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Saulkrastu novada 
Dome līdz š.  g. 31. ok-
tobrim aicina iesniegt 
priekšlikumus Atzinības  

rakstu piešķiršanai, iesniedzot raks-
tisku ierosinājumu Saulkrastu Domē.

Atzinības raksts ir Saulkrastu pašvaldī-
bas apbalvojums, ko piešķir par nozīmīgiem 
ieguldījumiem vai sasniegumiem Saulkrastu 
pašvaldības labā par konkrētu laika posmu 
(iepriekšējo gadu) šādās nominācijās  – sa-
biedriskais darbs, izglītība, kultūra, sports, 
tautsaimniecība, sociālā aprūpe, drošība, uzņē-
mējdarbība, medicīna, mecenātisms, starptau-
tiskā sadarbība, arhitektūra, vides aizsardzība, 
apkalpojošā sfēra, kā arī par mūža ieguldījumu. 
Tāpat ir īpaša gada nominācija. Izsniedzot At-
zinības rakstu, tā saņēmējam tiek izmaksāta 
vienreizēja naudas balva no vienas puses līdz 
divu minimālo mēnešalgu apmērā, savukārt 
nominācijā “Par mūža ieguldījumu” – trīs mi-
nimālo mēnešalgu apmērā.

Apbalvojumu var piešķirt fiziskai 
personai, juridiskai personai, Saulkrastu 
novada Domes institūcijai, pašdarbības 
kolektīvam, sporta kolektīvam. Ierosinā-
jumus izskata Saulkrastu novada Domes 
apbalvojumu komisija.

Tiesības ieteikt apbalvošanai citu per-

sonu, iesniedzot Saulkrastu novada Domē 
rakstisku ierosinājumu, ir fiziskai perso-
nai, juridiskai personai, biedrībai, depu-
tātu komitejai, pašvaldības konsultatīvai 
padomei, darba kolektīvam, pašdarbības 
kolektīvam, sporta kolektīvam. 
ierosinājumā par apbalvošanu jānorāda:

 ■ apbalvojamās personas vārds, uz-
vārds, personas kods, dzīvesvieta, nodarbo-
šanās vai juridiskās personas vai kolektīva 
nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese 
vai darbības vieta;

 ■ vispusīgs to nopelnu apraksts, par 
kuriem ierosina apbalvošanai;

 ■ iesniedzēja ierosinājums apbalvojuma 
veidam;

 ■ ziņas par iesniedzēju: vārds, uzvārds, 
personas kods, dzīvesvieta, nodarbošanās (ju-
ridiskām personām – nosaukums, reģistrācijas 
numurs un juridiskā adrese, kolektīviem – 
nosaukums un adrese vai darbības vieta).

Fiziskas personas ierosinājumam par 
personas apbalvošanu jāpievieno vismaz 
piecu citu personu atsauksmes par ap-
balvošanai ierosināto personu.Pārējiem 
ierosinājumiem, kas nav fiziskas personas 
iesniegti, jāpievieno protokola izraksts no 
sanāksmes, kurā nolemts izvirzīt apbalvo-
jumam. Gaidām jūsu ierosinājumus!

Saulkrastu novada Dome

Saulkrastu novada Dome aicina atsaukties iedzīvotājus, 
kuri varētu piedāvāt apmēram 10 metru garu egli. Tai jā-
būt simetriskas formas un ar kuplu vainagu. Egli plānots 
novietot laukumā Bīriņu ielas galā izejā uz jūru, lai šī gada 
Ziemassvētku laikā tā izrotāta un krāšņa priecētu novada 
iedzīvotājus un viesus. Ceram uz jūsu atsaucību! Tuvāka 
informācija pa tālr. 29218153.

Saulkrastu novada Dome aicina novada uzņēmējus š. g. 24. oktobrī plkst. 17.00 
Saulkrastu novada Domes zālē uz Saulkrastu uzņēmēju konsultatīvās padomes ru-
dens pirmo tikšanos.

Atgādinām, ka padome izveidota ar mērķi sekmēt uzņēmējdarbības attīstību 
Saulkrastu novadā un aktivizēt dialogu starp pašvaldību un uzņēmējiem, kā arī vei-
cināt viedokļu apmaiņu uzņēmēju starpā, panākot tādu lēmumu un risinājumu pie-
ņemšanu, kas pozitīvi ietekmē uzņēmējdarbības vidi pilsētā.

Saulkrastu novada uzņēmējiem

Uzmanību – meklē Ziemassvētku galveno egli

Aicinām iesniegt priekšlikumus 
Atzinības rakstu piešķiršanai

Lai rastu vienotus māks-
linieciskos risinājumus no-
vada vizuālā tēla veidoša-
nā un turpinātu darbu pie 
mazo arhitektūras formu iz-
veidošanas, veidotu diskusi-
ju starp nozares profesionā-
ļiem un pašvaldību, kā arī 
iesaistītu novadā dzīvojošos 
speciālistus kopīgā darbā, 
Saulkrastu novada Dome 
aicina atsaukties novadā 
dzīvojošus profesionālus 
māksliniekus, dizainerus, 
arhitektus, kuri būtu ieinte-
resēti iesaistīties novada mākslinieciskās 
padomes izveidē un darbībā. 

Saulkrastu novada Domes priekšsēdē-
tāja vietnieks Normunds Līcis: “Saulkrasti 
ir brīnišķīga vieta Vidzemes jūrmalā, kuru 
mūsu iedzīvotāji izvēlējušies par savu dzī-
vesvietu, labprāt šeit strādā, mācās, atpūšas, 
svin svētkus, laulājas. Savukārt viesi novēr-
tē kūrorta gaisu, pludmali, kāpas. Tomēr 
katrai pilsētai ir nepieciešami piemēroti ob-
jekti, kas izceļ un raksturo novadu, šejienes 
iedzīvotājus, amatu prasmes, vēsturi, teikas, 
nostāstus, kā arī nākotnes redzējumu. Līdz 

ar jauna novada ģerboņa un karoga izveido-
šanu, nepieciešams turpināt darbu pie nova-
da apbalvojumiem, suvenīriem, norādēm, 
svētku dekorācijām, vides objektiem u. c.  
Aicinu profesionāļus tikties 27. oktobrī 
plkst. 17.00 Saulkrastu novada domē uz 
pirmo diskusiju, kur kopīgi lemtu par tālā-
ko sadarbību.” 

Pieteikties, kā arī tuvāka informācija – 
Saulkrastu novada Domes  

priekšsēdētaja vietnieks Normunds Līcis,  
tālr. 29237265,  

e-pasts: normunds.licis@saulkrasti.lv .

Saulkrastu novada Dome veido 
māksliniecisko padomi

Saulkrastu novada Dome  
pieņēmusi lēmumu vēl līdz  šī 
gada beigām izbūvēt ietvi un 
veloceliņu A. Kalniņa ielā gar 
Saulkrastu dzelzceļa staciju.

 Šajā intensīvi noslogotajā 
ielas posmā līdz šim nebija ne 
ietves, ne ielas apgaismojuma. 
Projekta ietvaros plānots izbūvēt 
jaunas caurtekas, ierīkot lietus-
ūdens kanalizāciju, apgaismoju-
mu, gājēju ietvi un pirmo reizi 
Saulkrastos arī veloceliņu. Pre-
cīzas izbūves izmaksas būs zi-
nāmas, noslēdzoties iepirkuma 
procedūrai.

Izbūvēs ietvi un veloceliņu 
gar Saulkrastu dzelzceļa staciju
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Aktualitātes

Bērnu žūrijai (lasīšanas veicināša-
nas programma) šogad desmitais gads. 
Saulkrastu novada bibliotēka šajā projek-
tā piedalās deviņus gadus. Šogad bērnu 
žūrijas ekspertos ir pieteikušies 74  bērni 
no Saulkrastu un Zvejniekciema skolām. 
Iesaistoties Bērnu žūrijā, skolēniem ir jā-
izlasa noteikts grāmatu skaits, šogad tās 
ir 5  grāmatas, un šīs grāmatas jānovērtē, 
aizpildot anketu.

Lai Bērnu žūrijas eksperti cits citu labāk 
iepazītu un sadarbotos, 24.  septembrī no-
tika Saulkrastu novada bibliotēkas Bērnu 
žūrijas ekspertu iepazīšanās ekskursija uz 
Vidzemes augstienes Ērgļu pagasta vienu 
no skaistākajām vietām Brakiem. Te dzī-
vojis un radoši darbojies latviešu klasiķis 
Rūdolfs Blaumanis. Plānojot ekskursiju, 
tika domāts, lai ekskursijā tiktu apvieno-
tas divas būtiskas jomas  – izglītojošā un 
izklaidējošā. Interesanti, ka no 2011. gada 
23. jūlija Brakos sāk darboties arī jauns at-
rakciju parks “Braku takas”. Ir iespēja veikt 
trošu ceļus, nobraucienus, alpīnistu sienu, 
dažādas šķēršļu joslas. Trasē tiek izmantots 
profesionāls ekipējums un pirms trases uz-
sākšanas tiek veikta instruktāža. Ekskursi-

jas laikā bērni tika sadalīti pa vecuma gru-
pām: 1.–4. klasei un 5.–9. klasei, lai vienlai-
kus, savstarpēji mijoties, varētu iepazīt gan 
muzeju, gan iziet ekstrēmās Braku takas. 
Muzeja speciālistes Zintas Saulītes vadībā 
bērni iepazina Braku sētu un pašu rakst-
nieku R. Blaumani. Varēja piedalīties mu-
zejpedagoģiskā programmā “Velniņu darbi 
un nedarbi”, kur notiek atraktīva iepazīsti-
nāšana ar R.  Blaumaņa pasaku “Velniņi”, 
tur bērni ir galvenie – paši ekskursanti ie-
jutās varoņu tēlos. Mūsējie – Ilze Ručevska, 
Mārtiņš Rozītis, Andris Skukausks, Jānis 
Solovjovs, Artūrs Birzgalis, Kirils Turovs, 
Emīlija Skrastiņa, Paula Osmane, Laima 
Ose, Vilma Ose, Ēriks Skukausks, Laura 
Neimane, Emīls Augulis, Aina Jermacāne 
un Ivonna Ungure – ar iedalītajām lomām 
labi tika galā.

Par atsevišķu samaksu muzejā bērni 
sēdās pie Braku saimes galda. Katrs ēdājs 
mielojās ar trīs lielām Silmaču pankūkām, 
kas kopā ar sablenderētu svaigu zemeņu 
maisījumu un aromātisku liepziedu tēju 
garšoja ļoti labi.

Braucot autobusā, bērni tika iesaistī-
ti dažādās domu rosinošās nodarbēs, tās 

Bērnu žūrijas lasītāji dodas izglītojošā un 
ekstrēmā ekskursijā
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Bērnu žūrijas eksperti

DOMES SĒDES LĒMUMI (28. 09. 2011.)
Kā jau iepriekš informējām, sep-

tembra sākumā notika pensionāru 
tikšanās ar Saulkrastu novada Domes 
vadību un deputātiem. Iepazīstinām 
ar tikšanās laikā izskanējušiem jautā-
jumiem un sniegtajām atbildēm.

kad tiks sakārtota reklāmas staba, 
kas atrodas zvejniekciemā, apkārtne?

Zvejniekciemā pie veikala “Mego” bla-
kus vietai, kur atrodas reklāmas stabs, tiek 
būvēts jaunais ūdensvads, kas pagaidām 
nav nodots ekspluatācijā. Pēc komunikā-
ciju ierīkošanas pabeigšanas, tiks labiekār-
tots laukums ap afišu stabu. Paralēli ir uz-
sākts darbs pie projekta izstrādes ietvei gar 
Bērzu aleju, savienojot to arī ar laukumu 
ap afišu stabu. Ietves izbūvi plānots veikt 
2012. gadā.

laipās uz jūru ir daudz izlūzušu 
dēļu. tiltiņš pār aģi zvejniekciemā ir 
sliktā tehniskā stāvoklī.

Esošās dēļu laipas izejās uz jūru ir iz-
būvētas no neimpregnētiem dēļiem un ir 
savu laiku nokalpojušas. Šajā rudenī tiek 
un tiks veikta atsevišķu dēļu nomaiņa gan 
tiltiņam, gan laipām izejās uz jūru. Atse-
višķas laipas, kuras ir vissliktākajā stāvok-
lī, tiks pilnīgi demontētas. Nākamajā gadā 
plānots uzsākt pakāpenisku visu koka lai-
pu pilnīgu nomaiņu.

kāpēc pilsētā netiek izvietotas atkri-
tumu urnas? 

Šogad pilsētā ir uzstādītas 16 jaunas 

atkritumu urnas. Diemžēl jāņem vērā, ka 
publiskās atkritumu urnas, īpaši autobusu 
pieturvietās, neapzinīgi iedzīvotāji bieži 
izmanto kā savu sadzīves atkritumu izgāz-
tuves, tā radot neērtības apkārtējiem. 

kad tiks sakārtota sabiedriskā trans-
porta sistēma pilsētā? iedzīvotājiem, 
piemēram, no Pabažiem, ir grūtības no-
kļūt zvejniekciemā. 

Valsts finansējums sabiedriskam au-
totransportam ir katastrofāli samazināts, 
tāpēc diemžēl bija jāatsakās no maršruta 
Inčupe–Saulkrastu centrs.

Pretī skultes ielai sia “flegonts” ir 
atstājis atkritumus. Cisternas tiek uzpil-
dītas vēl joprojām.

Ostas pārvalde ir savākusi atkritumus, 
kas atradās laukumā. Teritorijā esošajās 
akās un baseinos ir veiktas ķīmiskās ana-
līzes. To rezultāti pagaidām nav zināmi. Ja 
iedzīvotājiem ir informācija, ka minētajā 
vietā notiek cisternu uzpildīšana, steidza-
mi jāziņo Saulkrastu pašvaldības policijai –  
tālr.  67142525.

kā dome plāno pārbaudīt visas tās 
mājas, kuras ir uzbūvētas un kurās dzīvo, 
bet kuras skaitās nenodots ekspluatācijā 
un līdz ar to nodoklis netiek maksāts.

Uz šo brīdi būvvalde ir apzinājusi visas 
mājas, kurām ir izsniegtas būvatļaujas, bet 
līdz noteiktajam termiņam nav nodotas 
ekspluatācijā. Savukārt Nekustamo īpašu-
mu nodaļa ir informējusi iedzīvotājus, ku-
riem izsniegtās būvatļaujas ir beigušās, par 

to atjaunošanu. Ja būvatļaujas netiek atjau-
notas, māju īpašniekiem tiek uzlikts sods. 

Par kanalizācijas darbiem. kad tie 
tiks pabeigti?

Ar firmu, kas būvniecības darbus 
uzsāka jau 2009. gadā, līgums tika iz-
beigts š. g. 30. martā, jo darbi tika veikti 
nekvalitatīvi un netika ievērots darbu 
izpildes grafiks. Lai sakārtotu nepie-
ciešamo dokumentāciju un izsludinā-
tu jaunu iepirkumu, bija jāievēro valstī 
noteiktā procedūra. Jaunais līgums par 
uzsākto darbu pabeigšanu ir noslēgts ar 
a/s “BMGS” un kanalizācijas paplašinā-
šanas un rekonstrukcijas darbi atsāksies  
š. g. oktobrī. Visus šajā plānošanas pe-
riodā paredzētos darbus ir jāpabeidz 
līdz 2012. gada beigām.

Ja pilsētā notiek rakšanas darbi, tad 
darbu veicēji bieži nesakārto teritoriju 
un aiz sevis nenovāc. 

Domē pašreiz notiek darbs pie Rak-
šanas komisijas izveides. Šāda komisija ir 
nepieciešama, lai šādu darbu veikšana tik-
tu saskaņota un noteikta atbildīgā persona 
un pēc tam pārbaudīts vai ceļa atjaunoša-
nas darbi pabeigti nepieciešamajā kvalitā-
tē. Patlaban, ja, piemēram Lattelecom vai 
Latvenergo veic rakšanas darbus, tad paš-
valdībai par to nav informācijas. 

kad tiks uzstādīta pārģērbšanās ka-
bīne saules tiltiņa galā?

Pašreiz vairāk līdzekļi tiek ieguldīti, lai 
atjaunotu un paplašinātu celiņu tīklu kā-

pās un nodrošinātu pārvietojamās tualetes 
pludmales tuvumā. 

kāds labums novadam no skultes 
ostas?

Ik gadu no Skultes ostas pašvaldība 
saņem apm. 30 tūkst. latu, t. i., 10 % no 
ostas maksām. Saņemto naudu pašvaldība 
drīkst ieguldīt tikai ar ostu saistītā infra-
struktūrā. Apmēram 15 tūkst. ir nekusta-
mā īpašuma nodoklis par ēkām un būvēm 
šajā teritorijā. Šī nauda ienāk Domes pa-
matbudžetā un to izmanto visā pašvaldī-
bā. Par šo naudu tika asfaltēta Melnsila 
iela, veikti ceļa remontdarbi, izbūvētas 
koka laipas, veikta apgaismojuma rekons-
trukcija u. c. darbi.

kā risinās situācija ar 2008. gadā 
domē nozagto naudu?

Patlaban notiek tiesvedība.
vai turpinās pastāvēt autobusa marš-

ruts no rīgas uz zvejniekciemu? vai paš-
valdībai ir iespēja šo maršrutu pabalstīt?

Pēc Domes rīcībā esošās informācijas, ne-
kāds samazinājums pasažieru pārvadāšanai, 
tostarp šajā maršrutā, šogad netiek plānots.

Pieturvietās milzīgi atkritumu kalni. 
vai nevar savākt pirmdienu rītos?

Pieturvietas vēl aizvien ir va/s “Latvi-
jas autoceļi” īpašums, un tās apsaimnieko 
a/s “Latvijas autoceļu uzturētājs”. Tā kā fi-
nansējums arī šai jomai ir samazināts, tad 
pieturvietu tīrīšana tiek nodrošināta tikai 
reizi mēnesī. Iespēju robežās, pašvaldība  

viņus aizrāva. Lielu atsaucību guva iespēja 
autobusā runāt pie mikrofona vai visiem 
kopā vienoties kopējā dziesmā, vai katram 
atsevišķi stāstīt anekdoti, lasīt paša sacerē-
tu dzejoli vai uzdot mīklu. Iepazinām arī 
mūsu solo dziedātājus: Andris Skukausks 
dziedāja Kaupēna dziesmu, bet Markuss 

Baltais dziesmu latgaliski.
Ekskursijas nobeigumā ar autobusa 

šoferīša Jāņa Ozoliņa piedāvāto karsto 
ūdeni uzlējām un dzērām tēju, kas ar pašu 
līdzpaņemtām sviestmaizēm labi saderēja.

Vizma Stūrmane, 
Saulkrastu novada bibliotēkas vadītāja 

Domes vadības un deputātu atbildes uz pensionāru jautājumiem

Nobeigums 5. lpp.      
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Par nekustamā īpašuma nodokļu 
parāda piedziņu bezstrīda kārtībā

Piedzīt bezstrīda kārtībā nenomaksā-
to nekustamā īpašuma nodokli ls 76,19 
(septiņdesmit seši lati 19 santīmi) apmē-
rā par 2011.  gadu ar nokavējuma naudu 
no nekustamā īpašuma.

Par zemes vienību atdalīšanu, 
nosaukuma piešķiršanu, 
lietošanas mērķa noteikšanu

Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma 
“Saulkrasti-8033” zemes vienību ar ka-
dastra apzīmējumu 80330040636, platība 
0,1070 ha. Atļaut atdalīt no nekustamā 
īpašuma “Meži A” zemes vienību ar ka-
dastra apzīmējumu 80330040607, platī-
ba 0,6314 ha. Atdalītās zemes vienības ar 
kadastra apzīmējumiem 80330040636 un 
80330040607 atļaut apvienot vienā nekus-
tamā īpašumā, kuram piešķirt nosauku-
mu: “P6”, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu 
novads. Noteikt izveidotā nekustamā īpa-
šuma lietošanas mērķi  – zeme dzelzceļa 
infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un 
ceļu zemes nodalījuma joslā, kods 1101.

Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma 
“Saulkrasti-8013” zemes vienību ar ka-
dastra apzīmējumu 80130030348, platība 
15 640 m2. Atdalītai zemes vienībai ar kadas-

tra apzīmējumiem 80130030348 piešķirt no-
saukumu: Siguldas iela, Saulkrasti, Saulkras-
tu novads. Noteikt izveidotā nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķi – zeme dzelzceļa 
infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un 
ceļu zemes nodalījuma joslā, kods 1101.

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

Apstiprināt izstrādāto nekustamā īpašu-
ma Mednieku iela 7, Saulkrasti, Saulkrastu 
nov. (kadastra apzīmējums 80130030599), 
zemes ierīcības projektu. Piešķirt adresi 
nekustamam īpašumam – “liters 2” zemes 
ierīcības projektā ar zemes platību 1202 m2: 
Mednieku iela 7A, Saulkrasti, Saulkrastu 
novads. Noteikt izveidotā nekustamā īpa-
šuma lietošanas mērķi – individuālo dzīvo-
jamo māju apbūve, kods 0601.

Par zemes nomas līguma 
pagarināšanu

Pagarināt uz 5 (pieciem) gadiem 
2007. gada 10. oktobrī noslēgto zemes nomas 
līgumu par Saulkrastu pašvaldībai piekri-
tīgas zemes vienības, kadastra apzīmējums 
80330010821, daļas 100 m2 platībā iznomāša-
nu pārvietojamās automašīnu garāžas uzturē-
šanai, noslēdzot rakstisku vienošanos.

Par zemes nomas līguma 
pagarināšanu

Pagarināt uz 5 (pieciem) gadiem 
2008.  gada 11.  novembrī noslēgto zemes 
nomas līgumu par Saulkrastu pašvaldī-
bas zemes īpašuma, kadastra apzīmējums 
80130040183, daļas 300  m2 platībā izno-
māšanu sakņu dārza uzturēšanai, noslē-
dzot rakstisku vienošanos.

Par grozījumiem zemes nomas  
līgumā ar dārzkopības 
kooperatīvām sabiedrībām (DKS) 
“Gaisma”, “Liepaine”, “Mežvidi”, 
“Zeme”

Izdarīt grozījumus 2010.  gada 19.  au-
gustā noslēgtā zemes nomas līgumā Nr. 
201/10/01.-19.2 par Saulkrastu pašvaldībai 
piekrītīga zemes gabala “Ceļi d/s Mežvidi”, 
kadastra apzīmējums 80330021701, daļas 
1094  m2 platībā iznomāšanu veikala un 
saimniecības ēkas uzturēšanai, papildinot 
līguma 1.1. punktu ar otru teikumu: “Uz iz-
nomātā zemes gabala atrodas veikals-jaun-
būve un saimniecības ēka.” Par izdarītiem 
grozījumiem noslēgt rakstisku vienošanos. 

Par nekustamā īpašuma nodokļa 
atvieglojuma piemērošanu

Piemērot nekustamā īpašuma nodokļa 

atvieglojumu 8 fiziskām personām 50 % un 
četrām fiziskām personām 90 % apmērā.

Par Saulkrastu Svētku laukuma 
projekta apstiprināšanu un
būvniecības uzsākšanu

Apstiprināt izstrādāto projektu un uz-
sākt Saulkrastu Svētku laukuma būvniecī-
bu atbilstoši projektam un budžetā pare-
dzētajam finansējumam.

Par kārtējā pārskata par 
pašvaldības aģentūras “Saulkrastu 
kultūras un sporta centrs” darbu 
laika posmā no 1. 01. 2011. līdz 
30. 06. 2011. apstiprināšanu

Apstiprināt iesniegto kārtējo pārskatu 
par pašvaldības aģentūras “Saulkrastu kul-
tūras un sporta centrs” darbu laika posmā 
no 1. 01. 2011. līdz 30. 06. 2011.

Par Saulkrastu novada 
pašvaldības izglītības iestāžu 
izdevumu tāmes par sniegtajiem 
pakalpojumiem 2011. gadā 
apstiprināšanu

Apstiprināt Saulkrastu novada pašvaldības 
izglītības iestāžu izdevumu tāmi 2011. gadam. 

I. Vispārīgie noteikumi
1. Šo saistošo noteikumu (turpmāk  – 

noteikumi) uzdevums ir nodrošināt sa-
biedrisko kārtību Saulkrastu novadā.

2. Noteikumi ir saistoši visām fiziskām 
un juridiskām personām Saulkrastu nova-
da administratīvajā teritorijā.

3. Par šo noteikumu neievērošanu per-
sonas saucamas pie administratīvās atbildī-
bas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

4. Noteikumi piemērojami gadījumos, 
kad pārkāpums, par kuru paredzēta atbil-
dība saskaņā ar šiem noteikumiem, izda-
rīts Saulkrastu novada administratīvajā 
teritorijā neatkarīgi no tā, kā īpašumā vai 
valdījumā tas izdarīts.

II. Aizliegumi un ierobežojumi 
Saulkrastu novada 
administratīvajā teritorijā

5. Publiskās vietās aizliegts:
5.1. uzbraukt ar mehānisko transport-

līdzekli uz ledus ūdenstilpnēs, izņemot 
gadījumus, kad nepieciešams sniegt palī-
dzību vai apsaimniekot ūdenstilpni;

5.2. nodarboties ar zīlēšanu vai buršanu;
5.3. spēlēties uz ceļa braucamās daļas, 

ietves, ražošanas vai celtniecības objektos, 
bez ievērības atstātos sagruvušos vai celt-

niecības nepabeigtos objektos un citos bīs-
tamos objektos;

5.4. peldēties ūdenstilpnes vietās, kur 
tas ir aizliegts, kā arī peldvietās peldēt aiz 
peldvietu norobežojuma (bojām);

5.5. vest suni pastaigā bērniem pare-
dzētās rotaļu un izklaides vietās un sporta 
laukumos;

5.6. pārvietoties Baltās kāpas teritori-
jā uz pludmali caur kāpu joslu, izņemot 
pa speciāli ierīkotām laipām (pielikums 
Nr. 1);

5.7. pludmalē un kāpu joslā iebraukt ar 
mopēdiem, izņemot ar specializēto trans-
portu pludmales apsaimniekošanai un ar 
operatīvo transportu;

5.8. bojāt pludmalē pārģērbšanās ka-
bīnes, soliņus, gājēju laipas, informatīvās 
norādes, atkritumu urnas, skatu torņus un 
citu inventāru;

5.9. smēķēt pludmalē. Smēķēšana 
pludmalē atļauta speciāli ierādītās vietās, 
kas apzīmētas ar informatīvu uzrakstu 
“Atļauts smēķēt”.

6. Saulkrastu novada administratīvajā 
teritorijā aizliegts:

6.1. pacelties un nolaisties ar deltaplā-
niem, gaisa baloniem un citiem lidaparā-
tiem pludmalēs un citās publiskās vietās, 

izņemot gadījumus, kad tas ir saskaņots ar 
Saulkrastu novada domi;

6.2. veikt zemes rakšanas un citus dar-
bus bez attiecīga pašvaldības atbildīgo ies-
tāžu vai amatpersonu saskaņojuma;

6.3. izmantot pirotehniskos izstrādāju-
mus laikā no plkst. 23.00 līdz 7.00, ja tas 
nav saskaņots ar Saulkrastu novada domi, 
izņemot valsts noteiktajās svētku dienās.

III. Noteikumu izpildes kontrole un 
administratīvā atbildība par 

noteikumu neievērošanu
7. Par noteikumu pārkāpšanu sastādīt 

administratīvā pārkāpuma protokolu ir 
tiesīgi Saulkrastu pašvaldības policijas un 
Valsts policijas darbinieki, pildot dienesta 
pienākumus.

8. Par noteikumu 5.4., 5.6., 5.7., 5.8. un 
6.2. apakšpunktā noteikto prasību neievē-
rošanu uzliek naudas sodu līdz piecdesmit 
latiem.

9. Par noteikumu 5.1., 5.5., 5.9., 6.1. un 
6.3. apakšpunktā noteikto prasību neievē-
rošanu vainīgo personu sauc pie likumā 
paredzētās atbildības.

10. Par noteikumu 5.2. un 5.3. apakš-
punktā noteikto prasību neievērošanu iz-
saka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu 

2010. gada 24. novembrī Saistošie noteikumi Nr. 21 Apstiprināti ar Saulkrastu novada Domes 2010. gada  24. novembra sēdes lēmumu (prot. Nr. 14 §55 )

PAR SABIEDRISKO KĀRTĪBU SAULKRASTU NOVADĀ 
Grozījumi ar: SND 27. 07. 2011. saistošajiem noteikumiem Nr. 9

Izdoti saskaņā ar likuma  “Par pašvaldībām” 41. panta  pirmās daļas 1. punktu, 43. panta pirmās daļas 4.punktu un 
Ministru kabineta 2003. gada 23. septembra  noteikumu Nr. 538 “Ieroču, munīcijas,  speciālo līdzekļu, sprāgstvielu, spridzināšanas ietaišu 

un pirotehnisko izstrādājumu komerciālās aprites, pirotehnisko izstrādājumu klasificēšanas un  izmantošanas noteikumi” 427. punktu.

līdz desmit latiem.
11. Par šo noteikumu pārkāpšanu ieka-

sētā soda nauda tiek ieskaitīta Saulkrastu 
novada Domes budžetā.

12. Lietvedība administratīvo pārkāpu-
mu lietās veicama Latvijas Administratīvo 
pārkāpumu kodeksā noteiktajā kārtībā.

13. Administratīvais sods neatbrīvo 
pārkāpuma izdarītāju no pienākuma no-
vērst pārkāpumu, kā arī pārkāpuma rezul-
tātā nodarītā zaudējuma novēršanas.

IV. Nobeiguma noteikumi
14. Atzīt par spēku zaudējušiem 

Saulkrastu pilsētas ar lauku teritoriju Do-
mes 26.  03.  2008. saistošos noteikumus 
Nr. 5 “Par sabiedrisko kārtību Saulkrastu 
pilsētā ar lauku teritoriju”, 24.  09.  2008. 
saistošos noteikumus Nr.  24 “Grozījumi 
Saulkrastu pilsētas ar lauku teritoriju Do-
mes 26. 03. 2008. saistošajos noteikumos 
Nr. 5 “Par sabiedrisko kārtību Saulkrastu 
pilsētā ar lauku teritoriju”, 17.  06.  2009. 
saistošos noteikumus Nr.  11 “Grozījumi 
Saulkrastu pilsētas ar lauku teritoriju Do-
mes 26. 03. 2008. saistošajos noteikumos 
Nr. 5 “Par sabiedrisko kārtību Saulkrastu 
pilsētā ar lauku teritoriju” un 25.11. 2009. 
saistošos noteikumus Nr.  27 “Grozījumi 
Saulkrastu pilsētas ar lauku teritoriju Do-
mes 26. 03. 2008. saistošajos noteikumos 
Nr. 5 “Par sabiedrisko kārtību Saulkrastu 
pilsētā ar lauku teritoriju”.

15. Noteikumi stājas spēkā nākamajā die-
nā pēc to publicēšanas bezmaksas informatī-
vajā izdevumā “Saulkrastu Domes Ziņas”.

E. Grāvītis, Domes priekšsēdētājs

DOMES SĒDES LĒMUMI (28. 09. 2011.)

Nobeigums 4. lpp.      



Pašvaldībā

2011. gada oktobris4

Deputāta vārds, uzvārds Pieņemšanas laiki un vieta
andris Dulpiņš katra mēneša pirmās nedēļas pirmdienā no 9.00 līdz 11.00 

Zvejniekciema vidusskolā
līga vaidere katra mēneša pēdējās nedēļas pirmdienā no 10.00 līdz 12.00 Saulkrastu 

novada Domes ēkā, 51. telpā (ieeja no Ceremoniju zāles puses)
armands krūmiņš katra mēneša otrās nedēļas trešdienā no 12.00 līdz 14.00 Saulkrastu 

novada Domes ēkā, 51. telpā (ieeja no Ceremoniju zāles puses)
Santa ancāne Pirmdienās no 11.00 līdz 13.00 Saulkrastu slimnīcā, ainažu 34
Ilze Pētersone Pirmdien, 24. oktobrī, no 15.00 līdz 17.00 Saulkrastu novada Domes 

ēkā, 51. telpā (ieeja no Ceremoniju zāles puses);
mob. tālr. 29107084, e-pasta adrese ilze.petersone4x4@inbox.lv

Selga osīte katra mēneša otrās nedēļas otrdienā no 9.00 līdz 11.00 raiņa iela 2a
Guna lāčauniece katra mēneša pirmās nedēļas otrdienā no 8.00 līdz 17.00 

Zvejniekciema vidusskolā; mob. tālr. 26357992
artūrs ancāns katra mēneša pēdējā trešdienā no 13.00 līdz 15.00 Saulkrastu novada 

Domes ēkā, 51. telpā (ieeja no Ceremoniju zāles puses);  
mob. tālr. 22079570

Ervīns Grāvītis Pirmdienās no 11.00 līdz 12.00 un 13.00 līdz 18.00 Saulkrastu novada 
Domes ēkā, 2. stāvā, 202. kab.

Normunds līcis Pirmdienās no 11.00 līdz 12.00 un 13.00 līdz 18.00 Saulkrastu novada 
Domes ēkā, 2. stāvā, 208. kab.

Daiga Buša katra mēneša otrās nedēļas pirmdienā no 10.00 līdz 12.00 raiņa ielā 7
andris Silavnieks katra mēneša pirmās nedēļas pirmdienā no 16.00 līdz 18.00 CATA 

telpās, akācijas ielā 7
Normunds Starpcāns katra mēneša pirmajā pirmdienā no 16.00 līdz 18.00 Saulkrastu novada 

Domes ēkā, 51. telpā (ieeja no Ceremoniju zāles puses);  
mob. tālr. 26376551

Māris vītols katra mēneša otrās nedēļas pirmdiena no 16.00 līdz 18.00 Saulkrastu 
novada Domes ēkā, 51. telpā (ieeja no Ceremoniju zāles puses)

Guntars Zonbergs katra mēneša trešajā trešdienā no 16.00 līdz 18.00 Saulkrastu novada 
Domes ēkā, 51. telpā (ieeja no Ceremoniju zāles puses)

Saulkrastu novada Domes deputātu 
pieņemšanas laiki

sia “saulkrastu komunālserviss” 
būvniecības projekta “Ūdenssaimniecī-
bas pakalpojumu attīstība saulkrastos” 
ietvaros ii posmam noslēdzis līgumu ar 
a/s “bmgs” par kanalizācijas paplašinā-
šanas un rekonstrukcijas būvdarbiem. 
būvdarbi notiks Neibādē, saulkrastos 
un zvejniekciemā, izbūvējot kanalizāci-
ju 9 kilometru garumā.

Būvdarbu uzraudzību veiks līgumsa-
biedrība SIA “Eirokonsultantu nams” un 
SIA “Statybos strategia”.

Būvniecības darbus plānots uzsākt sep-
tembra beigās, un tie jāpabeidz 12 mēnešu 
laikā no uzsākšanas brīža. Šī gada rudenī dar-
bi norisināsies Zvejneikciemā, nākamgad –  
Neibādē un Saulkrastos. Kopējās līguma iz-
maksas ir Ls 1 279 687,95, PVN ieskaitot.

Projekts tiek īstenots Eiropas Savienī-
bas Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta 
“Ūdenssaimniecības attīstība Saulkrastos, 
Ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas 
upju baseinu pašvaldībās, 3. kārta” ietvaros.

Kā jau informējām, iepriekš noslēgtais 
līgums ar pilnsabiedrību “Constructus Enge-
neering” tika pārtraukts izbūves grafika neie-
vērošanas un nekvalitatīvi veikto darbu dēļ.

SIA “Saulkrastu komunālserviss”

A/s “Latvenergo” uzsāk jaunu atbalsta 
programmu mazaizsargātām ģimenēm, t. i., 
trūcīgām ģimenēm ar bērniem, ģimenēm ar 
bērniem invalīdiem, ģimenēm ar aizbildnībā 
esošiem bērniem, daudzbērnu ģimenēm.

Lai sociālais dienests varētu pieprasīt 
nepieciešamo karšu skaitu, lūdzam ģime-
nes ar bērniem invalīdiem un daudzbērnu 
ģimenes pieteikties Saulkrastu sociālajā 
dienestā līdz 2011. gada 20. oktobrim per-
sonīgi vai zvanot pa tālruni 67142511.

Jaunās kartes varētu tikt izsniegtas, sā-
kot jau ar šī gada nogali vai ar 2012. gadu.

Jaunās kartes daudzbērnu ģimenēm 

tiks izsniegtas, pamatojoties uz informāci-
ju, kuru Saulkrastu sociālajam dienestam 
sniegs a/s “Latvenergo”.

Trūcīgās ģimenes ar bērniem, kuras kar-
tes saņēmušas 2011. gadā pirmās atbalsta 
programmas laikā, jaunās kartes nesaņems.

Atgādinām, ka tās trūcīgās ģimenes ar 
bērniem, kuras ne reizi nav saņēmušas dā-
vinājuma kartes par 500 kW, un tās trūcīgās 
ģimenes ar bērniem, kuras karti saņēma 
2010. gadā, var vērsties sociālajā dienestā, 
lai vēl saņemtu tās “Latvenergo” kartes, kas 
palikušas sociālā dienesta rīcībā.

Sociālais dienests

Iespēja saņemt “Latvenergo” palīdzību

Balsotāju kopskaits 6304
vēlēšanu kastēs atrasto derīgo vēlēšanu 
aplokšņu kopskaits

6300

No tām:
vēlēšanu aplokšņu skaits ar vairākām 
vēlēšanu zīmēm 

18

tukšo vēlēšanu aplokšņu skaits 25
Par katru kandidātu sarakstu nodoto derīgo 
vēlēšanu zīmju skaits
1. “vienotība” 1638
2. latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku 
partija 

13

3. Zatlera reformu partija  1197
4. kristīgi demokrātiskā savienība 11

Saulkrastu novada 11. Saeimas vēlēšanu rezultāti

Noslēgts līgums par kanalizācijas 
būvniecības darbiem Par Saulkrastu novada 

pašvaldības izglītības iestāžu 
izdevumu tāmes par sniegtajiem 
pakalpojumiem 2011. gadā 
apstiprināšanu

Apstiprināt Saulkrastu novada paš-
valdības izglītības iestāžu izdevumu tāmi 
2011. gadam. 

Par stratēģiskā ietekmes uz vides 
novērtējuma izstrādāšanu 

Izstrādāt stratēģisko ietekmes uz vides 
novērtējumu Saulkrastu novada teritorijas 
plānojumam 2011.–2013. gadam. SIVN iz-
strādes uzsākšanai 2011. gadā piešķirt paš-
valdības līdzfinansējumu 700 latu apmērā.

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu 
jumta seguma Raiņa ielā 8 
remontam

Piešķirt finansējumu no neparedzēta-
jiem līdzekļiem Saulkrastu novada domes 
budžeta pozīcijā “Ēkas “Raiņa iela  8” ap-
saimniekošana” ekonomiskās klasifikācijas 
kodā 2241 (Ēku, telpu kārtējie remonti) 
1100 latu apmērā, lai veiktu jumta seguma 
virs ieejas laulību ceremoniju zālē remontu.

Minētos grozījumus iekļaut nākamajos 
saistošajos noteikumos par pašvaldības 
2011. gada budžeta grozījumiem.

Par atbalstu dokumentālās filmas 
uzņemšanai

Piešķirt finanšu līdzekļus Ls 250 (divi 
simti piecdesmit lati 00 santīmi) Latvijas 
Bāriņtiesu darbinieku asociācijai doku-
mentālās filmas uzņemšanai. 

Samaksu veikt no pašvaldības budžeta 
līdzekļiem “Bāriņtiesa”, pēc iesniegtajiem fi-
nanšu dokumentiem Domes grāmatvedībā.

Par dalību Klimata pārmaiņu 
finanšu instrumenta 
atklātā projektu konkursā 
“Siltumnīcefekta gāzu emisiju 
samazināšana pašvaldību 
publisko teritoriju apgaismojuma 
infrastruktūrā”

1. Piedalīties atklātā projektu konkursā 
“Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana 
pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma 
infrastruktūrā” un iesniegt projektu “Ener-
goefektivitātes paaugstināšana Saulkrastu 
novada publiskajā apgaismojumā, 1. daļa” 
par kopējo projekta summu Ls 252 791,95, 

pašvaldības līdzfinansējums Ls 75 837,59.
2. Projekta apstiprināšanas gadījumā to īste-

not, uzņemoties visas saistības, kas minētas kon-
kursa nolikumā (24. 05. 2011. MK. not. 408.).

Par ēdināšanas pakalpojumu 
sniegšanu

Atļaut pašvaldības sabiedrībai ar ierobe-
žotu atbildību “Saulkrastu slimnīca” sniegt 
ēdināšanas pakalpojumus Saulkrastu paš-
valdības iestādei “Sociālās aprūpes māja”.

Par finanšu līdzekļu piešķiršanu 
ietves izveidei Alfrēda Kalniņa ielā 
posmā gar Saulkrastu staciju

1. Piešķirt finansējumu 21 778 latu ap-
jomā A. Kalniņa ielas (posmā gar Saulkras-
tu dzelzceļa staciju) ietves un apgaismoju-
ma izbūvei, veicot budžeta grozījumus.

2. Samazināt Saulkrastu novada izde-
vumu plānu:

 ■ izdevumu pozīciju “Ceļu un ielu uz-
turēšana, apsaimniekošana un remonts” 
par 6 000,00 latiem;

 ■ izdevumu pozīciju “Novadgrāvju uz-
turēšana” par 6 000,00 latiem;

 ■ izdevumu pozīciju “Ielu apgaismes 
remontdarbi, iekārtu iegāde, rekonstruk-
cija” par 7000  latiem;

 ■ Izdevumu pozīciju “Ugunsdzēsības 
hidrantu uzturēšana” par 2778  latiem.

3. 1. un 2. punktā minētos grozījumus ie-
kļaut nākamajos saistošajos noteikumos par 
pašvaldības 2011. gada budžeta grozījumiem.

Par noslēgto līgumu ar SIA “CV” 
(vien. reģ. nr. 40003390386) 
izbeigšanu

1. Izbeigt ar SIA “CV” 2003.  gada 
25.  jūnijā noslēgto Siltumtrases un katlu-
mājas apsaimniekošanas līgumu.

2. Izbeigt ar SIA “CV” 2009.  gada 
12.  oktobrī noslēgto Līgumu Nr.  2-S par 
siltumenerģijas piegādi.

3. Par līgumu izbeigšanu izmaksāt SIA 
“CV” kompensāciju Ls 7700 apmērā.

ar domes lēmumu pilnu tekstu (ie-
vērojot fizisko peronu datu aizsardzības 
likumā noteikto) var iepazīties saulkras-
tu novada domes interneta vietnē  
www.saulkrasti.lv, sadaļā “domes lēmu-
mi”. 

Nākamā ikmēneša domes sēde pare-
dzēta trešdien, 26. oktobrī, plkst. 15.00, 
saulkrastu novada domē, raiņa ielā 8.

5. Šlesera reformu partija lPP/LC 128
6. Politisko partiju apvienība “Saskaņas centrs” 1275
7. PCTVL – “Par cilvēka tiesībām vienotā 
latvijā”

40

8. Nacionālā apvienība ““visu latvijai!” – 
“tēvzemei un Brīvībai”/lNNk” 

1376

9. “Par prezidentālu republiku” 15
10. Pēdējā partija 39
11. “Zaļo un Zemnieku savienība” 512
12. “tautas kontrole” 13

Saulkrastu novadā balsotāju aktivitāte atkal vislielākā  
latvijā – 129,42 %!

Saulkrastu novada vēlēšanu komisija

DOMES SĒDES LĒMUMI (28. 09. 2011.)
         Nobeigums. Sākumu lasiet 3. lpp.
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Pamatojoties uz Saulkrastu novada 
Domes 2011.  gada 29.  septembra lēmu-
mu (sēdes protokols Nr.  19 §  39), ir uz-
sākta detālplānojuma izstrāde zemes ga-
balam Ainažu ielā 13B, kadastra nr. 8013 
002 0372 (teritorija starp TIC un Ainažu 
ielu). Saskaņā ar Saulkrastu pašvaldības 
teritorijas plānojumu zemes gabala atļautā 
izmantošana ir jauktas sabiedriskās un da-

rījumu iestāžu apbūves teritorija.
Rakstiskus priekšlikumus un ietei-

kumus detālplānojuma izstrādei var ie-
sniegt Saulkrastu novada Domē, Raiņa 
ielā 8, Saulkrastos, darba dienās Domes 
darba laikā no 2011. gada 17. oktobra līdz 
14. novembrim. Detālplānojuma izstrādes 
vadītāja  – Saulkrastu būvvaldes vadītāja 
Līga Pilsētniece (tālr. 67142519). 

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentū-
ras Siguldas filiāles darbinieks iedzīvotā-
jus pieņems ceturtdien, 20. oktobrī, no 
plkst. 10.00 līdz 12.00 Saulkrastu novada 
Domes 108. kabinetā.

Nodarbinātības valsts aģentūras dar-
binieki Saulkrastu novada iedzīvotājus 
pieņems 3. un 7. novembrī no plkst. 
10.00 līdz 15.00 Saulkrastu novada Domē 
108. kabinetā.

Oktobrī aprit gads, kopš Saulkras-
tu Tūrisma informācijas centrs atro-
das jaunās telpās Ainažu ielā 13b. Kā 
aizvadīts gads jaunajās telpās? 

Saulkrastu TIC apkopojis informāciju 
par tūrisma plūsmu šovasar. Jūnijā, jūli-
jā un augustā Saulkrastu TIC iegriezušies  
2317 cilvēki, kas ir daudz vairāk nekā pērn šai 
pašā laika posmā. No visiem apmeklētājiem  
1321 bijis ārvalstu viesis. Visvairāk ciemiņu 
ieradušies no Krievijas, Vācijas, Lietuvas, 
Igaunijas un Somijas. Savukārt vistālāko ceļu 
uz Saulkrastiem mērojuši ceļotāji no Austrā-
lijas, Japānas, Korejas, Indijas un ASV. Lielā-
kā daļa apmeklētāju ir pašmāju tūristi – 996. 
Saulkrastu TIC no gada sākuma līdz 1. sep-
tembrim kopumā apmeklējuši 2795 cilvēki. 
Kopš jaunās sabiedriskās ēkas atklāšanas 
dienas Ainažu ielas 13b labierīcības apmek-
lējuši 12 450 cilvēki. 

Apmeklētāji visbiežāk interesējušies 
par iespēju saņemt pilsētas un novada kar-
tes, interesējušies par naktsmājām, ēdinā-
šanu un apskates objektiem. Šogad daudzi 
izmantojuši iespēju iegādāties suvenīrus 
ar pilsētas un novada simboliku, kā arī 

labprāt iegādājās “Saulkrasti Jazz” festivā-
la nedēļas un noslēguma koncertu biļetes. 
Tāpat apmeklētāji izmantojuši arī citus 
TIC piedāvātos pakalpojumus (dokumen-
tu izdruka, faksa sūtīšana, kopēšana u. c.). 

Šogad krietni palielinājies velotūristu 
skaits. Daļa velotūristu Saulkrastu nova-
dā ierodas caurbraucot virzienā no Rīgas 
uz Igauniju un no Igaunijas un Rīgu, un 
tālāk. Daļa velotūristu atpūšas un izman-
to Saulkrastu novada piedāvātās iespējas, 
un izbauda Vidzemes piekrastes burvību. 
Velotūristu apskates objektu sarakstā nr. 1 
ir Saulkrastu velosipēdu muzejs, kuru no 
gada sākuma līdz 1. septembrim apmeklē-
juši 3607 cilvēki. 

Šogad Ainažu ielā 24A darbu uzsāka 
jauna velo noma, serviss un veikals “Dutch- 
bike”, kurš vasaras sezonā piedāvāja  
18 velosipēdu nomu un velosipēdu tehnis-
ko apkopi un remontu.

No šī gada jūnija Saulkrastos darbo-
jas restorāna “Čarlstons” vasaras grila un 
kokteiļu bārs “Glābšanas stacija”, darbu 
uzsāka brīvdienu mājas “Uzkalni” (8 gul-
tas vietas), Arņa Preisa suvenīru un ke-
ramikas salons un rokdarbu salons “Pūra 

lāde”. Veiksmīga sadarbība izveidojusies ar 
radošo apvienību “Seasidefeeling”, kuras 
radītais Saulkrastu vasaras logo, radošās 
darbnīcas un suvenīri šovasar un arī turp-
māk priecēs Saulkrastu novada viesus. 

Šogad pilsētas viesiem Saulkrastu TIC 
piedāvāja tūrisma ceļvedi “Saviļņojošā 
Vidzeme”, kurš tapis sadarbībā ar Alojas, 
Limbažu un Salacgrīvas novadiem, māks-
linieciski noformētu Saulkrastu karti, kurā 
atzīmēti nozīmīgākie tūrisma objekti un 
atpūtas vietas, kā arī glābšanas dienesta un 
sabiedriskā transporta kontaktinformāci-
ja. Tradicionāli, tika izdots tūrisma ceļve-
dis ar Saulkrastu novada vasaras piedāvā-
jumu latviešu, krievu un angļu valodā, kā 
arī sadarbībā ar Saulkrastu novada Domi 
izdota avīze “Saulkrastu vasara 2011”.

Saulkrastu TIC lūdz atsaukties gidus, kas 
ir gatavi vadīt ekskursijas Saulkrastu novadā, 
kā arī var piedāvāt savus ekskursiju maršru-
tus novada teritorijā un tuvākajos novados. 
Sūtot informāciju, lūgums norādīt vārdu, 
uzvārdu, kontaktinformāciju, ekskursiju 
maršrutu piedāvājumu, kā arī norādīt va-
lodas, kurās varat vadīt ekskursijas. Vēlams 
arī norādīt iepriekšējo gida darba pieredzi. 

Informāciju sūtīt uz tic@saulkrasti.lv vai 
Saulkrastu TIC, Ainažu iela 13b, Saulkrasti, 
Saulkrastu novads, LV 2160. 

Aicinām Saulkrastu tūrisma uzņēmē-
jus izskatīt informāciju www.saulkrasti.lv 
sadaļā “Tūrisms” nepieciešamajiem labo-
jumiem un atsūtīt savas e-pasta adreses, ja 
vēlaties saņemt informāciju par sadarbī-
bas iespējām ar Saulkrastu Tūrisma infor-
mācijas centru.

Saulkrastu TIC līdztekus sadaļai “Tū-
risms” pašvaldības vietnē www.saulkrasti.lv  
administrē twitter.com/Saulkrastic, www.
draugiem.lv/saulkrastic un www.facebook.
com/Saulkrasti

Jautājumu gadījumā esam jūsu rīcībā  
7 dienas nedēļā: 

•	 no 1. septembra līdz 30. aprīlim 
darba dienās 9.00–17.00, sestdienās un 
svētdienās 10.00–16.00;

•	 no 1. maija līdz 31. augustam 
darba dienās 9.00–18.00, sestdienās 
10.00–18.00 un svētdienās 10.00–16.00.

Ainažu 13b, Saulkrasti, LV 2160, tālr. 
67952641, e-pasta adrese tic@saulkrasti.lv.

Gita Memmēna,
Saulkrastu TIC vadītāja

AIZVADĪTĀ SEZONA UN TŪRISMA PLŪSMAS STATISTIKA

Paziņojums par detālplānojuma Rīgas ielā 41A, 
Saulkrastos, pirmās redakcijas nodošanu sabiedriskajai 
apspriešanai un atzinumu saņemšanai

Saulkrastu novada Dome 28. 09. 2011. 
pieņēma lēmumu “Par detālplānojuma ze-
mes gabalam Rīgas ielā 41A, Saulkrastos” 
pirmās redakcijas nodošanu sabiedriskajai 
apspriešanai un atzinumu saņemšanai” 
(sēdes protokols Nr. 19 § 38).

Sabiedriskās apspriešanas termiņš no-
teikts no 2011. gada 10. oktobra līdz 7. no-
vembrim. Sabiedriskās apspriešanas laikā 
detālplānojuma pirmā redakcija būs iz-

stādīta Saulkrastu novada Domes 1. stāva 
vestibilā, Raiņa ielā 8.

Rakstiskus priekšlikumus un ierosi-
nājumus var iesniegt Saulkrastu būvvaldē 
Raiņa ielā 8, Saulkrastos, darba dienās do-
mes darba laikā.

Sabiedriskās apspriešanas sanāks-
me 31.  10.  2011. plkst. 18.00 Saulkras-
tu būvvaldē, 101.  kabinetā, Raiņa ielā 8, 
Saulkrastos, Saulkrastu novadā.

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes 
gabalam Ainažu ielā 13B, Saulkrastos

sociālais dienests informē

atkritumus izved. Lūgums ziņot par tiem 
iedzīvotājiem, kuri izved no mājām atkri-
tumus un novieto tos pieturvietās.

ir vietas, kurās trūkst norādes. kas 
par to ir atbildīgs?

Starp domi un SIA “Saulkrastu komu-
nālserviss” (SKS) ir noslēgts līgums par 
ceļazīmju un norāžu uzturēšanu. Nākamā 
gada budžetā tiks meklēti līdzekļi jaunu 
norāžu uzstādīšanai.

 kas notiek ar atkritumu apsaimnie-
košanu novadā?

Patlaban norit darbs pie atkritu-
mu apsaimniekošanas koncepcijas. 
Oktobrī plānots apstiprināt saistošos 
noteikumus par atkritumu apsaim-
niekošanu Saulkrastu novadā. Ziemas 
periodā tiks izsludināts iepirkums par 
atkritumu apsaimniekošanu. Līdz ar 
to novadā visu atkritumu apsaimnie-
košanu veiks viena firma. Tāpat tiks 
ierīkots savākšanas un šķirošanas lau-
kums, piemēram, lielgabarīta atkritu-
mu nodošanai. Jaunajā teritorijas plā-
nojumā tiek meklēta vieta šāda lauku-
ma ierīkošanai

kas notiek ar elektrostacijas būvnie-
cību saulkrastos?

Uz šo brīdi SIA “Siltums un enerģi-
ja” sagatavotais koģenerācijas projekts 
Vides aizsardzības un reģionālās attīstī-

bas lietu ministrijā ir guvis atbalstu. Pēc 
pašvaldības rīcībā esošās informācijas, 
patlaban notiek projektēšanas darbi un 
nākamajā gadā varētu uzsākties būvnie-
cība. 

Pie mūzikas kluba “katrīnbāde” tiek 
izbraukātas kāpas.

Šajā vietā atļauts braukt automašīnām, 
kas apkalpo šo iestādi, un tikai ar speciāli 
izsniegtām atļaujām, kā arī piebraukt bla-
kus esošajam īpašumam. Ja tiek pamanīts 
pārkāpums, jāinformē Saulkrastu pašval-
dības policija – tālr.  67142525.

kad jaunajā “bamā” tiks uzstādītas 
ielas norādes?

2012. gadā plānots sākt jaunu norāžu 
uzstādīšanu pilsētā.

kādām vajadzībām tiek izlietots ne-
kustamā īpašuma nodoklis?

Nekustamā īpašuma nodoklis, tāpat kā 
jebkurš pašvaldības nodokļu ieņēmums 
tiek novirzīts pašvaldības veicamo funkci-
ju finansēšanai.

kādēļ netiek uzaicināti pašdarbības 
kolektīvu pārstāvji uz budžeta sadali 
kultūras pasākumiem un pašdarbības 
kolektīvu atbalstam?

Rudens sezonā kolektīviem nākamā 
gada darbības un budžeta jautājumi jāap-
spriež ar PA “Saulkrastu kultūras un spor-
ta centrs” vadību, kas tālāk jau izveido un 
“aizstāv” budžetu Domes komitejās un 
sēdēs. 

Domes vadības un deputātu  
atbildes uz pensionāru  
jautājumiem

         Nobeigums. Sākums 2. lpp.



 ■ 1951. gada februāra kolhoza valdes sēdē piešķir 
100 000 rbļ. pārvaldes ēkas projekta izgatavošanai un 
pamatu iebetonēšanai.

 ■ 1952.  gada janvāra valdes sēdē piešķir  
500 000 rbļ., lai varētu uzcelt ēkas stāvu.

 ■ 1954. gada novembrī kluba ēkai uzlikts jumts, 
izgatavoti 37  logi, nopirkti logu kalumi, izgatavotas 
eņģes, centrālai apkurei sagādāti 2 katli, no kuriem 
viens uzstādīts, darbu traucē transporta trūkums.

 ■ 1955. gada janvārī – jāsaved kārtībā centrālap-
kure, lai varētu sākt iekšējos darbus.

 ■ 1955. gada februārī ievadītas sarunas ar ģeolo-
ģijas institūtu, jo pagrabā nāk ūdens, izdarīti 2 urbumi. 
Varbūt pārrakt upīti?

 ■ 1955. gada martā – lai nobeigtu kluba cen-
trālapkuri, ūdens iekārtu un kanalizāciju, to nolemj  

iegādāties par skaidru naudu.
 ■ 1955. gada maijā – pieņem kluba drenāžas 

darbu projektu.
 ■ 1955. gada jūlijā – līdz rudenim klubam pa-

redz ielikt logus un apmest ārpusi.
 ■ 1955. gada oktobrī valde lūdz Latvijas PSR Ziv-

saimniecības ministrijai – kura arī piešķir – 1 miljonu 
rubļu neatmaksājamu kredītu kluba celtniecības pabeig-
šanai, jo tas nepieciešams arī apkārtnes izveidošanai.

 ■ 1955. gada novembrī – kluba celtniecība izpil-
dīta par 61 %, pabeigta centrālapkure, kanalizācija, 
vēdināšana, elektriķu darbs neapmierinošs.

 ■ 1956. gada janvārī – darbi norit neapmieri-
noši, nav lielizmēra logu stiklu.

 ■ 1956. gada aprīlī – pie kluba apmešanas strādā 
30 cilvēku.

 ■ 1956. gada jūnijā – iekšpuse ir apmesta, vēl 
jāpabeidz sporta zāle un vestibils.

 ■ 1956. gada jūlijā – lai kluba telpas oktobra 
svētkos nodotu, pieprasa aizdevumu 300 000 rbļ.

 ■ 1956. gada septembrī noslēgts līgums ar Man-
gaļsalas Zvejnieku kolhozu “9. Maijs” par zāles lustru 
izgatavošanu, tiek izmēģinātas bīdāmās durvis.

 ■ 1956.  gada oktobrī – nav zelta krāsas, nav 
durvju rokturu.

 ■ 1956. gada 1. novembrī – grūts stāvoklis ar 
apuguņošanu, piešķirti tikai alumīnija vadi, tie ir pa 
tieviem, lai 8. novembrī varētu klubu atklāt, valde ir 
spiesta piekrist nopirkt vadus uz akta pamata, jāiegā-
dājas krēsli, gala spoguļi, skatuves aizkars.

Pašvaldībā
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Šogad Latvijas čempionāts orientēša-
nās sportā norisinājās Smiltenē no 3. līdz 
4. septembrim, kurā piedalījās 15 saulkras-
tieši. Medaļas individuālajā vērtējumā iz-
cīnīja: V14 grupā Uldis Upītis (sudrabs), 
V55 grupā Indulis Peilāns (zelts), un stafe-
tēs S16 – K. Aparjode, L. Puķīte, A. Vārna 
un S21E – Irita Puķīte (bronza).

Septembrī orientiersti piedalījās arī 
vairākās starptautiskās sacensībās – “Sun-
to Game” Igaunijā, kur 24.–25. septembrī 
ar panākumiem startēja jaunieši. 2.  vietu 
ieguva U.  Upītis, 4.  vieta K.  Aparjodam, 
5.  vieta E.  Karnītim un 13.  vieta A.  Upī-
tei. Tajos pašos datumos Zviedrijā “Balic 
junior cup” sacensībās Latvijas izlases sa-
stāvā S16 grupā startēja Kendija Aparjode 
un stafetē ieguva 12. vietu.

Dzintra Rēķe, orientēšanās trenere

Septembrī Saulkrastu pašvaldības policijas 
darbinieki par dažādiem pārkāpumiem aiztu-
rēja 10 personas. Par atrašanos sabiedriskā vie-
tā alkohola reibumā tika aizturētas 7 personas 
un par sīko huligānismu 3 personas.

9.  09.  2011. par atrašanos sabiedriskā 
vietā aizturēta un nogādāta savā dzīves-
vietā 1996.  gadā dzimusi jauniete. Tā kā 
jauniete pašvaldības policijas redzeslokā 
nonāca pirmo reizi, policijas darbinieki 
pieņēma lēmumu pārkāpēju no adminis-
tratīvās atbildības atbrīvot un izteikt mut-

vārdu aizrādījumu.
Par stāvēšanas noteikumu neievēroša-

nu sastādīti 3  administratīvā pārkāpuma 
protokoli/paziņojumi un par iebraukšanu 
krasta kāpu aizsargjoslā 3  administratīvā 
pārkāpuma protokoli/paziņojumi.

Par nepiedalīšanos pašvaldības organizēta-
jā atkritumu apsaimniekošanas sistēmā un lī-
guma neslēgšanu ar atkritumu apsaimniekoša-
nas uzņēmumu sastādīti 5 administratīvā pār-
kāpuma protokoli un trijos gadījumos uzsākta 
lietvedība administratīvā pārkāpuma lietā.

Par Saulkrastu novada Domes saistošo 
noteikumu “Saulkrastu pašvaldības apstā-
dījumu (zaļumstādījumu) uzturēšana un 
aizsardzība” 5.1.7.2.  apakšpunktā noteikto 
prasību neievērošanu (zemes īpašniekiem 
ir jānodrošina savā zemē augošu apstādīju-
mu zaru augstumu uz ielas virs brauktuves 
6 m no zemes) vienā gadījumā uzsākta liet-
vedība administratīvā pārkāpuma lietā.

V. Kalniņš,
Saulkrastu novada 

pašvaldības policijas priekšnieks

Saulkrastu velokrosa vēsture ir kriet-
ni ilgāka, taču 3  pēdējos gadus tas no-
tiek pēc nemainīga nolikuma: dalībnieki 
sacenšas 2 distancēs – garajā un sprinta. 
Izņemot pašus mazākos, kuri veic tikai 
1 apli pa līdzenu apvidu. Kā parasti, jau-
nākajās grupās bija vislielākā konkuren-
ce, savukārt dažās vecākajās grupās pat 
palika pāri bronzas un sudraba medaļas. 
Šogad katram dalībniekam tika piemiņas 
veltes, uzvarētājiem tika ne tikai meda-
ļas, bet arī dāsnas un oriģinālas balvas no 
Saulkrastu Velomuzeja, par ko liels pal-
dies Guntim Sereginam. Pasākuma no-
slēgumā ugunskurā tika ceptas desas un 
dzerta karsta tēja. Cerams, ka nākamgad 
dalībnieku pulks būs kuplāks, jo šīs sa-
censības paredzētas tieši plašākam ļaužu 
pulkam, tādiem, kas regulāri netrenējas 
riteņbraukšanā, jo distances nav ne ļoti 
garas, ne grūtas.

REZULTĀTI
1. gr. meitenes. 1. Alise Alupa, 2. Una 

Līce, 3. Alise Skrastiņa. 1. gr. zēni. 1. Dā-
vis Robulis, 2. Matīss Vītols, Aksels Puzu-
lis. 2. gr. meitenes. 1. Kristīne Vilemsone, 
2. Laura Poļakova. 2. gr. zēni. 1. Rūdolfs 
Satiks, 2. Uldis Puzulis, 3. Mareks Upīte. 
3. gr. meitenes. 1. Agita Nolle. 3. gr. zēni. 
1. Kristaps Mickēvičs, 2. Kristaps Pūr-
vietis, 3. Raitis Savickis. 4. gr. jaunietes.  
1. Samanta Knoka. 4. gr. jaunieši. 1. Mā-
ris Alups, 2. Ričards Tidriķis. 5.  gr.  sie-
vietes. 1.  Eva Petrošina, 2.  Rita Bērziņa. 
5.  gr.  vīrieši. 1. Normunds Līcis, 2. Ar-
tūrs Kasparsons.

Pagājušā gadsimta 50. gadu sākumā 
zvejnieku kolhozs “Zvejnieks” ir tam 
laikam liels uzņēmums – tajā ir apvie-
nojušās 300 kolhoznieku sētu un kopē-
jais biedru skaits sasniedz 800 biedru.

Taču ilgus gadus lielajai zvejnieku sai-
mei trūka telpu plašākiem sarīkojumiem, 
teātra un kino izrādēm, priekšlasīju-
miem, pašdarbībai, sporta nodarbībām. 
Sevišķi asi kultūras nama trūkumu izjuta 
jaunatne. Lai apmierinātu zvejnieku ar-
vien pieaugošās kultūras prasības, viens 
no svarīgākajiem un neatliekamākajiem 
izvirzījās jautājums par kultūras nama 
celtniecību. 

Šo darbu – Zvejniekciema kluba pro-
jektēšanu – uztic arhitektei Martai Staņai, 
arhitektam Andrim Kalniņam un arhitek-
tu grupai, kuri strādā abu minēto speciā-
listu vadībā. Viņi arī veic ēkas celtniecības 
tehnisko uzraudzību. Pēc 1955. gada mar-
ta to dara tikai arhitekte Marta Staņa.

Zvejniekciema kultūras nama pamati 
tiek likti jau 1952. gadā, taču jau tad zvej-
nieki apzinājās, ka uzcelt labu kultūras 
namu īsā laikā nevarēs.

Projektējot klubu, Marta Staņa jau 
domā par tā apkārtni. Tā kā teritorijai ga-
rām aizlīkumo Aģes upīte, klubs ir veidots 
uz zemes uzbēruma paaugstinājuma kā 
gaismas pils, uz kura vēlāk ceļ arī Zvej-
niekciema vidusskolu un citas dzīvojamās 
ēkas. Klubam apkārt no pārējām trijām 
pusēm ir plaši parki vai zālieni ar apzaļu-
mojumiem. Arhitektei Martai Staņai sva-
rīga ir simetrija, kas ievieš harmoniju visā 
plānojumā. Interesanti ir veidots ar ap-
stādījumiem veidotais zālājs kluba priek-
šā. Vēlāk, 60. gados, aiz šī zāliena tālumā 

pavērsies jaunā Zvejniekciema vidusskolas 
ēka. Līdz ar jauno skolas ēku M. Staņa uz-
projektēja arī divas dzīvokļu mājas skolo-
tājiem. Kluba ēkai ir lielisks novietojums 
attiecībā pret debespusēm – kluba priekš-

pusē no rītiem saule lec, bet vakarā kluba 
aizmugurē – saule noriet.

Klubu ceļ ilgi  – 5  gadus, jo pastāvīgi 
trūkst izejmateriālu. To var redzēt, apska-
tot ziņojumus par ēkas celšanas vēsturi.

Orientieristiem 
medaļas Latvijas 
čempionātā un 
starptautiski 
panākumi

Par pašvaldības policijas paveikto septembrī

Saulkrastu velokross

sports Zvejniekciema kultūras namam šogad 55

arhitekte Marta Staņa (1913. 4. III–1972. 17. I) dzimusi Strenčos, dzelzceļa strādnieku 
ģimenē. 1945. gadā ar izcilību beidz latvijas Universitātes arhitektūras fakultāti Ernesta 
Štālberga vadībā. 

Marta Staņa vienmēr atbalsta Ernesta Štālberga pārstāvētās funkcionālisma idejas, līdz 
ar to viņas darbu skices un paši darbi ne vienmēr tiek pieņemti. Jo gan M. Staņa, gan vi-
ņas skolotājs E. Štālbergs uzskata, ka arhitektūrai ir jākalpo cilvēka vēlamajām funkcijām, 
nevis jābūt kā skaistuma objektam. lai gan daudzi ir pret M.  Staņas idejām un lielākā 
daļa viņas novatorisko projektu netiek īstenoti, arhitekte pamanījās uzcelt daudzus ar-
hitektūras šedevrus rīgā – Dailes teātri, vairākas ģimenes savrupmājas, Zvejniekciemā 
divas daudzstāvu dzīvojamās mājas skolotājiem, Zvejniekciema vidusskolu, mākslinieku 
Postažu ģimenes vasarnīcu, Engurē vidusskolu, kuru 70. gados pārbūvēja par zvejnieku 
kolhoza pārvaldes ēku, Jūrmalā stadionu (realizēts daļēji) u. c. Dzīvē un savā profesijā 
M. Staņa ir darbaholiķe, viņai neviena ideja nav par grūtu un neīstenojamu. Ja visi arhi-
tektes projekti būtu uzcelti, tad jau 1960. gados Dailes teātrim blakus slietos moderns de-
besskrāpis, Gaiziņkalnā būtu garš skatu tornis un laukumā pie okupācijas muzeja atrastos 
“ierakumu joslas” un akmens daudzskaldņi kā nemieru simboli.

Marta Staņa bija viena no emocionālās arhitektūras meistarēm, viņa bija romantiķe. vis-
vairāk M. Staņa savas emocijas izpauda tieši arhitektūrā, jo dzīvē viņa bija praktiski viena.

(Turpinājums sekos)
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Veseli bērni ir mūsu nākotne, tāpēc 
Saulkrastu vidusskola cenšas nodrošināt 
saviem skolēniem veselīgu uzturu ne vien 
skolas ēdnīcā, bet arī piedaloties ES atbalsta 
programmā “Skolas auglis” un “Skolas piens”. 

Šogad programmas “Skolas auglis” ie-
tvaros augļus un dārzeņus bez maksas sa-
ņems skolēni no 1. līdz 9. klasei trīs reizes 
nedēļā. Porcija, kuru saņems katrs skolēns, 
būs vismaz 100 g. Produktus skolām pie-
gādās zemnieku saimniecības. Galveno-
kārt tiks piedāvāti āboli un, iespējams, arī 
dažādu dārzeņu asorti. Augļi un dārzeņi 
būs jau sagatavoti lietošanai – nomazgāti, 
notīrīti un safasēti.

Programmas “Skolas auglis” ietvaros 
skolā tiks veikti arī informatīvi un izglīto-
joši pasākumi par augļu un dārzeņu nozī-
mi uzturā, piemēram, mācību stundas, ra-
doši konkursi, sacensības, mācību ekskur-

sijas vai citi pasākumi, kas ļaus skolēniem 
gūt zināšanas par veselīgu dzīvesveidu un 
uzturu.

Pateicoties ES atbalstam, Saulkrastu 
vidusskola ir uzsākusi realizēt arī Eiro-
pas Komisijas programmu “Skolas piens”.  
1.–4. klašu skolēniem katru dienu ir iespēja 
bez maksas katram izdzert 250  ml svaiga 
Latvijas lauku piena. Skolēni ļoti labprāt to 
dzer, pat vairākas reizes dienā, un pagari-
nātajās dienas grupās tas ir īpašs kārums, 
ar ko remdēt ne vien slāpes, bet arī izsal-
kumu. Īstenojot Eiropas Komisijas pro- 
grammas “Skolas piens” un “Skolas auglis”, 
Saulkrastu vidusskola cenšas popularizēt 
piena produktu un svaigu augļu, dārzeņu 
patēriņu skolēnu vidū, sekmēt pareizas un 
veselīgas ēšanas paradumus, jo veselos un 
dzīvespriecīgos bērnos ir mūsu nākotne.

Linda Mieze

Septembrī Vidze-
mes jūrmalas Mūzi-
kas un mākslas skola 
saņēma interesantu 
piedāvājumu no Āda-
žiem  – muzicēt ikga-
dējos “Rimi” veikalu 
tīkla organizētajos ražas 
svētkos “Rimi apelsīns”. 
Pēc īsām pārdomām 
par netradicionālo mu-
zicēšanas vietu (veikala 
telpas) VJMMS skolo-
tājas A. Lāce un D. Bro-
kāne, pianistu klases 
audzēknes K. Krūzmēt-
ra, M. Balode un V. Rut-
ka, kā arī skolotājas 
J.  Ancānes audzēknis, 
VJMMS akordeona kla-
ses absolvents A. Augst-
manis un skolotājs 
A.  Bahmanis nolēma 
uzaicinājumam atsauk-
ties. Sestdienas, 24. sep-
tembra, rīts bija neziņas pilns – patiesi, tik 
savdabīgos apstākļos audzēkņi muzicēja 
pirmoreiz. Tomēr skolotāju, direktores, 
vecāku un “Rimi” darbinieku iedrošināti, 
audzēkņi ātri saņēmās un pēc īsa laika jau 
muzicēja pavisam brīvi un smaidīgi. Pār-
steidzoši, ka pēc vasaras, kad parasti mu-
zicēts tiek mazāk, audzēkņi citu pēc cita 
spēja 6–8 skaņdarbus atskaņot no galvas. 
Digitālās klavieres, kuras iegādātas galve-
nokārt tieši šādiem mērķiem – izbrauku-
ma koncertiem, dod iespēju eksperimen-
tēt, ko audzēkņi skolotāju vadībā labprāt 
darīja. Efektīgo skolas reklāmas planšeti 
pasākumam darināja skolotāja M.  Alena 
un mākslas nodaļas audzēkņi.

Mūzika piepildīja visu tirdzniecības 
zāli, pārmaiņus muzicējot, 3  stundas pa-
gāja nemanot. 

Skatītāji, cits ieinteresēti klausoties, 
cits naskāk dodoties garām, tomēr au-

dzēkņu sniegumu pēc katra skaņdarba 
novērtēja, dažbrīd gluži samulsinot – ap-
lausi skanēja no veikala tirdzniecības zāles 
tuvākām un tālākām vietām. Interesanti, 
ka pēc vairāku stundu muzicēšanas azarts, 
interese un vēlme uzstāties bija tik liela, 
ka aizvien grūtāk vienojāmies, kurš spēlēs 
un cik ilgi. Improvizētā koncerta norunā-
tais laiks jau beidzās, bet audzēkņi vēlējās 
muzicēt vēl un vēl... Līdz šim kaut ko tādu 
piedzīvot nebija gadījies ne audzēkņiem, 
ne viņu skolotājiem. Ieinteresētie jautāju-
mi par to, kad vēl būs iespējams šādi mu-
zicēt, liek skolai domāt par dažādākiem, 
arī netradicionāliem koncertu veidiem un 
vietām nākotnē.

Priecē, ka gūta jauna, netradicionāla 
pieredze, ka “Rimi” vadība prata skaisti 
pateikties par darbu un pedagogu atsaucī-
ba, audzēkņu spējas tika novērtētas.

I. Lazdauska

Lai nodrošinātu efektīvu un mūsdie-
nīgu pedagoģisko procesu, Zvejniekciema 
vidusskolas skolotāji regulāri apmeklē da-
žādus tālākizglītības kursus. No 2011. gada 
janvāra līdz septembrim 70,8 % pedagogu 
bija apmeklējuši kursus  – pavisam kopā 
768 stundas. Tas liecina, ka skolotāji jūtas 
atbildīgi par mācību un audzināšanas dar-
ba rezultātiem un tādēļ nemitīgi pilnveido 
savas profesionālās kompetences. 

Pilnveidot un novērtēt savu profe-
sionālo darbību skolotāji var, izmantojot 
Eiropas Sociālā fonda (ESF) līdzekļus. 
2010./2011. m.  g. noslēdzās ESF projekts 
“Atbalsts vispārējās izglītības pedago-
gu nodrošināšanai prioritārajos mācību 
priekšmetos”, kurā iesaistījās 1 pedagoģe. 

Vēl joprojām turpinās ESF projekts 
“Pedagogu konkurētspējas veicināšana iz-
glītības sistēmas optimizācijas apstākļos”. 
Šī projekta mērķis ir veicināt pedagogu 
konkurētspēju, jo izglītības sistēmā strā-
dājošajiem ir iespējams pieteikties uz kādu 
no 5 kvalitātes pakāpēm (1. pakāpe – vis-

zemākā, 5.  – visaugstākā), kura tiek pie-
šķirta pēc skolotāja iesniegto dokumentu 
izvērtēšanas. Kopumā ESF projektā “Peda-
gogu konkurētspējas veicināšana izglītības 
sistēmas optimizācijas apstākļos” no Zvej-
niekciema vidusskolas iesaistījušies 76  % 
pedagogu, iegūstot 2. un 3. kvalitātes pa-
kāpi, kas apliecina, ka pedagogs kvalitatīvi 
plāno un vada pedagoģisko procesu, īste-
nojot metodisko daudzveidību, izglītības 
iestādes līmenī aktīvi iesaistās izglītības 
sistēmas darbības nodrošināšanā, metodi-
kas un pieredzes nodošanā. 

Taču viena pedagoģe, kura ir vairāku 
metodisko materiālu un mācību līdzekļu 
autore un līdzautore, ieguva visaugstāko – 
piekto – kvalitātes pakāpi, kuru pēc doku-
mentu izvērtēšanas un stundu vērošanas 
piešķīra Izglītības un zinātnes ministrija. 

Priecājamies, ka darbu skolā turpina 
2 jaunās skolotājas, kuras, izmantojot ESF 
līdzekļus, ieguva un turpina apgūt profe-
sionālā skolotāja kvalifikāciju. 

Zvejniekciema vidusskola

VJMMS muzicē ražas 
svētkos “Rimi apelsīns” 

vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skola sadarbībā ar grupu “Foto- 
mobilizācija” aicina uz vides mākslas – pilsētmākslas – pasākumu Zvejniekciemā.

vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolas, lēdurgas mākslas un mū-
zikas skolas, limbažu mākslas skolas, grupas “Fotomobilizācija” un Saulkras-
tu jauniešu Iniciatīvu centra kopdarbs un akcija “rudens alejā. vides māksla”  
2011. gada 19.–21. oktobrī Zvejniekciemā, Bērzu alejā.

akcija veidota vidzemes bērnu un jauniešu glezniecības tradīciju un 
Saulkrastu fotoentuziastu foto mijiedarbībā, to atspoguļos grupa “Fotomobi-
lizācija”. 

akcijas mērķis ir akcentēt pilsētvides mākslas un dizaina iespējas skolu jau-
natnes un iedzīvotāju vidū, izmantojot dažādus – tradicionālus un netradicio-
nālus – paņēmienus.

vJMMS aicina sekot informācijai un akcijā piedalīties ikvienu Saulkrastu  
novada interesentu!

VJMMS

“Rudens alejā. Vides māksla” 
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VJMMS audzēkņi un skolotāja D. Brokāne

Zvejniekciema vidusskolas 
skolotāju profesionālā pilnveide

Veseli un dzīvespriecīgi bērni 
Saulkrastu vidusskolā
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Piens 1.–4. klašu skolēniem
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Afiša

Saulkrastu novada Dome
raiņa ielā 8, Saulkrastos,

Saulkrastu novadā, lv 2160
www.saulkrasti.lv 


Sabiedrisko attiecību speciāliste

Marika Grasmane
tālr. 67142514, 28634639,

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


reģistrācijas apliecība Nr. 1633

Izdevējs – SIa “rīgas apriņķa avīze”
lāčplēša ielā 24, rīgā, lv 1011.

PvN reģ. nr. lv40103037514


tirāža: 3000 eksemplāru


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

saulkrastu novada dome 
izsaka līdzjūtību aizsaulē 

aizgājušo tuviniekiem
Ņina balmatova
15. 03. 1918.–2. 09. 2011.
Jānis auželis
21. 04. 1934.–5. 09. 2011.
valdis aļķis
6. 04. 1937.–21. 09. 2011.
renāte zeļģe
6. 04. 1943.–3. 10. 2011.
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saulkrastu novada dome 
sirsnīgi sveic nozīmīgajā 

jubilejā!
Ludvisi Berni,
Jāni Žinduli,

Mildu Vilhelmīni Gruduli,
Andri Poikānu,

Valdi Einiku,
Reet Pintani,

Elīzabeti Rubīnu,
Rutu Kalvāni,

Antoniju Tristiņecku,
Skaidrīti Dubrovsku,

Ivaru Bērziņu,
Dzidru Zuseli,

Māru Zaķi,
Ventu Āriju Viļķeli,
Juri Aivaru Šternu,

Edīti Kamolu,
Austru Turkovu,

Imantu Taubi,
Aleksandru Kļukinu,

Mārtiņu Druvu,
Raitu Dreimani,

Tamaru Bakuļinu,
Anitu Robežnieci,
Zinaida Pudovsku.

septembrī saulkrastu novada 
dzimtsarakstu nodaļā 

reģistrēti
kristena kišuro,
kintija eglīte,
renāte kūliņa-Priede,
elizabete ozolkāja,
rainers vaga,
bruno grunte.

Sveicam jaunos saulkrastiešus un 
viņu vecākus!

Pensionāru aktivitātes!
5. novembrī plkst. 14.00 Domes zālē 

tematiska atpūtas pēcpusdiena.
11. novembrī kolektīvs izrādes  

“Primadonnas” apmeklējums Dailes teātrī. 
tālr. tuvākai informācijai – 26437766.

izstādes
Saulkrastu bibliotēkas lasītavā skatā-

ma Giora Geka gleznu izstāde “Protams, 
ka var!”. Izstāde skatāma bibliotēkas dar-
ba laikā: katru darba dienu no 10.00 līdz 
18.00, sestdienās no 10.00 līdz 14.00.

No 18.  oktobra Saulkrastu novada 
Domes 2. stāva foajē Vidzemes jūrmalas 
Mūzikas un mākslas skolas Zvejniek-
ciema mākslas nodaļas audzēkņu darbu 
izstāde “Starp vārdiem  – bez vārdiem. 
Faktūras”.

sarīkojumi
Piektdien, 14.  oktobrī, plkst. 19.00 

Saulkrastu bibliotēkā, atzīmējot 20. gada-
dienu kopš Latvija iesaistījusies UNESCO 
darbībā, pasaku stāstnieku konkurss “Pa-
saku ķērāji”. Ieklausīsimies latviešu tautas 
pasakās un kopā izveidosim Saulkrastu 
pasaku ķērāju! 

sestdien, 5. novembrī, plkst. 14.00 
Saulkrastu Domes zālē vokālā ansambļa 
“Dzīle” vārda dienas ballīte. Ballītē vieso-
sies arī Ādažu senioru vokālais ansamblis 
“Gaujmalas lakstīgalas” (vad. E. Bukovska).  
Viesiem ieeja ballītē brīva!

koncerti
svētdien, 16. oktobrī, plkst. 11.00 

Saulkrastu Romas katoļu baznīcā dievkal-
pojuma laikā jauktais koris “Bangotne” iz-
pildīs garīgās mūzikas programmu. 

kino
svētdien, 23. oktobrī, plkst. 16.00 

kultūras namā “Zvejniekciems” latviešu 
kino – jaunā Aleksandra Hāna spēlfilma 
“Monsieur Taurins”. Ieejas maksa Ls 1. 

Lomās: Gundars Āboliņš, Markus Bo-
estfleisch, Angelina Noa, Masha Maskina, 
Maija Miķelsone.

“Monsieur Tauriņš” ir aizraujošs 
un optimistisks stāsts, kas balstīts uz 
patiesiem notikumiem par kādu Lat-
vijā dzīvojošu vācu valodas skolotāju 
Gunāru Tauriņu, kurš ekonomiskās 
krīzes laikā pieņem dīvainu darba pie-
dāvājumu. Viņa uzdevums ir Francijā 
atrast māju kādam bagātam latviešu 
uzņēmējam.

Savā neparastajā komandējumā Tau-
riņš iepazīstas ar kādu mīlā sirgstošu vā-
cieti Janu, kurš ir pilnīgs dīvainis, un aiz-
raujas ar atomelektrostaciju pētniecību. 
Tauriņš, nokļuvis ārzemēs, aizmirst savu 
galveno uzdevumu, kādēļ tur nonācis, un 
bezbēdīgi bauda vasaras pēdējās dienas. 
Darba devējs pārtrauc ar viņu darba at-
tiecības, un Tauriņš nonāk neapskauža-
mā situācijā Bretaņas pludmalē... 

Filma ir latviešu, krievu, angļu un 
vācu valodā ar subtitriem latviešu un 
krievu valodā.

Kā iepriekš norādīja filmas režisors, 
filma “Monsieur Tauriņš” ir uzņemta 
road movie stilā un ir interesants piln-

metrāžas un dokumentālās filmas apvie-
nojums. Filmas materiāls tika uzņemts 
deviņās dienās.

izrādes
otrdien, 1.  novembrī, plkst. 13.00 

kultūras namā “Zvejniekciems” Liepājas 
leļļu teātra izrāde bērniem “Nikniķa stiķi”. 
Ieejas maksa Ls 1.

Liepājas Leļļu teātris skatītājiem pie-
dāvā atjaunoto izrādi “Nikniķa stiķi”. Tā 
tapusi pirmsskolas izglītības iestāžu un 
skolas vecuma bērniem, lai tos priecētu 
ar skanīgām dziesmām, krāšņiem tēr-
piem un lellēm, kā arī ar jauku skatuves 
scenogrāfiju pēc Ērika Kūļa rūķēnu pa-
saku motīviem. Izrādes māksliniece ir 
Ilze Jansone, režisori – Kaspars Zakovics 
un Inese Belte, mūzikas autors  – Juris 
Pavītols.

“Nikniķis ir plašās rūķu saimes jau-
nākais brālis, bet tas nenozīmē, ka viņa 
stiķi kaut kādā ziņā atpaliktu no vecāko 
brāļu delverībām. Muzikālā un jautrā iz-
rāde skatītājus tā vien sauc un vilina sti-
ķoties un niķoties līdzi stāsta varoņiem. 
Šī ir piedzīvojumu pilna izrāde par 
smieklīgiem atgadījumiem no rūķa Nik-
niķa un varbūt arī mūsu dzīves,” stāsta 
izrādes veidotāji. 

***
Saulkrastu bibliotēka novembrī orga-

nizē braucienu uz teātra izrādi Valmieras 
teātrī. Interesēties bibliotēkā vai pa tālruni 
67951502 vai 29625609. 

sports
4. oktobrī ar spēli pret Vidzemes augst-

skolas komandu atsāksies LBL3 sezona (tā 
šogad saucas Amatieru basketbola līga). 
Šogad Saulkrastu komandu dažādu ie-
meslu dēļ ir pametuši vairāki vadošie spē-
lētāji, tā ka uz lielu panākumu kā pērna-
jā sezonā (2.  vieta) šogad nevaram cerēt. 
Taču komandā iesaistījušies vairāki jaunie 
saulkrastieši, tāpēc skatītāju atbalsts būs 
vēl jo vairāk vajadzīgs. Arī šosezon pare-
dzēta loterija un dažādas atrakcijas skatī-
tājiem.

Tuvākā spēle:
otrdien, 18.  oktobrī: Saulkrasti–Ķeizar-
mežs.

Sākums Saulkrastu sporta centrā 20.00
***
Piektdien, 14.  oktobrī, plkst. 19.00 

Saulkrastu sporta centrā Saulkrastu kausa 
izcīņa šautriņu mešanā, 10. posms.

sestdien, 15.  oktobrī, plkst. 11.00 
Saulkrastu sporta centrā Saulkrastu čem-
pionāts novusā, 4. posms

svētdien, 16.  oktobrī, plkst. 11.00 
Saulkrastu sporta centrā Saulkrastu čem-
pionāts galda tenisā, 4. posms

svētdien, 23. oktobrī, plkst. 11.00 ka-
fejnīcā “Neibāde” Saulkrastu čempionāts 
zolītē, 4. posms.

22.–23. oktobrī Saulkrastu sporta cen-
trā notiks starptautisks džudo turnīrs bēr-
niem un jauniešiem.

svecīšu vakars 
saulkrastu kapsētā

Saulkrastu kapsētā svētdien, 
20. novembrī, plkst. 15.00 

svecīšu vakars – 
mirušo piemiņas diena.

Saulkrastu novada Dzimtsaraks-
tu nodaļa aicina pieteikties tās 
ģimenes, kuras laulībā nodzī-
vojušas no zelta līdz dimanta 

kāzu jubilejai un to atzīmējušas 
2011. gadā, t. i., 

visus tos laulātos pārus, 
kuri šogad atzīmējuši 
50, 55, 60, 65, 70, 75 
gadu kāzu jubileju.

Priecāsimies, ja mūsu novadā ir 
ģimenes, kuras labprāt dalītos 

savā pieredzē un dzīves gudrībā 
un 2012. gada sākumā satiktos 
Dzimtsarakstu nodaļā, lai kopā 
atzīmētu šos mīlestības svētkus.

lūdzam ģimenes pieteikt 
saulkrastu novada 

dzimtsarakstu nodaļā vai zva-
not pa tālruni 67142509.

“zelta pārus” 
aicina svinēt 

mīlestības svētkus

“Cilvēkus kopā satur 
mīlestība un cieņa. 
Kad ir abi, tad nāk 

arī svētība.”


