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Saulkrastu novada domes depu-
tāti domes sēdē 27. janvārī vien-
balsīgi pieņēma 2016. gada paš-
valdības budžetu, kura prioritātes 
ir izglītība un sociālā sfēra.
 Šī gada Saulkrastu novada 
pašvaldības budžeta kopējais 
apjoms ir 7  926 340 eiro, kas sa-
stāv no ieņēmumu prognozes un  
2015. gada ietaupījuma. Šogad 

visvairāk finanšu līdzekļus plā-
nots izlietot izglītības nodrošinā-
šanai - 26% no budžeta kopējiem 
izdevumiem, tautsaimniecībai 
plānoti 20%, savukārt kultūrai un 
sportam 10% un sociālajai aizsar-
dzībai 9%.
 Plašāka informācija par pie-
ņemto budžetu  - 9. - 11. lpp.

Pērnvasar Saulkrastu novada 
dome izsludināja konkursu vie-
tējo iniciatīvu īstenošanai, kura 
mērķis bija dzīves kvalitātes uzla-
bošana, kas sniegtu labumu iespē-
jami lielākai sabiedrības daļai un 
būtu publiski pieejami. Projektu 
konkursā tika iesniegti četri pie-
teikumi, taču atbilstība konkursa 
vērtēšanas kritērijiem bija diviem. 
 Projektā „Esi aktīvs Aizvējos!” 
tika izveidots pludmales teni-
sa laukums un uzlabots esošais 
tenisa laukums (uzstādīts no-
robežojošs žogs), kā arī iegādāts 
nepieciešamais aprīkojums plud-
males tenisam un tenisam. Kopē-
jās projekta izmaksas - 920,49 eiro,  
no kuriem pašvaldības atbalsts 
750 eiro. 

 Projektā „Saulkrastu novada 
VEF Pabaži teritorijas labiekār-
tošana” tika izgatavots informa-
tīvais stends, kur turpmāk varēs 
izvietot informāciju par aktuali-
tātēm novadā un sludinājumus, 
kā arī tika uzstādītas vienota stila 
pastkastītes. Papildus tika sakār-
tots iebraucamā ceļa VEF - Pa-
baži sākumposms līdz jaunajam 
informatīvajam stendam. Pro-
jekta kopējās izmaksas plānotas  
834,09 eiro, no kuriem pašvaldī-
bas atbalsts 750 eiro.
 Saulkrastu novada dome plāno 
maijā izsludināt projektu konkur-
su, kurā būs iespējams saņemt 
pašvaldības atbalstu dažādu ak-
tivitāšu īstenošanai iedzīvotāju 
grupām, uzņēmējiem un neval-

Pieņemts Saulkrastu 
novada pašvaldības  
2016. gada budžets

Realizētas 
vietējās 
iniciatīvas

Informatīvais stends VEF Pabaži 
teritorijā. Foto no domes arhīva.

stiskajām organizācijām.
 Aicinām sekot līdzi informā-
cijai pašvaldības izdevumos un 
mājaslapā www.saulkrasti.lv, būt 
aktīviem un iesniegt projektu pie-
teikumus savu ideju īstenošanai. 

Anita Līce, 
Saulkrastu novada dome

NVA konsultācijas
Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) darbinieks 

klientus pieņems 3. un 7. martā  
Saulkrastu novada domes zālē no plkst. 10.00 līdz 15.00.

Pasaules sniega dienas noska-
ņās 14. un 15. janvārī vairāk nekā 
400 bērni un jaunieši veica da-
žādas aktivitātes uz sniega un 
ledus novada izglītības iestā- 
dēs – Saulkrastu un Zvejniekcie-
ma vidusskolā, kā arī PII „Rūķī-
tis”. Ikviens saņēma starptautis-
ku sertifikātu par piedalīšanos 
Pasaules sniega dienā. 16.  jan-

vārī uz pasākumu tika aicinā-
ti visi novada iedzīvotāji. Vis-
pirms notika hokeja komandas 
„Skorpions” paraugspēle, kuras 
laikā varēja redzēt arī vairākus 
Saulkrastu hokeja entuziastus. 
Pēc tam interesentiem bija ie-
spēja veikt dažādus uzdevumus 
uz sniega un ledus, par to saņe-
mot Sniega dienas nozīmīti. Ša-

jās aktivitātēs iesaistījās aptuve-
ni 200 saulkrastiešu. Noslēgumā 
notika ilgi gaidītā vizināšanās 
sniega suņu pajūgā, par ko mil-
zīgs prieks jaunākajiem pasāku-
ma dalībniekiem.

Signe Sinkeviča, 
PA „Saulkrastu kultūras un sporta 

centrs”

Aizvadīta 
Pasaules sniega diena

Vizināšanās suņu pajūgā. Foto: S. Sinkeviča.

Janvārī Saulkrastu novada paš-
valdības aģentūra “Saulkrastu 
kultūras un sporta centrs” Latvi-
jas Olimpiskās komitejas un Co-
ca-Cola fonda programmai “Par 
aktīvu dzīvesveidu” sagatavoja 
un iesniedza projektu “Vieglat-
lētika vieno visus: veni, vidi, vici”, 
kas 49 projektu konkurencē ie-
kļuva konkursa 2. kārtā un janvā-
ra beigās tika apstiprināts.
 Pašvaldības aģentūras “Saul-
krastu kultūras un sporta centrs” 
direktora vietniece sporta orga-
nizācijas jautājumos Signe Sin-
keviča projektu uzvarētāju ap-
balvošanas pasākumā, kas notika 
Latvijas Olimpiskās komitejas 
telpās, saņēma apliecinājumu par 
atbalsta programmas «Par aktī-

vu dzīvesveidu» līdzfinansējuma 
saņemšanu 1000 eiro apmērā 
projektam «Vieglatlētika vieno 
visus: veni, vidi, vici”. Plānots, ka 
projekts tiks īstenots 12. - 18. sep-
tembrī Saulkrastu un Zvejniek-
ciema sporta bāzēs.
 Pirmajā etapā sacensībās 
plānots iesaistīt Saulkrastu un 
Zvejniekciema vidusskolu au-
dzēkņus. Būs iespēja sacensties 
arī pārējiem Saulkrastu novada 
iedzīvotājiem. Pēc sacensībām 
tiks apbalvoti pirmo trīs vietu 
ieguvēji astoņās grupās. Galve-
no balvu – apbalvošanas pje-
destālu – izcīnīs uzvarētāju ko- 
manda – Saulkrasti vai Zvejniek-
ciems. Balva turpmāk atradīsies 
attiecīgajā sporta bāzē.

Notiks pašpatēriņa zvejas 
tiesību izsole
Pamatojoties uz Ministru kabineta 11.08.2009. noteikumu Nr. 918 
„Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un 
zvejas izmantošanas kārtību” 33. punktu, pašpatēriņa zvejas tiesību 
nomas slēgta izsole zvejai Rīgas līcī Saulkrastu novada teritorijā ar 
lucīšu murdu notiks 19. februārī plkst. 10 Saulkrastu novada domē, 
Raiņa ielā 8, Saulkrastos, 200. telpā, 2.stāva zālē.
 Ar pašpatēriņa zvejas tiesību nomas izsoles nolikumu var iepa-
zīties domē, Raiņa ielā 8, Saulkrastos, 102. telpā, domes mājaslapā 
www.saulkrasti.lv. 

Notiks rūpnieciskās zvejas 
tiesību izsole
Pamatojoties uz Ministru kabineta 11.08.2009. noteikumu Nr. 918 
„Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un 
zvejas izmantošanas kārtību” 33. punktu, rūpnieciskās zvejas tiesību 
nomas slēgta izsole juridiskām personām zvejai Rīgas līcī Saulkrastu 
novada teritorijā ar zivju murdu notiks 19. februārī plkst. 12 Saulkras-
tu novada domē Raiņa ielā 8, Saulkrastos, 200. telpā, 2. stāva zālē.
 Ar rūpnieciskās zvejas tiesību nomas izsoles nolikumu var iepa-
zīties domē, Raiņa ielā 8, Saulkrastos, 102. telpā, domes mājaslapā 
www.saulkrasti.lv.

Apstiprināts projekts 
„Vieglatlētika vieno 
visus: veni, vidi, vici”

 Janvārī Saulkrastu pašvaldī-
bas policijas darbinieki saņēmuši  
34 izsaukumus, par dažādiem 
pārkāpumiem aizturētas 12 per-
sonas. 10 no tām tika nogādātas 
Rīgas reģiona pārvaldes Saulkras-
tu policijas iecirknī tālāku darbī-

bu veikšanai, 2 - viņu dzīvesvietā.
 Sastādīti 4 administratīvā pār-
kāpuma protokoli: 1 par apstā-
šanās un stāvēšanas noteikumu 
pārkāpšanu un 3 par alkoholisko 
dzērienu lietošanu sabiedriskā 
vietā un atrašanos sabiedriskās 

vietās reibuma stāvoklī.
 Vienā gadījumā sniegta palī-
dzība Neatliekamās medicīniskās 
palīdzības dienesta brigādei.

Guntis Vinteris, 
pašvaldības policija

Pašvaldības policijas paveiktais 
janvārī

http://www.saulkrasti.lv
http://www.saulkrasti.lv/
http://www.saulkrasti.lv/
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2016. gada vasaras sezonas 
noslēgumā Saulkrastos, 
Baltās kāpas apkārtnē plānota 
neparasta dabas objekta – 
Dabas dizaina parka – izveide. 
Parks iecerēts kā sabiedrību 
piesaistošs objekts, kas izglītos 
par saudzīgu cilvēku rīcību 
pret vietējām dabas vērtībām, 
skaidros, kas ir ekosistēmu 
pakalpojumi un mazinās 
apmeklētāju radīto ietekmi 
uz apkārtnes ekosistēmu. 
Dizaina parka koncepcijas 
izstrādei priekšlikumus 
iesniedz arī Latvijas augstskolu 
studenti. Tāpēc 14. janvārī 
Rīgas Tehniskā universitātes 
(RTU) telpās notika vairāku 
Latvijas augstskolu studentu 
prezentācijas, kas ietvēra 
unikālas idejas Saulkrastu 
Baltās kāpas apkārtnes 
labiekārtošanai un Dabas 
dizaina parka objektu izveidei.

 Pasākuma laikā prezentācijas 
sniedza RTU Arhitektūras un pil-
sētbūvniecības katedras studenti, 
Latvijas Lauksaimniecības uni-
versitātes (LLU) Ainavu arhitek-
tūras un plānošanas programmas 
studenti, kā arī Latvijas Mākslas 
akadēmijas (LMA) Dizaina noda-
ļas studenti.
 LLU un RTU studenti prezen-
tēja savu redzējumu par Dabas di-

Studenti līdzdarbojas unikāla dabas 
dizaina objekta tapšanā Saulkrastos

zaina parka telpisko plānojumu, 
Baltās kāpas teritorijas izman-
tošanas un attīstības aspektiem. 
Savukārt LMA studenti sniedza 
savu vīziju par dizaina parkā ie-
kļaujamajiem mākslas objektiem, 
informatīvajām zīmēm un dizai-
nu. 
 RTU studentu ieteikumu vidū 
bija Baltās kāpas apkārtnes celi-
ņu izveide bez pakāpieniem, tiltu 
izveide, kas sastāvētu no dažāda 
augstuma gaismas kubiem - sau-
les kolektoriem, kas atrastos virs 
vai zem ūdens līmeņa. Tāpat stu-
denti ieteica risinājumus celiņu 
iezīmēšanai un apkārtnē esošo 
liepu izcelšanai, izmantojot da-
žādus oriģinālus gaismas efektus. 
Studenti arīdzan prezentēja ide-

Šī gada sākumā darbu sāka vie-
notais valsts un pašvaldības 
klientu apkalpošanas centrs, kur 
iespējams saņemt pieprasītākos 
valsts pārvaldes un pašvaldības 
pakalpojumus Kopš centra at-
klāšanas pieņemts vairāk nekā 
60 iesniegumu, katru dienu tiek 
sniegtas konsultācijas. 
 Vēršam uzmanību, ka klien-
tu apkalpošanas speciālistam 
nav iespēju piekļūt valsts snieg-
to pakalpojumu datubāzēm un 
sniegt precizējošu informāciju. 
Piemēram, ja nepieciešams uz-
zināt pensijas apmēru, personīgi 
jāvēršas kādā no Valsts sociālās 
apdrošināšanas nodaļām vai tas 
jādara elektroniski, izmantojot 
e-pakalpojumus.
 Ņemot vērā, ka centrs darbī-
bu sācis nesen un darba procesā 
iespējamas īslaicīgas nepilnī-
bas, kā arī, lai ietaupītu laiku 
un izvairītos no pārpratumiem, 
aicinām apmeklētājus pirms 
došanās uz centru, neskaidrību 
gadījumā vispirms sazināties 
ar klientu apkalpošanas speci-
ālistu pa tālr. 67142530, e-pasts  
kac@saulkrasti.lv. Pašlaik valsts 
institūciju pieejamo pakal-
pojumu klāsts ir ierobežots, 

bet attīstoties tas tiks paplaši- 
nāts.

 Apkalpošanas centrā tiek 
sniegti šādi valsts iestāžu pakal-
pojumi
 Valsts ieņēmumu dienests 
pieņem iesniegumu:
l par elektronisko algas nodokļa 
grāmatiņu,
l par iedzīvotāju ienākuma no-
dokļa atvieglojumu reģistrēšanu 
vai anulēšanu,
l elektroniskās deklarēšanas sis-
tēmas (EDS) lietošanai,
l pieņem Gada ienākumu dek-
larāciju (taču netiek sniegtas kon-
sultācijas par deklarācijas aizpil-
dīšanu), sniedz atbalstu darbā ar 
EDS un e-pakalpojumu izmanto-
šanā.
 Valsts sociālās apdrošināša-
nas aģentūra pieņem iesniegu-
mu šādu pabalstu saņemšanai:
l apbedīšanas pabalsts,
l bezdarbnieka pabalsts,
l bērna invalīda kopšanas pa-
balsts,
l bērna kopšanas pabalsts,
l bērna piedzimšanas pabalsts;
l ģimenes valsts pabalsts,
l invaliditātes pensija,
l maternitātes pabalsts,

l pabalsts invalīdam, kuram ne-
pieciešama kopšana,
l pabalsts transporta izdevumu 
kompensēšanai invalīdam, kuram 
ir apgrūtināta pārvietošanās,
l paternitātes pabalsts,
l slimības pabalsts,
l valsts sociālā nodrošinājuma 
pabalsts,
l vecāku pabalsts,
l vienreizējs pabalsts mirušā 
laulātajam (pensionāram).
 Pieņem iesniegumu:
l pārmaksāto sociālās apdroši-
nāšanas iemaksu atmaksāšanai,
l brīvprātīgi apdrošinātās per-
sonas reģistrācijai,
l valsts fondētās pensijas (pen-
siju 2. līmeņa) kapitāla līdzekļu 
pārvaldītāja un ieguldījumu plā-
na maiņai,
l valsts fondēto pensiju shēmas 
(pensiju 2.līmeņa) dalībnieka re-
ģistrācija un ieguldījumu plāna 
izvēlei.
 Sniedz informāciju:
l par sociālās apdrošināšanas 
iemaksām un apdrošināšanas pe-
riodiem,
l par reģistrēto darba stāžu (līdz 
1996. gadam),
l par piešķirtās pensijas, pabal-
sta un atlīdzības apmēru,

l par izmaksai nosūtīto pensiju, 
pabalstu un atlīdzību,
l par VSAA ieturēto ienākuma 
nodokli,
l par prognozējamo vecuma 
pensijas apmēru,
l par izmaksātajiem pabalstiem, 
pensijām, atlīdzībām un ieturēto 
ienākumu nodokli (ienākumu 
deklarēšanai),
l par apdrošinātās personas 
pensijas kapitālu,
l par valsts fondēto pensiju shē-
mas dalībnieka reģistrāciju un ie-
guldījuma plāna izvēli,
l par ieturējumiem no izmaksā-
jamās pensijas/pabalsta/atlīdzī-
bas,
l par valsts fondēto pensiju shē-
mas (pensiju 2.  līmeņa) līdzekļu 
pārvaldītāja un ieguldījuma plāna 
maiņu.
	 Veic valsts fondēto pensiju 
shēmas (pensiju 2.  līmeņa) dalīb-
nieka konta izrakstu.

Uzmanību!
 Ārstniecības čeki, kas saistīti ar 
arodslimību un nelaimes gadīju-
mu darbā, kā arī iesniegums valsts 
atbalsta ar celiakiju slimiem bēr-
niem piešķiršanu netiek pieņemts. 
Čeki un minētais iesniegums jāno-

sūta pa pastu VSAA vai personīgi 
jānogādā tuvākajā VSAA nodaļā.

 Nodarbinātības valsts aģen-
tūra (NVA)
l sniedz konsultācijas par NVA 
e-pakalpojumiem (CV un vakan-
ču portāls, karjeras pakalpojumi, 
informatīvās dienas e-versija, 
elektroniskās bezdarbnieku klasi-
fikācijas un profilēšanas metode, 
apmācību monitorings, darba tir-
gus prognozes).
 Valsts darba inspekcija (VDI)
l sniedz konsultācijas par VDI 
sniegtajiem e-pakalpojumiem.
 Uzņēmu reģistrs (UR)
l sniedz konsultācijas par UR 
e-pakalpojumu „Reģistrācija Uz-
ņēmumu reģistra vestajos reģis-
tros” un „Izziņu pieprasīšana no 
Uzņēmumu reģistra vestajiem 
reģistriem”, kas izvietoti vienota-
jā valsts un pašvaldību pakalpoju-
mu portālā www.latvija.lv, lietoša-
nu.
 Pilsonības un migrācijas lietu 
pārvalde (PMLP)
l sniedz konsultācijas par PMLP 
sniegtajiem e-pakalpojumiem.
 Valsts zemes dienests (VZD)
l sniedz konsultācijas par VZD 
sniegtajiem e-pakalpojumiem.

Klientu apkalpošanas centrā 
pieejamie valsts pakalpojumi

jas Baskāju takas izbūvei, aicināja 
Dabas dizaina parkā ieviest koka 
elementus, atdarinot dzīvās da-
bas formas, savukārt no teritorijā 
esošās tualetes izveidot kafejnīcu 
ar jumta terasi un riteņu, slēpju 
nomu. 
 LLU studenti rekomendēja 
veidot velonovietnes, kā arī iero-
bežot gājēju plūsmu ar apstādīju-
miem un informācijas stendiem. 
Tāpat studentu vidū radās ideja 
vietas, kur plaši izbradāta zem-
sedze, izmantot mākslas objektu 

izveidei un, piemēram, uz esoša-
jiem pauguriem veidot apskates 
punktus, kā arī aizpildīt tās ar ap-
stādījumiem, soliņiem un māks-
las objektiem. Studenti arīdzan 
ieteica koriģēt apstādījumu sugu 
sastāvu un invazīvos stādījumus 
nomainīt ar piemērotākiem. LLU 
studentu priekšlikumu vidū pavī-
dēja arī izteikumi izcelt Vilkaču 
priedi kā dabīgu mākslas objek-
tu, izmantot koku kritalas margu 
vietā, tā vajadzīgajā veidā organi-
zējot apmeklētāju plūsmu, ieviest 
visā apkārtnē vienotu dizainu, kā 
arī noslodzes un postījumu punk-
tos izvietot mākslas objektus. 
 Arī LMA studentu māksli-
nieciskais domu lidojums bija 
ārkārtīgi plašs un parka izveidei 
tika ieteiktas visdažādākās ide- 
jas – cita par citu oriģinālāka. Stu-
dentu ieteikumu vidū bija Dabas 
dizaina parkā ieviest universālus 
un daudzveidīgi izmantojamus 
objektus, kas ir montējami un 
demontējami. Studenti arīdzan 
piedāvāja uzstādīt binokulāru 
stereoskopu, kas vērstu uzmanī-
bu uz Baltās kāpas eroziju un ap-
kārtnes dabas vērtībām.

 LMA studenti Dabas dizaina 
parku iztēlojās kā funkcionālu 
platformu, kas sastāv no dažā-
diem celiņiem ar norāžu sistēmu, 
kurā atrodas gan labierīcības, 
gan meža namiņš. LMA studenti 
uzsvēra, ka vides objekta loma ir 
likt cilvēkam apzināties piederību 
dabai un iespējami saglabāt dabas 
vērtības. Tāpēc daži no ieteiku-
miem bija saistīti ar Baltās kāpas 
aizsardzību, piemēram, lai novir-
zītu cilvēku plūsmu no kāpas uz 
liedagu, studenti piedāvā izveidot 
savdabīgu mākslas objektu “Ne-
drupini balto kāpu – spēlējies 
te!”. Tas sastāvētu no piramīdas 
smilšu birdināšanai un smilšu 
ruļļa, ar kura palīdzību ikviens va-
rētu veidot savu ierakstu smiltīs. 
Studentu ideju vidū bija arī ietei-
kums Dabas dizaina parkā veidot 
objektus no zariem, kas nopīti 
apmeklētāju plūsmas ierobežoša-
nai un piesaistītu ar savdabīgām 
formām. Piemēram, varētu tikt 
izveidota nojume no zariem, lig-
zda piknikam u.tml.
 Plašāka informācija par pro-
jektu - http://ekosistemas.da ba.
gov.lv.

Savas idejas dabas dizaina objektu izveidošanai prezentēja RTU, LLU un 
LMA studenti.

mailto:kac@saulkrasti.lv
http://www.latvija.lv
http://ekosistemas.daba.gov.lv
http://ekosistemas.daba.gov.lv
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Arī šogad Latvijas Nacionālās 
bibliotēkas Atbalsta biedrība iz-
sludina konkursu „Pagasta biblio-
tekārs – gaismas nesējs“ un aicina 
pieteikt aktīvus, radošus un izci-
lus lauku bibliotekārus. Konkurss 
norisināsies devīto reizi. Tā ir 
lasītāju balva un atzinība saviem 
bibliotekāriem. 
 Ik gadu tiek apbalvoti pieci 
bibliotekāri – viens no katra Lat-
vijas reģiona: Kurzemes, Latgales, 
Vidzemes, Zemgales un Rīgas. 
 “Pagasta bibliotekārs – gais-
mas nesējs” ir iespēja atrast un 
izcelt pašaizliedzīgus, darbīgus, 
iedvesmojošus mūsu mazo „gais-
mas piļu” darbiniekus. Pateicoties 
konkursam, visa Latvija var uzzi-
nāt par aktīviem cilvēkiem pagas-
tos, kuri palīdz uzlabot līdzcilvē-
ku ikdienas dzīvi.
 Šogad biedrība aicina lasītājus 
vēstulēs pastāstīt par saviem bib-

Aicina pieteikt aktīvus 
bibliotekārus

liotekāriem, kuri ir entuziasma 
un radošuma pilni, rūpējas par 
saviem lasītājiem, sagaida tos ar 
smaidu, izveidojuši savu biblio-
tēku par vietējo gaismas pili, or-
ganizē pasākumus un apmācību, 
veido pievilcīgu un mājīgu biblio-
tēkas vidi. 
 Pieteikuma vēstules un foto-
grāfijas, kas stāsta par bibliote-
kāra aktivitātēm, biedrība gaidīs 
līdz 1. martam pa pastu (Mūkusa-
las iela 3, Rīga, LV-1048) vai epastā 
gaisma@gaisma.lv. Tuvāka infor-
mācija - 67843767.

LNB Atbalsta biedrība

Saulkrastu Tūrisma informāci-
jas centrs (TIC), atskatoties uz  
2015. gadā paveikto, to vērtē kā 
veiksmīgu. Augusts un septem-
bris kompensēja auksto jūniju. 
 Apkopojot Tūrisma Attīstī-
bas valsts aģentūras e-statistikas 
datus, 2015. gadā Saulkrastu TIC 
sabiedriskās ēkas pakalpojumus 
izmantojuši 19  897 (6886 TIC) 
apmeklētāji, kas ir par 6% vairāk, 
salīdzinot ar iepriekšējo gadu.
 Pēc apmeklējuma skaita, pir-
majā vietā ierindojas pašmāju 
tūrists – 4105 (2014.  g. – 3709), 
otrajā – Krievijas 1129 (2014.  g. –  
1232), trešajā - Lietuvas 460 
(2014. g. - 344), ceturtajā – Vācijas 
413 (2014. g. - 369), piektajā Igau-
nijas 183 (2014. g. - 103) un sesta- 
jā – tūristi no Francijas - 77. So-
mijas tūristu skaits sarucis vairāk 
nekā uz pusi – 36 (2014. g. – 84). 
Neņemot vērā sliktos laikapstāk-
ļus, tūristu skaits kopumā pieau-
dzis, jo īpaši - vietējo, Lietuvas, 
Vācijas, Igaunijas, Polijas, kā arī 
Beniluksa valstu, Spānijas un 
Francijas tūristu skaits, bet krities 

apjoms no Krievijas un Somijas. 
 Aizvien vairāk ceļotāju labprāt 
apvieno atpūtu ar pasākumu ap-
meklēšanu, kā arī palielinājies 
ģimeņu skaits, kuri ceļo kopā ar 
maziem bērniem. Līdz ar to au-
dzis pieprasījums pēc ģimenēm 
ar bērniem draudzīgām tūrisma 
mītnēm, kafejnīcām un atpūtas 
vietām. Aizvien lielāku populari-
tāti iegūst tirdziņi, kur var iegādā-
ties Latvijas amatnieku, mājražo-
tāju un zemnieku produkciju.
 2015.  gadā gadā Saulkras-
tos darbu sāka SUP dēļu noma 
“EasySUP.lv”, kuras pakalpoju-
mus labprāt izmantoja peldvietas 
“Centrs” apmeklētāji. Saulkrastu 
novadā tika atvērtas divas jaunas 
naktsmītnes - viesu māja “Gāles” 
un viesnīca “SunnyDune”, di-
vas jaunas kafejnīcas – “Cietais 
rieksts” un “Lagūna”, mūzikas 
kluba “Katrīnbāde” nedēļas noga-
les bārs “Mariachi Bar”, restorāns 
“SunnyDune”, kā arī darbu sāka 
“Katrīnbādes plača tirgus”.
 TIC pieprasītākā informācijas 
tematika bija bezmaksas kartes 

un brošūras par apskates objek-
tiem, pasākumiem, naktsmīt-
nēm, ēdināšanu, aktīvo atpūtu, 
sabiedrisko transportu, interneta 
pieejas vietām, izklaidi un svinību 
vietām. Liela interese bijusi par 
novada sarīkojumu informāciju.
 2015. gada www.visitsaulkras-
ti.lv lapu apmeklēja gandrīz uz 
pusi vairāk interesentu nekā 
2014.  gadā - 32  311 (2014.g. - 
19  030). Kopējais apmeklējumu 
skaits – 42 105 (2014. g. - 25 587). 
 Saulkrastu TIC darbs sociāla-
jos tīklos 2015. gadā novērtēts arī 
Latvijas Zīmolu topā www.zimo-
lutops.lv. Saulkrastu TIC sociālo 
tīklu profiliem sekotāju skaits: 
l www.draugiem.lv/saulkrastic - 
781 (2014. g.- 747)
l www.facebook.com/saulkrasti – 
4996 (2014. g. -1573)
l www.twitter.com/saulkrastic – 
2270 (2014. g. - 2039)
l instagram.com/saulkrastic – 
1120 (2014. g. - 469).
 Visstraujāk augošais sekotāju 
skaits ir Facebook un Instagram. 
 2015. gadā izdota Saulkras-

tu pilsētas un novada karte (LV/
ENG un DE/RU, tirāža 10 000) 
un sarīkojumu plāns (LV, RU, 
ENG, DE, tirāža 4000). Atkārtoti 
izdota karte par Saulkrastu nova-
da kultūrvēsturisko mantojumu. 
Visas izdotās brošūras lejupielā-
dei pieejamas www.visitsaulkras- 
ti.lv sadaļā „Piedāvājam”.  Vasa-
ras sezonas sākumā izveidota 
virtuālā tūre (360 grādu ainas) ar 
Saulkrastu novada apskates ob-
jektiem – Balto kāpu, Jūras parku, 
Neibādes parku – integrēta www.
visitsaulkrasti.lv un Facebook lapā.
 Saulkrastu novadā iepriekšējās 
vasaras sezonas sākumā uzstādīti 
divi tūrisma informācijas stendi 
apvedceļa Via Baltica stāvlauku-
mos Kurši. Sadarbībā ar Saulkras-
tu novada PA „Saulkrastu kultūras 
un sporta centrs” un Pašvaldības 
īpašumu apsaimniekošanas no-
daļu sagatavoti un uzstādīti divu 
vēsturisko centru – Pēterupes un 
Neibādes – informācijas stendi.
 Klastera “Saviļņojošā Vidzeme” 
ietvaros 2015. gadā sagatavota un 
izdota Vidzemes piekrastes karte 

tūristiem latviešu, krievu un an-
gļu valodā (tirāža 40 000).
 Sadarbībā ar karšu izdevniecī-
bu “Jāņa sēta” sagatavota mobilā 
aplikācija “Vidzeme Coast”. Tā 
pieejama latviešu, krievu un angļu 
valodā un tajā pārskatāmi un ērti 
iespējams atrast informāciju par 
676 objektiem un pakalpojuma 
sniedzējiem Alojas, Carnikavas, 
Limbažu, Salacgrīvas un Saulkras-
tu novadā. Katram apskates ob-
jektam kartē pieejams apraksts, 
kontaktinformācija un fotoattēli. 
Kartē attēloti arī maršruti auto-
braucējiem, kājāmgājējiem, laivo-
tājiem un velobraucējiem, kā arī 
informācija par pasākumiem visā 
„Saviļņojošās Vidzemes” teritori-
jā. Aplikācija pieejama bezmaksas 
lejupielādei GooglePlay veikalā 
Android operētājsistēmas viedtāl-
ruņiem un planšetēm.
 Klastera “Saviļņojošā Vidzeme” 
Facebook profils - www.facebook.
com/VidzemeCoast.

Gita Memmēna, 
Saulkrastu TIC

Tūrisma Attīstības valsts aģentūra 
uztur un attīsta Latvijas oficiālo 
tūrisma portālu www.latvia.travel, 
t.sk. plašu datubāzi ar tūrisma ap-
skates vietām, naktsmītnēm, ēdi-
nāšanas uzņēmumiem, tūrisma 
informācijas centriem (TIC), me-
dicīnas pakalpojumu sniedzējiem. 
 Datubāze regulāri tiek atjau-
nota un papildināta sadarbībā 
ar tūrisma asociācijām, tūrisma 
informācijas centriem, tūrisma 
objektu īpašniekiem un uzņēmē-
jiem. Ja esat šo uzņēmumu/orga-
nizāciju vidū, jums ir iespēja bez 
maksas pievienot un aktualizēt 
informāciju portālā www.latvia.
travel.
 Prasības, kādā veidā un formā 
jāiesniedz informācija, aprakstīta 
saitē www.tava.gov.lv/lv/informa-
cijas-ievietosana.

 Atcerieties, ka informāciju ne-
pieciešams sagatavot ne vien lat-
viski, bet arī svešvalodās. Latvia.
travel mājaslapa piedāvā informā-
ciju krievu, angļu, vācu, igauņu, 
zviedru, somu, lietuviešu un japā-
ņu valodā.
 Saulkrastu tūrisma informāci-
jas centrs aicina novada uzņēmē-
jus, kuru darbība tieši vai netieši 
ir saistīta ar tūrismu, izvērtēt 
līdzšinējo darbību un būt atvēr-
tiem jauniem sadarbības veidiem 
tūrisma jomā. Ja jūsu piedāvātais 
produkts vai pakalpojums būtu 
interesants un saistošs plašākai 
auditorijai, lūk, dažas no sadarbī-
bas iespējām!
 Šis ir īstais laiks izvērtēt publis-
ki pieejamo informāciju par savu 
uzņēmumu www.visitsaulkrasti.
lv. Ja ir mainījusies kontaktinfor-

mācija vai piedāvāto pakalpoju-
mu klāsts, lūdzam sazināties ar 
Saulkrastu TIC speciālistiem. Jo 
īpaši uzņēmēji aicināti pievērst 
uzmanību sava objekta fotogrā-
fijām un iesūtīt TIC kvalitatīvas, 
izteiksmīgas fotogrāfijas, ko var 
izmantot jaunu tūrisma bukletu 
un ceļvežu gatavošanā.
 Ja piedāvātais pakalpojums 
ir aktuāls ne tikai vietējam ceļo-
tājam, bet arī ārvalstu tūristam, 
informācijai jābūt pieejamai arī 
svešvalodās, tāpēc aicinām iztul-
kot informāciju vismaz krievu, 
angļu un vācu valodā.
 Lai spriestu par tendencēm tū-
risma jomā, nepieciešami statis-
tikas dati, ko TIC analizē divreiz 
gadā – pēc tūrisma sezonas un 
par aizvadīto gadu, tāpēc aicinām 
tūrisma pakalpojumu sniedzējus 

veikt tūrisma grupu un arī indi-
viduālo apmeklētāju uzskaiti, kas 
noderēs kopējās situācijas attē-
lošanā. Datus lūgums nosūtīt uz  
e-pastu tic@saulkrasti.lv.
 TIC iespējams bez maksas 
izvietot savus informatīvos ma-
teriālus – bukletus, kartes, skrej-
lapas, kā arī izvietot vizuālo infor-
māciju informatīvajā ekrānā.
 Ja rīkojat kādu publisku 
pasākumu vai esat sagatavo-
juši kādu jaunu, īpašu piedā-
vājumu un vēlaties plašāku publi-
citāti, informējiet TIC, rakstot uz  
tic@saulkrasti.lv un ziņa tiks ievie-
tota mājaslapā www.visitsaulkrasti.
lv valodā, kādā informācija ie-
sūtīta. Informāciju par sarīkoju-
miem iespējams publicēt arī TIC 
sociālajos tīklos: facebook.com/
Saulkrasti, draugiem.lv/Saulkrastic, 

twitter.com/Saulkrastic, instagram.
com/Saulkrastic, kā arī izsūtīti tū-
risma nozari pārstāvošiem plašsa-
ziņu līdzekļiem.
 Lūgums izvērtēt savu uzņē-
mumu darbību sociālajos tīklos 
un pārliecināties, vai regulāri tiek 
ievietota informācija, kā arī infor-
mēt TIC par datumiem, kad at-
sāks darbību vasaras kafejnīcas un 
naktsmītnes. 
 Ja vēlaties saņemt regulāru 
informāciju par TIC darbiem 
un aktualitātēm, dariet to zinā-
mu centra speciālistiem, atsūtot  
e-pastu uz tic@saulkrasti.lv.
 Saulkrastu TIC gaidīs jūsu 
priekšlikumus, ierosinājumus 
un sadarbības piedāvājumus: 
e-pasts tic@saulkrasti.lv, tālru-
nis 67952641, adrese Ainažu iela 
13b, www.visitsaulkrasti.lv.

Saulkrastu TIC 2015. gads skaitļos un darbos

Informācija Saulkrastu tūrisma pakalpojumu sniedzējiem

Janvārī Saulkrastu kamaniņu 
braucēji startēja divos Pasaules 
kausa posmos un Eiropas 
čempionātā.

5. pasaules kausa posms notika 
Altenbergā Vācijā, kas vienlaikus 
bija arī Eiropas čempionāts. Anda 
Upīte izcīnīja 4. vietu jaunietēm 
5. Pasaules kausa posmā, savu-
kārt Kendija Aparjode izcīnīja  
5. vietu Pasaules kausā juniorēm 
un 5. vietu Eiropas čempionā-
ta juniorēm. Kristers Aparjods 
izcīnīja bronzas medaļu Pasau-
les kausa posmā un attiecīgi arī  
3. vietu Eiropas čempionātā.
 Laima Ose ierindojās 20. vietā 
jaunietēm, un Gunārs Bergs ieņē-
ma 16. vietu junioru konkurencē. 
Komandu sacensībās, kur startē-
ja Kendija, Kristers un divnieku 
ekipāža Kaspars Šlahota un Ak-
sels Tupe, mūsu komanda ieguva  
4. vietu.
 Noslēdzošais Pasaules kausa 

Jauns gads - jauni sasniegumi

posms šajā sezonā notika Vācijas 
trasē Oberhofā, kur vislabāk vei-
cās Kendijai - izcīnīta 4. vieta ju-
niorēm, Kristers ieņēma 6. vietu, 
Anda ierindojās 11. vietā un Lai-
ma - 35. vietā jaunietēm. 
 Diemžēl Kristera 6. vieta lie-
dza viņam iegūt Pasaules kausu 
kopvērtējumā. Līdz pat pēdējam 
posmam Kristeram norisinājās 

spraiga cīna ar austriešu sportis-
tu. Rezultātā austriešu sportists 
Jonass Mullers izcīnīja Pasaules 
kausu un Kristeram nācās samie-
rināties ar 2. vietu kopvērtējumā. 
Kendija noslēdza Pasaules kausa 
posmus ar 6. vietu kopvērtējumā.

Aiva Aparjode, 
BJKSS 

Saulkrastieši Altenbergā.
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Saulkrastu Bērnu un jauniešu 
dienas centrs „Saulespuķe” sadar-
bībā ar Saulkrastu sociālo dienes-
tu piedāvā pusaudžu vecākiem 
apgūt jaunas prasmes un zināša-
nas apmācību programmā „Ceļ-
vedis, audzinot pusaudzi” (CAP). 
Programmā vecāki iegūs labāku 
izpratni par sava pusaudža ve-
cumposma īpatnībām, iemācīsies 
pieņemt tās un veidot veselīgu 
komunikāciju ar savu bērnu.
 Programma ietver 10 nodarbī-
bas:
1. Ievads CAP programmā;
2.  Pusaudžu un vecāku tiesības, 
pienākumi un atbildība;
3. Vecāku un pusaudžu savstarpē-
jās attiecības un komunikācija;
4. Veselīgs dzīvesveids;
5. Pusaudžu seksualitāte;
6. Pusaudžu sociālās prasmes;
7. Emociju pašregulācija;
8. Disciplinēšana;
9. Dzīves prasmes;
10. Rūpes par sevi.
 Katra nodarbība ilgst 2 - 2,5 
stundas. 

 Nodarbības vada Saulkrastu 
Bērnu un jauniešu dienas cen-
tra „Saulespuķe” vadītāja Ingūna 
Feldmane un Zvejniekciema vi-
dusskolas sociālā pedagoģe Sigita 
Kliedere.
 Apmācības programma CAP 
izstrādāta nodibinājumā „Centrs 
Dardedze” sadarbībā ar Rīgas 
Sociālā dienesta speciālistiem 
2013. gadā un ir vienīgā šāda veida 
programma pusaudžu vecākiem 
Latvijā. 2013. gadā vienas no pir-
majām Latvijā ieguvām sertifikā-
tu vadīt šīs grupas, to divus gadus 
veiksmīgi darām savā Saulkrastu 
novadā. 
 Nodarbības plānotas otrdienās 
vai ceturtdienās (pēc vienošanās) 
no plkst. 18.00 līdz 20.30 Bērnu 
un jauniešu dienas centrā ”Sau-
lespuķe” Raiņa ielā 7, Saulkrastos.
 Pirmā tikšanās 3.  martā 
plkst. 18.00.
 Pieteikties pa tālruni - Ingūna 
Feldmane 29445270, Sigita Klie-
dere 29998115 vai rakstīt inguna.
feldmane@saulkrasti.lv.

Zeme vēl dus ziemas miegā, 
dabā valda gadalaiku juceklis, 
bet gaisā jau virmo pavasara 
vēsmas, kas pārņem cilvēku 
prātus, kas sirdīm liek pukstēt 
straujāk. 

Savāds sajūtu virpulis ir izskrē-
jis cauri Saulkrastu vidusskolas  
12. klasei, mūsu topošajiem ab-
solventiem, kas nu jau ir aplieci-
nājuši savu piederību Saulkrastu 
vidusskolai, saņemot skolas dāvi-
nātus sudraba žetona gredzenus 
ar iegravētu Saulkrastu vidus-
skolas simboliku. Apgredzenota 
tika arī klases audzinātāja Velta 
Kalnakārkle, kura četrus gadus 
ir bijusi stingra, prasīga, bet arī 
ārkārtīgi pretimnākoša. 12. klasei 

direktora kabinets visus šos ga-
dus ir bijis atvērts, tur viņi varēja 
iet un nākt bez uzaicinājuma, kā 
neviens cits skolēns, tur bija ie-
spēja saņemt zibenīgu problēmu 
risinājumu, atbildes uz drosmī-
giem jautājumiem, tur bija droša 
un saprotoša aizmugure, kas ļāva 
skolēniem justies skolā pārlieci-
noši.
 Ir saņemti žetoni - piederības 
zīme skolai, kas atkal uz mūžu 
ierakstīta Saulkrastu vidussko-
las 13 jauniešu biogrāfijās. Nav 
svarīgi, vai savu piemiņas žetonu 
viņi nesās kā ikdienas rotu, vai 
kā atmiņu sirdī. Svarīga ir apzi-
ņa, ka viņi vienmēr būs piederīgi 
mūsu skolas saimei, un tas vieno 
visus Saulkrastu vidusskolas ab-

solventus. Žetons - vai tas nav 
apliecinājums labi padarītam 
darbam? Žetonu vakars ir apstā-
šanās brīdis pirms eksāmeniem, 
pirms izlaiduma, lai kopā būša-
nas mirklī vēlreiz izjustu skolas 
svētku garšu, lai uz skolas ska-
tuves dēļiem izdziedātu jaunības 
prieku, romantiku, lai izspēlētu 
skolas jokus un dalītu sirsnīgus 
pateicības vārdus skolotājiem 
un vecākiem. Paldies jaukajiem 
12.  klases skolēniem un klases 
audzinātājai V.  Kalnakārklei par 
vēl vieniem skaistiem un sirsnī-
giem svētkiem pelēkajā ziemas 
mijkrēslī!

Linda Lapiņa, 
Saulkrastu vidusskola

Janvāra barikāžu 
aizstāvju atceres laiks

Šogad janvārī Zvejniekciema 
vidusskolā uzmanība 
tika pievērsta izglītojamo 
patriotisma un valstiskās 
identitātes apziņas 
stiprināšanai, jo izglītības 
iestādē notika 1991. gada 
barikāžu aizstāvju atcerei 
veltīti pasākumi. 

Atcerēties janvāra notikumus 
pirms 25 gadiem aicināja Latvijas 
Tautas frontes bijušais priekš-
sēdētājs Romualds Ražuks, kurš 
tikšanās laikā Zvejniekciema vi-
dusskolā 8. - 12. klases skolēniem 
skaidroja gan 1991. gadā izvei-
dojušos vēsturisko situāciju, gan 
stāstīja par iedzīvotāju atsaucību, 
organizētību, drosmi un pašaiz-
liedzību, lai nosargātu Latvijas, 
savas tēvzemes, tikko atgūto ne-
atkarību. 
 Lai izjustu barikāžu laika 
gaisotni, 1. - 12.  klases skolēni 
apmeklēja Barikāžu muzeja au-
tobusu Ikarus, kas 26. janvārī 
tika novietots pie Zvejniekciema 
vidusskolas. Šajā muzeobusā ie-
kārtota ekspozīcija. To aplūkojot 
un klausoties gidu stāstījumā, kas 

tika ilustrēts ar dažādiem video 
un audio ierakstiem, skolēniem 
bija iespēja vēlreiz atcerēties gal-
venos barikāžu laika notikumus. 
Muzeobusā varēja aplūkot bari-
kāžu izvietošanas maketu, bari-
kādēs izmantotos priekšmetus –  
termosus, rācijas, plakātus, vi-
deokameras, gāzmaskas un citus 
eksponātus, kā arī īpaši atlasītas 
fotogrāfijas. Barikāžu muzeja au-
tobusā skolēniem bija iespējams 
sajust reālo tā leģendārā laikmeta 
elpu.
 Par barikāžu trauksmaino lai-
ku un tā atceres 25.  gadadienu 
atgādināja arī skolas vestibilā iz-
vietotās instalācijas – simbolisks 
ugunskurs, kura fonā redzami 
tumši cilvēku silueti. 
 Barikāžu atceres laiks pagājis, 
bet tajā uzzinātais un piedzīvotais 
atbalsosies Zvejniekciema vidus-
skolas skolēnu domās, jo, pieda-
loties Barikāžu aizstāvju atceres 
dienu pasākumos, manuprāt, 
katrs sev pajautāja: „Ko man no-
zīmē mana Latvija?” Atbilde ir...

Valda Tinkusa, 
Zvejniekciema vidusskola

25. janvārī Zvejniekciema vidus-
skolas bibliotēkā uz skatuves ru-
nas konkursu pulcējās 12 skolēni. 
Konkursa mērķis – izvirzīt labā-
kos dalībniekus Pierīgas skolu 
skatuves runas un mazo formu 
uzvedumu konkursa I atlases 
kārtai, kas 5. februārī notika Ro-
pažos. 
 Lai piedalītos skatuves runas 
konkursā, skolēniem bija jāiemā-
cās viens dzejolis un prozas darbs 
vai tā fragments, kurā, izmantojot 
vārda mākslas spēku, bija jāatklāj 
tēma par valodu, ģimeni, dzimto 
novadu, brīvību un tēvzemi. 
 Zvejniekciema vidusskolā 
konkursa dalībnieku sniegums 
tika vērtēts četrās grupās: 1.  kl.,  
2., 3. kl., 4. - 6. kl. un 7.- 9. kl. gru-
pā. Konkursa žūrija noklausījās 
ļoti emocionālus, pārliecinošus, 
interesantus skolēnu priekšne-
sumus, bet 1.  atlases kārtai tika 
izvirzīta Kate Eglīte (1.kl.), Šarlote 
Firsta (2.kl.), Viktorija Graubiņa 
(5.kl.) un Kārlis Taube (9.kl.). 

Skolēni un skolotāji ar bijušo LTF priekšsēdētāju R.Ražuku. Foto no 
Zvejniekciema vidusskolas arhīva.

Skatuves runas konkurss

Elizabete Levina, Alise Kreitenberga, Kate Eglīte, Alise Osmane, Šarlote 
Firsta. 2. rindā no kreisās: Kristers Karlsons, Artūrs un Kārlis Taubes, 
Linda Elīza Zaķe, Haralds Kūliņš-Priede, Monika Luīze Kļaviņa, Viktorija 
Graubiņa. Foto no Zvejniekciema vidusskolas arhīva.

 Visi skatuves konkursa da-
lībnieki balvā saņēma diplomus. 
Paldies skolotājiem un vecākiem 
par skolēnu sagatavošanu kon-
kursam! Lai veiksmīgs starts Pie-

rīgas skolu skatuves runas kon-
kursā!

Valda Tinkusa, 
Zvejniekciema vidusskola

Saņemta piederības 
zīme skolai

Topošie absolventi un V. Kalnakārkle. Foto: G. Sakārnis.

Aicina uz nodarbībām 
pusaudžu vecākus
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Ģenerālis Jānis Balodis un Elvīra Balode Saulkrastos 1959. gada septembrī. 
Foto: V. Caune.

Jānis Balodis Saulkrastos  
1959. gada septembrī.

Saulkrastos 1962. gadā. No kreisās 
Elvīra Balode, Jānis Balodis, 
ģenerāļa Jāņa Franča kundze.

Pirms 135 gadiem dzimis 
Latvijas atbrīvošanās cīņu 
dalībnieks, triju Lāčplēša 
Kara ordeņa šķiru kavalieris, 
virspavēlnieks, kara ministrs un 
15. maija apvērsuma dalībnieks 
Jānis Balodis. Saulkrastiem 
pieder ģenerāļa Jāņa Baloža 
pēdējo dzīves gadu vasaras  
no 1959. gada līdz 1965. gada  
8. augustam.

Jānis Balodis dzimis 1881.  gada 
20. februārī Valkas apriņķa Trikā-
tas pagasta „Vēžniekos” – senču 
mītnē kopš 17. gadsimta. Amatnie-
ka dēls aug vienkāršībā un saticī-
bā. Ziemā mācās skolās, bet vasarā 
iet ganu gaitās.
 1890.  gadā deviņu gadu ve-
cumā iestājas Trikātas draudzes 
skolā, ko beidz 1897.  gadā. Pa-
beidzis Trikātas draudzes skolu,  
18 gadu vecumā sāk karavīra gaitas 
Kauņā - 110. Kumas kājnieku pul-
kā, tad Viļņas karaskolā, ko beidz 
1902. gadā. No 1902. līdz 1904. ga-
dam ir virsnieks 100.  Ostrovas 
kājnieku pulkā Daugavpils cietok-
snī. J. Balodim vienmēr ir spēcīga 
vēlēšanās karavīra gaitās atrasties 
dzimtenes tuvumā. 1904.  gadā 
viņš piedalās krievu-japāņu karā 
un 1905. gada februārī pie Juhan-
tunas sādžas tiek smagi ievainots 
kreisajā rokā un plecā. 
 Pirmajam pasaules karam sā-
koties, J.  Balodis uz fronti dodas 
kā rotas komandieris. 1915.  gadā 
februāra kaujās Augustovas me-
žos tiek ievainots un krīt gūstā. 
J. Balodis turpat četrus gadus aiz 
dzeloņstieplēm pavada gūstek-
ņu nometnē Vācijā, Silēzijā. Tikai 
1918.  gada novembra revolūcijas 
dienās tiek atbrīvoti gūstekņi un 
viņš atgriežas dzimtenē, kur jau 
proklamēta Latvijas brīvvalsts. Bet 
jaunajai valstij ir vajadzīga sava ar-
mija, kas to aizstāvētu un cīnītos 
par tās brīvību. J. Balodis iestājas 
pirmo brīvības cīnītāju rindās un 
jau 3. decembrī tiek iecelts par Ins-
truktoru rezerves rotas komandie-
ri, ko vēlāk – 1919. gada 10. febru-
ārī - pārdēvē par Neatkarības rotu.
 Par pirmo visu latviešu vienī-
bu komandieri 31.  decembrī ieceļ 
toreizējo apakšpulkvedi Oskaru 
Kalpaku. Pēc O.  Kalpaka traģis-
kās nāves J. Balodis kļūst par Lat-
viešu atsevišķā bataljona, vēlāk 
Dienvidu brigādes komandieri un 
1919. gada 14. martā tika paaugsti-
nāts par pulkvedi. 1919. gada rude-
nī armijas vadībai ir lielas neveiks-

mes kauju stratēģijas veidošanā 
pret Pāvela Bermonta vācu-krievu 
armijas uzbrukumiem Rīgai. No 
virspavēlnieka amata atsakās ģe-
nerālis Dāvids Sīmansons.
 Šajā brīdī augsto virspavēlnieka 
amatu piedāvā J. Balodim. Viņam, 
kurš vēl pirms gada bija tikai kap-
teiņa dienesta pakāpē un koman-
dēja rotu, kurš četrus gadus pava-
dīja vācu gūstā un kauju pieredzi 
Pirmajā pasaules karā iegūt neva-
rēja, kurš bija beidzis tikai divgadī-
gu junkurskolu! Pēc vienas dienas 
pārdomām J. Balodis piekrīt Latvi-
jai visgrūtākā brīdī uzņemties ar-
mijas virsvadību. J. Baloža vadībā 
Latvijas armija sakauj Bermonta 
spēkus pie Rīgas un Kurzemē, sar-
kanarmiju Latgalē, galīgi atbrīvo-
dama Latvijas zemi. 
 Karš ir beidzies, sākas jaunās 
valsts uzbūves darbs. Ģenerālis 
J. Balodis ir rosīgs gan sabiedriska-
jā, gan politiskajā dzīvē. Viņš līdz-
darbojas gan Brāļu kapu komitejā, 
gan Brīvības pieminekļa celšanas 
komitejā, gan Lāčplēša Kara or-
deņa domē. 1925.  gadā viņš kļūst 
par Saeimas deputātu, taču viņam 
ir pretīga partiju tirgošanās, tālab 
vēlāk Saeimu pamet.
 1931.  gadā viņš kļūst par kara 
ministru un šajā postenī viņš bau-
da vislielāko armijas uzticību.
 1934.  gada 15.  maijā piedalās 
Kārļa  Ulmaņa vadītajā valsts ap-
vērsumā, ir viens no tā organizē-
tājiem. Saeima tiek padzīta. Jau-
najā kabinetā ģenerālis patur kara 
ministra posteni un no 1938. gada 
10. februāra kļūst par Valsts prezi-
denta vietnieku.
 Kad 1940. gadā krievi cenšas no 
Latvijas valdības izspiest sev izde-
vīgu militārās bāzes līgumu, kas 
padarītu Latvijas armijas pretoša-
nās iespējas sarkanarmijai gandrīz 
neiespējamas, ģenerālis J.  Balodis 
mēģina šajā līgumā panākt dažus 
grozījumu. Taču tas neizdodas. 
Bet ģenerāļa nelabvēļi šo apstākli 
izmanto, lai J.  Balodi vēlāk patai-
sītu gandrīz vai par nodevēju. Pēc 
konflikta ar Valsts un Ministru 
prezidentu K.  Ulmani, ģenerālis 
1940.  gada 5.  aprīlī tiek atbrīvots 
no kara ministra amata. Tad J. Ba-
lodis nolemj piedalīties Saeimas 
vēlēšanās no Demokrātiskā bloka, 
taču no tā nekas neiznāk, jo vēlē-
šanās drīkst kandidēt tikai viens 
saraksts – komunistu kandidātu 
saraksts. Latvija kļūst par 14. pa-
domju republiku.
 1940.  gada 31. jūlijā ieliktais 

Ģenerālim Jānim Balodim šogad 135 gadi

Ministru prezidenta vietas izpildī-
tājs Vilis Lācis pašrocīgi uzraksta 
rīkojumu par bijušā Latvijas kara 
ministra ģenerāļa J. Baloža un vi-
ņas ģimenes izsūtīšanu no Latvijas 
Padomju Sociālistiskās Republi-
kas. Jau tajā pašā dienā ģenerāli ar 
kundzi arestē un aizved uz Sizraņu 
Krievijā. Līdz 1952. gadam abi dzī-
vesbiedri atrodas dažādos Krievijas 
cietumos. Tikai 1952. gadā notiek 
tiesas prāvas „komēdija”, apsū-
dzētajiem tajā pat nepiedaloties, 
kurā gan J.  Balodim, gan dzīves-
biedrei Elvīrai Balodei par „dzim-
tenes nodevību” katram piespriež 
25 gadus cietumā. 1954. gadā, pēc 
13,5 cietumā pavadītiem gadiem,  
J. Balodi un E. Balodi amnestē, 
taču viņiem jāpaliek uz dzīvi Vladi-
mirā. Pēc tam gan Elvīra, gan Jānis 
vairākkārt nelegāli ierodas Latvijā, 
taču viņi tiek no jauna apcietinā-
ti un pa etapu aizsūtīti atpakaļ uz 
Vladimiru. Tikai 1960. gada pava-
sarī pēc 11 iesniegtajiem lūgumiem 
padomju valdībai Maskavā abiem 
Baložiem atļauj legāli atgriezties 
Latvijā. Viņiem izdodas pieraks-
tīties pie Baloža māsīcas Ozola 
kundzes Rīgā, Tērbatas ielā biju-
šajā  Sinkas namā. Abiem jāiztiek 
tikai no 80 rubļu pensijas. 
 J. Balodis ar kundzi no 1959. 
līdz 1965.  gadam vasaras pavada 
Saulkrastos, beidzamos četrus ga-
dus īrē pusi no nelielas vasarnīcas 
skaistā gleznainā vietā, mežmalā 
netālu no Ķīšupītes pietekas Pu-
paļurgas, tagadējā Krasta ielā 10. 
Šobrīd šeit stiepjas asfaltētas ielas 
un māju rindas, bet tajā laikā mājai 

apkārt pletās pļavas un tajās ganī-
jās govis un aitas. Šī vasarnīca tika 
uzbūvēta 1960. gadā un tā piede-
rēja Maksim un Martai Šibasiem. 
Saimnieki ar savu dēlu un vīra-
māti dzīvoja 2. stāvā, bet ģenerālis  
J. Balodis ar dzīvesbiedri Elvīru un 
saimniecības pārzini Mariju, kura 
arī tika uzskatīta par ģimenes lo-
cekli, atpūtās 1. stāvā. Viņiem šeit 
ir viesistaba un guļamistaba. 
 Ne jau katrs tajā laikā ir tik 
drosmīgs, ka pieņem pie sevis no 
izsūtījuma atgriezušos, kur nu vēl 
ģenerāli! Vasaras mītni ģenerālim 
Balodim palīdz sameklēt tolaik 
Saulkrastos, Alfrēda Kalniņa ielā 4 
dzīvojošais ģenerālis Jānis Francis. 
Pie Baložiem biežs viesis Saulkras-
tos ir bijušais ārlietu ministrs 
Munters ar kundzi. 
 No Martas Šibases atmiņām 
laikrakstā „Mājas Viesis” uzzinām, 
ka Baloža kundze Elvīra mīlēja 
puķes, viņa tās stādīja ap māju un 
kopa. Vēl Baložiem paticis sēņot, 
viņi priežu silā lasīja baravikas, 
sviesta bekas un bērzlapes. No tām 
iznākusi garda sēņu zupa, kura se-
višķi garšojusi Baloža kundzei.
 Saulkrastos atpūzdamies, ģe-
nerālis daudz klausās radio, sevišķi 
vakara ziņas. Tāpat abi kopīgi lasa 
grāmatu: vīrs skaļi lasa, bet sieva 
pāršķir lapas.
 1961. un 1962. gada vasarās ģe-
nerālis kopā ar saviem draugiem 
apmeklē dzimto Trikātu, dodas 
ekskursijās gar Ventas un Dauga-
vas krastiem, apmeklē Staburagu 
un ģenerāļa O.  Kalpaka piemiņas 
vietu „Airītes”. Dodas arī vairāku 

dienu izbraukumā uz Viļņu un 
Trakiem Lietuvā.
 1963. gada 8. martā J. Balodi 
piemeklē nelaimes gadījums. Dzī-
vojot Rīgā, viņš no rīta dodas uz 
kiosku pēc laikraksta. Uz slidenās 
ielas krīt un salauž kāju. Ārstēša-
nās slimnīcā ieilgst līdz jūlija vi-
dum. Ģenerālim šajā laikā sākas 
arī veselības problēmas ar aknām. 
Slimošanas laikā viņš ļoti skumst 
pēc Saulkrastiem, kur varētu saulē 
pasildīties un atpūsties. Tas viņam 
izdodas tikai vasaras otrā pusē. 
 J. Balodis mirst 1965. gada  
8. augustā Saulkrastos un viņu ap-
glabā II Meža kapos.

 Vēl joprojām Krasta ielā 10, 
kur saimnieko Iveta Šibasa,  
M. Šibasas vedekla, guļamistabā 
atrodas metāla gulta, bet viesis-
tabā – apaļais koka galds un pie 
loga nišā stikla skapītis. Pie tā divi 
klubkrēsli, kuros Baloži bieži sēdē-
juši. Ja laiks bija labs, ģenerālis ar 
kundzi devušies ārā un sēdējuši 
zem ozola. 
 Arī šovasar no maija jebkurš 
var doties uz mājiņu Krasta ielā 10 
un redzēt vietu, kur pēdējās sava 
mūža vasaras pavadīja ģenerālis  
J. Balodis.
 Lai saskaņotu savu apmeklēju-
mu, lūgums sazināties ar I. Šibasu 
pa tālruni 29896885.

Dagnija Gurtiņa

Šogad 21. maijā jau 11. reizi 
Saulkrastos notiks tradicionālā 
Muzeju nakts. Šogad tās devīze ir 
„Durvis”. 
 Durvis ir dažādas - lielas un 
mazas, jaunas un vecas, skaistas 
vai citādi oriģinālas. Lai padarītu 
interesantāku Muzeju nakti arī 
Saulkrastos, visus aicinām pie-
dalīties fotokonkursā „Durvis” -  
atrast un nofotografēt visnepa-
rastākās un oriģinālākās durvis 
Saulkrastu novadā. Ar konkur-
sa nolikumu varat iepazīties  

www.saulkrasti.lv. Tālrunis uzzi-
ņām 29498563.

Fotokonkurss „Durvis”
Organizators
Konkursu organizē Saulkras-
tu novada pašvaldības aģentūra 
„Saulkrastu kultūras un sporta 
centrs”. 
Mērķis
Veicināt Saulkrastu novada ie-
dzīvotāju iekļaušanos 2016. gada 
Muzeja nakts norisēs. 
Uzdevumi

l Atrast un fiksēt fotogrāfijā 
Saul krastu novada neparastākās 
un oriģinālākās durvis.
l Rosināt Saulkrastu novada ie-
dzīvotājus pievērsties fotomāks-
lai.
Norises vieta 
Saulkrastu novads
Norises laiks
No 15. februāra līdz 15. aprīlim.
Dalībnieki
Konkurss notiek divās vecuma 
grupās:
l jaunieši - līdz 16 gadu vecu-

mam;
l pieaugušie - no 16 gadu vecu-
ma.
Norises kārtība
Katrs konkursa dalībnieks līdz 
15. aprīlim iesūta elektroniski uz 
e-pasta adresi dagnijagurtina@
inbox.lv vērtēšanai vienu fotogrā-
fiju, atbilstošu konkursa noliku-
mam. Fotogrāfijas autors norāda:
l savu vārdu un uzvārdu;
l vecumu;
l kontakttālruņa numuru un e-
pasta adresi;

l fotografētā objekta adresi.
 Fotogrāfijas izmērs nedrīkst 
pārsniegt 5 Mb.
Vērtēšana
Konkursa darbu vērtēšana notiks 
laikā no 16. līdz 26. aprīlim katrā 
dalībnieku kategorijā atsevišķi.
 Konkursu vērtēs organizatoru 
izveidota žūrija, ņemot vērā oriģi-
nalitāti un fotogrāfiju mākslinie-
cisko kvalitāti.
Apbalvošana
Apbalvošana notiks 21. maijā Mu-
zeju nakts sarīkojuma laikā.

Gatavosimies Muzeju naktij

http://www.saulkrasti.lv
mailto:dagnijagurtina@inbox.lv
mailto:dagnijagurtina@inbox.lv
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“Tu uzliec man “Vāģus””, kādu 
svētdienu, kad ārā zemi pātago 
lietus, man pieprasa trīsgadīgais 
mazdēls Valters. Meklējot dato-
rā šo multeni, nejauši uzspiežu 
latviešu multiplikācijas filmas. 
Viņam neesot iebildumu skatī-
ties arī tās. Lai amerikāņu “Vāģi” 
nu pagaida.  Mēs paskraidīsim 
līdzi vējam filmiņā “Suns Funs 
un vējš”.
 Imanta Ziedoņa iztēlē radu-
šies tipāži pirms vairākiem gadu 
desmitiem atdzīvojās režisores 
Rozes Stiebras filmā. Ar šiem 
varoņiem uzauguši mūsu bērni 
un tagad mazbērni. Ar suni Funi, 
kurš pūlas noķert vēju, iepazi-
nāmies arī grāmatā “Blēņas un 
pasakas”, turpat satiekot Uzpirk-
steni, kurš nekādi nevar atrast 
sev piemērotu mēli, jestros za-
ļos dvīņubrāļus Kroko un Dilu, 
Pogu, kura baidās no Diegiem, 
Skrejlapiņu un Ķeburkāji ar Ķ. 
Grāmata, lai arī vairāk iecerēta 
bērniem, kā aizraujoša lasāmvie-
la piekritīga arī lielajiem.
 To apliecina multiplikācijas 
filmas “Suns Funs un vējš” māk-
slinieks inscenētājs un arī grāma-
tas ietērpa veidotājs, Saulkrastu 
cilvēks Vitolds Kucins.

 - Vai vēl atceraties to laiku, 
kad tapa filma un grāmata? Vai 
toreiz varējāt iedomāt, ka tā būs 
uztverama un interesanta arī 
pēc daudziem gadiem jau citām 
paaudzēm?
 - Es biju vēl pavisam jauns stu-
dents, kad režisore Roze Stieb ra 
uzticēja darbu pie šīs filmas. Tas 
man patiešām šķita aizraujoši. 
Tajā laikā dzīvoju Imantā un bija 
jāievēro strikta kārtība, lai ar visu 
tiktu galā. Katru vakaru, braucot 
mājās, iegriezos Telefilmā Rīga, 
lai paņemtu nākamos uzdevu-
mus. Naktīs strādāju pie multfil-
mas varoņu dzīves notikumiem, 
no rīta atdevu tapušo un braucu 
uz nodarbībām augstskolā. To-
reiz viss bija jāuzzīmē uz papīra 
un katrs tēla solis jāizgriež atse-
višķi. Viegli nebija, taču tas man 
uz visu mūžu iemācīja atziņu - ja 
esi kādu darbu uzņēmies, jāizda-
ra laikus. Filma bija izdevusies, 
un cilvēki to labi novērtēja.
 Drīz pēc filmas pabeigšanas 
mani uzrunāja dzejnieks Imants 
Ziedonis, piedāvājot kļūt par 
viņa grāmatas “Blēņas un pasa-
kas” mākslinieku. Šī grāmatiņa 
iznāca 1980.  gadā, diezgan labi 
nodrukāta Paraugtipogrāfijā. Es 
arī pie tās ļoti rūpīgi strādāju. 
Braucu pat ar konfektēm pie re-
tušētājiem, lai viss izdotos. Visā 
daudzmiljonu lielajā Padomju 
Savienībā grāmatu konkursā tā 
ieguva 2. vietu.
 Nesen mani uzmeklēja izdev-
niecība “Zvaigzne ABC”, jo viņi 
gribēja šo darbu izdot otro reizi. 
Piekritu un realizēju tās ieceres, 
kas toreiz izpalika. Vienīgi skum-
ji, ka tajos tālajos gados grāmata 
tika nodrukāta 50 000 eksem-
plāros, tagad tikai 5000.
 Grāmatas esmu ilustrējis ik pa 
laikam. Interesanta bijusi sadar-

bība ar Māru Zālīti, strādājot pie 
noformējuma grāmatai “Deviņ-
puiku spēks”, Edmunda Rudzīša 
“ Straupes skiču burtnīcas”, igau-
ņu rakstnieka Andrusa Kivirehka 
“Vīrs, kas zināja čūsku vārdus”. 
Tas ir rakstnieks, kas sacerējis 
arī “Lotei no izgudrotāju ciema”. 
Daudzi darbi tapuši saskarsmē ar 
“Latvijas Avīzi”.
 - Paralēli visām šīm nodar-
bēm novārtā taču nav palikusi 
arī gleznošana, jūsu pazīstamie 
gleznojumi uz zīda. Kas ir no-
zīmīgākais, ko vēlaties pateikt 
šajos darbos?
 - Mani visvairāk saista proce-
si dzīvē, dabā, cilvēkos, sajūtās. 
Vērojot manus darbus, jau Māks-
las akadēmijā profesors Rūdolfs 
Heimrāts teica, ka man patīkot 
filozofēt. Piemēram, viens no 
maniem darbiem saucas “Šķīstī-
šana”.
 Pirmā personālizstāde notika 
1983. gadā, šodien pilnīgi neap-
tveramā vietā - pareizticīgo ka-
tedrālē Brīvības ielā. Tajos gados 
tur nebija baznīca, bet gan pla-
netārijs. 1. stāvā bija kafejnīca, 
ko visi sauca par “Dieva ausi”. Te 
bieži pulcējās radošā inteliģence. 
“Dieva ausī” esam pat ieskaites 
kārtojuši. Atceros, pasniedzējs 
Herberts Dubins sasēdināja kā-
dus septiņus studentus ap gal-
du, dzērām kafiju un viņš ņēmās 
iztaujāt par konkrēto tēmu. Tur 
nebija, kur sprukt, - zināji un 
atbildēji vai arī dabūji nākt nā-
kamreiz. Redziet, cik radoši var 
strādāt ar jaunajiem cilvēkiem!
 Manai izstādei toreiz bija liela 
atsaucība. Pašam šķiet interesan-
ti, ka varu glezniecībā pielietot 
jaunas tehnoloģijas, piemēram, 
caurspīdīgas masas apvienot ar 
zīda gleznojumu. Krāsa uz zīda 
plūst tā, kā ne uz viena cita ma-
teriāla. Te varu savu ideju attīstīt 
tik pilnīgi, kā mani tas ir intere-
sējis. Džemma Skulme teikusi, 
ka man darbos nav tīra tēlotāja 
māksla, es savu domu realizēju 
caur dažādiem tehnoloģiskiem 
procesiem. Taisnība, tas var pa-
tik vai nepatikt, bet man ir sava 
domāšana. Vairāk to uztveru kā 
spēli ar krāsām, faktūru un at-
spīdumiem. Mana autortehnika 
paredz gleznot uz dabīgā zīda, 
to apvienojot ar dažādiem caur-
spīdīgiem, gaismu atstarojošiem 

atspulgiem un reljefiem. Tas labi 
redzams Saulkrastu saulrietu 
ciklā.
 Esmu piedalījies bezgala dau-
dzās izstādēs. Mākslinieka darbs 
norit vientulībā, tad nu šīs ir tās 
reizes sarunai gan ar skatītājiem, 
gan sen nesatiktiem kolēģiem. 
Man vienmēr ir interesanti savus 
darbus rādīt Siguldas kultūras 
un mākslas telpā “Siguldas tor-
nis”. Pēdējā laika nozīmīgākā bi-
jusi mana personālizstāde 2013. 
gadā “Paralēlā pasaule” un dalība 
“Art Fair” Rīga 2015.
 - Kā jūs pats sapratāt, ka pa-
reizā dzīves izvēle ir būt saistī-
tam ar mākslu? Vai uz to mudi-
nājuši vecāki, skolotāji?
 - Mani nekad neviens nav mu-
dinājis un uz to virzījis. Es nāku 
no Latgales, Daugavpils puses 
Vaboles ciema “Dubliniekiem”. 
Uz skolu bija jāiet četri kilometri 
ar kājām. Turp un atpakaļ. Asto-
ņas klases beidzu skolā ar intere-
santu nosaukumu - Vaboles vi-
dusskola. Pēc tam devos uz Rīgu.
 Pašam toreiz bija iekšēja gri-
ba iemācīties zīmēt. Mēs dzīvo-
jām maza, bet gleznaina ezeriņa 
krastā. Pārnācis no skolas, bieži 
devos uz šo ezeru zvejot. Man 
patika vērot dabu, kustīgo ūdens 
virsmu, kokus un ziedus. Ar laiku 
sapratu, ka varētu to visu uzglez-
not. Nebija pat nojausmas, kā to 
var izdarīt. Toreiz jau nekādi lāga 
zīmēšanas skolotāji arī nebija... 
Tā es pats aizbraucu uz Daugav-
pili, sapirkos eļļas krāsas, taču 
neiedomāju, ka vajag arī atšķai-
dītāju. Tad kaut kur dabūju pet-
roleju un šķaidīju. Sāku gleznot 
uz papīra, bet skatos - tas visu 
krāsu uzsūc un glezna nesanāk. 
Tad izdomāju, ka vajag to papīru 
piesūcināt ar petroleju. Tad jau 
kaut kas sanāca. Biju redzējis te-
levīzijā, ka mākslinieki strādā pie 
tādiem trijkājiem. Pats ņēmos 
taisīt to, ko sauca par molbertu. 
Kā pienākas, ar veramu vāku. 
Nu varēju iet dabā un gleznot. 
Es bieži dienas aizvadīju tuvējā 
mežiņā. Man patika tur valdošā 
noskaņa. Sagāzušies koki, celmi, 
migliņa. Tur bija tā kā slavenā 
krievu mākslinieka Šiškina glez-
nās, ko biju redzējis skolas un 
kolhoza bibliotekā. Man arī tā 
gribējās uzgleznot. No rīta agri 
cēlos, gāju uz mežu un visu die-

kiji tad metas tos ķert. Pēc laika 
pļava ir pie zemes. Tad jāņem tri-
meris un jāpļauj nost.
 Jau kuro gadu cenšos izaudzēt 
savus tomātus. Lāgā neveicas, 
bet es cerību neesmu atmetis. 
Tās visas ir patīkamas nodarbes.
 - Kāda jums šķiet mūsu pil-
sēta?
 - Saulkrastu pilsēta ir izstie-
pusies garumā gar jūras krastu. 
Mani interesē, kā tā attīstās, kādi 
vides objekti te parādās. Vēl jop-
rojām tomēr nav īstas stila vie-
notības.
 Domes priekšsēdētāja viet-
nieks Normunds Līcis pirms 
pāris gadiem bija pasācis aicināt 
kopā Saul krastu māksliniekus, 
lai domātu par kopējo iespaidu 
pilsētā. Reizi mēnesī tikāmies 
domē. Katrs mākslinieks izteica 
savas domas un idejas. Prieks, ka 
daudzi ierosinājumi ņemti vērā 
un vide kļūst sakoptāka un skais-
tāka. Tieši jūra un vides objekti ir 
tie, kas rada Saulkrastu savdabī-
bu un vilina uz šejieni ciemiņus. 
Esam apmierināti ar izveidoto 
Saules laukumu. Tas patiešām ir 
izdevies lielisks.
 Noteikti gribas labus vārdus 
pateikt par to, ko mākslas pasā-
kumu organizēšanā dara Sand-
ra un Džonis Delgalvji. Pilsētas 
svētkos uz Džoņa izgatavotajiem 
molbertiem visi kopā varam iz-
stādīt savus darbus. Mākslas ielai 
bija liela piekrišana. Džonim ir 
pašam sava studija, kur ikviens 
var iet un mācīties gleznot. Vi-
ņam, Amerikas latvietim, pieder 
arī pārdrošā ideja, ka te varētu 
uzcelt nelielas mājiņas un vasarā 
aicināt tajās apmesties māksli-
niekus. Viņi gleznotu un šo pro-
cesu ikviens varētu iet un vērot. 
Amerikā tieši ar šādu pasākumu 
viena pilsēta esot uzplaukusi. Tas 
Saulkrastiem radītu tēlu, kāda 
nekur citur Latvijā nav. Vienīgais 
jautājums - šai idejai jārod finan-
sējums. Bez tā nevienu ieceri nav 
iespējams piepildīt. Saulkrasti ir 
brīnišķiga vieta uz pasaules un 
nekad neesam nožēlojuši savu 
izvēli te būt.
 - Kāda šobrīd ir cilvēku at-
tieksme pret mākslas darbiem? 
Vai tos iegādājas arī savam prie-
kam?
 - Droši vien kā kuram auto-
ram. Man jau no seniem laikiem 
ir savi cienītāji, kuri palikuši uz-
ticīgi. Latvijā cilvēki ļoti ciena 
mākslu, izstādes ir apmeklētas. 
Varbūt nedaudz samazinājusies 
iespēja atļauties gleznas iegādā-
ties.
 Ļoti liela aktivitāte bija vēro-
jama 90. gadu sākumā. Tad at-
vērās vēstniecības un visi gribēja 
oriģinālus mākslinieku darbus. 
Sadraudzējāmies ar daudziem 
vēstniecību darbiniekiem. Lat-
vija bija eksotiska zeme, kur par 
100 dolāriem varēja nopirkt ve-
selu bagātību. Arī mūsu tautieši 
brauca un pirka mākslas darbus. 
Ar laiku viss nostājās savās vietās. 
Taču ir prieks, ka latvieši jopro-
jām interesējas par mākslu un 
izmanto iespēju tā sevi bagātināt.

 - Pirms vairākiem desmitiem 
gadu, kad sapnis par Latvijas 
valsti likās nereāli tāls, dzej-
nieks Imants Ziedonis izveidoja 
domubiedru grupu “Dižkoku 
atbrīvotāji”. Jūs arī tajā bijāt.
 - Pēc grāmatas “Blēņas un 
pasakas” pabeigšanas viņš mani 
uzaicināja darboties šajā grupā. 
Te bija režisore Roze Stiebra, 
zinātnieks Andris Buiķis, dabas 
pētnieks Guntis Eniņš, diplomā-
te Anna Žīgure, dzejnieks Jānis 
Baltvilks, kinooperators Andris 
Slapiņš un daudzi citi. Te es sa-
tiku arī savu sievu un mēs ap-
precējāmies. Viņa tagad ir manu 
darbu visprecīzākais vērtētājs 
un kritiķis. Viņai ir laba iekšējā 
balss, kas jūt visas nianses.
 Kādā brīdī parādījās doma, ka 
ir vajadzīgs “Dižkoku atbrīvotā-
ju” karogs. Imants Ziedonis man 
jautāja, vai es to varētu uzgleznot 
uz auduma. Tā tas arī tapa. Kad 
Vecrīgā bija barikādes un Bastej-
kalnā nošāva operatoru Andri 
Slapiņu, “Dižkoku atbrīvotāju”  
grupa karogu salocīja un ielika 
viņam zārkā, pavadot mūžībā.
 Pirms diviem gadiem par 
mūsu kopīgajām gaitām Latvijas 
failiem filmu gatavoja režisors 
Zigurds Vidiņš. Kā atgādinājumu 
šodienas paaudzēm, ka jebkuros 
apstākļos ir iespējams darīt po-
zitīvus darbus savas nācijas un 
valsts nākotnes vārdā. Šo filmu 
veidojot, režisors gribēja, lai tajā 
būtu mūsu karogs. Ķēros pie dar-
ba un uzgleznoju vēl vienu tādu 
pašu karogu.
 Interesantas atmiņas mums ir 
par dzejnieku Jāni Baltvilku. Kad 
viņam bija labs noskaņojums, 
viņš varēja cirst un krāmēt zaru 
kaudzes un vienlaikus skaļi dze-
jot. Cik labi būtu bijis toreiz to 
pierakstīt! Bet nekā - vien skaisti 
izkūpēja gaisā.
 Liepas pagasta kultūras namā 
mūsu Guntim Eniņam nesen pa-
sniedza Eduarda Veidenbauma 
prēmiju par grāmatu “Nezināmā 
Latvija”, tad tur tika atritināts arī 
mūsu karogs un novietots goda 
vietā. Šajā vakarā Guntis Eniņš 
skumji teica, ka mūsu iesāktais 
darbs netiek turpināts un Latvija 
atkal aizaug ar krūmiem. Zināma 
taisnība viņam ir.
 Atceros, ka viena no mūsu 
talkām notika rakstnieka Jāņa 
Jaunsudrabiņa mājās “Rieksti-
ņos”. Vēl dzīvs bija “Baltajā grā-
matā” aprakstītais saimnieku 
dēls Pēterītis. Attīrījām balto 
bērzu birztaliņu, un tēlnieks Vil-
nis Titāns tur novietoja piemiņas 
akmeni. Pēterītis sēdēja, vēroja, 
kā mēs rosāmies, un tikai notei-
ca: „Viss velti, tik un tā aizaugs”. 
Viņam izrādījās taisnība. Gadu 
gaitā viss aizaudzis. Akmens gan 
stāv stingri un nesatricināmi.
 Kā atgādinot dzejnieka Iman-
ta Ziedoņa ideju par šo “Dižkoku 
atbrīvotāju” grupu - mēs sakop-
jam, lai vietējie turpina un savu 
zemi kopj tālāk.

Dzidra Smiltēna

Paralēlās pasaulēs dzīvojot

Kopā ar māksliniekiem Daini Gudovski un Juri Dimiteru.

“ART FAIR Riga 2015” kopā ar poļu mākslinieku Janušu Goliku.

nu sitos ar odiem. Brālis pat pus-
dienas nesa uz turieni. Pārzīmēju 
arī visas bildītes, ko atradu bērnu 
grāmatās.
 Kad Rīgā stājos Lietišķās 
mākslas vidusskolā, nezināju, 
kas ir kompozīcija. Gribēju mā-
cīties dekoratoru nodaļā, bet 
tur bija vislielākais konkurss 
un netiku iekšā. Man piedāvāja 
mācības stikla mākslinieciskās 
apstrādes nodaļā. Arī tas man 
derēja. Mācoties skolā, viss no-
stājās savā vietā. Daudz braucām 
uz izstādēm Pēterburgā. Tieši te 
pirmo reizi uzzināju, kas ir Vin-
cents van Gogs un ieraudzīju 
viņa darbus. Tad arī sāku lasīt 
gudras grāmatas un iepazīties ar 
pasaules mākslas vēsturi.
 Skolā bija jāveido kursa dar-
bi. Tā nu vienu vasaru pavadīju 
Daugavpils vēstures muzejā. Tur 
zīmēju visdažādākās rotas un 
ornamentus un visu ieliku savā 
kompozīcijā. Man par pārsteigu-
mu, rudenī dabūju sliktu atzīmi 
tieši par to, ka zīmējumos biju 
gribējis izpaust savas domas. Nā-

kamajā gadā klausīju pedagogus 
un saņēmu labu atzīmi. Vispār 
jau šie skolas gadi manā domāša-
nā iztaisīja veselu apvērsumu.
 Mākslas akadēmijā iestājos 
Tekstilmākslas nodaļā. To vadī-
ja tolaik populārais mākslinieks 
profesors Rūdolfs Heimrāts. Tur 
iemācījos arī aust. Mans diplom-
darbs smalkā gobelēna tehnikā 
bija veltījums tautas mākslai.  
2. un 3. kursā, kad mācību pro-
cesā bija gleznojumi uz zīda un 
batikas, man ļoti patika un es aiz-
rāvos. Aktīvi sāku piedalīties jau-
no mākslinieku izstādēs. Rūdolfs 
Heimrāts mūs atbalstīja. Pirmie 
darbi, ko es izstādīju, bija veltī-
jums dzīvības evolūcijai. Man, 
jaunam studentiņam, bija liels 
prieks, kad valsts šos darbus no-
pirka. Tas bija liels stimuls. Tad 
atradu paņēmienu, kā to krāsu 
saturēt un kā uz zīda gleznot.
 - Lielu jūsu dzīves daļu prasa 
arī pedagoga darbs. Kādi ir šo-
dienas bērni? Vai viņus interesē 
mākslas un kultūras vēsture? 
Vai saprot, ka radošums ir ne-

pieciešams visās jomās, lai ko 
viņi darītu?
 - Šobrīd strādāju ar bērniem 
Garkalnes Mākslu un vispārizglī-
tojošā vidusskolā un Krimuldas 
mūzikas un mākslas skolā. Tie, 
kuri mācās mākslas skolās, nav 
īpaši skubināmi. Viņus interesē 
gan mākslas teorijas jautājumi, 
gan praktiskās nodarbības. Cita 
lieta, ka ir bērni ar izteiktu ta-
lantu un citi - mazāk apdāvināti. 
Es gan vienmēr saku, ja nebūs 
mākslinieks, būs cilvēks ar at-
tīstītu dvēseli un atvērts radošu-
mam. Šie gadi nevienam nepaiet 
velti.
 Ir kāda cita problēma, ko 
esmu novērojis, strādājot sko-
lās. Bērni ir pārslogoti. Garas 
stundas skolā, deju kolektīvs, 
mākslas nodarbības, mūzikas 
skola, sports. Ir jau labi, ja bēr-
nam neatliek laika blēņām, taču 
šī pārslodze viņā rada paviršību. 
Viņš dara visu, bet neko līdz ga-
lam nopietni. Satieku skrejošu 
meiteni, saku: „Tev pie manis tū-
līt nodarbība”. Viņa attrauc: „Es 
tūlīt, skolotāj, tikai flautu nospē-
lēšu”. Tā viņa cenšas visu paspēt.
 Jau no 1986. gada vidusskolas 
klasēs pasniedzu kulturoloģiju. 
Te savienotas zināšanas par kul-
tūras un mākslas vēsturi pasau-
lē. Mēs ejam cauri vēsturei no 
vissenākajiem laikiem, pētām, 
kā attīstījās filozofija, māksla, 
domāšana, kādi mīti ar tiem lai-
kiem saistīti, kā veidojās māksla, 
kultūra, arhitektūra. Šis priekš-
mets netiek mācīts visās skolās, 
līdz ar to daudziem skolēniem 
šīs zināšanas un izpratne tiek 
atņemta. Bet tas taču ir cilvēces 
garīgais pamats, bez kura ir grūti 
attīstīties un augt par garīgu un 
inteliģentu cilvēku!
 Lielākais akcents Latvijā 

skolās tiek likts uz tiem priekš-
metiem, kuros ir olimpiādes un 
gala eksāmeni. Tas dod skolām 
punktus un ļauj nokļūt it kā la-
bāko sarakstā. Bet tā ir ilūzija par 
to labāko. Gatavojoties olimpi-
ādēm, strādā ar izlases bērniem, 
novārtā atstājot lielo vairumu, 
kā mēdz teikt, - pelēko masu. 
Būtu svarīgi panākt visu skolēnu 
augstu līmeni. Tikai tad izglītība 
patiesi veiktu savu pamatuzde-
vumu. Mums tā skolu sacensība 
nedod labu rezultātu bērnu izglī-
tošanā.
 Tas ir pilnīgi pretēji skandi-
nāvu pieredzei. Viņi - tieši otrādi 
- necenšas panākt zvaigžņu pa-
rādīšanos skolā, bet tiecas pacelt 
visus skolēnus, atraisīt viņu spē-
jas analītiski patstāvīgi domāt. 
Kulturoloģija šim principam ir 
absolūti nepieciešama. Mēs tagad 
daudz ceļojam. Ja neko nezinām 
par tautu kultūras un mākslas at-
tīstību, par arhitektūru, esam kā 
aklie svešā zemē un pilsētā. Pat 
nīstajos padomju laikos vidus-
skolās visiem skolēniem mācīja 
kultūras un mākslas vēsturi!
 - Vai jūs jau sen dzīvojat 
Saul krastos? 
 - Uz Saulkrastiem pārnā-
cām pirms četrpadsmit gadiem. 
Pirms tam par dzīvesvietu bi-
jām izvēlējušies Krimuldu. Tur 
bija dzīvoklis un arī darbnīca. 
Ceturtajā stāvā, gaiša, ar lieliem 
logiem. Bija patīkami strādāt. 
Netālu darbojās arī kultūras 
centrs ar mākslas un mūzikas 
skolu, deju grupu “Dzirnas”, savu 
peldbaseinu. Taču ar laiku sākām 
domāt, ka gribas tuvāk dabai, pie 
zemes.
 Pirmā izvēle bija Saulkrasti. 
Vilināja jūra, kāpas, latviska vide. 
Mana sieva sludinājumos pama-
nīja, ka pārdod zemes gabalu un 

koka māju Saulkrastos. Braucām 
skatīties. Mums tā vieta uzreiz 
iepatikās. Sākumā domājām - 
būs kur atbraukt nedēļas noga-
lēs un vasarā. Ar laiku sapratām, 
ka tā tas neiet. Vecā krāsns gri-
bēja, lai to kurina katru dienu. 
Tikai tā varēja uzturēt siltumu 
un mājīgumu. Pārdevām darb-
nīcu Krimuldā un pārcēlāmies 
uz pastāvīgu dzīvi šajā Vidzemes 
jūrmalas vietā. Nosiltināju veco 
šķūni, izveidoju savu darbnīcu 
un tagad varu ļauties mākslinie-
ciskām idejām.
 Pa ziemu te ir mazliet klusāks, 
toties vasarā, kad sabrauc abas 
meitas ar mazbērniem, mums iet 
skaļi un jautri. Pagalmā ir liels 
smilšu laukums, kur spēlēties. 
Tur mazie var fantazēt un būvēt 
savas pilsētas. Kaut arī bērniem 
ir iespēja peldēties virszemes ba-
seinā, katru vakaru dodamies uz 
jūru skatīties saulrietu un peldē-
ties.
 Mums patīk arī vērot put-
nus, un dzīve Saulkrastos šādu 
iespēju dod. Esam iegādājušies 
pat speciālu binokli. Interesanti 
ir, kad vasarā nāk dzegužu laiks. 
Tās savas olas bieži iedēj svešās 
ligzdās. Skaties tik, starp ma-
ziem putnēniem parādās viens 
resns un pelēks. Dažreiz jau tās 
savā starpā plūcas, ka spalvas pa 
gaisu put. Te ir arī dzilnas - reti 
putni, bet pie mums tām patīk. 
Bieži esmu skatījies, kā tās strā-
dā ar to knābja āmuriņu. Sausai 
priedei miza lec uz visām pusēm, 
līdz koks ir noplēsts pliks.
 Sava māja no cilvēka prasa rū-
pes un uzmanību. Te kāda puķe 
jāiestāda, te salātu dobīte. Vienā 
daļā mūsu teritorijas pļaujam 
mauriņu, otru atstājam pļavai. 
Tur zied visas pļavu puķes. Uz 
Jāniem tā ir viskrāšņākā. Bet tad 
jūlijā sarodas lielie sienāži. Mūsu 
divi lielie mednieki Sibīrijas has-

Mākslinieks Vitolds Kucins un  “Kamīnmākslas meitenes».

“Kamīnmākslas meitenes”.

No cikla «Tauta un līderi».

«Gaismas impresija». Saulkrasti. Glezna «Cauri laikmetiem».
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Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības 
pamatojums

Saistošie noteikumi izstrādāti, pamatojoties uz 
likuma “Par pašvaldībām” 45. panta piekto daļu.

2. Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi nosaka, ka Saulkrastu no-
vada domes saistošo noteikumu publicēšanas 
vieta ir laikraksts „Saulkrastu Domes Ziņas”. 

3. Informācija par plānoto projekta 
ietekmi uz pašvaldības budžetu

Saistošo noteikumu īstenošanai netiek 
prognozēta finansiāla ietekme uz pašvaldības 
budžetu. 

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

Projektam nav tiešas ietekmes uz sociāli 
ekonomisko stāvokli.

5. Informācija par administratīva-
jām procedūrām

Nav attiecināms.

6. Informācija par konsultācijām ar 
privātpersonām

Nav notikušas konsultācijas ar privātperso-
nām.

Izdoti Saulkrastu novada domes 2015. gada 
30. decembra sēdē (prot. Nr. 18/2015, 18.§)

SAISTOŠIE NOTEIKUMI 
Nr. SN 29/2015
Par Saulkrastu novada 
domes saistošo noteikumu 
publicēšanas vietu
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldī-
bām” 45. panta piekto daļu

1. Saistošie noteikumi nosaka 
Saulkrastu novada domes saistošo 
noteikumu publicēšanas vietu.

2. Saulkrastu novada domes saistošo 
noteikumu publicēšanas vieta ir laik-
raksts „Saulkrastu Domes Ziņas”. 

E. Grāvītis,  
domes priekšsēdētājs

2015. gada 30. decembra saistošo noteikumu 
Nr. SN29/2015 „Par Saulkrastu novada domes 
saistošo noteikumu publicēšanas vietu”
PASKAIDROJUMA RAKSTS

E. Grāvītis,  
domes priekšsēdētājs

augšupejošu soli.
2. Nodot izsolei rūpnieciskās zve-
jas nomas tiesības zvejai Rīgas 
līcī, Saulkrastu novada teritorijā 
ar zvejas rīku zivju murdu, izsoles 
veids – slēgta mutiska izsole ar 
augšupejošu soli.

Par nekustamā īpašuma nodok-
ļa atvieglojuma piemērošanu
Piemērot nekustamā īpašuma 
nodokļa atvieglojumu 25% apmē-
rā sešām un 50% apmērā četrām 
personām no aprēķinātās nekus-
tamā īpašuma nodokļa summas 
par nekustamo īpašumu.

Par zemes ierīcības projekta ap-
stiprināšanu, adreses piešķirša-
nu un lietošanas mērķa noteik-
šanu
Apstiprināt izstrādāto nekustamā 
īpašuma „Mežveļas” Saulkrastu 
pagasts, Saulkrastu novads, ze-
mes ierīcības projektu.
1. Piešķirt adresi zemes gabalam, 
zemes ierīcības projektā litera „1” 
– „Saulainā ieleja 83”, Saulainā ie-
leja, Saulkrastu pagasts, Saulkras-
tu novads, noteikt lietošanas 
mērķi – „neapgūta individuālo 
dzīvojamo māju apbūves zeme”.
2. Piešķirt adresi zemes gabalam, 
zemes ierīcības projektā litera „2” 
– „Saulainā ieleja 82”, Saulainā ie-
leja, Saulkrastu pagasts, Saulkras-

tu novads, noteikt lietošanas 
mērķi – „neapgūta individuālo 
dzīvojamo māju apbūves zeme”.
3. Piešķirt adresi zemes gabalam, 
zemes ierīcības projektā litera „3” 
– „Saulainā ieleja 80”, Saulainā ie-
leja, Saulkrastu pagasts, Saulkras-
tu novads, noteikt lietošanas 
mērķi – „neapgūta individuālo 
dzīvojamo māju apbūves zeme”.
4. Piešķirt adresi zemes gabalam, 
zemes ierīcības projektā litera „4” 
– „Saulainā ieleja 81”, Saulainā ie-
leja, Saulkrastu pagasts, Saulkras-
tu novads, noteikt lietošanas 
mērķi – „neapgūta individuālo 
dzīvojamo māju apbūves zeme”.

Par aizņēmuma ņemšanu no 
Valsts kases projekta “LIFE Eco-
system Services” realizācijai
Ņemt Valsts kasē 2016. gadā uz 10 
gadiem 83  746 euro aizņēmumu 
ar Valsts kases noteikto procentu 
likmi un atlikto pamatsummas 
maksājumu līdz 01.01.2017. pro-
jekta “LIFE Ecosystem Services” 
realizācijai, aizdevuma atmaksu 
garantējot ar pašvaldības budže-
tu. 

Par Saulkrastu novada pašvaldī-
bas 2016. gada budžeta apstipri-
nāšanu un saistošo noteikumu 
izdošanu
1.  Apstiprināt Saulkrastu novada 

pašvaldības 2016. gada budžetu.
2.  Apstiprināt Saulkrastu novada 
pašvaldības 2016. gada saistošos 
noteikumus Nr. SN 2/2016 „Sais-
tošie noteikumi par Saulkrastu 
novada pašvaldības 2016. gada 
budžetu”.

Par jaunas amata vietas izvei-
došanu Saulkrastu pašvaldības 
policijā
Izveidot Saulkrastu pašvaldības 
policijā amata vietu “Administra-
tīvās nodaļas vecākais inspektors” 
(skat. tabulu).

 Visos minētajos lēmumos bal-
sojums vienbalsīgs.

E. Grāvītis, 
domes priekšsēdētājs

Ar domes sēdes protokola pilnu 
tekstu (ievērojot Fizisko peronu 
datu aizsardzības likumā no-
teikto) var iepazīties Saulkrastu 
novada pašvaldības interneta 
vietnē www.saulkrasti.lv, sadaļā 
Domes lēmumi. Sēdes audioie-
raksts pieejams sadaļas Dome 
apakšsadaļā Domes sēdes.

Nākamā domes ikmēneša sēde 
notiks trešdien, 24. februārī, 
plkst. 15.00 Saulkrastu novada 
domē, Raiņa ielā 8.

Amatu saime, 
apakšsaime

Amata 
līmenis Amata nosaukums Amatu 

skaits
Algu 

grupa 

Mēnešalgas 
maksimālais 

apmērs (euro)

Mēnešalga 
konkrētam 

amatam (euro)

Profesijas 
kods

28.4. Pašvaldības 
policija

II B
Administratīvās nodaļas 

vecākais inspektors 
1 8 1093 618 3355 08

Saulkrastu novada domes 27. janvāra sēdes Nr. 1 lēmumi
Sēdē piedalās deputāti E.  Grāvī-
tis, N.  Līcis, L.  Vaidere, S.  Osīte, 
B.  Veide, G.  Lāčauniece, A.  Dul-
piņš, A. Silavnieks, A. Deniškāne, 
G.  Zonbergs, S.  Ancāne, J.  Gra-
bčiks, A. Aparjode, M. Kišuro.

Par saistošo noteikumu izdoša-
nu
Izdot Saulkrastu novada domes 
saistošos noteikumus „Grozījumi 
2011. gada 26. oktobra saistošajos 
noteikumos Nr. 12 „Par atkritumu 
apsaimniekošanu Saulkrastu no- 
vadā””.

Par saistošo noteikumu precizē-
šanu
Precizēt Saulkrastu novada domes 
2015.  gada 28.  oktobra saistošos 
noteikumus Nr. SN 24/2015 “Gro-
zījumi Saulkrastu novada domes 
2013. gada 25. septembra saistoša-
jos noteikumos Nr. 15 “Par materi-
ālo palīdzību Saulkrastu novadā””.

Par izmaiņām Bērnu tiesību aiz-
sardzības komisijas sastāvā
1. Papildināt Bērnu tiesību aizsar-
dzības komisiju ar šādām perso-
nām:
1.1. Anna Plauča – Saulkrastu vi-
dusskolas sociālā pedagoģe;
1.2. Dace Seska – Saulkrastu so-
ciālā dienesta sociālā darbiniece 
darbam ar ģimenēm ar bērniem.
2. Apstiprināt Saulkrastu novada 
domes Bērnu tiesību aizsardzības 
komisiju šādā sastāvā:
2.1. Ingūna Feldmane – Saulkras-
tu Bērnu un jauniešu dienas cen-

tra „Saulespuķe” vadītāja;
2.2. Baiba Meldere – Saulkrastu 
novada bāriņtiesas priekšsēdētā-
ja;
2.3. Dace Seska – Saulkrastu so-
ciālā dienesta sociālā darbiniece 
darbam ar ģimenēm ar bērniem;
2.4. Sigita Kliedere – Zvejniekcie-
ma vidusskolas sociālā pedagoģe;
2.5. Anna Plauča – Saulkrastu vi-
dusskolas sociālā pedagoģe;
2.6. Rota Ļihačeva – psiholoģe;
2.7. Aleksandrs Inārs Zaharāns – 
Saulkrastu pašvaldības policijas 
priekšnieks;
2.8. Jekaterina Bokše – Valsts po-
licijas Rīgas policijas pārvaldes 
Saulkrastu iecirkņa kārtības poli-
cijas inspektore leitnante;
2.9. Liene Sarma – Saulkrastu so-
ciālā dienesta psiholoģe.

Par pašvaldības kompensācijas 
piešķiršanu 
Piešķirt un sākot ar 2016. gada 
14. janvāri aprēķināt pašvaldības 
kompensāciju personai 107,00 
euro (viens simts septiņi euro 0 
centi) mēnesī par to, ka viņas dēls 
apmeklē bērnu attīstības centru 
„Pūces skola”.

Par pašpatēriņa un rūpnieciskās 
zvejas tiesību nomas izsoles no-
likuma apstiprināšanu un izso-
les komisijas apstiprināšanu
1.  Nodot izsolei pašpatēriņa zve-
jas nomas tiesības zvejai Rīgas 
līcī, Saulkrastu novada teritorijā 
ar zvejas rīku lucīšu murdu, izso-
les veids – slēgta mutiska izsole ar 

Rentgena 
kabineta  

darba laiks 
februārī

Pirmdiena
 15. februāris  9.00-14.00

 22. februāris  9.00-16.00
 29. februāris  9.00-16.00

Otrdiena
 16. februāris  9.00-16.00
 23. februāris  12.00-17.00

Trešdiena
 10. februāris  9.00-16.00

 17. februāris  9.00-16.00
 24. februāris  9.00-14.00

Ceturtdiena
 18. februāris  12.00-17.00

Piektdiena
 12. februāris 13.00-17.00
 26. februāris  13.00-17.00

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 00.00-24.00

ĀRSTU KONSULTĀCIJAS : PIEŅEMŠANA PĒC IEPRIEKŠĒJA PIERAKSTA  
TĀLR. NR. 67952700

Endokrinoloģe Brigita VIZIŅA 23. februāris 14.00-17.00

Kardiologs 24. februāris 10.00-13.00

Dermatoloģe Ruta BARLO 19. februāris 9.00-13.00

Otolaringoloģe Ilona KRONBERGA ceturtdiena 13.30-16.00

Acu ārste Ausma SPROĢE pirmdiena 10.00-15.00

Acu ārste Sandra AUSEKLE 16., 18. februāris
25. februāris

15.20-17.10
14.40-16.40

Neirologs Ainārs VECVAGARS 12.,26. februāris 11.00-16.00

Neiroloģe Dace DZIRKALE otrdiena 14.00-17.00

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 trešdiena, ceturtdiena (pēc 
grafika)

9.00-12.00
14.00-17.00

Ķirurgs Nikolajs DUPLIŠČEVS pirmdiena 9.00-12.00

Ķirurgs Jurijs SOROKINS sestdiena 11.00-14.00

USG A. MICKEVIČA darbdiena 8.15-9.00

Ginekoloģe A. Mickeviča 
(iepriekšējs pieraksts t. 26539333)

pirmdiena, otrdiena, trešdiena, 
piektdiena

ceturtdiena

9.00-13.00

9.00-18.00



     9Saulkrastu Domes Ziņas
2016. gada 9. februāris

10. lpp. 

līnijas rekonstrukciju.
 Saulkrastu novada dome no pa-
matbudžeta līdzekļiem 2016. gadā 
paredzēs 205  947 euro ceļu un ielu 
uzturēšanai, apsaimniekošanai un 
remontam. Šis ir pirmais gads, kad 
pašvaldība ceļu un ielu uzturēšanai 
piešķir vairāk līdzekļu, nekā tos atvēl 
valsts. Valsts ielu un ceļu uzturēšanai 
speciālā budžetā 2016. gadā piešķīrusi 
134 376 euro.
 Skaitliskā informācija par budže-
ta ieņēmumiem atbilstoši ieņēmumu 
avotiem un budžeta ieņēmumu klasi-
fikācijai ir Saulkrastu novada domes 
saistošo noteikumu „Par Saulkrastu 
novada pašvaldības 2016. gada budže-
tu” 1. un 3. pielikumā.
 Skaitliskā informācija par bu-
džeta izdevumiem ir Saulkrastu 
novada domes saistošo noteikumu 
„Par Saulkrastu novada pašvaldības  
2016. gada budžetu” 2. un 4. pieliku-
mā.

Saulkrastu novada pašvaldības 
pamatbudžeta 2016. gada 
ieņēmumu prognoze
Saulkrastu novada pašvaldības pamat-
budžeta ieņēmumu kopējais apjoms 
2016. gadā plānots 7 926 340 euro, tai 
skaitā naudas atlikums no 2015. gada 
973 618 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 budžeta ies-
tāžu sniegtajiem maksas pakalpoju-
miem un citi pašu ieņēmumi), valsts 
budžeta transferti (mērķdotācijas un 
dotācijas pašvaldības budžetam, fi-
nansējums Eiropas Savienības projek-

tu īstenošanai) un pašvaldību budžetu 
transferti (ieņēmumi par izglītības un 
sociālo funkciju nodrošināšanu).
 2016. gada nodokļu ieņēmumi plā-
noti ar pieaugumu - par 7,2% vairāk, 
salīdzinot ar 2015.  gadā saņemtajiem 
nodokļu ieņēmumiem. Ieņēmumu 
pieaugums skaidrojams ar lielāku 
naudas atlikumu un nodokļu ieņē-
mumu pieaugumu par 5,8%. Ieņē-
mumu kopapjoms palielināsies gada 
otrajā pusē, kad tiks piešķirtas valsts 
budžeta mērķdotācijas izglītības no-
drošināšanai pilnam gadam un atgūs-
tot 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 ienākuma nodoklis  
2016. gadā ir plānots 4  011 623 euro 
apmērā, kas veido 57,8% no kopējiem 
pašvaldības ieņēmumiem. Nekusta-
mā īpašuma nodokļi 2016.  gadā plā-
noti 1 393 301 euro apmērā, kas veido 
otru būtiskāko pašvaldības ieņēmu-
mu avotu un ir  20% no kopējiem paš-
valdības ieņēmumiem.
 Būtisks Saulkrastu novada ieņē-
mumu avots ir valsts budžeta trans-
ferti, kas sastāv no divām daļām –  
valsts budžeta mērķdotācijas un Ei-
ropas Savienības līdzfinansējuma. 
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 2016. gadā tiks norādīts pašval-
dības ieņēmumos pēc finansējuma 
atgūšanas.

 Visi pārējie 2016. gada budžeta ie-
ņēmumi veido tikai 9,8% no kopējiem 
pašvaldības ieņēmumiem. No šiem ie-
ņēmumiem visbūtiskāko apjomu vei-
do ieņēmumi no citām pašvaldībām 
izglītības funkciju nodrošināšanai  
197 087 euro apmērā.

Saulkrastu novada pašvaldības 
2016. gada izdevumu prognoze
Saulkrastu novada pašvaldības pamat-
budžeta izdevumu kopējais apjoms 
2016. gadam plānots 7  926 340 euro 
apmērā, skatīt attēlu Nr. 2.
 Saulkrastu novada domes saistošo 
noteikumu „Par Saulkrastu novada 
domes 2016. gada budžetu” 2.  pieli-
kumā ir pamatbudžeta izdevumu sa-
dalījums atbilstoši veicamajām funk-
cijām. Funkciju sadalījums veidots 
saskaņā ar normatīvajiem aktiem par 
izdevumu klasifikāciju. Norādītajos 
pielikumos ir atšifrējums izdevumu 
kopsummai pa ekonomiskajiem klasi-
fikācijas kodiem, kas sīkāk ir iztirzāti 
paskaidrojumos 2016. gada pamatbu-
džeta tāmei.
 Izpildvaras jeb pašvaldības pārval-
des funkcijas saskaņā ar likumu „Par 
pašvaldībām” nodrošina Saulkrastu 
novada dome. Šo funkciju īstenošanu 
saskaņā ar apstiprināto Saulkrastu 
novada domes nolikumu nodroši-
na ievēlētie deputāti, domes vadība, 
Dzimtsarakstu nodaļa, Finanšu un 
grāmatvedības nodaļa, Juridiskā no-
daļa, Lietvedības un personālā nodaļa, 
Administratīvā komisija un Iepirku-
mu komisija. 
 Saulkrastu novada pašvaldība ir 
palielinājusi izdevumus tautsaimnie-
cības izdevumiem, kuri tiek finansēti 
no pašvaldības rīcībā esošiem naudas 
līdzekļiem. 
 Izglītības izdevumi no pašvaldības 
finansējuma ir palielinājušies, visām 

izglītības iestādēm ir piešķirts vairāk 
līdzekļu. Kopējais finansējums izglī-
tībai palielināsies gada otrajā pusē, 
jo finansējums pedagogu atalgoju-
mam ir paredzēti astoņiem mēne- 
šiem. 
 Aizvien lielāku summu Saulkras-
tu novada pašvaldībai 2016. gadā 
jāpārskaita pašvaldību finanšu izlī-
dzināšanas fondā, nodrošinot citām 
pašvaldībām „līdzīgas iespējas ar li-
kumu noteikto funkciju izpildei„ un 
attiecīgi samazinot iespējas rūpēties 
par sava novada ilgtermiņa attīstī-
bu, attīstot infrastruktūru un risinot 
citu ar novada izaugsmi, izglītības 
procesa kvalitāti un darbavietu no-
drošināšanu saistītus jautājumus.  
2016. gadā izlīdzināšanas fondā, salī-
dzinot ar 2015. gadu, jāpārskaita par 
150 457 euro vairāk un kopējā summa 
veido 614  969 euro jeb 32,4% pieau-
gumu.

Saulkrastu novada pašvaldības 
speciālā budžeta ieņēmumi un 
izdevumi 2016. gadā
Speciālā budžeta ieņēmumi tiek 
prognozēti 333 920 euro apmērā, ta-
jos ietverti ieņēmumi no pašvaldības 
autoceļu un ielu fonda 134 376 euro 
apmērā. Autoceļu fonda plānotie ie-
ņēmumi 2016. gadā ir par 7,9% vairāk 
nekā 2015. gadā.
 Speciālā budžeta izdevumi 
2016. gadā tiek prognozēti 217 132 euro 
apmērā, no kuriem ostu maksu izlie-
tojums paredzēts 47 091 euro apmērā 
un ielu ceļu fonda izdevumi plāno-
ti 159 641 euro apmērā. Tas ir vairāk 
nekā plānotie ieņēmumi, kas skaid-
rojams ar šī fonda līdzekļu atlikumu  
2015. gada 31. decembrī.

Saulkrastu novada pašvaldības  
2016. gada budžets izstrādāts, bals-
toties uz Saulkrastu novada Attīs-
tības programmu laika posmam no  
2014. līdz 2020. gadam un ievērojot 
likumus „Par pašvaldību budžetiem”, 
„Par pašvaldībām”, «Par budžetu un 
finanšu vadību”, „Par valsts budžetu 
2016. gadam”, kā arī nodokļu liku-
mus, Ministru kabineta noteikumus 
un citus normatīvos aktus. Budžets 
ir pašvaldības finansiālās darbības un 
vadības pamatā.
 Saulkrastu novada pašvaldības 
2016. gada budžets ir veidots, saba-
lansējot ekonomiskās un sociālās va-
jadzības ar pašvaldības finansiālajām 
iespējām. Kā galvenās 2016. gada bu-
džeta prioritātes ir izglītība, sociālie 
jautājumi un tautsaimniecība. 
 Sociālo pakalpojumu jomā ie-
spējama aprūpe mājās – specializētā 
transporta izmantošana, specializētā 
pēdu aprūpe un atbalsts ģimenēm ar 
sociālām problēmām – ģimenes asis-
tenta pakalpojumi. Turpinās atbalsta 
programma daudzbērnu ģimenēm, 
nodrošinot bezmaksas ēdināšanu 
daudzbērnu ģimeņu bērniem pirms-
skolas mācību iestādē un vispārizglī-
tojošās skolās, sniedzot strukturētu 
atbalstu sistēmu daudzbērnu ģime-
ņu bērniem, kuri izglītojas Vidzemes 
jūrmalas Mūzikas un mākslas skolā. 
Turpinās sociālais atbalsts izglītības 
jomā, samaksājot par sagatavošanas 
klases un 5.  klašu izglītojamo brīv-
pusdienām un nodrošinot transpor-
ta izdevumus nokļūšanai uz skolu 
un atpakaļ arī pilsētas robežās. Tiks 
nodrošināta preventīvā sociālā dar-
ba forma – atbalsta grupas vecākiem 
par pirmsskolas vecuma un pusaudžu 
vecuma bērnu audzināšanu. Šobrīd 
bērniem nodrošināto bezmaksas uz-
turēšanos un brīvā laika lietderīgu 
pavadīšanu Bērnu un jauniešu dienas 
centrā „Saulespuķe” varētu organizēt 
kvalitatīvāk, paredzēti līdzekļi esošo 
telpu paplašināšanai un jaunu pakal-
pojumu attīstībai. 2016. gada budžetā 
paredzēti līdzekļi telpas remontam, 
lai varētu iekārtot telpu konfidenci-
ālām pārrunām ar klientu. 
 2016. gadā Saulkrastu novada paš-
valdība turpinās novada infrastruktū-
ras un pašvaldības īpašumu uzturēša-
nas un atjaunošanas darbus. Plānots 
turpināt aizsākto pašvaldības terito-
rijas kopšanu un labiekārtošanu, t.sk. 
esošo koka laipu un pārģērbšanās 
kabīņu remontu un nokalpojušo ielu 
apgaismes ķermeņu nomaiņu, jaunu 
ielu un ceļu norāžu uzstādīšanu, kā 
arī meliorācijas sistēmas uzturēšanu. 
Plānots realizēt meliorācijas būvpro-
jekta pirmo kārtu Zvejniekciemā, tur-
pināt A. Kalniņa ielas ietves un reali-
zēt Vidrižu ielas ietves un apgaismes 
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Attēls Nr. 2
Saulkrastu novada 
pašvaldības 2016. gada 
izdevumu sadalījums EUR

Nodokļu ieņēmumi;
5 447 356; 78%

Nenodokļu 
ieņēmumi;
156 246; 2%

Budžetu 
iestāžu 

ieņēmumi;
301 978; 4%

Ieņēmumi no 
īpašumu pārdošanas;

25 000; 1%

Pašvaldības 
budžetu transferti;

197 087; 3%

Valsts budžeta 
transferti;

824 555; 12%

Attēls Nr. 1
Saulkrastu 
novada 
pašvaldības 
2016. gada 
ieņēmumu 
struktūra EUR

Izdoti saskaņā ar likuma „Par paš-
valdībām” 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 2016.
gadam”
1.  Apstiprināt Saulkrastu novada 
pašvaldības budžetu 2016.  ga-
dam:
1.1.  ieņēmumus 7  926 340 EUR 

apmērā saskaņā ar pielikumu Nr. 
1;
1.2. izdevumus 7 926 340 EUR ap-
mērā saskaņā ar pielikumu Nr. 2.
2.  Apstiprināt Saulkrastu nova-
da pašvaldības speciālo budžetu 

2016. gadam: 
2.1. ieņēmumus 333 920 EUR ap-
mērā saskaņā ar pielikumu Nr. 3
2.2.  izdevumus 217 132 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.

E. Grāvītis, 
domes priekšsēdētājs

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. SN 2/2016

Saistošie noteikumi par Saulkrastu novada 
pašvaldības 2016. gada budžetu 
(prot. Nr.1/2016. 29.§)

Paskaidrojuma raksts par Saulkrastu 
novada pašvaldības 2016. gada budžetu
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 9. lpp.

Klasifikācijas 
kods

Budžeta plāns 
2015.g.

Budžeta plāna 
izpilde 2015.g.

Budžeta plāns 
2016.g.

Valūta EUR EUR EUR

                                                                                                Tiešie nodokļi

1.111 Iedzīvotāju ienākuma nodoklis par 
iepriekšējo gadu

36 648 36 648 25 153

1.112 Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 3 833 438 3 864 252 4 011 623

4.111 Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi 798 166 872 527 776 669

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

0

4.112 Nekustamā īpašuma nodoklis par 
iepriekšējiem gadiem par zemi

153 193 91 735 213 666

4.121 Nekustamā īpašuma nodoklis par 
ēkām 

114 628 175 667 123 212

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

0

4.122 Nekustamā īpašuma nodoklis par 
iepriekšējiem gadiem par ēkām 

56 540 15 643 80 282

4.131 Nekustamā īpašuma nodoklis par 
mājokļiem

158 826 179 088 165 472

4.132 Nekustamā īpašuma nodoklis par 
iepriekšējiem gadiem par mājokļiem

17 606 34 000

Kopā tiešie nodokļi 5 151 439 5 253 166 5 430 077

Nodokļi atsevišķām precēm un 
pakalpojumu veidiem

14 858 15 970 17 279

 5.410 Azartspēļu nodoklis 14 858 15 970 17 279

                                      Kopā nodokļu ieņēmumi 5 166 297 5 269 136 5 447 356

Nenodokļu ieņēmumi 85 369 90 243 156 246

8.9.2.0. Ieņēmumi no nedrošiem debitoru 
parādiem izveidoto uzkrājumu 
samazināšanai

6 544 0 6 544

                                     Pašvaldību nodevas un kancelejas 
nodevas

9 275 9 549 9 858

9.420 Valsts nodeva par apliecinājumiem 
un citu funkciju pildīšanu bāriņtiesās

970 1 355 1 350

9.450.55. Valsts nodeva dzimtsarakstiem 1 500 1 631 1 822

09.460 Valsts nodeva par speciālu atļauju 
(licenču) izsniegšanu

50 0 50

09.490 Pārējās valsts nodevas 670 672 636

9.500. Pašvaldību nodevas:

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

385 14 50

9.512.01. Pašvaldības nodeva publiskiem 
pasākumiem

50 71 100

9.514 Nodeva par tirdzniecību publiskās 
vietās

120 899 900

 9.517      Nodeva par reklāmas izvietošanu 
publiskās vietās

330 917 800

9.521 Nodeva par būvatļaujas saņemšanu 5 100 3 910 4 000

 9.529 Pārējās nodevas, ko uzliek pašvaldība 50 80 100

9.920 Valsts nodevas - pārējās 50 0 50

Naudas sodi 69 550 80 694 139 844

10.140.01 Naudas sodi, ko uzliek par laikā 
nesamaksāto NĪN

54 330 41 918 108 844

10.140.03                                    Naudas sodi, ko uzliek administratīvā 
komisija

7 000 14 071 14 000

10.154 Naudas sodi par CSDD pārkāpumiem 8 220 24 705 17 000

12.399. Pārējie dažādi nenodokļu ieņēmumi, 
kas nav iepriekš klasificēti šajā 
klasifikācijā

1 200 284 500

53 088 65 902 25 000

13.100 Ieņēmumi no ēku un būvju (īpašumu) 
pārdošanas

25 588 25 588 0

13.210. Ieņēmumi no zemes pārdošanas 25 000 40 314 25 000

13.220. Ieņēmumi no mežu īpašumu 
pārdošanas

2 500 0 0

  Valsts budžeta transferti 1 332 283 1 323 039 824 555

18.621 Mērķdotācijas pedagogu algām 712 436 712 436 493 544

18.622 Mērķdotācijas 5-6 gadīgo apm. 
pedagogiem

80 388 80 388 47 656

18.623 Mērķdotācijas interešu izglītības 
pedagogu algām

31 871 31 871 22 092

18.624 Mērķdotācijas brīvpusdienām 47 526 62 283 29 974

18.625 Mērķdotācijas mācību literatūrai / 
mācību līdzekļiem

13 359 13 359

18.626 Mērķdotācijas sociālajai rehabilitācijai 
(NVA)

4 526 4 444 854

18.6261 Mērķdotācija vardarbībā cietušajiem 1 571 1 129

18.6262 Mērķdotācijas sociālajiem pabalstiem 854 640

18.627 Mērķdotācijas no Zivju fonda 24 626 24 625

18.628 Mērķdotācijas mūzikas un mākslas 
skolai VJMMS

115 627 115 627 110 052

18.629 Mērķdotācijas sociālajam asistentam 47 261 37 714

18.6211 Mērķdotācijas - citi 15 884 57 950

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

185 454 176 823 120 383

18.690 Pārējie pašvaldību budžetā saņemtie 
valsts budžeta iestāžu uzturēšanas 
izdevumu transfertiem

50 900 3 750

Pašvaldību budžetu transferti 197 184 197 724 197 087

Ieņēmumi pašvaldību budžetā no 
citām pašvaldībām

197 184 197 724 197 087

19.21 Ieņēmumi izglītības funkciju 
nodrošināšanai - izglītība

166 097 166 097 166 000

19.223 Ieņēmumi no pašvaldībām 
sociālajiem pakalpojumiem (Soc. 
māja)

31 087 31 627 31 087

Budžeta iestāžu ieņēmumi 277 094 262 650 301 978

21.352 Ieņēmumi no vecāku maksām 77 700 42 633 77 700

21.353 Vecāku finansējums VJMMS 25 479 26 363 26 688

21.359 Vecāku finansējums - nometnes 1 600 860 1 200

21.379 Ieņēmumi par pārējo dokumentu 
izsniegšanu un pārējiem kancelejas 
pakalpojumiem

2 400 2 761 2 700

21.381 Ieņēmumi par telpu nomu 7 753 8 494 9 700

21.384 Ieņēmumi par zemes nomu 12 000 12 340 12 500

21.389 Bankomāta vietas īre 720 2 127 2 000

21.3911 Sociālai mājai iemaksātās pensijas 
(90%)

84 455 71 444 95 762

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

29 537 24 317 31 628

21.399.04 Koku ciršanas atļauja 350 409 400

21.399.05. Maksas pakalpojumi dzimtsarakstu 
nodaļa

5 400 7 947 10 200

21.399.06 Apbedīšanas pakalpojumi 5 900 5 118 5 200

21.399.07 Kapu vieta 1 500 1 245 1 300

21.399.08 Atļaujas ielu tirdzniecībai 50 0 50

21.399.09 Pārējie maksas pakalpojumi 50 76 50

21.399.10 Maksas pakalpojumi TIC 1 500 4 178 2 500

21.399.11 Ieņēmumi no ēdināšanas 
pakalpojumiem PII “Rūķītis”

2 400 1 366 2 400

21.4991 Citi iepriekš neklasificētie maksas 
pakalpojumi

8 200 41 506 10 000

21.4.992 Pārējie nekvalificētie pašu ieņēmumi 
(PVN)

8 000 8 743 8 500

21.499 Pārējie nekvalificētie pašu ieņēmumi 
- tiesu izpildītāji

2 100 723 1 500

Kopā ieņēmumi: 7 112 515 7 208 978 6 952 722

F400 Aizņēmumi 288 060 0

F2101 Naudas līdzekļi 704 435 973 618

Pavisam ieņēmumi: 8 105 010 7 208 978 7 926 340

               Domes priekšsēdētājs E. Grāvītis

Pielikums Nr. 1
Saulkrastu novada pašvaldības

2016. gada budžeta IEŅĒMUMI (EUR)

Pielikums Nr. 2
Saulkrastu novada pašvaldības

2016. gada budžeta IZDEVUMI (EUR)
Klasifikācijas 

kods
Izdevumi pēc valdības funkcijām

Budžeta 
plāns 

2015.g.

Budžeta 
izpilde 
2015.g.

Budžeta 
plāns 

2016.g.

Pielikums/
EKK

Valūta EUR EUR EUR

01.10 Izpildvaras un likumdošanas varas 
institūcijas

556 771 497 898 668 430

tai skaitā: 

Dome 195 662 176 997 232 514 Nr.1

Administratīvā komisija 10 970 9 798 12 138 Nr.2

Iepirkumu komisija 11 556 7 221 10 750 Nr.31

Dzimtsarakstu nodaļa 36 393 31 211 35 589 Nr.26

Finanšu un grāmatvedības nodaļa 163 579 151 112 200 918 Nr.28

Juridiskā nodaļa 95 435 82 333 98 812 Nr.29

Lietvedības un personālā nodaļa 43 176 39 226 77 709 Nr.33

1.72 Pašvaldību iekšējā parāda procentu 
nomaksa

126 155 76 211 75 618 2283/4311

1.83 Maksājumi pašvaldību finanšu 
izlīdzināšanas fondā

464 512 614 969 7260

1.83 Norēķini ar pašvaldību budžetiem 101 640 101 553 110 000

tai skaitā: 

Norēķini par citu pašvaldību izglītības 
iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem

101 640 101 553 110 000 7211

Kopā: 1 249 078 675 662 1 469 017

03.11.000 Pašvaldības policija 308 967 286 846 345 859 Nr.3

03.31.20 Bāriņtiesa 40 412 35 869 47 154 Nr.4

04.73.00 Saulkrastu tūrisma informācijas 
centrs

68 626 62 892 73 874 Nr.5

04.92 Pārējie izdevumi, kas nav klasificēti 
citās pamatfunkcijās -  PVN

76 213 42 301 26 889 2512

04.92 Pārējo pakalpojumu ekonomiskā 
darbība

130 576 103 857 112 273 Nr.6

06.6 Tautsaimniecība 1 545 670 421 065 1 545 144

tai skaitā:

Tautsaimniecība 134 524 108 611 162 280 Nr.27

Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas 
nodaļa

203 044 166 032 432 662 Nr.35

Attīstības un plānošanas nodaļa 47 339 34 269 56 576 Nr.14

Labiekārtošanas nodaļa 153 778 0

11. lpp. 
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Būvvalde 53 515 49 725 54 237 Nr.11

Darba drošība 6 160 4 367 5 039 Nr.12

Nekustamo īpašumu nodaļa 54 777 0

Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem 11 570 58 544 2275

Veicamie darbi 880 963 58 061 775 806

Ielu apgaismošana - Elektroenerģija 89 765 56 913 106 000 2223

Ielu apgaismes remontdarbi, iekārtu 
iegāde, rekonstrukcija

109 600 90 320 Nr.30

Luksoforu uzraudzība 1 500 1 148 1 300 2223

Ēku apsaimniekošana 91 025 86 253 Nr.30

Novadgrāvju uzturēšana 49 345 38 600 Nr.30

Melorācijas sistēmu būvniecība 65 500 69 693 Nr.30

Ceļu un ielu uzturēšana, 
apsaimniekošana un remonts

129 811 205 947 Nr.30

Bērnu un jauniešu daudzfunkcionālā 
sporta laukuma pie Saulkrastu 
vidusskolas atjaunošana

78 958 0 5240

Daudzfunkcionālā sporta kompleksa pie 
Saulkrastu vidusskolas izveides 2. kārta

0 20 000 5242

Aprīkojuma un formastērpu iegāde 
jaunsargiem dalībai valsts mēroga 
patriotiskos pasākumos

3 000 2364

Projekts ”Zivju resursu pavairošana 
un atražošana Saulkrastu novada 
ūdenstilpnēs 2015. gadā”

8 027 0 2249

Projekts ”Dabisko dzīvotņu kvalitātes 
uzlabošana Inčupes upē Saulkrastu 
novada teritorijā 2015. gadā”

9 000 0 2249

Projekts ”Dabisko dzīvotņu kvalitātes 
uzlabošana Ķīšupes upē Saulkrastu 
novada teritorijā 2015. gadā” 

7 599 0 2249

Dotācija SIA “Saulkrastu 
komunālserviss”

155 817 18 429 Nr.30

Projekts “Saulkrastu novada publisko 
interneta pieejas punktu attīstība”

18 351 0

Projekts “LIFE EcosystemServices” 23 100 130 030 Nr.32

Teritorijas plānojums 5 292 6 234 5130

Valsts un pašvaldību vienotā klientu 
apkalpošanas centra izveide un 
uzturēšana reģionu un novadu nozīmes 
attīstības centros

31 123 0

Zvejniekciema stadiona tehniski 
materiālā nodrošinājuma pilnveidošana

7 150 0

07.000 Veselība 49 731 0 32 000

tai skaitā:

07.600 Saulkrastu slimnīca 49 731 32 000 55010003

08.200 Brīvais laiks, sports, kultūra 776 788 74 377 779 373

tai skaitā:

08.200 Biblioteka 77 786 74 377 82 149 Nr.15

08.200 Dotācija pašvaldības aģentūrai 
“Saulkrastu kultūras un sporta centrs”

681 941 687 391 7230

08.200 Dalība Dziesmusvētkos 5 084 0

08.200 Tērpu iegāde kolektīvam “Dvīga” 2 250 0

08.600 Pierīgas izglītības, kultūras un sporta 
pārvalde

9 727 9 833 7214

09.000.  Izglītība 2 375 127 1 143 022 2 101 799

tai skaitā:

09.100 PII “Rūķītis” 549 678 494 506 613 890 Nr.17

Telpu remonts PII “Rūķītis” 93 261 0

09.210 Saulkrastu vidusskola  272 349 256 745 293 072 Nr.19

09.210 Zvejniekciema vidusskola 265 071 250 753 276 088 Nr.20

Skolēnu transports uz skolu 29 000 29 000 2233

09.210 Projekts „Atbalsta pasākumu īstenošana 
jauniešu sociālās atstumtības riska 
mazināšanai un jauniešu ar funkcionāla-
jiem traucējumiem integrācijai izglītībā 
Carnikavas un Saulkrastu novados” 
(Jauniešu integrācija)

2 023 0

Projekts “Pētīsim un izzināsim Latvijas 
vēsturi” 

400 0

09.210 Mērķdotācijas pedagogiem 712 712 0 499 202

Saulkrastu vidusskola 391 990 280 952 1119/1210

Zvejniekciema vidusskola 320 722 218 250 1119/1210

09.210 Brīvpusdienas 60 441 0 50 987

Saulkrastu vidusskola 38 908 28 896 2363

Zvejniekciema vidusskola 21 533 22 091 2363

09.100 Mērķdotācijas 5-6 gad. apm.
pedagogiem

80 715 0 48 000

Saulkrastu vidusskola 5 223 0 1119/1210

Zvejniekciema vidusskola 6 771 4 534 1119/1210

PII “Rūķītis” 68 721 43 466 1119/1210

09.510 Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas 
skola

146 522 141 018 158 368 Nr.21

Valsts mērķdotācija - VJMMS 115 630 110 052 1119/1210

09.510 Projekts ”Materiāli tehniskais 
nodrošinājums VJMMS izglītības 
programmas “Vizuāli plastiskā māksla” 
mācību priekšmetu apguvei”

1 500 0

09.510 Ārpusskolu nodarbības 31 871 0 22 422

Saulkrastu vidusskola 17 197 12 335 1119/1210

Zvejniekciema vidusskola 14 674 10 087 1119/1210

09.100 Mācību līdzekļu iegāde 5-6 gadīgiem 
bērniem

2 316 0 60

Saulkrastu vidusskola 152 57 2370/5233

Zvejniekciema vidusskola 266 2 2370/5233

PII “Rūķītis” 1 898 1 2370/5233

09.210 Mācību līdzekļu iegāde 11 638 0 658

Saulkrastu vidusskola 6 071 304 2370/5233

Zvejniekciema vidusskola 5 567 354 2370/5233

10.000 Sociālā aizsardzība: 799 103 370 501 740 565

tai skaitā:

10.200 Sociālā māja 261 324 219 781 261 141 Nr.18

Saulkrastu novada maksājumi 116 246 0

Pensijas 84 455 0

Citu pašvaldību finansējums 60 623 0

Dotācija sociālajai aprūpes mājai 11 540 0

10.500 NVA ESF projekts “Atbalsts bezdarba 
gadījumā”

5 356 7 300 Nr.32

10.90 Sociālie pabalsti 274 656 279 454 Nr.25

10.90 Sociālais dienests 148 106 127 284 162 217 Nr.23

10.90 BJDC “Saulespuķe” 10 399 0

10.90 Bērnu tiesību aizsardzības komisija 2 632 1 727 1 928 1119/1210

10.90 Asistenta pakalpojumi 41 901 2 206 Atlikums

10.90 Vardarbībā cietušām personām 1 571 854 2279

09.210 Asistenti Saulkrastu vidusskolā 7 493 0

10.90 Dzīvokļu kompensācijas 12 000 6330

10.90 Apbedīšanas izdevumi 408 0 Atlikums

10.90 Kompensācija bērnu vecākiem 21 717 21 709 25 465 6410

Aizņēmumu atmaksa 684 719 572 342 652 393 400020002

Pavisam izdevumi 8 105 010 3 788 734 7 926 340

               Domes priekšsēdētājs E. Grāvītis

               Domes priekšsēdētājs E. Grāvītis

Plāns EUR 
2015. gadam

Izpilde EUR 
2015. gadam

Plāns EUR 
2016. gadam

Pielikums/ 
EKK

Izdevumi no īpašiem mērķiem iezīmētu 
līdzekļu avotiem:

Privatizācijas fonds 0 0

Dabas resursu nodoklis 14 969 3 207 7 200 Pielikums Nr.34

Ostas maksu izlietojums 85 000 51 553 47 091 Pielikums Nr.34

No pārējiem ieņēmumiem

t.sk.

70% zivju fondā (LR Zemkopības minis-
trijas Zivsaimniecības pārvalde)

3 145 3 091 3 200 2279

Tautsaimniecība Ielu un ceļu fonds 130 959 105 693 159 641 Pielikums Nr.40

Kopā: 234 073 163 544 217 132

Pielikums Nr. 4
Saulkrastu novada pašvaldības 

2016. gada speciālā budžeta
IZDEVUMI (EUR)

               Domes priekšsēdētājs E. Grāvītis

Plāns EUR 
2015.g.

Izpilde EUR 
2015.g.

Plāns EUR 
2016.g.

Ieņēmumi no īpašiem mērķiem iezīmētu 
līdzekļu avotiem   

204 028 187 327 213 846

tai skaitā:

      Privatizācijas fonds 0 0

      Dabas resursu nodoklis              4 000 3 720 4 000

      Autoceļu fonds                           124 558 124 557 134 376

      Pārējie ieņēmumi                       

      t. sk.

- Valsts nodeva par speciālo atļauju (licenču) 
izsniegšanu

10 470 10 163 10 470

- Skultes ostas maksas 65 000 48 887 65 000

- PVN    

Speciālā budžeta līdzekļu atlikums uz gada 
sākumu

96 293 96 293 120 074

tai skaitā:

Privatizācijas konta atlikums 16 148 16 148 16 148

Dabas resursu nodokļi 25 333 25 333 19 246

Speciālās atļaujas (licenču) izsniegšana - zvejas 
licences

14 768

Ostas maksas 27 549 27 549 31 483

Autoceļu fonda līdzekļi 6 403 6 403 25 265

Pārējie ieņēmumi 20 860 20 860 13 164

Kopā ieņēmumi: 300 321 283 620 333 920

Pielikums Nr. 3
Saulkrastu novada pašvaldības

2016. gada speciālā budžeta
IEŅĒMUMI (EUR)

 10. lpp.
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Saulkrastu Domes Ziņas
Saulkrastu novada dome Raiņa ielā 8, 
Saulkrastos, Saulkrastu novadā, LV-2160 
www.saulkrasti.lv

Sabiedrisko attiecību speciāliste
Marika Grasmane, tālr. 67142514, 28634639,
e-pasts marika.grasmane@saulkrasti.lv

Reģistrācijas apliecība nr. 1633.
Tirāža - 3000 eksemplāri. Izdevējs -  
SIA «Izdevniecība «Auseklis»» Jūras iela 6, 
Limbaži, LV–4001. PVN reģ. nr. LV44103005799

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

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

Decembrī Saulkrastu 
novada Dzimtsarakstu 
nodaļā reģistrēti
Rivo Kairišs
Ešlija Lapiņa
Nikodems Sproga
Kārlis Ojārs Federiči
Šanele Vežane
Samanta Putniece
Sveicam mazuļus un viņu vecākus!

Saulkrastu novada 
dome sirsnīgi sveic 
nozīmīgajā jubilejā
Salomeju Rublovsku
Klavdiju Ņekrasovu 
Elfrīdu Poškus
Alvīni Bērziņu
Rasmu Garklāvu 
Ņinu Losevu 
Mirdzu Upīti
Aiju Zadeiku
Mariju Ļisicku
Ausmu Sautiņu
Sarmīti Stūrmani
Veru Iesalnieci
Jāni Kamolu
Ināru Kārkliņu
Olgu Runču
Borisu Strešku
Dzintru Strazdiņu
Ņinu Arāju
Aleksandru Dorošenko
Jāni Jučmani
Rolandu Martinsonu
Andri Oškampu
Silviju Rudoviču
Ainu Straupi
Brigitu Sviķi
Hariju Ščerbakovu
Laimoni Bērziņu
Ilzi Lībieti
Silviju Maļinu
Rutu Miščenkovu
Andreju Zaharkeviču

Saulkrastu novada 
dome izsaka līdzjūtību 
aizsaulē aizgājušo 
tuviniekiem
Imants Mihaļskis
08.06.1932. - 31.12.2015.
Zinaida Ozola
30.11.1930. - 04.01.2016.
Dzidra Trektere
26.01.1937. – 03.01.2016.
Juris Karpovs
17.05.1950. – 07.01.2016.
Anita Leimane
19.05.1939. – 15.01.2016.
Inta Žagata
03.06.1931. – 22.01.2016.
Aina Lāce
09.10.1927. – 25.01.2016.
Valentīns Kijāns
02.05.1951. – 27.01.2016.
Ivans Zvaners
21.05.1961. – 28.01.2016. 

domes zālē. Izstāde apskatāma 
domes darba laikā. 
 Sabīne Moore ir multidis-
ciplināra māksliniece, dzimusi 
1990.  gadā. Sabīne darbojās da-
žādās jomās: animācijā, ilustrā-
cijā, mūzikā (ar segvārdu „Water-
flower” un duo “MMMM”), VJ un 
videomākslā, glezniecībā un insta-
lācijā. Sabīne ir studējusi Latvijas 
Mākslas akadēmijā Vizuālās ko-
munikācijas nodaļā, Jaņa Rozen-
tāla Rīgas Mākslas vidusskolā.
 Izstāde “Septiņas valstības” ir 
ceļojošs stāsts par dzīvajiem orga-
nismiem, kas tiek klasificēti piecās 
grupās: Vīrusi, Dzīvnieki, Sēnes, 
Augi, Vienšūņi un pēc cita klasi-
ficēšanas veida – Prokarioti un 
Eikarioti. Papīrgriezuma izstādē 
māksliniece šīs radības atdzīvinā-
jusi košā, atraktīvā veidā, spēlējo-
ties ar formu un krāsām.

13. februārī 16.00 kultūras 
namā „Zvejniekciems” Valentīn-
dienas noskaņās Neatkarīgais 
dramaturgu teātris piedāvā pi-
kantu Hermaņa Paukša komēdiju 
„Godīgā meitene” (14+, tās ilgums 
2 h). Vai labi māsai pārdot savu 
brāli? Bet ko citu lai iesāk, ja nav 
naudas?
 Režisors Andrejs Saldavs. Ieejas 
biļetes pieaugušajiem 5 EUR, pen-
sionāriem 2 EUR. Biļešu iepriekš-
pārdošana – kultūras namā „Zvej-
niekciems” un Saulkrastu sporta 
centrā, kā arī pirms izrādes. 

27. un 28. februārī VI Saul-
krastu koklētāju ansambļu festi-
vāls „Koklē vēju vanadziņš” no-
ritēs kā karnevāls - maskosimies, 
dejosim, iesim rotaļās. Šoreiz 
festivāls būs īpaši krāšņs ne tikai 
tāpēc, ka pirmās dienas koncertā 
piedalīsies vairāk nekā 120 kok-
ļu un 14 koklētāju ansambļi no 
Cēsīm, Rīgas, Baložiem, Iecavas, 
Madonas, Alojas, Limbažiem un, 
protams, Saulkrastiem, bet arī tā-
pēc, ka koklētājiem pievienosies 
stepa dejotāji! Festivālā pieda-
līsies arī Latgales priekšpilsētas 
MMS stepa dejas studija „Ķen-
garaga Ķengurīši”, Iecavas MMS 
stepa dejas studija „Zebras” un  
1. Stepa dejas studijas Latvijā „Top 
Tap Company” audzēkņi. 
 Koncertu vadīs aktieris, stepa 
dejotājs un pedagogs Māris Pūris.
 Festivāla pirmās dienas kon-
certs sestdien 16.00 kultūras 
namā “Zvejniekciems”.
 Savukārt no 13.00 līdz 16.00 
kultūras namā “Zvejniekciems” –  
radošās darbnīcas, dziesmas un 
rotaļas, un pankūku degustācija 
ikvienam festivāla apmeklētājam. 
Ieeja festivāla norisēs – brīva.
 Svētdien, 28. februārī, 
14.30 festivāla noskaņā Skultes 
evaņģēliski luteriskajā baznīcā fes-
tivāla otrās dienas koncerts. Tajā 
muzicēs J. Mediņa mūzikas vidus-
skolas, Rīgas Pārdaugavas mūzikas 
skolas, Rīgas koncertapvienības 
„Ave Sol”, Rīgas Mazās Ģildes un 
Saulkrastu koklētāji. Ieeja par zie-
dojumiem.
 Tiem, kurus festivāla lai-
kā būs ieinteresējusi stepa deja, 
svētdien, 28. februārī, no 
11.00 līdz 13.30 kultūras namā 
“Zvejniekciems” Māris Pūris va-
dīs meistarklasi stepa dejā: ievads 
stepa vēsturē, videomateriāli par 

izcilākiem stepa dejas meistariem 
pasaulē un Latvijā (Jānis Pirvics), 
praktiskās nodarbības. Ieeja brīva.

SPORTA AfIšA
13. - 14. februārī sporta centrā 
starptautisks džudo turnīrs zē-
niem un meitenēm.
14. februāri 12.00 Saulkrastu 
slēpojums. Starts Liepu ielas galā. 
Sacensības notiks tikai piemēro-
tos laikapstākļos. Sekojiet infor-
mācijai.
19. februārī 20.00 sporta cen-
trā LBL3 otrā apļa spēle Saulkras- 
ti – Dartija. Ieeja bez maksas. Ska-
tītājiem loterija.
21. februārī 11.00 sporta centrā 
Saulkrastu novusa čempionāta ot-
rais posms.
23. februārī 20.00 sporta cen-
trā LBL3 otrā apļa spēle Saulkras-
ti – Daugavpils. Ieeja bez maksas. 
Skatītājiem loterija.
26. februārī 20.00 sporta cen-
trā Saulkrastu kausa izcīņa šautri-
ņu mešanā, 2. posms.
27. februārī 11.00 picērijā 
„Bundulis” Saulkrastu zolītes 
čempionāta 2. posms.
28. februārī 11.00 sporta cen-
trā Saulkrastu čempionāts galda 
tenisā, 2. posms.
6. martā 11.00 sporta centrā 
Saulkrastu čempionāts gala teni-
sā, 3. posms.
12. martā 19.00 sporta centrā 
Saulkrastu kausa izcīņa šautriņu 
mešanā, 3. posms. 
15. martā 20.00 sporta centrā 
LBL3 otrā apļa spēle Saulkrasti –  
VIA2. Ieeja bez maksas. Skatītā-
jiem loterija.

SENIORU TIKšANāS
1. martā plkst. 13.00 domes 
zālē tikšanās ar Saeimas deputātu 
Jāni Dombravu.

Saulkrastu novada pašvaldības 
aģentūras „Saulkrastu kultūras 
un sporta centrs” novadpētniecī-
bas krājumā atrodami gan izšu-
vumi, tamborējumi un adījumi, 
gan šūti apģērbi, gan apavi, gan 
arī palīgierīces, ar kuru palīdzību 

tie darināti. Šīs lietas ir dāvinā-
jums Saulkrastu novadpētniecī-
bas krājumā, un tās lieliski stāsta 
par mūsu pagātni.
 Šobrīd tiek gatavota izstāde 
„No vecmāmiņas pūra lādes”, 
kurā būs iespējams šo krājumu 

apskatīt.
 Lai paplašinātu izstādes eks-
pozīciju, aicinām līdz 15. martam 
iedzīvotājus, kuru īpašumā ir 
saglabājušies 20.  gadsimta 1.  pu-
ses un vecāki rokdarbi, apģērbi, 
apavi, kā arī palīgierīces (adatas, 

šujmašīnas un citas ierīces) to 
darināšanai, piedāvāt šāda veida 
darinājumus. Būsim pateicīgi par 
līdzdalību izstādes veidošanā!
 Papildu informācijai lūgums 
zvanīt Dagnijai Gurtiņai pa tālr. 
29498563.

februārī kultūras namā „Zvej-
niekciems” mazajā zālē izstādē 
„Saulainie ziedi” apskatāmi PII 
„Rūķītis” vizuālās mākslas pulciņa 
audzēkņu gleznojumi. Šoreiz ple-
nērā piedalījās grupu „Taurenītis”, 
“Sprīdītis” un “ Spārīte” audzēkņi. 
Izstāde būs apskatāma visu febru-
āri kultūras nama “Zvejniekciems” 
darba laikā.

Līdz 1. martam Saulkrastu do-
mes zālē mākslinieces Sabīnes 
Moores darbu izstāde „Septiņas 
valstības”. Tikšanās ar mākslinieci 
12. februārī 15.00 Saul krastu 

Aicina papildināt izstādes eksponātus

Aicina jauniešus 
gatavoties 
svētkiem

Piektdien, 12. februārī,  
no plkst. 14.00 līdz 19.00 

Saulkrastu jauniešu 
iniciatīvu centrs (SJIC) 

aicina jauniešus 
gatavoties 

Valentīndienai: 
- padarīsim mūsu 

sirsniņas saldākas; 
- gatavosim arī citiem 

saldas dāvaniņas; 
- saldi sveiksim 

viens otru!
 

 Tiekamies SJIC telpās k.n. 
Zvejniekciems 1. stāvā.

Šogad gandrīz 100 izglītības iestā-
des pieteikušas dalību SIA ZAAO 
gadskārtējā konkursā pirmssko-
las izglītības iestādēm un skolām 
“Dabai labu darīt”, kurā tiek vāk-
tas PET pudeles un makulatūra. 
Pirmajā semestrī savākts vairāk 
nekā 110 t makulatūras un vairāk 
nekā 95 m3 PET pudeļu. Salīdzi-
nājumā ar iepriekšējā mācību 
gada pirmo semestri savāktais ap-
joms ir par 20% lielāks.
 “Dabai labu darīt” turpināsies 
līdz 29. aprīlim. Aicinām izglītības 
iestādes līdz 31. martam pieteikt 
makulatūras un PET pudeļu iz-
vešanu, lai maija sākumā pulcētos 
svinīgā pasākumā un godinātu 
čaklākos konkursa dalībniekus. 
Konkurss notiek sadarbībā ar  
AS „Latvijas Zaļais punkts”.

 ZAAO apstiprina, ka savāktās 
PET pudeles un makulatūru re-
ģionālajā atkritumu apsaimnie-
košanas centrā „Daibe” sagatavos 
nodošanai pārstrādei, lai tālāk 
pārstrādes uzņēmumi izgatavotu 
jaunas preces. 
 Šobrīd aktīvākas ZAAO dar-
bības reģiona izglītības iestādes 
otrreizējai pārstrādei derīgā ma-
teriāla vākšanā ir Zvejniekciema 
vidusskola no Saulkrastu novada, 
Valmieras Viestura vidusskola, 
un Apes novada skolas – Gaujie-
nas internātpamatskola, Vidagas 
Sikšņu pamatskola un Gaujienas 
mūzikas un mākslas skola. Savu-
kārt aktīvākās pirmsskolas izglītī-
bas iestādes ir Salacgrīvas PII “Vil-
nītis”, Priekuļu novada Veselavas 
PII un Valkas PII “Pasaciņa”. 

 Konkursa dalībnieki par katru 
savākto tonnu makulatūras vai 
katriem 10 kubikmetriem PET 
pudeļu saņems dāvanu karti 10 
eiro vērtībā mācību ekskursijai 
vai kancelejas preču iegādei. Tiks 
piešķirtas arī pārsteiguma bal-
vas visaktīvākajai pirmsskolas un 
skolu grupas izglītības iestādei 
un to aktīvākajiem dalībniekiem. 
Kopējais paredzētais balvu fonds 
ir 5700 eiro. 
 SIA ZAAO ir divdesmit asto-
ņu pašvaldību uzņēmums, kas 
nodrošina atkritumu savākšanu, 
šķirošanu, uzglabāšanu, apstrādi, 
pārvadāšanu, apglabāšanu un sa-
biedrības izglītošanas aktivitātes.

Zane Leimane, 
SIA ZAAO 

Kopā dabai labu darīt

http://www.saulkrasti.lv

