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Apkopojot Vidzemes piekrastes  
5 pašvaldību apvienības “Saviļ-
ņojošā Vidzeme” tūrisma infor-
mācijas centru (TIC) statistikas 
datus no 2014. gada 1. janvāra līdz 
30.  novembrim, secināts, ka pie-
krastes TIC un tūrisma informā-
cijas punktu (TIP) pakalpojumus 
izmantojuši 37 981 apmeklētāji –  
Ainažu TIP (1462), Alojas TIC 
(7444), Carnikavas TIC (2803), 
Limbažu TIC (4379), Salacgrī-
vas TIC (3200), Saulkrastu TIC 
(18 663).
 Vidzemes piekrasti apmeklē 
ne vien tuvāko valstu tūristi, cie-
miņi sagaidīti arī no attālākām 
valstīm kā Austrālijas, Portugāles, 
ASV, Japānas, Indijas, Brazīlijas 
u.c.
 Piekrastes tūrisma informāci-
jas centru vadītāji atzīst, ka ap-
meklētāju skaits katru gadu palie-

linās. Viesus galvenokārt interesē 
iespēja saņemt bezmaksas kartes 
un brošūras, informāciju par ap-
skates objektiem, pasākumiem, 
ēdināšanu, naktsmītnēm, aktīvo 
atpūtu, satiksmi, transportu, tu-
aletēm, interneta pieejas vietām. 
Tāpat viņi iegādājas suvenīrus. 
 Pērn ievērojami pieaudzis pie-
prasījums pēc Vidzemes piekras-
tes kartes tūristiem, informācijas 
par velo un laivošanas maršru-
tiem, kā arī lētākām naktsmītnēm 
un telšu vietām piekrastē. Līdzīgi 
kā iepriekšējā sezonā, īpaša inte-
rese bijusi par atpūtu ģimenēm ar 
bērniem, tāpat par novadu svēt-
kiem un sarīkojumiem. 
 Piekrastes TIC nodrošina arī 
bezmaksas kartes par citiem Lat-
vijas reģioniem un novadiem. 
Vislielākā interese izrādīta par 
Vid zemi. Tai seko Kurzeme, Lat-

gale un Zemgale, tad Rīga. Dau-
dzi vēlējušies saņemt Igaunijas 
tūrisma informācijas materiālus, 
īpaši par Pērnavu, Tartu, Tallinu 
un Igaunijas salām.
 Ainažu TIP novērots, ka mazāk 
bijis tūristu no Krievijas un Lietu-
vas. Carnikavas un Saulkrastu no-
vada TIC saņēmuši ļoti daudz jau-
tājumu par aktivitātēm pludmalē 
un dabas parkā “Piejūra” – uguns-
kuru un telšu vietām. Daudz jau-
tājumu un neskaidrību bijis par 
sabiedrisko transportu un ceļo-
šanas iespējām uz Igauniju no 
piekrastes novadiem. Novērots, 
ka apmeklētāji uz TIC ierodas ar 
projekta “Central Baltic Cycling” 
Vidzemes piekrastes velokartēm 
un Vidzemes piekrastes kartēm, 
kas iegūtas tūrisma izstāžu laikā 
vai kādā no Latvijas TIC.
 Pērnā gada sākumā “Saviļņojo-

šai Vidzemei” tika izstrādāts logo, 
sagatavota un izdota Vidzemes 
piekrastes karte tūristiem latvie-
šu, krievu un angļu valodā (tirāža 
28  000), noorganizētas tikšanās 
ar Vidzemes piekrastes tūrisma 
uzņēmējiem par nozares aktua-
litātēm un iespējamo sadarbību.  
“Saviļņojošā Vidzeme” ar kopīgu 
stendu piedalījās starptautiskajā 
tūrisma izstādē “Balttour 2014”, 
kā arī “GreenHeritage” projektā 
devās uz Igaunijas un Krievijas 
tūrisma gadatirgiem. Apceļot 
Vid zemes piekrasti tūristi tika ai-
cināti arī Vācijas un Nīderlandes 
tūrisma izstādēs, uz kurām devās 
piekrastes pašvaldību pārstāvji 
sadarbībā ar Vidzemes Tūrisma 
asociāciju. 13. septembrī pirmo 
reizi notika Latvijas tūrisma in-
formācijas tirgus, kurā piedalījās 
arī “Saviļņojošā Vidzeme”. 

“Saviļņojošās Vidzemes” paveiktais

26.  janvārī Saulkrastu domes 
telpās notika šī gada pirmā 
Saulkrastu Uzņēmēju konsul-
tatīvās padomes sēde, kurā tika 
izskatīti vairāki nozīmīgi ierosi-
nājumi. Konsultatīvai padomei 
pievienojās jauni interesanti, 
kuri sniedza savu skatījumu par 
iespējamo nākotnes sadarbības 

platformu pieaugušo izglītības 
nodrošināšanu Saulkrastu pilsē-
tā un novadā.
 Lai veicinātu Saulkrastos 
esošo pakalpojumu un preču 
pieejamību un atpazīstamību, 
padomē tika nolemts izveidot at-
sevišķu informācijas vietni, kurā 
tiktu apkopoti dati par visiem 

Zvejniekciema vidusskola sadar-
bībā ar Saulkrastu novada domi 
īstenojusi vides izglītības pro-
jektu „Piekrastes kāpas un plud-
male kā atslēga uz novada ilgt-
spējīgu attīstību”. Tā mērķis bija 
ar dažādu aktivitāšu palīdzību 
veicināt iedzīvotāju izpratni par 
novada teritorijā esošajām dabas 
vērtībām, īpašu akcentējot tieši 
piekrastes kāpu un pludmales 

problemātiskos jautājumus.
 Galvenās projekta aktivitātes 
iekļāva izglītojoša semināra, lek-
ciju un divu radošo darbnīcu or-
ganizēšanu. Semināra un lekciju 

laikā skolēniem tika sniegts ti-
piskāko vides problēmu izklāsts 
un to iespējamie risinājumi, sa-
vukārt darbnīcu laikā skolēni, 
izmantojot semināra un lekciju 
laikā iegūtās zināšanas, veidoja 
izglītojošus zīmējumus par ak-
tuālajām vides tēmām. 
 No radošo darbnīcu laikā 
tapušajiem zīmējumiem, kas 
visprecīzāk parāda novadam ak-

tuālās vides tēmas, tiks izveidoti 
izglītojoši plakāti, lai arī pārējos 
novada iedzīvotājus un pilsē-
tas viesus informētu par nova-
dam aktuālajiem vides jautāju- 
miem.
 Projekts tika īstenots sadarbī-
bā ar Latvijas Vides aizsardzības 
fondu (LVAF). Projekta kopējās 
izmaksas ir 351 eiro, no tām LVAF 
finansē 231 eiro.

Uzņēmēju konsultatīvās 
padomes tikšanās

Tikšanās laikā tika nolemts izveidot atsevišķu informācijas vietni, 
kurā tiktu apkopotas ziņas par  visiem Saulkrastu pilsētā un novadā 
strādājošajiem uzņēmējiem, kas sniedz pakalpojumus vai ražo preci šeit 
uz vietas. Foto no domes arhīva.

Saulkrastiešiem 
izcili sasniegumi 
kamaniņu 
sportā

No kreisās: Kendija Aparjode, Aiva 
Aparjode un Kristers Aparjods. 
Foto no A. Aparjodes personīgā 
arhīva

Īstenots vides izglītības projekts

 Informācija sagatavota, izman-
tojot Tūrisma attīstības valsts 
aģentūras e-statistikas un Vidze-
mes piekrastes TIC sniegtos datus.
 “Saviļņojošās Vidzemes” ak-
tualitātēm sekojiet www.facebook.
com/VidzemeCoast.

Gita Memmēna, 
Saulkrastu TIC

Sveicam kamaniņu 
braucējus saulkrastiešus 

Kristeru Aparjodu un 
Kendiju Aparjodi un 

viņu treneri Saulkrastu 
novada domes deputāti 

Aivu Aparjodi ar izciliem 
sasniegumiem kamaniņu 

sportā! Latvijas junioru 
kamaniņu braucēji 

ieguva zelta medaļas 
Pasaules čempionātā 

komandu stafetē junioriem 
Lilihammerā Norvēģijā un 
sudraba medaļas Eiropas 

junioru čempionātā 
komandu sprinta 

sacensībās Oberhofas trasē 
Vācijā.  

Vairāk par saulkrastieši 
panākumiem - 3. lpp.

Saulkrastu pilsētā un novadā 
strādājošajiem uzņēmējiem, kas 
sniedz pakalpojumus vai ražo 
preci šeit uz vietas. Tuvākajā 
laikā plānots izstrādāt kritērijus 
informācijas ievietošanai, saga-
tavot nepieciešamo platformu 
un veikt šo darbu.
 Nākamā uzņēmēju tikša-
nās plānota 23. februārī 17.30 
Saulkrastu novada domes tel-
pās Raiņa ielā 8. Gaidām ne 
tikai esošos uzņēmējus, bet arī 
visus tos ideju pilnos, kuri savu 
dzīvi saista ar Saulkrastiem un ir 
gatavi iesaistīties, izteikt priekš-
likumus, dalīties ar idejām un, 
iespējams, vēl tikai plāno sākt 
uzņēmējdarbību, meklē kontak-
tus un biznesa partnerus, intere-
sējas par ES finansējuma piesais-
tes iespējām. 
 Tuvāka informācija: Uzņēmē-
ju konsultatīvās padomes priekš-
sēdētājs Valdis Baltiņš (e-pasts 
lvbvaldis@apollo.lv un Saulkras-
tu novada domes priekšsēdētāja 
vietnieks Normunds Līcis (e-pasts 
normunds.licis@saulkrasti.lv).

No radošo darbnīcu laikā tapuša-
jiem zīmējumiem tiks izveidoti iz-
glītojoši plakāti. Foto no Zvejniek-
ciema vidusskolas arhīva.
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Saulkrastu baznīcas  
,,Dieva acs’’ – viens no 
Latvijas dārgumiem

Saulkrastu bibliotēkas jaunās grāmatas. Foto no bibliotēkas arhīva.

Janvāra beigās Latvijas Nacionā-
lajā vēstures muzejā notika iz-
devniecības “Lauku Avīze” izdotās 
grāmatas “Latvijas novadu dārgu-
mi” prezentācija. Gaidot Latvijas 
simtgadi, “Lauku Avīzē» radusies 
ideja par grāmatu, kas apkopotu 
Latvijas novadu vērtības. Katra 
novada cilvēki tika aicināti pie-
dāvāt tieši viņu novadam īpašo, 
raksturīgo un unikālo. Atsaucās 
73 novadi, tostarp Saulkrastu, un 
tagad piedāvāto vērtību esence ir 
apkopota grāmatā «Latvijas nova-
du dārgumi». Viena no grāmatas 
idejas autorēm, «Lauku Avīzes» 
direktore Evija Veide. Grāmatu 
sastādījusi Ilze Būmane, tās redko-
lēģijā darbojušās Irina Zeibārte no 
Latvijas Nacionālā vēstures muze-
ja un rakstniece Anna Žīgure, kura 
grāmatu raksturo kā «Latvijas pa-
gastu dižošanos krustu šķērsu pāri 
valstij un cauri laikiem». 

 Grāmata «Latvijas novadu 
dārgumi» stāsta par novadu vērtī- 
bām - lietām, vietām, notiku-
miem, cilvēkiem - no pirmsā-
kumiem līdz 21. gadsimtam, tā 
atklājot arī Latvijas vēsturi, vēsta 
izdevniecības pārstāvji. Tikai vie-
nu dienu - grāmatas prezentācijas 
svētkos, 29. janvārī, Rīgā, Latvijas 
Nacionālajā vēstures muzejā bija 
apskatāmi vairāku novadu dār-
gumi - Ciblas peternes (no linu 
auklas pītas vīzes), Jaunpiebalgas 
gardibene, Vecauces muižkungu 
tērpi, Madonas 1919. gada lielinie-
ku cietumnieka vēstule uz koka 
dēlīša, Jāņa Čakstes goda diriģenta 
zizlis no Ozolniekiem, Annas Bri-
gaderes «Sprīdīša» pirmizdevums 
no Tērvetes, profesora Paula Stra-
diņa portfelis no Viesītes, mācītāja 
Jura Neikena krēsls no Kocēniem, 
bīskapa Kazimira Duļbinska izsū-
tījuma altāris - lādīte no Viļakas. 

 Pasākuma laikā tika iegādātas 
„Lauku Avīzē” izdotās jaunākās 
grāmatas par izdevniecības ce-
nām: „Latvijas novadu dārgumi”, 
I.  Puriņa „Sirds valoda” (Lata ro-
māns), A.  Bērziņa „Labie gadi. 
Pirms un pēc 15.maija”, I.  Būma-
nes „Latvijas 99 privātie muzeji un 
kolekcijas”, „100 Latvijas vēstures 
relikvijas”. 
 Jaunajā gadā bibliotēkas grā-
matu klāsts papildināts arī ar citu 
izdevniecību izdoto 31 grāmatu, 
piemēram, tagad lasāma Sanitas 
Reinsones „Meža meitas”, V.  Su-
vorova „Ledlauzis. Kurš sāka otro 
pasaules karu?”, Š.  Linkas „Lap-
sas ielejā”, P.  Džeimss „Nāvējoši 
dzīvs”, K.  Pankolas „Muchachas. 
2. grāmata. Pasaki, ka mīli mani” 
utt.

Vizma Stūrmane, 
Saulkrastu bibliotēka

Saulkrastu novada domes 28. janvāra sēdes Nr. 1 lēmumi
Sēdē piedalās domes deputāti E. Grā-
vītis, N.  Līcis, L.  Vaidere, S.  Osīte, 
S.  Ancāne, M.  Kišuro, I.  Žukovs, 
B.  Veide, A.  Deniškāne, G.  Lāčaunie-
ce, A. Dulpiņš, G. Zonbergs, A. Silav-
nieks.

Par pašvaldībai piekritīgo zemi 
Saulkrastu novadā, adreses 
piešķiršanu un nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķa noteikšanu
1. Saulkrastu pašvaldībai piekrīt un 
uz pašvaldības vārda Zemesgrāmatā 
ierakstāma zemes vienība (platība pēc 
kadastrālās uzmērīšanas 85 m2).
2. Piešķirt Saulkrastu novada paš-
valdībai piekritīgajam zemes gaba-
lam adresi Leona Paegles iela 8A, 
Saulkrasti, Saulkrastu novads, un 
noteikt lietošanas mērķi: komercdar-
bības objektu apbūve, platība 85 m2.
Balsojums: vienbalsīgi (13) ”par”. 

Par īpašuma zemes ierīcības projek-
ta izstrādi
1. Atļaut izstrādāt nekustamā īpašuma 
„Saulītes”, Zvejniekciems, Saulkrastu 
pagasts, Saulkrastu novads, zemes ie-
rīcības projektu.
2. Apstiprināt zemes ierīcības projek-
ta darba uzdevumu.
Balsojums: vienbalsīgi (13) ”par”. 

Par īpašuma zemes ierīcības projek-
ta izstrādi
1.  Atļaut izstrādāt nekustamo īpa-
šumu Meža prospekts 3/5, Zvejniek-
ciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu 
novads un Pērļu iela 8, Zvejniekciems, 
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads 
zemes ierīcības projektu.
2. Apstiprināt zemes ierīcības projek-
ta darba uzdevumu.
Balsojums: vienbalsīgi (13) ”par”.
 
Par zemes ierīcības projekta 
apstiprināšanu, adreses piešķiršanu 
un lietošanas mērķa noteikšanu
1.  Apstiprināt izstrādāto nekustamo 
īpašumu Selgas iela 4A un Rīgas iela 
16A Saulkrasti, Saulkrastu novads, ze-
mes ierīcības projektu.
2.  Piešķirt adresi zemes gabalam, ze-
mes ierīcības projektā liters 1 – Selgas 
iela 4A, Saulkrasti, Saulkrastu novads, 

noteikt lietošanas mērķi – individu-
ālo dzīvojamo māju apbūve, platība  
0,3367 ha.
3.  Piešķirt adresi zemes gabalam, ze-
mes ierīcības projektā liters 2 – Rīgas 
iela 16A, Saulkrasti, Saulkrastu no-
vads, noteikt lietošanas mērķi – in-
dividuālo dzīvojamo māju apbūve, 
0,2096 ha.
4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Adminis-
tratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā 
(Baldones iela 1A, Rīga, LV-1007) vie-
na mēneša laikā no tā spēkā stāšanās 
dienas.
Balsojums: vienbalsīgi (13) ”par”. 

Par zemes ierīcības projekta 
apstiprināšanu, adreses piešķiršanu 
un lietošanas mērķa noteikšanu
1.  Apstiprināt izstrādāto nekustamā 
īpašuma „Vecplatkāji” Zvejniekciems, 
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu no-
vads, zemes ierīcības projektu.
2.  Piešķirt adresi zemes gabalam, ze-
mes ierīcības projektā liters „1” –„Vec-
platkāji”, Zvejniekciems, Saulkrastu 
pagasts, Saulkrastu novads, no-
teikt lietošanas mērķi – individu-
ālo dzīvojamo māju apbūve, platība  
0,3249 ha.
3.  Piešķirt adresi zemes gabalam un 
pamatiem, zemes ierīcības projek-
tā liters 2 – „Zālīši”, Zvejniekciems, 
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu no-
vads, noteikt lietošanas mērķi – indivi-
duālo dzīvojamo māju apbūve, platība  
0,3153 ha.
4. Šo lēmumu var pārsūdzēt Adminis-
tratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā 
(Baldones iela 1A, Rīga, LV-1007) vie-
na mēneša laikā no tā spēkā stāšanās 
dienas.
Balsojums: vienbalsīgi (13) ”par”. 

Par nekustamā īpašuma nodokļa 
atvieglojuma piemērošanu
Piemērot nekustamā īpašuma nodok-
ļa atvieglojumu 25% apmērā vienai 
personai un 50% vienai personai.
Balsojums: vienbalsīgi (13) ”par”. 

Par zemes īpašuma izsoles atzīšanu 
par nenotikušu 
Atzīt Saulkrastu novada pašvaldī-
bas zemes īpašuma Otrā iela 32, 

VEF Biķernieki, Saulkrastu pagasts, 
Saulkrastu novads, platība 0,0616 ha,  
2015.  gada 16.  janvāra pirmo izsoli 
par nenotikušu, jo līdz noteiktajam 
termiņam (16.01.2015. plkst. 9.00)  
nav reģistrēts neviens izsoles dalīb-
nieks.
Balsojums: vienbalsīgi (13) ”par”. 

Par izsoles atzīšanu par nenotikušu 
Atzīt Saulkrastu novada pašvaldībai 
piederošās nedzīvojamās telpas Aina-
žu iela 10 – 1A, Saulkrasti, Saulkrastu 
novads, platība 29,7 m2, 2015.  gada 
16.  janvāra otro izsoli par nenoti-
kušu, jo līdz noteiktajam termiņam 
(16.01.2015. plkst. 9.30) nav reģistrēts 
neviens izsoles dalībnieks.
Balsojums: vienbalsīgi (13) ”par”.

Par pašpatēriņa zvejas tiesību 
nomas izsoles rezultātu 
apstiprināšanu
Apstiprināt pašpatēriņa zvejas tiesību 
nomas Rīgas līča piekrastes ūdeņos, 
Saulkrastu novada teritorijā slēgtās 
izsoles rezultātus saskaņā ar izsoles 
16.01.2015. protokolu.
Balsojums: vienbalsīgi (13) ”par”. 

Par grozījumiem līgumā par 
ūdenssaimniecības pakalpojumu 
sniegšanu
Apstiprināt vienošanos par grozīju-
miem 2008.  gada 2.  janvāra līgumā 
par ūdenssaimniecības pakalpojumu 
sniegšanu starp Saulkrastu novada 
domi un SIA „Saulkrastu komunāl-
serviss”. 
Balsojums: vienbalsīgi (13) ”par”. 

Par pašvaldības kompensāciju 
piešķiršanu
Piešķirt un sākot ar 2015. gada 1. jan-
vāri aprēķināt pašvaldības kom-
pensāciju 106,72 (viens simts seši 
euro, 72 centi) euro mēnesī par to, 
ka bērni apmeklē bērnu attīstības 
centrus „Telpa bērnam” vai „Pūces  
skola”.
Balsojums: vienbalsīgi (13) ”par”, iz-
ņemot vienu lēmumu, kurā balso  
„par” – 12, jo pildot likuma „Par inte-
rešu konflikta novēršanu valsts amat-
personu darbībā” 11.  panta pirmajā 

daļā noteiktos lēmumu pieņemšanas 
ierobežojumus, lēmuma pieņemšanā 
nepiedalās N. Līcis.

Par sociālā pakalpojuma cenu 
izmaiņām un vienošanās slēgšanu
1.  Apstiprināt Camphill nodibināju-
ma „Rožkalni” noteikto samaksu 500 
(pieci simti euro 00 centi) euro mēne-
sī, sākot ar 01.02.2015.
2. Slēgt vienu divpusējo un vienu trīs-
pusējo vienošanos par divu Saulkras-
tu novada iedzīvotāju uzturēšanos 
Camphill nodibinājumā „Rožkalni”. 
Apmaksu veikt pēc iestādes izrakstītā 
rēķina. 
Balsojums: vienbalsīgi (13) ”par”. 

Par gultas dienas maksas 
paaugstināšanu
1.  Apstiprināt gultas dienas izmaksu 
Saulkrastu novada pašvaldības  iestā - 
dē “Sociālās aprūpes māja” 21.00 (div-
desmit viens euro, 00 centi) euro ap-
mērā.
2.  Lēmums stājas spēkā 2015.  gada 
1. februārī.
Balsojums: vienbalsīgi (13) ”par”. 

Par nekustamo īpašumu 
atsavināšanas procedūras uzsākšanu 
1.  Uzsākt Saulkrastu novada paš-
valdībai piederošo dzīvokļu Alfrē-
da Kalniņa iela 26 – 2, Saulkras-
ti, Saulkrastu novads, platība  
42,7 m2, un Alfrēda Kalniņa ie - 
la 26 – 3, Saulkrasti, Saulkrastu no-
vads, platība 20,4 m2, atsavināšanas 
procedūru.
2. Uzdot Nekustamo īpašumu nodaļai 
uzsākt atsavināšanas procedūru
Balsojums: vienbalsīgi (13) ”par”. 

Par saistošo noteikumu „Saistošie 
noteikumi par Saulkrastu novada 
pašvaldības 2015.gada budžetu” 
izdošanu
1.  Izdot Saulkrastu novada paš-
valdības saistošos noteikumus  
Nr. SN 1/2015 „Saistošie noteikumi 
par Saulkrastu novada pašvaldības 
2015. gada budžetu”.
2.  Saistošos noteikumus un to pa-
skaidrojumu rakstu triju dienu laikā 
pēc parakstīšanas nosūtīt Vides aiz-

sardzības un reģionālās attīstības mi-
nistrijai zināšanai.
3. Saistošie noteikumi stājas spēkā nā-
kamajā dienā pēc to parakstīšanas un 
tie ir brīvi pieejami Saulkrastu novada 
domes ēkā.
Balsojums: vienbalsīgi (13) ”par”. 

Par saistošo noteikumu „Grozījumi 
Saulkrastu novada domes 
2011. gada 28. decembra saistošajos 
noteikumos Nr. 15 „Par pašvaldības 
kompensācijas izmaksu vecākiem 
(aizbildņiem), kuru bērns netiek 
nodrošināts ar vietu Saulkrastu 
novada pašvaldības izglītības iestādē 
pirmsskolas izglītības programmas 
apguvei”” izdošanu
1.  Izdot saistošos noteikumus  
Nr. SN 2/2015 „Grozījumi Saul krastu 
novada domes 2011. gada 28. decem-
bra saistošajos noteikumos Nr. 15 „Par 
pašvaldības kompensācijas izmaksu 
vecākiem (aizbildņiem), kuru bērns 
netiek nodrošināts ar vietu Saulkras-
tu novada pašvaldības izglītības iestā-
dē pirmsskolas izglītības pro grammas 
apguvei””.
2. Izdotos saistošos noteikumus un to 
paskaidrojuma rakstu triju darba die-
nu laikā pēc to parakstīšanas nosūtīt 
Vides aizsardzības un reģionālās attīs-
tības ministrijai.
3.  Publicēt saistošos noteikumus 
bezmaksas informatīvajā izdevumā 
„Saulkrastu Domes Ziņas“.
4.  Saistošie noteikumi stājas spēkā 
likumā „Par pašvaldībām” 45.  panta 
noteiktajā kārtībā.
Balsojums: vienbalsīgi (13) ”par”. 

Ervīns Grāvītis, 
domes priekšsēdētājs

Ar pilnu domes lēmumu tekstu (ie-
vērojot Fizisko peronu datu aizsar-
dzības likumā noteikto) var iepazī-
ties Saulkrastu novada pašvaldības 
interneta vietnē www.saulkrasti.lv, 
sadaļā Domes lēmumi.

Nākamā domes ikmēneša sēde no-
tiks piektdien, 25. februārī, plkst. 15  
Saulkrastu novada domē, Raiņa  
ielā 8.

http://www.saulkrasti.lv
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Latvijas Volejbola federācijas 
Jaunatnes čempionātā janvārī 
Zvejniekciema vidusskolas 
meiteņu un zēnu komandas 
izcīnīja vairākas godalgotās 
vietas. 

18. janvārī Zvejniekciema vi-
dusskolas sporta hallē notika 
volejbola sacensības B2 grupas 
meitenēm. Zvejniekciema vi-
dusskolas komanda pārliecinoši 
izcīnīja 1. vietu, uzvarot Rīgas 
Volejbola skolas un Kuldīgas no-

vada sporta skolas komandu. Ko-
mandā spēlēja S. S. Umbraško,  
M. Martinsone, K. Ūdre, P. Dalbi-
ņa, A. K. Nolle, E. K. Sakne. 
 24. janvārī turpat notika vo-
lejbola sacensības B1 grupas 
meitenēm, kurā  M. Martinsone,  
S. S. Umbraško, K. Ūdre, A. Jer-
macāne, Ī. Zaķe, E. K. Sakne izcī-
nīja 2. vietu.
 Nākamajā dienā hallē volej-
bola sacentās C2 grupas zēni. 
Mūsu skolas puiši ieguva 3. vie-
tu. Komandā spēlēja A. Jansens,  

J. Jurkevics, R. Sergejevs, R. Šau-
riņš, A. Skrīvelis, E. Kiseļev-
skis, A.T. Turkupols, M. Baltais,  
M. Kursišs. 
 25. janvārī Rīgā volejbola sa-
censībās C2 grupas meitenēm 
Zvejniekciema komanda - U. Ti-
rule, E. K. Avramuka, S. Pastare, 
L. Nei mane, L. Jermacāne - izcī-
nīja 3. vietu.

Dzidra Dulpiņa,  
Zvejniekciema vidusskola

 Nākamais rīts atnāca ar lat-
viešu zvaigžņu stundu - mūsē-
jie triumfēja komandu stafetē. 
Izjūtas bija neaprakstāmas, un 
mēs varam būt lepni - siguldiete 
Ulla Zirne, saulkrastietis Kristers 
Aparjods un divnieku ekipāža ro-
pažnieks Kristens Putins kopā ar 
rīdzinieku Kārli Krišu Matuzeli 
izdarīja to, ko neviens negaidī-
ja, uzrādot absolūti labāko laiku 
trasē. Jā - saulkrastieši pasaules 
čempioni! Aiz viņiem ierindo-
jās tādas kamaniņu lielvalstis kā 
Krievija, kas no favorītiem atpa-
lika gandrīz par pussekundi, un 
3. vietu izcīnījušie Austrijas ka-
maniņbraucēji. Neapšaubāmie 
favorīti - Vācijas sportisti - palika 
tikai 5.vietā, sev priekšā palaižot 
ASV jaunos sportistus. Komandu 
stafetēs piedalījās 8 komandas. 
Attiecīgi savos nobraucienos mū-
sējie spēja iegūt 2. vietu (Kristers), 
2. vieta divniekiem (Kristens/Kār-
lis Krišs) un 3. vietu (Ulla). Tieši 
stabilitāte deva tik ļoti patīkamo 
iznākumu pasaules čempionāta 
izskaņā, pēc kura ar lielu emo-
cionālo pacēlumu sportisti devās 
tālāk uz Oberhofu Vācijā, kur jau 
pēc nedēļas notika Eiropas čem-
pionāts junioriem.
 Oberhofā Latvijas izlasei 
pievienojas vēl trīs kamaniņu 
braucēji: Anda Upīte, Kate Keita 
Farenhorste un Edgars Karnītis, 
kas savas kamaniņu sporta gaitas 

Latvijas Volejbola federācijas Jaunatnes 
čempionātā iegūtas godalgotās vietas

Saulkrastieši uz 
kamaniņu  sporta 
goda pjedestāla
Janvāra sākumā uz 
Lillehammerē (Norvēģija) 
notiekošo junioru čempionātu 
Latvijas kamaniņu sporta 
izlases sastāvā devās 
saulkrastieši Kendija un 
Kristers Aparjodi un Gunārs 
Bergs.

Pēc gandrīz nedēļu ilgušiem tre-
niņbraucieniem savu pirmo pa-
saules čempionātu sāka puiši. 
Pirmajā braucienā trases sākumā 
Kristers spēj uzradīt sesto lai-
ku, taču trases otrajā daļā vairs 
tik spīdoši negāja un finišā tikai 
20.  rezultāts. Savukārt Gunārs 
ierindojas 26.  vietā, kas diemžēl 
liedza viņam piedalīties otrajā 
braucienā. 
 Otro braucienu Kristers veica 
nedaudz ātrāk, taču atkal trasē 
pieļautas vairākas kļūdas un augs-
tāk par 20. vietu viņam tikt neiz-
devās. Individuālajās sacensības 
pasaules čempionātu puiši noslē-
dza 20. un 26. pozīcijā no 42 star-
tējušajiem sportistiem.
 Pēc puišu sacensībām sekoja 
meiteņu sacīkstes, kurās trasē de-
vās Kendija. Trases sākumā vairā-
ki uzrādītie starpfiniši liecināja, 
ka viņa cīnās par 8. - 10.  vietu, 
taču rupjās kļūdas trases lejasda-
ļā ļāva viņai ieņemt vien 18.  vie-
tu. Otro braucienu viņa uzsāka 
pārliecinoši un ar dažām nelielām 
kļūdiņām finišu sasniedza ar 
10.  rezultātu, taču kopvērtējumā 
pakāpās vien par 5 pozīcijām, kas 
ļāva meitenei viņas pirmajā pa-
saules čempionātā ieņemt 13. vie-
tu. 11. vietu individuālo sacensību 
kopvērtējumā ieņēma olimpiete 
Ulla Zirne, kura meiteņu mik-
romačā izcīnīja tiesības startēt 
komandu stafetē. Kopā meiteņu 
konkurencē startēja 38  dalībnie-
ces.

VSAA un NVA speciālistu konsultācijas

VSAA (Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras) Siguldas filiāles darbinieks pieņems klientus 
19. februārī Saulkrastu domes 108. kabinetā no 10.00 līdz 12.00.

NVA (Nodarbinātības valsts aģentūras) Siguldas filiāles darbinieki pieņems klientus 
2. un 5. martā Saulkrastu domes zālē 2. stāvā no 10.00 līdz 15.00.

sākuši Saulkrastos pie treneres 
Aivas Aparjodes. Jaunieši pieda-
lījās Pasaules kausa pēdējos trīs 
posmos un pirmais no tiem no-
tika Oberhofā, kur risinājās arī 
Eiropas čempionāts. Pirmie trasē 
devās tieši viņi un ieņēma šādas 
vietas: Edgars 55 dalībnieku kon-
kurencē ieguva 25.  vietu, Anda -  
22.  vietu un Kate Keita - 23.  vie-
tu starp 35 dalībniecēm meiteņu 
konkurencē.
 Nākamajā dienā sacensības 
sāka juniori. Kristeram atkal ne-
veiksmīgs starts individuālajās 
sacensībās, lai gan trases sākumā 
viņš bija starp labākajiem. Otro 
braucienu viņš veica krietni labāk 
un finišēja 9.  vietā, taču kopvēr-
tējumā viņam pakāpties neizde-
vās. Nedaudz labāk gāja Kendijai, 
kurai braucienos ieguva attiecīgi 
11. un 8. vietu. Kopvērtējumā tas 
viņai deva 9.  vietu Eiropas čem-
pionātā 23  startējušo meiteņu 
konkurencē.
 Nākamajā dienā tika iegūta vēl 
viena medaļa. Komandā startējot 
Kendijai, Kristeram un Kriste-
nam Karlim Krišam, tika sudraba 
medaļa, tikai par 0,095 sekundes 
tūkstošdaļām piekāpjoties Eiro-
pas čempioniem.

Pamatojoties ar SIA „Saulkrastu 
komunālserviss” un VA „Latvijas 
Investīciju attīstības un attīstības 
aģentūra” (LIAA) noslēgto līgu-
mu, Zvejniekciemā notiks siltum-
trases atjaunošana.
 Projekta laikā tiks rekonstruē-
ti savu laiku nokalpojušie siltum-
tīkli Atpūtas ielā un Bērzu alejā, 
esošos virszemes un pazemes sil-
tumtīklus nomainot ar jaunām, 
rūpnieciski izolētām caurulēm, 
tās ieguldot pazemē. Kopumā tiks 
rekonstruētas siltumtrases 1,2 km 
garumā. Rekonstrukcija būtiski 
samazinās siltumenerģijas zudu-
mus, avārijas un ar tiem saistīto 
piegādes pārtraukumu skaitu, kā 

Nolietotu, neizjauktu elektroteh-
niku privātpersonas bez maksas 
var nodot ZAAO EKO laukumā 
Saulkrastos, Rīgas ielā 96a. Tur-

Tie, kuri dzīvo ar prieku, nenove-
co! Vai 10 gadi ir daudz? Ko 10 ga-
dos var iegūt? Naudu, mantu? Bet 
varbūt sajūtas un prieku? Prieks 
nav izmērāms. Bet, ja šajos 10 ga-
dos Saulkrastu aktīvie seniori ir 
noskatījušies 58 izrādes Latvijas 
teātros, klausījušies 15 koncertus, 
piedalījušies 51 ekskursijā, man 
ir ļoti liels prieks, jo katra reize 
priecē acis un dvēseli. Esam bi-
juši kaimiņu un Eiropas valstīs, 
bet vistuvākās ir ekskursijas Lat-
vijā, tikšanās ar senioriem un ļoti 
draudzīgiem cilvēkiem. 7. febru-

ārī omulīgajā domes zālē noritē-
ja jau 101. tikšanās. Liels paldies 
domes vadībai un deputātiem 
par atbalstu mūsu aktivitātēm! 
Paldies pensionāru biedrības val-
des loceklēm Rasmai Miglānei 
un Ritai Lakai un ikkatram par 
ierosinājumu, bet visvairāk - par 
uzticēšanos. Mēs visi kopā esam 
paši labākie klausītāji, domu un 
ceļa biedri!

Maruta Muste, 
Saulkrastu pensionāru biedrības 

priekšsēdētāja

Līdz maijam Saulkrastu novada 
dome sadarbībā ar Eiropas Re-
ģionālās attīstības fondu (ERAF) 
plāno izveidot divus jaunus pub-
liskos interneta pieejas punktus. 
Viens būs Zvejniekciema kultūras 
namā ar sešiem datoriem, otrs - 
Saulkrastu sporta centrā ar trīs 
datoriem. Tajos būs nodrošināta 
pieeja datortehnikai, kā arī stabils 
bezvadu interneta pārklājums šo 
ēku apkārtnē. Tostarp tiks piln-
veidots arī esošais publiskais in-
terneta pieejas punkts Saulkras-
tu tūrisma informācijas centrā, 
nodrošinot pieeju datortehnikai 

Sadarbība 10 gadu 
garumā

Sāk īstenot projektu 
“Saulkrastu novada publisko 
interneta pieejas punktu 
attīstība”

un uzlabojot bezvadu interneta 
pārklājumu. Novada iedzīvotāju 
un viesu vajadzībām šajos punk-
tos būs arī daudzfunkcionālās ie-
rīces, kas nodrošinās informācijas 
izdrukas, skanēšanas un kopē-
šanas iespējas. Kopējās projekta 
izmaksas - 18 351 eiro, no kuriem  
14 828 eiro sedz ERAF.

Notiks siltumtrases 
atjaunošana

arī radīs iespēju jauniem pieslē-
gumiem nākotnē.
 Kopējās ieguldījuma attieci-
nāmās izmaksas ir apmēram 412 
852,33 eiro, no kuriem 40% jeb 
165 140,92 eiro ir Kohēzijas fonda 
līdzfinansējums.
 Pašlaik notiek būvdarbu iepir-
kuma procedūra un saskaņošana 
ar LIAA. Rekonstrukcijas darbus 
plānots sākt jūnijā.

SIA „Saulkrastu komunālserviss”

Iespēja atbrīvoties no 
nolietotas elektrotehnikas

klāt ZAAO bez maksas savāc no-
lietotu, neizjauktu sadzīves elek-
trotehniku arī pēc telefoniska 
vai rakstiska pieteikuma no pri-
vātpersonām, iepriekš saskaņotā 
laikā izbraucot uz mājām. Nolie-
totas elektrotehnikas savākšanu 
var pieteikt pa tālruni 64281250 
vai mob.  tālr. 26132288, kā arī 
sūtot e-pastu ar pieteikumu uz   
zaao@zaao.lv.

Kristers Aparjods uz starta. 
Publicitātes foto.

Sudraba medaļu ieguvēji. Foto no 
A. Aparjodes arhīva.

mailto:zaao@zaao.lv
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23.  janvārī Saulkrastu sporta 
hallē draudzības koncertā „Ceļā 
uz Skolu jaunatnes dziesmu un 
deju svētkiem” savus svētkus svi-
nēja deja. Uz mirkli sporta halle 
pārvērtās, jo tajā valdīja grācija, 
emocijas, saskaņa, smaidi, prieka 
dzirksts, ko iededza skolēnu tau-
tisko deju kolektīvi – Rīgas bērnu 
deju kopa „Kamolītis”, Liepupes 
2. - 4. un 5. - 9. klašu tautisko 
deju kolektīvs „Liepupīte” un 
Saulkrastu vidusskolas 2. - 6. kla-
šu dejotāji no „Saulītes”.
 Visi viņi ir gatavi doties ceļā, 
kas ved pretī skanīgiem svēt-
kiem, spilgtām emocijām un 
smagam darbam. Visi dejotāji ir 
saposušies uz Latvijas XI Sko-
lu jaunatnes dziesmu un deju 
svētkiem, kas kļūs par nozīmīgu 
notikumu gan Rīgai, kura dzīvos 
mūzikas taktī un tautas deju vir-
pulī, gan visai Latvijai un īpaši 
Saulkrastu vidusskolas dejotā-
jiem un kolektīva vadītajam Jā-
nim Trezunam. 

 Bērni uzstājās ar jaunām de-
jām, kuras tiek gatavotas svēt-
kiem. Skatītājiem bija iespēja 
izvērtēt ciemiņu kolektīvu snie-
gumu un pašmāju dejotājus. 
Draudzības koncerta noslēgu-
mā visi kolektīvi vienojās kopī-
gā latviešu pāru deju svītā, kurā 
kopā ar saviem audzēkņiem rai-
tā solī dejoja arī skolotājs Jānis  
Trezuns. 
 Koncerts izskanējis, svēt-
ku garša ir sajusta, tagad tikai 
neatlaidīgs darbs deju zālē, kā 
arī milzu atbalsts no vecākiem, 
kas uzmundrinās mazos de-
jotājus brīžos, kad neko vairs 
negribas, un palīdzēs saposties 
svētkiem. Lai mūsu dejotājiem 
pietiek spēka un pacietības mē-
ģinājumos, lai veicās skatē un 
izdodas izdzīvot Latvijas XI Sko-
lu jaunatnes dziesmu un deju  
svētkus!

Linda Mieze, 
Saulkrastu vidusskola

Ziemas mēnesī janvārī pirmssko-
las izglītības iestādē „Rūķītis” tika 
vākta makulatūra. Divu nedēļu 
laikā savācām 1322,3 kg. Paldies 
bērnu vecākiem par atbalstu šajā 
akcijā, īpaši grupas „Taurenītis” 
audzēknim Marekam Skujiņam 
un viņa ģimenei par atnestajiem 
324,3 kg, grupas „Cielaviņa” au-
dzēkņiem Ingum Makevicam 
un viņa ģimenei par atnestajiem 
103,3 kg un Vivitai Annai Briedei 

Ir sācies jauns gads ar jauniem 
un nozīmīgiem notikumiem 
Saulkrastu vidusskolā.

13.  janvārī 13 Saulkrastu vidus-
skolas jaunsargu kandidāti kopā 
ar saviem vecākiem un jaunsargu 
instruktoru virsseržantu Gunā-
ru Strazdiņu devās uz Rīgu, kur 
Zaķusalā norisinājās ikgadējais 
1991. gada barikāžu dienu pie-
miņas pasākums. Tā laikā 30 
Rīgas un Rīgas reģiona jaunsar-
gu kandidāti tradicionāli deva 
svinīgo solījumu.  Ar lepnumu 
varam secināt, ka Saulkrastu vi-
dusskola pārstāvēja vienu trešo 
daļu no visas Latvijas jaunsargu 
kandidātiem, kas, dodot svinī-
go solījumu, apņēmās pēc labā-
kās sirdsapziņas veikt jaunsarga 
pienākumus. Zvērestu pieņēma 
Nacionālo bruņoto spēku ko-

Jaunsargi iegūst pieredzi

mandieris ģenerālleitnants Rai-
monds Graube un Rekrutēšanas 
un Jaunsardzes centra direktors 
Druvis Kleins. Pēc svinīgā solīju-
ma skanēja patriotiskas uzrunas 
un kora dziesmas, bet visvairāk 
jaunos jaunsargus iepriecināja 
lauku virtuves siltās pusdienas, 
ko nogaršoja visi klātesošie. Tie ir 
svētki, kuri beidzas, un atkal seko 
interesantā, aktīvā un piedzīvoju- 

miem bagātā jaunsargu ikdiena.
 Jau pavisam drīz, 15. februārī, 
Saulkrastu vidusskolas jaunsar-
gi dosies uz Baltijas valstu Jūras 
spēku mācību bāzi, kur jaunie-
šiem notiks mācību ekskursija, 
būs iespēja apskatīt vairākus 
kara kuģus. 22. februārī jaunsar-
gi dosies uz Ziemassvētku kauju 
muzeju “Mangaļu” mājās. Tur at-
vērta Latvijas Kara muzeja filiāle, 
kur apskatāma izstāde “Latviešu 
strēlnieku Ziemassvētku kaujas” 
un kauju vietu makets. Jaunie-
šiem te plānota praktiska dar-
bošanās komandās, ugunskuru 
kuršana, 7 km garš pārgājiens uz 
skatu torni un noslēgumā kopī-
ga karavīru putras ēšana. Tā būs 
vērtīga pieredze, labs rūdījums 
un jaunas zināšanas. 
 Vasarā piedzīvojumi un vīru 
spēles risināsies tepat Saulkras-

tos. Jau jūnija sākumā pie mums 
ieradīsies jaunsargi un to kandi-
dāti no visas Latvijas, lai veselu 
nedēļu aktīvi darbotos Aizsar-
dzības ministrijas organizētajā 
jaunsargu nometnē. Te būs ie-
spēja piedalīties orientēšanās 
sacensībās, plānoti izbraucieni ar 
laivām jūrā, pārgājieni un peint-
bola sacensības, militāro iemaņu 
pamatapmācība. 
 Spraiga, interesanta un pat-
riotiski audzinoša ir jaunsargu 
ikdiena, kurai aicinām pievie-
noties visus skolas vecuma jau-
niešus, kas gatavi mācīties dzīvē 
nepieciešamas prasmes un iema-
ņas, iegūt zināšanas valsts aiz-
sardzības jomā, iepazīt dažādas 
militārās specializācijas.

Linda Mieze, 
Saulkrastu vidusskola

Saulkrastu vidusskolas jaunsargi. 
Foto: L. Mieze.

Draudzības koncerta dalībnieki. Foto: A. Pitkins.

Dejas svētku diena

BJDC „Saulespuķe” 
sākas jauna pusaudžu 

vecāku apmācības 
grupa „Ceļvedis, 

audzinot pusaudzi”

Lai sniegtu vecākiem izpratni 
par to, kas pusaudžiem šajā 

vecumposmā ir svarīgs, kas ar 
viņiem notiek un kā vecākiem 
veidot veiksmīgu sadarbību ar 
saviem bērniem, lai viņi kļūtu 

par nobriedušiem un veselīgiem 
pieaugušajiem,  

Saulkrastu Bērnu un 
jauniešu dienas centrs (BJDC) 

„Saulespuķe” sadarbībā ar 
Sociālo dienestu piedāvā 

pusaudžu vecākiem apgūt 
apmācības programmu 

„Ceļvedis, audzinot pusaudzi” 
(CAP).

Programma ietver  
10 nodarbības:

l ievads CAP programmā;
l pusaudžu un vecāku tiesības, 

pienākumi un atbildība;
l vecāku un pusaudžu 

savstarpējās attiecības un 
komunikācija;

l veselīgs dzīvesveids;
l pusaudžu seksualitāte;

l pusaudžu sociālās prasmes;
l emociju pašregulācija;

l disciplinēšana;
l dzīves prasmes;
l rūpes par sevi.

Vecāku apmācības grupa  
(10 nodarbības) notiek  

katru otrdienu  
no plkst 18.00 līdz 20.30  

BJDC „Saulespuķe”  
Raiņa ielā 7, Saulkrastos. 

Nodarbības vada sociālais 
darbinieks darbam ar ģimenēm 

un bērniem Sigita Kliedere 
un BJDC „Saulespuķe” vadītāja, 

sociālā pedagoģe  
Ingūna Feldmane.

Pirmā tikšanās 17. martā plkst. 18.

Pieteikties pa tālruni 67952649, 
mob.t. 29445270 vai e-pastu 

inguna.feldmane@saulkrasti.lv

Izglābti 
koki un 
pabaroti 
meža 
iemītnieki

„Tinces” audzēkņi meža ekspedīcijā. Foto: J. Bukovska.

un viņas ģimenei par atnestajiem 
102,5 kg. Kopīgi no ciršanas esam 
izglābuši aptuveni 18 kokus! 
 Ekoskolas gada tēmas “Mežs” 
ietvaros „Rūķīša” bērni dodas 

dabā pētīt mežu ziemā, kā arī 
nes uz mežu dārzeņus un augļus 
meža iemītniekiem.
 Janvārī beidzies semināru cikls 
vecākiem “Bērnu emocionālā 

audzināšana”, kuru vadīja bēr-
nu dārza metodiķe un psihologs 
Rota Ļihačeva.

Agnija Pavāre, PII “Rūķītis”
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Atzīmējot Latvijas dzejas dižga-
ru Raiņa un Aspazijas 150. ga - 
dadienas, kas iekļautas arī 
 UNESCO svinamo dienu kalen-
dārā,  UNESCO Latvijas Nacio-
nālā komisija (LNK) un izglītības 
uzņēmums “Lielvārds” sadarbībā 
ar datu vizualizācijas uzņēmumu 
Infogr.am un Latvijas Nacionā-
lo bibliotēku aicināja skolēnus 
darināt abiem literātiem veltītas 
infografikas. Tās apkopotas īpašā 
2015. gada kalendārā. 13. janvārī 
tika apbalvoti skolēni – jau trešā 
konkursa “Darini kalendāru” da-
lībnieki –, kuru darbu fragmenti 
apkopoti 2015. gada kalendārā, 
kas pie ejams limitētā tirāžā. 
 Konkursa dalībnieku uzde-
vums bija izpētīt abu literātu 
daiļradi un apkopoto informāciju 
attēlot ar mūsdienīgu izglītības 
tehnoloģiju palīdzību, veidojot 
tematiskas infografikas.
 No Zvejniekciema vidusskolas 
konkursam tika pieteikti 7. klases 
skolnieču Samantas Briedes, Ma-
rijas Ķēniņas, Samantas Mades 
Leimanes un Lauras Jermacānes 
vizuālie darbi, kuri tika veidoti ar 
interaktīvajām tāfelēm.
 Žūrija, izvērtējot visus darbus, 
par vienu no labākajiem atzina 

13. janvārī Rīgā, Biķernieku spor-
ta kompleksā, notika pirmais 
no septiņiem konkursa „Gribu 
būt mobils!” pusfināliem. Iztu-
rot konkurenci neklātienes kār-
tā starp 120 Rīgas un Pierīgas 
izglītības iestāžu komandām, 
tajā piedalījās divas mūsu skolas 
komandas: 6. klases komanda 
„SERUM”  – Samanta Pastare, 
Emīls Kiseļevskis, Ričards Ser-
gejevs un Una Tirule (skolotāja 
A. Ivanova) un 7. klases komanda 
„M.A.R.S.” – Marija Ķēniņa, And-
ris Ivanovs, Roberts Ābelīts un 
Samanta Made Leimane (skolotā-
ja S. Tinkusa).
 Pusfināla dalībnieki parādīja 
savas zināšanas testa uzdevumos 
pie datora, kā arī iemaņas un zi-
nāšanas par satiksmes noteiku-
miem un drošību, pilnveidojot 
ceļu satiksmes shēmas. Koman-
dām bija jāprezentē mājasdarbs, 
kā bērniem popularizēt mājas-
lapu csdd.lv un kāda informācija 
nepieciešama tās satura papildi-
nāšanai.
 7. klases komanda ierindojās 
7. vietā, iegūstot 52,25 punktus 
no 90. Priecājamies par 6. klases 
komandu, kura pārliecinoši ie-

21. janvārī Zvejniekciema 
vidusskolā kupli apmeklēts 
bija pieredzes apmaiņas 
seminārs Pierīgas novadu 
skolu direktoru vietniekiem 
izglītības jomā. 

Tas notika pēc direktoru viet-
nieku ierosinājuma gūt pieredzi 
skolēnu mācību sasniegumu pa-
augstināšanā, jo nominācijā „Aug-
stākie rezultāti centralizētajos 
eksāmenos” 2013./2014. mācību 
gadā Pierīgas Izglītības, kultūras 
un sporta pārvalde (PIKSP) Zvej-
niekciema vidusskolai piešķīra  
1. vietu, 2. vieta iegūta par sasnie-
gumiem pamatizglītībā un mācī-
bu priekšmetu olimpiādēs, kā arī 
par sasniegumiem skolēnu zināt-
niski pētniecisko darbu konkursā. 
Jāatzīmē, ka Cēsu Draudzīgā aici-
nājuma balvas reitingā valsts mē-
rogā Zvejniekciema vidusskolai 
lauku skolu grupā piešķirta 6. vie-
ta, kas ir ļoti augsts novērtējums. 
 Zvejniekciema vidusskolas ko-
lektīvam ir, ar ko dalīties pieredzē, 
jo mācību darbs notiek modernos 
un labiekārtotos kabinetos. Savu-
kārt iesaistīšanās dažādos vietē-
jos un starptautiskajos projektos, 
līdzdalība vides sakārtošanā un 
veselīga dzīves veida popularizē-
šanā, kā arī dažādās citās aktivitā-
tēs padara mācību procesu daudz 
interesantāku un saistošāku. Tas 
ir viens no nosacījumiem, lai sko-
lēnu sasniegumi būtu augsti. 
 Semināra ievaddaļā lektors 
Juris Rijnieks iepazīstināja ar 
veiksmīgas sarunas pamatnosacī-

Pierīgas novadu skolu direktoru vietnieki 
tiekas Zvejniekciema vidusskolā

jumiem. Dzirdētais rosināja pado-
māt, cik saruna ir kvalitatīva, vai 
tā nav neinteresanta, un ko darīt, 
lai raisītu klausītāju interesi. 
 Pēc tam savā pieredzē, kā mā-
cību procesu padarīt efektīvu, lai 
sasniegtu izvirzītos mērķus visos 
izglītības posmos, dalījās Zvej-
niekciema vidusskolas bibliote-
kāre Dace Indāre. Viņa atklāja 
skolas bibliotēkas kā veiksmīga 
pedagoģiskā komponenta darbī-
bas virzienus un pastāstīja par te-
matisko bibliotekāro stundu vadī-
šanu, skolēnu iesaistīšanu radošos 
konkursos un Bērnu žūrijā, tāpat 
iepazīstināja ar citiem veiksmīgi 
īstenotiem projektiem. Par sā-

kumskolas vecumposma nozīmi 
izglītojamā turpmākajā attīstībā, 
demonstrējot arī jaunāko IKT pie-
lietojumu savā darbā ar skolēniem 
un vecākiem, pastāstīja 1.  klases 
audzinātāja, Sākumskolas un 
pirmsskolas metodiskās komisi-
jas vadītāja Jolanta Liniņa. Kādas 
ir iespējas integrēt tādus mākslas 
jomas mācību priekšmetus kā li-
teratūra un mūzika, īsi informēja 
latviešu valodas un literatūras 
skolotāja Valda Tinkusa, piedāvā-
jot direktoru vietniekiem nelielu 
ieskatu dzejas noslēguma stundas 
priekšnesumā, ko demonstrēja 
8.  klases skolnieks Kārlis Taube, 
spēlējot ģitāras pavadījumu un 

nodziedot dziesmu „Svētkvakars”, 
kuras vārdu autors ir Imants Zie-
donis. Pēc šī priekšnesuma, ko 
vizuāli papildināja prezentācija, 
K. Taube dzejoli veiksmīgi inter-
pretēja, atklājot patiesu patriotis-
mu un mīlestību pret savu dzimto 
vietu un Latviju. „Vai matemātika 
skolā var būt interesanta?”- uz šo 
jautājumu, izmantojot dažādus 
interaktīvus paņēmienus, skolē-
nu darbu paraugus un teorētiskās 
atziņas, atbildi sniedza matemāti-
kas skolotāja Aleksandra Ivanova. 
 Semināra noslēgumā par da-
žādiem jautājumiem runāja Mār-
upes vidusskolas direktora viet-
niece Biruta Sūnaite un PIKSP 

galvenā speciāliste Anda Kadiķe. 
Viņa uzsvēra semināra teicamo 
organizāciju, proti, saturisko un 
darba formu daudzveidību, jo di-
rektoru vietnieki ne tikai klausījās 
lektora un skolotāju stāstījumu, 
bet devās arī ekskursijā pa skolu, 
aplūkoja mācību kabinetus, bib-
liotēku, sporta halli, skolotāju ista-
bu. Viena no kolēģēm to novērtē-
ja: „Ja manā skolā būtu tik gaumīgi 
un funkcionāli atbilstoši iekārtota 
telpa, es nemaz mājās neietu.”
 Zvejniekciema vidusskolas di-
rektora vietniece izglītības jomā 
Valentīna Bērziņa ir gandarīta, ka 
izdevās viss šajā dienā ieplānotais: 
„Semināra norisi vērtēju kā ļoti 
labu. Skolotāju uzstāšanās bija 
pārdomātas, sagatavotas. Seminā-
ra dalībnieki guva jaunu pieredzi. 
Kafijas paužu savstarpējās sarunās 
varēja konstatēt, ka gūtās atziņas 
tiks izmantotas turpmākajā dar-
bībā. Man prieks, ka mūsu skolā 
strādā cilvēki, uz kuriem var pa-
ļauties. Vēlreiz pārliecinājos, ka 
mums ir, ar ko dalīties pieredzē, 
jo esam skola, kurā domājam par 
izaugsmi un attīstību visos izglī-
tības posmos, sākot ar pirmsskolu 
un beidzot ar 12.  klasi. Gandarī-
jumu sagādāja prieks par labi pa-
veikto darbu, kā arī daudz labu 
pateicības vārdu no semināra 
dalībniekiem par mūsu pedago-
gu sniegumu. Ļoti patīkami, ka 
semināra dalībnieki nebija velti 
pavadījuši laiku.”

Valda Tinkusa, 
Zvejniekciema vidusskola

Pierīgas novadu skolu direktoru vietnieki izglītības jomā pieredzes apmaiņā Zvejniekciema vidusskolā. 1. rindā 
ceturtā no kreisās Zvejniekciema vidusskolas direktora vietniece izglītības jomā V. Bērziņa, viņai blakus PIKSP 
vecākā speciāliste A. Kadiķe. Foto no Zvejniekciema vidusskolas arhīva.

Panākumi konkursā 
„Darini kalendāru” 

Konkursā “Darini kalendāru” par 
labāko atzīta 7. klases skolnieces 
Samantas Briedes inforgrafika, kas 
ievietota kalendārā jūnija lapā. 
Foto no Zvejniekciema vidusskolas 
arhīva.

Samantas Briedes infografiku, 
kura iekļauta kalendāra jūnija 
mēnesī. Samanta saņēma īpašas 
balvas un diplomu no  UNES CO 
un uzņēmuma «Lielvārds» par 
uzvaru konkursā. Pateicības raks-
tus un organizētāju sarūpētas 
dāvanas saņēma arī Laura, Marija 
un Samanta Made par veiksmīgu 
dalību «Darini kalendāru 2015» 
konkursā. 

Santa Tinkusa, 
Zvejniekciema vidusskola

ņēma godpilno 2. vietu, iegūstot 
64 punktus! Zināšanas un pras-
mi darboties komandā parādīja 
Emīls, Samanta, Ričards un Una 
testa uzdevumos, par kuru precī-
zu izpildi izcīnīja 2. vietu starp 10 
pusfināla komandām.
 Par piedalīšanos šajā konkursā 
skolēni saņēma CSDD sagatavotu 
pārsteiguma balvu.
 Konkurss „Gribu būt mobils!” 
notiek kopš 2006./2007.  mācību 

gada, tā mērķis ir paaugstināt 
skolēnu zināšanas un prasmes 
par satiksmes drošību, kā arī piln-
veidot personīgās drošības garan-
tēšanas iespējas. Skolēnu interese 
katru gadu palielinās – šajā sezo-
nā sasniegts dalībnieku rekord-
skaits, jo bija pieteikušās gandrīz 
500 komandas.

Aleksandra Ivanova, 
Zvejniekciema vidusskola

Zvejniekciema vidusskolas 
skolēni ir mobili 

2. vietas ieguvēji 6. klases komanda „SERUM” – Samanta Pastare, 
Emīls Kiseļevskis, Ričards Sergejevs un Una Tirule, skolotāja Aleksandra 
Ivanova kopā ar CSDD sabiedrisko attiecību speciālisti Valdu Kjasperi. 
Foto no Zvejniekciema vidusskolas arhīva.

http://4.no
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Vecgada vakarā Saules laukumā 
šķita, ka nu beidzot sanākuši kopā 
visi, kas piederīgi Saulkrastiem, 
līdzi paķerot vēl Rīgas radus un 
draugus. Jauni un veci, ģimenes 
pat ar pavisam maziem bērniem.
Tik daudz cilvēku bija sapulcēju-
šies sagaidīt jauno gadu!
 Laiks lutināja, neatnesot lielu 
salu, un pašvaldība bija sarūpējusi 
svētku mirkli, kas cilvēkus atrai-
sīja jautrībai un priekam. Grupas 
“Credo” koncerts, bērniem rotaļas 
un danči, piparkūkas, konfektes, 
karstvīns, valsts vadītāju uzrunas 
uz lielā ekrāna un visbeidzot - 
krāšņs salūts debesīs.
 Mums tas bija skaists brīdis 
gadu mijā, taču Saulkrastu pašval-
dībai arī skaitlis ailītē «izdevumi» 
2014.  gada budžetā. Ieplānots un 
iecerēts saviem Saulkrastu cilvē-
kiem.
 Tagad jaunais 2015. gads jau 
krietni ieskrējies un varam pār-
lūkot tikko apstiprināto budžetu. 
Vai arī tajā mums būs paredzēti lī-
dzekļi šiem un citiem svētkiem un 
ikdienas vajadzībām?
 Par to sarunā ar Saulkras-
tu domes priekšsēdētāju Ervīnu 
Grāvīti un priekšsēdētāja vietnie-
ku Normundu Līci.
 E.G. Svētki Saulkrastos noteik-
ti būs.Bet pilsētā ir arī ļoti daudz 
citu nepieciešamību. Tāpēc nācās 
krietni palauzīt galvu, kā, iekļau-
joties paredzētajā budžetā, nevie-
nam nenodarīt pāri.
 Budžets veidots diezgan saba-
lansēti. Esam paredzējuši līdzek-
ļus gan sociālai jomai, gan izglītī-
bai, gan kultūrai. Nauda tikusi arī 
projektiem, kas iesākti 2014. gadā, 
bet tiks pabeigti šogad. Sāksim arī 
jaunus. Varbūt nedaudz novārtā 
palikusi pilsētas infrastruktūra, 
tajā vajadzētu ieguldīt krietni vai-
rāk naudas. Taču diemžēl visam 
nepietiek. Pozitīvi ir tas, ka pēdē-
jos gados vērojams budžeta pie-
augums no iedzīvotāju ienākuma 
nodokļa, kā arī nekustamā īpašu-
ma nodokļa.
 N.L. Šīgada budžetā ievēro-
jami līdzekļi paredzēti pilsētas 
izglītības iestādēm - Saulkrastu 
un Zvejniekciema vidusskolām, 
bērnudārzam. Materiāli tehniskā 
bāze noveco, un katru gadu jā-
atjauno un jāpapildina iekārtas, 
inventārs, mēbeles, tehniskie mā-
cību līdzekļi. Darbmācības kabi-
netos būs jaunas šujmašīnas un 
virtuves iekārtas. Zvejniekciemā 
tiks remontēts vēstures kabinets. 
Saulkrastu mazajā skolā pārbūvē-
sim tualetes, pie ieejas kāpnēm ie-
rīkosim liftu-pacēlāju, tiks mainīti 
logi. Vidusskolas ēkai tiks atrisi-
nāts gruntsūdeņu savākšanas jau-
tājums, lai neapplūstu garderobes 
telpas. Bērnudārzā tiks renovētas 
kāpņu telpas un nodarbību zāle.
 E.G. Palēnām gadu gaitā viss 
nepieciešamais mācību procesa 
kvalitatīvai nodrošināšanai būs 
iegādāts. Pašvaldība apmaksā arī 
tehniskā personāla darbu. Vienī-
gais aktuālais jautājums skolās ir 
skolotāju algas, kuras tiek finan-
sētas no valsts budžeta. Pašvaldība 
ar līdzfinansējumu te nepiedalās. 

Ja mēs izlemtu piemaksāt skolotā-
ju algām, kādai citai jomai līdzek-
ļus vajadzētu samazināt.
 Pašvaldība lielus līdzekļus 
katru gadu iegulda arī skolu un 
bērnudārza ēku uzturēšanā. 
Būtībā tās pilnībā nolietojušās. 
Saulkrastu vidusskola celta pa-
gājušā gadsimta 50., Zvejniekcie- 
 ma – 60., bērnudārzs – 80. gados. 
Arī to pamazām remontējam, at-
jaunojam un pielāgojam Eiropas 
Savienības prasībām un valsts no-
teiktajiem regulējumiem.
 Iepriecina, ka Saulkrastu sko-
lā bērnu skaits nesamazinās, bet 
pieaug. Tagad jau ir divas pirmās 
klases. Mazliet cita aina ir vidus-
skolā. Pēc 9. klases daudzi jaunieši 
aiziet uz arodskolām. Tā kā atbals-
tām kamaniņu sportu, tie, kas ar 
to nodarbojas, turpina mācīties 
Murjāņu sporta ģimnāzijā. Tagad 
redzam, ka mūsējiem ir labi rezul-
tāti. Izglītības jomai budžetā atvē-
lēti nepilni 2 miljoni eiro.
 N.L. Budžetā ir paredzēts fi-
nansējums projekta izstrādei biju-
šās viesnīcas “Baltic Inn” pārbūvei, 
pielāgojot to izglītības iestādei. 
2015. gadā jāizstrādā projekts, lai 
2016. gadā to īstenotu.
 E.G. Sākotnēji bija doma tur 
iekārtot Vidzemes mākslas un 
mūzikas skolas (VMMS) Saulkras-
tu nodaļu. Viņiem ļoti trūkst nor-
mālu telpu mācībām. Taču tikpat 
aktuāls ir Saulkrastu skolas jaunas 
ēdamtelpas jautājums. Domāsim, 
kā labāk izmantot šīs telpas.
 - Latvijā joprojām daudz cil-
vēku ir bez darba vai ar zemiem 
ienākumiem. Palīdzība tādos ga-
dījumos tiek meklēta pašvaldībā. 
Vai arī Saulkrastos lielu budžeta 
daļu nākas atvēlēt cilvēku atbals-
tam?
 N.L. Valsts pamazām iziet no 
ekonomiskās krīzes. To vislabāk 
redzam tieši savā darbā, jo atbals-
tāmo loks nedaudz samazinās. 
Tomēr sociālā dienesta slodze vēl 
ir ļoti liela. Pēdējos gados valsts 
uz pašvaldības pleciem ir pārliku-
si daudzas atbalsta funkcijas un 
mums tās visas jānodrošina. Mūsu 
sociālais budžets ir 780 000 eiro. 
No tā 274 000 eiro ir palīdzības 
un sociālā atbalsta nauda. Pārējie 
līdzekļi domāti dzīvokļu maksā-
jumu pabalstiem, bērniem, kas 
netiek pašvaldības bērnudārzā, 
bet apmeklē privātos dārziņus, un 
citām vajadzībām.
 Šogad turpināsim atbalsta 
programmu daudzbērnu ģime-
nēm: apmaksāsim brīvpusdienas 
izglītības iestādēs, veiksim līdz-
maksājumu VMMS audzēkņiem.
 Ir iecere pakāpeniski izveidot 
Saulkrastos plašu dienas centru 
kopā ar bibliotēku Raiņa ielā 7, kur 
šogad tiks apgūtas jaunas telpas. 
Nākotnē šī vieta varētu būt dienas 
centrs ar internetzāli, bibliotēku, 
bērnu stūrīti un nodarbību telpām 
jauniešiem, pieaugušajiem un se-
nioriem.
 E.G. Viens otrs domā: pabalstu 
prasītāji pieraduši nestrādāt un 
nāk iztukšot pašvaldības budžetu. 
Es tā neteiktu. Saulkrastiem tas 
nav raksturīgi. Kaut gan zināmā 

mērā liberālā politika veicināju-
si to, ka dažs, uzskatot, ka valsts 
un pašvaldības uzdevums ir viņu 
uzturēt, iemācās dzīvot no pa-
balstiem. Šī pabalstu prakse tika 
iedibināta, sākoties krīzei. Tad pa-
tiešām daudzas ģimenes bez paš-
valdības atbalsta nevarēja izdzīvot. 
Tagad situācija tomēr mainās. Cil-
vēkiem jāatgriežas pie sapratnes, 
ka, lai kaut ko saņemtu, jāiegulda 
savs darbs un rīcība.
 - Pēdējos gados redzam, kā 
Saulkrasti sakārtojas un attīstās. 
Īpašs prieks par tām skaistajām 
apstādījumu un puķu dobēm, 
kuras ievērojuši arī pilsētas cie-
miņi. Vai šogad pietiks līdzekļu 
gan puķēm, gan arī attīstības 
projektiem?
 N.L. Puķu dobes pilsētā ziedēs. 
Vēl pagājušajā nedēļā ar dārznie-
cēm runājām par vīzijām, kas va-
rētu realizēties šajā gadā. 
 Par attīstību runājot, tās nebūs 
kosmiskas summas, ko varēsim 
ieguldīt dažādos projektos. Tomēr 
pamazām vairākas nepieciešamas 
lietas tiks paveiktas.
 Viens no šādiem darbiem būs 
Saulkrastu estrādes labiekārtoša-
na. Turpināsim labiekārtot auto-
stāvvietu pie estrādes parka. Kad 
notiek lieli koncerti un masu pa-
sākumi, automašīnas novietošana 
aizvien bijusi problēma. Te plāno-
ta arī apgaismojuma rekonstrukci-
ja.
 Vasaras sākumā nozīmīgs noti-
kums būs Zvejniekciema stadiona 
atklāšana. Visus būvdarbus pabei-
dzām jau rudenī, taču uznāca sals 
un apzaļumošanas darbi tika ap-
turēti. Tagad to izdarīsim pavasa-
rī, un vasarā jau varēsim spēlēt tur 
futbolu.
 E.G. Zvejniekciemā paredzēta 
apjomīga siltumtrašu rekonstruk-
cija. Kolhoza laikā lielā daļā virs 
zemes izbūvētas, tās sen noveco-
jušas un šobrīd jau ir vidi degradē-
jošas. 
 Ir plānots sagatavot būvnie-
cībai Pirmo ielu. Tā atrodas pretī 
Saulkrastu dzelzceļa stacijai.
 Tiks izstrādāts projekts ietvei 
Smilšu ielā starp skolu virzienā uz 
mācītājmuižu un gājēju pāreja pār 
dzelzceļa sliedēm.
 Pie Saulkrastu vidusskolas 
būs mazais sporta laukums. Daļu 
līdzekļu tā ierīkošanai piešķīra 
valsts budžets, pārējo pieliksim 
klāt paši. Tas tiek plānots kā mul-
tifunkcionāls sporta laukums. 
Ziemas periodā jabūt iespējai tam 
uzliet ledu, lai puikas var spēlēt 
hokeju, bet vasarā uzspēlēt florbo-
lu, basketbolu vai minifutbolu.
 Starp Pēterupes ciemu un 
dzelzceļa tiltu pār Pēterupi plā-
nots rekonstruēt daudzu cilvē-
ku izmantoto gājēju ietvi, kas ir 
avārijas stāvoklī. Tuvākajā laikā 
pretī baznīcai pie Pēterupes ce-
ram ieraudzīt jaunu viesnīcu ar 
nelielu SPA un patīkama interjera 
restorānu. Tā ir privāta uzņēmēja 
iniciatīva, un pašvaldība to ir at-
balstījusi, ierādot zemesgabalu.
 - Pērn ievēroju, ka kāpās iz-
būvētas skaistas koka laipas ar 
skatu laukumiem Baltajā kāpā. 

Kā dzīvosim savos Saulkrastos

Koka skulptūras, trepes... Jūra 
gan šo visu vējos un vētrās krietni 
papostījusi. Vai varēsiet atjaunot 
un turpināt kāpās būvēt jaunas 
pieejas jūrai?
 N.L. Esam paredzējuši salabot 
krasta erozijas nopostīto, ierīkot 
jaunas kāpnes noejai uz pludmali.
 Balto kāpu katru gadu apmeklē 
simtiem cilvēku. Te notiek lau-
lību ceremonijas, fotogrāfēties 
brauc jaunie pāri. Ir diezgan ne-
ērta situācija, kad kāzu viešņām 
ar greznajām kleitām jāspraucas 
mazajās tualetes būdiņās, kur nav 
iespēja pat rokas nomazgāt. Gri-
bētos arī tur ierīkot informācijas 
centru ar kafejnīcu un civilizētām 
labierīcībām. Diemžēl mūsu bu-
džets to neļauj paveikt. Tas paš-
valdības naudas makam būtu ļoti 
liels slogs. Vislabākais - ja izdotos 
atrast kādu privāto investoru, kurš 
varētu ieguldīt līdzekļus šādas bū-
ves izveidē.
 E.G. Visiem patīk, ka būvējam 
no koka. Bet jāteic, pēdējos gados 
arī šīs izmaksas ir pieaugušas. Izvē-
lamies kvalitatīvākus materiālus un 
tos impregnējam. Pieredze liecina, 
ka tas ļoti nepieciešams. Priede ir 
labs materiāls, bet bez dziļās im-
pregnēšanas 5 - 7 gados tā jau ir 
sapuvusi. Tāpēc arī domājam, kā 
paveikto saglabāt ilgākam laikam.
 - Braucot par Rīgas ielu, gadu 
no gada gan saulkrastiešiem, gan 
ciemiņiem jānolūkojas uz pilsē-
tas vecā kinoteātra atliekām. Tas 
mums godu nedara. Vai esat do-
mājuši, kā tikt galā ar šādiem un 
līdzīgiem graustiem?
 E.G. Pašvaldība var pieņemt lē-
mumu par piespiedu nojaukšanu. 
Bet tam vajadzīgi līdzekļi. Jāsa-
prot, ka pašvaldībai, visticamāk, 
arī pašai nāksies maksāt par šiem 
nojaukšanas darbiem. Mazāku 
būvju gadījumā tie būs desmiti, lielā- 
ku - arī simti tūkstoši eiro. Līdzek-
ļu atgūšanu te grūti prognozēt. 
Pašvaldībai šobrīd nav brīvu resur-
su, ko ieguldīt.
 N.L. Vispirms jāgatavo nojauk-
šanas projekts, tad īpašuma no-
vērtējums, kurā attiecīgi izsvērtas 
mantiskās vērtības, brīdinājuma 
akti. Tas ir vesels process un lieli 
ieguldījumi. Tāpēc vairāk strādā-
jam ar soda naudām un nodokļu 
paaugstināšanu. Būvvalde virkni 

īpašumu novadā atzinusi par vidi 
degradējošiem. Šīm ēkām esam 
noteikuši paugstinātu nekustamā 
īpašuma maksu, cerībā ar to mu-
dināt ēkas sakārtot.
 E.G. Šajā budžetā esam pare-
dzējuši nojaukt degradējošas ēkas 
pie Zvejniekciema vidusskolas, 
tā saucamo veco Doņu māju, arī 
veco bērnudārzu pie Saulkrastu 
slimnīcas.
 - Drīz atkal pavasaris. Kusīs 
ledi un sniegi. Vai Saulkrastu cil-
vēki atkal ap savām mājām redzēs 
upes plūstam? Vai arī ir ieplānoti 
līdzekļi pēdējos gados labi iesāk-
tajiem meliorācijas darbiem?
 N.L. Protams, esam ieplānoju-
ši līdzekļus meliorācijas darbiem. 
Šogad lielākie darbi plānoti Zvej-
niekciemā, Brūklenāju ielas rajo-
nā.
 Tiks arī izstrādāti jauni me-
liorācijas projekti vairākām ielām 
dārzkopības sabiedrībās. Līdzekļi 
paredzēti arī novadgrāvju uzturē-
šanai kārtībā: izpļaušanai, krūmu 
un apaugu izņemšanai, caurteku 
atjaunošanai.
 Iedzīvotāji norūpējušies arī par 
apgaismojumu ielās. Arī šajā jomā 
ieplānoti līdzekļi gan jaunu līniju 
ierīkošanai, gan arī jau esošo re-
konstrukcijai. Vispirms jāatjauno 
apgaismojums vietās, kur tas tika 
demontēts, mainot elektrības sta-
bus. 
 Būtiskus līdzekļus prasa paš-
valdības policijas ar pludmales 
glābšanas dienestu uzturēšana.
 - Vai tas ir pietiekami, lai pil-
sētā nodrošinātu kārtību un 
Saulkrastos cilvēki justos droši?
 E.G. Esam atzīti par vienu no 
drošākiem novadiem Latvijā. Labi 
strādā pašvaldības policija, taču 
atzinīgus vārdus jāvelta arī apsar-
dzes firmai “Taipans”, kas bāzējas 
Saulkrastos. “Burlaki” zina, ka 
pašvaldības policijas automašīnas 
ir aprīkotas ar videonovērošanas 
kamerām. Līdz ar to ir ļoti viegli 
piefiksēt konkrētas personas, kas 
izdara likumpārkāpumus. Mēs ne-
varam būt pasargāti no “viesmāk-
sliniekiem», kas iebrauc mūsu pil-
sētā, bet ar savējiem galā tiekam.
 N.L. Cilvēki droši vien ir ievē-
rojuši, ka tagad policisti pārvieto-
jas arī  kājām, apseko dārzkopības 
kooperatīvus tieši diennakts tum-
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šajā laikā un par pārkāpumiem 
sastāda aktus. Visvairāk tādu tapis 
pat neatļautā vietā izmestiem at-
kritumiem un līgumu nenoslēgša-
nu.
 Ja salīdzinām ar laiku pirms 
20 gadiem, situācija ir krietni uz-
labojusies. Cilvēku apziņa mai-
nījusies. Saulkrastu meži kļuvuši 
tīrāki. Savā ziņā līdzējusi arī pie-
vienošanās atkritumu savākšanas 
uzņēmumam «ZAOO». Mums ir 
vienota datubāze un tajā varam 
redzēt, kurām mājsaimniecībām 
nav līgumu par atkritumu izveša-
nu. Tūlīt sūtām brīdinājumus un 
atgādinājumus.
 Agrāk meža īpašniekam bija 
vienalga, ka viņa mežā izmet atkri-
tumus, bet tagad pašvaldības poli-
cija sastāda aktu tieši īpašniekam. 
Kad nākas maksāt soda naudu, in-
terese par kārtību mežā pamostas.
 E.G. Mums sāpīgs jautājums 
ir Limbažu novadā esošie dārzko-
pības ciemi. Zvejniekciemā, kur 
brauc ārā no Limbažu koopera-
tīviem, visur veidojas atkritumu 
kaudzes. Arī te strādā pašvaldības 

policija. Tiek uzstādītas mobilās 
novērošanas kameras un likuma 
pārkāpēji bieži tiek noķerti un so-
dīti. Bijis pat gadījums, ka atkritu-
mu izmetējs sodīts ar 250 eiro soda 
naudu. Tas ir pamācoši un diez vai 
citkārt gribēs izmest savus mēslus 
tam neparedzētās vietās
 - Vai kādu projektu istenoša-
nai Saulkrasti var pieteikties arī 
Eiropas Savienības finansēju-
mam ?
 N.L. Valsts apstiprinājusi pie-
krastes attīstības pamatnostād-
nes, kurās ir atzīta piekrastes 
unikalitāte un vērtība. Piekraste 
ir Latvijas neizmantotais resurss. 
Tā ir atpūtas vieta visiem Latvijas 
cilvēkiem. Cīnāmies, lai nepiecie-
šamais atbalsts nepaliktu tikai uz 
papīra, bet valsts atrastu līdzekļus 
šīs piekrastes sakārtošanai un lab-
iekārtošanai, lai uzņēmēji var pla-
šāk attīstīt savus pakalpojumus.
 Latvijas kartē esam tā sauca-
mais “neatbalstāmais” reģions. 
Līdz ar to uz atbalstu lieliem pro-
jektiem nevaram cerēt. Ir skaisti 
redzēt, kā uzplaukst reģionu cen-
tri. Koncertzāle Rēzeknē, jauna 
koncertzāle Cēsīs ar tur izvietotu 
mūzikas skolu, ļoti dārga un plaša 
mākslas un mūzikas skola Saldū, 
top arī ceļi, parki. Bez ES atbalsta 
mums šī infrastruktūra top pakā-
peniski un salīdzinoši lēni.
 E.G. Varbūt viens otrs domā, ka 
pašvaldība neko nedara, lai uzla-
botu situāciju pilsētā. Tā tas nav. 
Mēs esam ļoti ierobežoti savā bu-
džetā, ar ko jānodrošina visas pil-
sētas vajadzības.
 Vērīgi sekojam, kur parādās 
iespējas iesaistīties projektos un 
iegūt finansējumu. Tagad esam 
uzsākuši projektu kopā ar Dabas 
aizsardzības pārvaldi. Tā mērķis 
ir veicināt ekosistēmu novērtē-
šanu, izsverot, kurām ekosistē-
mām vajadzīga aizsardzība, ku-
rām – aktīva apsaimniekošana. 

Kā pilotteritorija paredzēta Baltās 
kāpas un Saulrieta takas rajons. 
Tas varētu būt arī kā zinātniskais 
pamatojums, kāpēc nepieciešams 
labiekārtojums, cilvēku plūsmu 
organizēšana, atļaut vai neatļaut 
apbūvi. Dabai arī jābūt tai, kas 
dod pienesumu tautsaimniecībai. 
Ja piekraste un kāpas ir mūsu vēr-
tība, tad droši vien mēs varētu šo 
vērtību palielināt un celt.
 Esam arī iesaistījušies biedrībā 
kopā ar Carnikavas novadu, lai 
varētu saņemt valsts un Eiropas 
Savienības atbalstu sabiedrības 
virzītai vietējās attīstības stratēģiju 
īstenošanai.
 - Un tomēr, lai arī budžeta 
līdzekļi ir ierobežoti, gadu no 
gada gan Saulkrasti, gan arī Zvej-
niekciems sakārtojas un attīstās. 
Varbūt šī attīstība būtu straujā-
ka, ja lielu daļu no Saulkrastiem 
piekritīgā budžeta nevajadzētu 
iemaksāt pašvaldību izlīdzināša-
nas fondā?
 E.G. Visām pašvaldībām nav 
dotas vienādas starta iespējas. Re-
ģionu centrus valsts atbalstīja ie-
priekšējos 7 gadus un atbalstīs arī 
nākamos 7. Ja tā nauda, ko mums 
noņem, nonāk patiešām trūcīgā 
pašvaldībā tālu no Rīgas, tas ir sa-
protams un par to nav jāžēlojas. 
Bet tā jau nav! Mūsu nauda, pie-
mēram, nonāk arī Liepājā, Rēzek-
nē un Daugavpilī. Viņi var atbalstīt 
rallijčempionātus, basketbola un 
hokeja komandas, rīkot plašus fes-
tivālus un reklamēties televīzijā. 
Vai šīs aktivitātes var uzskatīt par 
pašvaldības pamatfunkciju nodro-
šināšanu? Mēs dzīvojam daudz 
pieticīgāk, bet no mūsu budžeta 
aiziet nauda tiem, kas dzīvo daudz 
vērienīgāk un bagātāk.
 N.L. Pats sāpīgākais, kas šajā 
fondā netiek ņemts vērā, ir nekus-
tamā īpašuma nodokļa maksāju-
mi. Mums tie ir 5 - 7 reizes lielāki 
nekā pilsētās, kas ņem no šī fonda 

naudu. Mūsu pensionāri, skolotā-
ji, ārsti saņem tikpat, cik šajās pil-
sētās, bet maksā vairāk. Tas mūsu 
cilvēkiem ir papildu slogs. Viņiem 
šo nodokli ļoti grūti nomaksāt.
 Savukārt, ja viņi maksā tik lielu 
nodokli, tad vēlas ap savu mājokli 
labiekārtotu vidi, lai tā celtu viņu 
mājokļa vērtību. Būtu atjaunotas 
ielas, apgaismojums, novadgrāv-
ji, ūdens, kanalizācija. Bet bieži 
Saulkrastos tā visa nav. Nauda, ko 
varētu tam izmantot, atdota citai 
pašvaldībai. Šogad tie ir 464  000 
eiro.Tā ir netaisnība, un domāju, 
ka valstij būtu jāpārskata šīs ie-
maksas pašvaldību izlīdzināšanas 
fondā.
 - Ziemas mēnešos Saulkrasti 
ir tādi klusāki, taču drīz tie atkal 
atdzīvosies. Tiem 6224 cilvēkiem, 
kas šeit dzīvo visu gadu, piepulcē-
sies tūkstoši saules, jūras un vēja 
aicināto. Viņi arī labprāt apmek-
lē daudzos koncertus un pasā-
kumus, ko organizē pašvaldības 
sporta un kultūras iestādes. Cik 
liela budžeta daļa atvēlēta spor-
tam un kultūrai?
 E.G. Liela daļa Saulkrastu cil-
vēku nav mājās sēdētāji. Viņi paši 
labprāt dzied, dejo, sporto, vingro, 
nodarbojas ar rokdarbiem. Pašval-
dība nodrošina 21 mākslinieciskie 
kolektīvu un 7 sporta komandas. 
Vēl ir vesela virkne ar kolektīviem 
un sporta komandām, kuras paš-
valdība atbalsta, nodrošinot telpas 
un iespēju robežās citus papildu 
izdevumus.
 Kolektīviem gribas parādīt, ko 
iemācījušies, kādas prasmes apgu-
vuši. Tā arī pilsētā ienāk svētki.
 Sporta un kultūras vajadzībām 
šogad paredzēti 767 000 eiro. Liela 
daļa šīs naudas tiek tērēta kultūras 
nama, sporta centra, stadiona, 
muzeja, estrādes un tiem piegu-
ļošo teritoriju uzturēšanai. Pārē-
jais būs kolektīvu vadītāju algām, 
transportam dalībai skatēs un 

bezgala daudzajiem pasākumiem, 
kas saplānoti visa gada garumā.
 N.L. Pavasarī martā mūs pul-
cēs tautas deju festivāls “Sasala 
jūrīna”, kur sabrauc Latvijas tautas 
deju kolektīvi, maijā - Neatkarības 
deklarācijas dienai par godu notiks 
orientēšanās pa Saulkrastiem un 
pūtēju orķestra lielkoncerts, tad 
Muzeju nakts un “Ieripo Saulkras-
ti vasarā”. Jūnijā atkal notiks Ame-
rikas auto salidojums un jau iecie-
nītais šlāgerfestivāls, starptautiskā 
folkloras festivāla “Baltica 2015” ie-
skaņas koncerts, ielīgošana. Savu-
kārt 3. jūlijā plānots šlāgerfestivāls 
“Dzintara dziesmas”, bet visam 
pa vidu uz Rīgu pavadīsim mūsu 
skolēnus uz viņu dziesmu un deju 
svētkiem.
 Pēc tam jūlija vidū iecerēts 
«Saulkrastu kokteilis» un pilsētas 
svētki, džeza festivāls, augustā - ģi-
meņu sporta svētki, ērģeļmūzikas 
svētki, koncerts “Jaunie kamermū-
ziķi Saulkrastiem. Tad vēl māks-
linieku plenērs, folkloras festivāls 
«Pa saulei» un Senās uguns nakts, 
novembrī valsts svētki un tad atkal 
jau eglītes iedegšana un Jaungada 
sagaidīšana Saules laukumā.
 Un te pat nav pieminētas visas 
ieceres - tik daudz ir pasākumu, 
kuros gaidīti gan saulkrastieši, gan 
mūsu ciemiņi! Šīs sporta un kultū-
ras aktivitātes cilvēkus aicina ārā 
no ierastās ikdienas, mudina nākt 
un pievienoties, būt visiem kopā. 
To apliecina arī Jaungada kopīgā 
sagaidīšana Saules laukumā. Ja 
pirmajā gadā, kad aicinājām, atnā-
ca daži desmiti, tad šogad jau vairs 
nebija vietas, kur adatai nokrist.
 Bet tas ir pašvaldības mērķis -  
modināt cilvēkus lielākam patrio-
tismam, piederības sajūtai šim no-
vadam, vēlmei te dzīvot.

Ar Ervīnu Grāvīti un  
Normundu Līci sarunājās  

Dzidra Smiltēna

Vēlos uzrunāt gan Saulkras-
tu pilsētas, gan novada ie-
dzīvotājus. Šobrīd kopā ar 
biedrību „Sernikon” mums 
ir iespēja ar ES finansējuma palī-
dzību attīstīt Saulkrastus un no-
vadu, piemēram, izveidojot vietas 
brīvā laika pavadīšanai ģimenēm, 
kā arī daudzveidojot brīvā laika 
pavadīšanas veidus. Piemēram, tas 
varētu būt galda spēļu vai sporta 
centrs, kur ģimenes varētu kopā 
pavadīt laiku un rīkot sacensības. 
Tā varētu būt slidotavas vai publis-
ka kalna izveidošana, orientēšanās 
sacensību organizēšana Saulkras-
tu pilsētā un novadā, publiskās 
pirts izveidošana un citas idejas.
 Protams, pēdējos gados Saul-
krastu dome daudz darījusi, lai 
iekārtotu pilsētu, bet ja ES paredz 
finansējumu, kāpēc gan mums 
neizmantot to, lai veidotu novadu 
vēl pievilcīgāku brīvā laika pavadī-
šanai mums un mūsu bērniem!
 Vienā no Saulkrastu domes 
sēdēm iedzīvotājiem biedrība 
„Sernikon” rādīja prezentāciju, 

kuras mērķis bija iesaistīt 
uzņēmējus un iedzīvotājus 
ES projektos. „Sernikon” 
parstāvis Edgars Pudzis 

mudināja iesniegt idejas mājasla-
pā www.biedribasernikon.lv. Esmu 
pievienojusi dažas idejas. Ļoti vē-
lētos Saulkrastu iedzīvotāju, uzņē-
mēju un domes komentārus.
  Ja jums ir kāda ideja Saulkrastu 
pilsētas un novada attīstībai, esiet 
laipni aicināti dalīties ar to:
l pievienojot ideju mājaslapā 
www.biedribasernikon.lv;
l ir doma rīkot tikšanos, lai uz-
klausītu idejas, komentētu tās un 
sāktu veidot stratēģiju. Interesen-
ti aicināti ziņot par savu vēlmi 
piedalīties šāda veida tikšanās uz  
e-pastu aija_logina@inbox.lv. 
 Domāsim paši par savu lab-
klājību, piedalīsimies sabiedrisko 
aktivitāšu veidošanā! Uz drīzu tik-
šanos!

Aija Logina, 
Saulkrastu novada iedzīvotāja,  
SIA „Sales Systems” dibinātāja

Aicinu dalīties ar idejām
Juridiskās palīdzības administrā-
cija informē par pakalpojumiem, 
skaidrojot bezmaksas juridiskās 
palīdzības un kompensācijas cie-
tušajiem saņemšanas kārtību. 

Valsts kompensācija 
cietušajiem
Personas, kuras atzītas par cietu-
šajiem kriminālprocesā, ir tiesīgas 
vērsties administrācijā, ja nozie-
dzīga nodarījuma rezultātā no-
darīti smagi vai vidēja smaguma 
miesas bojājumi, iestājusies per-
sonas nāve, aizskarta tikumība un 
dzimumneaizskaramība, cietu-
šais ir cilvēku tirdzniecības upu-
ris vai inficēts ar cilvēka imūn-
deficīta vīrusu, B vai C hepatītu. 
Kompensāciju pieprasa gada laikā 
pēc dienas, kad persona atzīta par 
cietušo, iesniedzot administrācijā 
aizpildītu valsts kompensācijas 
pieprasījumu. Kompensāciju var 
pieprasīt arī, ja nozieguma izdarī-
tājs nav noskaidrots. 
 Informāciju par kompensāci-
jas saņemšanu cietušie var iegūt 

administrācijā, kā arī pie krimi-
nālprocesa virzītāja policijā, pro-
kuratūrā vai tiesā. Papildus cietu- 
šais – pilngadīga trūcīga vai maz-
nodrošināta persona – var pieteikt 
kriminālprocesa virzītājam lūgu-
mu nodrošināt pārstāvi krimi-
nāllietā. Samaksu par juridiskās 
palīdzības sniedzēja sniegtajiem 
pakalpojumiem šajā gadījumā 
sedz valsts. Arī izdevumus par 
advokāta sniegtajiem pakalpoju-
miem šajā gadījumā sedz valsts.

Valsts nodrošinātā 
juridiskā palīdzība
Administrācija nodrošina juri-
disko palīdzību maznodrošinā-
tām, trūcīgām personām un tām 
personām, kas pēkšņi nonākušās 
tādā situācijā un materiālā stā-
voklī, kas tām liedz nodrošināt 
savu tiesību aizsardzību vai atro-
das pilnā valsts/pašvaldības ap-
gādībā, ja palīdzība nepieciešama 
civiltiesiska strīda risināšanai tie-
sā un ārpus tiesas. 
 Administrācija lemj par kon-

sultācijas, procesuālo dokumentu 
sastādīšanas un pārstāvības tiesā 
piešķiršanu un norīko juridiskās 
palīdzības sniegšanaijuridiskās 
palīdzības sniedzēju. Samaksu 
par juridiskās palīdzības sniedzē-
ja pakalpojumiem šajā gadījumā 
sedz valsts.
 Informāciju par juridiskās pa-
līdzības saņemšanas iespējām ie-
dzīvotāji var saņemt administrā-
cijā, kā arī pašvaldības sociālajā 
dienestā. 
 Vairāk informācijas par pakal-
pojumiem var saņemt, zvanot uz 
bezmaksas informatīvo tālruni 
80001801 (nospiežot 1 – valsts 
nodrošinātā juridiskā palīdzība, 
nospiežot 2 – valsts kompen-
sācija cietušajiem), mājaslapā  
www.jpa.gov.lv.
 Juridiskās palīdzības adminis-
trācijas adrese: Pils laukumā 4, 
Rīgā, LV-1050, e-pasts jpa@jpa.
gov.lv.

Renāte Jonikāne, 
Juridiskās palīdzības administrācija

Valsts nodrošināts atbalsts

http://www.biedribasernikon.lv/
http://www.biedribasernikon.lv.esmu/
http://www.biedribasernikon.lv/
http://www.jpa.gov.lv
mailto:jpa@jpa.gov.lv
mailto:jpa@jpa.gov.lv
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Šogad aprit 100 gadi, kopš dzimuši 
gleznotāji, dzīvesbiedri Marianna 
Peilāne un Vladislavs Šveide, kuri 
savas dzīves un radošās darbības 
lielāko daļu pavadījuši Saulkrastos. 
Tādēļ saulkrastieši māksliniekus 
pamatoti var saukt par saviem no-
vadniekiem.

Marianna Peilāne 
Māksliniece Marianna Peilāne dzi-
musi 1915. gada 8. februārī Madonas 
apriņķa Mārcienas pagasta Vilku-
krogā lauku amatnieka – kurpnie- 
ka – Andreja un Edes Peilānu ģime-
nē, kur viņu jau gaidīja vecākais brā-
lis Voldemārs. Gadiem ejot, ģimenē 
ienāk jaunākas māsas un brāļi, taču 
no kuplā ģimenes bērnu pulka dzī-
ves līdumā paliek četri: Voldemārs, 
Marianna, Velta un Jānis.
 Marianna zināšanu pamatus ap-
gūst vietējā Mārcienas pamatskolā. 
Šajā laikā arī sākas dziļāka interese 
par zīmēšanu.
 Latvijas brīvvalsts pirmajā ag-
rārajā reformā Mariannas tēvam 
piešķir jaunsaimniecību – mežu ie-
skautu zemes gabalu, un Peilāni uz-
ceļ māju „Gardienas”. Šeit nākamā 
māksliniece aizvada savu jaunību.
 Mācoties Madonas vidusskolā, 
Marianna joprojām daudz zīmē, tā-
dēļ 1934. gadā, pabeidzot skolu, viņa 
jau skaidri zina, ka savu dzīvi turp-
māk vēlas saistīt ar krāsu mākslu. 
Tomēr ceļš uz Mākslas akadēmiju 
vēl ir slēgts, jo tēvs, strādādams par 
kurpnieku, nespēj meitai nodroši-
nāt ceļu uz augstskolu, tādēļ Mari-
annai pašai jāmeklē iespējas turpi-
nāt mācības.
 Viņa pēc ģimnāzijas pabeigšanas 
vienu gadu mācās Dzērvīša mākslas 
amatnieku skolā Rīgā. Pēc tam – no 
1935. līdz 1937. gadam – studē Valsts 
Daugavpils skolotāju institūtā. Pēc 
institūta beigšanas sāk strādāt Lu-
dzas apriņķa Virzas pagasta Rai-
poles sešklasīgajā pamatskolā par 
skolotāju. Šajā laikā viņa sastop arī 
savu mūža mīlestību Vladislavu 
Šveidi un nodibina ģimeni.
 Taču aicinājums zīmēt ir daudz 
lielāks par skolotājas darbu, un  
1944. gada rudenī viņa atstāj darbu 
Virzas skolā un sāk studijas Latvijas 
Mākslas akadēmijas Glezniecības 
nodaļā. Šajā gadā uz vienu vietu ir 
četri studētgribētāji, bet Marianna 
kļūst par vienu no viņiem. Aka-
dēmijā jaunā māksliniece mācās 
pie tādiem izciliem skolotājiem kā 
Leo Svemps, Konrāds Ubāns, Kār-
lis Miesnieks u.c. Cītīgi strādājot 
stājglezniecības darbnīcas vadītāja 
mākslinieka Jāņa Liepiņa vadībā, 
Marianna 1950. gadā beidz augst-
skolu ar diplomdarbu „Augļu koku 
stādīšana kolhozā”.
 Mācību laikā Mariannu visā at-
balsta vīrs Vladislavs Šveide. Viņš ir 
tas, kurš vēl Raipolē, ieraudzījis tur 
uz laiku apmetušās jaunās skolotā-
jas M.  Peilānes gleznotos darbus, 
ir pārsteigts par viņas talantu un 
rosina Mariannu studēt augstsko-
lā. Viņš palīdz ar idejām un pado-
miem, kā arī nodrošina ģimenei 
iztiku. 
 Pēc augstskolas viņa vienu gadu 
nostrādā kombinātā „Māk sla”.
 Ar vīru, mākslinieku Vladislavu 
Šveidi, 1952. gada vasaru pavada 
Koknesē, kur glezno Pērsi un tās 
apkārtni. Gleznojot jaunā māksli-
niece saprot, ka diploms neaplie-
cina mākslinieku, bet ir tikai ceļa 
rādītājs turpmākiem darbiem. Un 
viņa strādā, viņa glezno...

MŪSU NOVADNIEKI - JUBILĀRI

Vladislavs Šveide
Mākslinieks Vladislavs Šveide dzi-
mis 1915. gada 28.  februārī Ludzas 
apriņķa Nirzas pagasta Osovas 
sādžā kalēja ģimenē. Pēc vietējās 
pagastskolas un Latvijas tautas 
universitātes Rēzeknes vidussko-
las absolvēšanas sāk mācīties Rīgas 
komercinstitūta konsulārajā nodaļā 
un paralēli no 1935. līdz 1938. gadam 
apmeklē mākslinieka Romana Su-
tas privāto mākslas studiju.
 Daudz ierosmju Vladislavs Švei-
de gūst pie gleznotāja Arnolda Spal-
viņa, taču tālāk iet patstāvīgu piere-
dzes un atziņu ceļu.
 Pirms Otrā pasaules kara māks-
linieks strādā dažādus gadījuma 
darbus, brauc arī uz kuģiem. Vēlāk 
V.  Šveide strādā gan kombinātā 
„Māksla”, gan dažādos klubos par 
dekoratoru, gan arī Rīgas Krievu 
drāmas teātrī par butaforu. 
 Kad tiek nodibināta ģimene, 
viņš ar sievu Mariannu Peilāni pār-
ceļas uz Rīgu un dzīvo mazā jumta 
stāva dzīvoklītī Skārņu ielā. Viņus, 
no laukiem atnākušos jaunos cil-
vēku, materiāli atbalstīja Vladislava 
māte. Šajā laikā viņš jau nopietni 
glezno un cenšas savus darbus pār-
dot, lai varētu izdzīvot. Mākslinieks 
gleznas nes uz skolām, slimnīcām, 
cenšas tās pārdot ar paziņu palīdzī-
bu.

Mākslinieki Saulkrastos 
Savu pasakaino zemes stūrīti 
Saulkrastos viņi atrod paši. 50. gadu 
sākumā abi ceļo pa skaistākajām 
Latvijas vietām un glezno brīvā dabā 
ainavas – Jūrmalā, Koknesē, Pļavi-
ņās, Gaujas krastos, Viesītē, Latgalē 
u.c. Visur sameklē vietu, kur pār-
nakšņot, iegādāties pārtiku, lai tikai 
varētu gleznot. Tā arī Zvejniekciemā 
1954. gadā viņi pie laipnā „Timmā-
ju” saimnieka atrod pajumti šķūnītī, 
kur apmetas, lai gleznotu jūrmalu. 
Dienu glezno, vakarā pie saimnieka 
vai zvejniekiem iegādājas pārtiku un 
ir laimīgi par šo iespēju. Tā trīs vasa-
ras pēc kārtas.
 Viņus ļoti piesaista Saulkrastu 
jūrmala, dižās priedes uz kraujas, 
gleznainā Pēterupe – visa apkārtne 
klusa skaistuma pilna.
 1956. gada pavasarī Saulkras-
tos M. Peilānei ar vīru V. Šveidi un 
māksliniekam Eduardam Slavietim 
rodas iespēja nopirkt gruntsgaba-
lus līdzās Saulkrastu mežniecībai. 
Nu vajag būvēt māju. Bet kur ņemt 
līdzekļus? Ar gleznošanu nopelnīt 
mājas būvniecībai nav iespējams, 
pietiek tikai izdzīvošanai. Tad Vla-
dislavs pārdod savas dzimtās mājas 
„Osavas” Latgalē, un īsā laikā top 
pagaidu mājiņa gruntsgabalā Kalnu 
ielā 15. Vladislava māti, kas vientu-
ļai dzīvei ir jau par nespēcīgu, no 

Latgales atved uz Saulkrastiem. 
Viņa, cik spēki atļauj, palīdz iekopt 
zemi. Marianna iegādājas ogulājus, 
ābelītes, plūmju stādus, no kuriem 
daudzi ražo vēl šodien. Kokmate-
riālus mājas būvniecībai palīdz sa-
gādāt brālis Jānis. Arhitekts Oļģerts 
 Krauk lis izstrādā divstāvu dzīvoja-
mās ēkas projektu. Kokmateriālus 
gatavo pēc projekta izmēriem. Taču 
līdzekļu mājas pilnīgai uzbūvēšanai 
ir krietni par maz. 
 Padomju laikā jaunie mākslinie-
ki lielākus valsts pasūtījuma darbus 
var dabūt tikai ar vienu noteiku-
mu – ja ir iestājušies partijā... Taču 
abiem māksliniekiem darba piedā-
vājumi atnāk pavisam no citas pu-
ses. Tā kā Vladislavs dzimis un uz-
audzis Latgalē, protams, viņš cieši 
saistīts ar katoļticību. Bērnībā pats 
kalpojis baznīcā. Marianna agrā 
bērnībā ir ļoti slimīga. Vecāki, bai-
doties, ka meita nomirs nekristīta, 
nokrista viņu Mārcienas pareizticī-
go baznīcā. Vēlāk ciešākas saites ar 
baznīcu veidojas, pateicoties Vladis-
lavam. Pēc kara jāatjauno daudzas 
katoļu baznīcas Latgalē. Marianna 
caur vīra paziņām tiek iepazīstināta 
ar bīskapu Pēteri Strodu un vēlāk 
ar bīskapu Jāni Cakulu. Ar šo cilvē-
ku palīdzību paveras plašas darba 
iespējas. Pirmais darbs ir Gudenie-
ku katoļu baznīcas glezna „Svētais 
Francisks”. Par saviem labākajiem 
darbiem baznīcās Marianna uzska-
tīja Atašienes baznīcai darinātās trīs 
gleznas: „Jēzus ar bērniem”, „Pieta”, 
„Anna māca mazo Mariju”. Marian-
na brauc uz daudzām Latgales baz-
nīcām, glezno svētbildes uz vietas. 
Citās baznīcās viņa restaurē jau eso-
šos mākslas darbus. Visur viņu uz-
ņem kā gaidītu ciemiņu. Marianna 
Latgalē pasauli ieraudzījusi no citas 
puses un sastapusi daudzus gaišus 
cilvēkus. Viņa strādā pie vairāk nekā 
50 darbiem baznīcās, veic arī restau-
rācijas darbus Sanktpēterburgas un 
Ukrainas dievnamos. Par šo savu 
darbu virzienu Marianna teikusi, ka 
gleznošana ir jūtu ielikšana krāsās. 
Gleznojot Kristu, galvenais ir viņa 
seja un skatiens. Darbs baznīcās 
prasīja arī lielu piesardzību un sle-
penību.
 Tā pamazām tiek pelnīti līdzek-
ļi būvniecībai, un 1960. gadā Ma-
riannas Peilānes ģimene vienā no 
visskaistākajām vietām Saulkrastos 
– augstajā jūrmalas kāpā, Kalnu ielā, 
kur aiz priedēm lejā Pēterupe vieno-
jas ar jūru, – māju uzcēluši jau tiktāl, 
ka tajā var dzīvot pastāvīgi. 
 Saulkrastos savas vasaras pavada 
daudzi inteliģenti, izglītoti cilvēki 
no Maskavas, Ļeņingradas (šobrīd 
Sanktpēterburga) un citurienes. 
Viņi bieži ciemojas pie mākslinie-
kiem. Vairākas vasaras Kalnu ielā 

15 pavada Ļubova Vorobjova, bērnu 
grāmatu rakstniece no Maskavas. 
Pateicoties šīm draudzīgajām attie-
cībām un savstarpējai cieņai, Mari-
anna ceļo uz Ļeņingradu, Maskavu, 
Baikālu, Samarkandu. Arī tur viņa 
glezno, skicē redzēto. Mājā labprāt 
pulcējas un vasaras pavada arī izcili 
mākslas ļaudis no Rīgas: gleznotā-
ja Lidija Auza, mākslas zinātniece 
Tatjana Suta. Septiņpadsmit vasaras 
Peilānes un Šveides mājā nodzīvo 
profesors gleznotājs Eduards Kal-
niņš ar sievu gleznotāju Ritu Valneri 
un viņu meitu. Visus šos cilvēkus 
piesaista Mariannas un Vladislava 
vienkāršība, sirsnība, strādīgums, 
redzesloka plašums, asprātība un 
dzirkstošais humors.
 Pieprasījums pēc abu mākslinie-
ku gleznām pamazām kļūst arvien 
plašāks. Saulkrastieši un mākslinie-
ku paziņas zina, ka pie Mariannas 
un Vladislava var iegādāties darbus 
labai dāvanai. Katrs pircējs tiek laip-
ni sagaidīts ar cienastu un sirsnīgām 
sarunām. Tā abu mākslinieku darbi 
nonākuši gan daudzās iestādēs, gan 
mājās Saulkrastos, Rīgā, Madonā, 
Jēkabpilī un daudzviet Latvijā.
 Vēlāk māksliniece Marianna 
Saulkrastus nosauc par savu un vīra 
Vladislava mākslas darbu dzimteni.
 Lai aizņemta ar materiālām rū-
pēm, Marianna arvien cenšas dzīvi 
ap sevi padarīt skaistāku. Dārzā 
līdzās augļu kokiem viņa stāda da-
žādas puķes. Dārzā aug brīnišķīgas 
smaržīgas, skaistas, stipras rozes 
visdažādākajos toņos. Pie pagai-
du mājiņas tiek dēstītas puķes kā 
vecmāmiņas dārzā: flokši, lilijas, 
peonijas, magones, neaizmirstules, 
dievkociņš, margrietiņas un vēl, 
un vēl... Un tas viss smaržo... Pašos 
skaistākajos brīžos Marianna šīs pu-
ķes glezno.
 Marianna nav svešiniece arī 
plašajai radu saimei. Kaut savu 
bērnu nav, viņa rūpējas par visiem 
brāļu, māsas un māsīcu bērniem. 
Saulkrastos ir gaidīti visi un, ja vien 
iespējas atļauj, netiek liegts arī ma-
teriāls atbalsts.
 Vladislavs ģimenē ir it kā nere-
dzams centrs, ap ko griežas visi mā-
jas notikumi. Viņa jūtīgums, sirsnī-
ba un atvērtība dāvā tik daudz jauku 
brīžu visiem, kas ciemojas. Anekdo-
tes, īsti dzīves notikumi, izklāstīti 

ar humoru, aizņem sarunu laiku, 
atbrīvo no ikdienas smaguma. Viņš 
prot uzmundrināt ar pamācībām, 
kā dzīvot šajā sarežģītajā pasaulē.

Mākslinieku sasniegumi, darbu 
vērtība
Mariannas Peilānes neatlaidīgais 
darbs vainagojas ar panākumiem, 
māksliniece 1968. gadā tiek uzņem-
ta Mākslinieku savienībā. Dzīves-
biedrs Vladislavs Šveide par Māk-
slinieku savienības biedru kļūst  
1973. gadā.
 Vladislavs Šveide glezno akvare-
ļu un eļļas tehnikā, tā top jūras aina-
vas, zvejnieku dzīves ainas, Vecrīgas 
un dzimtā novada – Latgales – skati, 
klusās dabas. Ir arī darbi preses gra-
fikas tehnikā. V.  Šveides eļļas glez-
nās smalkas, tīras un skanīgas krāsu 
nianses apvienotas ar satumsinātu, 
saspringtu kopnoskaņu, sabiezinātu 
faktūru.
 Kopš 1958. gada mākslinieks 
piedalās izstādēs. Ir bijušas vairākas 
personālizstādes: Ludzā 1967. ga - 
dā, Jēkabpilī 1975. gadā, Jūrmalā  
1976. gadā un Saulkrastos 1984. ga-
dā. Kopā ar dzīvesbiedri Mariannu 
Peilāni tiek veidota izstāde Mado-
nas rajonā 1984. gadā. Sešus gadus 
pēc V.  Šveides nāves (1984. gada  
11. augustā) tiek veidota viņa piemi-
ņas izstādē Rīgā. Mākslinieka Vla-
dislava Šveides darbi atrodas Ludzas 
novadpētniecības muzejā, Valsts 
mākslas muzejā Rīgā, Krievu māks-
las muzejā Ļeņingradā, Tretjakova 
galerijā Maskavā un ārzemēs – Vā-
cijā, Venēcijā, Vīnē, Marseļā, Ganā.
 Marianna Peilāne pasteļu, akva-
reļu un eļļas tehnikā glezno galveno-
kārt klusās dabas un ainavas; īpašu 
popularitāti gūst ar ziedu gleznoju-
miem. Viņa glezno tumši, ar precīzi 
izvērstiem krāsu akcentiem, lielu 
nozīmi piešķirot gleznas virsmas ap-
strādei un faktūru ritmiem, izmanto 
līniju konturējumu. Arī Marianna 
Peilāne kopš 1958. gada piedalās iz-
stādēs. 1969., 1977. un 1988. gadā 
notiek personālizstādes Madonā; 
1977. un 1982. gadā – Jēkabpilī.,  
1977. gadā izstādes Meirānos, Ves-
tienā, Ērgļos. Diemžēl Saulkrastus 
māksliniece nav pagodinājusi ar 
savu personālizstādi.
 Intervijā Veltai Strazdiņai uz jau-
tājumu, kā ir dzīvot un strādāt kopā 
diviem māksliniekiem, Marianna 
Peilāne atbildējusi: „Mums, diviem 
māksliniekiem, mūžu kopā dzīvo-
jot, bijis ļoti interesanti. Bet mēs bi-
jām savā mākslā pretēji, un tādi nu 
paliekam: viens – gaišos toņos savu 
mākslu apliecinošs, otrs – tumšajos. 
Man kāds vēlāk teica, ka tumšie ro-
doties depresijā... Man šķiet – rado-
šais talantīgais gars atradis jaunu, 
vēl nebijušu izteiksmi, ka tas ir liela 
mākslinieka pretspēks ierastībai, 
prasīt pēc saulainības. Mēs saulai-
nību nekad neizjustu tik spilgti, ja 
nebūtu pretējā – tumsas ar saviem 
pelēkajiem, tumšajiem toņiem, kas 
izceļas, ja pavīd gaismas strēles...”
 Marianna Peilāne mirst  
1996. gada 15. jūlijā Saulkrastos.  
Abi mākslinieki apglabāti Rīgas 
Meža kapos Mākslinieku kalniņā.

Dagnija Gurtiņa, 
novadpētniecības speciāliste 

 Paldies Dacei Lukšēvicai, Dainai 
Peilānei un Mārai Cimdiņai par at-
miņu stāstījumu un palīdzību raks-
ta tapšanā, kā arī Dzintrai Rēķei  
par fotogrāfijām no privātā arhīva!

Gleznotāja Marianna Peilāne.

Gleznotājs Vladislavs Šveide.
Foto no Dz. Rēķes personīgā arhīva.

Lai Saulkrastos taptu 
mākslinieku Mariannas 
Peilānes un Vladislava 
Šveides darbu izstāde, 

aicinām  
pa mob. t. 29498563 

atsaukties tos cilvēkus, 
kuru gleznu kolekcijās 

atrodami M. Peilānes un 
V. Šveides darbi. 
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Saulkrastu novada pašvaldības 
2015. gada budžets izstrādāts, balsto-
ties uz Saulkrastu novada Attīstības 
programmu laika posmam no 2014. 
līdz 2020.  gadam un ievērojot liku-
mus „Par pašvaldību budžetiem”, „Par 
pašvaldībām”, Par budžetu un finanšu 
vadību”, „Par valsts budžetu 2015. ga-
dam”, kā arī nodokļu likumus, Mi-
nistru kabineta noteikumus un citus 
normatīvos aktus. Budžets ir pašval-
dības finansiālās darbības un vadības 
pamatā.
 Saulkrastu novada pašvaldības 
2015.  gada budžets ir veidots, saba-
lansējot ekonomiskās un sociālās va-
jadzības ar pašvaldības finansiālajām 
iespējām. Kā galvenās 2015.gada bu-
džeta prioritātes ir izglītība, sociālie 
jautājumi un tautsaimniecība. 
 Sociālo pakalpojumu jomā papla-
šināsies piedāvāto sociālo pakalpo-
jumu klāsts – uzsākta aprūpe mājās. 
Tiks turpināta 2014.  gada nogalē uz-
sāktā daudzbērnu ģimeņu atbalsta 
programma, nodrošinot brīvpusdie-
nas daudzbērnu ģimeņu bērniem no-
vada izglītības iestādēs, kā arī apmak-
sājot daļu mācību maksas Vidzemes 
jūrmalas Mūzikas un mākslas skolā. 
Budžetā paredzēti arī līdzekļi telpu 
paplašināšanai dienas centra vajadzī-
bām ēkā Raiņa ielā 7 (bibliotēkas ēka).
 2015.  gadā plānots turpināt piln-
veidot novada izglītības iestādes, pa-
redzot būtiskus ieguldījumus mācību 
līdzekļu nodrošinājumā, inventārā, 
kā arī remontdarbos. PII „Rūķītis” 
tiks atjaunotas kāpņu telpas ar vēj-
tveru durvīm, kā arī nodarbību tel-
pa. Saulkrastu sākumskolas ēkai tiks 
nomainīti logi, ierīkota vides pieeja-
mības prasībām atbilstoša tualete, kā 
arī ierīkots pacēlājs pie ieejas kāpnēm, 
bet vidusskolas ēkai plānots ierīkot 
gruntsūdeņu un lietusūdeņu atvades 
sistēmu un renovēt garderobes telpas 
pagrabstāvā. Zvejniekciema vidus-
skolā tiks pilnībā atjaunots vēstures 
kabinets un veikti ēkas elektrosadales 
rekonstrukcijas darbi.
 Lai nodrošinātu novada iedzīvo-
tāju veselīgu dzīvesveidu, 2015.  gadā 
pēc rekonstrukcijas pabeigšanas dar-
bu uzsāks Zvejniekciema stadions, 
budžetā ir paredzēti līdzekļi darbības 
nodrošināšanai. Savukārt Saulkrastos 
vidusskolas teritorijā plānots izbūvēt 
multifunkcionālu sporta laukumu, 
kuru ziemas periodā varēs izmantot 
arī slidotavas ierīkošanai. 2015.  gadā 
tiks pabeigti energoefektivitātes darbi 
Saulkrastu slimnīcas ēkai, kā rezultā-
tā tai būs labāka siltumnoturība un 
atjaunots vizuālais izskats. Paredzēts 
ņemt aizņēmumu, lai nodrošinātu 
Saulkrastu slimnīcai dotāciju jauna 
rentgena aparāta iegādei.
 Ņemot vērā, ka 2015.  gada vasarā 
notiks Latvijas Skolu jaunatnes dzies-
mu un deju svētki, budžetā paredzēti 
līdzekļi kolektīvu tērpiem un izdevu-

2015. gada 28. janvāra SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. SN 1/2015

Saistošie noteikumi par Saulkrastu novada pašvaldības 
2015. gada budžetu 
(prot. Nr. 1/2015§32)
Izdoti saskaņā ar likuma „Par 
pašvaldībām” 21. panta pirmās 
daļas 2. punktu, 41. panta pirmās 
daļas 1. punktu, 46. pantu, likumu 
„Par pašvaldību budžetiem”, 

Likumu par budžetu un finanšu 
vadību, likumu „Par valsts budžetu 
2015. gadam”
1.  Apstiprināt Saulkrastu novada 
pašvaldības budžetu 2015. gadam:

1.1. ieņēmumos 7 391 209 EUR ap-
mērā saskaņā ar pielikumu Nr. 1;
1.2. izdevumos 7 391 209 EUR ap-
mērā saskaņā ar pielikumu Nr. 2.
2.  Apstiprināt Saulkrastu nova-

da pašvaldības speciālo budžetu 
2015. gadam: 
2.1. ieņēmumos 300 321 EUR ap-
mērā saskaņā ar pielikumu Nr. 3
2.2.  izdevumos 234 073 EUR ap-

mērā saskaņā ar pielikumu Nr.4.
3. Saistošie noteikumi stājas spē-
kā nākamajā dienā pēc to paraks-
tīšanas un tie ir brīvi pieejami 
Saulkrastu novada domes ēkā.

Saistošo noteikumu Nr. SN 1/2015
“Saistošie noteikumi par Saulkrastu novada pašvaldības 
2015. gada budžetu” PASKAIDROJUMA RAKSTS

Attēls Nr.1
Saulkrastu novada 
pašvaldības 2015. gada 
ieņēmumu struktūra EUR

Budžeta iestāžu 
ieņēmumi; 

276 694; 4%

Nodokļu ieņēmumi; 
5 129 649; 77%

Nenodokļu 
ieņēmumi;
86 569; 1%

Ieņēmumi 
no īpašumu 
pārdošanas; 
27 500; 0%

Pašvaldības budžetu 
transferti; 176 802; 3%

Valsts budžetu 
transferti; 

976 462; 15%

Attēls Nr. 2
Saulkrastu novada pašvaldības 2015. gada izdevumu sadalījums EUR
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mi dalībai skatēs un svētkos. Turpi-
nāsies arī Saulkrastu estrādes parka 
“Neibāde” atjaunošana – paredzēts 
labiekārtot auto stāvlaukumu un re-
konstruēt parka apgaismojuma sistē-
mu.
 2015. gadā turpināsies novada 
infrastruktūras uzturēšana un atjau-
nošana. Paredzēts īstenot vairākus 
meliorācijas un ielu apgaismojuma 
projektus, kā arī rekonstruēt ietvi no 
Pēterupes ciema līdz dzelzceļa tiltam 
pār Pēterupi. Plānots turpināt uzsāk-
tos labiekārtošanas darbus novadā, 
koka laipu atjaunošanu izejās uz jūru, 
pludmales labiekārtošanu. Zvejniek-
ciemā tiks rekonstruēta centralizētā 
apkures sistēma un katlumāja, pār-
būvēta kanalizācijas sistēma ostas 
teritorijā un ierīkots elektrības pieslē-
gums Zvejniekciema stadionam. 
 Skaitliskā informācija par budže-
ta ieņēmumiem atbilstoši ieņēmumu 
avotiem un budžeta ieņēmumu klasi-
fikācijai ir Saulkrastu novada domes 
saistošo noteikumu „Par Saulkrastu 
novada pašvaldības 2015. gada budže-
tu” 1. un 3. pielikumā.
 Skaitliskā informācija par bu-
džeta izdevumiem ir Saulkrastu 
novada domes saistošo noteikumu 
„Par Saulkrastu novada pašvaldības 
2015. gada budžetu” 2. un 4. pielikumā.

Saulkrastu novada pašvaldības 
pamatbudžeta 2015. gada 
ieņēmumu prognoze
Saulkrastu novada pašvaldības pamat-
budžeta ieņēmumu kopējais apjoms 
2015. gadā plānots 7  391 209 euro, tai 
skaitā naudas atlikums no 2014. gada 
704 435 euro, ieskaitot uzņemtās sais-
tības, un noslēgtie aizņēmumu līgumi 
projekta realizācijai par 13 098 euro.
 Pamatbudžets ir budžeta galvenā 
daļa, un tā ieņēmumus veido nodok-
ļu ieņēmumi (iedzīvotāju ienākuma 
nodoklis, nekustamā īpašuma nodok-
lis), nenodokļu ieņēmumi (ieņēmumi 
no īpašuma, pašvaldības nodevas un 

naudas sodi u.c.), budžeta iestāžu ie-
ņēmumi (ieņēmumi no to sniegtajiem 
maksas pakalpojumiem un citi pašu 
ieņēmumi), valsts budžeta transferti 
(mērķdotācijas un dotācijas pašvaldī-
bas budžetam, finansējums Eiropas 
Savienības projektu īstenošanai) un 
pašvaldību budžetu transferti (ieņē-
mumi par izglītības un sociālo funk-
ciju nodrošināšanu).
 2015. gada nodokļu ieņēmumi plā-
noti ar pieaugumu - par 3,4% vairāk, 
salīdzinot ar 2014. gada saņemtajiem 
nodokļu ieņēmumiem. Ieņēmumu 
kopapjoms palielināsies gada otrajā 
pusē, kad tiks piešķirtas valsts bu-
džeta mērķdotācijas izglītība nodro-
šināšanai pilnam gadam un atgūstot 
līdzekļus no realizētajiem Eiropas 
Savienības līdzfinansētajiem projek-
tiem. Kopējais budžeta ieņēmumu sa-
dalījums pa klasifikāciju kategorijām 
skatāms attēlā Nr. 1.
 Saulkrastu novada galvenais ie-
ņēmumu avots ir nodokļu ieņēmu-
mi. Iedzīvotāju ienākumu nodoklis 
2015.  gadā ir plānots 3  833  438  euro 
apmērā, kas veido 57,4% no kopējiem 
pašvaldības ieņēmumiem. Nekusta-
mā īpašuma nodokļi 2015.  gadā plā-
noti 1 281 353 euro apmērā, kas veido 
otru būtiskāko pašvaldības ieņēmu 
avotu un ir 19,2% no kopējiem pašval-
dības ieņēmumiem.
 Būtisks Saulkrastu novada ieņē-
mumu avots ir valsts budžeta trans-
ferti, kas sastāv no divām daļām –  
valsts budžeta mērķdotācijas un Ei-
ropas Savienības līdzfinansējums. 
Ņemot vērā, ka gada sākumā mērķ-
dotācijas pedagogu atalgojumiem ir 
piešķirtas tikai 8 mēnešiem, kopējais 
mērķdotāciju apjoms palielināsies 
gada otrajā pusē, kad tiks piešķirtas 
mērķdotācijas par pēdējiem četriem 
gada mēnešiem. 
 Eiropas Savienības līdzfinansē-
jums 2015.  gadā tiks norādīts pašval-
dības ieņēmumos pēc finansējuma 
atgūšanas.

 Visi pārējie 2015.gada budžeta ie-
ņēmumi veido tikai 8,73% no kopē-
jiem pašvaldības ieņēmumiem. No 
šiem ieņēmumiem visbūtiskāko apjo-
mu veido ieņēmumi no citām pašval-
dībām izglītības funkciju nodrošinā-
šanai 145 715 euro apmērā.

Saulkrastu novada pašvaldības 
2015. gada izdevumu prognoze
Saulkrastu novada pašvaldības pamat-
budžeta izdevumu kopējais apjoms 
2015.  gadam plānots 7  391  209  euro 
apmērā, skatīt attēlu Nr. 2.
 Saulkrastu novada domes saisto-
šo noteikumu „Saistošie noteikumi 
par Saulkrastu novada pašvaldības 
2015.  gada budžetu” 2.  pielikumā ir 
pamatbudžeta izdevumu sadalījums 
atbilstoši veicamajām funkcijām. 
Funkciju sadalījums veidots saskaņā 
ar normatīvajiem aktiem par izdevu-
mu klasifikāciju. Norādītajos pieliku-
mos ir atšifrējums izdevumu kopsum-
mai pa ekonomiskajiem klasifikācijas 
kodiem, kas sīkāk iztirzāti paskaid-
rojumos 2015.  gada pamatbudžeta 
tāmei.
 Izpildvaras jeb pašvaldības pārval-
des funkcijas saskaņā ar likumu „Par 
pašvaldībām” nodrošina Saulkrastu 
novada dome. Šo funkciju īstenošanu 
saskaņā ar apstiprināto Saulkrastu 
novada pašvaldības nolikumu nodro-
šina ievēlētie deputāti, domes vadība, 
Dzimtsarakstu nodaļa, Finanšu un 
grāmatvedības nodaļa, Juridiskā no-
daļa, Administratīvā komisija un Ie-
pirkumu komisija. Minēto izdevumu 
nodrošināšanai paredzēti 541 694 euro 
jeb 7,33% no kopējiem pamatbudžeta 
izdevumiem. 
 2014.  gadā tika īstenoti vairāki 
Eiropas Savienības (ES) līdzfinansēti 
projekti, 2015. gadā mainās ES plāno-
šanas periods, tādēļ budžeta izdevu-
mos redzams būtisks samazinājums, 
kas saistīts ar ES līdzfinansēto pro-
jektu skaita samazinājumu. Tomēr 
Saulkrastu novada pašvaldība ir palie-

linājusi izdevumus tautsaimniecības 
izdevumiem, kuri tiek finansēti no 
pašvaldības rīcībā esošiem naudas lī-
dzekļiem. 
 Izglītības izdevumi no pašvaldības 
finansējuma ir palielinājušies, visām 
izglītības iestādēm piešķirts lielāks fi-
nansējums. VJMMS kopējais budžets 
ir samazinājies, jo 2015. gadā VJMMS 
nav filiāle Carnikavas novadā un nav 
nepieciešami izdevumi tās darbības 
nodrošināšanai. Kopējais finansējums 
izglītībai palielināsies gada otrajā 
pusē, jo finansējums pedagogu atal-
gojumam ir paredzēti astoņiem mē-
nešiem. 
 Joprojām būtisku daļu no paš-
valdības nodokļu ieņēmumiem – 
464  512  euro Saulkrastu pašvaldībai 
2015. gadā jāpārskaita pašvaldību 
finanšu izlīdzināšanas fondā, 
nodrošinot citām pašvaldībām „lī-
dzīgas iespējas ar likumu noteikto 
funkciju izpildei„ un attiecīgi samazi-
not iespējas rūpēties par sava novada 
ilgtermiņa attīstību, attīstot infra-
struktūru un risinot citu ar novada 
izaugsmi, izglītības procesa kvalitāti 
un darba vietu nodrošināšanu saistī-
tus jautājumus.

Saulkrastu novada pašvaldības 
speciālā budžeta ieņēmumi un 
izdevumi 2015. gadā
Speciālā budžeta ieņēmumi tiek 
prognozēti 300  321 euro apmērā, ša-
jos ieņēmumos ietverti ieņēmumi no 
pašvaldības autoceļu un ielu fonda 
124 558 euro apmērā. Autoceļu fonda 
plānotie ieņēmumi 2015.  gadā ir par 
5,0% vairāk nekā 2014. gadā. 
 Speciālā budžeta izdevumi 
2015.  ga dā tiek prognozēti 234 073 
euro apmērā, no kuriem ostu mak-
su izlietojums paredzēts 85  000 euro 
apmērā un ielu ceļu fonda izdevu-
mi plānoti 130  959 euro apmērā. Tas 
ir vairāk nekā plānotie ieņēmumi, 
kas skaidrojams ar šī fonda līdzekļu 
atlikumu 2014. gada 31. decembrī.
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Klasifikācijas 
kodi

Budžeta plāns 
2014.g.

Budžeta plāna 
izpilde 2014.g.

Budžeta plāns 
2015.g.

Valūta EUR EUR EUR

                                                                                                Tiešie nodokļi    

1.111 Iedzīvotāju ienākuma nodoklis par 
iepriekšējo gadu

17 188 19 360 0

1.112 Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 3 478 940 3 674 045 3 833 438

4.111 Nekustamā īpašuma nodoklis 
par zemi

757 905 773 867 798 166

4.1111 Nekustamā īpašuma nodokļa par 
zemi kārtējā saimnieciskā gada 
ieņēmumi (nākamie periodi)

3 557  0

4.112 Nekustamā īpašuma nodoklis par 
iepriekšējiem gadiem par zemi

149 402 99 710 153 193

4.121 Nekustamā īpašuma nodoklis par 
ēkām 

252 836 343 643 114 628

4.1211 Nekustamā īpašuma nodokļa par 
ēkām kārtējā gada maksājumi 
(nākamie periodi)

711  0

4.122 Nekustamā īpašuma nodoklis par 
iepriekšējiem gadiem par ēkām 

44 797 36 312 56 540

4,131 Nekustamā īpašuma nodoklis par 
mājokļiem

  158 826

4,132 Nekustamā īpašuma nodoklis 
par iepriekšējiem gadiem par 
mājokļiem

   

Kopā tiešie nodokļi 4 705 336 4 946 936 5 114 791

Nodokļi atsevišķām precēm un 
pakalpojumu veidiem

16 363 14 857 14 858

 5.410 Azartspēļu nodoklis 16 363 14 857 14 858

                                      Kopā nodokļu ieņēmumi 4 721 699 4 961 794 5 129 649

 Nenodokļu ieņēmumi 56 558 74 394 85 369

8.9.2.0. Ieņēmumi no nedrošiem debitoru 
parādiem izveidoto uzkrājumu 
samazināšanai

6 544 0 6 544

                                    Pašvaldību nodevas un kance-
lejas nodevas

7 043 9 086 9 275

9.420 Valsts nodeva par apliecināju-
miem un citu funkciju pildīšanu 
bāriņtiesās

569 964 970

9.450.55. Valsts nodeva dzimtsarakstiem 783 1 497 1 500

09.460 Valsts nodeva par speciālu atļauju 
(licenču) izsniegšanu

71 0 50

09.490 Pārējās valsts nodevas 783 667 670

9.500. Pašvaldību nodevas:    

9.511 Nodeva par pašvaldības izstrādāto 
oficiālo dokumentu un apliecinātu 
to kopiju saņemšana

498 385 385

9.512.01. Pašvaldības nodeva publiskiem 
pasākumiem

71 0 50

9.514 Nodeva par tirdzniecību publiskās 
vietās

285 121 120

 9.517      Nodeva par reklāmas izvietošanu 
publiskās vietās

285 327 330

9.521 Nodeva par būvatļaujas saņem-
šanu

3 556 5 122 5 100

 9.529 Pārējās nodevas, ko uzliek 
pašvaldība

71 1 50

9.920 Valsts nodevas - pārējās 71 1 50

 Naudas sodi 42 971 65 308 69 550

10.140.01 Naudas sodi, ko uzliek par laikā 
nesamaksāto NĪN

36 995 44 567 54 330

10.140.03                                    Naudas sodi, ko uzliek administra-
tīvā komisija

285 7 472 7 000

10.154 Naudas sodi par CSDD pārkāpu-
miem

5 691 13 269 8 220

12.399. Pārējie dažādi nenodokļu ieņēmu-
mi, kas nav iepriekš klasificēti šajā 
klasifikācijā

284 1 361 1 200

  74 359 0 27 500

13.210. Ieņēmumi no zemes pārdošanas 14 229  25 000

13.220. Ieņēmumi no mežu īpašumu 
pārdošanas

60 130  2 500

  Valsts budžeta transferti 1 435 266 0 976 462

18.621 Mērķdotācijas pedagogu algām 683 089  472 576

18.622 Mērķdotācijas 5.-6.gadīgo apm. 
pedagogiem

70 540  54 040

18.623 Mērķdotācijas interešu izglītības 
pedagogu algām

31 682  21 357

18.624 Mērķdotācijas brīvpusdienām 21 521  25 574

18.625 Mērķdotācijas mācību literatūrai / 
mācību līdzekļiem

13 195  13 359

18.626 Mērķdotācijas sociālajai rehabilitā-
cijai (NVA)

9 925   

18.6262 Mērķdotācijas sociālajiem 
pabalstiem

1 670  854

18.627 Mērķdotācijas no Zivju fonda 0   

18.628 Mērķdotācijas mūzikas un māks-
las skolai VJMMS

149 299  115 627

18.629 Mērķdotācijas sociālajam asis-
tentam

21 339  40 471

18,6211 Mērķdotācijas - citi 64 955   

18.630 Pašvaldību no valsts budžeta 
iestādēm saņemtie transferti 
Eiropas Savienības politiku 
instrumentu un pārējās ārvalstu fi-
nanšu palīdzības līdzfinansētajiem 
projektiem (pasākumiem)

368 051  185 454

18.690 Pārējie pašvaldību budžetā sa-
ņemtie valsts budžeta iestāžu uz-
turēšanas izdevumu transfertiem

0  47 150

 Pašvaldību budžetu transferti 184 856 0 176 802

 Ieņēmumi pašvaldību budžetā no 
citām pašvaldībām

184 856 0 176 802

19.21 Ieņēmumi izglītības funkciju 
nodrošināšanai - izglītība

141 220  145 715

19.22 Ieņēmumi izglītības funkciju no-
drošināšanai - VJMMS (Carnikava)

19 539  0

19,223 Ieņēmumi no pašvaldībām sociā-
lajiem pakalpojumiem (Soc. māja)

24 097  31 087

 Budžeta iestāžu ieņēmumi 974 277 681 588 276 694

21.352 Ieņēmumi no vecāku maksām 65 347  77 700

21.353 Vecāku finansējums VJMMS 47 256  25 479

21.359 Vecāku finansējums - nometnes 1 138  1 600

21.379 Ieņēmumi par pārējo dokumentu 
izsniegšanu un pārējiem kancele-
jas pakalpojumiem

2 703 2 374 2 400

21.381 Ieņēmumi par telpu nomu 9 151  7 753

21.384 Ieņēmumi par zemes nomu 10 162  12 000

21.389 Bankomāta vietas īre 683  720

21.3911 Sociālai mājai iemaksātās pensijas 
(90%)

79 227  84 454

21.3912 Līdzdalības maksājumi, klientu 
maksājumi un citu pašvaldību 
maksājumi Sociālajai mājai

20 079  29 537

21,397 Ieņēmumi par saņemto atlīdzību 
no apdrošināšanas kompānijām

49 970  0

21.399.04 Koku ciršanas atļauja 711 335 350

21.399.05. Maksas pakalpojumi dzimtsaraks-
tu nodaļa

5 976 5 407 5 400

21.399.06 Apbedīšanas pakalpojumi 5 691 5 873 5 900

21.399.07 Kapu vieta 2 134 1 245 1 500

21.399.08 Atļaujas ielu tirdzniecībai 0  50

21.399.09 Pārējie maksas pakalpojumi 0 20 50

21.399.10 Maksas pakalpojumi TIC 1 565 4 824 1 500

21.399.11 Ieņēmumi no ēdināšanas pakalpo-
jumiem PII “Rūķītis”

  2 400

21.4991 Citi iepriekš neklasificētie maksas 
pakalpojumi

663 947 653 498 7 800

21.4.992 Pārējie nekvalificētie pašu ieņē-
mumi (PVN)

8 537 8 013 8 000

21,4991 Pārējie nekvalificētie pašu ieņē-
mumi - tiesu izpildītāji

  2 100

 Kopā ieņēmumi: 7 447 299 5 719 137 6 673 676

F400 Aizņēmumi 1 347 442  13 098

F2101 Naudas līdzekļi 448 489  704 435

 Pavisam ieņēmumi: 9 243 230 5 719 137 7 391 209

Pielikums Nr. 1
Saulkrastu novada pašvaldības

2015. gada budžeta
IEŅĒMUMI (EUR)

Pielikums Nr. 3
Saulkrastu novada pašvaldības

2015. gada speciālā budžeta
IEŅĒMUMI (EUR)

 
Plāns EUR 

2014.g.
Izpilde EUR 

2014.g.
Plāns EUR 

2015.g.

Ieņēmumi no īpašiem mērķiem iezīmētu 
līdzekļu avotiem   

181 912 193 347 204 028

tai skaitā:    

Privatizācijas fonds   0  0

Dabas resursu nodoklis              5 691 3 703 4 000

Autoceļu fonds                           118 595 118 596 124 558

Pārējie ieņēmumi                          

tai skaitā:    

- Valsts nodeva par speciālo atļauju (licen-
ču) izsniegšanu

6 403 5 861 10 470

- Skultes ostas maksas 51 223 65 187 65 000

- PVN       

Bankas procenti    

Speciālā budžeta līdzekļu atlikums uz gada 
sākumu

59 883 59 883 96 293

tai skaitā:    

Privatizācijas konta atlikums 11 349 11 349 16 148

Dabas resursu nodokļi 18 136 18 136 25 333

Ostas maksas 6 164 6 164 27 549

Autoceļu fonda līdzekļi 13 692 13 692 6 403

Pārējie ieņēmumi 10 542 10 542 20 860

Kopā ieņēmumi: 186 388 185 911 300 321

               Domes priekšsēdētājs E. Grāvītis

               Domes priekšsēdētājs E. Grāvītis
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Klasifikācijas 
kods

Izdevumi pēc valdības funkcijām
Budžeta 

plāns 
2014.g.

Budžeta 
izpilde 
2014.g.

Budžeta 
plāns 

2015.g.

Pielikums/
EKK

 Valūta EUR EUR EUR  

01.10 Izpildvaras un likumdošanas varas 
institūcijas

490 742 447 940 541 694  

 tai skaitā:     

 Dome 216 571 197 055 234 338 Nr.1

 Administratīvā komisija 10 750 11 053 10 970 Nr.2

 Iepirkumu komisija 9 562 2 459 11 556 Nr.31

 Dzimtsarakstu nodaļa 36 491 30 626 36 393 Nr.26

 Finanšu un grāmatvedības nodaļa 144 042 137 176 153 002 Nr.28

 Juridiskā nodaļa 73 326 69 571 95 435 Nr.29

1.72 Pašvaldību iekšējā parāda procentu 
nomaksa

111 930 105 129 126 155 2283/4311

1.83 Maksājumi pašvaldību finanšu 
izlīdzināšanas fondā

356 427 378 587 464 512 7260

1.83 Norēķini ar pašvaldību budžetiem 98 311 98 025 98 512  

 tai skaitā:     

 Norēķini par citu pašvaldību izglītības 
iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem

98 311 98 025 98 512 7211

 Kopā: 1 057 409 1 029 681 1 230 873  

03.11.000 Pašvaldības policija 281 996 271 312 305 952 Nr.3

03.31.20 Bāriņtiesa 44 633 32 690 40 412 Nr.4

04.73.00 Tūrisma daļa 62 098 57 752 68 626 Nr.5

04.92 Pārējie izdevumi, kas nav klasificēti 
citās pamatfunkcijās -  PVN

156 979 156 710 33 598 2511/2512

04.92 Pārējo pakalpojumu ekonomiskā 
darbība

124 124 95 225 133 091 Nr.6

06.6 Tautsaimniecība 2 810 938 1 120 395 1 379 327  

 tai skaitā:     

 Tautsaimniecība 139 238 104 806 133 724 Nr.27

 Attīstības un plānošanas nodaļa 42 631 37 595 47 339 Nr.14

 Labiekārtošanas nodaļa 285 285 253 001 305 489 Nr.10

 Būvvalde 55 732 47 384 53 515 Nr.11

 Darba drošība 5 129 4 360 6 160 Nr.12

 Nekustamo īpašumu nodaļa 95 258 86 527 116 687 Nr.13

 Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem 15 289  39 205 2275

 Veicamie darbi: 2 172 376 586 723 677 208  

 Ielu apgaismošana (Elektroenerģija) 70 138 64 765 89 765 2223

 Ielu apgaismes remontdarbi,iekārtu 
iegāde, rekonstrukcija

107 779 95 797 109 600 Nr.30

 Luksoforu uzraudzība 1 850 1 191 1 500 2223

 Izgāztuves monitorings 5 162  0 3261

 Ēku apsaimniekošana 15 275 6 473 96 000 Nr.30

 A.Kalniņa ielas ietves un apgaismojuma 
izbūve

76 079 65 804 0  

 Saulkrastu vidusskolas fasādes remonts 136 072  0  

 Novadgrāvju uzturēšana 63 308 39 548 48 590 Nr.30

 Melorācijas sistēmu būvniecība 21 748 17 120 63 500 Nr.30

 Ceļu un ielu uzturēšana, apsaimnieko-
šana un remonts

115 395  115 514 Nr.30

 Bērnu un jauniešu daudzfunkcionālā 
sporta laukuma pie Saulkrastu vidus-
skolas atjaunošana

  75 000 5240

 Nekustamā īpašuma iegāde 245 663 243 115 0  

 Automašīnu iegāde 52 910 52 909 0 5231

 Projekts „Zivju resursu pavairošana un 
atražošana Saulkrastu novada ūdens-
tilpnēs 2014.gadā”

8 316  0 2249

 Projekts „Dabisko dzīvotņu kvalitātes 
uzlabošana Pēterupes upē, Saulkrastu 
novada teritorijā”

4 335  0 2249

 Projekts „Dabisko dzīvotņu kvalitātes 
uzlabošana Ķīšupes upē, Saulkrastu 
novada teritorijā”

5 941  0 2249

 Projekts „Zivju resursu aizsardzības pa-
sākumu nodrošināšanai nepieciešamā 
nakts redzamības aprīkojuma iegāde”

6 363  0 5239

 Projekts “Zivju resursu aizsardzības 
pasākumu nodrošināšanai nepiecie-
šamā aprīkojuma iegāde Saulkrastu 
novadam”  

6 411  0 5239

 Projekts “Peldvieta “CENTRS”” 68 577  0 5240

 Projekts “Beach Hopping”” 504 560  0  

 Dotācija SIA “Saulkrastu komunālser-
viss”

170 145  23 846 Nr.30

 Projekts “Zvejniekciema stadiona 
rekonstrukcija”

465 293  0 5240

 Projekts “CHARTS” 2 704  0 3263

 Projekts “Saulkrastu novada publisko 
interneta pieejas punktu attīstība” 18352  

18 351 Nr.32

 Projekts “LIFE EcosystemServices” 0  23 100 Nr.32

 Teritorijas plānojums 0  5 292 5130

 Zvejniekciema stadiona tehniski mate-
riālā nodrošinājuma pilnveidošana   

7 150  

07.000 Veselība 138 940 0 0  

 tai skaitā:     

07.600 Saulkrastu slimnīca 138 940   55010003

08.20.000 Brīvais laiks, sports, kultūra 730 673 70 691 767 954  

 tai skaitā:     

08.21.000 Bibliotēka 73 967 70 691 77 786 Nr.15

08.23.000 Dotācija pašvaldības aģentūrai 
“Saulkrastu kultūras un sporta centrs”

647 286  680 441 7230

 Pierīgas izglītības, kultūras un sporta 
pārvalde

9 421  9 727  

09.000.  Izglītība 2 314 004 1 051 153 1 963 843  

 tai skaitā:     

09.100 PII “Rūķītis” 490 212 450 346 547 083 Nr.17

 Telpu remonts PII “Rūķītis” 146 136  0  

09.210 Saulkrastu vidusskola  243 165 220 551 264 225 Nr.19

09.210 Zvejniekciema vidusskola 237 737 225 563 262 724 Nr.20

 Skolēnu transports uz skolu 28 429  29 000 2233

09.210 Projekts „Atbalsta pasākumu īstenoša-
na jauniešu sociālās atstumtības riska 
mazināšanai un jauniešu ar funkcionā-
lajiem traucējumiem integrācijai izglītī-
bā Carnikavas un Saulkrastu novados” 
(Jauniešu integrācija)”

2 311  2 023 Atlikums

09.210 Mērķdotācijas pedagogiem 690 832 0 472 852  

 Saulkrastu vidusskola 372 642  260 263 1119/1210

 Zvejniekciema vidusskola 318 190  212 313 1119/1210

09.210 Brīvpusdienas 28 745 0 38 489  

 Saulkrastu vidusskola 18 342  23 803 2363

 Zvejniekciema vidusskola 10 403  14 686 2363

09.100 Mērķdotācijas 5-6 gad. apm. peda-
gogiem

72 535 0 54 367  

 Saulkrastu vidusskola 7 049  4 766 1119/1210

 Zvejniekciema vidusskola 8 440  4 503 1119/1210

 PII “Rūķītis” 57 046  44 771 1119/1210

    327 Atlikums

09.510 Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas 
skola

159 350 154 692 142 139 Nr.21

 Valsts mērķdotācija - VJMMS 150 230  115 627 1119/1210

    3 Atlikums

09.510 Projekts “Moderno tehnoloģiju un 
mūzikas instrumentu nodrošinājums 
VJMMS”

17 166    

09.510 Ārpusskolu nodarbības 33 047 0 21 357  

 Saulkrastu vidusskola 17 046  11 553 1119/1210

 Zvejniekciema vidusskola 16 001  9 804 1119/1210

     Atlikums

09.100 Mācību līdzekļu iegāde 5-6 gadī-
giem bērniem

2 449 0 2 316  

 Saulkrastu vidusskola 332  152 2370/5233

 Zvejniekciema vidusskola 346  266 2370/5233

 PII “Rūķītis” 1 771  1 898 2370/5233

09.210 Mācību līdzekļu iegāde 11 660 0 11 638  

 Saulkrastu vidusskola 6 437  6 071 2370/5233

 Zvejniekciema vidusskola 5 223  4 972 2370/5233

    595 Atlikums

10.000 Sociālā aizsardzība: 734 494 385 529 782 814  

 tai skaitā:     

10.200 Sociālā māja 221 968 0 261 324 Nr.18

 Saulkrastu novada maksājumi 98 567  116 246  

 Pensijas 79 226  84 455  

 Citu pašvaldību finansējums 44 176  60 623  

 Dotācija sociālajai aprūpes mājai 5 478  11 540 2241

10.500 NVA ESF projekts “Atbalsts bezdarba 
gadījumā”

10 474  588 Atlikums

10.90 Pabalsti un palīdzība trūcīgajiem 
iedzīvotājiem

310 172 239 487 274 656 Nr.25

10.90 Sociālais dienests 141 923 129 089 148 106 Nr.23

10.90 BJDC “Saulespuķe” 11 023 7 600 10 249 Nr.24

10.90 Bērnu tiesību aizsardzības komisija 2 632  2 632 1119/1210

10.90 Asistenta pakalpojumi 21 340  41 901 Nr.32

10.90 Asistenti Saulkrastu vidusskolā   703 Atlikums

10.90 Dzīvokļu kompensācijas   12 000  

10.90 Apbedīšanas izdevumi   408 Atlikums

10.90 Kompensācija bērnu vecākiem 9 484 9 354 18 707 6410

 Aizņēmumu atmaksa 786 942  684 719 400020002

 Pavisam izdevumi 9 243 230 4 271 138 7 391 209  

Plāns EUR 
2014.g.

Izpilde EUR 
2014.g.

Plāns EUR 
2015.g. Pielikums/ EKK

Izdevumi no īpašiem mērķiem iezīmētu 
līdzekļu avotiem:

    

Privatizācijas fonds 0  0  

Dabas resursu nodoklis 4 175 4 175 14 969 Pielikums Nr. 34

Ostas maksu izlietojums 62 000 46 409 85 000 Pielikums Nr. 34

No pārējiem ieņēmumiem     

t.sk.     

70% Zivju fondā (LR Zemkopības ministri-
jas Zivsaimniecības pārvalde)

3 984  3 145 2279

Tautsaimniecība Ielu un ceļu fonds 138 077 131 675 130 959 224601

                                  Kopā: 208 236 182 259 234 073  

Pielikums Nr. 2
Saulkrastu novada pašvaldības

2015. gada budžeta IZDEVUMI (EUR)

Pielikums Nr. 4
Saulkrastu novada pašvaldības 

2015. gada speciālā budžeta
IZDEVUMI (EUR)

               Domes priekšsēdētājs E. Grāvītis

               Domes priekšsēdētājs E. Grāvītis
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formātā var iepazīties arī Saulkrastu 
pašvaldības interneta vietnē  
www.saulkrasti.lv sadaļā  
Saulkrastu Domes Ziņas.
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Noriet saule vakarā,
Meža galus zeltīdama; 
Nolīkst klusi sirma galva,
Saules ceļu aiziedama.

(L.t.dz.)

Skumstam un dalām 
bēdu smagumu ar mūsu 

rokdarbnieci Rutu Smilgu, 
māmiņu smilšu kalniņā 

aizvadot. 

Saulkrastu pilsētas 
rokdarbu pulciņa 

dalībnieces

Janvārī Saulkrastu 
novada dzimtsarakstu 
nodaļā reģistrēti
Martins Kristians Zandbergs
Una Galvāne
Sveicam mazuļus un viņu vecākus!

Saulkrastu novada  
dome sirsnīgi sveic  
nozīmīgajā jubilejā
Linardu Jaunzemi
Natāliju Žuravļovu
Elvīru Brūveri
Nadeždu Strogonovu
Annu Ozolu
Ilzi Brigitu Kippeli
Jāni Grāvīti
Rūdolfu Ēriku Elviku
Martu Urdziņu
Rutu Petrovsku
Rutu Nāzeri
Lukiju Dukaļevu
Staņislavu Auguli
Jāni Šiliņu
Borisu Semjonovu
Lidiju Viju Hļebņikovu
Kārli Bulderi
Ojāru Bergmani
Juri Laganovski
Inesi Gutovsku
Skaidrīti Gertmani
Maiju Dieziņu
Rozmari Viktorovu
Intu Antonovu

Saulkrastu novada dome 
izsaka līdzjūtību aizsaulē 
aizgājušo tuviniekiem
Velta Fārenhorste
24.10.1927. - 18.01.2015.
Rolands Asarītis
31.08.1935. - 21.01.2015.

PIEŅEMŠANAS DIENAS, 
DATUMS

PIEŅEMŠANAS 
LAIKS

REĢISTRATŪRA pirmdiena, trešdiena, 
piektdiena

otrdiena, ceturtdiena

8.00-16.00

9.00-17.00

STEIDZAMĀS 
MEDICĪNISKĀS 
PALĪDZĪBAS PUNKTS

katru dienu 0.00-24.00

ĀRSTU 
KONSULTĀCIJAS:

PIEŅEMŠANA PĒC IEPRIEKŠĒJA 
PIERAKSTA - TĀLR.NR. 67952700

Endokrinoloģe
Brigita VIZIŅA      

24. februāris 14.00-17.00

Kardiologs 18. februāris 10.00-13.00

Dermatoloģe
Ruta BARLO

12. februāris 10.15-12.00

Otolaringoloģe
Ilona KRONBERGA

ceturtdiena 14.00-17.00

Acu ārste
Ausma SPROĢE

pirmdiena 10.00-16.00

10. februāris 15.30-17.00

12. februāris 14.30-17.00

Acu ārste
Aneļa ŠUGAJEVA

ceturtdiena 10.00-13.00

Neirologs
Ainārs VECVAGARS

13., 27. februāris 10.30-16.00

Neiroloģe
Dace DZIRKALE

17., 24. februāris 14.00-17.00

13. februāris 9.00-12.00

Onkoloģe
Santa RAUDIŅA

sestdiena 10.00-13.00

Interniste
Tatjana GRUZDOVA-
DZIRKALE

otrdiena, trešdiena, 
ceturtdiena 

11.00-17.00

Ķirurgs
Aleksandrs 
KUZŅECOVS

otrdiena
piektdiena

14.00-17.00
9.00-13.00

Ķirurgs
Andris ZEMĪTIS

11. februāris 9.00-12.00

19., 26. februāris 14.00-17.00

Ķirurgs
Nikolajs DUPLIŠČEVS

pirmdiena 9.00-12.00

Ķirurgs
Guntis AIVARS

12. februāris 14.00-17.00

18., 25. februāris 9.00-12.00

Ķirurgs
Jurijs SOROKINS

sestdiena 11.00-14.00

Ultrasonogrāfija
A. MICKEVIČA

darbdienās 8.00-9.00

No skolotāja atvadoties
Košu ziedu, dziesmu klusu,
Nav ko citu dāvināt,
Vieglas smiltis, saldu dusu...
 Mūžībā aizgājis bijušais Saul-
krastu vidusskolas skolotājs un 
dramatiskā kolektīva vadītājs 
Balfūrs Ferbers (23.04.1925. -  
02.01.2015.). Skolotāja dzīves 
ceļš bija skarbs, laikmeta kolīzi-
ju ietekmēts. Viņš savulaik va-
dījis Auces vidusskolu, strādājis 
Bauskas 1.  vidusskolā, Carnika-
vas pamatskolā, bijis Valmieras 
teātra direktors un Latvijas PSR 
Operas un baleta teātra direk-
tora vietnieks, pētījis teātra vēs-
turi, sarakstījis vairākas lugas 
un apcerējumu par Valmieras 
teātri. Par ieguldījumu bērnu 

dramaturģijā 1997. gadā saņē-
mis Triju Zvaigžņu ordeņa Goda 
zīmi. Visskaistākās atmiņas par 
skolotāju daudziem saistās ar 
krāšņajiem un plašajiem skolas 
lugu iestudējumiem, kā arī spēju 
mācību stundās vispusīgi attīstīt 
skolēna personību. Kolēģu at-
miņā viņš palicis kā sirsnīgs, at-
saucīgs un labestīgs cilvēks. Viņš 
ticēja cilvēcībai, pat, cienījamos 
gados esot, bija ideālists ar pozi-
tīvu skatu uz dzīvi, kuru nespēja 
ietekmēt negācijas. 
 Līdzjūtība piederīgajiem, un 
lai skolotājam gaišs un viegls 
Mūžības ceļš!

Saulkrastu vidusskola

Janvārī Saulkrastu pašvaldības 
policijas darbinieki saņēmuši  
33 izsaukumus, par dažādiem 
pārkāpumiem aizturētas 11 per-
sonas, no kurām par atrašanos 
sabiedriskā vietā alkohola reibu-
mā - 6 personas. 6 personas no-
gādātas Rīgas reģionālās pārval-
des Saulkrastu policijas iecirknī 
tālāku darbību veikšanai, 4 no-
gādātas savā dzīves vietā un 1 no-
dota ceļu policijas darbiniekiem 
tālāko darbību veikšanai. 
 Četros gadījumos izsaukti 
dzīvnieku patversmes Mežavai-
rogi darbinieki, lai sniegtu pa-
līdzību cietušiem vai bojā gāju-
šiem dzīvniekiem.
 Sastādīti 16 administratīvā 
pārkāpuma protokoli, 9 par te-
ritorijas vai pieguļošās teritorijas 

nesakopšanu, 2 - par smēķēšanu, 
ja to izdarījusi nepilngadīga per-
sona, 1 - par sīko huligānismu, 
tikpat - par alkoholisko dzērienu 
lietošanu sabiedriskā vietā un  
3 - par mājas dzīvnieku labturī-
bas prasību pārkāpšanu.
 Uzsāktas 44 administratīvā 
pārkāpuma lietvedības: par ne-
kustamā īpašuma un tam pie-
guļošās teritorijas nesakopšanu, 
par mājdzīvnieku labturības 
noteikumu neievērošanu, par 
reklāmas izvietošanu bez saska-
ņojuma, par līguma neslēgšanu 
par sadzīves atkritumu izvešanu 
no nekustamā īpašuma.

Guntis Vinteris,  
Saulkrastu pašvaldības  

policija 

Pašvaldības 
policijas paveiktais 
janvārī

14. februarī 14.00 Saulkrastu JIC 
aicina līdzdarboties tematiskajā 
pēcpusdienā „Saldā sirsniņa”. 
Veidosim saldas dāvaniņas valen-
tīniem, piedalīsimies komplimen-
tu konkursā un noskaidrosim 
Sv. Valentīna dienas vēsturi.
26. februārī 18.00 Saulkrastu 
domē klasiskās mūzikas koncerts 
„Jaunie Latvijas kamermūziķi – 
Saulkrastiem”. 2014.  gada vasarā 
saulkrastieši tika iepazīstināti 
ar jaunajiem talantiem vairā-
kos koncertos gan brīvdabā, gan 
Saulkrastu Pēterupes baznīcā. Lai 
sagaidītu jauno sezonu, jaunie 
talanti šoreiz piedāvā koncertā 
Franča Šūberta 14. Stīgu kvarte-
tu re minorā D.810, Santas Bušs 
stīgu kvartetu Point de rosée un 
Dmitrija Šostakoviča klavieru 
kvintetu sol minorā op.  57. Kon-
certā piedalās Magdalēna Geka 
(vijole, Latvija/Francija), Lāsma 
Taimiņa (vijole, Latvija/Spānija), 
Jevgēnija Frolova (alts, Latvija/Dā-
nija), Anna Veselova (čells, Latvija/
Austrija), Iveta Cālīte (klavieres, 

Latvija/Zviedrija). Ieeja koncertā 
brīva.
28. februārī un 1. martā jau 
piekto gadu Saulkrastos notiks 
koklētāju ansambļu festivāls 
„Koklē vēju vanadziņš”. Šajā gadā 
festivālam piešķirta jauna elpa – 
tas ieguvis inovatīvus akcentus, 
iekļaujoties latviešu gadskārtu ri-
tumā, tādēļ festivāls noritēs Me-
teņdienas gaisotnē.
28. februārī 15.00 kultūras 
namā „Zvejniekciems” notiks 
koklētāju ansambļu koncerts, 
kura piedalīsies Madonas, Berģu 
mūzikas skolas koklētāju ansam-
bļi, kā arī Saulkrastu vidusskolas 
jaunāko klašu vokālais ansamblis 
un mājnieki – koklētāju ansamb-
lis „Saule”.
Jau no 14.00 kultūras namā 
„Zvejniekciems” Meteņdienas 
gaisotnē ikviens varēs darboties 
radošajās darbnīcās, nogaršot īpa-
šas Meteņdienas pankūkas un ie-
vingrināt soli Meteņa rotaļās.
1. martā 15.00 Skultes baznīcā 
ar garīgās mūzikas programmu 

uzstāsies A.  Kalniņa Cēsu mūzi-
kas vidusskolas, J.  Mediņa Rīgas 
mūzikas vidusskolas, Pārdaugavas 
mūzikas un mākslas skolas 
koklētāju ansambļi un Rīgas 
Iļģuciema kultūras centra koklē-
tāju ansamblis, kā arī Rīgas Mazās 
ģildes koklētāju ansamblis „Kokļu 
klubs” un ansamblis „Saule”.
7. martā kultūras namā „Zvej-
niekciems” gadskārtējais līnijdeju 
kolektīvu festivāls „Mēs tikāmies 
martā!”
14. martā 18.00 Saulkrastu 
sporta centrā tautas deju festivāls 
„Sasala jūrīna”.
Visu februāri kultūras namā 
„Zvejniekciems” mazajā zālē ap-
skatāma Sandras Knohas-Dedeles 
gleznu izstāde „Pārģērbšanās.”

SPORTS
14. - 15. februārī sporta centrā 
starptautisks džudo turnīrs zē-
niem un meitenēm „Saulkrasti 
2015”. Aicināti līdzjutēji.
14. februārī 19.00 sporta centrā 
Saulkrastu kausa izcīņa šautriņu 

mešanā, 2. posms.
15. februārī 11.00 sporta cen-
trā Saulkrastu čempionāts galda 
tenisā, 1. posms.
21. februārī 11.00 picērijā 
„Bundulis” Saulkrastu čempio-
nāts zolītē, 2. posms.
22. februārī 11.00 sporta centrā 
Saulkrastu čempionāts novusā, 
2. posms.
22. februārī 12.00 kāpās 
Saulkrastu slēpojums. Starts Lie-
pu ielas galā.
7. martā 19.00 Saulkrastu kausa 
izcīņa šautriņu mešanā, 3. posms.
8. martā 11.00 Saulkrastu čem-
pionāts galda tenisā, 2. posms.
Sīkāka informācija par sporta no-
tikumiem - www.saulkrasti.lv

SenioRu aktiVitāteS
10. martā 13.00 domes zālē tik-
šanās ar profesoru Anatoliju Da-
nilānu un žurnāla „Ievas Veselība” 
veidotājiem. Plānojam ekskursijas 
uz Ziemeļpoliju un Leigo ezeru 
mūzikas festivālu. Tālr. tuvākai 
informācijai - 26437766.

Kļūdas labojums
 Iepriekšējā avīzes numurā bija ievietoti nepareizi Saulkrastu novu-
sa čempionāta rezultāti. Par uzvarētāju kļuva Pēteris Visockis. Apsvei-
cam un atvainojamies par kļūdu.

Pasākumu kalendārs

http://www.saulkrasti.lv

