
Kapteiņi: Roberts Voldemārs Dzirne, Er-
nests Skuja, Arturs Aleksandrs Zalsters, 
Andrejs Esenbergs, Kārlis Pūliņš, Alek-
sandrs Roberts, Jānis Dāvids Dumpis, Ansis 
Jaunzems, Ansis Pūliņš, Arvīds Konstantīns 
Bērtiņš-Bētiņš. Pārvadājis kravu un pasa-
žierus Baltijas jūrā (galvenokārt Rīgas līcī 
starp Rīgu un Kolku). PSRS “Dzintarkrastu” 
nacionalizēja 1940. gada 25. novembrī Rīgā. 
PSRS–Vācijas kara laikā “Dzintarkrasts” pa-
lika Rīgā un turpināja veikt kabotāžas reisus 
ar LR karogu. 1944. gada oktobrī kapteinis 
A. K. Bērtiņš-Bētiņš braucienā ar latviešu 
bēgļiem apzināti noklīda no konvoja un 
kuģi aizveda uz Gotlandes salu Zviedrijā. 
Pēc kara “Dzintarkrasts” nodots Latvijas 
Valsts jūras kuģniecībai. 1946. gada 8. de-
cembrī velkonis vilka “Dzintarkrstu” uz 
Rīgu. Stiprā vējā pie Ruhnu salas “Dzin-
tarkrasts” uzbrauca uz akmeņiem un vēlāk 
nogrima 3,5 metru dziļumā.

“kaija”  – kravas tvaikonis. Būvēts 
1876. gadā Lepavirtā, Somijā. Agrāk So-
mijas tvaikonis ar vārdu “Sampo”. Tilpī-
ba 244 bruto reģistra tonnas, divcilindru 
tvaika mašīna, jauda 35 zirgspēki. Latvijas 
republikas tirdzniecības flotē no 1923.gada. 
Īpašnieks kuģniecības sabiedrība “Kaija” 
Rīgā. Kapteiņi Andrejs Čakste, Arvīds Vil-
helms Kalniņš, Jānis Eglītis, Georgs Mārtiņš 
Nīmands. Veicis reisus galvenokārt Rīgas 
līcī starp Rīgu un Ainažiem. 1940. gada 
20. novembrī Rīgā PSRS tvaikoni “Kaija” 
nacionalizēja. PSRS–Vācijas kara sākumā 
“Kaija” bija Liepājā Tosmares darbnīcās 
remontā. Vācijas okupācijas varas iestādes 
“Kaiju” nodeva jūras kuģniecības direkcijai 
(agrāk Jūrniecības departamentam). “Kaija” 
brauca ar nemainītu vārdu, latviešu koman-
du un LR karogu. 1941. gada naktī no 1. uz 
2. oktobri ceļā no Kopenhāgenas (Dānijā), 
tuvojoties Mēmelei (Klaipēdai), uzskrēja 
uz mīnas, uzsprāga un nogrima. Kapteinis 
G. M. Nīmands izglābās, bojā gāja mehā-
niķis Jēkabs Šūpols un citi apkalpes locekļi. 
Pēc kara izcelts un sagriezts lūžņos.

“Pernigel” – kravas tvaikonis. Būvēts 
1896. gadā Rostokā, Vācijā kā zvejas kuģis, 
20. gadsimta sākumā pārbūvēts. Vācijā tvai-
koņa vārds “Blankenese”. Tilpība 172 bruto 

reģistra tonnas, divcilindru tvaika mašīna, 
jauda 41  zirgspēks. Latvijā tvaikonis no 
1905. gada. Īpašnieks tvaikoņu sabiedrība 
“Pernigel” Rīgā. No 1905. līdz 1908. gadam 
veicis reisus no Rīgas uz Saulkrastiem, pēc 
1908. Gada – arī uz citām Latvijas ostām. 
I. pasaules kara laikā evakuēts uz Petrogra-
du. Pēc 1917. gada oktobra bruņotā apvēr-
suma kuģi pārņēma Padomju Krievija un 
pārdēvēja par “Sova”. 1921. gadā reevakuēts 
uz Latviju, nosaukts iepriekšējā vārdā. Īpaš-
nieks kuģniecības sabiedrība “Kaija” Rīgā. 
Piederība ostai – Rīga. Kapteiņi Andrejs 
Čakste, Augusts Nicmanis, Pēteris Pusulis, 
Gustavs Lielkalns. “Pernigel” veica reisus 
Baltijas jūrā (galvenokārt Rīga–Liepāja). 
1926. gada janvārī Rīgas līcī saspiests le-
dos. Remonts bija finansiāli neizdevīgs, un 
1933. gada rudenī Liepājas kara ostas darb-
nīcās tvaikonis “Pernigel” sagriezts lūžņos.

“neubad” – kravas un pasažieru tvai-
konis. Būvēts 1908.  gadā Rīgā, kuģu un 
mašīnbūves rūpnīcā “Lange un dēls”. Til-
pība 95 bruto reģistra tonnas, tvaika mašī-
na, jauda aptuveni 30 zirgspēku. Īpašnieki 
barons A.  fon Pistolkorss (pirms 1.  pa-
saules kara). Veicis reisus starp Rīgu un 
Saulkrastiem (toreiz Neibādi). 1. pasaules 
kara beigās “Neubad” bija Latvijas valsts 
rīcībā un 1919.–1921. gadā nodots Latvijas 
Tirdzniecības un rūpniecības ministrijai, 
vēlāk īpašnieks kuģa sabiedrība “Kaija” Rīgā. 
Kapteiņi J. Šulcs, Andrejs Čakste, Gustavs 
Lielkalns. Veicis reisus no Rīgas uz Rīgas 
līča Vidzemes piekrastes ostām. 1926. gada 
9. septembra “Neubad” bija ceļā no Rīgas 
uz Saulkrastiem ar 40 pasažieriem un 45 t 
preču labības kravu. Aiz Daugavgrīvas bākas 
“Neubad” iegrime sāka strauji palielināties. 
Kapteiņa Gustava Lielkalna pūles iegriezt 
“Neubad” krasta virzienā un uzsēdināt sēklī 
bija nesekmīgas. Apmēram 3 km no krasta 
pretī Vecāķiem “Neubad” nogrima. Kap-
teinis, tvaikonim grimstot, ieskalots jūrā, 
izglābās (līdz pilnīgai “Neubad” nogrimša-
nai tā vadību pārņēma stūrmanis Mārtiņš 
Erdmanis). Pārējie 10 apkalpes locekļi un 
vairums pasažieru gāja bojā. “Neubad” bojā-
ejas cēloņus izmeklēja kuģu būves speciālists 
Č. Klārks. Katastrofas galvenais cēlonis bijis 
“Neubad” priekšgalā labajā pusē vaļā atstāti 
2 iluminatori. 1938. gadā “Neubad” izcelts 
un 1939. gadā sagriezts lūžņos.

D. Gurtiņa
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Tvaikonis “TEODOR”

Tvaikoņu satiksme Saulkrastu piekrastes ūdeņos

Tvaikonis “KAIJA”
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Cik ātri steidzas laiks, tā vien šķiet, 
ka nesen vēl bija vasaras gaišās dienas 
un agro rītu burvīgums, bet, pilnu klē-
pi ar raibraibām lapām ņēmis, garām 
jau aizsteidz rudens. Līdz ar krēslaina-
jiem novakariem atnācis arī veļu laiks, 
kad steidzam padarīt to, ko neesam 
paspējuši lietainā un vēsā laika dēļ. 
29. oktobrī Saulkrastu kapsētā pulcējās 
darbīgi cilvēki uz ikkgadējo rudens 
talku. Nu jau tas kļuvis par tradīciju – 
pirms Svecīšu vakara sakopt kapsētas 
teritoriju.

Darbs ir padarīts, un es vēlos pa-
teikt paldies tiem, kas ar labu garastā-
vokli un kārtīgu darbu palīdzēja sapost 
kapsētu. Paldies Viktorijai Lūsei, Rasmai 
Garklāvai, Mārai Bērziņai, Dzelmei Ko-

sītei, Janinai Sprincei, Jevgenijam Gra-
bčikam, Ēvaldam Krūkliņam, Farim 
Kučinskim, Andrejam Ņesterovam, Zie-
donim Skrīvelim un Aleksim Ulmanim.  
Paldies gribu pateikt arī tiem, kas visa gada 
garumā atbalstījuši un palīdzējuši veikt ne-
plānotus darbus Kapu saimniecības labie-
kārtošanā, – A. Kursītim un G. Zonbergam. 
Un visbeidzot – nu jau 28 gadu Saulkrastu 
kapsētā tiksimies pie savu mīļo, mūžībā 
aizgājušo atdusas vietām, tāpēc atgādinu –  
SVECĪŠU VAKARS gaidāms svētdien,  
28. novembrī, plkst. 15.00. 

Pašas skaistākās jūrmalas priedes 
Mīlestības mūžību redz, 
Kas ik novembri kritušām lapām 
Pāri svecīšu tūkstošus dedz.

Kapu saimniecības pārzine 
Selga Osīte 

16.–17. oktobrī notikušajā starptau-
tiskajā džudo turnīrā Saulkrastu spor-
ta centrā pulcējās 450 jauno sportistu 
no 6 valstīm. Dalībnieku vidū bija arī  
10 saulkrastieši. Vislabāk veicās Valte-
ram Jenertam, kurš izcīnīja 1.vietu. Ot-

rajā vietā ierindojās Artūrs Kisiļevskis, 
Trešajā vietā – Tomass Teterovskis un 
Jurģis Strazdiņš. Pavisam nedaudz līdz 
pjedestālam pietrūka Kristoferam Astaf-
jevam un Emīlam Kisiļevskim – attiecīgi 
5. un 7. vieta.

16. oktobrī VJMMS audzēknis Artūrs 
Augstmanis un absolvente Ilva Ļevčono-
ka piedalījās vokālistu un instrumentālistu 
konkursā “Uzlecošās zvaigznes Kremlī”. 
Konkursu organizē Starptautiskais talan-
tu centrs un Starptautiskais V.Spivakova 
fonds, tā patronese ir Krievijas Pirmā lē-
dija Medvedjevas kundze. Tika aicināti 
piedalīties talantīgākie bērni un jaunieši 
līdz 25 gadiem, pēc nominācijām – aka-
dēmiskā dziedāšana un klasiskā mūzika, 
kā arī etnisko darbu izpildījums vokālam 
un instrumentiem mūsdienu interpretā-
cijā. Latvijas reģionālais konkurss notika 
Rīgā, J. Mediņa mūzikas vidusskolā. Visi 

dalībnieki – pianisti, vijolnieki, akordeonisti  
u. c. – piedalījās kopīgā konkursā.  
A. Augstmanis konkursā piedalījās kā so-
lists (akordeons, skolotāja J. Ancāne), bet 
kopā ar I. Ļevčonoku (klavieres) – duetu 
kategorijā. Izpildot V. A. Mocarta Sonāti 
Fa mažorā, Artūrs izpelnījās starptautiskās 
žūrijas ļoti augstu atzinību un tika aici-
nāts izpildīt papildu pieteikto skaņdarbu –  
A. Kalniņa “Rudens”. 

17. oktobrī Rīgā Vernisāžas centrā no-
tika svinīga konkursa uzvarētāju apbalvo-
šana. A. Augstmanis saņēma diplomu par 
iegūto 1. vietu! Apsveicam visus laureātus!

Ieva Lazdauska

14. oktobrī Zvejniekciema vidussko-
lā uz pirmo tikšanos šajā mācību gadā 
sanāca jaunievēlētā Skolas padome. 
Saskaņā ar Skolas padomes darbības 
reglamentu kandidāti šim darbam tika 
izvirzīti Zvejniekciema vidusskolas 
vecāku kopsapulcē. Skolas padomē 
darbojas arī divi skolotāji, skolas direk-
tors un Skolēnu līdzpārvaldes pārstāve 
Daina Kosīte.

Pirmajā tikšanās reizē vecāku pārstāvji 
(Sigita Šulte Jana Picalcelma, Inta Ārgale, 
Pauls Ābele, Andris Bērziņš) pauda sa-
vus vērojumus par pedagoģiskā proecesa 
norisi skolā, kā arī izteica priekšlikumus, 
kas, pēc viņu domām, būtu pilnveido-
jams. 

Daži no jautājumiem, par kuriem 
tika runāts un diskutēts: skolēnu drošī-
ba starpbrīžos, kad viņi dodas uz tuvējo 
veikalu vai vēlas pavizināties ar velosipē-
diem, motorolleriem; kā papildināt sko-
las kafejnīcas piedāvājumu, lai skolēni 
varētu iegādāties ne tikai garšīgu, bet arī 
veselīgu pārtiku; kā dažādot ārpusstun-
du nodarbības, lai tajās atbilstoši savām 
interesēm iesaistītos pēc iespējas vairāk 
bērnu; vai mācību ekskursijas ir obligātas. 

Pēc visu klātesošo dažādo viedokļu 
uzklausīšanas tika secināts, ka Skolas 
padomei darba būs gana, tādēļ nāka-
mā tikšanās, kad arī tiks ievēlēts Skolas 
padomes vadītājs (no vecāku pārstāv-
jiem) un sadalīti pienākumi, tiek plānota  
9. novembrī plkst. 18.00. 

Veļu laikā

Rudens talkas dalībnieki

Darbu sāk jaunievēlētā 
Skolas padome

Saulkrastiešiem labi panākumi 
starptautiskajā džudo turnīrā Saulkrastos

VJMMS audzēknes – 
Taivānas vizuālās mākslas 
konkursa laureātes

Oktobrī VJMMS audzēknes Elza Kalniņa 
un Milda Martinsone saņēma priecīgu ziņu 
no Taipejas misijas Latvijā par diplomu ie-
gūšanu 41. Starptautiskajā vizuālās mākslas 
konkursā Taivānā. Konkursa tēma bija brīva, 
E. Kalniņa zīmēja darbu “Svinības pludma-
lē”, bet M. Martinsone – “Ķīniešu mirušo 
piemiņas svētki”. Konkursā šogad piedalījās 
ap 10 000 darbu no 48 valstīm. Ik gadus 
Latvija ir diplomēto darbu līdere pasaulē. 
Šogad Latvija saņēma 22 diplomus un 4 me-

daļas, mūsu valsti par 1 medaļu apsteigusi 
tikai Japāna. Šis fakts pierāda, cik nozīmī-
ga Latvijas vārda popularizēšanā pasaules 
mērogā var būt bērnu mākslas izglītība.  
22. oktobrī abas VJMMS audzēknes un viņu 
vecāki, skolotājas M. Alena un V. Grīnberga 
tika aicinātas uz Rīgu, restorānu “Sokrāts”, 
kur notika svinīgas vakariņas un Taipejas 
misijas vadītājs Deivids Vangs apsveica uz-
varētājus, pasniedza diplomus.

Ieva Lazdauska

A.Augstmanim – jauns 
sasniegums konkursā
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Skolotāja J. Ancāne (no labās),  
A. Augstmanis un konkursa 
meistarklašu vadītājs pianists 
un vijolnieks M. Kaziniks



Zobārstniecības 
pakalpojumi bērniem

Sakarā ar izmaiņām MK noteikumos 
par bērnu zobārstniecības apmak-
sām, lūgums vecākiem, kuriem ir 
piešķirts trūcīgas ģimenes statuss, lai 
bērni līdz 18 gadu vecumam varētu 
saņemt bezmaksas zobārstniecības 
pakalpojumus SIA “Saulkrastu zob-
ārstniecība”, apmeklējot zobārstu, 
līdzi ņemt pašvaldības Sociālā die-
nesta izsniegto trūcīgas ģimenes 
statusa izziņas kopiju.

Uzmanību!
Sākumskolas skolēni atraduši 

fotoaparātu. Interesēties pie skolas 
dežurantes Saulkrastu sākumskolā, 

Raiņa ielā 6.

saulkrastu novada dome 
izsaka līdzjūtību aizsaulē 

aizgājušo tuviniekiem
rasma līga liepiņa
21. 10. 1932.–27. 09. 2010.
valdis auza
17. 03. 1952.–30. 09. 2010.
andris kuršs
20. 10. 1940.–13. 10. 2010.
aija zariņa
4. 12. 1959.–14. 10. 2010.
eugeņjušs sivickis
1. 07. 1953.–17. 10. 2010.
benita brigita Āboliņa
6. 08. 1945.–23. 10. 2010.

saulkrastu novada dome 
sirsnīgi sveic nozīmīgajā 

jubilejā
Laimdotu Kāpiņu,

Teklu Ezergaili,
Mirdzu Lāci,

Nikolaju Bakalovu,
Gunāru Ieviņu,
Ainu Bērziņu,
Zinaidu Ozolu,
Rasmu Dzelzs,
Jāni Gruduli,
Loniju Ārgali,

Mārtiņu Zariņu,
Zentu Sarkani,

Anatoliju Mihejevu,
Ainu Skuju,

Silviju Rolmani,
Nelliju Baņķieri,
Ritu Džeņevu,
Laimu Dzeni,

Anitu Anžjāni,
Kapitaļinu Žubuli,

Josifu Suščeņu,
Mārtiņu Rušu,
Intu Puriņu,

Jāni Brici!
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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!

septembra beigās un oktobrī 
reģistrētie jaundzimušie

gustavs rudzītis
Hārdijs namejs odiņš

raitis satiks

sarīkojumi
trešdien, 17. novembrī, plkst. 19.00 kul-

tūras namā “Zvejniekciems” LR Proklamēšanas 
92. gadadienai veltīts svinīgais sarīkojums “I 
Kurzeme, i Vidzeme, i Latgale mūsu”. Pēc sa-
rīkojuma svētku balle kopā ar K. Krievkalna 
mūziķiem, Elīnu Krastiņu un DJ Gati. Ieejas 
sarīkojumā brīva.

Ceturtdien, 18. novembrī, plkst. 21.00 visi 
saulkrastieši aicināti piedalīties akcijā “3dar-
bi” – dziesma. Kopā ar latviešiem visā pasaulē 
dziedāsim Latvijas valsts himnu un sildīsimies 
pie ugunskura. Pasākums notiks Bīriņu ielas 
galā, izejā uz jūru.

sestdien, 20. novembrī, no plkst. 10.00 
līdz 14.00 atvērto durvju diena Saulkrastu 
bibliotēkā.

Aicinām ikvienu interesentu – esošo vai 
topošo bibliotēkas lasītāju, apmeklētāju, apmek-
lēt bibliotēku. Jums tiks atbildēts uz ikvienu 
jautājumu, kas saistīts ar bibliotēku. Pl. 12.00 
Saulkrastu bibliotēkā izstādes “Biblioterapija – 
grāmatu spēks” atklāšana. Vēsturiskā atskatā 
ideja par dziedināšanu ar grāmatām – biblio-
terapiju – ir pazīstama kopš pirmajām bibliotē-
kām Senajā Grieķijā, kur Tēbu bibliotēkas durvis 
rotāja uzraksts “Dvēseles dziedināšanas vieta”.

Piektdien, 26.  novembrī, plkst. 18.00 
Saulkrastu bibliotēkā nodarbību cikls “Iepa-
zīsti sevi”. Tēma “Cik vajadzīgs es esmu savam 
pieaugušajam bērnam?” Vada Sarmīte Frišfelde. 
Laipni aicināts ikviens interesents!

sestdien, 27. novembrī, plkst. 18.00 kultū-
ras namā “Zvejniekciems” – “Saulkrastes rajons 
pirms sešdesmit gadiem”, kurā uz tikšanos aici-
nāti bijušo Saulkrastes rajonā ietilpstošo ciemu 
mākslinieciskie kolektīvi. 

sestdien, 27.  novembrī, plkst. 16.00 
Saulkrastu centrā, Bīriņu ielas izejā uz jūru, 
Ziemassvētku egles iedegšana. Šoreiz aicinām 
visus saulkrastiešus atbalstīt labdarības akciju 
“Eņģeļi pār Latviju”, mājās pagatavojot labestības 
eņģeli, kurš varētu kļūt par pilsētas rotu Zie-
massvētku gaidīšanas laikā! Kā jau tradicionāli, 
Saulkrastu uzņēmēji visus klātesošos cienās ar 
piparkūkām un karstu tēju.

sestdien, 4. decembrī, plkst. 18.00 kultūras 

namā “Zvejniekciems” gadskārtējais Latvijas 
senioru deju kolektīvu koncerts “Sadancošana, 
ziemas Saulgriežus gaidot”.

izstādes
Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas 

skolas Saulkrastu un Zvejniekciema mākslas 
nodaļu audzēkņu darbu izstāde “Gleznošana” 
Saulkrastu novada Domes 2. stāva foajē, sākot 
no 9. novembra.

no 13. novembra kultūras nama “Zvej-
niekciems” mazajā zālē gleznu izstāde “Jūra, 
Saulkrasti, jūra”, kurā vienkopus būs skatāmi 
2009. Un 2010. gada Saulkrastu gleznotāju ple-
nēru dalībnieku darbi.

svētdien, 14.  novembrī, plkst. 14.00 
Saulkrastu Domes zālē tiek atklāta Harija Ze-
mīša un studijas “Fotomobilizācija” jaunā foto-
izstāde “Cilvēki Saulkrastos”. Šoreiz mākslinieki 
piedāvās to cilvēku fotoportretus, kuri dzīvo un 
ir Saulkrastos. 

izrādes
sestdien, 13. novembrī, plkst. 19.00 kul-

tūras namā “Zvejniekciems” divas teātra stu-
dija “Sliede” aicina visus teātra mīļotājus, kad 
ikvienam interesentam būs iespēja kultūras 
namā “Zvejniekciems” skatīt divas pirmizrā-
des – Zitas Neimanes, PA “Saulkrastu kultū-
ras un sporta centrs” teātra studijas vadītājas, 
iestudējumā Zanes Šintas viencēlienu “Nakts, 
gulta un divas meitenes” biedējoši un mūsu 
novadnieka, saulkrastieša Normunda Rudzīša 
lugas “Ceļš. Sešas sarunas “ fragmentus. 

Ceturtdien, 2.  decembrī, plkst. 19.00 
Zanes Daudziņas monoizrāde “Tāda es esmu”. 
Biļešu iepriekšpārdošana k/n “Zvejniekciems”; 
Saulkrastu sporta centrā un Biļešu Paradīzes ka-
sēs no 15. novembra! Biļešu cenas Ls 4, 5 un 6.

saulkrastu novada bibliotēka mīļi aicina 
ikvienu interesentu sestdien, 4. decembrī, 
doties ar autobusu uz teātra izrādi “leo. Pē-
dējā bohēma”.

Biļetes cena Ls 5,40 + maksa par autobu-
su. Izbraukšana plkst. 10.00 pa maršrutu Zvej-
niekciema vsk.–Saulkrasti–Rīga. Informācija 
bibliotēkā vai pa tālruni 67951502, 29625609.

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 
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Pensionāru aktivitātes

sports
abl spēles:
 ■ svētdien, 16. novembrī, Saulkrasti–Rīga/

Pārdaugava;
 ■ otrdien, 7. decembrī, Saulkrasti–VEF.

Spēļu sākums plkst. 20.00. Skatītājiem at-
kal būs loterija, un sadarbībā ar bāru “Mezgls” 
būs divas galvenās balvas. Savukārt Saulkrastu 
komandas spēlētāju kartītes var izrādīties vēl 
vērtīgāks guvums, jo sezonas noslēgumā tam, 
kurš būs sakrājis mūsu komandas piecinieku, 
tiks superbalva. Ieeja un loterija bez maksas.

latvijas meistarsacīkstes florbolā, 2. līga:
 ■ svētdien, 21.  novembrī, plkst. 18.00 

Saulkrastu sporta centrā Saulkrasti–Devils United;
 ■ svētdien, 28. novembrī, plkst. 18.00 FK 

Saulkrasti–Inčukalns.
Aicināti līdzjutēji, ieeja bez maksas.
saulkrastu čempionāts novusā, 5. posms – 

sestdien, 20. novembrī, plkst. 11.00 Saulkrastu 
sporta centrā.

saulkrastu čempionāts galda tenisā, 
5. posms – svētdien, 21. novembrī, plkst. 11.00 
Saulkrastu sporta centrā. 

saulkrastu kausa izcīņa šautriņu meša-
nā, 11. posms – sestdien, 27. novembrī, plkst. 
19.00 Saulkrastu sporta centrā.

saulkrastu čempionāts zolītē, 5. posms – 
svētdien, 28. novembrī, plkst. 11.00 kultūras 
namā “Zvejniekciems”.

Oktobrī Saulkrastu pašvaldības policijas 
darbinieki par dažādiem pārkāpumiem aiz-
turējuši 15 personas. 7 personas nogādātas 
RRPP Saulkrastu iecirknī tālāku darbību 
veikšanai, bet astoņas personas  – savās 
dzīvesvietās.

Divos gadījumos uzsākta lietvedība ad-
ministratīvā pārkāpuma lietā par rakšanu 
uz pašvaldības ceļiem.

Saulkrastu novada pašvaldības
 policijas priekšnieks V. Kalniņš

sestdien, 20. novembrī, plkst. 10.30 
kolektīvs teātra apmeklējums Rīgā – 
izrāde “Leo. Pēdējā bohēma”.

otrdien, 7. decembrī, plkst. 13.00 
Domes zālē ikmēneša tikšanās. 
Temats – “Palīdzi sev”. 
Piedalīsies dziednieks O. Peipiņš.

svētdien, 9.  janvārī (2011. g.), 
izrādes “Agrā rūsa” 
kolektīvs apmeklējums Valmieras teātrī.

Par pašvaldības 
policijas paveikto 

oktobrī

Ielūdzam jūs uz Svētā Tēva sūtņa Baltijas valstīs Nuncija V. E. arhibīskapa Luidži 
Bonacci vizitācijas svēto misi svētdien, 21. novembrī, plkst. 11.00 Saulkrastu 
Romas katoļu baznīcā.      Prāvests Agris Klovāns

Slimnīcas informācija
saulkrastu slimnīca un poliklīnika 

strādās sestdien, 13.  novembrī, 
savukārt piektdien, 19. novembrī, – 
brīvdiena.


