
Gatavi jaunajam mācību gadam 
Septembris ir ne vien rudens 
pirmais mēnesis, bet arī 
jaunā mācību gada sākums. 
Šo mācību gadu Saulkrastu 
izglītības iestādes sākušas ar 
pozitīviem jauninājumiem, kas 
būs kvalitatīvs ieguldījums kā 
mācībās, tā arī vidusskolu un 
bērnudārza vides sakārtošanā.

Pirmsskolas izglītības iestādi “Rū
ķītis” šogad apmeklēs vairāk nekā 
200 bērnu 11 grupās. Ir izveidota 
jauna grupiņa “Spārīte”. Vasarā 
tika izremontētas divas grupas un 
viena nojume. Vairākas grupu tel
pas tika labiekārtotas – iegādātas 
jaunas mēbeles divu grupu telpās, 
vienā garderobē, kā arī trīs grupu 
virtuvītēs. Tāpat grupās ir atjau
noti mīkstā inventāra  – gultas 
veļas, dvieļu, paklāju – un trauku 
krājumi un arī cits nepiecieša
mais inventārs. Katra grupa saņē
ma jaunu mācību līdzekli.

Bērnudārza virtuves blokā 
nomainītas un uzstādītas jaunas 
iekārtas: kartupeļu mizojamā 
mašīna, cepeškrāsns un lielā pan
na cepšanai, nomainot veco, vēl 
no pagājušā gadsimta 80. gadiem 
lietoto virtuves tehniku. 

Vairākās telpās ir veikts kos
mētiskais remonts, atsvaidzinā
tas daudzas telpas un nojumes, 
ko kopīgiem spēkiem paveica 
iestādes darbinieki un bērnu ve
cāki. Bērnudārza vadītāja Sanita  
Tīberga izsaka pateicību vecā
kiem, kuri atrada laiku palīdzēt 
labiekārtošanas darbos.

Saulkrastu vidusskolai šogad 
ir nozīmīga gadskārta – skola 
atzīmē 100 pastāvēšanas gadus. 
“Saulkrastu Domes Ziņu” lasī
tāji jau vairākus mēnešus var 
iepazīties ar skolas tapšanas un 
skolēnu izglītošanas bagāto un 
interesanto vēsturi. Skolas pa
stāvēšanas laikā ir notikušas 
dažādas pārmaiņas ne vien mā
cībās, bet arī skolas ēkā un tās 
apkārtnē, kas turpinās arī tagad. 
Lai nodrošinātu drošu un ērtu 
piekļuvi skolai, ir rekonstruēts 

betona bruģ akmens ceļš Smilšu 
ielā, kā arī rekonstruēts apgais
mojums starp Ainažu un Smilšu 
ielu. Turpinās vasarā iesāktie 
skolas aktu zāles remontdarbi. 
Mācību telpās ir veikti kosmē
tiskie remonti. Lai nodrošinātu 
mūsdienīgas mācības, visas kla
ses ir modernizētas. Tajās ir pie
ejami interaktīvie bloki, tostarp 
interaktīvās tāfeles un digitālie 
projektori.

Savukārt Zvejniekciema vi
dusskolā ir izveidotas jaunas bib
liotēkas – lasītavas telpas, kurās 
pašlaik norit pēdējie labiekār
tošanas darbi, izvietotas jaunas 
mēbeles. Ir izremontēts latviešu 
valodas kabinets, kā arī ir centrā
lā gaiteņa griesti un tā apgaismo
jums. Skolas virtuvē ir paveikts 
kosmētiskais remonts un atjau
nots grīdas segums sporta zālē. 
Lai vienkāršotu nokļuvi Zvejniek

ciema vidusskolā un Vidzemes 
jūrmalas Mūzikas un mākslas 
skolā, oktobrī tiks pabeigta gājēju 
ietves izbūve gar Bērzu aleju un 
Atpūtas ielā. 

Vidzemes jūrmalas Mūzikas 
un mākslas skolas telpās, kas at
rodas domē, cokola stāvā ir izbū

vētas jaunas tualetes un tuvākajā 
laikā tiks remontēta viena klase.

Arī Saulkrastu jauniešu ini
ciatīvas centra (SJIC) telpās ir no
tikušas pārmaiņas, ir palielinājies 
telpu skaits. Līdzšinējās vienas 
vietā tagad ir pieejamas trīs izre
montētas telpas, kurās tiksies no

vada radošie un aktīvie pusaudži 
un jaunieši. SJIC telpas atrodas 
kultūras namā “Zvejniekciems”. 

Saulkrastu novada dome no
vēl visiem audzēkņiem un sko
lēniem, pedagogiem, vecākiem 
veiksmīgu un radošu mācību 
gadu!
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Saulkrastu vidusskolas ķīmijas skolotāja Ruta Grabčika 
modernizētajā kabinetā.

Jaunās grupiņas “Spārīte” telpa.

Sākoties jaunajam mācību gadam, skolas saņēma dāvanu – novada karogu. Novada domes priekšsēdētāja vietnieks Normunds Līcis un 
Zvejniekciema vidusskolas direktors Andris Dulpiņš. Foto no domes arhīva

Meklējam labākos!
Saulkrastu novada dome līdz 
30. septembrim aicina iesniegt 
priekšlikumus Atzinības 
rakstu piešķiršanai, iesniedzot 
rakstisku ierosinājumu 
Saulkrastu domē.

Atzinības raksts ir Saulkrastu paš
valdības apbalvojums, ko piešķir 
par nozīmīgiem ieguldījumiem 
vai sasniegumiem Saulkrastu paš
valdības labā par konkrētu laika 
posmu (iepriekšējo gadu) šādās no
minācijās – sabiedriskais darbs, iz
glītība, kultūras, sports, tautsaim
niecība, sociālā aprūpe, drošība,  

uzņēmējdarbība, medicīna, mece
nātisms, starptautiskā sadarbība, 
arhitektūra, vides aizsardzība, ap
kalpojošā sfēra, kā arī par mūža 
ieguldījumu. Tāpat ir īpaša gada 
nominācija. Izsniedzot Atzinības 
rakstu, tā saņēmējam tiek izmak
sāta vienreizēja naudas balva no 
vienas puses līdz divu minimā
lo mēnešalgu apmērā, savukārt 
mūža ieguldījuma nominācijā – 
trīs minimālo mēnešalgu apmērā.

Apbalvojumu var piešķirt fi
ziskai personai, juridiskai perso
nai, Saulkrastu novada domes in
stitūcijai, pašdarbības kolektīvam,  

sporta kolektīvam. Ierosinājumus 
izskata Saulkrastu novada domes 
apbalvojumu komisija.

Tiesības ieteikt apbalvo
šanai citu personu, iesniedzot 
Saulkrastu novada domē rakstis
ku ierosinājumu, ir fiziskai perso
nai, juridiskai personai, biedrībai, 
deputātu komitejai, pašvaldības 
konsultatīvai padomei, darba 
kolektīvam, pašdarbības kolektī
vam, sporta kolektīvam. 

Ierosinājumā par apbalvoša
nu jānorāda:

•	 apbalvojamās	 personas	
vārds, uzvārds, personas kods, 

dzīvesvieta, nodarbošanās vai 
juridiskās personas vai kolektīva 
nosaukums, reģistrācijas numurs, 
adrese vai darbības vieta;

•	 vispusīgs	 to	 nopelnu	 ap
raksts, par kuriem ierosina apbal
vošanai;

•	 iesniedzēja	 ierosinājums	
apbalvojuma veidam;

•	 ziņas	par	iesniedzēju:	vārds,	
uzvārds, personas kods, dzīves
vieta, nodarbošanās (juridiskām 
personām – nosaukums, reģistrā
cijas numurs un juridiskā adrese, 
kolektīviem – nosaukums un ad
rese vai darbības vieta).

Pievērsiet uzmanību!
Fiziskas personas ierosinā-

jumam par personas apbalvoša-
nu jāpievieno vismaz piecu citu 
personu atsauksmes (atsevišķas, 
nevis parakstītas vienā doku-
mentā) par apbalvošanai ierosi-
nāto personu.

Pārējiem ierosinājumiem, 
kas nav fiziskas personas ie-
sniegti, jāpievieno protokola 
izraksts no sanāksmes, kurā no-
lemts izvirzīt apbalvojumam.

Gaidām jūsu ierosinājumus!

Saulkrastu novada dome
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Pasaules dabas krāsas 
un formas gobelēnos
Olaines vēstures un mākslas mu
zejā 21. augustā tika atklāta Vidze
mes jūrmalas Mūzikas un mākslas 
skolas (VJMMS) Saulkrastu māks
las nodaļas vadītājas, skolotājas 
Rasas Grāmatiņas tekstiliju perso
nālizstāde “Noskaņas gobelēnos”. 
Mākslinieci apsveikt bija ieradu
šies kolēģi un draugi no Saulkras
tiem, Rīgas, Olaines folkloras 
kopa “Dzedzieda”, izstādi atklāja 
muzeja direktore Ārija Spunde.

Rasa Grāmatiņa (dz. Cīrule)  
Olainē pavadījusi bērnību un 
pusaudzes gadus. 1988. gadā bei
gusi Latvijas Mākslas akadēmijas 
tekstilmākslas nodaļu profesora 
Rūdolfa Heimrāta meistarklasē 
ar diplomdarbu “Ķekatas”. Kopš 
1984. gada dzīvo Saulkrastos un 
14 gadus strādā par skolotāju 
Vidzemes jūrmalas Mūzikas un 
mākslas skolā. Rasa pazīstama ar 
konsekventu radošumu, profe
sionālismu mākslas pedagoģijā, 
harmonisku ikdienas saskarsmi 
ar audzēkņiem, pietāti pret au
dzēkņu domām, idejām.

Stelles un aušana ir Rasas lie
lākā aizraušanās un vaļasprieks, 
ļaujot izpausties krāsu nianšu un 
auduma faktūru saspēlēs. Gobe
lēni vairākkārt izstādīti Saulkrastu 
pilsētā, Tekstilmākslas asociācijas 

izstādēs, dažādās miniatūrteksti
liju izstādēs. Māksliniece sadarbo
jusies ar Dekoratīvās mākslas un 
dizaina muzeja galeriju “Apsīda”, 
darbi ir aizceļojuši arī aiz Latvijas 
robežām.

Personālizstādē, kas ir līdz 
šim lielākā mākslinieces radošo 
darbu skate, blakus retrospektī
viem darbiem aplūkojami jaunā
kie gobelēni, pavisam 26. Iedves
ma tekstilijām rasta dabas ainavu 
dažādībā, Latvijas gadalaiku īpa
šajā skaistumā, augu formu un 
krāsu bagātībā, ceļojumos. Iecie
nīta tēma ir ziedi. Gobelēnos no
skaņa top ar dažādu dziju krāsu, 
toņu un faktūru palīdzību.

Vieni no labākajiem Pierīgā
Savā izlaiduma dienā 16. jūnijā 
no skolas atvadījās 25 Saulkrastu 
vidusskolas absolventi. Tie bija 
īpaši bērni klases audzinātājai 
Inesei Ābolai, jo klasē bija 
deviņas meitenes un 16 puiši, 
un ar viņiem visiem kopā 
pavadīti vairāki skaisti un 
piedzīvojumu pilni gadi. 

Šī gada beidzēji izcēlās ar īpašu sa
biedrisko aktivitāti – vairāk nekā 
puse skolēnu regulāri piedalījās 
skolas pasākumos gan muzicējot, 
gan dziedot, gan spēlējot teātri 
un nepieciešamības gadījumā arī 
dejojot. Jaunieši labprāt piedalījās 
ārpusskolas konkursos, piemēram, 
“Prāta vētras” videoklipu konkursā, 
ZZ čempionātā, kur klase ieguva 
Precīzākās futbolkomandas nosau
kumu. Absolventu vidū ir daudz 
labu sportistu. Labus rezultātus 
orientēšanās sportā ir guvusi Anna 
Madara Pērkone, florbolā – Dāvis 
Šmitiņš, basketbolā – Valdis Pavļiks. 
Absolventi bija ne tikai sabiedris
ki aktīvi, bet arī labi mācījās, tāpēc 
četri no viņiem izlaidumā saņēma 
LR Ministru prezidenta V. Dom
brovska pateicības vēstuli par teica
mām sekmēm. Pirmo reizi atestātu 
par vidējo izglītību ieguva arī trīs 
neklātienes klases absolventi.

Pierīgas Izglītības, kultūras 
un sporta pārvaldes organizētajā 
konferencē Saulkrastu vidusskola 
tika izcelta kā otra labākā Pierīgas 
novada skola, vērtējot izglītoja
mo augstos sasniegumus (A, B, C 
līmenis) centralizētajos eksāme
nos. Eksāmenu vērtējumi liecina 
par skolēnu un skolotāju pašaiz
liedzīgo ikdienas mācību darbu.

Beidzot vidusskolu, bija jākār
to trīs valsts obligātie centralizē
tie eksāmeni: latviešu valodā un 
literatūrā, svešvalodā (angļu va
lodā vai krievu valodā) un mate
mātikā, kā arī viens valsts pārbau
dījums pēc brīvas izvēles. Kopā 
centralizēti vērtēti 95 Saulkrastu 
vidusskolas absolventu darbi: ar 
A līmeni novērtēti 12 darbi, tas ir, 
14 procenti, ar B līmeni – 24 darbi 
(25 procenti), ar C līmeni – 35 dar
bi (37 procenti), ar D līmeni – 21 
darbs (22 procenti), ar E līmeni – 
2 darbi (2 procenti). F līmeni nav 
ieguvis neviens absolventa darbs.

Augstākos A, B un C līmeņus 
saņēmuši 72 eksāmena darbi (75,7 
procenti), un tas ir labs skolēnu 
zināšanu rādītājs.

23 jaunieši, tas ir, 92 procenti, 
nolēmuši mācīties tālāk un iestā
jušies augstākajās mācību iestādēs 
un koledžās. Latvijas Universitātē 
mācības sāks pieci jaunieši – So
ciālo zinātņu fakultātes infor

mācijas pārvaldības programmā, 
Ģeogrāfijas un zemes zinātņu fa
kultātes ģeogrāfijas programmā, 
Vides zinātnes fakultātē vides zi
nātnes programmā un divi jaunie
ši Vēstures un filozofijas fakultātē 
vēstures programmā. Pieci jaunie
ši būs Rīgas Tehniskajā universitā
tē – Elektronikas un telekomuni
kāciju fakultātē telekomunikāciju 

programmā, Datorzinātnes un in
formācijas tehnoloģiju fakultātē 
elektrotehnoloģiju datorvadības 
programmā, Inženierekonomikas 
fakultātē loģistikas uzņēmējdar
bības programmā, Transporta un 
mašīnzinību fakultātē aviācijas 
transporta programmā, Būvnie
cības fakultātē būvinženiera pro
grammā. Divi jaunieši mācīsies 

Latvijas Lauksaimniecības uni
versitātē – Lauku inženieru fakul
tātē vides un ūdenssaimniecības 
p ro grammā, Meža fakultātē mež
inženiera programmā. Divi jaunie
ši studēs Vidzemes Augstskolā –  
Tūrisma un viesmīlības fakultātē 
tūrisma gida programmā, Sociālo 
zinātņu fakultātē žurnālistikas 
programmā. Divi jaunieši devušies 
uz Ventspils Augstskolu mācīties 
Tulkošanas fakultātes program
mā – par angļu, vācu, krievu va
lodas tulku. Pa vienam jaunietim 
būs Banku augstskolā uzņēmēj
darbības vadīšanas programmā, 
Rēzeknes Augstskolā Humanitā
ro un juridisko zinātņu fakultātē 
vēsture, Mārstrihtas Universitātē 
Nīderlandē Kultūras un sociālo 
zinātņu fakultātes politoloģijas 
programmā, Alborgas Universitā
tē Dānijā eksporta un tehnoloģiju 
menedžmenta programmā. Divi 
jaunieši profesijas apgūs Alberta 
koledžā (tiesībzinātnes un grā
matvedību), viena jauniete Rīgas 
Medicīnas koledžā (māszinības). 
Jauniešiem nopietnā attieksme 
pret mācību darbu ir sagādājusi 
gandarījumu, jo 15 no viņiem mā
cīsies par budžeta līdzekļiem. Divi 
absolventi nolēmuši strādāt. Viens 
no viņiem pirms darba sākšanas 
Rīgas pašvaldības policijā apmek
lēs profesionālos kursus. 

Saulkrastu vidusskolas peda
gogu kolektīvs pateicas vecākiem 
par sapratni, atbalstu un sadarbī
bu. Savukārt jauniešiem vēl iztu
rību un veiksmi, sākot studijas vai 
darba gaitas.

Antra Tilnere

Augstāko A, B un C līmeņu salīdzinājums procentos  
Saulkrastu vidusskolā un valstī centralizētajos eksāmenos 2012. gadā
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Jaunieši apseko jūras piekrasti
27. jūnijā Vides izglītības fonds 
atklāja Baltijas jūrai veltītu so
ciālo kampaņu “Mana jūra”. Pēc 
atklāšanas pasākuma komanda 
devās uz LietuvasLatvijas piero
bežu, lai sāktu vairāk nekā 500 km  
garo Latvijas jūras robežas marš
rutu, dokumentējot, apkopojot 
un izzinot aktuālās jūras un pie
krastes vides problēmas.

Ikviens interesents varēja pie
vienoties šai entuziastu grupai, 
un katrs dalībnieks tika reģistrēts 
projekta vietnē.

24. jūlijā vairākiem aktīviem 

Zvejniekciema vidusskolas au
dzēkņiem skolotājas Svetlanas 
Grūbes vadībā bija iespēja iesais
tīties šajā kampaņā. 

Divdesmit septītajā kampa
ņas “Mana jūra” dienā dalībnieki 
ieradās Zvejniekciemā, kur vi
ņiem pievienojāmies mēs – jau
niešu grupa no Zvejniekciema 
vidusskolas. Mēs palīdzējām veikt 
monitoringu pludmalē pie mola, 
reģistrējām atrastos atkritumus 
tabulā, kas nebija viegls darbs, jo 
bija jānoskaidro, no kā veidojies 
katrs, pat vissīkākais gruzis. Vēl 

uzzinājām, kur un kā jānosaka 
GPS koordinātas pludmalē, un 
aktīvi līdzdarbojāmies.

28. jūlijā kampaņa “Mana 
jūra” noslēdzās Ainažos, tajā gū
tie rezultāti tiks apkopoti, un mēs 
noskaidrosim – cik tīra vai, tieši 
pretēji, netīra ir Baltijas jūras pie
kraste Latvijā. 

Ceru, ka turpmāk cilvēku in
terese par šādiem pasākumiem 
būs lielāka! Vairāk informācijas 
vietnē www.manajura.lv. 

Anete Kalniņa

Pašvaldības policijas paveiktais augustā 
Jau ilgāku laiku naktīs tika apkrā
soti vilcieni, kuri pa naktīm stā
vēja Saulkrastu dzelzceļa stacijā. 
Par notikumiem tika saņemta 
informācija no VPRRP Saulkras
tu iecirkņa un AS “Pasažieru vil
ciens”. Saulkrastu novada pašval
dības policijas darbinieki regulāri 
dažādos laikos veica reidus, lai 
notvertu pārkāpēju. 3. septembrī 
aptuveni pulksten trijos naktī 
policijas darbinieki, patrulējot 
Saulkrastu stacijas rajonā, ievēro
ja, ka pie vilciena vagoniem pies
lietas kāpnes, bet trīsas personas 
aizbēg dažādos virzienos, un uz
sāka pakaļdzīšanos. Vienlaikus  

tika izsaukti papildspēki no  
VPRRP Saulkrastu iecirkņa un 
SIA “Taipans”. Viens no iespēja
miem pārkāpējiem (iebraucējs no 
Polijas) tika aizturēts mežā “Sau
lītes” ciema rajonā. 

Augustā Saulkrastu pašvaldī
bas policijas darbinieki par atra
šanos sabiedriskā vietā alkohola 
reibumā aizturēja 14 personas, 
no kurām viens bija nepilngadīgs 
jaunietis, un par sīko huligānis
mu piecas personas.

4. augustā par telts celšanu, 
ugunskura kurināšanu, koku 
ciršanu Zvejniekciemā, kras
ta kāpu aizsargjoslā, aizturēti 

četri nepilngadīgi jaunieši un 
nogādāti VPRRP Saulkrastu po
licijas iecirknī tālāku darbību  
veikšanai.

18. augustā par mēģinājumu 
noplēst karodziņus ar Saulkrastu 
novada simboliku Ainažu ielā aiz
turēti trīs jaunieši.

Par īpašuma teritorijas un 
piegulošās teritorijas nesakopša
nu – zāles nenopļaušanu – sastā
dīti astoņi administratīvā pārkā
puma protokoli.

Valdis Kalniņš, 
Saulkrastu novada pašvaldības 

policijas priekšnieks

Saulkrastu vidusskolas absolventi un pedagogi izlaidumā. Foto no Saulkrastu vidusskolas arhīva

VJMMS Saulkrastu mākslas 
nodaļas vadītāja Rasa Grāmatiņa 
personālizstādes atklāšanā.  
Foto no Olaines VMM
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VSAA un NVA pieņemšanas laiki
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras darbinieks 

pieņems apmeklētājus 20. septembrī no plkst. 10 līdz 12 
Saulkrastu novada domē, 108. kabinetā.

Nodarbinātības valsts aģentūras darbinieki 
pieņems apmeklētājus 1. un 4. oktobrī no plkst. 10 līdz 15 

Saulkrastu novada domes zālē.

Visvairāk viesu – no pašu zemes
Apkopojot Tūrisma attīstības valsts 
aģentūras vienotās estatistikas 
datus, var secināt, ka līdz šī gada 
31. augustam Saulkrastu tūrisma 
informācijas centra (TIC) pakal
pojumus izmantojuši 3929 cilvēki. 
2011. gadā (visa gada garumā) TIC 
pakalpojumus izmantojuši 3334 cil
vēki. Sabiedriskās ēkas pakalpoju
mus līdz 31. augustam kopsummā 
izmantojuši 10 679 cilvēki.

Pēc apmeklējuma pirmajā 
vietā ierindojas pašmāju tūristi 
(1813), otrajā – Krievijas (783), tre
šajā – Lietuvas (407), ceturtajā –  
Vācijas (240), piektajā Igaunijas 
(168) un sestajā – tūristi no Zvied
rijas (62) un Somijas (57).

Visvairāk pilsētas viesus inte

resējusi informācija par apskates 
objektiem, par pasākumiem, par 
naktsmītnēm, par aktīvo atpūtu, 
par ēdināšanu, par sabiedrisko 
transportu u. c. Šogad ievērojami 
pieaudzis pieprasījums pēc in
formācijas par velonomām, velo
maršrutiem, par atpūtu ģimenēm 
ar bērniem un Vidzemes piekrasti. 

Pieprasītākie materiāli – bez
maksas Saulkrastu karte un ceļvedis, 
Vidzemes reģiona karte, Saulkrastu 
un Limbažu novadu maršruta kar
te, pasākumu programmas. 

Saulkrastu tūrisma infor
mācijas centrs sociālajos tīklos  
2012. gadā:

•	 www.draugiem.lv/saulkrastic – 
297 sekotāji;

•	 www.facebook.com/saulkrasti –  
375 sekotāji;

•	 www.twitter.com/saulkrastic – 
1020 sekotāji.

Neraugoties uz šīs vasaras lai
ka apstākļiem, tūrisma informā
cijas centrs 2012. gada trīs darba 
ceturkšņus vērtē kā veiksmīgus. 
Krietni palielinājies ne vien paš
māju, bet arī Krievijas, Lietuvas 
un Ziemeļvalstu tūristu skaits. 

Informējam, ka no 2012. ga
da 1. septembra līdz 2013. gada  
31. maijam Saulkrastu TIC un 
sabiedriskajām tualetēm mainīts 
darba laiks. Būsim atvērti darba 
dienās no pulksten 9 līdz 17, sest
dienās un svētdienas no pulksten 
10 līdz 16. 

Paldies Saulkrastu novada tū
risma uzņēmējiem par veiksmīgo 
sadarbību 2012. gada sezonā! 

Gita Memmēna, 
Saulkrastu tūrisma  
informācijas centrs

Kārtību sargā ar jaunu auto

Lai nodrošinātu kvalitatīvu paš
valdības policijas darbu, un, ņe
mot vērā, ka viens no diviem 
pašvaldības policijas rīcībā esoša
jiem automobiļiem bija tehniski 
kritiskā stāvoklī, jūlija beigās tika 
iegādāta jauna, speciāli pašvaldī
bas policijas vajadzībām aprīkota 
automašīna “Renault Trafic”. 

Automašīnas aizmugurē iz

būvēts izolators aizturēto ievie
tošanai. Mašīnā atrodas dator
komplekts ar videonovērošanas 
sistēmu, kurā ietilpst dažādas 
policijas darba nodrošināšanai 
nepieciešamās funkcijas, tostarp 
GPS navigācijas un pozicionēša
nas sistēma, divas video kame
ras, no kurām viena uzstādīta 
transporta līdzekļa priekšējā 
daļā un fiksē visus notikumus uz 
ceļas. Otra video kamera uzstā
dīta aizturēto personu iedalīju
mā un fiksē visu tur notiekošo. 
Video ieraksta kontroli veic da
tors, kas darbojas nepārtrauktā 
režīmā. Datoram ir tiešsaistes 
pieslēgums Tieslietu ministrijas 
datubāzei. 

Tūrisma informācijas centram mainīts darba laiks
No 1. septembra līdz 31. maijam Saulkrastu TIC un sabiedriska-
jām tualetēm ir šāds darba laiks: darbdienās no plkst. 9 līdz 17, 

sestdienas un svētdienas no plkst.  10 līdz 16. 

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes sākšanu zemes gabalam 
“Sentimmas” Zvejniekciemā Saulkrastu pagastā Saulkrastu novadā

Pamatojoties uz Saulkrastu 
novada domes 2012. gada 30. au
gusta lēmumu (sēdes protokols 
Nr. 10 § 89), ir sākta detālplāno
juma izstrāde īpašuma “Sentim
mas”, Zvejniekciemā, zemes ga
baliem ar kadastra nr. 8033 001 
0990 un nr. 8033 001 0991. 

Atbilstoši teritorijas plānoju

mam zemes gabala ar kadastra nr. 
8033 001 0990 plānotā (atļautā) iz
mantošana noteikta viensētu ap
būves teritorija, zemes gabalam ar 
kadastra nr. 8033 001 0991 noteik
ta dalīta plānotā (atļautā) izman
tošana – daļai zemes gabala vien
sētu apbūve, daļai meža teritorija.

Rakstiskus priekšlikumus un 

ieteikumus detālplānojuma iz
strādei var iesniegt Saulkrastu no
vada domē Raiņa ielā 8, Saulkras
tos, darba dienās domes darba 
laikā no 2012. gada 17. septembra 
līdz 10. oktobrim. Detālplānoju
ma izstrādes vadītāja – Saulkrastu 
būvvaldes vadītāja Līga Pilsētniece  
(tālrunis 67142519).

Brīvpusdienas bauda 
novadā deklarēto bērni
Šī pašvaldības palīdzība tiek pie
šķirta, pamatojoties uz Sociālo 
pakalpojumu un sociālās palī
dzības likuma 9. panta 1. daļu, 
kas nosaka, ka pašvaldība, kuras 
teritorijā persona reģistrējusi  
pamatdzīvesvietu, nodrošina 
personai iespēju saņemt sociā
los pakalpojumus un sociālo  
palīdzību.

Savukārt Bērnu tiesību 
aizsardzības likuma 67. panta  
1. un 2. daļa nosaka, ka par bērna 
tiesību aizsardzību atbild novada 

pašvaldība pēc bērna dzīvesvie
tas un par bērna dzīvesvietu uz
skatāma viņa vecāku deklarētā 
dzīvesvieta.

Vēršam uzmanību uz to, ka 
brīvpusdienas pienākas tikai 
tiem sākumskolas audzēkņiem, 
kuru vecāki (vismaz viens no vi
ņiem) ir deklarēti Saulkrastu no
vadā. Atgādinām, ka divas reizes 
mācību gadā notiks sākumskolas 
skolēnu un viņu vecāku deklarē
to dzīvesvietu pārbaude Iedzīvo
tāju reģistrā.

Taku vietā izbūvēts ceļš

Ielu un ceļu apsaimniekošanas 
komisijas locekļi novada 

deputāts Guntars Zonbergs 
un pašvaldības izpilddirektors 

Andrejs Arnis gandarīti par 
izbūvēto ceļu, kur meža brikšņi 

un iemītas takas bija vienīgais 
veids, kā Atvaru iedzīvotāji varēja 

piekļūt pie mājām. 
Foto no domes arhīva

Septembra sākumā vasarnīcu 
kooperatīva “Veselība” 
teritorijā Atvaros pabeigta 
piebraucamā ceļa būvniecība. 
Ir izbūvēts 114 metrus garš 
grants maisījuma seguma ceļš. 

Iepriekš izbūvētā pievadceļa vietā 
atradās meža brikšņi un nelielas 
meža takas. Līdz ar ceļa izbūvi 
teritorijā esošo māju iedzīvotāji 
dzīvesvietās var nokļūt bez grū
tībām. Ceļam ir izbūvēti novad
grāvji ar caurtekām, ūdensvads, 
esošais ūdensvads nojaukts un 
notikusi pieslēgšana jaunam  
posmam.

Būvdarbus veica SIA “INO”, 
un darbu kopējās izmaksas ir 
9823,07 lati (ar PVN).

Tīrīs dūmvadus un ventilācijas caurules
Septembra sākumā SIA “Saulkras
tu komunālserviss” noslēdza līgu
mu par dūmvadu un ventilācijas 
kanālu tīrīšanu. 

Informējam, ka tīrīšana notiks  

kopējam mājas dūmvadam, savu
kārt krāšņu, kas atrodas dzīvok
ļos, tīrīšana ir jānodrošina pašiem 
dzīvokļu iedzīvotājiem.

Tāpat tiks apsekoti un tīrīti 

daudzdzīvokļu namu ventilācijas 
kanāli.

Informācija pa tālr 67951361.

SIA “Saulkrastu komunālserviss”
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Augusta pēdējā dienā 
Saulkrastos, Rīgas ielā 96a 
(aiz autoservisa), piedaloties 
Saulkrastu novada pašvaldības 
pārstāvjiem un novada 
iedzīvotājiem,  svinīgi tika 
atklāts Eko laukums šķirotu 
atkritumu bezmaksas 
pieņemšanai. Eko laukumu 
izveidojis atkritumu 
apsaimniekošanas uzņēmums 
ZAAO sadarbībā ar Saulkrastu 
novada pašvaldību. 

Eko laukums ir norobežota, ar as
faltbetona segumu klāta teritorija 
ar noteiktu darba laiku. Tajā strā
dā laukuma pārzinis, kura pienā
kumos ir nodrošināt kārtību Eko 
laukuma teritorijā, kā arī palīdzēt 
laukuma apmeklētājiem. 

Saulkrastu Eko laukuma 
darba laiks: 

•	 pirmdienās un otrdienās 
no plkst. 8 līdz 16, 

•	 ceturtdienās un piektdie-
nās no plkst. 11 līdz 19, 

•	 sestdienās no plkst. 10 līdz 
18, 

•	 trešdienās un svētdienās 
slēgts.

Laukumā bez maksas pieņem 
tos atkritumu veidus, kurus iespē
jams nodot otrreizējai pārstrādei: 

•	 papīru	un	kartonu;
•	 pārtikas	 produktu	 tetrapa

kas un elopakas; 
•	 polietilēna	plēvi;
•	 PET	dzērienu	pudeles;	
•	 sadzīves	ķīmijas	un	kosmē

tikas plastmasas iepakojumu; 
•	 pudeļu	un	burku	stiklu;	
•	 logu	stiklu;	
•	 sadzīves	metāla	priekšmetus;	
•	 sadzīves	 elektriskās	 un	

elektroniskās iekārtas; 
•	 nevajadzīgus	tekstila	izstrā

dājumus, kā arī sadzīves bīstamos 
atkritumus;

•	 nolietotus	 akumulatorus,	
baterijas;

•	 luminiscentās	lampas;
•	 auto	riepas.
Saulkrastu Eko laukumā 

ZAAO klientiem ir iespēja nopel
nīt atlaidi maksai par sadzīves 
atkritumu izvešanu, izmantojot 
atlaižu kartes. Atnesot uz Eko 

laukumu vismaz 0,25 kubikmet
rus otrreizējās izejvielas (maku
latūra, stikls, plēve, PET pudeles), 
par to atlaižu kartē saņem zīmo
dziņu. Sakrājot 10 zīmodziņus un 
aizpildīto atlaižu karti nododot 
Eko laukuma pārzinim, var sa
ņemt atlaidi (divus latus) rēķinam 
par sadzīves atkritumu izvešanu. 
Papildu informācija par atlaižu 
kartēm pieejama pie Eko lauku
mu pārziņiem.

Eko laukumā par nelielu sa
maksu var atstāt arī lielgabarīta 
atkritumus (piemēram, dīvānu, 
skapi un tamlīdzīgi), celtniecības 
atkritumus, kā arī zaļos jeb kom
postējamos atkritumus.

Svarīgi – Eko laukumā nepie
ņem sadzīves atkritumus!

Atkritumu apsaimniekotājs 
informē, ka visu septembri ZAAO 
darbinieki Saulkrastu novada 
domē Raiņa ielā 8 pieņems ap-
meklētājus trīs dienas nedēļā –  
kā ierasts, pirmdienās un ce-
turtdienās no plkst. 10 līdz 18, 
bet turpmāk arī piektdienās no 
plkst. 9 līdz 17.

Eko laukums atrodas aiz remontdarbnīcas Rīgas ielā 96 a. Foto no domes arhīva

Šķiroto atkritumu 
konteineru atrašanās vietas
Ir izveidots publiski pieejamajiem šķiroto atkritumu konteineru 
atrašanās vietu saraksts. Konteineri ir domāti ikvienam 
iedzīvotājam un tiek tukšoti bez maksas.

PET un stikls Izvietotie konteineri
1 Estrādē PET

2 Saulkrastu stacijā, autoostā PET + stikls

3 Pabažu stacijā PET + stikls

4 Pie info centra pretī “Elvi” PET + stikls

5 Murjāņu ielas – Rīgas ielas krustojumā PET

6 Pie Baltās kāpas PET   
7 Raiņa ielas galā PET + stikls

8 Raiņa ielā 8 PET
9 Bīriņu ielā – Leģionāru takā PET

10 Smilšu ielā 3 – pie vidusskolas PET

11 Jūras prospektā 1 PET + stikls 

12 Bērzu alejā pie kultūras nama PET

13 Bērzu alejā pie “Mego” PET + stikls 

 Eko punkti Izvietotie konteineri
1 Ainažu ielā 28 – Mezgls Iepakojums + stikls

2 “Lukoil” DUS Iepakojums + stikls
3 Laukumā pie tirgus Iepakojums + stikls

4 Laukumā pie “Elvi” Iepakojums + stikls

5 Rīgas ielā 95 – stāvlaukumā pie “Mego” Iepakojums + stikls

6 Stāvlaukumā Vidrižu ielā Iepakojums + stikls

7 Stāvlaukumā Raiņa ielā 7 –  pie “Plus Punkta” Iepakojums + stikls

8 Stirnu ielā 23 – b/d Iepakojums + stikls

9 Rīgas ielas un Stacijas ielas krustojumā Iepakojums + stikls

10 Rīgas ielā 96a – pie Eko laukuma Iepakojums + stikls
11 Zvejniekciemā, Melnsila ielā – Jūras prospektā 1 Iepakojums + stikls
12 Zvejniekciemā, Celtnieku ielā Iepakojums + stikls

13 Akmeņu ielā – pie Vēja raga Iepakojums + stikls

14 BAM, Kaudzīšu ielas un Lāču ielas krustojumā Iepakojums + stikls
15 Putnuciemā, Vidrižu ielas un Cīruļu ielas krustojumā Iepakojums + stikls
16 Ķīšu ielas un Tallinas ielas krustojumā Iepakojums + stikls
17 Krasta ielā – stāvlaukumā Iepakojums + stikls
18 Tallinas ielas un Pļavas ielas krustojumā Iepakojums + stikls
19 Liepu ielā 3 – SKS Iepakojums + stikls

 Eko punkti pie daudzdzīvokļu mājām izvietotie konteineri

1 Bērzu alejā 3 Iepakojums + stikls
2 Bērzu alejā 5 Iepakojums + stikls
3 Bīriņu ielā 1 Iepakojums + stikls
4 Bīriņu ielā 3 Iepakojums + stikls
5 Skolas ielā 6,8 Iepakojums + stikls
6 Skolas ielā 4a,4,2 Iepakojums + stikls
7 Krasta ielā 21 Iepakojums + stikls
8 Liepu ielā 1a Iepakojums + stikls
9 Tallinas ielā 9 Iepakojums + stikls
10 Atpūtas ielā 1a Iepakojums + stikls
11 Raiņa ielā 3 Iepakojums + stikls
12 Paegles ielā 8,10 Iepakojums + stikls
13 Paegles ielā 4,4a Iepakojums + stikls
14 A. Kalniņa ielā 1,1a Iepakojums + stikls
15 Vidrižu ielā 22a Iepakojums + stikls
16 Vidrižu ielā 22b Iepakojums + stikls

Eko laukums atklāts!

Līdzšinējo atkritumu apsaim
niekošanas operatoru darbības lai
kā Saulkrastu novada domei nebija 
oficiālās informācijas par Saulkras
tu novada teritorijā izvietotajiem 
publiskajiem šķiroto atkritumu 
punktiem. Neoficiālā informācija 
liecina, ka to skaits nav bijis lielāks 
par desmit. Līdz ar ZAAO darbības 
sākšanu iedzīvotāju vajadzībām iz
vietoti jau 89 konteineri otrreiz iz
mantojamo atkritumu izmešanai 

un izbūvēts Eko laukums šķirotu 
atkritumu savākšanai.

Tā kā aktīvais vasaras sezonas 
laiks ir beidzies, šķirošanas pun
kti kooperatīvu teritorijās tiks iz
veidoti nākamā gada pavasarī.

Lai iedzīvotājiem atkritumu 
nodošana būtu ērtāka, aicinām 
iedzīvotājus informēt par vietām, 
kurās būtu nepieciešams papil
dus uzstādīt šķiroto atkritumu 
konteinerus.

Eko laukumā Rīgas ielā 96a, Saulkrastos, var nopirkt 
speciālu BigBag maisu būvgružu uzkrāšanai un pēc 
piepildīšanas pieteikt tā aizvešanu pa tālruni 29225862. 
Maisa ietilpība ir 1,1 kubikmetrs, bet cena – 20 lati 
(ieskaitot PVN).
Ja BigBag maisā salikts šīferis, klientam par to būs jāpiemaksā, jo maksa par azbestu saturošu būvgružu savākšanu 
ir 48,40 lati par tonnu (ieskaitot PVN).
Ja klientam ir pašam savs transports, būvgružus var nogādāt arī Eko laukumā un maksāt par to ievērojami 
mazāk. Šajā gadījumā tos var sašķirot:
•	 tīrajos	būvgružos	(betons,	ķieģeļi,	apmetums,	flīzes	un	tamlīdzīgi),	maksājot	par	nodošanu	četrus	latus	par	kubikmetru,
•	 jauktajos	celtniecības	atkritumos	(rīģipsis,	siltināmais	materiāls,	caurules,	ruberoīds	un	citi)	–	jaukto	būvgružu	
nodošana Eko laukumā maksā astoņus latus par kubikmetru.

Lai atkritumu šķirošana būtu ērtāka arī mājās, Saulkrastu 
novada iedzīvotāji laukumā var iegadāties ZAAO ekosomu. 
To ZAAO darbinieki katra mēneša pirmajā pirmdienā bez 
maksas tukšos klienta adresē. Ekosomā drīkst likt visus tos 
pašus otrreiz pārstrādājamos iepakojumus, ko publiskajos 
šķiroto atkritumu konteineros (papīru, kartonu, tetrapakas un 
elopakas, sadzīves ķīmijas un kosmētikas iepakojumu,  
polietilēnu, metāla bundžas, PET pudeles), izņemot stiklu.
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 Itālo Alsiņš izcīna 4. vietu 
“Riga Summer Race 2012”
Biķernieku kompleksajā sporta 
bāzes trasē 18. augustā norisinā
jās “Riga Summer Race 2012” auto
sporta sacensības autošosejā.

Spraigā cīņā starp daudzajiem 
dalībniekiem saulkrastietis Itālo 
Alsiņš ieguva godpilno 4. vietu. 
Trasē neiztika arī bez sadurs
mēm, kur vienā no tādām cieta 
arī I. Alsiņa vadītais spēkrats.

Sacensībās viens no dalībnie
kiem vēsturisko volgu klasē bija 
arī vairākkārtējais rallija čempi
ons Ivars Vasaraudzis, kurš šajās 
sacensībās ieguva 8. vietu.

Nākamās sacīkstes notiks 
Igaunijā, Pērnavā, 8. septembrī, 
bet sezonas noslēgums norisinā
sies Rīgā, Biķernieku kompleksās 
sporta bāzes trasē, 16. septembrī. 

Zvejniekciema volejbolistēm 
arī vasarā izcili rezultāti 
Zvejniekciema vidusskolas 
sešas meiteņu un trīs zēnu 
volejbola komandas 
piedalījās vasaras spēļu 
“Volejs 2012” sacensībās, 
kas notika divos reģionos, 
divos posmos. 

Vidzemes reģiona spēļu 1. posmā, 
kas notika 4. jūlijā Gulbenē, mūsu 
skolas C1 grupas meiteņu ko
manda izcīnīja 1. vietu. Koman
dā  – A.  Liniņa, A. N. Umbraško, 
Ī.  Zaķe, A. Jermacāne; 2.  vieta  – 
C2 grupas meitenēm A. K. Nollei, 
P. Dalbiņai, A. Fiļipenokai, A. Ko
valai; 3. vieta D grupas meiteņu 
komandai – B. A. Odītei, A. Ķēni
ņai, A. Ērenfrīdei. 

Vidzemes reģiona spēļu 
2. posms notika 17. augustā. Šajā 
posmā Zvejniekciema vidussko
las C1 grupas meitenes A. Liniņa, 
A. N. Umbraško, Ī. Zaķe, A. Jerma
cāne izcīnīja 1. vietu; 1. vieta arī 
C2 grupas spēlētājām K. Udrei, 
M. Martinsonei, S. S. Umbraško, 
A. Kerča, bet 2. vieta šī posma 
sacensībās D grupas meiteņu ko
mandai – B. A. Odītei, A. Ķēniņai, 
A. Ērenfrīdei, L. Jermacānei. 

Abu Vidzemes reģiona spēļu 
posmu uzvarētājas saņēma diplo
mus un balvas. 

Apkopojot Vidzemes reģiona 
spēļu abu posmu rezultātus, finā
lā iekļuva piecas Zvejniekciema 
vidusskolas komandas, no kurām 
trīs komandas izcīnīja godalgotas 

vietas un saņēma diplomus, me
daļas un balvas:

1. vieta – D grupas meiteņu 
komandai: B. A. Odītei, A. Ķēni
ņai, A. Ērenfrīdei, L. Jermacānei;

2. vieta – C1 grupas meiteņu 
komandai: A. Liniņai, A. N. Um
braško, A. Jermacānei, L. Puriņai.

3. vieta – C2 grupas meite
ņu komandai: M. Martinsonei, 
S. S. Umbraško, A. Kerčai, L. Ru
benei.

Latvijas Pludmales volejbola 
čempionāts (LPVČ) notika visu 
vasaru dažādās Latvijas pilsētās. 
Zvejniekciema vidusskolas volej
bolistes piedalījās vairākos sacen
sību posmos, gūstot godalgotas 
vietas Rīgā, Gulbenē, Siguldā,  
Cēsīs un citur. 

Šajā sezonā pludmales vo
lejbolu spēlēja A. Jermacāne, 
K. Ūdre, Ī. Zaķe, A. N. Umbraško, 
K. A. Krūmiņa, S. S. Umbraško, 
P. Dalbiņa, A. Nolle, L. Jermacāne, 
M. Martinsone, A. Liniņa. 

Augsti sasniegumi izcīnīti 
gan dažādos pludmales volejbola 
čempionāta posmos, gan fināl
spēlēs 14. un 15. augustā sporta 
centrā “Brazīlija”: 

•	 U-16	vecuma	grupā	2.	vietu	
izcīnīja spēlētājas A. Liniņa un  
L. Puriņa;

•	 U-14	vecuma	grupā	1.	vietu	
izcīnīja spēlētājas M. Martinsone 
un T. Graudiņa. 

Siguldas novada organizēto 
pludmales volejbola spēļu trīs 

posmu kopvērtējumā balvas un 
medaļas saņēma:

•	 U-14	 vecuma	 grupā	 1.	 vie
ta – A. Jermacānei, K. Ūdrei;

•	 U-16	 vecuma	 grupā	 2.	 vie
ta – A. Liniņai, E. Vectirānei;

•	 U-16	 vecuma	 grupā	 3.	 vie
ta – M. Martinsonei, T. Graudiņai. 

Dzidra Dulpiņa, 
Zvejniekciema vidusskolas  

sporta trenere

Saulkrastu čempionāts, kas reizē 
ir arī Baltijas reitinga sacensības, 
šogad risinājās jau piekto reizi. 
Taču šoreiz visu organizēšanu 
un tiesāšanu uzņēmās paši vie
tējie – SK “Izaicinājums” un PA 
“Saulkrastu kultūras un sporta 
centrs”. 

46 dalībnieku konkurencē 
par čempionu kungu grupā kār
tējo reizi kļuva lietuvietis Arunas  
Čyplis, dāmām triumfēja “Bauskas 
darts” pārstāve Areta Kovaļevska. 
No saulkrastiešiem vislabāk vei
cās Signei Sinkevičai, kura izcīnīja 
trešo vietu. 

Sporta centra kalendārā – korekcijas
Sākoties jaunajam mācību 
gadam, Saulkrastu sporta 
centrā notikušas dažas 
izmaiņas.

Vismaz līdz 17. septembrim 
sporta nodarbībām nevarēs iz
mantot mazo zāli. Atvainojamies, 
jo dažas nodarbības tāpēc atsāk
sies vēlāk.

•	Džudo	treniņi	notiks	lielajā	
zālē otrdienās un ceturtdienās no 
pulksten 16.30 līdz 18 (L. Kuzņe
covs).

•	 Karatē	 –	 pirmdienās	 no	
pulksten 18 līdz 19.30, trešdienās 
no pulksten 16 līdz 17.50 (maksas 
grupa, K. Riekstiņš).

•	 Florbols	 trešdienās	 no	
pulksten 18 līdz 20, piektdie

nās no pulksten 17.30 līdz 19.30  
(Ģ. Lūsis).

•	Sporta	spēles	trīs	līdz	piecus	
gadus veciem bērniem otrdienās 
un piektdienās no pulksten 16 
līdz 17 (Dz. Rēķe).

Sekojiet informācijai vietnē 
www.saulkrasti.lv vai pie adminis
tratores pa tālruni 67952497.

Veiksmīgi norisinājies 
Saulkrastu atklātais 
čempionāts šautriņu mešanā

Saulkrastu atklātā čempionāta šautriņu mešanā dalībnieki. 
Foto no domes arhīva

Pludmales volejbola uzvarētājas. 
Foto: A. Liniņa

Volejs 2012. Foto no “Tio” vietnes

Itālo Alsiņš savā auto pirms starta. Foto no domes arhīva
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Saistošie noteikumi Nr. 9
Apstiprināti Saulkrastu novada domes 2012. gada 30. maija sēdē  (prot. Nr. 5, § 88.) 

Grozījumi 2011. gada 26. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 12 
“Par atkritumu apsaimniekošanu Saulkrastu novadā”
Izdoti saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 8. panta pirmās daļas 3. punktu

Izdarīt šādus grozījumus 
Saulkrastu novada domes 2011. ga
da 26. oktobra saistošajos noteiku
mos Nr. 12 “Par atkritumu apsaim
niekošanu Saulkrastu novadā”: 

1. Papildināt saistošos notei
kumus ar 3.7. apakšpunktu šādā 
redakcijā:

“3.7. Atkritumu apsaimnieko
tājs – komersants:

3.7.1. kas atbilst normatīvajos 
aktos noteiktajām prasībām par at
tiecīgo darbību (atkritumu savākša
na, šķirošana, uzglabāšana vai pār
kraušana, pārvadāšana, pārstrāde, 
apglabāšana) veikšanu;

3.7.2. kas normatīvajos aktos 
noteiktajā kārtībā ir saņēmis atļau
ju attiecīgo darbību veikšanai;

3.7.3. ar kuru Saulkrastu nova
da pašvaldībai ir noslēgts līgums, 
kas paredz sadzīves atkritumu 
apsaimniekošanas pakalpojumu 
sniegšanu pašvaldības teritorijā.”

2. Izteikt saistošo noteikumu  
4. punktu šādā redakcijā:

“4. Šie noteikumi ir saistoši vi
sām fiziskajām un juridiskajām per
sonām Saulkrastu novada adminis
tratīvajā teritorijā: 1) Saulkrastos un 
Zvejniekciemā; 2) pārejā Saulkrastu 
novada teritorijā”.

3. Saistošo noteikumu 5.punktā 
svītrot vārdus “ar diviem rajoniem: 
1) Saulkrasti un Zvejniekciems; 2) 
pārejā Saulkrastu novada teritorija”.

4. Izteikt saistošo noteikumu 
7.2. apakšpunktu šādā redakcijā: 

“7.2. atkritumu nogādāšana 

pašvaldības ierīkotajā atkritumu sa
vākšanas un šķirošanas punktā vai 
laukumā”.

5. Izteikt saistošo noteikumu 
9.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

“9.1. publisko iepirkumu vai 
publisko un privāto partnerību 
regulējošos normatīvajos aktos 
noteiktajā kārtībā izvēlas sadzīves 
atkritumu apsaimniekotāju un no
slēdz ar to līgumu par atkritumu 
savākšanu, pārvadāšanu, pārkrau
šanu un uzglabāšanu”.

6. Izteikt saistošo noteikumu 
21.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

“21.1.uztur kārtībā atkritumu 
tvertņu izvietošanas punktus, lau
kumus vai vietas atkritumu tvertņu 
izvietošanai”.

7. Izteikt saistošo noteikumu 
23.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

“23.1. atkritumu tvertņu iztuk
šošanas dienās nodrošina speciali
zētajiem transportlīdzekļiem ērtu 
piekļuvi atkritumu tvertņu izvie
tošanas punktiem, laukumiem vai 
vietām atkritumu tvertņu izvieto
šanai, kā arī uztur kārtībā atkritu
mu tvertņu izvietošanas punktus, 
laukumus vai vietas atkritumu 
tvertņu izvietošanai”.

8. Papildināt saistošo noteikumu 
22. punktu ar vārdiem “ja tas nerada 
draudus cilvēku dzīvībai, veselībai, 
videi, kā arī trešo personu mantai”.

9. Saistošo noteikumu 30.8. 
apakšpunktā svītrot vārdus “un 
kontaktinformāciju, kā arī konkre
tizēt atkritumu tvertņu piederību 

(norādot dzīvojamās mājas/vasar
nīcas adresi, dārzkopības koopera
tīvās sabiedrības nosaukumu vai 
citu informāciju)”.

10. Saistošo noteikumu 30.13. 
apakšpunktu aiz vārda “nešķirotos” 
papildināt ar vārdiem “apglabāšanai 
paredzētos”.

11. Svītrot saistošo noteikumu 
31.5. apakšpunktu.

12. Saistošo noteikumu 58.1. 
apakšpunktu izteikt šādā redakcijā:

“58.1. maksa par sadzīves at
kritumu savākšanu, pārvadāšanu, 
pārkraušanu, uzglabāšanu, dalītās 
atkritumu savākšanas, šķirošanas un 
pārkraušanas infrastruktūras objek
tu uzturēšanu atbilstoši līgumam, ko 
noslēgusi Saulkrastu novada dome 
ar atkritumu apsaimniekotāju”.

13. Saistošo noteikumu 58.2. 
un 58.3. apakšpunktu izteikt šādā 
redakcijā:

“58.2. sabiedrisko pakalpojumu 
regulatora apstiprinātais tarifs par sa
dzīves atkritumu apglabāšanu atkri
tumu poligonā “Getliņi”, attiecinot 
to uz vienu kubikmetru sadzīves at
kritumu, piemērojot koeficientu 0,2;

58.3. dabas resursu nodoklis par 
atkritumu apglabāšanu normatīvajos 
aktos noteiktajā apmērā, attiecinot 
to uz vienu kubikmetru sadzīves at
kritumu, piemērojot koeficientu 0,2”.

14. Saistošo noteikumu 61. 
punkta otro teikumu izteikt šādā 
redakcijā:

“Par cēloni atkritumu apsaim
niekošanas maksas izmaiņām var 
būt Sabiedrisko pakalpojumu re

gulatora tarifa izmaiņas, Latvijas 
Republikā noteikto nodokļu, kuri
nāmā, degvielas un elektroenerģijas 
cenas izmaiņas”.

15. Saistošo noteikumu 68. 
pun  ktu izteikt šādā redakcijā:

 “68. Līdz līguma noslēgšanai 
starp pašvaldību un komersantu, 
kurš izraudzīts, publisko iepirku
mu regulējošos normatīvajos aktos 
noteiktajā kārtībā un kurš veiks sa
dzīves un sadzīvē radušos bīstamo 
atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, 
pārkraušanu un uzglabāšanu, mak
sa par sadzīves atkritumu apsaim
niekošanu tiek noteikta saskaņā ar 
iepriekš noslēgtajiem līgumiem par 
atkritumu apsaimniekošanu”.

E. Grāvītis, domes priekšsēdētājs

Grozījumu Saulkrastu novada domes 2011. gada 26. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 12 
“Par atkritumu apsaimniekošanu Saulkrastu novadā” paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojums Ar grozījumiem tiek precizēti atsevišķie punkti Saulkrastu novada domes 2011. gada 26. oktobra 

saistošajos noteikumos Nr. 12 “Par atkritumu apsaimniekošanu Saulkrastu novadā”. 
2. Īss projekta satura izklāsts 1) Papildināti noteikumos lietotie termini ar terminu “atkritumu apsaimniekotājs”;

2) precizēts punkts par atkritumu nogādāšanu;
3) precizēti punkti par sadzīves atkritumu apsaimniekotāja izvēli un līguma noslēgšanu;
4) svītrots atkritumu apsaimniekotāja pienākums uz atkritumu tvertnēm norādīt konkrētas adreses;
5) precizēti punkti, kas nosaka maksas par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu veidošanos un 
izmaiņas;
6) precizēti punkti par atkritumu radītāju pienākumiem.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz 
pašvaldības budžetu

Saistošo noteikumu īstenošanai netiek prognozēta finansiāla ietekme uz pašvaldības budžetu. 

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz 
sociāli ekonomisko stāvokli (uzņēmējdarbības 
vidi) pašvaldības teritorijā

Projektam nav tiešas ietekmes uz sociāli ekonomisko stāvokli.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām Nav attiecināms.
6. Informācija par konsultācijām ar privātper-
sonām

Nav notikušas konsultācijas ar privātpersonām.

Saulkrastu vidusskolai 100
Astotie desmit. No 1982. līdz 1992. gadam
Šis laiks ir interesants ne tikai 
skolas, bet arī visas valsts vēsturē. 
Laiks, kad Latvija atguva neatkarī
bu. Atmodas laiks skolā ir pagājis 
relatīvi mierīgi. Skolotāja Ābola 
atceras, ka viņas audzināmā klase 
vienkārši pārstājusi valkāt pionie
ru kaklautus. Nekādu aizrādījumu 
no skolas vadības par to neesot bi
jis. Tomēr ir bijis arī kāds skaļāks 
notikums. Tālajā 1986. gadā, kad 
par neatkarības atjaunošanu skaļi 
vēl nerunāja, 11. klases skolnieces 
Zaiga Pastare un Inese Auziņa (ta
gad Petrošina), esot Rīgā, nolēma 
nolikt ziedus pie Brīvības piemi
nekļa. Tā neesot bijusi nekāda plā
nota akcija – vienkārša jauniešu 
spontāna rīcība. Tiem laikiem ļoti 
neapdomīgā rīcība abām beigusies 
ar vairāku stundu ilgu noprati
nāšanu čekā un garām stundām 
direktores Ozolas kabinetā. Kā at
zīst viena no vaininiecēm – Zaiga, 
tikai pateicoties direktores Ozolas 
prasmīgai un enerģiskai rīcībai, 
šim notikumam nav bijušas nega
tīvas sekas abu meiteņu biogrāfijā.

Par spīti notikumiem valstī, 
darbs skolā turpinājās. 1985./86. 
mācību gadā tika ieviests jauns  
priekšmets – informātikas un 
skaitļošanas tehnikas pamati. To
reiz skolēni šo priekšmetu apguva 
ar grāmatu, pierakstu klažu un 
programmētu mikrokalkulatoru 
palīdzību. Datori apmācību proce
sā ienāca vēlāk. Tāpat turpinājās iz
glītojamo profesionālā apmācība –  

9.–11. klašu audzēkņi apguva auto
mācību, kā rezultātā, beidzot skolu, 
kabatā iegūla ne tikai diploms par 
vidējo izglītību, bet arī autovadī
tāja tiesības. Tāpat bērni turpinā
ja čakli strādāt darba un atpūtas 
nometnēs kolhozā “Ādaži”. Sko
lēnu lotosvienība “Rūķis” strādāja 
Saulkrastu bērnudārzā. Vienības 
dienasgrāmatā lasāms toreizējās 
skolnieces Santas Ancānes ieraksts: 
“Jau pagājis laiks, kamēr es strādāju 
bērnudārzā. No paša sākuma man 
bija ļoti jocīgi, jo bērni arī ar inte
resi lūkojās uz mums. Bet ar katru 
dienu es tuvāk pieradu pie bērniem 
un domāju, ka viņi pierada arī pie 
manis. Kad no sākuma netiku galā 
ar saviem darbiem, man palīdzēja 
arī bērni. Darbs bērnudārzā man 
ļoti patīk. Nākamvasar es priecātos 
atkal šeit strādāt.”

Ļoti aktīvi tika piekopta skolas 
tradīcija rīkot pārgājienus “Pretī 
zelta rudenim”. Skolas muzejā ir 
apskatāmas daudzas šo pārgājienu 
dienasgrāmatas ar rūpīgi izstrādā
tiem maršrutiem, plānojumiem, 
zīmējumiem, fotoattēliem, dzejo
ļiem un aprakstiem. Ir arī fotoattēli 
no tālākām ekskursijām – Maska
va, Ļeņingrada, Kijeva. 1989. gada 
absolvente Sigita Bringina (Kleinš
mite) atceras: “Mācoties vidussko
lā, mēs ar klasi ļoti daudz brīvlai
kos ceļojām. Tā skolotājas mums 
noorganizēja ekskursiju uz Al
muAtu, Sočiem, Suhumi, Odesu, 
Maskavu, Ļeņingradu.”

Šajā desmitgadē Saulkrastu 
vidusskolai ir divi direktori – līdz 
1987. gadam Lidija Ozola, pēc 
tam – Lilija Deniņa. 

Viens no interesantākajiem šī 
perioda materiāliem ir direktores 
Lilijas Deniņas veiktie pieraksti 
par to, kā mēģināts realizēt sko
las piebūves projektu. Dažādas 
ieceres paplašināt skolu ir bijušas 
jau no piecdesmito gadu beigām, 
bet visādu iemeslu dēļ tās netika 
realizētas. Arī lasot direktores 
Deniņas pierakstus, kā ir staigāts 
no kabineta uz kabinetu, uzklau
sīts viens solījums pēc otra, jau 
kā satraucošā romānā tiek gaidīts 

stāsta risinājums. Kaut arī jau ie
priekš tas ir zināms, ir brīži, kad 
liekas – nupat būs! Paralēli tiek 
risināti arī jautājumi par mazās 
skolas renovāciju. Ieskatam mazs 
citāts: “26.08.91. Dodamies “svēt
ceļojumā” uz Rīgas rajona IK (abi 
ar Edvīnu). Kalnciems staigā kā 
melns mākonis, Lejnieks – drū
māks par drūmu, vadītājs iesaka 
“neraustīt lauvu aiz ūsām” un 
piebūves problēmu šodien ne
aizskart, bet es viņam neklausu 
un dodamies “pasaulē laimi mek
lēt”. Lejnieks piezvana Aramovi
čam (kapitālās celtniecības daļas 
priekšniekam), kurš ir darbā pirmo  

dienu pēc atvaļinājuma, bet tas 
man ir tieši pa prātam, jo tad cil
vēkam galva skaidra un, “kas pir
mais atnāks, tam piederēšu”. [..] 
Noskaidroju, ka mēs esam galvas 
tiesu pārāki darbīguma ziņā par 
visiem “prasītājiem”. Mājās atkal 
braucu ar gaišu cerību...”

Desmitgades lielākais noti
kums ir skolas 75 gadu jubilejas 
svinības 1987. gadā. Savā referātā 
direktore Deniņa izsaka pateicību 
skolotājiem, kuru pedagoģiskais 
stāžs pārsniedz 25 gadus, – Bal
furam Ferberam, Dainai Rolavai, 
Cildai Staltmanei, Zinaidai Svet
lovai, Ludmilai Aņģēnai, Ārijai 
Kleinšmitei, Helēnai Roskošai, 
Neļai Kursītei. 

1984./85. mācību gadā sko
lu ar zelta medaļu absolvē Gatis 
Karlovs, gadu vēlāk – ar sudraba 
medaļu Jeļena Rubene.

Šķiet, šīs desmitgades viens 
no raksturīgākajiem notikumiem 
bija gadiem ilgā cīņa par skolas 
piebūvi. Mēs zinām, ar ko tas 
toreiz beidzās. Bet visām laba
jām domām ir lemts tā vai citādi 
piepildīties. Šodien blakus skolai 
atrodas Saulkrastu sporta centrs, 
kuru dienas pirmajā pusē piepilda 
lieli un mazi mūsu skolas sporto
tāji. Tieši šeit 3. novembrī notiks 
arī skolas simtgades svinības. Jūsu 
skola gaida jūs!

Jānis Daukša,  
konsultante Vizma Niedre

Informātikas un skaitļošanas tehnikas stunda. 
Foto no Saulkrastu vidusskolas arhīva
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Saulkrastu novada domes 28. augusta sēdes lēmumi
Par 30.05.2012. domes 
sēdes lēmuma (prot. 
Nr. 5 §116) “Par projekta 
“Publiskās infrastruktūras 
nodrošināšana peldvietai 
“Centrs” Saulkrastos” 
pieteikumu” precizēšanu
1. Precizēt lēmumprojektu šādā 
redakcijā:
1. iesniegt projekta “Publiskās 
infrastruktūras nodrošināšana 
peldvietai “Centrs” Saulkras
tos” pieteikumu un saistītos 
dokumentus projektu konkur
sa Rīcības programmas Eiropas 
Zivsaimniecības fonda atbalsta 
ieviešanai Latvijā 2007.–2013. 
gadam pasākumā “Teritorijas 
attīstības stratēģiju īstenošana”, 
aktivitātē “Ciematos, kuros veic 
zivsaimniecības darbības, at
jaunošana un attīstība” ietvaros 
1.2.1. rīcībā “Vietējās nozīmes brī
vā laika pavadīšanas, sporta un 
kultūras objektu būvniecība vai 
rekonstrukcija, tostarp pielāgo
šana personām ar funkcionāliem 
traucējumiem un teritorijas lab
iekārtošana” par kopējo summu 
LVL 155 555,55 bez PVN, ar PVN 
LVL 189 777,77, nosakot projek
ta attiecināmo izmaksu apjomu  
LVL 140 000 apmērā.
2. projekta apstiprināšanas ga
dījumā to īstenot, uzņemoties 
visas saistības, kas attiecas uz 
projekta īstenošanu;
3. lai nodrošinātu projekta īsteno
šanu, paredzēt līdzfinansējumu 
LVL 14 000 no projekta attiecinā
majām izmaksām un priekšfinan
sējumu projekta kopējo izmaksu 
apjomā – LVL 155 555,55 un PVN 
22 % jeb LVL 34 222,22 apjomā no 
pašvaldības līdzekļiem.

Par nekustamā īpašuma 
nodokļu parāda piedziņu 
bezstrīda kārtībā
Piedzīt bezstrīda kārtībā neno
maksāto nekustamā īpašuma 
nodokli piecām personām no 
nekustamā īpašuma.

Par zemes nomas līguma 
pagarināšanu
1. Pagarināt 2002. gada 30. au
gustā noslēgto zemes nomas 
līgumu ar Ati Sausnīti uz 5 (pie
ciem) gadiem par Saulkrastu paš
valdības zemes īpašuma “Ainažu 
iela 13B”, Saulkrasti, Saulkrastu 
nov., kadastra apzīmējums 8013 
002 0372, daļas 2914 m2 platībā 
pie īpašuma “Ainažu iela 19”, iz
nomāšanu.
2. Noteikt zemes nomas maksu 
LVL 400 (četri simti lati 00 santī
mi) un LVL 84 (astoņdesmit četri 
lati 00 santīmi) 21 % PVN, kopā 
gadā LVL 484 (četri simti astoņ
desmit četri lati 00 santīmi).

Par zemes nomas līguma 
pagarināšanu
1. Pagarināt 2002. gada 20. sep
tembrī noslēgto zemes nomas 
līgumu ar Imantu Briedi uz pie
ciem gadiem par Saulkrastu paš
valdības zemes īpašuma “Bērzu 
iela 1A”, Saulkrasti, Saulkrastu 
nov., kadastra apzīmējums 8013 

003 1411, daļas 1875 m2 platībā, 
atbilstoši pievienotajai shēmai, 
iznomāšanu.
2. Noteikt zemes nomas maksu 
LVL 400 (četri simti lati 00 santī
mi) un LVL 84 (astoņdesmit četri 
lati 00 santīmi) 21 % PVN, kopā 
gadā LVL 484 (četri simti astoņ
desmit četri lati 00 santīmi).

Par zemes nomas līguma 
noslēgšanu
Noslēgt uz 10 gadiem zemes 
nomas līgumu ar personu par 
Saulkrastu pašvaldībai piekritīgu 
zemes īpašumu “Palejas iela 2”,  
Saulkrasti, Saulkrastu nov., ka
dastra apzīmējums 8013 003 
0242, platība 1200 m2.
Zemes nomas maksa 1,5 % no ze
mes kadastrālās vērtības gadā.

Par zemes nomas līguma 
noslēgšanu
Noslēgt uz 10 gadiem zemes 
nomas līgumu ar personu par 
Saulkrastu pašvaldībai piekritī
gu zemes īpašumu “Pabažu iela 
4”, Saulkrasti, Saulkrastu nov., 
kadastra apzīmējums 8013 003 
0576, platība 1215 m2.
Zemes nomas maksa 1,5 % no ze
mes kadastrālās vērtības gadā.

Par zemes nomas līguma 
izbeigšanu
Izbeigt ar 2012. gada 4. jūli
ju 2012. gada 3. maijā noslēgto 
zemes nomas līgumu ar, par 
Saulkrastu pašvaldībai piekritīga 
zemes īpašuma “Lilaste 42A”, Li
laste, Saulkrastu pag., Saulkrastu 
nov., kadastra apzīmējums 8033 
004 0263, platība 0,0459 ha, iz
nomāšanu, noslēdzot rakstisku 
vienošanos.

Par zemes nomas līguma 
noslēgšanu
Noslēgt uz 10 gadiem zemes 
nomas līgumu ar personu par 
Saulkrastu pašvaldībai piekritīgu 
zemes īpašumu “Lilaste 42A”, Li
laste, Saulkrastu pag., Saulkrastu 
nov., kadastra apzīmējums 8033 
004 0263, platība 0,0459 ha.
Zemes nomas maksa 0,5 % no 
zemes kadastrālās vērtības gadā.

Par zemes nomas līguma 
noslēgšanu
Noslēgt uz 10 gadiem zemes 
nomas līgumu ar personu par 
Saulkrastu pašvaldībai piekri
tīgu zemes īpašumu “Priedes 
184”, Priedes, Saulkrastu pag., 
Saulkrastu nov., kadastra apzī
mējums 8033 003 2433, platība 
0,0530 ha.
Zemes nomas maksa 0,5 % no 
zemes kadastrālās vērtības gadā.

Par īpašuma zemes ierīcības 
projekta izstrādi
1. Atļaut izstrādāt nekustamā 
īpašuma “Liepiņas” zemes vie
nības ar kadastra apzīmējumu 
8033 001 0357, Zvejniekciems, 
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu 
novads, zemes ierīcības projektu.
2. Apstiprināt zemes ierīcības 
projekta darba uzdevumu.

Par īpašuma zemes ierīcības 
projekta izstrādi
1. Atļaut izstrādāt nekusta
mā īpašuma “Kalniņi1’’, Zvej
niekciems, Saulkrastu pagasts, 
Saulkrastu novads, (kadastra ap
zīmējums 8033 001 0130) zemes 
ierīcības projektu.
2. Apstiprināt zemes ierīcības 
projekta darba uzdevumu.

Par zemes vienības 
atdalīšanu, jauna īpašuma 
izveidošanu, 
nosaukuma piešķiršanu un 
lietošanas mērķu 
noteikšanu
1. Atļaut atdalīt no nekustamā 
īpašuma “Gravas”, Saulkrastu 
pagasts, Saulkrastu novads, ka
dastra nr. 8033 002 0314, 2. ze
mes vienību ar kadastra apzīmē
jumu 8033 002 0315, platība 10,8 
ha, izveidojot jaunu nekustamo 
īpašumu.
2. Izveidotajam nekustamam 
īpašumam piešķirt nosaukumu 
“Gravumeži’’, Saulkrastu pa
gasts, Saulkrastu novads.
3. Noteikt nekustamiem īpašu
miem zemes lietošanas mērķi:
3.1. īpašumam “Gravumeži’’ zeme, 
uz kuras galvenā saimnieciskā 
darbība ir mežsaimniecība, kods –  
0201;
3.2. īpašumam “Gravas’’ individu
ālo dzīvojamo māju apbūve, kods –  
0601. 

Par nekustamā īpašuma 
nodokļa atvieglojuma 
piemērošanu
Piemērot nekustamā īpašuma 
nodokļa atvieglojumu 50 % ap
mērā astoņām personām, 90 % 
apmērā trīs personām un 25 % 
apmērā vienai personai par ne
kustamo īpašumu.

Par detālplānojuma 
“Sentimmas” izstrādes 
sākšanu
1. Sākt detālplānojuma “Sentim
mas”, kadastra nr. 8033 001 0990 
un nr. 8033 001 00991, izstrādi.
2. Apstiprināt detālplānojuma 
darba uzdevumu.
3. Par detālplānojuma izstrādes 
vadītāju apstiprināt būvvaldes 
vadītāju Līgu Pilsētnieci.
4. Noslēgt līgumu par detālplā
nojuma grozījumu izstrādes fi
nansēšanu ar detālplānojuma 
izstrādes ierosinātāju Renāti Pu
teni divu nedēļu laikā no lēmu
ma spēkā stāšanās dienas.
5. Paziņojumu par detālplāno
juma “Sentimmas”, kadastra nr. 
8033 001 0990 un nr. 8033 001 
00991, izstrādes sākšanu pub
licēt pašvaldības vietnē, infor
matīvajā izdevumā “Saulkrastu 
Domes Ziņas” un laikrakstā “Lat
vijas Vēstnesis”.

Par Bērnu un jauniešu dienas 
centra “Saulespuķe” telpu 
pārcelšanu uz 
Raiņa ielu 7
1. Pārcelt Bērnu un jauniešu 
dienas centru “Saulespuķe” uz 
telpām Raiņa ielā 7 Saulkrastos 

un mainīt tās juridisko adresi uz 
Raiņa iela 7, Saulkrasti, Saulkras
tu novads.

Līguma par pašvaldības 
kompensācijas 
izmaksas kārtību 
pagarināšanu 
Pagarināt 2012. gada 5. martā 
noslēgtā līguma par pašvaldības 
kompensācijas izmaksas kārtību 
darbību līdz 2013. gada 1. sep
tembrim, noslēdzot rakstisku 
vienošanos ar personu.

Par papildu finanšu līdzekļu 
piešķiršanu
1. Piešķirt finansējumu no nepa
redzētajiem līdzekļiem Saulkras
tu vidusskolas budžetā 2245,00 
latu apmērā ekonomiskās klasi
fikācijas kodā (EKK) 2241 (Ēku, 
telpu kārtējie remonti), lai at
maksātu gājēja celiņa seguma 
remontdarbus.
2. 1. punktā minētos grozījumus 
iekļaut nākamajos saistošajos 
noteikumos par pašvaldības 
2012.gada budžeta grozījumiem.

Par VJMMS reglamenta par 
mācību līdzfinansējumu 
apstiprināšanu
Apstiprināt Vidzemes jūrmalas 
Mūzikas un mākslas skolas reg
lamentu par mācību līdzfinansē
jumu 2012./2013. mācību gadam.

Par saistošo noteikumu 
“Grozījumi Saulkrastu 
novada domes 25.01.2012. 
saistošajos noteikumos 
Nr. 1 “Par Saulkrastu 
novada domes 2012. gada 
budžeta un speciālā budžeta 
apstiprināšanu”” 
pieņemšanu
1. Pieņemt iesniegto saistošo 
noteikumu projektu “Grozīju
mi Saulkrastu novada domes 
25.01.2012. saistošajos noteiku
mos Nr. 1 “Par Saulkrastu nova
da domes 2012. gada budžeta un 
speciālā budžeta apstiprināša
nu”” .
2. Saistošos noteikumus triju 
dienu laikā nosūtīt Vides aizsar
dzības un reģionālās attīstības 
ministrijai zināšanai.
3. Saistošie noteikumi stājas spē
kā nākošajā dienā pēc to paraks
tīšanas un tie ir brīvi pieejami 
Saulkrastu novada domes ēkā.

Par zvērināta revidenta 
apstiprināšanu
Apstiprināt zvērinātu revidentu 
Māri Bierni, sertifikāta numurs 
148 (SIA auditorfirma “Inspek
cija AMJ”), Saulkrastu novada 
pašvaldības 2012. gada finanšu 
revīzijas veikšanai, revīzijas pār
skata sagatavošanai un atzinuma 
sniegšanai par saimnieciskā gada 
pārskatu.

Par nomas līguma 
noslēgšanu
Noslēgt uz septiņiem gadiem no
mas līgumu ar SIA “Saulkrastu 
komunālserviss” par siltumtrašu 
nomu.

Par iekšējo noteikumu 
“Kapitāla daļas 
pārvaldīšanas noteikumi” 
apstiprināšanu
Apstiprināt Saulkrastu novada 
domes iekšējos noteikumus “Ka
pitāla daļas pārvaldīšanas notei
kumi”.

Par papildu finanšu 
līdzekļu piešķiršanu ielu 
apgaismojuma līnijas 
remontdarbiem
1. Piešķirt finansējumu no ne
paredzētajiem līdzekļiem izde
vumu pozīcijā “Ielu apgaismes 
remontdarbi, iekārtu iegāde, re
konstrukcija” LVL 11 757 apmērā 
ekonomiskās klasifikācijas kodā 
(EKK) 2241 (Ēku, telpu kārtē
jie remonti), lai atmaksātu ap
gaismes līnijas Z8208 remont
darbus.
2. 1. punktā minētos grozījumus 
iekļaut nākamajos saistošajos 
noteikumos par pašvaldības 
2012.gada budžeta grozījumiem.

Par līdzfinansējuma 
nodrošināšanu projekta 
īstenošanai
Piešķirt līdzfinansējumu 10 % 
apmērā, bet nepārsniedzot LVL 
2000 projekta “Rekonstrukcijas 
darbi Ostas ielā 15, Saulkrastu 
novada Zvejniekciemā” īsteno
šanai.

Par Saulkrastu novada 
pašvaldības 2011. gada 
publiskā pārskata 
apstiprināšanu
Apstiprināt Saulkrastu novada 
pašvaldības 2011. gada publisko 
pārskatu.

Par deleģēšanas līguma 
apstiprināšanu un 
noslēgšanu
1. Apstiprināt deleģēšanas līgu
ma projektu par maksas auto
stāvvietām, kas atrodas Saulkras
tu novada ielu sarkano līniju 
robežās, ierīkošanu, uzturēšanu, 
apkalpošanu un pārvaldīšanu.
2. Noslēgt ar SIA “Saulkrastu ko
munālserviss”, reģistrācijas nr. 
40103027944, deleģēšanas līgu
mu uz vienu gadu. 

Par finanšu līdzekļu 
piešķiršanu Vidzemes 
jūrmalas Mūzikas un mākslas 
skolas telpu remontam
Piešķirt finanšu līdzekļus Vidze
mes jūrmalas Mūzikas un māks
las skolas telpu remontam Raiņa 
ielā 8, Saulkrastos, LVL 4500 
apmērā no pašvaldības budžeta 
līdzekļiem neparedzētiem gadī
jumiem.

Ar pilnu domes lēmumu tekstu 
(ievērojot Fizisko peronu datu aiz-
sardzības likumā noteikto) var ie-
pazīties Saulkrastu novada domes 
vietnes www.saulkrasti.lv sadaļā 
Domes lēmumi.
Nākamā ikmēneša domes sēde 
paredzēta trešdien, 26. septembrī, 
plkst. 15 Saulkrastu novada domē, 
Raiņa ielā 8.
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Pasākumu kalendārs

“Saulkrastu Domes Ziņas”
Saulkrastu novada dome. Raiņa iela 8, 
Saulkrasti, Saulkrastu novads, LV–2160
www.saulkrasti.lv

Sabiedrisko attiecību speciāliste
Marika Grasmane 67142514, 28634639,
marika.grasmane@saulkrasti.lv

Reģistrācijas apliecība nr. 1633.
Tirāža: 3500 eksemplāri.

Izdevējs: SIA “Rīgas Apriņķa Avīze”
Lāčplēša iela 24, Rīga, LV–1011.
PVN reģ.nr. LV40103037514

Par ievietotās informācijas precizitāti 
atbild raksta autors. Rakstu saturs  
ne vienmēr pauž Domes viedokli.

Ar izdevumu elektroniskā formātā var 
iepazīties arī Saulkrastu pašvaldības 
interneta vietnē www.saulkrasti.lv 
sadaļā “Saulkrastu Domes Ziņas”.

Augustā Saulkrastu novada 
Dzimtsarakstu nodaļā 
reģistrēti
Anrijs Širokovs,
Gustavs Dubavs,
Valters Smiltēns.
Sveicam jaunos saulkrastiešus un 
viņu vecākus!

Sirsnīgi sveicam 
nozīmīgajā jubilejā
Veltu Osi,
Veltu Strautiņu,
Vitoldu Sarkanu,
Rasmu Kondrāti,
Mariju Kareli,
Intu Skaidrīti Sīpolu,
Valdu Gusāri,
Olgu Grīsli,
Dzidru Bulvāni,
Birutu Brinkmani,
Gunti Skujiņu,
Sofiju Kurpinoviču,
Oļegu Jaseviču,
Jāzepu Ekstu,
Gundaru Gido Āboliņu,
Modri Svārupu,
Renāti Silvu Riņķi,
Andu Centu Kūlu,
Mariannu Kauguri,
Annu Ilzīti,
Imantu Blūmu,
Ziedoni Bērziņu,
Astrīdu Bērtuli,
Vilhelmu Bajāru,
Vladimiru Zacepinu,
Larisu KovalasuKovaļevsku,
Vladimiru Jevdokimovu,
Kārli Bušu!

Saulkrastu novada dome 
izsaka  līdzjūtību aizsaulē 
aizgājušo tuviniekiem.
Irēna Steķe
7.07.1942.–1.08.2012.

Vija Kregžde
2.12.1921.–4.08.2012.

Pēteris Lipiniks
20.04.1936.–10.08.2012.

Andris Vilhelms
22.02.1949.–16.08.2012.

Maiga Rubene
23.11.1924.–28.08.2012.

Vladimirs Kondratovičs
15.05.1946.–29.08.2012.

No 17. septembra kultūras 
namā “Zvejniekciems” Vidzemes 
jūrmalas Mūzikas un mākslas sko
las Zvejniekciema un Saulkrastu 
mākslas nodaļu audzēkņu plenē
ra un prakses izstāde “Vidzemes 
jūrmala Kandavā 2012”. Uz izstā-
des atklāšanu plenēra dalībnieki 
ielūdz 17. septembrī no plkst. 17.00 
kultūras nama 1. stāva zālē.
22. septembrī no 12.00 līdz 
15.00 Saules laukumā Baltu vienī
bas dienai veltīta draudzīga rudens 
ražas tirgošana, latviešu un lietu
viešu gardumu nogaršošana un ro
kas iemēģināšana latviešu un lietu
viešu rokdarbos, kā sadziedāšanās 
ar mūsu folkloras kopu “Dvīga” un 
tuviem un tāliem ciemiņiem. 
22. septembrī – 
Baltu vienības diena! 
No 9.00 Bīriņu ielā  – lielais ru
dens gadatirgus. Laipni aicināti 
visi pirkt un pārdot gribētāji no 
tuvienes un tālienes! (Lūdzam 
tirgotājus pieteikties līdz 20. sep
tembrim pa tālruni 67954179.)
No 13.00 līdz 16.00 Saules lauku
mā Baltu vienības dienai veltīts 
festivāls “Pa Saulei”.
13.00–13.30 festivāla atklāšana 
Saules laukumā,
13.30–16.00 folkloras kopu uz

stāšanās (sliktos laika apstākļos – 
Saulkrastu sporta centrā),
16.00–17.00 sadziedāšanās un 
ziedojums baltu vienībai jūrmalā.
Pēc festivāla noslēguma (no 
17.00) – danči Saules laukumā.
22. septembrī 11.00 mežā 
starp Bīriņu un A. Kalniņa ielām 
notiks Saulkrastu velokross. Tālr. 
informācijai 26524083.
Visu septembri, līdz pat 28. sep-
tembrim, Saulkrastu domes zālē 
apskatāma sešu Jēkabpils māks
linieku gleznu izstāde “Rudens 
rozes”, kas veidota kā savdabīgs 
sveiciens saulkrastietim Uldim 
Dukam (LR 2 dibinātājam). 
28. septembrī 17.00 Saulkrastu 
domes zālē tikšanās ar izstādes 
“Rudens rozes” darbu autoriem 
un izstādes noslēgums. 
29. septembrī 20.00 kultūras 
namā “Zvejniekciems” “Saulkras
tu džezs... rudenī” – koncerts pie 
vīna glāzes kopā ar Lietuvas vo
kāli instrumentālo grupu “The 
Ditties”. Ieejas maksa  – vienai 
personai Ls 3, sešām personām – 
Ls 12.
Biļetes iepriekšpārdošanā kul
tūras namā “Zvejniekciems” pie 
dežuranta (P.–Pk. 10.00–20.00,  
S. un Sv. 10.00–17.00).

Sarīkojuma ilgums  – aptuveni di
vas stundas. 

“The Ditties” ir vokālais trio no 
Lietuvas, ko veido trīs jaunas 
profesionālas džeza dziedātājas, 
kuras izpilda 20. gadsimta pirmās 
puses mūziku un aizrauj ar savu 
enerģiju, delikāto un dzīvesprie
cīgo noskaņu. Harmonija bal
sīs, rotaļīgums, vintage apģērbs 
un īpašs repertuārs aizved mūs 
20. gadsimta 30. gados. Līdzās lie
liskam džeza dziedājumam prie
cē arī mājīgais instrumentālais 
pavadījums  – saksofons, ģitāra 
un kontrabass. Šos instrumen
tus pārvalda trīs jauni, talantīgi  
mūziķi. 

Septembrī un oktobrī turpināsies 
Saulkrastu čempionāti individu
ālajos sporta veidos:
29. septembrī 11.00 sporta 
centrā – galda teniss;

7. oktobrī 11.00 sporta centrā – 
novuss;
13. oktobrī 11.00 kafejnīcā 
“Nei bāde” – zolīte;
13. oktobrī 19.00 sporta cen
trā – šautriņu mešana;
14. oktobrī 11.00 sporta cen
trā – galda teniss;
20.–21. oktobrī starptautisks džu
do turnīrs bērniem un jauniešiem.

PA “Saulkrastu kultūras un spor-
ta centrs” atgādina, ka rudens ir 
laiks, kad vairāk laika atliek sev 
un saviem vaļaspriekiem, un aici-
na ikvienu saulkrastieti – gan lie-
lu, gan pavisam mazu  – līdzdar-
boties mūsu kolektīvos – dziedāt 
koros vai ansambļos, dejot visda-
žādākās dejas, spēlēt teātri, dari-
nāt rokdarbus, aust un adīt. Visus 
interesentus aicinām pieteik-
ties, zvanot pa tālruni 67954179 
(9.00–17.00), lai saņemtu pre-
cīzāku informāciju par kolektī-
viem un kolektīvu darba laikiem.

Informācija senioriem
2. oktobrī plkst. 13.00 domes zālē 
ikmēneša tikšanās.
Oktobrī izrādes “Tango ar Stro
ku” apmeklējums Krievu teātrī. 
Tālr. uzziņām 26437766.

Dāmas, rullējam!
Gadskārtējais atraktīvais 
piedzīvojumu velobrauciens 
sievietēm “Dāmas rullē!” notiks 
šā gada 6. oktobrī Saulkrastos. 
Ilgi nedomā – piesakies!

“Šis būs piektais “Dāmas rullē!” 
pasākums, ko organizē portāls 
“SievietesPasaule.lv”. Ir lietas, kas 
gadu no gada šajās sacensībās ne
mainās – sacensību mērķis ir, aktīvi 
pavadot dienu, atpūsties un pildīt 
dažādus interesantus uzdevumus, 
nevis pārbaudīt dalībnieču fiziskās 
spējas. Tāpat saglabājam tradīciju 
organizēt pasākumu katrreiz citā 
pilsētā. Tā nu šogad nolēmām rullēt  
Saulkrastos,” stāsta “Sievietes
Pasaule.lv” pārstāve Līga Ozoliņa. 

Šī gada sacensību tēma ir 
“Saule, jūra, vējš”. Atbilstoši tai 
dalībnieces ir aicinātas arī pado
māt par vienotu komandas tēlu. 
Šogad pasākuma ietvaros pare
dzēta arī krāšņa veloparāde – ko
mandu prezentācija. Par jautrību 
rūpēsies humoriste Jana Kalniņa, 
izklaides un radošas nodarbes 
gaida arī dāmu atbalstītājus u. c.

Aicinām braucienā piedalīties 
gan vietējās Saulkrastu iedzīvo
tājas, gan “SievietesPasaule.lv” 
lasītājas no citām Latvijas vietām, 
kā arī lielu un mazu uzņēmumu 
komandas.

Ņemot vērā, ka sākotnēji brau-
ciena norise bija iecerēta 15.  sep-
tembrī, ar visām individuālajām 
dalībniecēm un komandām, kas 

jau pieteicās uz rullēšanu, organi-
zatori sazināsies personiski!

Ļaujies saulei, jūrai, vējam, 
piedzīvojumiem un sportiskam 
garam!

KAD: 6. oktobrī plkst. 10.00–
17.00

KUR: Saulkrastos
KAS PIEDALĀS: ikviena sie

viete, kura sasniegusi 18 gadu vecu
mu un vēlas jautri un aktīvi pavadīt 
dienu; pieteikties var pa vienai vai 
ar komandu (3–5 dalībnieces)

NOSACĪJUMI: ritenis, velo ķi
vere un labs garastāvoklis

PIETEIKŠANĀS: pieteikties 
dalībai piedzīvojumu braucienā 
var līdz 30.  septembrim, rakstot 
uz damasrulle@sievietespasaule.lv  
vai zvanot pa tālruni 26369141. 
Piesakoties saņemsiet pasākuma 
nolikumu un dalībnieka (u) pie
teikuma anketu, kurā atradīsiet 
sīkāku informāciju par braucie
nu. Vietu skaits ir ierobežots! Ie
priekšēja pieteikšanās obligāta!

DALĪBAS MAKSA*: piesa
koties un veicot maksājumu līdz 
23.  septembrim, dalības maksa 
Ls 10 no dalībnieka, maksājot līdz 
30.  septembrim – dalības maksa 
Ls 15 no dalībnieka. 

ĪPAŠAIS KOMANDAS PIE
DAVĀJUMS

Piesakoties komandai ar 5 da
lībniecēm, iegūstiet 20  % atlaidi 
dalības maksai un par komandas 
dalību sacensībās maksājiet Ls 40! 

Piesakies un tieka-
mies 6. oktobrī Saulkras-
tos! Dāmas rullē!

* Dalības maksā ietilpst: 
trases izplānošana un pasā-
kuma norises nodrošināšana, 
dzērienu nodrošināšana startā 
un finišā, uzkodas, pārstei-
guma balvas u.  c. Šoreiz arī 
izklaides līdzatbraukušajiem 
atbalstītājiem! 

Saulkrastos darbu sāks “Veselīga dzīvesveida centrs”.
Centra svinīgā atklāšana 22. septembrī plkst. 13 Ainažu ielā 6a. 

Tikšanās plānotas sestdienās plkst. 13.
“Veselīga dzīvesveida centrs” piedāvā iespēju uzzināt:

• kā saglabāt un uzlabot savu veselību, pagarinot aktīvu dzīvi 
ar vienkāršiem un dabiskiem līdzekļiem;
• kā darbojas dabas un Dieva likums “Ko sēsi, to pļausi”;
• piedalīties nodarbību programmā ar pārrunām par  aktuāliem 
veselības jautājumiem, tiek rādīti video sižeti uz lielā ekrāna;
• iegūt teorētiskas zināšanas un praktiskas iemaņas veselības 
kopšanā un uzturēšanā;
• izmērīt asinspiedienu, kontrolēt svaru.
Piedalās sertificēti mediķi.

Visi laipni aicināti piedalīties pasākumos! 

Ābece un burtnīcas
Pirmās klases solā
Nu es neesmu vairs mazs
Es jau eju skolā.
(J.Osmanis)

SNIEDZ GRĀMATĀM un ROTAĻLIETĀM 
otro dzīvi!

Aicinām jaunajā mācību gadā piedalīties akcijā “Sniedz 
grāmatām un rotaļlietām otro dzīvi” dāvinot prieku Saulkrastu 
bērnudārza “Rūķītis” bērniem ar grāmatām, spēlēm un rotaļlietām!

Ja arī jūsu mazais ir kļuvis par skolēnu un mājās vientuļas un 
noskumušas stāv grāmatas, spēles un rotaļlietas, no kurām jūsu 
bērns ir izaudzis, aicinām tās atdot Saulkrastu bērnudārza 
“Rūķītis” bērniem, kur tās tiks sadalītas pa grupiņām pēc bērnu 
vecuma un interesēm, atkal iepriecinot kādu mazo bērniņu!

Iepriekšminētās lietas ir iespējams atstāt:

bērnudārzā “Rūķītis” Stirnu iela 23, Saulkrasti, pie lietvedes 
vai pie saimniecības daļas vadītājas;

Saulkrastu sākumskolas vestibilā pie dežuranta;

Zvejniekciema vidusskolā pie dežuranta;

Ja vēlaties iepriecināt konkrētas grupiņas bērniņus, norādiet 
grupas nosaukumu.

Akciju organizē bērnudārza “Rūķītis” vecāku padomes pārstāvji, un tās norises 
laiks – līdz 30.SEPTEMBRIM!

Papildu informācija pa tālruni 29147200 vai 29263414


