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2010. gads Saulkrastu novada dzīvē, tā-
pat kā vairumam novadu valstī, bija sarež-
ģīts un grūts, tomēr neraugoties uz budžeta 
samazinājumu, esam turpinājuši iesāktos 
darbus, kā arī uzsākuši jaunu projektu reali-
zāciju, kas nesīs pozitīvas pārmaiņas ne tikai 
Saulkrastu novada attīstībā, bet arī novada 
iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanā.

Pagājušā gadā ir pabeigts darbs energo–
efektivitātes paaugstināšanai pirmsskolas 
izglītības iestādē “Rūķītis”, kā rezultātā veik-
ta ēkas siltināšana un renovēta tās fasāde. 
“Rūķītis” ir ieguvis jaunu žogu, izveidota 
jauna ietve un daļēji ierīkota autostāvvieta, 
kuras pabeigšanu kavē Stirnu ielā uzsāktā 
ūdensvada un kanalizācijas izbūve un ielas 
vidū esošais elektrības stabs. Tāpat pie bēr-
nudārza ir izbūvēts apgaismojums.

Ir noslēdzies Eiropas Savienības (ES) 
teritoriālās sadarbības “Beach Hopping” 
projekts, kā rezultātā rekonstruēta sabied-
riskās tualetes ēka Bīriņu ielas galā pie 
peldvietas “Centrs”. Ēkā ir iekārtots tūrisma 
informācijas punkts, pieejama sabiedriskā 
tualete, kas pielāgota māmiņām ar bērniem 
un cilvēkiem ar pārvietošanās grūtībām. Pie 
ēkas novietoti velosipēdu turētāji un soliņi. 
Izejā uz jūru ir izbūvēts apgaismojums, un 
tā ir novadā pirmā izgaismotā izeja uz jūru. 
Tāpat ir uzlabota tehniskā bāze pludma-
les glābējiem, kas ir pašvaldības policijas 
struktūrvienība.

Pārmaiņas notikušas arī novada lab-
iekārtošanā. Puķu tirdziņam Ainažu ielā 
izbūvēts bruģakmens iesegums, uzstādīti 
vizuāli pievilcīgi un ērti koka galdi ar so-
liem un jumtu. 

Atjaunošana notikusi arī Saulkrastu 
estrādes teritorijā. Rekonstruēta parka ap-
gaismojama sistēma, labiekārtota estrādes 
aizmugurējā daļa līdz tiltiņam, uzstādīti 
jauni soliņi un atkritumu tvertnes, kā arī 
daļēji sakārtotas mākslinieku telpas.

Ir rekonstruētas ietves, ierīkoti jauni pa-

kāpieni un stādījumi pie ēkas Raiņa ielā 7, 
kurā atrodas Saulkrastu bibliotēka, un Bī-
riņu ielas sākumā pie veikala “Elvi”. Raiņa 
ielā starp Ainažu ielu un pludmali izbūvēts 
apgaismojums.

Pagājušā gadā Dome organizēja divus 
nozīmīgus arhitektu un plānotāju plenē-
rus. Februārī notika plenērs “Saulkrastu 
centra teritorijas starp Ķīšupi un Pēterupi 
turpmākā attīstība”, kura mērķis bija ap-
zināt vērtības un iespējas, kā arī modelēt 
iespējamos attīstības virzienus un risinā-
jumus. Plenēra rezultātā ir izstrādāts pro-
jekts teritorijai starp Raiņa un Bīriņu ielu, 
pludmali un Ainažu ielu. Raiņa un Bīriņu 
ielās plānoti pakalpojumu objekti, tostarp 
gājēju promenāde, kas vijas cauri kāpām, 
daļēji izmantojot esošos gājēju celiņus un 
dabīgās reljefa terases. Savukārt tuvāk jūrai 
tiks izprojektēti rotaļu un sporta laukumi, 
vides objekti un viss pārējais nepieciešamais, 
lai pakāpeniski pārveidotu šo teritoriju par 
piesaistes punktu Saulkrastos un patīkamu 
atpūtas vietu vietējiem iedzīvotājiem visa 

gada garumā. Tāpat projekts paredz auto-
busu stāvlaukuma pie “Vāravas” rekonstruk-
ciju un ietves izbūvi gar Ainažu ielu līdz 
Bīriņu ielai, nodrošinot tūristu nokļūšanu 
no autobusiem līdz informācijas punktam, 
tualetēm un pludmalei.

Gada nogalē, decembrī, notika plenērs 
par Baltās kāpas teritorijas attīstību. Abi 
plenēri deva būtisku ieguldījumu novada 
teritorijas attīstības un labiekārtošanas jau-
tājumos. 

Ņemot vērā ne tikai speciālistu, bet 
arī iedzīvotāju ieteikumus, tika izstrādāts 
Saulkrastu novada ģerbonis, kurš ir reģis-
trēts Kultūras ministrijā un kalpo kā paš-
valdības reprezentācijas un atpazīstamības 
simbols.

Sociālajā jomā 2010. gadā 98 personām 
tika nodrošināti garantēti minimālie ienāku-
mi. Vairāk nekā 1153 personām piešķīrām 
pabalstus pamatvajadzību nodrošināšanai – 
ēdienam, apģērbam, veselības aprūpei un 
obligātajai izglītībai, un 274  ģimenēm, 
kopskaitā 673 personām, dzīvokļu pabal-
stus. Sociālais dienests, izmantojot darbā 
SOPAS (sociālo pabalstu administrēšanas 
informatīvā sistēma) programmu, varēja 
gūt precīzu un operatīvu informāciju par 
klientu ienākumiem, tā nodrošinot ātrāku 
lēmumu pieņemšanu. 2010. gadā tika no-
slēgti divi svarīgi līgumi – ar CSDD (Ceļu 
satiksmes drošības direkcija) par pieeju 
personu datiem un līgums ar NVA (No-
darbinātības valsts aģentūra) par Saulkrastu 
novada iedzīvotāju apkalpošanu Saulkrastos 
Sociālā dienesta telpās. Tāpat jāpiemin, ka 
Saulkrastu Sociālais dienests tika reģistrēts 
sociālo pakalpojumu reģistrā, kas nodro-
šinās saņemt no valsts izmaksātos GMI 
(garantētais iztikas minimums) un dzīvok-
ļu pabalstus, kā arī Sociālajam dienestam 
piedalīties ES projektos. 

Nobeigums 2. lpp.      

2010. gadā pašvaldībā padarītais un 2011. gada prioritātes

Cienījamie iedzīvotāji!
Informējam, ka otrdien, 22.  februārī, Saulkrastu novadā viesosies Latvijas Republikas prezidents Valdis Zatlers 

ar kundzi Lilitu Zatleri. Precīzāka informācija par vizītes norisi būs pieejama no 17. februāra 
Saulkrastu Domes vietnē www.saulkrasti.lv vai pa tālr. 67951250, 67142514. 
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Saulkrastu novada Domes priekšsēdētājs 
Ervīns Grāvītis
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Aktualitātes

        Nobeigums. Sākumu lasiet 1. lpp.

ES fonda projekta “Darba praktizēša-
nas pasākumu nodrošināšana pašvaldībās 
darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai” 
ietvaros tika nodarbināti 106 bezdarbnieki, 
no kuriem 35 darbu uzsāka jau 2009. gadā. 

Ir uzsākta Saulkrastu teritorijas plā-
nojuma 2012.–2024. gadam izstrāde, kur 
galvenais uzdevums ir infrastruktūras 
attīstība, radot labvēlīgus apstākļus uz-
ņēmējdarbības sekmēšanai, nodrošinot 
vides kvalitāti un teritorijas racionālu iz-
mantošanu, saglabājot dabas un kultūras 
mantojumu un ievērojot citus svarīgus 
priekšnosacījumus.

Esam nopietni un mērķtiecīgi strādā-
juši pie ES finanšu līdzekļu piesaistīšanas. 
Pagājušā gadā apgūti līdzekļi vairāk nekā 
Ls 400 000 apmērā, kuru realizēšana jau 
sākusies 2010.  gadā un turpināsies šajā 
gadā. 

Piesaistot šos līdzekļus, pašvaldība 
turpinās sociālās dzīvojamās mājas Ķīš–
upes ielā 14 rekonstrukciju. Ir apstiprināts 
projekts kultūras nama “Zvejniekciems” 
siltināšanai, kura laikā tiks siltinātas ēkas 
ārsienas, tās cokols, bēniņi un pagraba 
pārsegumi, nomainītas ēkas ieejas durvju 
bloki, uzstādītas zibens aizsardzības un 
ventilācijas sistēmas. Skatītāju zālē tiks 
uzstādīti energoefektīvi prožektori. Esošais 
apkures katls tiks nomainīts pret granulu 
apkures katlu. Diemžēl šajā projektā nav 
paredzēts ēkas iekštelpu remonts, bet Do-
mes darbinieki turpinās strādāt un meklēt 
iespējas, lai varētu atrast finansējumu telpu 
remontam. 

Tāpat projekta ietvaros notiks rotaļu 
laukuma izbūve Zvejniekciemā, kur tiks 
uzstādītas mūsdienīgas rotaļu ierīces. Savu-
kārt rotaļu laukums, kas atrodas pagalmā 
aiz Domes ēkas, tiks papildināts ar jaunām 
rotaļu ierīcēm.

Sāksies darbs pie nozīmīga projekta – 
Saulkrastu novada attīstības programmas 
2014.–2020. gadam izstrādes. 

Jāuzsver, ka, pateicoties ES finanšu lī-
dzekļu piesaistei, pašvaldībā darbu sākuši 
speciālisti administratīvajā darbā, tā ceļot 
pašvaldības darba kapacitāti.

Janvāra beigās Saulkrastu novada 
Dome pieņēma 2011. gada budžetu, kas 
līdz jaunajam budžetam nosaka pašvaldī-
bas turpmāko darbības virzienu un poli-
tiku. 2010. gadu esam beiguši ar finanšu 
rezervi, un, ņemot vērā 2011. gada budžeta 
samazinājumu, šī rezerve ļaus sabalansēt 
šī gada budžetu. 

Paldies visiem Saulkrastu novada depu-
tātiem, kuri izteica priekšlikumus un aktīvi 
piedalījās budžeta izstrādē un lēmumu 
pieņemšanā. Balsojumā par 2011.  gada 
Saulkrastu novada budžetu piedalījās visi 
Domes deputāti. 

Kopējie pašvaldības pamatbudžeta ie-
ņēmumi tiek plānoti Ls 3 656 773 apmērā, 

tajā skaitā arī plānotās valsts mērķdotāci-
jas. Novada apsaimniekošanai paredzēti 
Ls  677  664, kas ir 22  % no pašvaldības 
ieņēmumiem, izglītībai Ls 613 317 (19 %), 
kultūrai Ls 357 793 (11 %), sociālajai pa-
līdzībai Ls  345  466 (11  %). Maksājums 
pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā 
ir Ls 242 599 (8 %), sabiedriskai kārtībai 
un drošībai paredzēti Ls 128 631 (4 %), 
savukārt 10 % jeb Ls 323 765 paredzēti 
aizdevumu atmaksai un Ls 477 818 (15 %) 
Domes un pašvaldības iestāžu darbības 
nodrošināšanai.

Izglītība, kultūra, sabiedriskā kārtība 
un drošība, sociālā palīdzība, novada ap-
saimniekošana un labiekārtošana ir priori-
tāras nozares, un pašvaldība veiks būtiskus 
ieguldījumus iepriekšminētajās jomās. 

Saprotam, ka vajadzību ir daudz vairāk 
par iespējām. Pieņemot budžetu, esam mē-
ģinājuši atbalstīt katru pašvaldības iestādi 
ar kādu uzlabojumu, lai izlabotu to kri-
tumu, kas bija divus iepriekšējos gadus, 
kad nācās mazināt visas budžeta pozīcijas.

Kā īpašs šī gada jaunums ir tas, ka bu-
džetā ir rezervēti līdzekļi bērna piedzimša-
nas pabalsta saņemšanai. Kā arī, lai novadā 
atbalstītu ģimenes ar maziem bērniem, ir 
piešķirti līdzekļi telpu remontam un visa 
nepieciešamā aprīkojuma iegādei pirms-
skolas izglītības iestādē “Rūķītis”, kur no 
1. septembra sāks darboties jauna bērnu-
dārza grupiņa.

Izglītības jomā līdzekļi ir piešķirti 
Saulkrastu vidusskolai un pedagogiem tiks 
iegādāti datori, kas nodrošinās e-klases 
ieviešanu. Abām novada vispārizglītojošām 
mācību iestādēm tiks papildināts mācību 
inventārs un paredzēti līdzekļi nelieliem 
remontiem. Saulkrastu vidusskolai tiks 
izstrādāts zāles rekonstrukcijas projekts.

Saulkrastu bibliotēkā plānots turpināt 
remontu un ir palielināts finansējums bib-
liotēkas grāmatu krājuma palielināšanai. 
Ceram, ka šogad tiks izdota Saulkrastu 
vēstures grāmata, kas būs nozīmīgs iegu-
vums novada kultūrvēsturiskajā manto-
jumā.

Esam saņēmuši pozitīvu ziņu, ka ap-
stiprināts projekts, ar kura palīdzību varēs 
iegādāties tautas tērpus pagājušā gada ru-
denī izveidotajam vidējās paaudzes tau-
tas deju kolektīvam. Ir paredzēti līdzekļi 
māksliniecisko pašdarbības kolektīvu da-
lībai starptautiskos konkursos.

Kā svarīgus kultūras un izklaides pa-
sākumus novadā esam plānojuši atjaunot 
Edgara Liepiņa piemiņas koncertu un Jāņu 
pasākumu estrādē. Arī šogad notiks Mu-
zeju nakts un amerikāņu auto salidojums. 
Basketbola cienītājus iepriecinās Latvijas 
ielu basketbola “Ghetto basket” turnīrs. 
2. un 3.  jūlijā būs tradicionālie un iemī-
ļotie pilsētas svētki. Notiks sporta un iz-
klaides pasākums “Saulkrastu kokteilis”. Ar 
Domes atbalstu norisināsies starptautiskais 
džeza festivāls “Saulkrasti Jazz 2011”, kas ir 

viens no atpazīstamākajiem džeza mūzikas 
pasākumiem Latvijā. Plānots Ulda Dukas 
atceres koncerts un ērģeļmūzikas dienas 
Pēterupes baznīcā.

Tūrisma informācijas centrā darbu sāks 
papildu darbinieki, tā nodrošinot centra 
darba laiku visu gadu arī sestdienās un 
svētdienās. Tāpat plānots piesaistīt papildu 
cilvēkus, lai nodrošinātu tualetes darbību 
brīvdienās un vakaros.

Šajā gadā Domes darbinieki meklēs 
jaunas iespējas energoefektivitātes paaug-
stināšanas un nodrošināšanas projektu iz-
strādei Saulkrastu bibliotēkas ēkai Raiņa 
ielā 7, Saulkrastu vidusskolas ēkai Smilšu 
ielā 3 un Vidzemes jūrmalas Mūzikas un 
mākslas skolas ēkai Zvejniekciemā, Ostas 
ielā 15. 

Saulkrastu slimnīcā turpināsies reno-
vācija.

Sociālajā jomā joprojām aktīvi tiks at-
balstīta un turpināta 100  latu stipendiātu 
programma. Sociālajā dienestā varēs sa-
ņemt konsultācijas par sociālo iemaksu 
jautājumiem, ko sniegs Valsts sociālās 
apdrošināšanas aģentūras (VSAA) darbi-
nieki. Tiks turpināta sadarbība ar “Latvijas 
Sarkano Krustu”, piedalīsimies akcijā “Pa-
ēdušai Latvijai”. Tāpat turpināsim sadar-
bību ar a/s “Latvenergo”, lai nodrošinātu 
trūcīgajiem iedzīvotājiem dāvanu kartes 
500 kWh vērtībā. 

Plānota projekta izstrāde Baltās kāpas 
un tās apkārtnes labiekārtošanai, kā arī 
atjaunosim laipu Baltās kāpas apkaimē. 
Pilsētā tiks nomainīti vecie soliņi un uz-
stādītas papildu atkritumu tvertnes. Esam 
paredzējuši līdzekļus, lai turpinātu Bīriņu 
ielas sakārtošanu un veiktu darbus, lai 
novērstu milzīgās peļķes Raiņa ielā pie 
kafejnīcām “10 balles” un “Krastiņbārs”. 
Īpaša labiekārtošana gaidāma Bīriņu ielas 
izejā uz jūru, kur tiks realizēta projekta 
“Saulkrastu peldvietai “Centrs” nepiecie-
šamā infrastruktūra un labiekārtojums” 
1. kārta, izbūvējot laukumu vietā, kur atro-
das pilsētas egle, un atjaunots segums starp 
Ainažu ielu un jauno informācijas punktu.

Ņemot vērā, ka centra teritorijā vasarā 
ir nepieciešamība pēc papildu autostāvvie-
tām, tiek strādāts un veikti nepieciešamie 
skaņojumi, lai pirmo reizi vasaras periodā 
būtu iespējams novietot automašīnas Ai-
nažu ielas posmos starp Bīriņu un Vid-
rižu ielu, kā arī starp peldvietu “Rūķīši” 
un “Koklītēm”.

Lai pie Saulkrastu stacijas nodrošinātu 
ērtu un drošu pārvietošanos, tiks izstrā-
dāts ietves, apgaismojuma un autostāvvietu 
projekts. Tāpat ietves projekts tiks izstrā-
dāts Zvejniekciemā, Bērzu alejā.

Ņemot vērā jauno atkritumu apsaim-
niekošanas likumu, plānots izstrādāt atkri-
tumu apsaimniekošanas koncepciju. Nav 
noslēpums, ka novadā pastāv siltumapgā-
des problēmas, tāpēc, lai tās risinātu, pa-
redzēts izstrādāt siltumapgādes koncepciju 
un iespējamo attīstību. 

Lai iedzīvotājiem un viesiem būtu ēr-
tāk pieejama informācija par aktuālākajiem 
notikumiem novadā, plānots uzstādīt vai-
rākus jaunus afišu stabus, kas vienlaikus 
būs interesanti vides objekti ar attiecīgās 
apdzīvotās vietas vietvārdiem. Šogad tiks 
uzstādīti pirmie 3 afišu stabi – Inčupē, Bī-
riņu ielā un Zvejniekciemā veikala “Mego” 
tuvumā.

Uzskatu, ka ir svarīgi iedzīvotājiem no-
drošināt ērtu un drošu dzīvi un viesiem 
patīkamu uzturēšanos mūsu novadā, tāpēc, 
lai to paveiktu, Dome turpinās strādāt ie-
dzīvotāju labklājības celšanai un investēt 
naudu projektos, kas dos ieguldījumu un 
nesīs augļus nākotnē.

Saulkrastu novada Domes 
 priekšsēdētājs E. Grāvītis

P.S. Pēc deputātu lūguma publicējam 
par Saulkrastu novada Domes 2011. gada 
budžetu balsojuma rezultātus: “par”  –  
11 (E. Grāvītis, N. Līcis, L. Vaidere, S. Osīte, 
M. Vītols, S. Ancāne, A. Silavnieks, G. Lā-
čauniece, A. Dulpiņš, G. Zonbergs, A. Krū-
miņš), “pret” – 1 (A. Ancāns), “atturas” –  
3 (D. Buša, I. Pētersone, N. Strapcāns).
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I. Vispārīgie noteikumi
1. Šo saistošo noteikumu (turpmāk – noteiku-

mi) uzdevums ir nodrošināt sabiedrisko kārtību 
Saulkrastu novadā.

2. Noteikumi ir saistoši visām fiziskām un juridis-
kām personām Saulkrastu novada administratīvajā 
teritorijā.

3. Par šo noteikumu neievērošanu personas sau-
camas pie administratīvās atbildības normatīvajos 
aktos noteiktajā kārtībā.

4. Noteikumi piemērojami gadījumos, kad pār-
kāpums, par kuru paredzēta atbildība saskaņā ar 
šiem noteikumiem, izdarīts Saulkrastu novada ad-
ministratīvajā 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 transportlīdzekli 
uz ledus ūdenstilpnēs, izņemot gadījumus, kad 
nepieciešams sniegt palīdzību 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 celtniecības nepabeigtos 
objektos un citos bīstamos objektos;

5.4. peldēties ūdenstilpnes vietās, kur tas ir aiz-
liegts, kā arī peldvietās peldēt aiz peldvietu noro-
bežojuma (bojām);

5.5. vest suni pastaigā bērniem paredzētās rotaļu 
un izklaides vietās un sporta laukumos.

6. Saulkrastu novada administratīvajā teritorijā 
aizliegts:

6.1. pacelties un nolaisties ar deltaplāniem, gaisa 
baloniem un citiem lidaparātiem pludmalēs un 
citās publiskās vietās, izņemot gadījumus, kad tas 

ir saskaņots ar Saulkrastu novada Domi;
6.2. veikt zemes rakšanas un citus darbus bez 

attiecīga pašvaldības atbildīgo iestāžu vai amatper-
sonu saskaņojuma;

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

III. Noteikumu izpildes kontrole un 
administratīvā atbildība par 
noteikumu neievērošanu

7. Par noteikumu pārkāpšanu sastādīt adminis-
tratīvā pārkāpuma protokolu ir tiesīgi Saulkrastu 
pašvaldības policijas un valsts policijas darbinieki, 
pildot dienesta pienākumus.

8. Par noteikumu 5.4. un 6.2. apakšpunktā no-
teikto prasību neievērošanu uzliek naudas sodu līdz 
piecdesmit latiem.

9. Par noteikumu 5.1., 5.5., 6.1. un 6.3. apakš-
punktā noteikto prasību neievērošanu vainīgo per-
sonu sauc pie likumā paredzētās atbildības.

10. Par noteikumu 5.2. un 5.3. apakšpunktā no-
teikto prasību neievērošanu izsaka brīdinājumu vai 
uzliek naudas sodu līdz desmit latiem.

11. Par šo noteikumu pārkāpšanu iekasētā soda 
nauda tiek ieskaitīta Saulkrastu novada Domes bu-
džetā

12. Lietvedība administratīvo pārkāpumu lietās 
veicama Latvijas Administratīvo pārkāpumu ko-
deksā noteiktajā kārtībā.

13. Administratīvais sods neatbrīvo pārkāpuma 
izdarītāju no pienākuma novērst pārkāpumu, kā arī 
pārkāpuma rezultātā nodarītā zaudējuma novēršanas.

IV. Nobeiguma noteikumi
14. Atzīt par spēku zaudējušiem Saulkrastu pilsē-

tas ar lauku teritoriju Domes 26. 03. 2008. saistošos 
noteikumus Nr. 5 “Par sabiedrisko kārtību Saulkras-
tu pilsētā ar lauku teritoriju”, 24. 09. 2008. saistošos 
noteikumus Nr. 24 “Grozījumi Saulkrastu pilsētas 
ar lauku teritoriju Domes 26. 03. 2008. saistošajos 
noteikumos Nr. 5 “Par sabiedrisko kārtību Saulkras-
tu pilsētā ar lauku teritoriju”, 17. 06. 2009. saistošos 
noteikumus Nr. 11 “Grozījumi Saulkrastu pilsētas ar 
lauku teritoriju Domes 26. 03. 2008. saistošajos no-
teikumos Nr. 5 “Par sabiedrisko kārtību Saulkrastu 
pilsētā ar lauku teritoriju” un 25. 11. 2009. saistošos 
noteikumus Nr. 27 “Grozījumi Saulkrastu pilsētas 
ar lauku teritoriju Domes 26. 03. 2008. saistošajos 
noteikumos Nr. 5 “Par sabiedrisko kārtību Saulkras-
tu pilsētā ar lauku teritoriju”.

15. Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc 
to publicēšanas bezmaksas informatīvajā izdevumā 
“Saulkrastu Domes Ziņas”.

Domes priekšsēdētājs E.Grāvītis
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Par Saulkrastu novada Domes 2011. gada 
budžeta un speciālā budžeta apstiprināšanu

1. Pieņemt iesniegto saistošos noteikumus “Par 
Saulkrastu novada Domes 2011. gada budžeta un spe-
ciālā budžeta apstiprināšanu”.

2. Saistošos noteikumus triju dienu laikā rakstveidā 
un elektroniskā veidā nosūtīt Vides aizsardzības un re-
ģionālās attīstības ministrijai zināšanai.

3. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā 
pēc to parakstīšanas, un tie ir brīvi pieejami Saulkrastu 
novada Domes ēkā.

Par politiski represēto personu komisiju 
izveidi

Izveidot politiski represēto personu komisiju šādā 
sastāvā:
 komisijas priekšsēdētājs: Domes priekšsēdētājs 

Ervīns Grāvītis;
 komisijas locekļi: deputāte Ilze Pētersone, juriskon-

sulte Ieva Cīrule, biedrības “Daugavas vanagi Latvijā” 
pārstāve Janīna Timermane.

Par Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrijas pārstāvja iekļaušanu 
Skultes ostas valdē

1. Izslēgt no Skultes ostas valdes LR Vides minis-
trijas pārstāvi Henriju Avotu un Reģionālās attīstības 
un pašvaldību lietu ministrijas pārstāvi Ingūnu Urtāni.

2. Iekļaut Skultes ostas valdē LR Vides aizsardzības 
un reģionālās attīstības ministrijas pārstāvi – ministra 
padomnieku Henriju Avotu.

Par deputātu atlīdzību
Līdz 2011. gada 31. decembrim noteikt Saulkrastu 

novada Domes deputātiem atlīdzību par:
1) piedalīšanos Domes, komiteju un komisiju sēdēs 

atbilstoši nostrādāto stundu skaitam;
2) citu deputāta pienākumu pildīšanu 2 (divas) stun-

das mēnesī.

Par nekustamā īpašuma nodokļu piedziņu 
bezstrīda kārtībā

Piedzīt bezstrīda kārtībā nenomaksāto nekustamā 
īpašuma nodokli ar nokavējuma naudām no nekustamā 
īpašuma īpašniekiem Zvejniekciemā, Saulkrastu pag., 
Saulkrastu nov.

Par zemes vienības atdalīšanu, adreses 
piešķiršanu un lietošanas mērķa noteikšanu

1. Atļaut atdalīt no nekustamā īpašuma “Vecpāvuļi”, 
Zvejniekciems, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., zemes 
vienību ar kadastra apzīmējumu 8033-001-0733, platība 
5,3 ha.

2. Piešķirt atdalītai zemes vienībai adresi: Ozolu 
iela 15, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu 
novads.

3. Noteikt atdalītai zemes vienībai lietošanas mēr-
ķi – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir 
lauksaimniecība, kods – 0101.

Par īpašuma zemes ierīcības projekta 
izstrādi

1. Atļaut izstrādāt nekustamā īpašuma “Oškalni” (ka-
dastra apzīmējums 8033-003-2994), Saulkrastu pagasts, 
Saulkrastu novads, zemes ierīcības projektu.

2. Apstiprināt zemes ierīcības projekta darba uzde-
vumu.

Par nekustamā īpašuma nodokļa 
atvieglojuma piemērošanu

Piemērot četrām fiziskām personām nekustamā īpa-
šuma nodokļa atvieglojumu 90 % apmērā un vienai 
fiziskai personai nekustamā īpašuma nodokļa atvieg-
lojumu 50 % apmērā.

Par procesa uzsākšanu ēku un būvju 
ierakstīšanai zemesgrāmatā uz Saulkrastu 
pašvaldības vārda

1. Uzsākt procesu par šādu ēku un būvju: 

 sporta zāle, kadastra apzīmējums 8033-001-0734-
001, 
 tribīnes, kadastra apzīmējums 8033-001-0734-002,
 sūkņu stacija, kadastra apzīmējums 8033-001-

0734-003,
ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Saulkrastu pašvaldības 

vārda. Minētās ēkas un būves atrodas uz Saulkrastu 
pašvaldības zemes īpašuma Bērzu aleja 7, Zvejniekcie-
mā, Saulkrastu pag., Saulkrastu nov., un to piederība 
nav zināma.

2. Uzaicināt būvekspertu ēku un būvju tehniskā stā-
vokļa noskaidrošanai.

3. Veikt pasākumus, lai ēkās un būvēs neiekļūtu ne-
piederošas personas, un izvietot plakātus ar brīdinājuma 
uzrakstiem.

Par Saulkrastu novada attīstības 
programmas 2014.–2020. gadam izstrādes 
uzsākšanu

1. Uzsākt novada attīstības programmas 2014.–
2020. gadam izstrādi.

2. Izveidot novada attīstības programmas izstrādes 
vadības grupu 8 personu sastāvā:

2.1. N. Līcis – Domes priekšsēdētaja vietnieks;
2.2. Ervīns Grāvītis – Domes priekšsēdētājs;
2.3. Māris Vītols – deputāts;
2.4. Normunds Strapcāns – deputāts,
2.5. Andris Silavnieks – deputāts;
2.6. Andrejs Arnis – izpilddirektors;
2.7. Anita Līce – projektu vadītāja;
2.8. Zane Langenfelde – projektu vadītāja.
3. Paziņojumu par novada attīstības program-

mas izstrādes uzsākšanu publicēt pašvaldības vietnē  
www.saulkrasti.lv un bezmaksas informatīvajā izdevumā 
“Saulkrastu Domes ziņas”.

4. Lēmumu par novada attīstības programmas iz-
strādes uzsākšanu nosūtīt Rīgas plānošanas reģionam.

Par finansiālo atbalstu “Latvijas Sarkanajam 
Krustam”

1. Piešķirt finansiālu atbalstu “Latvijas Sarkanajam 

Krustam”, reģ. Nr. 40008002279, juridiskā adrese Lāčplēša 
iela 24, Rīga, LV 1011, Rīgas apriņķa komitejas realizēto 
un plānoto aktivitāšu nodrošināšanai Ls 150,00 (viens 
simts piecdesmit lati 00 santīmu) apmērā.

2. Piešķirtos līdzekļus ieskaitīt “Latvijas Sarkanā 
Krusta” Rīgas apriņķa komitejas norēķinu kontā Nr. 
LV94UNLA0050000619571.

Par saistošo noteikumu “Grozījumi 
Saulkrastu novada Domes 2009. gada 
13. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 13 
“Saulkrastu novada pašvaldības nolikums”” 
pieņemšanu

1. Apstiprināt iesniegtos saistošos noteikumus “Gro-
zījumi Saulkrastu novada Domes 2009. gada 13. jūlija 
saistošajos noteikumos Nr. 13 “Saulkrastu novada paš-
valdības nolikums””.

2. Saistošos noteikumus triju dienu laikā pēc to 
parakstīšanas rakstveidā un elektroniskā veidā nosūtīt 
atzinuma sniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrijai.

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

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

Par ielu un ceļu fonda līdzekļu izlietošanu
Izlietot Saulkrastu novada pašvaldības ielu un ceļu 

fonda līdzekļus 2011. gada janvārī par kopējo summu 
Ls 15 370 (piecpadsmit tūkstoši trīs simti septiņdesmit lati).

ar pilnu domes lēmumu tekstu var iepazīties 
saulkrastu novada domes vietnē www.saulkrasti.lv, 
sadaļā “domes lēmumi”.

Nākamā domes sēde paredzēta trešdien, 23. feb-
ruārī, plkst. 15.00, saulkrastu novada domē, raiņa 
ielā 8.

DOMES SĒDES LĒMUMI (26. 01. 2011)

Saistošie noteikumi Nr. 21
Apstiprināti ar Saulkrastu novada Domes 2010. gada 24. novembra 

sēdes lēmumu (prot. nr. 14 § 55)

PAR SABIEDRISKO KĀRTĪBU SAULKRASTU NOVADĀ
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.
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28. janvārī tika izsludināts Klimata pārmai-
ņu finanšu instrumenta (KPFI) atklāts projektu 
konkurss “Atjaunojamo energoresursu izmanto-
šana mājsaimniecību sektorā”. Konkursa mērķis 
ir oglekļa dioksīda emisiju samazināšana māj-
saimniecību sektorā, atbalstot mikroģenerācijas 
siltumenerģijas vai elektroenerģijas ražošanas 
tehnoloģisko iekārtu iegādi un uzstādīšanu dzī-
vojamai mājai, lai nodrošinātu siltumenerģijas 
vai elektroenerģijas ražošanu no atjaunojamiem 
energoresursiem un siltuma vai elektroenerģijas 
piegādi tikai mājsaimniecības vajadzībām. Vides 
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 
aicina iesniegt projekta iesniegumus. 

Projekta iesnieguma iesniedzējs ir: 
 dzīvojamās mājas īpašnieks – fiziska perso-

na –, uz kura vārda ir reģistrēta dzīvojamā māja; 
 vairāku dzīvokļu dzīvojamās mājas dzī-

vokļu īpašnieku izveidota biedrība, kas neveic 
saimniecisko darbību un rīkojas vairāku dzīvokļu 
dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku – fizisku 
personu – vārdā, kuru attiecīgais nekustamais 
īpašums atrodas atsevišķu divu vai vairāku dzī-
vokļu mājā. 

Projektus šajā konkursā var iesniegt par: 
 ēku, kas klasificējama kā dzīvojamā māja; 
 ekspluatācijā nodotu dzīvojamo māju vai 

jaunbūvi; 
 visu dzīvojamo māju, nevis dzīvojamās 

mājas daļu vai atsevišķu dzīvokli; 
 nekustamo īpašumu, kura īpašnieks ir ie-

rakstīts zemesgrāmatā. 
Konkursa ietvaros tiek atbalstīti projekti, ku-

ros tiks iegādātas un uzstādītas šādas iekārtas:
 šķeldas vai salmu biomasas katli, biomasas 

granulu vai malkas katli un biomasas kamīni ar 
kopējo uzstādīto jaudu līdz 50 kW (ieskaitot); 
 saules kolektoru sistēmas ar kopējo uzstā-

dīto jaudu līdz 25 kW (ieskaitot);
 siltumsūkņi ar kopējo uzstādīto jaudu līdz 

50 kW (ieskaitot);
 vēja ģeneratori ar kopējo uzstādīto jaudu 

līdz 10 kW (ieskaitot);
 saules baterijas ar kopējo uzstādīto jaudu 

līdz 10 kW (ieskaitot);
 vairākas iepriekš minētās iekārtas, ņemot 

vērā konkrētas iekārtas kopējās uzstādītās jaudas 
ierobežojumus. 

Projektu iesniegšanas termiņš ir 24. marts 
(ieskaitot). Viena projekta ietvaros var saņemt 
atbalstu līdz Ls 7000 ar 50 % intensitāti. Katrs 
projekta iesniedzējs var piedalīties ar vairākiem 
projektiem. 

Iedzīvotāji bieži interesējas par vēja ģeneratoru 
izmantošanu. Piemēram, vai konkursā var piedalī-
ties fiziska persona ar vēja ģeneratoru, kur daļu no 
saražotās elektroenerģijas ir paredzēts pārdot? No-
likuma 2. punkts paredz saražotās elektroenerģijas 
izmantošanu tikai mājsaimniecības vajadzībām. 
Ar citu mērķi piedalīties projektā nevar. 

Iesakām apmeklēt informatīvos seminārus 
par KPFI atklātu projektu konkursu “Atjauno-
jamo energoresursu izmantošana mājsaimnie-
cību sektorā”. Tuvākais seminārs Rīgā notiks 
2. martā plkst. 11.00 Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministrijas 409. telpā (Pel-
du iela 25). Semināram jāpiesakās līdz 1. marta 
plkst. 12.00, nosūtot pieteikumu uz e-pasta adresi  
Liene.Voroncova@vidm.gov.lv.

Jautājumus par projekta iesnieguma sagata-
vošanu un iesniegšanu var sūtīt pa pastu: Vides 
aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 
Peldu ielā 25, Rīgā, LV 1494, vai elektroniski uz 
e-pasta adresi Veronika.Gomancenko@varam.gov.
lv vai Liene.Voroncova@vidm.gov.lv.

Plašāka informācija par projektu pieejama 
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības mi-
nistrijas vietnē http://www.vidm.gov.lv.

Saulkrastu novada Domes  
projektu koordinatore Zane Langenfelde

Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) 
finansētā un Saulkrastu novada Domes īs-
tenotā projekta “Sociālās dzīvojamās mājas 
Ķīšupes ielā 14, Saulkrastos, siltumnoturības 
uzlabošanas darbi” ietvaros plānotie darbi tur-
pinās. Sociālā dzīvojamā māja iegūst jaunu 
izskatu, samazinot ēkas energoresursu pa-
tēriņu. Projekta ietvaros tiek nomainīti logi, 
jumts un durvis, atjaunota ēkas fasāde, ieejas 
kāpnes pielāgotas personām ar funkcionāliem 
traucējumiem. 

Sociālā dzīvojamā māja Ķīšupes ielā 14 
darbojas jau vairāk nekā gadu. Kā iepriekš 
ziņojām, Saulkrastu novada Dome 2010. gada 
jūlijā no Latvijas Investīciju un attīstības 

aģentūras par projektu “Sociālās dzīvojamās 
mājas Ķīšupes ielā 14, Saulkrastos siltumnotu-
rības uzlabošanas darbi” saņēma apstiprināju-
mu. Projekts tika uzsākts 2010. gada septembrī. 

Šogad, īstenojot šo projektu, Saulkrastu 
novads iegūs vēl vienu funkcionālu un vizuā-
li sakārtotu pašvaldības ēku, kurai būs zems 
energoresursu patēriņš. 

Saulkrastu novada Domes  
projektu koordinatore  

Zane Langenfelde

Aicinām ikvienu Saulkrastu novada ie-
dzīvotāju dot savu ieguldījumu un piedalīties 
2011. gada tautas skaitīšanā!

Tautas skaitīšana ir desmitgades nozīmī-
gākais statistikas projekts, un tā visā pasaulē 
notiek reizi desmit gados. Pēdējā tautas skai-
tīšana Latvijā bija 2000. gadā. Mūsu valsts 
vēstures lappuses rāda, ka pirmā tautas skaitī-
šana tika veikta Kurzemē jau 1863. gadā, bet 
Vidzemes pilsētās – 1867. gadā.

Šogad Latvijā tā norisināsies divos pos-
mos. No 1. līdz 10. martam ikviens Latvijas 
iedzīvotājs varēs aizpildīt anketu internetā. 
No 17. marta līdz 31. maijam tautas skaitītāji 
ieradīsies mājās pie tiem iedzīvotājiem, par 
kuriem internetā anketas nebūs aizpildītas. 
Iedzīvotājiem, kuri ārpus Latvijas dzīvo ilgāk 
nekā gadu, tautas skaitīšanā nebūs jāpiedalās. 

Pirmo reizi Latvijā ikviens varēs sniegt 
ziņas par sevi un saviem ģimenes locekļiem, 
aizpildot anketu internetā. Līdz ar to katram 
iedzīvotājam būs iespēja izdarīt to sev ērtā 

laikā un veidā. 
kā varēs aizpildīt anketu internetā? 

Vietnē www.tautasskaitisana.lv būs atroda-
ma saite uz tautas skaitīšanas anketu. Lai 
piekļūtu šai anketai, jāievada savs personas 
kods un pases numurs vai e-paraksts, vai arī 
internetbankas identifikatori.

Ja dators un internets jums nav pieej-
ams, tad marta sākumā droši varat doties 
uz saulkrastu novada bibliotēku (raiņa 
ielā 7, saulkrastos), neaizmirstot paņemt 
līdzi pases datus. Bibliotēkas darba laiks: 
pirmdien, otrdien, trešdien, ceturtdien, 
piektdien no plkst. 10.00 līdz 18.00, sest-
dien no 10.00 līdz 14.00. Bezvadu internets 
ir pieejams arī ārpus bibliotēkas telpām visu 
diennakti. Visas Latvijas bibliotēkas saviem 
apmeklētājiem piedāvā interneta un datoru 
izmantošanu bez maksas. Arī bibliotekāri ir 
informēti par šo valstiski svarīgo projektu. 
Neskaidrību gadījumā varat zvanīt uz Cen-
trālās statistikas pārvaldes bezmaksas infor-

matīvo tālruni 80000777. 
Anketu internetā varēsiet aizpildīt arī 

par saviem ģimenes locekļiem, pirms tam 
noskaidrojot viņu personas kodu. 

vai mani sniegtie dati būs drošībā? 
Atbilstoši likumos noteiktajām prasībām 
2011. gada tautas skaitīšanas laikā iegūta-
jai informācijai tiks nodrošināta individuālo 
statistisko datu konfidencialitāte par katru 
personu un mājsaimniecību. Turklāt katrs 
tautas skaitītājs būs personīgi atbildīgs par 
jūsu sniegto atbilžu konfidencialitāti un datu 
aizsardzības noteikumu ievērošanu. To garan-
tē Tautas skaitīšanas likums, Valsts statistikas 
likums un Fizisko personu datu aizsardzības 
likums. 

Lai pārliecinātos, ka pie jums tiešām 
ieradies tautas skaitītājs, palūdziet uzrādīt 
viņam apliecību ar fotogrāfiju. Ja tomēr rodas 
šaubas, zvaniet pa iepriekš minēto bezmaksas 
informatīvo tālruni.

kāpēc vajadzīga tautas skaitīšana? Tau-

tas skaitīšanas mērķis ir iegūt detalizētu infor-
māciju par iedzīvotāju skaitu, sastāvu, nodar-
bošanos, migrāciju un iedzīvotāju mājokļiem. 
Iegūtie dati ir nozīmīgi tautsaimniecības un 
uzņēmējdarbības plānošanai, ekonomiskās, 
sociālās un vides politikas veidošanai, zināt-
nisko pētījumu veikšanai, informēšanai par 
demogrāfisko situāciju valstī, dzīves līmeņa, 
mājokļu, izglītības un citiem jautājumiem.

Plašāku informāciju varat atrast Tautas 
skaitīšanas (www.tautasskaitisana.lv) un Cen-
trālās statistikas pārvaldes (www.csb.gov.lv) 
vietnēs. Ja vēlaties uzzināt, ko prasīs tautas 
skaitītājs, tad precīzus jautājumus meklējat 
Ministru kabineta 2. 06. 2008. noteikumos 
Nr. 384 “Noteikumi par 2011. gada tautas 
skaitīšanas programmu”.

atcerieties, ka, piedaloties tautas skai-
tīšanā, jūs liekat valstij ar jums rēķināties. 

Cerot uz jūsu atsaucību,
Ilze Palma un Daiga Karlsone,

tautas skaitīšanas projekta  
reģionālās koordinatores Siguldā

Pirmo reizi Latvijā tautas skaitīšana arī internetā

Iedzīvotājiem ir iespēja  
pieteikties projektam par  
atjaunojamo energoresursu 
izmantošanu mājsaimniecībās

Siltumnoturības uzlabošana 
tiek īstenota sociālajā dzīvojamā 
mājā Ķīšupes ielā 14

Sociālā dzīvojamā māja Ķīšupes ielā 14
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Cik ātri griežas laika rats, un tas šo-
reiz ir ļāvis atcerēties kādu no Saulkrastu 
novada ievērojamākajām, zināmākajām 
celtnēm. Novadā varam lepoties ne tikai 
ar darbīgiem cilvēkiem, bet arī ar ēkām, 
kuras veido mūsu pilsētas vēsturi. 

Pirms divdesmit viena gada toreizējās 
Saulkrastu Izpildkomitejas priekšsēdētājas 
ierosinājums guva atbalstu un aizsākās jau-
nās kapličas celtniecība. Mainījās Saulkras-
tu ciemata vadība, un darbus turpināja un 
pabeidza toreizējais priekšsēdētājs Jānis 
Seregins. 1991. gada 19. janvārī jaunā kap-
ličas ēka tika nodota ekspluatācijā. Tajā 
laikā tas bija liels notikums, stāvais daksti-
ņu jumts, izbūvēta saldētava, apmeklētāju 
ērtībām iekārtotas nelielas kantora telpas. 
Kā jau allaž – celtniecības laikā tika veik-
tas izmaiņas, tāpēc netika pilnībā īstenots 
projekts, kurā bija paredzētas arī dienesta 
telpas un noliktava. Nebija risināta arī ap-
kures problēma, tāpēc, pateicoties labam 
sava amata pratējam Arnim Treimanim, 
kapličas kantora telpā tika izbūvēts kamīns. 
1993. gadā noasfaltēts centrālais ceļš no 
Raiņa ielas līdz kapličai un ap to. Tā paša 
gada rudenī savu svētību jaunajai ēkai dod 
Saulkrastu Romas katoļu draudzes mācī-

tājs. Patīkamu dāvanu Saulkrastu kapsēta 
saņēma 2002. gada 2. maijā – dāvinājumā 
kapu zvans no Andra un Ineša Deniņiem. 
Ritēja laiks, paplašinājās kapu teritorija, un, 
pateicoties Domes atbalstam, esam lab-
iekārtojuši centrālos ceļus, izvietoti lielie 
atkritumu konteineri, radīts atceres brīžu 
laukums un izveidota piemiņas vieta karā 
kritušajiem karavīriem. Ar Domes atbalstu 
un piešķirtajiem budžeta līdzekļiem visus 
šos gadus tiek uzturēta kapu saimniecība, 
veikti plānotie darbi. 20 gadi – šķiet, ka tas 
nav daudz, tomēr – no 1991. gada janvāra 
līdz šai dienai Saulkrastu kapsētā veikti 
1786 apbedījumi. 

Šis gads aizsākās ar jauniem plāniem, 
idejām un darbiem. Jūlija trešajā svētdienā 
kapsētā notiks Kapu svētki, rudenī – Miru-
šo piemiņas dienā – tiksimies, lai aizdegtu 
sveču liesmiņas Svecīšu vakarā.

Izmantojot iespēju, vēlos pateikt pal-
dies novada Domei, kapu saimniecības 
kolektīvam un visiem, kas ar savu līdzda-
lību palīdz saglabāt, veidot un kopt mūsu 
novada vēsturiskās vērtības. 

Saulkrastu kapu saimniecības  
vadītāja Selga Osīte

Aizvien pensionāriem pašreizējā sa-
režģītajā laikmetā ir situācija, ka nogur-
stam no stresa, no daudzu nepadarītu 
darbu un dažādu domu neizdošanās, arī 
materiālo apstākļu dēļ, tomēr ir jāatrod 
brīdis un iespējas, lai sevi sakārtotu.

Kas palīdzēs un kas mums to dos?
Lai gan vecumā izmainās intereses, to-

mēr paliek dzīves kvalitāte: veselība, sociālie 
kontakti un ekonomiskā situācija, “Pieredzes 
zenītā” vienmēr vajag kādam par to atgādināt 
un nostiprināt, lai izdzīvotu.

Saulkrastu novada pensionāri var būt pa-
teicīgi, ka mums tāds palīgs un padomdevējs 
ir mūsu pensionāru konsultatīvās padomes 
priekšsēdētāja Maruta Mustes kundze, kura, 
kā jau zināms, ik mēnesi organizē pensio-
nāru tikšanos, to atklājot ar kādu pasaules 
slavenības četrridi no dzīves. Viņa arī orga-
nizē kolektīvos braucienus uz teātra izrādēm 
par visdažādākajām un piemērotākajām tē-
mām, jo zina, ka kultūra “baro” pensionāru 
dvēseles.

2010.  gada novembra otrajā pusē ap-
meklējām Latvijas Nacionālā teātra izrādi 
“LEO. Pēdējā Bohēma”, kā uzgleznotu ar 
R. Paula muziku. Leo dzīvi svinēja, kaut arī 
zināja – dzīves ceļš nebūs garš. Viņš aizrāva 
līdzi citus un kļuva par bohēmas dvēseli, 
parādīdams, ka durvis atvērtas visiem, kam 
māksla ir dzīvesveids un riebj pelēkā ikdiena 
aiz loga, tā dāvājot ne tkai talantu, bet arī 
mīlestību, draugus un panākumus, kā sevi 

mobilizēt – lai izdzīvotu ne tikai mākslā, bet 
vispār dzīvē, vienalga kā, bet strādājot.

2011. gadu iesākām, 9. janvārī kolektīvi 
apmeklējot Valmieras teātrī mūziklu pēc Elī-
nas Zālītes romāna “Agrā Rūsa” motīviem. 
Mūzikla veidojums parāda dzīvošanas pie-
mēru, kā no noplukušiem apstākļiem un 
nabadzības sākas Elzas gadiem lolotais sapnis 
par skaistu un bezrūpīgu dzīvi Rīgā, bet kas 
pat jaukā vasaras dienā, kad jasmīni zied, 
izrādās drūma. Elza soli pa solim nokļūst 
aizraujošā un viņai postošā modes pasaulē. 
Elza, iepazinusies ar Ķikuļa kungu, appre-
cas, bet personīgā dzīvē nav apmierināta 
un kārotā naudas greznība drīz vien rada 
ne vien apnikumu, bet arī nicinājumu, kas 
iedrošina baigam noziegumam jaunās zie-
došās mīlestības brīvībai – par ko pienākas 
sods. Mūzikls arī skaisti parāda, ka nevar 
labu atdarīt ar ļaunu, tikai jasmīnu ziedēšanu 
tas neizmaina. Un mums – viela pārdomām, 
kā pareizāk dzīvot. Mūzikls bija iespaidīgs 
ar skaistiem tērpiem, aktieru sniegumu un 
skatuves noformējumu.

Nobeidzot šo īso aprakstu, gribu pateik-
ties mūsu novada Domei par atbalstu nelielai 
ceļu izdedvumu daļas segšanai ekskursiju 
apmeklējumiem, kas 2010. gadā bija mums 
liels atbalsts, kaut gan līdz pilnībai transporta 
izdevumus sedzam paši dalībnieki.

Kārtējo reizi pateicos mūsu Marutai par 
pacietību un izpalīdzību, mūs saturot kopā.

Pensionāre V. Krūmiņa

Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes 
Saulkrastu iecirkņa Kriminālpolicijas nodaļas 
vecākais inspektors kapteinis Oskars Brīvkalns 
ieguvis augstus rezultātus kaitserfinga sacensī-
bās, kuras norisinājās 28. un 29. janvārī. Lie-
tuvas pilsētā Kauņā. No sešām disciplīnām 
Maratonā pirmā vieta, Kursreisā pirmā vieta, 
Ātruma sacensībās pirmā vieta, Borderkrosā 
pirmā vieta, Jibbingā pirmā vieta un brīvajā 
stilā trešā vieta. Tas bija pirmais sacensību 

posms Lietuvas ziemas čempionātā. Video par 
pirmo Lietuvas “Snow Kite Grand Prix Kaunas 
2011” ir atrodams www.youtube.com vai arī  
www.google.com, ierakstot “Oskars Brīv-
kalns”, būs atrodama informācija arī par šo  
pasākumu. 

Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes 
Saulkrastu iecirkņa kriminālpolicijas  

nodaļas priekšnieka vietniece, majore  
Iveta Sviklāne 

Sākas viss no gala ... 
turpinām smelties spēku un prieku

Saulkrastieša Oskara Brīvkalna 
panākumi starptautiskajās 

sacensībās kaitserfingā
PIRMS 20 GADIEM

Kapličas ēka

fo
to

: S
eL

G
a

S 
o

Sī
te

S 
a

Rh
īV

S

Oskars Brīvkalns sacensību laikā

fo
to

: S
a

u
Lk

Ra
St

u
 n

o
Va

D
a

 D
o

M
eS

 a
Rh

īV
S

Informācijai!
Ceturtdien, 17.  februārī, no plkst. 10.00 līdz 13.00 Saulkrastu Sociālajā dienestā, 

Saulkrastu novada Domē, 17. kabinetā VSAA (Valsts sociālās apdrošināšanas aģentū-
ra) Siguldas filiāles darbinieks sniegs konsultācijas par sociālo iemaksu jautājumiem. 
Konsultācijas pieejamas Saulkrastu novadā deklarētām personām.

Turpmāk šīs konsultācijas tiks sniegtas katra mēneša trešās nedēļas ceturtdienās.
Interesenti var iegūt informāciju un izdrukāt nepieciešamās veidlapas, rakstot uz 

e-pasta adresi konsultacijas@vsaa.lv.
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(Turpinājums. Sākums “Saulkrastu Domes 
Ziņu” 2010. gada decembra numurā.)

Jaunās autostacijas izveidē milzīgu 
darbu ieguldīja toreizējā autostacijas 
priekšniece Anna Stalidzāne, kura šeit 
nostrādāja līdz pat aiziešanai pensijā. Tā-
lāk līdz pat šodienai – jau gandrīz 40 ga-
dus – autostacijas priekšniece ir Maranta 
Pimenova.

Tā šī mājīgā un darbinieku iemīļotā teri-
torija kalpoja kā Saulkrastu autostacija gandrīz 
40 gadus līdz 2010. gada nogalei.

Vēlreiz atgriežoties vēsturē, jāpiemin tie 
apstākļi, kādos notika tehniskā darbība. Auto-
busi pēc darba līdz nākamajai maiņai tika no-
vietoti turpat dzelzceļa stacijas laukumā blakus 
peronam. Sākumā laukums nebija pat asfaltēts. 
Vēlāk, kad autobusu skaits palielinājās, tos no-
vietoja vairākās rindās citu aiz cita ar aprēķinu, 
lai tie autobusi, kuri darbu sāk no rīta agrāk, 
varētu netraucēti no laukuma izbraukt. Uz šī 
paša laukuma notika arī pasažieru iekāpšana 
un izkāpšana.

Autobusu tehniskā apkope notika remont-
darbnīcās Saulkrastu Pabažu galā. Par darbnī-
cām atbildīgais bija darbnīcu vadītājs Kaspars 
Lācītis un viņa remontbrigāde.

Dažkārt veikt lielākos remontdarbus auto-

busus veda uz Ogri.
1979.  gadā atkal notika liela autosaim-

niecību pārstrukturēšana un Saulkrastu au-
tobusus parks kopā ar ceļu būves uzņēmuma 
(“CBR-2”) autopašizkrāvēju parku izveidoja 
“Cēsu AK-9” (vēlāk “Cēsu autotransporta ap-
vienība” – CATA) Saulkrastu filiāli. Par filiāles 
vadītāju darbu sāka Juris Zālītis un strādāja 
uzņēmumā līdz aiziešanai pensijā 2005. gadā. 
Kravas autotransports turpināja bāzēties “CBR-
2” teritorijā. Autobusu satiksmes vajadzībām 
aptuveni 1980. gadā pretī dzelzceļa stacijai iz-
veidoja plašu iekāpšanas laukumu, kas sākumā 
kalpoja arī kā autobusu stāvvieta.

Vienlaikus tika uzsākta filiāles bāzes būv-
niecība Akācijas ielā 7. Būvniecība ritēja pa-
kāpeniski visus 80. gadus. Līdz ar teritorijas 
iekārtošanu notika visa autoparka pārvietošana 
uz jauno bāzes vietu. Ēku būve un to apgūša-
na notika pakāpeniski, diemžēl ekonomiskā 
situācija uzņēmumā neļāva līdz galam realizēt 
daudzus projektā paredzētos objektus, kuri tā 
arī palika neuzbūvēti. Visvairāk pietrūkst ne-
uzbūvētās auto mazgāšanas līnijas.

Lai arī kādi ir bijuši darbu apstākļi, “VISU 
IZŠĶIR KADRI”.

Gandrīz 50 autostacijas pastāvēšanas gados 
kadru mainība gan šoferu, gan konduktoru 
vidū ir bijusi milzīga. Daudzus nav apmieri-
nājuši darba apstākļi – agrā celšanās, darbs 
brīvdienās un svētkos, darbs ar pasažieriem, 
kas dažkārt prasa pacietību un cilvēkmīlestību, 
precizitāte un grafika ievērošana, taču ir arī 
daudzi, kas, pazīstot šos darba apstākļus, ir no 
darba aizgājuši, bet pēc laika atkal atgriezušies, 
pat vairākkārt.

Tomēr ir darba veterāni, kas uzņēmumā 
nostrādājuši vairāk nekā 30 un 40 gadus: Jānis 
Pētersons, Imants Blūms, Alfrēds Prauls, Valdis 
Zviedris, kasiere un dispečere Dzidra Zviedre, 
Ēvalds Zaķis, Jānis Gurtiņš, Jānis Krūmiņš, 
Andris Bāliņš, autostacijas priekšniece Maranta 
Pimenova.

Saulkrastu autostacija tiek likvidēta, bet au-
tobusu satiksme un darbība turpinās. Teiciens 
“PASTĀVĒS, KAS MAINĪSIES” dod cerību 
tālākam darbam…

Muzeja speciāliste  
Dagnija Gurtiņa

Pusgadsimta jubileju nesvinēs...

Autostacijas ēka mūsdienās

Maranta Pimenova, Saulkrastu autostacijas 
priekšniece
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MEKLĒJAM PAGASTA  
BIBLIOTEKĀRU – GAISMAS NESĒJU!
Latvijas Nacionālās bibliotēkas Atbalsta biedrība 

izsludina gadskārtējo konkursu 

Šogad meklējam tos bibliotekārus, kuri īpaši 
sekmīgi darbojas ar bērniem un jauniešiem:

v veicina lasītprieku; 
v piedāvā kvalitatīvu bērnu un jauniešu literatūru;
v piedalās “Bērnu žūrijā”;
v izveidojuši “bērnu stūrīti” bibliotēkā;
v organizē dažādas aktivitātes bērniem un 

jauniešiem.

Mīļie pagastu bibliotēku apmeklētāji!
Aicinām pieteikt savu bibliotekāru konkursam, atsūtot 
vēstuli LNB Atbalsta biedrībai Tērbatas ielā 75, Rīgā, 

LV 1001, vai uz e-pasta adresi gaisma@gaisma.lv.
Priecāsimies arī par fotogrāfijām, kas stāsta par bibliotekāra aktivitātēm.

Jūsu vēstules gaidīsim līdz 2011. gada 14. martam.

Paziņojums
Ņemot vērā, ka “Saulkrastu Domes Ziņas” 2010. gada decembra numurā publicētajā 

K. Dancīša rakstā minēti vairāki fakti, kuru patiesumu Domei nav iespējas pārbaudīt, 
un, lai lasītāji netiktu maldināti vai nerastos nevajadzīgas konfliktsituācijas, raksta 
turpinājums netiks publicēts.

Latvijas čempionvienības “Barons” bas-
ketbolisti Latvijas Basketbola līgas regulārā 
čempionāta atlikušās septiņas spēles aizvadīs 
viesmīlīgajā Saulkrastu sporta centrā, kur 
šosezon notikušas jau daudzas aizraujošas 
cīņas. 1. februārī Saulkrastos “Barons” uz-
ņems “VEF Junioru”.

Saulkrastu sporta centrs arī iepriekš uz-
ņēmis ne tikai Amatieru Basketbola līgas 
komandas “Saulkrasti” mājas spēles, bet arī 
Latvijas Basketbola līgas mačus. Pirms pāris 
sezonām Saulkrastos mājas spēles aizvadīja 
arī citas LBL komanda “Ķeizarmežs”. Šosezon 
Latvijas čempioni “Baroni” šajā modernajā 
sporta zālē uzņem savus sāncenšus LBL pir-
mās divīzijas turnīrā.

“Saulkrastos ir daudz viesmīlīgu un 
pretimnākošu cilvēku, kuriem interesē savā 
pilsētā redzēt interesantas basketbola spēles 
ar valsts labāko klubu līdzdalību,” uzsver “Ba-
rons” direktors Jānis Pormalis. “Jau tradicio-
nāli “Barons” pavasarī kļūst arvien spēcīgāks, 
sastāvā tiek pulcēti meistarīgi basketbolisti, 
kuri ir gatavi cīnīties par uzvaru spēlēs ar 

jebkuru sāncensi. Nav šaubu, ka Saulkrastos 
būs labs basketbols!”

“Barona” šīs sezonas mājas spēļu bilance 
Saulkrastos ir pozitīva - piecas uzvaras un 
divi zaudējumi. Regulārā čempionāta atli-
kušās septiņas spēles “Barons” aizvadīs tieši 
Saulkrastos. Jau 1. februārī “Barons” uzņems 
“VEF “Junioru”, 8. februārī – “Valmieru”,  
11. februārī – “Zemgali”, 22. februārī – “Lie-
pājas lauvas”, 4. martā – “Turību”, 13. mar-
tā – “Valmieru”, 5. aprīlī – “Ventspili”.

LBL pirmās divīzijas čempionātā “Ba-
rons” ar desmit uzvarām 17 spēlēs ieņem 
ceturto vietu astoņu klubu konkurencē. Re-
gulārā čempionāta turpinājumā “Barons” 
sacentīsies ar “Liepājas lauvām” un “VEF 
Junioru” par maksimāli izdevīgu pozīciju 
pirms izslēgšanas turnīra. Tieši 1. februāra 
spēle ar “VEF Junioru” būs īpaši svarīga, jo 
“melnibaltie” ir vienu pozīciju augstāk par 
“Baroniem”. “VEF Juniora” rēķinā ir 10 uz-
varas 15 spēlēs.

Saulkrastu sporta centrs atrodas pilsētas 
centrā Smilšu ielā 3.

Latvijas čempionvienība “Barons” 
turpinās spēles Saulkrastos
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5.  februārī ar zolītes turnīru aizsākās 
Pierīgas sporta spēles, kurās aktīvi pieda-
līties plāno arī dažādu sporta veidu pār-
stāvji no Saulkrastiem. Pirmie cīņu uzsāka 
zolītes spēles meistari. Jānis un Katrīne 
Mickāni, Guntars Johansons un Juris 

Bukavs. Pēc vairāku gadu neveiksmēm, 
mūsu kāršu spēlmaņiem beidzot izdevās 
iekļūt godalgoto trijniekā, izcīnot bronzas 
medaļas. Saulkrastieši parādīja labu cīņas-
sparu un izturību, lieliski nostartējot tieši  
pēdējā kārtā.

Janvārī Saulkrastu vidusskola uzsāka 
darbību Eiropas Komisijas finansētajā 
programmā “Skolas auglis”, kas paredz 
iespēju 1.–6. klašu skolēniem ik dienas 
ārpus ierastajām ēdienreizēm bez mak-
sas mieloties ar svaigiem dārzeņiem un 
augļiem. Programma ilgs divus mēnešus.

Saulkrastu vidusskola pieņēma šo pie-
dāvājumu, lai veicinātu veselīgākas ēšanas 
paradumus, augļu un dārzeņu lietošanu ik-
dienā, izglītotu skolēnus par svaigu augļu 
un dārzeņu labvēlīgo ietekmi uz veselību, kā 
arī lai samazinātu risku skolēniem saslimt ar 
aptaukošanos, sirds un asinsvadu slimībām. 

Programmas noteikumi paredz, ka aug-
ļiem un dārzeņiem jābūt audzētiem atbilstoši 
normatīvajiem aktiem par lauksaimniecības 
produktu integrētās audzēšanas, uzglabāša-
nas un marķēšanas prasībām un kontroles 
kārtību, kā arī jābūt transportētiem no to ra-
žošanas un iesaiņošanas vietas līdz skolēniem 
ne tālāk par 300 kilometriem. Mūsu skolu 
apkalpo kooperatīvā sabiedrība “Mūsmāju 
dārzeņi” no Madlienas pagasta zemnieku 
saimniecības “Galiņi”.

Janvārī skolēni labprāt ēda saņemtos bur-
kānus un ābolus. 4. klases skolēni uzsver, ka 
viņiem garšo dārzeņi un augļi, un saprot, 
ka tie ir veselīgi, turklāt ir ko “pagrauzt pēc 
stundām”. 2. un 3. klases skolēni vēlas lielā-

ku dažādību. “Vajadzētu vēl kādu dārzeni. 
Burkānu par daudz. Vispār man patīk, ka 
ieviesa tādu labumu.” “Es domāju, ka dārzeņi 
ir nepieciešami, lai neslimotu, un es esmu 
priecīgs par to, ka es pagarinātajā grupā varu 
ēst ābolus vai burkānus.” “Man patīk tas, ka 
skolā ir šāda programma. Varētu būt arī 
gurķi, man tas patiktu. Mūsu skolā rūpējas 
par mūsu veselību.” 1. klases skolēni saka: 
“Liels paldies, ka ved augļus un dārzeņus!” 
Februārī zemnieku saimniecība piegādās arī 
fasētus kāļus un kāpostus. Papildus bērniem 
organizēti ārpusstundu izglītojoši pasākumi, 
konkursi par augļu un dārzeņu nozīmi uz-
turā. Programma “Skolas auglis” vienlaikus 
ir atbalsts gan skolēniem, gan arī vietējiem 
dārzeņu un augļu ražotājiem.

Eksperimentam šie divi mēneši ir pietie-
kams laiks, bet galvenais mīnuss ir īsais laika 
posms, kurā skolēni saņem Latvijā audzētos 
dārzeņus un augļus. Bērniem dārzeņus un 
augļus vajadzētu saņemt visu ziemas periodu. 
Ziemā cilvēka organisms ir īpaši novājināts. 
Tāpēc ir nepieciešams uzņemt papildu vit–
amīnus. Skola aicina vecākus turpināt vese-
līgu ēšanas paradumu veidošanu arī ģimenē. 
Būsim veseli!

Direktora vietniece izglītības jomā  
Astrīda Dineviča

14. janvārī 9.a  klases skolēni Jana 
Kohno, Anete Eglīte, Kārlis Kosmačevs 
un Vilnis Turkovs piedalījās uzņēmuma 
“Getliņi EKO” un “Latvijas Avīzes” rīko-
tajā konkursā “Aizej tur, nezin kur, atnes 
to, nezin ko”. 

Šāds pasākums skolēniem tiek orga-
nizēts ar mērķi veicināt izpratni par da-
žādu uzņēmumu darbībā izmantotajiem 
resursiem, nodrošinot saudzīgu, draudzīgu 
attieksmi pret vidi, sabiedrību un dabu. 
Piedalīties konkursā ieteica ķīmijas un 
bioloģijas skolotāja Svetlana Grūbe. 

Mūsu komanda “Čaklie” bija viena no 
8 komandām, kas iekļuva konkursa finālā, 
lai demonstrētu savas zināšanas par vidi 
un ekoloģisku saimniecisko darbību un arī 
cīnītos par galveno balvu – firmas “TREK” 
velosipēdiem. 

Konkursa atlases posmā mūsu koman-
da izvēlējās pētīt uzņēmuma “Ekovirtuve” 
darbību. Uzņēmums atrodas Rīgas centrā. 
Tas ražo un pārdod bioloģiski tīru pār-
tiku – attīrītu no pesticīdiem, ģenētiski 
modificētiem organismiem, izaudzētu 
ekoloģiskajās zemnieku saimniecībās, 
kā arī saimniecības preces. “Ekovirtu-
ve” darbojas ne tikai kā veikals, bet arī  
kā kafejnīca.

Lai iekļūtu konkursa finālā, mēs meklē-
jām informāciju par šo uzņēmumu, ieska-
toties tā vietnē, un intervējām darbiniekus. 
Mums vajadzēja noskaidrot, kā ražotnē 
taupa elektroenerģiju un ūdeni, kādu trans-
portu cilvēki izmanto, lai nokļūtu darbā. 
Pētījām uzņēmuma produkcijas daudzvei-
dību, ražošanas procesus, to ietekmi uz 

vidi, kā arī atkritumu šķirošanu. Iegūto 
informāciju apkopojām un sagatavojām 
prezentāciju, kuru iesniedzām konkursa 
žūrijai. 

Konkurence bija nopietna, jo no 27 ko-
mandām žūrija izvēlējās mūsu un vēl 
7 komandas dalībai konkursa finālā, kas 
notika “Lauku Avīzes” redakcijas kafejnīcā, 
kur katra komanda rādīja un stāstīja par 
savu veikumu. Arī mūsu komanda “Čak-
lie” izsmeļoši pastāstīja par “Ekovirtuves” 
darbību. Žūrija katrai komandai uzdeva 
jautājumus, uz kuriem atbildes tik viegli 
vis nedevās rokās. 

“Čaklie” ļoti centās, lai iegūtu galveno 
balvu, tomēr paši labākie nebija un iegu-
va dažādas citas balvas. Kaut gan mūsu 
komanda neuzvarēja, ir prieks un ganda-
rījums par konkursā iegūto pieredzi un 
zināšanām par efektīvu un ekoloģisku 
saimniekošanu. 

Jana Kohno

Vizuāli plastiskās mākslas nodaļas 7. kursa 
audzēkņi, gatavojoties absolvēt VJMMS, uzsā-
kuši strādāt pie nobeiguma darbiem. Sākotnēji 
pedagogu vadībā tiks izstrādātas idejas, darbu 
projekti – kompozīcijas, pēc tam – individuāli 
realizēts praktiskais darbs izvēlētajā materiālā. 
Šogad mākslas nodaļu absolvēs neparasti liels 
audzēkņu skaits – 19: D. Krūmiņa, E. Strazdiņa, 
Ž. Megere, P. Irbena, D. Vijgrieze, Amanda un 
Agnese Alehnovičas, A. Aišpure, A. M. Pēr-
kone, E.  Baltiņa, A.  Langrāte, A.  Plankājs, 
K. Kosmačevs, V. Turkovs, M. Nipere, D. Za-
riņa, M. Šmits, K. Kosmačeva, Z. Zaruma.

Arī idejas nobeiguma darbiem daudz dažā-
das – plānoti gan sienas gleznojumi Zvejniek-
ciema vidusskolā un Saulkrastu slimnīcā, gan 

dažādu tehniku grafiku sērijas, foto, apgleznoti 
un apdrukāti interjera elementi – aizslietņi, 
spilveni, aizkari, trauku komplekti, grāmatu 
ilustrācijas, restaurētas mēbeles u. c. 

VJMMS mūzikas nodaļu gatavojas absolvēt 
12 audzēkņu. Kora klasi – L. Pūle, L. Jurjāne, 
E. Plankājs, flautas klasi – E. I. Boka, R. Ro-
manovs, vijoles klasi – L. Berklava, I. Jurkevi-
ča, R. Čeksters, klavieru klasi – P. Vasiļevska, 
D. Zaļkalne, A. M. Pērkone, Ā. Klešs. Maijā 
notiks skolas beigšanas eksāmeni un absolventu 
koncerts. Mākslas nodaļas audzēkņu nobeigu-
ma darbu prezentācijas un aizstāvēšana notiks 
2010. gada jūnijā kultūras namā “Zvejniek-
ciems”, tiks aicināti visi interesenti.

Informāciju sagatavoja VJMMS

Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas 
skolas audzēkņi gatavojas absolvēt skolu

Konkurss “Aizej tur, nezin kur, 
atnes to, nezin ko”

Zvejniekciema vidusskolas komanda “Čaklie”
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“Skolas auglis” Saulkrastu vidusskolā

Programmas “Skolas auglis” dalībnieki
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Burvīgā svētdienas priekšpusdienā 
68 slēpotāji stājās uz starta PA “Saulkrastu 
kultūras un sporta centrs” un OK “Kāpa” 
rīkotajā Saulkrastu slēpojumā. Tas ir mazāk 
nekā pērn, toties šogad vairāk balvu tika 
vietējiem sportistiem. Daudzus slēpošanas 
entuziastus droši vien atbaidīja iepriekšējās 
dienas briesmīgie laika apstākļi. Taču uz 
trasi tie bija atstājuši minimālu iespaidu, 
tik vien kā drošības apsvērumu dēļ netika 
šķērsota upe, tādēļ 13 kilometru distance 
bija jāveic divos apļos. Šogad pirmo reizi 
tika veikta datorizēta rezultātu noteikša-
na – katram sportistam bija emits, ar kura 
palīdzību viņa rezultātu varēja noteikt līdz 
simtdaļai. Rezultāti: S10. 1. Nora Ķigure; 

2. Adriana Sanija Kreitenberga; 3. Laura 
Balode. V10. 1. Haralds Arnis; 2. Rolands 
Arnis, Toms Račinskis. S14. 1. Rūta Pat-
malniece; 2. Stefānija Egle, Anda Upīte. 
S16. 1. Laura Puķīte; 2. Kendija Aparjode. 
S21. 1. Laima Leitāne; 2. Katrīna Kosma-
čeva; 3. Madara Aldiņa. S40. 1. Kristīne 
Birzniece Bērziņa; 2.  Tamāra Kosma-
čeva; 3.  Ingrīda Jonāne. V14. 1.  Uldis 
Upītis, Māris Alups; 3.  Edgars Indrāns. 
V16. 1. Oskars Bērziņš; 2. Toms Baltacis. 
V45. Sergejs Šadrins; 2. Guntars Ozoliņš; 
3.  Guntars Lupiķis. Open. 1.  Daumants 
Putnis, Zandis Zvirbulis; 3. Agris Šipkovs. 
V21.  Kaspars Stupelis, Reinis Putniņš;  
3. Kārlis Baltacis.

Saulkrastiešiem 3. vieta 
Pierīgas sporta spēlēs zolītē

Saulkrastu slēpojums



 

saulkrastu novada dome 
sirsnīgi sveic  

nozīmīgajā jubilejā
Salomeju Rublovsku,
Antoņinu Čistjakovu,

Elfrīdu Poškus,
Klavdiju Ņekrasovu,

Aiju Zadeiku,
Oto Krūzenu,
Mirdzu Upīti,
Ņinu Losevu,

Rasmu Garklāvu,
Uldi Birznieku,
Alvīni Bērziņu,

Sarmīti Stūrmani,
Ainu Āriju Dalbiņu,

Ausmu Sautiņu,
Ilmāru Rozentālu,

Olgu Runču,
Jāni Kamolu,

Dzintru Strazdiņu,
Borisu Stešku,

Ināru Kārkliņu,
Veru Iesalnieci,

Hariju Ščerbakovu,
Brigitu Sviķi,
Ainu Straupi,
Ņinu Arāju,

Silviju Rudoviču,
Andri Oškampu,

Rolandu Martinsonu,
Jāni Jučmani,

Aleksandru Dorošenko.

Nez no kurienes uzradies tas – 
Klēpī ievēlies kamolīts mazs. 

Saulē sārti vaidziņi tvīkst, 
Vai lielāku laimi maz vēlēties drīkst! 

Janvārī reģistrētie  
jaundzimušie

deniss gabriels Hmara
anastasija kruglova

uzmaNību!
Aicinām tos barikāžu dalībniekus vai viņu tuvinie-
kus, kuri nevarēja ierasties uz svinīgo pasākumu, 
kas notika 28. janvārī, ierasties pēc 1991. gada 
barikāžu dalībnieka Piemiņas zīmes un apliecības. 
Interesēties Saulkrastu novada Domē, 1. stāvā, 
15. telpā.

iNformāciJa PeNsioNāriem
Otrdien, 1. martā, plkst. 13.00 Domes zālē Pen-
sionāru tikšanās ar psihoterapeiti Ainu Poišu 
“Svinēsim svētkus – šeit un tagad”.
Kolektīvi izrāžu apmeklējumi – 23. februārī izrāde 
“Ceplis”, 28. martā izrāde “Latgola.lv”. Tālrunis 
informācijai – 26437766. Aprīlī plānota ekskursija 
uz Druskinikiem Lietuvā.

2011. gada februāris

Sludinājumi

izstādes
No 4. februāra kultūras nama “Zvejniekciems” mazajā 

zālē apskatāma Sandras Rones darbu izstāde. Izstāde ap-
skatāma darba dienās no 10.00 līdz 20.00 un sestdienās 
no 10.00 līdz 18.00.

No 18. februāra “VJMMS nobeiguma darbi fotogrā-
fijās” – Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolas 
vizuāli plastiskās mākslas nodaļas audzēkņu darbu izstāde 
Saulkrastu novada Domes 2. stāva foajē. 

sarīkojumi
sestdien, 12. februārī, plkst. 11.00 pie Saulkrastu spor-

ta centra visi lielie un mazie laipni aicināti pavadīt Meteni, 
mērojoties spēkiem jautrās izdarībās, kas piedienas Me-
teņdienai – šļūkšanā no kalniņa, vizināšanās ar ragavām 
un spēkošanās sniegā, kā arī nobaudīt Meteņa cienastu.

Plkst. 14.00 Meteni padzīsim no Zvejniekciema, jo 
visi pulcēsimies pie kultūras nama “Zvejniekciems”, lai 
arī te kopā ar folkloras kopu “Dvīga” godam aizvadītu 
Meteņdienu. Ģērbsimies silti un ņemsim līdzi ragaviņas 
vai citādus ziemas “transportlīdzekļus”, jo Metenim patīk 
vizināties.

Gan Saulkrastos, gan pie kultūras nama “Zvejniek-
ciems” būs iespēja vizināties ar īstām suņu kamanām!

Plkst. 20.00 kultūras namā “Zvejniekciems” Metenim 
un Valentīna dienai par godu visiem – gan jauniem, gan 
ne tik jauniem – būs iespēja izdejoties pavisam īstā dis-
kotēkā “iemīlējies metenis”, šoreiz par mūziku rūpēsies 
DJ Rudais. līdzi ņemsim pilnus groziņus, jo būs tukši 
galdiņi! Ieejas maksa – Ls 2.

Piektdien, 25. februārī, plkst. 18.00 Saulkrastu biblio-
tēkā nodarbību cikls “Iepazīsti sevi”. Tēma “Pašvērtējums 
un pašapziņa”. Vada Sarmīte Frišfelde. Laipni aicināts 
ikviens interesents!

izrādes
trešdien, 16. februārī, plkst. 19.00 kultūras namā 

“Zvejniekciems” visi laipni aicināti uz radošās apvie-
nības “Panna” izrādi “Tētis”, kas iepazīstinās visus 
vīriešus (un arī sievietes) ar tiem pārdzīvojumiem, ku-
rus izjūt vīrietis, kad gaida ģimenē ienākam bērniņu. 
Galvenajā lomā Jānis Jarāns. Biļetes iepriekšpārdošanā 
k/n “Zvejniekciems” pie dežuranta (P.–Pk.10.00–20.00 
un S. 10.00–18.00) un Saulkrastu sporta centrā pie 
administratora (katru dienu 10.00–20.00), kā arī Bi-
ļešu servisa kasēs. Biļešu cena – Ls 4, 5 vai 6. Sīkāku 
informāciju par izrādi skatīt www.saulkrasti.lv vai 
www.izradetetis.lv.

otrdien, 1. martā, plkst. 13.00 kultūras namā “Zvej-
niekciems” Liepājas leļļu teātra muzikālā izrāde “Ledus 
pele”, ko iestudējis Rihards Belte. Ieejas maksa – Ls 1. 
Biļešu iepriekšpārdošana kultūras namā “Zvejniekciems” 
pie dežuranta (P.–Pk. 10.00–20.00; S. 10.00–18.00) un 

Saulkrastu sporta centrā pie administratora (katru dienu 
10.00–20.00).

Mīļi aicinām ikvienu interesentu savlaicīgi pieteikties 
uz teātra izrādes “agrā rūsa” apmeklējumu Valmieras 
teātrī, kas notiks svētdien, 10. aprīlī, plkst. 13.00. Biļetes 
cena – Ls 7–12 + maksa par autobusu. Izbraukšana no 
Saulkrastiem plkst. 11.00. Informācija bibliotēkā vai pa 
tālruni 67951502, 29625609.

koncerti
Pirmdien, 28. februārī, plkst. 16.00 J. Mediņa Rīgas 

Mūzikas vidusskolas pedagoga I. Zvaigzneskalnes klavieru 
klases audzēkņu un Vidzemes jūrmalas Mūzikas un māks-
las skolas (VJMMS) pedagoga T. Āriņas klavieru klases 
audzēkņu koncerts VJMMS zālē Zvejniekciemā, Ostas 
ielā 15. Laipni aicināti klausītāji! Ieeja brīva.

sestdien, 5. martā, plkst. 16.00 kultūras namā “Zvej-
niekciems” gadskārtējais līnijdeju festivāls “Mēs tikāmies 
martā...”. Šogad Saulkrastu “Sunbeach” līnijdejotājas aici-
nās ciemos viesus no Lēdurgas, Salacgrīvas, Limbažiem, 
Valmieras, Ādažiem, Pabažiem un Rīgas. 

svētdien, 13.  martā, plkst. 16.00 kultūras namā 
“Zvejniekciems” vienreizēja iespēja vienā koncertā “Mī-
las melodijas” dzirdēt gan Daini Skuteli, gan brīnišķīgās, 
dziedošās meitenes Lieni Šomasi, Ievu Sutugovu, Endiu, 
kā arī Oranžā kora meitenes Olgu, Intu un Anitu. Biļetes 
iepriekšpārdošanā iespējams iegādāties kultūras namā 
“Zvejniekciems”, Saulkrastu sporta centrā pie adminis-
tratora, “Biļešu Paradīze” kasēs un internetā – www.
bilesuparadize.lv. Cena – Ls 5–7. 

kino
sestdien, 26. februārī, plkst. 17.00 kultūras namā 

“Zvejniekciems” kinofilma “Seržanta Lapiņa atgriešanās”. 
Ieejas maksa – Ls 1.

sports
lbl sPēles:
11. februārī  Barons – Zemgale
4. martā Barons – BA Turība
13. martā Barons –Valmiera
5. aprīlī Barons – Ventspils
Spēlēm, kurām nav publicēts laiks, tas tiks precizēts vēlāk. 
Sekojiet informācijai. Ieeja bez maksas.

saulkrastu čemPioNāti
Februārī notiks Saulkrastu čempionāti individuālajos 
sporta veidos:
11. februārī 18.00 šautriņu mešana sporta centrā;
13. februārī 11.00 novuss sporta centrā;
20. februārī 11.00 galda teniss sporta centrā;
27. februārī 11.00 zolīte kafejnīcā “Neibāde”.
Kopumā notiks 6 kārtas novusa, galda tenisa un zolītes 
sacensībās, 12 kārtas šautriņu mešanas sacensībās.

Saulkrastu novada Dome
Raiņa ielā 8, Saulkrastos,

Saulkrastu novadā, LV 2160


Sabiedrisko attiecību speciāliste
Marika Grasmane

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

www.saulkrasti.lv 
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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 
anna Nemtseva 
6. 04. 1921.–6. 01. 2011.
gunārs ojārs celms
20. 03. 1934.–9. 01. 2011.
ināra subotjalo-subocialo
29. 04. 1939.–12. 01. 2011.
Ņina kutuzova
29. 05. 1937.–14. 01. 2011.
ināra vilsone
11. 09. 1944.–15. 01. 2011.
uldis bērziņš
26. 10. 1934.–14. 01. 2011.
modris Jespars
8. 08. 1954.–18. 01. 2011.
Juris beržinskis
15. 10. 1931.–25. 01. 2011.

Janvārī Saulkrastu pašvaldības policijas 
darbinieki par dažādiem pārkāpumiem 
aizturēja 9 personas. Četras personas no-
gādātas RRPP Saulkrastu iecirknī tālāku 
darbību veikšanai, bet piecas personas 
savās dzīvesvietās.

Sešos gadījumos uzsāktas lietvedī-
bas administratīvā pārkāpuma lietā par 
nepiedalīšanos pašvaldības organizētajā 
apsaimniekošanas sistēmā un līguma ne-
slēgšanu ar atkritumu apsaimniekošanas 
organizāciju.

Saulkrastu novada pašvaldības  
policijas priekšnieks V. Kalniņš

Par pašvaldības 
policijas paveikto 
janvārī

uzmaNību!
Arī 2011.  gadā Saulkrastu Kapu saimniecība 
aicina iedzīvotājus, kuru mīļie atdusas pilsētas 
kapos, veikt kapu vietu reģistrāciju un apbedīju-
mu apzināšanu, līdzi ņemot personu apliecino-
šu dokumentu un mūžībā aizgājušo tuvinieku 
miršanas apliecības oriģinālu. Kapu saimniecības 
darba laiks – katru dienu, izņemot svētdienas, 
no plkst. 8.00 līdz 12.00. Tuvāka informācija  
pa tālr. 29719729.
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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 2011. gada 21. februārī no 15.00 līdz 17.00 Domes ēkā, 51. telpā (ieeja no Ceremoniju 
zāles puses). Tālr. 29107084, e-pasta adrese ilze.petersone4x4@inbox.lv

Selga Osīte Katra mēneša otrās nedēļas otrdienā no 9.00 līdz 11.00 Raiņa ielā 2a
Guna Lāčauniece Katra mēneša pirmās nedēļas otrdienā no 8.00 līdz 17.00 Zvejniekciema vidusskolā

Artūrs Ancāns Katra mēneša pēdējā trešdienā no 13.00 līdz 15.00 Saulkrastu novada Domes ēkā, 
51. telpā (ieeja no Ceremoniju zāles puses). Mob. tālr. 22079570

Ervīns Grāvītis Pirmdienās no 11.00 līdz 13.00 un no 14.00 līdz 19.00 Saulkrastu novada Domes ēkā, 
2. stāvā, 202. kab.

Normunds Līcis Pirmdienās no 11.00 līdz 13.00 un no 14.00 līdz 19.00, 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 17.00 līdz 19.00 Saulkrastu novada Domes ēkā, 
51. telpā (ieeja no Ceremoniju zāles puses)

Māris Vītols Katra mēneša otrās nedēļas pirmdienā no 17.00 līdz 19.00 Saulkrastu novada Domes 
ēka, 51. telpā (ieeja no Ceremoniju zāles puses)

Guntars Zonbergs Katra mēneša trešajā trešdienā no 17.00 līdz 19.00 Saulkrastu novada Domes ēkā, 
51. telpā (ieeja no Ceremoniju zāles puses)

saulkrastu novada domes deputātu pieņemšanas laiki


