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Pieņemts 
Saulkrastu novada 
pašvaldības 
2018. gada budžets
31. janvārī Saulkrastu novada 
domes sēdē deputāti, balsojot 
ar desmit balsīm „par” un 
četrām „atturoties”, pieņēma 
2018. gada pašvaldības 
budžetu. 

Šī gada Saulkrastu novada paš
valdības budžeta kopējais apjoms 
ir 9 409 056 eiro, kas sastāv no 
8 595 797 eiro ieņēmumu progno
zes un 813 259 eiro 2017. gada bu
džeta atlikuma. Šogad visvairāk 
finanšu līdzekļu plānots izlietot 
izglītības nodrošināšanai  – 28% 
no budžeta kopējiem izdevu
miem. Otra lielākā budžeta po
zīcija ir tautsaimniecība, kurai 
paredzēti 12,5%, savukārt kultūrai 
un sportam gandrīz 10% un so
ciālajai jomai – 9% no kopējiem 
izdevumiem.

2018. gadā pašvaldības pamat
budžeta ieņēmumi no iedzīvo
tāju ienākuma nodokļa plānoti 
4  774  103 eiro un no nekustamā 
īpašuma nodokļa – 1 967 389 eiro.

Lielākie izdevumi 2018. gada 
pašvaldības budžetā paredzē
ti izglītībai. Kopā ar mērķdo
tācijām pedagogu algām tie ir 
2 661 773,00 eiro. Pašvaldības īpa
šumā esošo ielu un ceļu apsaim
niekošanai paredzēti 384  940,00 
eiro, bet ēku un teritorijas uztu
rēšanai un labiekārtošanai pare
dzēti 1  177 824,00 eiro. Sportam, 
kultūrai un brīvā laika pavadīša
nai ieplānoti 936 172,00 eiro, sa
vukārt iedzīvotāju sociālajai aiz
sardzībai – 846 129,00 eiro.

Tāpat kā iepriekš Saulkrastu 
novada pašvaldība veiks iemaksas 
pašvaldību izlīdzināšanas fondā. 
Šogad tie būs 771 709 eiro, kas ir 
8,2% no pamatbudžeta.

Budžeta sadalījums pieejams 
12.–15. lpp.

Intervija ar Saulkrastu nova
da domes priekšsēdētāju Ervīnu 
Grāvīti un priekšsēdētāja viet
nieku Bruno Veidi par 2018. gada 
pašvaldības prioritātēm un bu
džetu lasāma 8. un 9. lpp.

Noslēgts līgums par būvprojekta izstrādi
Saulkrastu novada dome 
šī gada 8. janvārī noslēdza 
līgumu „Neibādes parka un 
Saulkrastu estrādes kompleksa 
pārbūves būvprojekta izstrāde 
un autoruzraudzības veikšana” 
ar iepirkuma procedūrā 
uzvarējušo SIA „Baltex Group”.

Kompleksās pārbūves būvpro
jektā paredzēts izstrādāt būv
projekta ģenerālplānu, arhitek
toniskos un ainavu arhitektūras 
risinājumus, kā arī nozīmīgus 
inženierrisinājumus: ceļu daļu, 
būvkonstrukcijas, elektroap

gādes ārējos tīklus, ūdensvada 
un kanalizācijas tīklus, lietus 
ūdens kanalizācijas tīklus, elek
tronisko sakaru sistēmas tīklus 
un vadības un automatizācijas 
sistēmas.

Lai Neibādes parka teritorijā 
un Saulkrastu estrādē nodroši
nātu vispusīgu kultūras pasā
kumu norisi, projektā jāieplāno 
teritorija atbilstoši pasākumu 
norises vajadzībām, attiecīgi or
ganizējot gājēju un transporta 
kustību, paredzot apmeklētāju, 
mākslinieku, tehniskās apkalpo
šanas, tualešu un tirdzniecības 

zonas, jumta konstrukciju virs 
skatuves un skatītāju zonas, kas 
nav tieši savienota ar esošās es
trādes ēkas konstrukcijām, bet 
konceptuāli veido vienotu būves 
tēlu, teritorijas nožogojumu, lai 
nodrošinātu tās slēgšanu nak
tī un biļešu kontroli pasākuma 
laikā, skatītāju solu zonu 2000–
2500 sēdvietām un skatuves 
laukumu atbilstoši pasākumu 
norises specifikai un akustikas 
prasībām, vienlaikus saglabājot 
iespēju uz skatuves rīkot tautas 
deju lielkoncertus, pārvietoja
mās skatuves konstrukcijas kon

certiem, gājēju celiņus, solus, 
atkritumu urnas, apstādījumus, 
parka un tajā esošo būvju ap
gaismojumu, zonu ar elektrības 
pieslēgumiem izbraukuma tirdz
niecībai pasākumu laikā.

Līguma kopējā summa ir 149 
798,00 eiro. Plānots, ka būvpro
jekta izstrāde tiks pabeigta līdz šī 
gada augustam.

Projektēšanas darbi tiek īstenoti 
projekta „Saviļņojošā Vidzeme” dar
bības programmas „Izaugsme un 
nodarbinātība” prioritārā virziena 
„Vides aizsardzības un resursu iz
mantošanas efektivitāte” 5.5.1.  spe
cifiskā mērķa „Saglabāt, aizsargāt 
un attīstīt nozīmīgu kultūras un 
dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar 
to saistītos pakalpojumus” ietvaros.

Izstrādās dokumentus 
ēkas atjaunošanas 
darbiem
Saulkrastu novada dome 
16. janvārī noslēdza līgumu 
ar SIA „Būvdizains”   par   
dokumentācijas izstrādi 
un autoruzraudzību ēkas 
atjaunošanai projektā 
„Daudzfunkcionālās ēkas 
Raiņa ielā 7, Saulkrastos, 
energoefektivitātes 
paaugstināšana”. 

Dokumentus izstrādās ēkas fasā
des atjaunošanai, ventilācijas un 

kondicionēšanas sistēmas izbū
vei, 2. stāva sanitārā mezgla izvei
dei un lietus ūdens aizvadīšanai 
no ēkas jumta.

Noslēgtā līguma summa ir 
19 900,00 eiro (bez PVN). 

Plānots, ka būvdarbus uzsāks 
šā gada vasarā. 

Ēkā atrodas Saulkrastu bib
liotēka, Saulkrastu Jauniešu 
māja, SIA „Saulkrastu komunāl
serviss” katlumāja un kafejnīca 
 „Bemberi”.

Zvejniekciema vidusskolā – 
gudrākais 9. klases skolēns Latvijā

Jau piekto gadu Latvijas 
Televīzija (LTV) organizē 
erudīcijas spēli 5.–12. klašu 
skolēniem „Gudrs, vēl gudrāks”. 
Spēles mērķis ir atrast gudrāko 
un spējīgāko skolēnu visās 
vecuma grupās, veicināt 
izglītību un attīstīt jauniešos 
izpratni, ka zināšanas ir svarīgas 
nākotnes mērķu īstenošanā. 
Šogad spēlē „Gudrs, vēl gudrāks” 
piedalījās Zvejniekciema 
vidusskolas 9. klases skolnieks 
Emīls Kiseļevskis, kurš izcīnīja 
1. vietu valstī. 

Emīls Kiseļevskis piedalījās šīs 
LTV spēles iepriekšējās sezonās, 
kur pietrūka pavisam maz pun
ktu, lai iekļūtu finālā. Šogad, 
startējot pusfinālā, starp 12 skolē
niem Emīls palika 2. vietā, iegūs
tot iespēju piedalīties finālspēlē. 
Finālā mūsu jaunietis pārliecinoši 
parādīja savas zināšanas un pras
mi loģiski spriest. Emīla uzvara 
ir likumsakarīgs turpinājums 
veiksmīgai trīspusējai sadarbībai 
starp skolu, zēnu un viņa ģimeni.  

Spēlē Emīlu Kiseļevski atbalstīja 

viņa klasesbiedri, kuri aktīvi juta 
līdzi gan studijā, gan pie televizoru 
ekrāna. Projekta „Gudrs, vēl gud
rāks” filmēšanas grupa, viesojoties 
Zvejniekciema vidusskolā, radīja 
sirsnīgu Emīla un skolas vizītkarti. 

Emīls Kiseļevskis uzskata, ka 
centīga gatavošanās spēlei un kla
sesbiedru atbalsts ir ļoti nepiecie
šams: „Šogad televīzijas raidīju
mā „Gudrs, vēl gudrāks” nolēmu 
piedalīties tādēļ, ka mācos devīta
jā klasē un desmito klasi sākšu jau 
citā kolektīvā. Vēlējos, lai pēdējo 
reizi mani atbalsta tuvi un labi 
pazīstami cilvēki.

Dienā, kad uzzināju, ka ir ap
stiprināta mana dalība televīzijas 
šovā, es sapratu, ka laika sagata
voties ir ļoti maz, jo līdz pirma
jam pusfinālam bija atlikušas 
dažas dienas. Lai gan katru dienu 
veltīju stundu, lai atrastu atbildes 
uz iespējamajiem jautājumiem, 
pēdējās dienas vakarā viss izlidoja 
no prāta un atmiņā nebija palicis 
gandrīz nekas.

Šis bija pirmais gads, kad uz
traukums pirms spēles bija vis
mazākais, jo biju guvis nelielu 

pieredzi iepriekš. Atbildot uz jau
tājumiem, lielākās grūtības sagā
dā vēlme steigties un uztraukumā 
atbildēt nepārdomāti. Nepatīka
mākie brīži bija tad, kad tika uz
doti jautājumi par mācību vielu, 
kura skolā mums vēl nav mācīta. 

Šogad finālā uzvarēju, jo dau
dzus faktus zināju, taču nonācu 
pie atziņas, cik daudz tomēr vēl 
nezinu. Esmu apmierināts ar pa
veikto un gandarīts, ka Zvejniek
ciema vidusskolas vārds vairākas 
reizes lepni izskanēja televīzijā. 
Mani sasniegumi nebūtu iespēja
mi arī bez manu skolotāju, klases
biedru un ģimenes atbalsta.”

Emīls ir aktīvs, draudzīgs un 
spējīgs skolnieks, kurš cenšas 
izprast dažādu procesu likumsa
karības. Emīls kā gudrākais devīt
klasnieks pavasarī tiksies ar Lat
vijas Valsts prezidentu Raimondu 
Vējoni.

Lepojamies ar visgudrāko 
9.  klases skolēnu Latvijā! Paldies 
ģimenei par sadarbību! 

Aleksandra Ivanova, 
Zvejniekciema vidusskola

Emīls Kiseļevskis kopā ar klasesbiedriem un klases audzinātāju Aleksandru Ivanovu.
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NVA konsultācijas 
Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) 

Siguldas filiāles darbinieki pieņems klientus 
1. martā no plkst. 10.00 līdz 16.00 

Saulkrastu domes telpās, cokolstāvā. 

Pārskats par Saulkrastu 
novada Dzimtsarakstu 
nodaļas darbu 2017. gadā
Dzimšana
2017. gadā Saulkrastu novada 
Dzimtsarakstu nodaļā reģistrē
ti 60 jaundzimušie, 32 zēni un 
28 meitenes. Laulībā dzimu
ši 30 bērni. Atzīta paternitāte 
29  bērniem. Dzimšanas reģistri 
bez ziņām par tēvu – 1. 

Pirmais bērns dzimis 22  ģi
me nēs, otrais – 18 ģimenēs, tre
šais – 16 ģimenēs, ceturtais bērns 
dzimis 2 ģimenēs, tāpat piektais 
bērns – 2 ģimenēs.

Meitenēm atkārtoti dots vārds – 
Nora, Dārta, bet zēniem – Hugo, 
Kārlis.

Neparasti vārdi 2017. gadā 
Saulkrastu novada Dzimtsaraks
tu nodaļā reģistrētajiem bērniem: 
zēniem – Enzo, meitenēm – Tifā
nija, Reina.

Laulības
2017. gadā Saulkrastu novada 
Dzimtsarakstu nodaļā reģistrētas 
107 laulības. No tām 3 laulības no

slēgtas Saulkrastu Romas katoļu 
draudzes baznīcā, bet 1 laulība – 
Pēterupes Evaņģēliski luteriskās 
draudzes baznīcā.

No 107 laulībām 6 laulības no
slēgtas ar ārvalstu pilsoņiem, tajā 
skaitā līgava vai līgavainis bijis 
Krievijas, Ukrainas vai Norvēģijas 
pilsonis.

Miršana
2017. gadā Saulkrastu novada 
Dzimtsarakstu nodaļā reģistrētas 
69 mirušas personas: 27 vīrieši un 
42 sievietes. No mirušajām perso
nām 52 ir bijuši Saulkrastu nova
da iedzīvotāji, 17 – citu pilsētu un 
novadu iedzīvotāji.

 
2014 2015 2016 2017

Dzimšana 53 47 50 60

Laulības 119 135 117 107

Miršana 76 54 71 69

Civilstāvokļa aktu reģistros 
veikti 64 papildinājumi un labo

jumi dzimšanas, laulības un mir
šanas aktu reģistru ierakstos.

Saulkrastu novada Dzimtsa
rakstu nodaļas lietvedībā 2017. ga
dā bija 2 vārda un 3 uzvārda mai
ņas lietas.

Izdotas 32 izziņas iesniegšanai 
pēc pieprasījuma.

Atkārtoti izsniegtas 28 civilstā
vokļa aktu reģistrācijas apliecības.

Saulkrastu novada Dzimtsa
rakstu nodaļas dokumentu apritē 
esošo dokumentu skaits 2017. ga
dā – sarakste pamatdarbības jau
tājumos ar TM Dzimtsarakstu 
departamentu, institūcijām, ies
tādēm, fiziskām un juridiskām 
personām (to skaitā atbildes uz 
iesniegumiem, pieprasījumi, in
formācija, paziņojumi): 385 doku
menti.

Veikta Dzimtsarakstu nodaļas 
pastāvīgi glabājamo lietu nofor
mēšana atbilstoši MK noteikumu 
Nr. 748 „Dokumentu un arhīvu 
pārvaldības noteikumi” prasībām.

Neliela atskaite 
par pusgada darbu
Pirms vairāk nekā pusgada paš
valdību vēlēšanās man uzticējās 
9,35% saulkrastiešu! Saviem vē
lētājiem solīju ne tikai „Latvijas 
Zemnieku savienības” priekšvē
lēšanu programmas izpildi un 
enerģisku darbu, bet arī aktīvu 
komunikāciju un sava darba 
atskaišu sniegšanu. Šajā laikā 
esmu iesniedzis domē virkni 
priekšlikumu, deputāta piepra
sījumu un iesniegumu, kā arī ak
tīvi paudis viedokli komitejās un 
komisijās, kurās darbojos. Pie
mēram, lepojos, ka 2018. gada 
Saulkrastu pašvaldības budžetā 
atbalstu guvušas daudzas manas 
iniciatīvas:

1) finansiāls atbalsts 15 000, 
EUR (3 000, EUR vienai mājai) 
apmērā daudzdzīvokļu mājām 
energoefektivitātes pasākumu 
veikšanai – pirms renovācijas 
darbu uzsākšanas iesniedzot šā
dus dokumentus:

a) atzinums no „Altum” par 
līdzfinansējuma piešķiršanu; 
b)  būvdarbu veikšanas līgums; 
c)  būvuzraudzības līgums; d) au
tor uzraudzības līgums; e) pro
jekta vadības līgums. Drīzumā 
tiks uzsākta saistošo noteikumu 
sagatavošana, kurā aktīvi līdzdar
bošos, lai, sākoties šī gada būvnie
cības sezonai, dzīvokļu īpašnieku 
biedrības varētu saņemt solīto 
atbalstu.

2) No speciālā budžeta līdzek
ļiem tiks veikta meliorācijas grāv
ju atjaunošana 940 m garumā un 
caurteku atjaunošana Zvejniek
ciemā, Bērzu alejā. Gruntsūdeņu 
līmenis jāpazemina, lai neapplūs
tu ēku pagrabi. Paredzēti līdzekļi 
arī nobrauktuvju asfalta seguma 
atjaunošanai.

3) Atkarībā no budžeta iespē
jām otrajā pusgadā kā viena no 
prioritātēm noteikta tehniskā 
projekta izstrāde ielu apgaismo
juma izveidei Rožu bulvārī. 

4) Leona Paegles ielā tiks veikts 
bedrīšu remonts. Tautsaimniecī
bas, ielu un ceļu fonda budžeta 
ietvaros, iespējams, tiks veikta 
ceļa klātnes virskārtas apstrāde 
ar šķembu un bitumena emulsijas 

maisījumu, kā arī otrajā pusga
dā tiks aktualizēts vai sagatavots 
jauns Leona Paegles ielas un gā
jēju ietvju pārbūves tehniskais 
projekts.

5) 2018. gadā plānots ņemt 
aizņēmumu Valsts kasē 160 
000, EUR apmērā ēkas iegādei 
Saulkrastu Sociālā dienesta va
jadzībām. Ceru, ka deinstitucio
nalizācijas projekta ietvaros ēkā 
izdosies izveidot arī dienas cen
tru cilvēkiem ar garīgiem traucē
jumiem. 

6) Mans priekšlikums izvei
dot un uzturēt zaļo atkritumu 
(lapu, zāles, krūmu, zaru) kom
postēšanas/nodošanas laukumu 
atzīts kā viens no prioritārajiem 
tuvāko gadu laikā. Šajā jautāju
mā ceru iesaistīt arī Saulkrastu 
nevalstiskās organizācijas, pie
mēram, „Saulkrastu uzņēmēju 
biedrību”, un pašvaldības ies
tādes, piemēram, „Saulkrastu 
komunālservisu” un Saulkrastu 
pašvaldības policiju, lai izglīto
tu sabiedrību par nepiecieša
mību pareizi un gudri apsaim
niekot zaļos atkritumus. Ceru, 
ka Saulkrastos izdosies panākt, 
ka pavasarī un rudenī būs ma
zāk dūmu, bet visa gada ietva
ros – mazāk zāģu, trimeru un 
pļaujmašīnu skaņu. Visi taču 
vēlamies elpot svaigu gaisu un 
dzīvot mierā un klusumā! 

7) Pēdējā domes sēdē Saulkras
tu novada deputātu vairākums 
atbalstīja manu priekšlikumu 
„Saulkrastu Kultūras un sporta 
aģentūras” vadītāja amatam iz
sludināt atklātu konkursu. Šis 
nebija viennozīmīgs lēmums, jo 
ilggadējai vadītājai J. Krūmiņas 
kundzei sabiedrībā ir liela popu
laritāte. Tomēr nākotnē no aģen
tūras vadītāja es sagaidu daudz 
lielāku radošumu un enerģiju, ak
tīvāku darbu ar ģimenēm un jau
no paaudzi, pasākumu program
mai jākļūst konkurētspējīgākai. 
Saulkrasti ir pelnījuši visaugstāko 
līmeni!

Alens Horsts, 
Saulkrastu novada domes deputāts

Pašvaldība piedalās projektā „Jaunatnes 
darba kvalitātes celšana savā pašvaldībā”
Pēc „Jauniešu mājas” 
iniciatīvas janvāra vidū kopā 
sanāca Saulkrastu novada 
domes un iestāžu pārstāvji, 
Izglītības un zinātnes 
ministrijas vecākā referente 
Alma Brinkmane un novada 
jaunieši, lai apspriestu 
stratēģiju darbam ar jaunatni.

Tikšanās laikā tika uzklausīti 
klātesošo ieteikumi, kā labāk un 
kvalitatīvāk veikt darbu ar jaunie
šiem, kā arī uzklausīti jauniešu 
viedokļi.

Viens no galvenajiem tikšanās 
mērķiem bija priekšlikums izvei
dot patstāvīgu komisiju darbam 
ar jaunatni mūsu novadā, kas 

ilgtermiņā strādātu pie jaunatnes 
politikas – ne tikai dokumentu 
izstrādē, bet arī uzraudzībā un 
ilgtermiņa attīstībā, savstarpēji 
sadarbojoties pašvaldību iestā
dēm un biedrībām.

Renārs Peksis, 
jaunatnes darbinieks

Aicinām aktualizēt informāciju
Sabiedrība ar ierobežotu 
atbildību „Saulkrastu 
komunālserviss” savā 
pārvaldībā esošo mājokļu 
īpašniekiem izraksta rēķinus, 
pamatojoties uz informāciju un 
datiem, kas ir tās rīcībā. Nereti 
starp uzņēmumu un mājokļa 
īpašniekiem rodas pārpratumi 
par to, ka rēķini tiek izrakstīti 
personām, kas juridiski vairs 
nav mājokļa īpašnieki. 

Lai izvairītos no šādām situāci
jām, aicinām mājokļu īpašniekus 
parūpēties par to, lai uzņēmuma 
rīcībā būtu visa aktuālā informā

cija par mājokļa īpašumu un tās 
īpašniekiem. Vēlamies uzsvērt, ka 
vienīgais dokuments, uz kura pa
mata drīkstam izrakstīt rēķinus 
jaunajam īpašniekam, ir attiecīgā 
īpašuma zemesgrāmatas aplie
cība, kurā ir veikts ieraksts par 
īpašuma tiesību maiņu uz jaunā 
īpašnieka vārda, kā arī noslēgts 
līgums par mājokļa pārvaldīšanu 
un apsaimniekošanu.

Atgādinām, ka mājokļu īpaš
niekiem jāpievērš uzmanība ak
tuālās informācijas iesniegšanai 
par mājokļos esošajiem ūdens 
skaitītājiem. Ja mājokļos esoša
jiem individuālajiem ūdens skai

tītājiem ir pienācis verificēšanas 
termiņš, par to nomaiņu ir obli
gāti jāinformē uzņēmums, iesnie
dzot aktu par ūdens skaitītāju 
nomaiņu. Ja šāds akts netiek ie
sniegts, tas var radīt neskaidrības 
par ūdens skaitītāju rādījumiem, 
līdz ar to ietekmēt ikmēneša 
maksājumus par mājokli.

Tāpat atgādinām, ka klientiem 
laikus ir jāiesniedz informāci
ja uzņēmumam par ikmēneša 
ūdens patēriņu – rakstiski vai pa 
tālruni līdz kārtējā mēneša pēdē
jai darba dienai.

„Saulkrastu komunālserviss”

Pašvaldības policijas paveiktais janvārī
Janvārī Saulkrastu pašvaldības 
policijas darbinieki ir 
saņēmuši 41 izsaukumu, par 
dažādiem pārkāpumiem 
aizturētas 6 personas, piecas 
nogādātas Rīgas reģiona 
pārvaldes Saulkrastu policijas 
iecirknī tālāku darbību 
veikšanai un viena persona – 
savā dzīvesvietā.

Sastādīti 33 administratīvā pār
kāpuma protokoli, 15 protokoli 
par ceļu satiksmes noteikumu 

neievērošanu, 14 protokoli par 
mājas numerācijas plāksnes neat
bilstību vai neesamību atbilstoši 
saistošo noteikumu prasībām, 
1 protokols par ceļa aizsprostoša
nu, 1 protokols par atrašanos sa
biedriskā vietā alkohola reibumā, 
1 protokols par Aizsargjoslu liku
mā noteikto prasību pārkāpšanu 
un 1 protokols – par mājas dzīv
nieku labturības pārkāpumu.

Uzsākta 81 administratīvā pār
kāpuma lietvedība: par līgumu ne
noslēgšanu ar sadzīves atkritumu 

apsaimniekotāju, par mājas (ista
bas) dzīvnieku labturības noteiku
mu neievērošanu, par teritorijas 
nesakopšanu un par ēku numuru 
vai nosaukumu plākšņu neizvieto
šanu pie nekustamā īpašuma. 

Divos gadījumos izsaukti dzīv
nieku patversmes „Mežavairogi” 
darbinieki, lai sniegtu palīdzību 
cietušajiem vai savāktu bojāgāju
šos dzīvniekus. 

Guntis Vinteris, 
pašvaldības policija

Paziņojums par detālplānojuma 
„Vecpāvuļi” izstrādes uzsākšanu
Pamatojoties uz Saulkrastu nova
da domes 2018. gada 31. janvāra lē
mumu (sēdes protokols Nr. 1/2018 
§400) ir uzsākta detālplānojuma 
izstrāde zemes gabalam „Vecpā
vuļi”, Zvejniekciems, Saulkrastu 
pagasts, Saulkrastu novads, ka
dastra Nr. 8033 001 0732. 

Saskaņā ar Saulkrastu novada 
teritorijas plānojumu teritorijai, 
kurā tiks izstrādāts detālplāno
jums, plānotā (atļautā) izmanto

šana noteikta – mazstāvu dzīvo
jamās apbūves teritorija (DzM).

Rakstiskus priekšlikumus un 
ieteikumus detālplānojuma iz
strādei var iesniegt Saulkrastu 
novada domē Raiņa ielā 8, Saul
krastos, darba dienās domes dar
ba laikā līdz 2018. gada 16. mar
tam. Detālplānojuma izstrādes 
vadītāja – Saulkrastu būvvaldes 
vadītāja Līga Pilsētniece (tālr. 
67142519).
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Aprūpes pakalpojums bērniem ar invaliditāti

Atbalsts, aprūpējot un uzraugot dzīvesvietā bērnus ar invaliditāti. Šis pa-
kalpojums sniedz būtisku atslogu vecākiem un audžuvecākiem to ikdienas 
gaitās.

Kas var saņemt aprūpes pakalpojumu?
Bērni ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem izsniegts Veselības un 
darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas (turpmāk – VDEĀVK) atzinums 
par īpašas kopšanas nepieciešamību sakarā ar smagiem funkcionāliem 
traucējumiem:
līdz četru gadu vecumam (ieskaitot) – ne vairāk kā 50 stundas nedēļā;
no piecu līdz 17 gadu vecumam (ieskaitot) – ne vairāk kā 10 stundas 
nedēļā.

Kā saņemt aprūpes pakalpojumu?
Vecākiem vai audžuvecākiem jādodas uz pašvaldības sociālo dienestu;
līdz ar iesniegumu jāiesniedz bērna likumiskā pārstāvja vai audžuģimenes 
pārstāvības tiesības apliecinoša dokumenta kopija un VDEĀVK atzinuma 
kopija par īpašas kopšanas nepieciešamību bērnam;
vajadzīga izziņa no vecāku/audžuvecāku darba devēja, mācību iestādes 
vai par dalību sociālās rehabilitācijas pasākumos u. tml., kas apliecina 
nepieciešamību būt prom no bērna, un/vai informācija par nepieciešamo 
stundu skaitu, lai apmeklētu pasākumus vai kā citādi saturīgi pavadītu 
brīvo laiku;
jānorāda nepieciešamo stundu skaits, vēlamā aprūpes pakalpojuma 
sniedzēja vārds un uzvārds vai nosaukums un reģistrācijas numurs (ja tas 
ir zināms).

Pakalpojums tiek sniegts ESF projekta Nr. 9.2.2.1./15/I/002 „Deinstitucionalizā-
cija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem” ietvaros.

Viena mācību stunda 
par stāstniecības un 
rakstniecības prasmēm

Janvāra vidū, turpinot 
Saulkrastu novada domes un 
Valsts kultūrkapitāla fonda 
finansiāli atbalstītā projekta 
„Lasītava krustojumā” 
īstenošanu, Saulkrastos 
viesojās latviešu rakstniece un 
dzejniece Ieva Melgalve. 

Jauniešiem bija vērtīgi ieklausī
ties rakstnieces stāstījumā par 
literārā darba radīšanas procesu, 
jo ikdienā viņa strādā ar topoša
jiem literātiem, vadot praktiskās 
nodarbības. Saruna ar skolēniem 
raisījās par jauniešu fantāzijas 
žanra literatūru.

Rakstniece ilgu laiku strādājusi 
reklāmas jomā kā ideju un teksta 
autore. Šobrīd studē Latvijas Uni

versitātes Humanitāro zinātņu fa
kultātes Kultūras un sociālās an
tropoloģijas studiju programmā.

Plašu ievērību sabiedrībā izpel
nījās viņas pirmais stāstu krājums 
„Bezzaudējuma punkts” (1999) – 
tas iznāca, kad autorei bija astoņ
padsmit gadu. Vēlāk pievērsusies 
fantastikas žanram. 2013. gadā 
izdota luga „Necilvēki” un fantā
zijas romāns „Mirušie nepiedod”, 
bet 2014. gadā – grāmata bērniem 
„Bulta, Zvaigzne un Laī”.

„Prasme izstāstīt labu stāstu 
ir kaut kas tāds, kas, visticamāk, 
jums varētu noderēt vienmēr,” 
atzīmēja Ieva Melgalve, daloties 
pieredzē ar Saulkrastu vidussko
las vecāko klašu skolēniem.

„Daudzas grāmatas, kas tagad 

pieejamas jaunajai paaudzei, runā 
par ļoti, ļoti nopietnām tēmām,” 
tā rakstniece Zvejniekciema vi
dusskolas 6. klases skolēniem 
pamatoja lasīšanas svarīgumu un 
grāmatas nozīmi vispār.

Pavisam nesen iznākusi viņas 
grāmata „Mamma, kas apēda bēr
nus”. Tā ir jauka bilžu grāmatiņa, 
kuru lasīt un pētīt kopā ar mazuli. 
Grāmatas nosaukums ir visai pro
vokatīvs, taču tajā atklājas mātes 
un bērna attiecības.

Klātesošajiem rakstniece pa
stāstīja arī par savu vēl nepubli
cēto grāmatu „Mamma, kas pār
vērtās”.

Ilze Dzintare, 
Saulkrastu novada bibliotēka

Bērni apmeklē bibliotēku, 
lasa un vērtē grāmatas
Saulkrastu novada bibliotēkā 
pieejama grāmatu kolekcija, 
kas paredzēta „Bērnu, jauniešu 
un vecāku žūrijas” darbam. 
Četrās vecuma grupās bērni 
un jaunieši kopā ar vecākiem 
vairāku mēnešu garumā tika 
aicināti lasīt grāmatas, kuras 
ieteikuši profesionāļi. 

Lasīšanas veicināšanas program
mā aktīvi iesaistījās Saulkrastu 
novada pirmsskolas izglītības ies
tādes „Rūķītis” pedagogi kopā ar 
grupas „Tince” audzēkņiem.

Viņiem bija jāizlasa un jānovēr
tē sešas grāmatas: M. Laukmane 
„Divdesmit pieci mākoņi”, D. Šu
kis „Ezītis, kurš mīlēja slepeni”, 
H. Arhons „Govs”, Ķ. Kasparavičs 
„Īsi stāstiņi par lietām”, M. Bonds 
„Pasaka par peļu pili” un grāmata 
„Puika, kas zīmēja kaķus” pēc ja
pāņu pasakas motīviem. 

Bērniem visvairāk patika grā
mata „Puika, kas zīmēja kaķus”. 
Tas ir stāsts par nabadzīgu, taču 
ļoti krietnu un godprātīgu zem
nieku ar gādīgu un iejūtīgu sievu, 
kuri dzīvoja kādā mazā Japānas 
lauku ciematā. Viņiem bija sep
tiņi dēli, no kuriem jaunākais ik 
mīļu brīdi nodevās zīmēšanai. 
Viņš zīmēja vienmēr un visur, 
turklāt tikai kaķus. Mazie lasītā

ji šai grāmatai deva visaugstāko 
vērtējumu.

Patlaban bibliotēkas telpās var 
apskatīt izstādi, kuru veidojuši 
Saulkrastu PII „Rūķītis” grupas 
„Tince” audzēkņi. Tajā ir bērnu 
veidotie zīmējumi un no plasti
līna darināta Drupaču ģimenīte, 
kurā redzami daudzi un dažādi 
zaķīši.

Pēc anketu aizpildīšanas visi 
dalībnieki saņēma stilīgas Lat

vijas Nacionālās bibliotēkas ap
roces pateicībā par iesaistīšanos 
grāmatu vērtēšanā.

Paldies visiem bērniem, kuri 
atrod laiku un grib lasīt grāmatas! 
Paldies arī pedagogiem, kuri ar
vien vairāk lasa bērniem priekšā 
grāmatas, un vecākiem un vecve
cākiem, kuri gādā, lai bērni lasītu!

Ilze Dzintare, 
Saulkrastu novada bibliotēka

Zvejniekciema vidusskolas 6. klases skolēni ieklausās rakstnieces stāstījumā par to, kā top stāsts. Foto: D. Dulpiņa

Saulkrastu novada pirmsskolas izglītības iestādes „Rūķītis” grupas „Tin
ce” audzēkņi pārrunā izlasīto.

Arī Saulkrasti aicina – 
brauc ciemos!
No 2. līdz 4. februārim izstāžu 
centrā „Ķīpsala” aizvadīta 
25. starptautiskā tūrisma 
izstāde un gadatirgus „Balttour 
2018”. Vidzemes piekrastes 
piedāvājumu izstādē varēja 
izzināt stendā „Saviļņojošā 
Vidzeme”. Izstāde šogad pulcēja 
teju 30 000 interesentu.

Vidzemes piekrastes stendā ap
meklētājiem tika piedāvātas 
jaunās tūrisma kartes latviešu, 
krievu un angļu valodā, kā arī 
jaunās piekrastes pārgājienu kar
tes un piecu Vidzemes piekrastes 
pašvaldību TOP pasākumu ka
lendārs. Interesenti tika aicināti 
turpat uz vietas savās viedierīcēs 
lejupielādēt un izmēģināt Vidze
mes piekrastes aplikāciju „Vidze
me Coast”, kurā apkopota ceļotā
jiem saistoša informācija.

Katra no „Saviļņojošās Vidze
mes” pašvaldībām stendā piedā
vāja sava novada tūrisma jomas 
uzņēmēju sagādātos materiālus, 
kā arī sniedza padziļinātu infor

māciju par atpūtas iespējām savā 
teritorijā. Kopīgajā stendā Vidze
mes piekrasti varēja arī izgaršot, 
nobaudot gardos Carnikavas nē
ģus, Saulkrastu „Bemberu” gardu
mus, kaltētas šitaki sēnes, medu 
un marmelādes no Alojas novada, 
Limbažu „dzīvā sudraba ūdeni” 
un gardo maizīti, kā arī barona 
Minhauzena veselības dziru.

Izstāde bija plaši apmeklēta, 
un visbiežāk stenda viesi uzde
va jautājumus: kur atpūsties ar 
bērniem, ko piedāvājat pašiem 
mazākajiem, kas jauns atpūtas 
un izklaides piedāvājumā, kādas 
ir aktīvā tūrisma iespējas piekras
tē, kuri ir interesantākie apskates 
objekti Vidzemes piekrastē? Sa
vukārt tūrisma firmas interesē
jās par kvalitatīvu produktu un 
pakalpojumu, kā arī pašvaldību 
teritorijā esošo saimniecību pie
dāvājumiem ceļotāju grupām. 
Apmeklētāji atzinīgi novērtēja 
gan Vidzemes piekrastes kartes 
un pasākumu piedāvājumu, gan 
stenda vienoto vizuālo koptēlu.

Foto: N. Smelteris
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Draugs, paies skolas gadi…

Šajā mācību gadā Saulkrastu 
vidusskola atzīmē savas 
pastāvēšanas 105. gadadienu. 
20. janvārī skolas salidojums 
vienkopus saveda kuplu pulku 
dažādu paaudžu absolventu 
un bijušo skolotāju, lai 
kopīgi atcerētos Saulkrastu 
vidusskolā pavadītos gadus. 

Tika godināts vairāk nekā simts 
bijušo un tagadējo Saulkrastu 
vidusskolas skolotāju, kā arī di
rektoru. Gados cienījamākie bija 
1959. gada absolventi Mārtiņš 
Tidriķis un Ansis Iesalnieks. Ļoti 

kuplā skaitā bija pulcējušies arī 
1966. gadā skolu beigušie – 14 
absolventi. Aktīvākie salidojuma 
dalībnieki skolas durvis aiz se
vis bija vēruši salīdzinoši nesen, 
2004.–2011. gadā. Bija sapulcē
jušās gandrīz veselas klases no 
2008. gada izlaiduma – 17 ab
solventi, no 2010. gada – 22, no 
2011. gada – 15. Viesu vidū bija arī 
ap simts pamatskolu beigušo, kas 
vēlējās satikt savus bijušos skolas
biedrus, skolotājus, kā arī redzēt 
izmaiņas skolā.

 Svētku koncertā „Cilvēkam 
cilvēks jāsatiek!”, kuru veidoja 

Inese Ābola un Daiga Bernaua, 
plecu pie pleca uzstājās gan 
esošie, gan bijušie skolēni, de
monstrējot atraktīvu skatuves 
runu, raitu deju soli un kopā 
dziedāšanas prieku. Patīkams 
pārsteigums bija Saulkrastu vi
dusskolas absolventu koris sko
lotāja Jevgēnija Grabčika vadībā, 
kas izpildīja skolas himnu un 
citas skolas gaitas spilgti rakstu
rojošas dziesmas. Aktu zālē bija 
iespēja aplūkot izlaiduma foto
grāfiju arhīvu, ko bija apkopojusi 
Lilita Rihtere, un salīdzināt – to
reiz un tagad.

105 gadi – tas ir cienījams ve
cums. Šajā laika periodā ceļš uz 
Saulkrastu vidusskolu vedis vairā
kas vienas ģimenes paaudzes. Ne
reti skolu par savu sauc ģimenes 
pat četrās paaudzēs. Pēc mums 
pieejamās informācijas, visvairāk 
paaudžu te mācījies no Tidriķu
Deniņu ģimenes, kas skolu par 
savu uzskata jau piecās paaudzēs. 
Kā teica skolotāja Lilija Deniņa, 
kas bijusi arī skolas direktore, 
no viņas ģimenes vien sanāktu 
viena liela klase. Paldies L.  De
niņai, mūsu skolas beidzējiem 
Indulim Builim, Vijai Rozenber

gai un citiem pirmā vidusskolas 
izlaiduma absolventiem, Selgai 
Osītei, Edgaram Konovalovam, 
Linnai Cērmanei, Ilzei Ručevskai, 
Guntim Puzulim, Dārtai Osei un 
Jurģim Plankājam, vecāko kla
šu skolēniem, ansamblim, kā arī 
absolventu korim un deju kolek
tīvam par mums uzdāvinātajiem 
svētkiem!

Uz saredzēšanos nākamajā 
Saulkrastu vidusskolas salidoju
mā!

Inese Ābola, Ivonna Ungure, 
Saulkrastu vidusskola

Skolas bijušie un esošie skolotāji un direktori. Foto no Saulkrastu vidusskolas arhīva

„Jauniešu māja” iegūst 
pieredzi un kontaktus Igaunijā
„Jauniešu mājas” pārstāvis Renārs Peksis 
kopā ar sešu citu pašvaldību pārstāvjiem 
no projekta „Jaunatnes darba kvalitātes 
celšana savā pašval dībā” devās 
pieredzes apmaiņas braucienā uz 
Igaunijas pilsētām Reuge un Tartu.

Brauciena laikā tika apmeklēti jauniešu 
centri Reugē un Tartu, iepazīstot jaunat
nes darbu un metodes šajos centros un 
reģionā.

Papildus jauniešu centriem tika apmek
lēta arī Tartu pašvaldība, kurā klātesoša
jiem bija iespēja uzzināt par pašvaldības 
politiku attiecībā uz jaunatni un atbalsta 
veidiem.

Projekta dalībnieki 
pie Tartu pašvaldības ēkas.

Atbalsta personas pakalpojums
Atbalsta personas pakalpojuma izmēģinājumprojekts tiek īstenots visā Lat-
vijā no 01.12.2017. līdz 30.11.2019. Izmēģinājumprojektu realizē biedrība 
„Resursu centrs cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem „Zelda”” Labklājības 
ministrijas īstenotā Eiropas Sociālā fonda projekta „Sociālo pakalpojumu 
atbalsta sistēmas pilnveide” ietvaros.

Ko dara atbalsta persona?
Atbalsta persona palīdz pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucēju-
miem plānot un pašām pieņemt lēmumus par savu dzīvi.
Atbalsts lēmumu pieņemšanā palīdz personai īstenot tiesībspēju un rīcīb-
spēju, paplašināt savu dabisko atbalsta loku, pilnveidot prasmes pārstāvēt 
sevi un aizsargāt savas intereses, kā arī paplašina atbalstāmās personas 
zināšanas un izpratni par savām tiesībām.

Kādās jomās un cik liels tiek sniegts atbalsts?
Atbalsta personas pakalpojuma ietvaros atbalsts lēmumu pieņemšanā tiek 
nodrošināts šādās jomās:
•	 juridiskā	palīdzība;
•	 finanšu	joma	(t.sk.	budžeta	plānošana	un	īpašumu	pārvaldīšanas	jautāju-
mi);
•	 ikdienas	dzīves	prasmju	apgūšana	un	attīstība;					
•	 veselības	aprūpes	joma	(līdz	ārsta	kabinetam);
•	 sociālās	aprūpes	joma;
•	 atbalsta	loka	veidošana.

Kurš var saņemt pakalpojumu?
Atbalsta personas pakalpojumu var saņemt:
•	 pilngadīga	persona;
•	 persona	ar	garīga	rakstura	traucējumiem;
•	 persona,	kurai	ir	I	vai	II	invaliditātes	grupa;
•	 persona,	kura	šobrīd	dzīvo	sabiedrībā	un	ir	vērsta	uz	sadarbību.
Personām, kuras atrodas ilgstošas sociālās aprūpes un rehabilitācijas insti-
tūcijā, pakalpojums izmēģinājumprojekta ietvaros netiks nodrošināts.

Kā pieteikties pakalpojuma saņemšanai?
Lai saņemtu pakalpojumu, jāzvana reģionālajam koordinatoram: Ingūna 
Krātiņa (Rīgas plānošanas reģiona reģionālā koordinatore), tālr. 67442828, 
25133788, e-pasts: inguna@zelda.org.lv.
Koordinators paskaidros, kā aizpildīt pieteikumu, kādi dokumenti būs 
nepieciešami, un savienos ar tuvāko atbalsta personu.
Tāpat informāciju var saņemt Saulkrastu Sociālajā dienestā: Signe Balode, 
tālr. 67142511, 25708983, e-pasts: signe.balode@saulkrasti.lv.

Ieviests jauns zemesgrāmatas e-pakalpojums
Pēc Latvijas Pašvaldību savienības 
ierosinājuma Tiesu aģentūra, kas 
nodrošina zemesgrāmatu elek
tronisko funkcionalitāti, ir izvei
dojusi jaunu, turklāt bezmaksas, 
pakalpojumu visiem nekustamo 
īpašumu īpašniekiem – iespēju 
klātienē, uzrakstot iesniegumu, 
vai elektroniski portālā www.ze
mesgamata.lv piereģistrēt savu e
pasta adresi, uz kuru iesniegšanas 
brīdī tiks nosūtīta informācija par 
katru iesniegtu nostiprinājuma 
lūgumu uz īpašumā esošu nekus
tamo īpašumu. 

Šis elektroniskais pakalpojums 
ir būtisks krāpniecības novērša
nai gadījumos, kad zemesgrāma
tā tiek iesniegti viltoti nostipri

nājuma lūgumi, jo nodrošinās, 
ka esošais īpašnieks, ja vien būs 
piereģistrējis sava epasta ad
resi, saņems ziņu par iesniegto 
nostiprinājuma lūgumu nekavē
joties, tādējādi ļaujot nekusta
mā īpašuma īpašniekam uzreiz 
informēt zemesgrāmatu, kā arī 
iespējami ātri vērsties kompeten
tajās izmeklēšanas iestādēs, lai 
novērstu turpmāku prettiesisku 
darījumu ķēdi.

Vēršam uzmanību, ka pakalpo
jums ir pieejams arī gadījumos, ja 
nekustamā īpašuma īpašniekam 
nav epasta adreses, bet ir kāds 
īpašniekam uzticams cilvēks, ku
ram ir epasts, jo nekustamā īpa
šuma īpašnieks klātienē – rakstot 

iesniegumu jebkurā zemesgrā
matu nodaļā vai Tiesu adminis
trācijā Antonijas ielā 6, Rīgā, – var 
norādīt jebkuru epastu, uz kuru 
turpmāk tiks nosūtīta informāci
ja par katru iesniegtu nostiprinā
juma lūgumu uz īpašumā esošu 
nekustamo īpašumu, tiklīdz kon
krētais nostiprinājuma lūgums 
tiks iesniegts zemesgrāmatā. 

Pakalpojums elektroniski pie
ejams portālā www.zemesgrama
ta.lv, autorizējoties ar banku au
torizācijas līdzekļiem, eparakstu 
vai eID karti, sadaļā „Mani dati”, 
apakšsadaļā „Pieteikt manu īpa
šuma uzraudzību”, izvēlnē „Pazi
ņojumi par iesniegtiem nostipri
nājuma lūgumiem”.
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Saulkrastiešiem piecas medaļas
14. janvārī Ozolniekos tika 
aizvadīts nu jau 7. absolūtais 
bērnu karatē čempionāts 
„Ozolnieki 2018”. 

Tajā piedalījās aptuveni 350 bērnu 
vecumā no 5 līdz 12 gadiem, līdz 
ar to arī konkurence šajā čempio
nātā nebija maza un bija ļoti spē
cīga. Sacensības notika vairākās 
disciplīnās – „Sumo” (izgrūšana 
no laukuma), „Kata” (formāls cī
ņas vingrinājumu komplekss), 
„Fantom kumite” (sparinga teh
nika) un „Kumite” (sparinga cīņa). 
Saulkrastu karatisti no šī čempio
nāta atveda piecas medaļas:

Edvards Dūcis – zēni, 11 g., 
„Fantom kumite”, 3. vieta;

Alise Luīze Kreitenberga – 
meitenes, 11 g., „Fantom kumite”, 
2. vieta;

Raivo Lelis – zēni, līdz 8 g., 
„Fantom kumite”, 3. vieta;

Raivo Trepšs – zēni, 9 g., 
„Sumo”, 3. vieta;

Aleks Ņikitins – zēni, 9 g., 
„Sumo”, 2. vieta.

Treneris Maksims Halatins ir 
ļoti priecīgs par sportistu gūto 
pieredzi un, protams, par sasnie
gumiem!

No kreisās: 
Alise Luīze Kreitenberga, 

treneris Maksims Halatins 
un Raivo Lelis.

Mūsu simtgades bērni
Šis ir īpašs gads, un mazuļi, 
kuri dzimst Latvijas simtgades 
gadā, saņems īpašu Saulkrastu 
novada domes sveicienu.

Kad bērniņš tiek reģistrēts Dzimt
sarakstu nodaļā, Saulkrastu nova
da dome saviem mazuļiem dāvā 
īpašu atgādinājumu par dzīvības 
vērtību un ir kopā ar ģimeni šajā 
brīnumainajā laikā, kad pasaulē 
nākusi jauna dzīvība.

Saulkrastu novada dome jau 
daudzus gadus saviem jaundzi
mušajiem un viņu vecākiem dā
vina grāmatu „Mūsu bērns”, bet 
čaklās Saulkrastu novada rok
darbnieces sagādā prieku ģime
nēm ar adītām krāsainām zeķī
tēm un zābaciņiem mazuļiem.

Šai īpašajā Latvijas simtgades 
gadā katrs jaundzimušais bērns 
saņems īpašu dāvanu – tā būs 
ievietota ozolkoka kastītē ar stili
zētu Latvijas karoga dekorējumu, 

speciāli izgatavota, apsudrabota 
Latvijas simtgades monēta ar Lat
vijas valsts vēlējumu.

Baiba Meldere

Kopā – priekos un bēdās, 
laimē un nelaimē, 
slimībā un veselībā
Tas ir tāds īpašs skaistums, 
rimts miers, prieks par 
savējiem, apziņa, ka esat 
nedalāmi, latviskais viedums 
un inteliģence, mīlestība uz 
savu zemi, jūru, uz 
Latviju kopumā.

Prieks par saviem 
bērniem, mazbēr
niem un mazmaz
bērniem. Vēlēšanās 
palīdzēt un samīļot, 
vēlēšanās atbalstīt 
un nodot tālāk zi
nāšanas un prasmes. 
Vienkārši kopā sagai
dīt saullēktus un pa
vadīt saulrietus  – te, 
Saulkrastos. Vai tas 
nav skaisti? Un  – vai 
ko vairāk vajag? Vien
kārši būt – dzīves un savējo vidū. 
Vienkārši mīlēt.

Tādi ir viņi – Ivanda un Ga
tis Ozoli un Rita un Ojārs Šulci, 

saulkrastieši, 
ku ri 2017. gada 
nogalē savējo 

lokā atzīmēja dimanta kāzas – 
60 kopā pavadītos laulības gadus.
Tie nerunā par mīlu balsī skaļā, tie 
līdzās stāv un tikai klusi šalc,

Ir bērzam egle vēl tā pati zaļā, un 
eglei bērzs arvien vēl tīrs un balts.

Mēs ar jums lepojamies, jūs 
esat mūsu ģimeņu stiprums un 
spēks, jūs esat Latvija!

Baiba Meldere

Noskaidroti Saulkrastu 
čempioni telpu futbolā
Vienas dienas turnīrā 
noskaidroti Saulkrastu 
čempioni telpu futbolā. 

Par uzvarētājiem kļuva viesi – 

„Līgatnes zenit”. Otrajā vietā ie
rindojās pašmāju futbolisti – FK 
„Taipans apsardze”. Trešajā vietā 
vēl viena viesu komanda – „Ro
piņi”. 

Prieks par jaunajiem Saulkrastu 
puišiem – FK „Suncoast” –, kuri 
gan neizcīnīja nevienu uzvaru, 
taču pulcēja vislielāko līdzjutēju 
pulku.

Sveicam saulkrastieti Mārci 
Bērziņu un viņa ģimeni, dēliņam 
Magnusam 2018. gada 18. janvārī 
nākot pasaulē.

Trīs spēcīgākās komandas. Foto no sporta centra arhīvaKaratē uzvaras
20. janvārī Tallinā notika viens 
no spēcīgākajiem olimpiskā 
karatē turnīriem Baltijā – 
„Estonia Open 2018”. 

Uz pieciem laukumiem par me
daļām cīnījās ap 600 sportistu no 
9 valstīm – Igaunijas, Baltkrievi
jas, Krievijas, Lietuvas, Latvijas, 
Grieķijas, Luksemburgas, Somijas 
un Zviedrijas. Lielākā daļa spor
tistu, kas piedalījās šajā turnīrā, ir 
nacionālo izlašu pārstāvji. 

Vidzemes Karatē klubu pārstā
vēja treneris Kaspars Riekstiņš ar 
četriem saviem audzēkņiem, no 
tiem divi saulkrastieši – Maksims 
Halatins un Edvards Dūcis. Šajā 
turnīrā Edvards izcīnīja divas me
daļas –, uzvarot piecas cīņas pēc 
kārtas, iegūta 1. vieta kategorijā 

„Kumite U12, 42+ kg” un, uzvarot 
trīs cīņas pēc kārtas un vienu zau
dējot, izcīnīta 3. vieta kategorijā 
„Kumite U12, Open”. 

Maksims ar vairākām pārlieci
nošām uzvarām sasniedza finālu, 
kurā diemžēl ar pavisam niecī
gu rezultātu starpību piekāpās 
Lietuvas pārstāvim un izcīnīja 
godalgoto 2. vietu kategorijā „Ku
mite, 18+ gadi, 84+ kilogrami”. 
Arī nākamajā dienā tika aizvadī
ti divi treniņi kopā ar Zviedrijas, 
Somijas, Latvijas un Igaunijas na
cionālo izlašu sportistiem, kurus 
vadīja Igaunijas izlases treneris 
Aleksandrs Zikovs. Šīs sacensības 
Maksimam bija kā ģenerālmēģi
nājums pirms Eiropas čempionā
ta, kas notika šā gada 2.–4. febru
ārī Sočos, Krievijā!

Ivanda un Gatis Ozoli.

Rita un Ojārs Šulci.
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Konkurss „Labākais 
sociālais darbinieks 
Latvijā – 2017”
Vēl līdz 15. februārim var 
pieteikties Labklājības 
ministrijas konkursam 
„Labākais sociālais darbinieks 
Latvijā – 2017”. 

Konkursa mērķis ir apzināt un 
pateikt paldies sociālajiem darbi
niekiem, kuri aktīvi un godprātī
gi darbojas sociālā darba praksē, 
sniedz profesionālu atbalstu ie
dzīvotājiem dažādu sociālo prob
lēmu risināšanā un novēršanā 
un popularizē sociālā darbinieka 
profesiju Latvijā.

Pretendenti tiek izvirzīti un 
vērtēti šādās nominācijās:
•	 „Labākais	iedzīvotāju	izvirzī

tais sociālā dienesta sociālais dar
binieks Latvijā 2017”;
•	 „Labākais	iedzīvotāju	izvirzī

tais nevalstiskā sektora sociālais 
darbinieks Latvijā 2017”;
•	 „Labākais	darba	devēja	izvir

zītais sociālās institūcijas vadītājs 
Latvijā 2017”;
•	 „Labākais	darba	devēja	izvir

zītais sociālais darbinieks Latvijā 
2017”.

Kandidāts ar vislielāko punktu 
skaitu neatkarīgi no nominācijas 
tiek nominēts par Labāko sociālo 
darbinieku Latvijā 2017. gadā.

Ir izstrādātas divas elektronis
ki aizpildāmas anketas, lai visiem 
iesniedzējiem piedāvātu vienādas 
iespējas un prasības anketu aiz
pildīšanā, par katru pretendentu 
sniedzot informāciju pēc vienā
diem kritērijiem. Viena anketa 
paredzēta aizpildīšanai par iedzī
votāju izvirzīto kandidātu, savu
kārt otra paredzēta aizpildīšanai 
par darba devēju, tai skaitā par 
nevalstiskas organizācijas, izvirzī
to kandidātu.

Lai pretendētu uz titulu „Labā
kais sociālais darbinieks Latvijā – 
2017” ir jābūt Latvijā strādājošam 
sociālajam darbiniekam, kuram ir 
atbilstoša izglītība un vismaz trīs 
gadu pieredze sociālā darba jomā. 

Konkursā vērtēs pretendenta 
ieguldījumu sociālā darba prak
ses attīstībā, starpprofesionālo 

un starpinstitucionālo sadarbību, 
sociālā darba praksē pielietotās 
inovatīvās sociālā darba metodes 
un ieguldījumu sociālā darba pro
fesijas attīstībā.

Konkursu LM īsteno sadarbībā 
ar Sociālo darbinieku biedrību, 
Latvijas Pašvaldību savienību, 
Latvijas Pašvaldību sociālo die
nestu vadītāju apvienību un Lat
vijas Profesionālo sociālā darba 
speciālistu asociāciju, kuru pār
stāvji strādās žūrijā, lai vērtētu 
iesniegtās anketas un piešķirtu 
atbilstošus titulus. Žūrija anketas 
izskatīs un lēmumu pieņems līdz 
2018. gada 16. martam. 

Pieteikumu aizpildīšana no
tiek elektroniski vietnē: 
•	 https://www.visidati.lv/aptau

ja/1329287782/ – aizpilda darba 
devēji, profesionālās un nevalstis
kās apvienības;
•	 https://www.visidati.lv/aptau

ja/1329206138/ – aizpilda iedzīvo
tāji, privātpersonas.

Saites ir pieejamas LM mājas
lapā, anketas ir sastādītas elek
troniski, paredzot, ka katram 
pieteicējam par pretendentu jā
sniedz atbildes uz visiem anketas 
jautājumiem. Tas izslēdz iespēju 
sniegt dažādas, pārāk izvērstas un 
subjektīvas atbildes, nodrošinot 
līdzvērtīgas prasības un iespējas 
visiem pretendentiem. 

Kandidāts, kura praksi un zi
nāšanas anketas aizpildītājs no
vērtējis, piešķirot katrā anketas 
jautājumā un anketas summā 
maksimālo punktu skaitu, ne
tiks vērtēts. Tas darīts tāpēc, ka, 
novērtējot ar maksimālo punktu 
skaitu visās jautājumu katego
rijās, anketas iesniedzējs, iespē
jams, nav bijis objektīvs, neska
toties uz pieņēmumu, ka katrs 
pieteikuma iesniedzējs ir godprā
tīgs tās aizpildīšanā. 

Pilns konkursa nolikums ir 
pieejams LM tīmekļa vietnē www.
lm.gov.lv.

Egils Zariņš,  
Labklājības ministrija

Pieejams pakalpojums 
vardarbībā cietušajiem
Lai saņemtu palīdzību un 
atbalstu, Labklājības ministrija 
aicina no vardarbības cietušos 
pieteikties valsts apmaksātiem 
sociālās rehabilitācijas 
pakalpojumiem visā Latvijā. 
Tie ietver speciālistu 
konsultācijas un atbalstu, kā 
arī 30 dienu rehabilitācijas 
kursu ar izmitināšanu.

Lai saņemtu pakalpojumu, cie
tusī persona aicināta vērsties 
pašvaldības sociālajā dienestā vai 

institūcijā, kas reģistrēta sociālo 
pakalpojumu sniedzēju reģistrā 
(piemēram, krīzes centrā, ģime
nes atbalsta centrā), vai saņemt 
konsultāciju, zvanot pa cietušo 
atbalsta tālruni 116006. Pakalpo
jumu var saņemt visi, kas cietuši 
no fiziskas, seksuālas, ekonomis
kas vai emocionālas vardarbības, 
kā arī no fiziskas un seksuālas 
vardarbības draudiem un vardar
bīgas kontroles.

Vēršoties savas pašvaldības 
sociālajā dienestā vai institūcijā 

(piemēram, krīzes centrā, ģime
nes atbalsta centrā), vardarbībā 
cietušie var saņemt šādus valsts 
apmaksātus pakalpojumus:
•	 rehabilitāciju	 ar	 izmitinā

šanu  – 30 dienu rehabilitāciju 
(papildu 30 dienu rehabilitācija, 
maksimāli 60 dienas);
•	 individuālas	 konsultācijas	 –	

10 speciālistu konsultācijas, ko 
sniedz sociālais darbinieks, psi
hologs, jurists (10 papildu kon
sultācijas, maksimāli 20 konsul
tācijas).

2018. gada 21. februārī plkst. 18.00 
„Jauniešu mājā” Raiņa ielā 7

seminārs

„PILNVĒRTĪGS UZTURS 
AUGOŠAM ORGANISMAM”, 

ko vadīs uztura speciāliste Eva Kataja

Seminārā tiks apskatītas šādas tēmas:
•	 Pamata	uzturvielas,	kas	jāuzņem	ar	pārtiku;
•	 Kā	veidot	veselīga	uztura	paradumus	un	kā	tos	PĀRveidot;
•	 Ko,	kā	un	cik	ēst,	lai	bērns	uzņemtu	visu	nepieciešamo	ar	uzturu;
•	 Ko	darīt,	ja	bērns	neēd;
•	 Kādi	ir	nepilnvērtīga	uztura	riski;
•	 Biežākie	uzturvielu	deficīti;
•	 Uzturs	bez	zivīm	un	gaļas;
•	 Cukurs	un	našķi;
•	 Sāls	un	garšvielas.

Mīļi gaidīti visi interesenti, īpaši zīdaiņu, pirmsskolas un sākumskolas 
bērnu vecāki.
Pieteikties var līdz 20. februārim pa tālruni 29445270 vai rakstot uz 
e-pastu: jauniesu.maja@saulkrasti.lv. Ja neizdodas pieteikties, droši nāciet 
semināra dienā!

Rosība Saulkrastos

Saulkrastu centrā, Raiņa ielā 7, 
Jauniešu mājā Marutas 
Mustes vadībā katra mēneša 
sākumā sanāk kopā vecākās 
paaudzes ļaudis (galvenokārt 
sievietes), lai apspriestos 
par bijušo un kaltu nākotnes 
plānus. Šad tad tiek uzaicināts 
kāds mākslinieks, dziedātājs, 
rakstnieks un arī domes 
darbinieks. 

Pērnā gada 4. novembrī kul
tūras namā „Zvejniekciems” uz 
vokālā ansambļa „Dzīle” jubilejas 
koncertu un balli ieradās kupls 
skaits (>150) dalībnieku un cie
miņu. Skaisti dziedāja gan paš
māju „lakstīgalas”, gan viešņas no 
Madlienas, Lēdurgas un kungi no 
Limbažiem.

Saulkrastietes (t. sk. Pabažu un 
Zvejniekciema dāmas) ar prieku 
piedalās arī kaimiņpagastu se
nioru saietos un ballēs. 27. de
cembrī Lēdurgas kultūras nama 
zāle bija ļaužu pilna. Čalas, ap
kampieni, tikšanās prieks ar sen 
neredzētiem paziņām. Sanēja kā 
bišu stropā, bet viss pieklusa, kad 
sākās bērnu un jauniešu dejotāju 
priekšnesumi.  Aizkustināja ma
zie un sajūsmināja stalto puišu 
un skaisto meitu virpuļošana uz 
skatuves, bet Lēdurgas vīru an
samblis (tobrīd septiņi rūķīši ar 
Sniegbaltīti pie klavierēm) ieka
roja visu dāmu sirdis.

Zvaigznes dienā, 6. janvārī, 
līdzīga senioru ballīte notika 
Krimuldas tautas namā Raganā, 

kurā netrūka viesu no kaimiņ
mājām, arī no Saulkrastiem. Brī
nišķīgi mirdzēja izpušķotā egle 
un uz galdiem vāzēs priežu zari 
ar „baltām sniega pikām” (ārā no 
sniega nebija ne miņas!). Domes 
priekšsēdis Linards Kumskis vie
sus sveica jaunajā gadā, novēlot 
veselību un mīlestību, bet mazās 
dziedātājas iepriecināja ar jauku 
koncertu. 

Pēc sātīgām un gardām pusdie
nām, ko bija sarūpējuši  (ar domes 
finansiālu atbalstu) pavāri no res
torāna „Sunīši”, sākās balle. No 
Dobeles bija atbraukušas māsas 
Legzdiņas, un, viņu muzicēša
nas iedvesmoti, pāri griezās dejā. 
Dāmu un aplausu dejās savu pras
mi un vingrumu varēja izbaudīt 
arī tās, kurām savu kungu vairs 
nav (žēl!).

Visos pieminētajos sarīkoju

mos valdīja draudzīga, priecīga, 
līksma noskaņa un ballētāji nepa
visam negribēja doties mājās.

Saulkrastietes ne tikai ballē
jas, bet arī vingro, peldas (zie
mā gan ne jūrā) un reizi mēnesī 
brauc uz Pērnavas spa, kur at
gūst možu garu, enerģiju jau
nam cēlienam un vienkārši lai 
pabūtu kopā.

Kārtējā kopā sanākšanas reizē, 
6. februārī, saulkrastietes ieprie
cināja Anta Eņģele. Viņa ilgāk 
nekā stundu dziedāja senas dzies
mas par jūru, jūrniekiem, par 
Rīgu un Neibādi, par Mariannu 
un Lilī u.c., bet vienīgajam kun
gam veltīja dziesmu par Džoniju. 
Kungi, lūdzu, esiet aktīvāki!

Jūra krāc, un vēji pūš, un mums 
par to prieks!

Iespaidos dalījās 
Laima Dzene

Vokālā ansambļa „Dzīle” 15 gadu svinības.

Lēdurgas vīru ansamblis iekaroja visu dāmu sirdis. Foto: L. Dzene
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Saulkrastu novada domes 31. janvāra sēdes Nr. 1 lēmumi
Sēdē piedalās deputāti: E. Grāvītis, 
B. Veide, I. Veide, A. Dulpiņš, A. De
niškāne, G. Lāčauniece, O. Vanaga, 
S. Osīte, S. OzolaOzoliņa, N. Līcis, 
M. Kišuro, A. Horsts, A. Aparjode, 
S. Ancāne.

Par pašvaldības nedzīvojamās 
ēkas nodošanu bezatlīdzības 
lietošanā 
Nodot bezatlīdzības lietošanā paš
valdības iestādei „Saulkrastu Tūris
ma informācijas centrs” pašvaldības 
nekustamā īpašuma ēku  – tūrisma 
informācijas centru ar kopējo pla
tību 99 m2, kas atrodas Ainažu ielā 
13B, Saulkrastos, Saulkrastu novadā.

Par nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķa maiņu1

Mainīt zemes vienībai Dzenīšu 
iela  9, Zvejniekciems, lietošanas 
mērķi, nosakot lietošanas mērķi  – 
neapgūta individuālo dzīvojamo 
māju apbūves zeme.
Mainīt zemes vienībai Dzenīšu 
iela  7, Zvejniekciems, lietošanas 
mērķi, nosakot lietošanas mērķi – 
neapgūta individuālo dzīvojamo 
māju apbūves zeme.

Par zemes ierīcības projekta 
apstiprināšanu, adreses piešķiršanu 
un lietošanas mērķa noteikšanu
Apstiprināt SIA „Topohaus” izstrā
dāto nekustamā īpašuma zemes 
ierīcības projektu Lauku iela 1. Pie
šķirt adresi zemes gabalam zemes 
ierīcības projektā „liters 1” – Lauku 
iela 1A, Saulkrasti, Saulkrastu no
vads, noteikt lietošanas mērķi  – 
„individuālo dzīvojamo māju ap
būves zeme”. Piešķirt adresi zemes 
gabalam zemes ierīcības projektā 
„liters 2” – Lauku iela 1, Saulkrasti, 
Saulkrastu novads, noteikt lietoša
nas mērķi – „individuālo dzīvoja
mo māju apbūves zeme”.

Par īpašuma zemes ierīcības 
projekta izstrādi
Atļaut izstrādāt nekustamā īpašu
ma „Ziedugravas”, Zvejniekciems, 
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu no
vads, zemes ierīcības projektu.
***
Atļaut izstrādāt nekustamā īpašu
ma „Lemkini – 2”, Saulkrastu pa
gasts, Saulkrastu novads,  zemes 
ierīcības projektu.

Par lietošanas mērķu noteikšanu
1. Noteikt zemes vienībām ar ka
dastra apzīmējumiem 80130020246 
(platība 7,11 ha), 80130030098 (pla
tība 23,28 ha) lietošanas mērķi – 
„dabas pamatnes, parki, zaļās zonas 
un citas rekreācijas nozīmes objek
tu teritorijas, ja tajās atļautā saim
nieciskā darbība nav pieskaitāma 
pie kāda cita klasifikācijā norādīta 
lietošanas mērķa”.
2. Noteikt zemes vienībām ar ka
dastra apzīmējumiem 80330011066 
(platība 0,03 ha), 80330011133 (pla
tība 0,49 ha), 80330021852 (platība 
0,001 ha), 80330021853 (platība 0,01 
ha), 80330021860 (platība 0,01 ha) 
lietošanas mērķi – „ar maģistrā
lajām elektropārvades un sakaru 
līnijām un maģistrālajiem naftas, 
naftas produktu, ķīmisko produktu, 
gāzes un ūdens cauruļvadiem sais
tīto būvju, ūdens ņemšanas un no
tekūdeņu attīrīšanas būvju apbūve”.
3. Noteikt zemes vienībai ar ka
dastra apzīmējumu 80330011134 
(platība 7,19 ha) lietošanas mērķi – 
„jūras ostas un jūras ostu terminālu 
apbūve”.
4. Noteikt zemes vienībām ar ka
dastra apzīmējumiem 80130020005 
(platība 0,02 ha), 80130030012 (pla
tība 0,02 ha), 80330021849 (platība 
0,015 ha), 80330040588 (platība 0,71 

ha) lietošanas mērķi – „zeme dzelz
ceļa infrastruktūras zemes nodalī
juma joslā un ceļu zemes nodalīju
ma joslā”.

Par zemes vienības daļas 
izveidošanu un lietošanas mērķa 
noteikšanu
Izveidot nekustamajā īpašumā 
„Gravumeži”, Saulkrastu pagasts, 
Saulkrastu novads, zemes vienībā 
zemes vienības daļu 0,0437 ha pla
tībā. Noteikt nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķi zemes vienības 
daļai: zeme, uz kuras galvenā saim
nieciskā darbība ir mežsaimniecība.

Par detālplānojuma „Vecpāvuļi” 
izstrādes uzsākšanu 
Uzsākt detālplānojuma izstrādi 
nekustamajam īpašumam „Vecpā
vuļi”, Zvejniekciemā, Saulkrastu 
pagastā, Saulkrastu novadā.

Par Saulkrastu novada 
domes saistošo noteikumu 
apstiprināšanu
Apstiprināt Saulkrastu novada 
domes saistošos noteikumus „Par 
materiālo palīdzību Saulkrastu no
vadā”.

Par pašvaldības aģentūras 
„Saulkrastu kultūras un 
sporta centrs” direktora amata 
kandidātu2

Uzdot Saulkrastu novada pašval
dības izpilddirektoram organizēt 
atklātu konkursu uz pašvaldības 
aģentūras „Saulkrastu kultūras un 
sporta centrs” direktora amatu. 

Par līguma noslēgšanu par 
pašvaldības līdzfinansēta privātās 
pirmsskolas izglītības iestādes 
pakalpojuma nodrošināšanu
Noslēgt līgumu līdz 2020. gada 31. de
cembrim ar SIA „Bērnudārzs”, re
ģistrācijas numurs 40103265933, par 
pašvaldības kompensāciju izmaksu.

Par pašvaldības kompensācijas 
piešķiršanu
Piešķirt un aprēķināt pašvaldības 
kompensāciju 6 personām, ka viņu 
bērni saņem privātās pirmsskolas 
izglītības iestādes pakalpojumu.

Par dalību Valsts kultūrkapitāla 
fonda izsludinātajā projektu 
konkursā
Pieteikt projektu „Aprīkojums gra
fikas darbiem Vidzemes jūrmalas 
Mūzikas un mākslas skolā” Valsts 
kultūrkapitāla fonda izsludinātajā 
projektu konkursā programmā „Vi
zuālās mākslas izglītības iestāžu ma
teriāli tehniskās bāzes uzlabošana” 
par kopējo summu 1600,00 EUR.

Par Saulkrastu novada domes 
saistošo noteikumu pamatojumu
Atstāt spēkā 2017. gada 29. novembra 
Saulkrastu novada domes saistošos 
noteikumus Nr. SN 20/2017 „Gro
zījumi Saulkrastu novada domes 
2017.  gada 30. augusta saistošajos 
noteikumos Nr. SN 14 /2017 „Par ne
kustamā īpašuma nodokli un nekus
tamā īpašuma nodokļa atvieglojumu 
piemērošanu Saulkrastu novadā””. 

Par vidējo izmaksu noteikšanu 
pirmsskolas audzēknim PII 
„Rūķītis”
1. Apstiprināt Saulkrastu novada 
pašvaldības pirmsskolas izglītības 
iestādes 2018. gada izdevumu tāmi 
uz vienu audzēkni atbilstoši ie
priekšējā gada naudas plūsmas iz
devumiem.
2. Noteikt 2018. gadā pašvaldības 
pirmsskolas izglītības iestādē ne
pieciešamās vidējās izmaksas vie
nam izglītojamajam:

2.1.  vecumā no pusotra gada līdz 
četru gadu vecumam – 215,15 eiro/
mēnesī;
2.2.  īstenojot bērnu obligāto saga
tavošanu pamatizglītības ieguvei – 
149,74 eiro/mēnesī.

Par nekustamā īpašuma nodokļa 
parāda samaksas sadalīšanu 
termiņos
Atlikt līdz 03.09.2018. nokavēto ne
kustamā īpašuma nodokļa maksāju
mu samaksu 670,80 EUR (seši simti 
septiņdesmit eiro un 80 centu) ap
mērā par nekustamo īpašumu sa
skaņā ar parāda nomaksas grafiku. 
Atlikt līdz 01.02.2019. nokavēto 
nekustamā īpašuma nodokļa mak
sājumu samaksu 516,45 EUR (pieci 
simti sešpadsmit eiro un 45 centi) 
apmērā, ko sastāda pamatparāds 
439,56 EUR (četri simti trīsdesmit 
deviņi eiro un 56 centi) un noka
vējuma nauda 76,89 EUR (septiņ
desmit seši eiro un 89 centi), par 
nekustamo īpašumu saskaņā ar pa
rāda nomaksas grafiku.
Atlikt līdz 01.02.2019. nokavēto ne
kustamā īpašuma nodokļa maksā
jumu samaksu 870,88 EUR (astoņi 
simti septiņdesmit eiro un 88 centi) 
apmērā, ko sastāda pamatparāds 
532,25 EUR (pieci simti trīsdesmit 
divi eiro un 25 centi) un nokavē
juma nauda 338,63 EUR (trīs simti 
trīsdesmit astoņi eiro un 63 centi), 
par nekustamo īpašumu saskaņā ar 
parāda nomaksas grafiku.

Par piekrastes apsaimniekošanas 
praktisko aktivitāšu projektu 
iesniegšanai Latvijas 
Pašvaldību savienībā
Attīstības un plānošanas nodaļai sa
gatavot projekta pieteikumu iesnieg
šanai Latvijas Pašvaldības savienībā. 
2018. gada budžetā paredzēt projekta 
priekšfinansējumu – 8305 EUR.

Par darba koplīguma noslēgšanu3 

Noslēgt darba koplīgumu ar Rī
gas reģiona pašvaldību darbinieku 
arodbiedrības Saulkrastu novada 
domes pirmorganizāciju.

Par iesaistīšanos aktīvā 
nodarbinātības pasākuma 
īstenošanā
Iesaistīties Nodarbinātības valsts 
aģentūras organizētajā aktīvās 
nodarbinātības pasākumā „Algoti 
pagaidu sabiedriskie darbi”, no
slēdzot sadarbības līgumu ar No
darbinātības valsts aģentūru par 
algoto pagaidu sabiedrisko darbu 
veikšanu, lai veicinātu bezdarbnie
ku aktivitāti sabiedrības labā un 
dotu bezdarbniekiem iespēju iegūt 
un uzturēt darba iemaņas.
Noteikt pasākuma īstenošanas lai
ku no 2018. gada 5. februāra līdz 
2018. gada 30. decembrim.
Noteikt, ka pasākuma kopējās 
izmaksas ir 4709,00 EUR (četri 
tūkstoši septiņi simti deviņi eiro, 
00 centu).

Par Saulkrastu novada 
pašvaldības 2018. gada 
budžeta apstiprināšanu 
un saistošo noteikumu 
apstiprināšanu4

1. Apstiprināt Saulkrastu novada 
pašvaldības 2018. gada budžetu.
2. Apstiprināt Saulkrastu novada 
pašvaldības 2018. gada saistošos no
teikumus Nr. SN 2/2018 „Saistošie 
noteikumi par Saulkrastu novada 
pašvaldības 2018. gada budžetu”.

Par Saulkrastu novada 
pašvaldības 2018. gada amatu 
saraksta un mēnešalgu 
apstiprināšanu5

Apstiprināt Saulkrastu novada paš

valdības 2018. gada amatu un mē
nešalgu sarakstu saskaņā ar lēmu
ma pielikumiem.

Par Saulkrastu novada 
pašvaldības aģentūras 2018. gada 
budžeta apstiprināšanu
1. Apstiprināt Saulkrastu novada 
pašvaldības aģentūras „Saulkrastu 
kultūras un sporta centrs” budžeta 
plāna pieprasījumu 2018. gadam.
2. Apstiprināt Saulkrastu novada 
pašvaldības aģentūras „Saulkras
tu kultūras un sporta centrs” 
2018.  gada budžeta izdevumus 
840 441,00 eiro apmērā. 
Par Saulkrastu novada domes 
deputātu atlīdzības un 
sociālo garantiju nolikuma 
apstiprināšanu6

1. Apstiprināt Saulkrastu novada 
domes deputātu atlīdzības un soci
ālo garantiju nolikumu.
2. Nolikums stājas spēkā 2018. ga
da 1. februārī.

Par nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķa maiņu
Mainīt zemes vienībai „Ostas zeme”, 
Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, 
Saulkrastu novads, lietošanas mēr
ķi, nosakot dalīto lietošanas mērķi – 
jūras ostas un jūras ostas terminālu 
apbūve, platība 8,7266  ha, rūpnie
ciskās ražošanas uzņēmumu apbū
ve, platība 0,6634 ha.

1) PAR – 13 (E. Grāvītis, B. Veide, 
I. Veide, A. Dulpiņš, A. Deniškāne, 
G. Lāčauniece, O. Vanaga, S. Osīte, 
S. OzolaOzoliņa, N. Līcis, M. Kišu
ro, A. Aparjode, S. Ancāne), PRET – 
1 (A. Horsts), ATTURAS – nav.
2) PAR – 11 (E. Grāvītis, B. Veide, 
I.  Veide, A. Dulpiņš, A. Deniškāne, 

G. Lāčauniece, S. Osīte, M. Kišuro, 
A. Horsts, A. Aparjode, S. Ancā
ne), PRET – 3 (N. Līcis, O. Vanaga, 
S. Ozola Ozoliņa), ATTURAS – nav.
3) PAR – 12 (E. Grāvītis, B. Veide, 
I. Veide, A. Dulpiņš, A. Deniškāne, 
G. Lāčauniece, O. Vanaga, S. Osīte, 
S. OzolaOzoliņa, N. Līcis, M. Kišu
ro, S. Ancāne), PRET – 1 (A. Horsts), 
ATTURAS – 1 (A. Aparjode).
4) PAR – 10 (E. Grāvītis, B. Veide, 
I.  Veide, A. Dulpiņš, A. Deniškāne, 
G. Lāčauniece, M. Kišuro, A. Horsts, 
A. Aparjode, S. Ancāne), PRET – nav, 
ATTURAS – 4 (O. Vanaga, S. Osīte, 
S. OzolaOzoliņa, N. Līcis).
5) PAR – 11 (E. Grāvītis, B. Veide, 
I. Veide, A. Dulpiņš, A. Deniškāne, 
G. Lāčauniece, S. Osīte, M. Kišuro, 
A. Horsts, A. Aparjode, S. Ancāne), 
PRET – 1 (N. Līcis), ATTURAS – 2 
(O. Vanaga, S. OzolaOzoliņa).
6) PAR – 9 (E. Grāvītis, B. Veide, 
I.  Veide, A. Dulpiņš, G. Lāčaunie
ce, S. Osīte, A. Horsts, A. Aparjode, 
S.  Ancāne), PRET – nav, ATTU
RAS – 5 (M. Kišuro, O. Vanaga, N. Lī
cis, S. OzolaOzoliņa, A. Deniškāne).
Pārējos minētajos lēmumos balso
jums vienbalsīgs.

Ervīns Grāvītis, 
domes priekšsēdētājs

Ar pilnu domes sēdes protokola 
tekstu (ievērojot Fizisko personu 
datu aizsardzības likumā noteikto) 
un sēdes audioierakstu var iepazī
ties Saulkrastu novada pašvaldības 
interneta vietnē www.saulkrasti.lv, 
sadaļā „Domes sēdes”.
Nākamā domes ikmēneša sēde no
tiks trešdien, 28. februārī, plkst. 
15.00 Saulkrastu novada domē Rai
ņa ielā 8.

Saulkrastu poliklīnikas informācija
Saulkrastu poliklīnikas reģistratūras darba laiks 

p., t., pk. 8.00–16.00, o., c. 9.00–17.00. 
Steidzamās medicīniskās palīdzības punkts darbojas visu diennakti. 

Ārstu pieņemšana pēc iepriekšēja pieraksta pa tālr. 67952700.

PIEŅEMŠANAS DIENAS, 
DATUMS

PIEŅEMŠA-
NAS LAIKS

REĢISTRATŪRA pirmdiena, trešdiena, 
piektdiena
otrdiena, ceturtdiena

08.00–16.00

09.00–17.00
STEIDZAMĀS MEDICĪNISKĀS 
PALĪDZĪBAS PUNKTS

katru dienu 00.00–24.00

ĀRSTU KONSULTĀCIJAS: PIEŅEMŠANA PĒC IEPRIEKŠĒJA 
PIERAKSTA PA TĀLR. 67952700

Endokrinoloģe Brigita VIZIŅA      27. februāris 14.00–17.00
Kardiologs 21. februāris 9.00–13.00
Dermatoloģe Ruta BARLO 16. 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 pēc iepriekšēja pieraksta
Neiroloģe Dace DZIRKALE 23. februāris 8.30–14.30
Neirologs Ainārs VECVAGARS 23. februāris 11.30–16.00
Interniste Tatjana GRUZDOVA pēc iepriekšēja pieraksta
Ķirurgs 
Aleksandrs KUZŅECOVS

otrdiena
piektdiena

14.00–17.00
9.00–13.00

Ķirurgs Andris ZEMĪTIS trešdiena 9.00–12.00
Ķirurgs Nikolajs DUPLIŠČEVS pirmdiena 9.00–12.00
USG A. MICKEVIČA darbdiena 8.15–9.00
Ginekoloģe A. Mickeviča 
(iepriekšējs pieraksts pa tālr. 
26539333)

pirmdiena, otrdiena, 
trešdiena,  ceturtdiena
piektdiena

9.00–13.00

9.00–17.00

Rentgena kabineta 
darba laiks februārī

Pirmdiena
19. februāris 9.00–16.00
26. februāris 9.00–16.00

Otrdiena
13. februāris 9.00–16.00
20. februāris 12.00–17.00
27. februāris 9.00–16.00

Trešdiena
14. februāris 9.00–16.00
21. februāris 9.00–16.00
28. februāris 10.00–15.00

Ceturtdiena
15. februāris 12.00–17.00
22. februāris 12.00–17.00

Piektdiena
16. februāris 9.00–14.00
23. februāris 9.00–14.00
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Jaunā sasaukuma Saulkrastu novada dome ir izturējusi savu 
pirmo eksāmenu – pieņēmusi Saulkrastu novada pašvaldības 
2018. gada budžetu. Kā teic novada domes priekšsēdētājs Ervīns 
Grāvītis, šā gada budžets izveidots, sabalansējot ekonomiskās 
un sociālās vajadzības ar pašvaldības finansiālajām iespējām. 
„Budžetā balstītu plānu un ieceru ir daudz, un kaut nu visu to 
paspētu īstenot,” priekšsēdētājam piebilst domes priekšsēdētāja 
vietnieks Bruno Veide.

Cik liels ir šā gada 
Saulkrastu novada budžets?
Skaitļi, kā skaidro domes priekš
sēdētājs E. Grāvītis, apliecina, ka ir 
apstiprināts novada pastāvēšanas 
vēsturē līdz šim lielākais budžets. 
Pašvaldības pamatbudžeta izde
vumu kopējais apjoms 2018.  ga
dam plānots tuvu 9,41  miljonam 
eiro, pašvaldības ieņēmumu ko
pējais apjoms 2018. gadā ir plānots 
8 595 797 eiro apmērā, taču ir arī 
līdzekļu atlikums no 2017. gada – 
813 259 eiro.

Kā veidojās budžeta 
ieņēmumu daļa?
Novada pamatbudžeta galveno 
daļu veido nodokļu ieņēmumi – 
iedzīvotāju ienākuma nodoklis 
un nekustamā īpašuma nodok
lis  –, kā arī nenodokļu ieņēmu
mi – ieņēmumi no īpašuma, paš
valdības nodevas, naudas sodi un 
tamlīdzīgi. Ir arī budžeta iestāžu 
ieņēmumi – ieņēmumi no bu
džeta iestāžu sniegtajiem maksas 
pakalpojumiem un citi pašu ieņē
mumi, valsts budžeta transferti – 
mērķdotācijas un dotācijas paš
valdības budžetam, finansējums 
Eiropas Savienības projektu īste

nošanai un pašvaldību budžetu 
transferti  – ieņēmumi par izglī
tības un sociālo funkciju nodro
šināšanu.

Lielāko pamatbudžeta daļu – 
79% – veido ieņēmumi no nodok
ļiem, tad seko 11% ieņēmumu no 
valsts budžeta transfertiem, pēc 
tam – no visa pārējā. 

Kā uzsver domes priekšsēdē
tājs, 2018. gada nodokļu ieņē
mumi plānoti ar pieaugumu  – 
par 14,9% vairāk, salīdzinot ar 
2017.  ga dā saņemtajiem nodokļu 
ieņēmumiem. 

Novadā ir 24 padomju laikos 
radītas tā saucamās dārzkopības 
sabiedrības – šobrīd ciemati – ar 
vidēji 200 mājiņām katrā. Dome 
līdz šim ik gadu divas trešdaļas 
naudas, kas domāta novada me
liorācijas sistēmu uzturēšanai, ir 

ieguldījusi tieši šajās teritorijās. 
Tāpat vismaz trešdaļa pašvaldī
bas ceļu uzturēšanas naudas tiek 
izlietota šo ciematu ceļu un citu 
infrastruktūras elementu uzturē
šanai.

Līdzīgi kā Rīgā un Carnikavā, 
arī Saulkrastu novadā tika ievies
tas izmaiņas nekustamā īpašuma 
nodoklim ēkām. Īpašnieki, kuri 
ir deklarējušies savos mājokļos, 
var saņemt atlaidi 70% apmē
rā no esošā nekustamā īpašuma 
nodokļa. Savukārt, ja mājokļos 
nebūs deklarēto, tad nekustamā 
īpašuma nodoklis ēkām tiks pie
mērots 1,5% apmērā no kadastrā
lās vērtības. 

Kur tiks tērēta 
budžeta nauda?
Tradicionāli daudz Saulkrastu 
novada budžeta naudas ir tērēts 
sociālajām vajadzībām un iz
glītībai, taču šogad pārliecinoši 
priekšplānā būs tēriņi izglītī
bas jomai. Tām tiks atvēlēti teju 
2,7  miljoni eiro – tātad gandrīz 
trešā daļa visu budžeta izdevumu. 
Izglītības izdevumi no pašvaldī
bas finansējuma ir palielinājušies, 
visām izglītības iestādēm piešķi
rot lielāku finansējumu. 

Vispirms ir paredzēts izveidot 
moduļa tipa piebūves pie pirms
skolas izglītības iestādes (PII) 
„Rūķītis” ēkas un pie Saulkrastu 
vidusskolas. Paplašinot PII „Rūķī
tis”, tiks radīta vieta papildu trīs 
bērnudārza grupu uzņemšanai 
ar 20 bērniem katrā. Tiesa, rin
dā uz vietām pirmsskolas izglītī
bas iestādēs vēl gaida apmēram 
150  bērnu, atzīst E. Grāvītis. Sa
vukārt jaunbūves pabeigšana pie 
Saulkrastu vidusskolas nozīmē 
to, ka skolai būs jauna ēdamzāle.

Savulaik pašvaldība iegādā
jās bijušās viesnīcas „Baltic Inn” 
ēku. Tur būvdarbi sākās jau pērn. 
Tagad atlicis pabeigt darbus pie 
ūdensapgādes un apkures sistē
mas palaišanas, un, ja viss no
tiks tā, kā paredzēts, jau šā gada 
1. septembrī daļu no ēkas varēs 
sākt apdzīvot Vidzemes jūrmalas 
Mūzikas un mākslas skola. Ēkas 
remontdarbi gan, visticamākais, 
turpināsies arī vēl 2019. gadā, 
taču Mūzikas un mākslas skola 
jau būs zem viena jumta, nevis kā 
līdz šim – izmētāta pa dažādām 
vietām Saulkrastos. 

Un vēl E. Grāvītis teic, ka, do
mājot par novada budžetu, nākas 
iztēloties, kā būtu, ja novadā būtu 
tikai viena vidusskola. „Šoreiz, 
runājot par naudu, nesteigsimies 

laikam pa priekšu, taču skaidrs, 
ka arī tad, ja Saulkrastos būtu 
tikai viena vidusskola, izdevumi 
budžeta izglītības sadaļā tāpēc 
nesamazināsies. Realizējot valstī 
iecerēto izglītības reformu, nevar 
cerēt uz būtisku pašvaldības izde
vumu samazināšanos izglītībai.”

Taču šā gada budžetā, kā skaid
ro domes priekšsēdētājs, ir pare
dzēti līdzekļi novada izglītības at
tīstības koncepcijas aktualizācijai. 

„Domāsim paši, bet pieaicināsim 
arī pieredzējušus un profesionā
lus speciālistus no malas, lai vie
notos par darāmo, vispirms jau 
izejot no esošās infrastruktūras 
iespējām,” saka E. Grāvītis. 

Turpināsies ielu tīkla 
sakārtošana
Turpat 1,8 miljoni eiro, kā pare
dzēts budžetā, tiks izlietoti taut
saimniecības vajadzībām. 

Jau pērn, kā teic domes priekš
sēdētāja vietnieks B. Veide, tika 
veikta Saulkrastu ielu atjauno
šana ar melno segumu jeb du
bultā virsmu apstrāde ar šķem
biņām un bitumena mastiku. Tā 
šogad turpināsies, tikai divreiz 
lielākos apjomos. Tas nozīmē, 
ka ielu brauktuves vismaz des
mit kilometru garumā nebūs 
tik putekļainas kā iepriekš. Tā
pat paredzēts atjaunot vairākus 

posmus ietvju bruģa seguma 
Bērzu alejā, kā arī asfalta segu
mu pie Zvejniekciema stadiona, 
veikala „Mego” un Raiņa ielā pie 
Saulkrastu bibliotēkas. Paredzēts 
atjaunot meliorācijas grāvju sis
tēmu gandrīz četru kilometru 
garumā un trīs gājēju tiltu kons
truktīvos elementus.

„Tā kā Saulkrastus par ceļoju
ma galamērķi vai vismaz īslaicī
gas pieturas punktu gada siltajos 
mēnešos izvēlas atpūtnieki, tad 
esam sākuši projektēt jaunas au
tostāvvietas gar Ainažu ielu pos
mā no Leona Paegles līdz Vidri
žu ielai. Tās būs „kabatas” jūras 
pusē, kurās varēs novietot no 200 
līdz 300 automašīnu. Savukārt 
Bīriņu ielas rekonstrukcijas pro
jekts ir jau izstrādāts – tur darbus 
uzsāks 2019. gadā. Arī gar šo ielu 

būs paredzēta vieta jaunām stāv
vietām.  

Kopumā novadā pārskatāmā 
nākotnē tiks rekonstruētas sešas 
ielas un divas – izbūvētas no jau
na, kuras atradīsies tā saucamajā 
Saulkrastu stacijas mežā. Tiek 
domāts arī par ērtāku piekļūšanu 
pludmalei, šim nolūkam projek
tējot un izbūvējot jaunas gājēju 
takas,” skaidro B. Veide.  

Tāpat par novada budžeta nau
du tiek uzturēta infrastruktūra 
Baltās kāpas rajonā. Jāņem vērā, 
ka šeit postījumus nodara arī 
daba, tomēr pašvaldība turpinās 
Saulrieta takas labiekārtošanu no 
Baltās kāpas uz Pēterupes pusi. 
Šogad ar Lauku atbalsta dienes
ta atbalstu pie Baltās kāpas tiks 
izbūvēta labiekārtota sabiedriskā 
tualete. 

„Lai gan Saulkrasti ir teritorija 
ar ierobežotu saimniecisko darbī
bu, sakārtojot un pilnveidojot pil
sētas infrastruktūru, ir iespējams 
attīstīt uz tūrismu un dažādu pa
kalpojumu sniegšanu orientētu 
darbību,” teic E. Grāvītis. „Ja būs 
sakārtota pilsētas infrastruktū
ra, vides pievilcībā priekšrocības 

saskatīs arī tie, kuri Saulkrastos 
vēlēsies attīstīt savu biznesu,” 
priekšsēdētāja teikto papildina 
B. Veide.

Jaunumi būs 
arī sociālajā jomā
Līdz šim, kā atgādina E. Grāvītis, 
novadam nav bijis sava dienas 
centra. Tagad tiek sperti kon
krēti soļi – pašvaldība izskata 
iespējas iegādāties īpašumu so
ciālā dienesta un dienas centra 
izveidei. 

Savukārt ar Eiropas Sociālā 
fonda simtprocentīgu atbalstu 
projekta „Deinstitucionalizāci
ja” ietvaros novadā turpināsies 
sociālo pakalpojumu nodroši
nāšana personām ar invaliditāti. 
Projekta aktivitātes paredz īslai
cīgās aprūpes pakalpojuma no
drošināšanu vecākiem, kuriem 
ir bērni ar invaliditāti, sociālās 
aprūpes pakalpojumus bērniem 
ar invaliditāti un sociālās reha
bilitācijas pakalpojuma nodro
šināšanu bērniem ar invaliditāti 
un viņu vecākiem. Šī projekta 
īstenošanai 2018. gadā paredzēts 
finansējums 18,3 tūkstošu eiro 
apmērā. 

Kopumā šogad sociālās aizsar
dzības pasākumiem novada bu
džetā paredzēti nedaudz vairāk 
nekā 846 tūkstoši eiro, no tiem 
sociālo pabalstu un pakalpojumu 
nodrošinājumam paredzēti 295 
250 eiro jeb 9% no pašvaldības iz
devumiem.

Maksājumi 
pašvaldību finanšu 
izlīdzināšanas fondā 
Saulkrasti pieder pie tiem Pie
rīgas novadiem, kuri pašvaldī
bu finanšu izlīdzināšanas fon
dā vairāk iemaksā nekā saņem 
pretī. „Protams, ir jāsaprot si
tuācijas, kurās atrodas dažādas 
pašvaldības mūsu valstī. Tāpat 
skaidrs, ka ir pašvaldības, ku
rām palīdzība ir nepieciešama. 
No otras puses, man kā donoru 
pašvaldības vadītājam ir vaja
dzīga pārliecība, ka viss notiek 
taisnīgi un naudu dabū tie, 
kam tā tiešam ir nepieciešama, 
bet ne katrs, kuram var piemē
rot attiecīgus koeficientus kā 
iespējamam palīdzības saņē
mējam. Šobrīd man nav tādas 
pārliecības, ka sistēma darbojas 
godīgi, un drīzāk redzu, kā no 
Rīgas un Pierīgas pašvaldībām 
tiek „izpumpēti” līdzekļi. Tajā 
pašā laikā arī mūsu pašvaldībai 
ir jānodrošina iedzīvotājiem 
nepieciešamie pakalpojumi un 
jāattīstās. Tieši tas ir viens no 
iemesliem jau iepriekš piemi
nētajam novada budžeta deficī
tam, jo līdzfinansējums dalībai 
ar Eiropas naudu atbalstītos 
projektos ir jānodrošina. 

Tātad novadu finanšu izlīdzi
nāšanas fondā šogad iemaksā

sim 771 tūkstoti eiro. Tas ir tieši 
2,5 reizes vairāk nekā 2015. gadā. 
Protams, viss ir salīdzinoši, jo ir 
pašvaldības, kuru iemaksas ie
sniedzas miljonos eiro, bet ir no
vadi, kuri nemaksā neko. Taču no 
formulām, kuras nosaka iemaksu 
lielumu fondā, var izsecināt, ka 
Saulkrastu novads pārāk lielu te
ritoriju neaizņem, tāpēc arī mūsu 
vajadzības nemaz nevar būt tik 
lielas,” ar ironisku rūgtumu kon
statē E. Grāvītis. 

Vēl domes priekšsēdētājs pie
bilst, ka vairāk skaidrības būtu 
nepieciešams situācijās, kad 
valsts deleģē kādas noteiktas 
funkcijas pašvaldībai, bet tiek 
apieta valsts finansējuma daļa. 
„Mēs gan sakām, ka varbūt va
jadzētu ņemt vērā, ka kopjam 
Saulkrastu pludmali, jo tā nu ir 
iznācis, ka valsts mums to uz
ticējusi, nepiešķirot līdzfinan
sējumu no savas puses. Šogad 
gan līdzekļi piejūras pašvaldī
bām piekrastes uzturēšanai tiks 
piešķirti no Dabas aizsardzības 
fonda un mēs saņemsim 8,3 tūk
stošus eiro. Tajā pašā laikā tikai 
pludmales uzkopšana vien paš
valdībai gadā izmaksā līdz pat 
50 tūkstošiem eiro, tai skaitā no 
10 līdz 15 tūkstošiem eiro – no 
jūras izskaloto mirušo roņu uti
lizācija.” 

Vai nauda Latvijas 
simtgades svinībām 
ir atlikta?
Kā skaidro domes priekšsēdē
tājs, vienas noteiktas ailītes 
„Latvijas simtgades izdevumi” 
novada budžetā nav, taču nauda 
ir paredzēta pasākumiem, kuri ir 
tieši vai netieši saistīti ar valsts 
simtgadi. 

Katrai pašvaldības iestādei ir 
noteikti plāni, ko darīt, sagaidot 
Latvijas 100. gadadienu. Turklāt 
šogad tiks svinēta ne tikai Lat
vijas simtgade, bet arī 85. gads
kārta, kopš, apvienojot Vidze
mes jūrmalciemus, vietai ir dots 
Saulkrastu vārds.

Tāpēc, ņemot vērā, ka Saulkras
tu pašdarbības kolektīvi  – dzie
dātāji, dejotāji un rokdarbnie
ces – piedalīsies XXVI Vispārējos 
latviešu dziesmu un XVI  Deju 
svētkos, pilsētas svētki tiks atzī
mēti pēc šī grandiozā notikuma. 
Un tad visā valstī notiekošā pasā
kuma – Vislatvijas zaļumballe  – 
laikā Saulkrastu svētkus svinēs ar 
plašāku programmu un vērienī
gāk nekā citkārt.

Aktīvi simtgades pasākumos 
iesaistās arī Saulkrastu novada 
bibliotēka. Un, ja reiz bibliotēka 
ir pieminēta, tad domes plānos 
ir arī bibliotēkas ēkas siltināšana, 
un tad viņi tiks gan pie skaistākas 
nama fasādes, gan atbilstoša uz
raksta uz tās.

Ģirts Kondrāts

Budžetā balstītu plānu un ieceru ir daudz – 
kaut nu visu to paspētu īstenot

Saulkrastu novada pašvaldības
2018. gada ieņēmumu struktūra EUR

Saulkrastu novada pašvaldības
2018. gada izdevumu sadalījums EUR

Vispārējie valdības dienesti
1 046 91311,4%

Sociālā aizsardzība
846 1299,2%

Izglītība
2 661 77328,9%

Atpūta un kultūra
936 172 10,2%

Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana
1 177 824 12,8%

Ekonomiskā darbība
805 212 8,7%

Maksājumi pašvaldību izlīdzināšanas fondā
771 709 8,4%

Aizņēmumu apmaksa
561 946 6,1%

Sabiedriskā kārtība un drošība
397 928 4,3%

Izdevumi
9 409 056

Nodokļu ieņēmumi
6 758 771 79%

Nenodokļu ieņēmumi
171 6592%

Ieņēmumi no īpašumu pārdošanas
90 5001%

Pašvaldības budžetu tranferti
305 3004%

Valsts budžetu tranferti
983 10411%

Budžetu iestāžu ieņēmumi
286 4633%

 Ieņēmumi
8 595 797

Arī šī gada budžets 
izveidots, sabalansējot 

ekonomiskās un 
sociālās vajadzības 

ar pašvaldības 
finansiālajām iespējām.

Šogad tiks svinēta ne 
tikai Latvijas simtgade, 

bet arī 85. gadskārta, 
kopš, apvienojot 

Vidzemes jūrmalciemus, 
vietai ir dots Saulkrastu 

vārds.  

Novada domes priekšsēdētājs Ervīns Grāvītis: „Skaidrs, ka šobrīd novadu starpā pastāv konkurence par deklarē-
to iedzīvotāju piesaistīšanu. Ja cilvēks redz, ka šeit tiek atbalstītas jaunās ģimenes, mazinās rindas bērnudārzos, 
skolās var iegūt labu izglītību, atbalstām arī audžuģimenes, rūpējamies par to, lai cilvēki dzīvotu sakārtotā vidē, 
labāka reklāma nemaz nav vajadzīga.” 

Novada domes priekšsēdētāja vietnieks Bruno Veide: „Turpināsim strādāt pie ielu un gājēju celiņu seguma 
atjaunošanas. Plānots arī izbūvēt autostāvvietas. Īpaši aktuāli tas ir vasaras sezonā, kad ir liels atpūtnieku 
pieplūdums. Automašīnas varēs novietot tam speciāli paredzētās novietnēs, un mūsu iedzīvotājiem būs ērtāk 
piekļūt savām dzīvesvietām.”
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Paskaidrojuma raksts un Saulkrastu novada priekšsēdētāja ziņojums 
par Saulkrastu novada pašvaldības 2018. gada budžetu
Saulkrastu novada pašvaldības 
2018. gada budžets izstrādāts, bals
toties uz Saulkrastu novada attīstī
bas programmu laika posmam no 
2014. līdz 2020. gadam un ievēro
jot likumus „Par pašvaldību bu
džetiem”, „Par pašvaldībām”, „Par 
budžetu un finanšu vadību”, „Par 
valsts budžetu 2018. gadam”, kā arī 
nodokļu likumus, Ministru kabine
ta noteikumus un citus normatīvos 
aktus. Budžets ir pašvaldības finan
siālās darbības un vadības pamatā.

Saulkrastu novada pašvaldī
bas 2018. gada budžets ir veidots, 
sabalansējot ekonomiskās un so
ciālās vajadzības ar pašvaldības fi
nansiālajām iespējām. Kā galvenās 
2018. ga da budžeta prioritātes ir iz
glītība, sociālie jautājumi un taut
saimniecība. Šajās jomās Saulkras
tu novada pašvaldība nākamajos 
trijos gados turpinās pamazām 
palielināt investīciju apjomus un 
realizēt projektus ar Eiropas Savie
nības (ES) vai citu līdzfinansējumu, 
lai veicinātu Saulkrastu novada 
pašvaldības attīstību un labklājību.

Izglītībai 2018. gada budžetā 
paredzēti 2  661  773 eiro jeb 28% 
no kopējiem izdevumiem. Lielākā 
daļa no šīs summas ir paredzēta 
Saulkrastu un Zvejniekciema vi
dusskolu, PII „Rūķītis” un Vidze
mes jūrmalas Mūzikas un mākslas 
skolas pedagogu un tehnisko dar
binieku atalgojumam. PII „Rūķī
tis” turpināsies iepriekš uzsāktā 
telpu labiekārtošana un remonts. 
Plānota moduļa tipa piebūves būv
niecība, tādējādi tiks paplašinātas 
iestādes telpas, bērni un pedagogi 
iegūs mūsdienīgu rotaļu un darba 
vidi, samazināsies rinda uz vietām 
pirmsskolas izglītības iestādē, to
starp tiks radītas 10 jaunas darba
vietas. Arī Saulkrastu vidusskolas 
ēkai plānota moduļa tipa piebūves 
būvniecība, kurā plānots izvietot 
skolas ēdamzāli.

2018. gadā paredzēts turpināt 
novada infrastruktūras un pašval
dības īpašumu uzturēšanas un at
jaunošanas darbus. Tāpat plānots 
turpināt aizsāktos pašvaldības te
ritorijas kopšanas, uzturēšanas un 
labiekārtošanas darbus, t. sk. ielu 
un ceļu seguma uzlabošanu, jaunu 
ielu un ceļu norāžu uzstādīšanu, 
pludmaļu un kāpu labiekārtoju
ma remontu un papildināšanu, 
ielu apgaismes līniju uzturēšanu 
un pilnveidošanu, kā arī esošo 
meliorācijas sistēmu uzturēšanas 
darbus. Teritorijas un mājokļu ap
saimniekošanas darbiem plānots 
izlietot 1 177 824 eiro, kas ir 12,5% 

no kopējiem izdevumiem. No šīs 
summas 340  535 eiro plānots iz
lietot ceļu un ielu uzturēšanai, ap
saimniekošanai un remontam.

Infrastruktūras uzlabošanai un 
attīstīšanai pēc AS „Sadales tīkls” 
gaisvada elektrolīniju demontāžas 
paredzēts izbūvēt jaunas ielu ap
gaismes līnijas Lapu, Draudzības, 
Celtnieku, Akmeņu un Zaļās ielas 
posmos. Plānots izbūvēt jaunu ielu 
apgaismes līniju Jūras prospektā, 
posmā starp Upes ielu un Aģi, iz
būvēt jaunu noeju no Ainažu ielas 
Smilšu ielas krustojumā uz gājēju 
tiltiņu pār Pēterupi. Plānots uzla
bot ceļu segumu Jūras prospektā, 
Vītiņu, Jaunā un Pabažu ielā, Dār
ziņu ielā ciemā „Mežvidi” un Silcie
ma ielā ciemā „Silmala”. Pastipri
not apakšklāju un uzlejot dubulto 
emulsiju, plānots atjaunot grants
šķembu ceļu segumu ielām kopu
mā 10 km garumā. Paredzēts atjau
not ietvju bruģa segumu, atjaunot 
asfalta segumu Bērzu alejā pie Zvej
niekciema stadiona un pie veikala 
„Mego”, Raiņa ielā pie Saulkrastu 
bibliotēkas, atjaunot meliorācijas 
grāvju sistēmu gandrīz 4 km garu
mā, kā arī atjaunot trīs gājēju tiltu 
konstruktīvos elementus.

2018. gadā sociālo pabalstu un 
pakalpojumu nodrošinājumam 
paredzēti 295 250 eiro jeb 9% no 
pašvaldības izdevumiem. 2018. ga
dā plānots sniegt sociālos pakalpo
jumus esošajā sociālo pakalpoju
mu piedāvājumu līmenī, turpinot 
nodrošināt dažādus sociālo pa
kalpojumu veidus: aprūpi mājās – 
pakalpojums personai dzīvesvietā 
pamatvajadzību nodrošināšanai, 
specializētā transporta izman
tošanu, specializēto pēdu aprūpi 
personām ar cukura diabētu, per
sonas pavadoņaasistenta pakal
pojumu (specializētā transporta 
pakalpojums), mobilā higiēnas 
centra pakalpojumu un mobilā hi
giēnas centra dušas pakalpojumu 
(paredzēts pensijas vecuma perso
nām un I un II grupas invalīdiem, 
kuriem trūkst nepieciešamās in
frastruktūras, lai nomazgātos mā
jas apstākļos), ģimenes asistenta 
pakalpojumu – atbalsts ģimenēm, 
kurās trūkst prasmju un iemaņu 
bērnu audzināšanā un aprūpē, ilgs
tošas un īslaicīgas sociālās aprūpes 
un sociālās rehabilitācijas institū
ciju pakalpojuma pieejamību per
sonām, kuras vecuma vai veselības 
stāvokļa dēļ nespēj sevi aprūpēt, kā 
arī turpinās asistenta pakalpojumu 
saņemšana personām ar invalidi
tāti par valsts budžeta līdzekļiem.

Sociālās palīdzības atbalsts 
pabalstu veidā trūcīgām un maz
nodrošinātām personām un ģi
menēm 2018. gadam plānots ie
priekšējā gada līmenī, nodrošinot 
šādus pabalstus: pabalsts garantētā 
minimālā ienākumu līmeņa no
drošināšanai, dzīvokļa pabalsts, 
pabalsts krīzes situācijā, pabalsts 
medicīnas izdevumu apmaksai, 
pabalsts bērna izglītībai un audzi
nāšanai (skolas piederumu iegāde, 
brīvpusdienas vispārizglītojošā 
skolā un pirmsskolas izglītības 
iestādē), pabalsts sociālās aprūpes 
pakalpojuma nodrošināšanai, mā
jokļa pabalsts vientuļiem pensio
nāriem, 1. grupas invalīdiem.

Turpinās atbalsta programma 
daudzbērnu ģimenēm, nodrošinot 
bezmaksas ēdināšanu daudzbēr
nu ģimeņu bērniem pirmsskolas 
izglītības iestādēs un vispārizglī
tojošajās skolās. Tāpat bezmaksas 
ēdināšana tiek nodrošināta visiem 
vispārizglītojošo skolu 5. klašu sko
lēniem un sagatavošanas klašu au
dzēkņiem. 

Arī šogad turpinās atbalsts sa
biedriskā transporta braukšanas 
maksas atvieglojumiem, sabied
riskajā transportā Saulkrastu vi
dusskolas un Zvejniekciema vi
dusskolas audzēkņiem piemērojot 
atvieglojumu 100% apmērā no bi
ļetes cenas braucieniem darba die
nās visu mācību gadu nokļūšanai 
uz skolu un atpakaļ. 

Saņemt materiālo atbalstu par 
ārsta nozīmētu medicīnisko izde
vumu atmaksu turpinās saņemt 
bērni ar invaliditāti un hroniski 
slimi bērni. 

No 2018. gada paredzēts jauns 
pabalsta veids – sniegt materiālu 
palīdzību aizbildņiem par bērna 
uzturēšanu. Pabalsta apmērs mē
nesī par viena bērna uzturēšanu 
plānots 15% apmērā no minimā
lās darba algas valstī. Savukārt 
pabalsts audžuģimenēm bērna 
uzturam no 2018. gada 1. janvāra 
tiek palielināts no 140,00 eiro līdz 
322,50 eiro mēnesī, kā arī būtisks 
pabalsta apmēra pieaugums pare
dzēts politiski represētām perso
nām Latvijas Republikas prokla
mēšanas dienā no 45,00 eiro līdz 
100,00 eiro.

Ģimenēm krīzes situācijā, no 
prettiesiskām darbībām cietušiem 
bērniem, no vardarbības cietušām 
un vardarbību veikušām pilnga
dīgām personām tiks nodrošināti 
sociālpsiholoģiskā atbalsta pa
kalpojumi. Turpināsies izglītojo
šas atbalsta grupas vecākiem par 

pirmsskolas vecuma un pusaudžu 
vecuma bērnu audzināšanu: „Bēr
nu emocionālā audzināšana” un 
„Ceļvedis, audzinot pusaudzi”.

2018. gadā pašvaldība plāno sākt 
vairāku nozīmīgu projektu īsteno
šanu, kuru sagatavošanās darbi 
uzsākti jau 2016. un 2017. gadā. 
Infrastruktūras attīstības projek
tu īstenošanai paredzēts ņemt 
aizņēmumu Valsts kasē, tādējādi 
tiks nodrošināts nepieciešamais 
priekšfinansējums veiksmīgai pro
jektu īstenošanai, neradot slogu 
pašvaldības ikgadējam budžetam.

Darbības programmas „Izaug
sme un nodarbinātība” prioritārā 
virziena „Vides aizsardzības un 
resursu izmantošanas efektivitā
te” 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa 
„Saglabāt, aizsargāt un attīstīt no
zīmīgu kultūras un dabas manto
jumu, kā arī attīstīt ar to saistītos 
pakalpojumus” finansētā projekta 
„Vidzemes piekrastes kultūras 
un dabas mantojuma iekļaušana 
tūrisma pakalpojumu izveidē un 
attīstībā – „Saviļņojošā Vidzeme”” 
ietvaros uzsākta estrādes tehniskā 
projekta izstrāde un plānota arī es
trādes pārbūves darbu uzsākšana, 
kas tiks pabeigta līdz 2020. gadam. 
Projekts tiek īstenots sadarbībā ar 
Carnikavas, Salacgrīvas un Lim
bažu pašvaldību. Kopējās projekta 
izmaksas paredzamas 2  100 000 
eiro apmērā, no kuriem Eiropas 
Reģionālā attīstības fonda (ERAF) 
līdzfinansējums piešķirts 811 477 
eiro apmērā.

Savukārt darbības program
mas „Izaugsme un nodarbinā
tība” 4.2.2. specifiskā atbalsta 
mērķa „Atbilstoši pašvaldības 
integrētajām attīstības program
mām sekmēt energoefektivitātes 
paaugstināšanu un atjaunojamo 
energoresursu izmantošanu paš
valdību ēkās” līdzfinansētā projek
ta „Daudzfunkcionālas ēkas Raiņa 
ielā 7, Saulkrastos, energoefekti
vitātes paaugstināšana” ietvaros 
tiks uzlabota siltumnoturība ēkai 
Raiņa ielā 7, kur atrodas Saulkras
tu bibliotēka un Jauniešu centrs, – 
gan siltinātas sienas, gan nomainī
ti logi. Kopējās projekta izmaksas 
plānotas 242 500 eiro apmērā, no 
kuriem ERAF finansējums – 206 
125 eiro.

Darbības programmas „Izaug
sme un nodarbinātība” 3.3.1. spe
cifiskā atbalsta mērķa „Palielināt 
privāto investīciju apjomu reģio
nos, veicot ieguldījumus uzņē
mējdarbības attīstībai atbilstoši 
pašvaldību attīstības programmās 

noteiktajai teritoriju ekonomis
kajai specializācijai un balstoties 
uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” 
atbalsts tiks saņemts arī projektam 
„Uzņēmējdarbības izaugsmei ne
pieciešamās infrastruktūras attīs
tība Saulkrastu novadā”. Projekta 
ietvaros tiks izbūvētas divas jaunas 
ielas – Svētku iela un Pirmā iela – 
un veikta sešu ielu pārbūve (Bīriņu 
iela, Akāciju iela, Ostas iela, Upes 
iela, Jūras prospekts, Melnsila iela). 
Kopējās projekta izmaksas plāno
tas 2  749 790 eiro apmērā, ERAF 
finansējums – 1 688 762,00 eiro. 

Baltās kāpas teritorijā ar Lauku 
atbalsta dienesta apstiprinājumu 
uzsākta labierīcību ēkas projektē
šana un plānota labierīcību ēkas 
rekonstrukcija. Projekta „Labierī
cību infrastruktūras izveide Baltās 
kāpas teritorijā” kopējās izmaksas 
plānotas 55 000 eiro apmērā, no 
kuriem Eiropas Jūrlietu un ziv
saimniecības fonda finansējums – 
49 500 eiro. Papildus šim projek
tam ar Eiropas lauksaimniecības 
fonda lauku attīstībai atbalstu lab
ierīcību ēkai tiks izbūvēts ūdens
vads un kanalizācija, paredzot arī 
šo tīklu izbūvi kafejnīcai Kāpu 
ielā  1. Projekta „Publiskās infra
struktūras nodrošināšana uzņē
mējdarbības atbalstam pie Baltās 
kāpas teritorijas” izmaksas plāno
tas 27 500 eiro apmērā, no kuriem 
ELFLA finansējums ir 24 750 eiro.

Ar Vidzemes Tūrisma asociā
ciju ir noslēgts sadarbības līgums 
par starptautiskā projekta „Cult
Ring” īstenošanu. Projekta ietva
ros sadarbībā ar Eiropas Padomes 
Kultūras maršrutu institūtu, ko
ordinatoriem un LR Kultūras mi
nistriju notiks darbs pie esošo un 
jaunu kultūras maršrutu izveides 
un ieviešanas, rīkoti semināri un 
konferences izstrādāto maršrutu 
atpazīstamības veicināšanai. Ko
pējās projekta izmaksas 2018. gadā 
paredzētas 7 500 eiro apmērā, no 
kuriem programmas „Interreg 
Europe” finansējums ir 85% jeb 6 
375 eiro.

IgaunijasLatvijas (ESTLAT) 
programmas ietvaros tiks turpi
nāta projekta „Hiking” īstenošana, 
kura ietvaros 2018. gadā Baltās kā
pas teritorijā tiks uzlabota kājām
gājēju infrastruktūra – izveidotas 
jaunas koka ieseguma takas un 
norobežojumi par 30 000 eiro, kā 
arī veikts kājāmgājēju ceļa mar
ķējums, uzstādot informatīvās zī
mes, stendus un norādes. Kopējais 
2018. gadā plānotais finansējums 
paredzēts 42 480 eiro apmērā, no 
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Saistošie noteikumi par Saulkrastu novada 
pašvaldības 2018. gada budžetu 
Izdoti saskaņā ar likuma „Par paš
valdībām” 21. panta pirmās daļas 
2. punktu, 
41. panta pirmās daļas 1. punktu, 
46. pantu, 
likumu „Par pašvaldību budže
tiem”,

likumu „Likums par budžetu un fi
nanšu vadību”,
likumu „Par valsts budžetu 2018. ga
dam”

1. Apstiprināt Saulkrastu novada 
pašvaldības budžetu 2018. gadam:

1.1.  ieņēmumos 8 595 797,00 
EUR apmērā saskaņā ar pieliku
mu Nr. 1;

1.2.  izdevumos 9 409 056,00 
EUR apmērā saskaņā ar pieliku
mu Nr. 2.

2. Apstiprināt Saulkrastu no

vada pašvaldības speciālo budže
tu 2018. gadam: 

2.1.  ieņēmumos 211 281,00 
EUR apmērā saskaņā ar pieliku
mu Nr. 3;

2.2.  izdevumos 221 131,00 EUR 
apmērā saskaņā ar pielikumu Nr. 4.

3. Saistošie noteikumi stājas 
spēkā nākamajā dienā pēc to pa
rakstīšanas, un tie ir brīvi pieeja
mi Saulkrastu novada domes ēkā.

E. Grāvītis,  
domes priekšsēdētājs
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kuriem ESTLAT programmas fi
nansējums ir 85%. 

Darbības programmas „Iz
augsme un nodarbinātība” 
9.2.4.  specifiskā atbalsta mērķa 
„Uzlabot pieejamību veselības vei
cināšanas un slimību profilakses 
pakalpojumiem, jo īpaši nabadzī
bas un sociālās atstumtības ris
kam pakļautajiem iedzīvotājiem” 
9.2.4.2.  pasākuma „Pasākumi vie
tējās sabiedrības veselības veici
nāšanai un slimību profilaksei” 
projekta „Veselības veicināšanas 
pasākumi Saulkrastu novadā” īs
tenošana uzsākta 2017. gadā, bet 
2018. gadā tā tiks turpināta ar ve
selību veicinošiem pasākumiem 
dažādām iedzīvotāju grupām. 
Projekta kopējais finansējums ir 
62 865 eiro. Visas projekta ietvaros 
veiktās aktivitātes finansē Eiropas 
Sociālais fonds 100% apmērā.

Ar Eiropas Sociālā fonda 100% 
atbalstu projekta „Deinstituciona
lizācija” ietvaros tiks turpināta so
ciālo pakalpojumu nodrošināšana 
personām ar invaliditāti. Projekta 
aktivitātes paredz īslaicīgās aprū
pes pakalpojuma nodrošināšanu 
vecākiem, kuriem ir bērni ar in
validitāti, sociālās aprūpes pakal
pojumus bērniem ar invaliditāti 
un sociālās rehabilitācijas pakal
pojuma nodrošināšanu bērniem 
ar invaliditāti un viņu vecākiem. 
2018. gadā šī projekta īstenošanai 
paredzēts finansējums 18 300 eiro 
apmērā. 

Saulkrastu vispārējās izglītības 
iestādēs 2018. gadā tiks uzsākta 
projekta „Atbalsts izglītojamo in
dividuālo kompetenču attīstībai” 
īstenošana, kura ietvaros paredzē
tas aktivitātes izglītojamo talantu 
atklāšanai un spēju izkopšanai, 
īpaši STEM, lai individualizētā un 
padziļinātā zināšanu un prasmju 
apguvē sekmētu izcilību. Kopējās 
projekta izmaksas ir 43 462 eiro, 
bet 2018. gadā plānots apgūt 38 635 
eiro. Projekta īstenošanu atbalsta 
Eiropas Sociālais fonds 100% ap
mērā.

Skaitliskā informācija par bu
džeta ieņēmumiem atbilstoši ieņē
mumu avotiem un budžeta ieņē
mumu klasifikācijai ir Saulkrastu 
novada domes saistošo noteikumu 
„Par Saulkrastu novada pašval
dības 2018. gada budžetu” 1. un 
3. pielikumā.

Skaitliskā informācija par bu
džeta izdevumiem ir Saulkrastu 
novada domes saistošo noteiku
mu „Par Saulkrastu novada paš
valdības 2018. gada budžetu” 2. un 
4. pielikumā.

Saulkrastu novada 
pašvaldības pamatbudžeta 
2018. gada ieņēmumu 
prognoze
Saulkrastu novada pašvaldības pa
matbudžeta ieņēmumu kopējais 
apjoms 2018. gadā plānots 8  595 
797 eiro un naudas atlikums no 
2017. gada ir 813 259 eiro.

Pamatbudžets ir budžeta galve
nā daļa, un tā ieņēmumus veido 
nodokļu ieņēmumi (iedzīvotāju 
ienākuma nodoklis, nekustamā 
īpašuma nodoklis), nenodokļu ie
ņēmumi (ieņēmumi no īpašuma, 
pašvaldības nodevas un naudas 
sodi u.c.), budžeta iestāžu ieņēmu
mi (ieņēmumi no budžeta iestāžu 
sniegtajiem maksas pakalpoju
miem un citi pašu ieņēmumi), 
valsts budžeta transferti (mērķ
dotācijas un dotācijas pašvaldības 
budžetam, finansējums Eiropas 
Savienības projektu īstenošanai) 
un pašvaldību budžetu transferti 
(ieņēmumi par izglītības un soci
ālo funkciju nodrošināšanu).

2018. gada nodokļu ieņēmumi 
plānoti ar pieaugumu – par 14,9% 
vairāk, salīdzinot ar 2017. gadā sa
ņemtajiem nodokļu ieņēmumiem. 
Ieņēmumu kopapjoms palieli
nāsies gada otrajā pusē, kad tiks 
piešķirtas valsts budžeta mērķdo
tācijas izglītības nodrošināšanai 
pilnam gadam, tostarp atgūstot 
līdzekļus no realizētajiem Eiropas 
Savienības līdzfinansētajiem pro
jektiem. Kopējais budžeta ieņē
mumu sadalījums pa klasifikāciju 
kategorijām ir skatāms attēlā Nr. 1.

Saulkrastu novada galvenais 
ieņēmumu avots ir nodokļu ie
ņēmumi. Iedzīvotāju ienākuma 
nodokļa ieņēmumi 2018. gadā ir 
plānoti 4 774 103 eiro apmērā, kas 
veido 55,5% no kopējiem pašvaldības 
ieņēmumiem. Nekustamā īpašuma 
nodokļa ieņēmumi 2018. gadā plā
noti 1 967 389 eiro apmērā, kas vei
do otru būtiskāko pašvaldības ieņē
mumu avotu – 22,9% no kopējiem 
pašvaldības ieņēmumiem.

Būtisks Saulkrastu novada ie
ņēmumu avots ir valsts budžeta 
transferti, kas sastāv no divām 
daļām – valsts budžeta mērķdotā
cijas un Eiropas Savienības līdzfi
nansējuma. Ņemot vērā, ka gada 
sākumā mērķdotācijas pedagogu 
atalgojumam ir piešķirtas tikai as
toņiem mēnešiem, kopējais mērķ
dotāciju apjoms palielināsies gada 
otrajā pusē, kad tiks piešķirtas 
mērķdotācijas par pēdējiem čet
riem gada mēnešiem. 

Eiropas Savienības līdzfinan
sējums 2018. gadā tiks norādīts 

pašvaldības ieņēmumos pēc finan
sējuma atgūšanas.

Visi pārējie 2018. gada budžeta 
ieņēmumi veido 10,0% no kopē
jiem pašvaldības ieņēmumiem. 
No šiem ieņēmumiem visbūtis
kāko apjomu sastāda ieņēmumi 
no citām pašvaldībām izglītības 
funkciju nodrošināšanai 270 000 
eiro apmērā.

Saulkrastu novada 
pašvaldības 2018. gada 
izdevumu prognoze
Saulkrastu novada pašvaldības 
pamatbudžeta izdevumu kopē
jais apjoms 2018. gadam plānots 
9 409 056 eiro apmērā (skatīt at
tēlu Nr. 2).

Saulkrastu novada domes sais
tošo noteikumu „Par Saulkrastu 
novada domes 2018. gada budže
tu” 2. pielikumā ir pamatbudžeta 
izdevumu sadalījums atbilstoši 
veicamajām funkcijām. Funkciju 
sadalījums veidots saskaņā ar nor
matīvajiem aktiem par izdevumu 
klasifikāciju. Norādītajos pieli
kumos ir atšifrējums izdevumu 
kopsummai pa ekonomiskajiem 
klasifikācijas kodiem, kas sīkāk ir 
iztirzāti paskaidrojumos 2018. ga
da pamatbudžeta tāmei.

Izpildvaras jeb pašvaldības 
pārvaldes funkcijas saskaņā ar li
kumu „Par pašvaldībām” nodro
šina Saulkrastu novada dome. Šo 
funkciju īstenošanu saskaņā ar 
apstiprināto Saulkrastu novada 
domes nolikumu nodrošina ie
vēlētie deputāti, domes vadība, 
Dzimtsarakstu nodaļa, Finanšu un 
grāmatvedības nodaļa, Juridiskā 
nodaļa, Lietvedības un personāla 
nodaļa, Informācijas tehnoloģiju 
nodaļa, iestāde „Jauniešu māja”, 
Administratīvā komisija un Iepir
kumu komisija. 

Saulkrastu novada pašvaldība 
ir palielinājusi tautsaimniecības 
izdevumus, kuri tiek finansēti no 
pašvaldības rīcībā esošiem naudas 
līdzekļiem. 

Izglītības izdevumi no pašval
dības finansējuma ir palielinā
jušies, visām izglītības iestādēm 
ir piešķirts lielāks finansējums  – 
paredzēts izveidot moduļa tipa 
piebūves pie PII „Rūķītis” ēkas un 
Saulkrastu vidusskolas. Kopējais 
finansējums izglītībai palielināsies 
gada otrajā pusē, jo finansējums 
pedagogu atalgojumam ir pare
dzēts astoņiem mēnešiem. 

Aizvien lielāku summu Saul
kras tu novada pašvaldībai 2018. ga
dā ir jāpārskaita pašvaldību finanšu 
izlīdzināšanas fondā, nodrošinot 

citām pašvaldībām „līdzīgas iespē
jas ar likumu noteikto funkciju 
izpildei” un attiecīgi samazinot 
iespējas rūpēties par sava novada 
ilgtermiņa attīstību, attīstot infra
struktūru un risinot citus ar nova
da izaugsmi, izglītības procesa kva
litāti un darbavietu nodrošināšanu 
saistītus jautājumus. 2018.  ga dā 
izlīdzināšanas fondā ir jāpār-
skaita, salīdzinot ar 2015. gadu, 
par 307 197 eiro vairāk un kopējā 
summa veido 771 709 eiro, kas ir 
2,5 reizes vairāk.

Klasifikācijas pozīcija „Vispārē
jas vadības dienesti” ietver:

1. Maksājumus pašvaldību 
finanšu izlīdzināšanas fondā – 
771 709 eiro;

2. Pašvaldību iekšējā parāda 
procentu nomaksu (procentu un 
kredīta apkalpošanas pakalpoju
ma nomaksai) – 30 007 eiro;

3. Līdzekļus neparedzētiem ga
dījumiem – 78 014 eiro;

4. Domes izmaksas un ad
ministrācijas izmaksas kopā – 
1 055 913 eiro.

Klasifikācijas pozīcija „Sabied
riskā kārtība un drošība” ietver 
pašvaldības policijas izmaksas – 
384 818 eiro.

Klasifikācijas pozīcija „Ekono
miskā darbība” ietver:

1. Būvvaldes izmaksas 80 697 
eiro apmērā;

2. Pašvaldības transporta in
frastruktūras uzturēšanu novadā 
384 940 eiro apmērā;

3. Tūrisma informācijas centra 
izmaksas 96 814 eiro apmērā;

4. Attīstības un plānošanas no
daļas izmaksas 73 820 eiro apmērā.

Klasifikācijas pozīcija „Vides 
aizsardzība” ietver projekta „LIFE 
EcosystemServices” realizācijas iz
maksas 27 800 eiro apmērā.

Klasifikācijas pozīcija „Teritori
ju un mājokļu apsaimniekošana” 
ietver:

1. Izdevumus ielu apgaismoša
nai 289 742 eiro apmērā;

2. Pašvaldības īpašumu apsaim
niekošanas nodaļas izmaksas 437 
443 eiro apmērā.

Klasifikācijas pozīcija „Atpūta, 
kultūra un reliģija” ietver:

1. Pašvaldības aģentūras „Saul
krastu kultūras un sporta centrs” 
izdevumus 797 355 eiro apmērā;

2. Saulkrastu bibliotēkas izde
vumus 133 067 eiro apmērā.

Klasifikācijas pozīcija „Izglītība” 
ietver:

1. Pirmsskolas izglītības izde
vumus PII „Rūķītis” 726 898 eiro 
apmērā;

2. Saulkrastu vidusskolas izde

vumus 351 655 eiro apmērā;
3. Zvejniekciema vidusskolas 

izdevumus 378 021 eiro apmērā;
4. Vidzemes jūrmalas Mūzi

kas un mākslas skolas izdevumus 
176 035 eiro apmērā.

Klasifikācijas pozīcija „Sociālā 
aizsardzība” ietver:

1. Sociālās aprūpes mājas izde
vumus 270 961 eiro apmērā;

2. Bāriņtiesas izdevumus 53 685 
eiro apmērā;

3. Kompensācijas par pirmsko
las bērniem 47 500 eiro apmērā;

4. Sociālā dienesta izdevumus 
118 935 eiro apmērā;

5. Sociālo pabalstu izdevumus 
295 935 eiro apmērā.

Saulkrastu novada pašvaldības 
2018. gada finansēšana ietver arī 
pamatbudžeta 2017. gada naudas 
līdzekļu atlikumu 813 259 eiro ap
mērā. 2018. gadā Saulkrastu nova
da pašvaldības aizņēmumu atmak
sājamais apjoms gadā veido 7,02% 
no pašvaldības pamatbudžeta 
ieņēmumiem bez mērķdotācijām 
2018. gadā. Turpmākajos gados 
atmaksājamais aizņēmumu ap
joms gadā palielināsies, salīdzinot 
ar 2018. gada apjomu, jo dažādu 
projektu realizācijai plānots ņemt 
aizņēmumus no Valsts kases ar 
kopējo aizdevuma procenta likmi 
0,25%. 2017. gada beigās Saulkras
tu novada domē pavisam bija no
slēgts 31 aizņēmuma līgums ar 
pamatsummas atmaksu 4 804 774 
eiro apmērā. 2018. gadā atmaksa 
plānota 534 413 eiro apmērā un 
ir 7,02% no pašu ieņēmumiem. 
2019. ga dā tā ir 513 272 eiro (6,7%), 
2020. gadā – 491 552 eiro (6,46%).

Saulkrastu novada 
pašvaldības speciālā 
budžeta ieņēmumi un 
izdevumi 2018. gadā
Speciālā budžeta ieņēmumi tiek 
prognozēti 211 281 eiro apmērā. 
Šajos ieņēmumos ietverti ieņē
mumi no mērķdotācijas pašvaldī
bu autoceļiem (ielām) 138 281 eiro 
apmērā. Mērķdotācija pašvaldību 
autoceļiem (ielām) 2018. gadā 
plānota par 3 905 eiro lielāka nekā 
2017. gadā. 

Speciālā budžeta izdevumi 
2018. gadā tiek prognozēti 221 
131 eiro apmērā, no kuriem ostu 
maksu izlietojums paredzēts 59 
104 eiro apmērā un ielu ceļu fon
da izdevumi plānoti 148 595 eiro 
apmērā. Tas ir vairāk nekā plā
notie ieņēmumi, kas skaidrojams 
ar šī fonda līdzekļu atlikumu 
2017. gada 31. decembrī.

Tabula Nr. 1
Saulkrastu novada pašvaldības 2018. gada ieņēmumi un finansēšanas ieņēmumi
Ieņēmumi un finansēšanas ieņēmumi Budžeta plāns 

2018. gadam 
Ieņēmumi 1.0.0.0. Ienākuma nodoklis 4 774 103

4.0.0.0. Īpašuma nodoklis 1 967 389
5.0.0.0. Ieņēmumi par pakalpojumiem un precēm 17 279
8.0.0.0. Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma 200
9.0.0.0. Valsts (pašvaldību) nodevas un kancelejas nodevas 19 048
10.0.0.0. Naudas sodi un sankcijas 152 411
12.0.0.0. Pārējie nenodokļu ieņēmumi 500
13.0.0.0. Ieņēmumi no valsts (pašvaldību) īpašuma iznomāšanas, pārdošanas 90 500
18.0.0.0. Valsts budžeta transferti 983 104
19.0.0.0. Pašvaldību budžetu transferti 305 300
21.0.0.0. Budžetu iestāžu ieņēmumi 285 963

  Kopā: 8 595 797
Finansēšana F4032 0010 Aizņēmumi Valsts kasē 0

F2201 0000 AS Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums gada sākumā 813 259

  Kopā: 813 259

Tabula Nr. 2
Saulkrastu novada pašvaldības 2018. gada izdevumi 
pēc funkcionālajām kategorijām
Izdevumu klasifikācija 
pēc funkcionālajām kategorijām

2018. gada 
plāns

01.000 Vispārējie vadības dienesti 1 935 643
03.000 Sabiedriskā kārtība un drošība 397 928
04.000 Ekonomiskā darbība 805 212
05.000 Vides aizsardzība 27 800
06.000 Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 1 177 824
08.000 Atpūta, kultūra un reliģija 944 801
09.000 Izglītība 2 661 773
10.000 Sociālā aizsardzība 846 129

  Kopā: 8 797 110

     

F40020020 Ilgtermiņa aizņēmumu atmaksa 561 946

F5501003 Līdzdalība radniecisko uzņēmumu kapitālā 50 000

  Kopā: 611 946

12. lpp. 
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Pielikums Nr. 1

Saulkrastu novada pašvaldības 
2018. gada budžeta IEŅĒMUMI. EUR

Budžeta 
plāns 

2017. g.

Budžeta 
plāna izpil-
de 2017. g.

Budžeta 
plāns 

2018. g.
Valūta EUR EUR EUR
Tiešie nodokļi
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis par iepriekšējo gadu
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 4 383 571 4 517 466 4 774 103

Nekustāmā īpašuma nodoklis par zemi 959 355 961 094 957 358
Nekustāmā īpašuma nodoklis par ēkām 196 334 185 523 276 253
Nekustamā īpašuma nodoklis par mājokļiem 196 132 203 153 733 778

Kopā tiešie nodokļi 5 735 392 5 867 236 6 741 492

Nodokļi	atsevišķām	precēm	un	pakalpojumu	veidiem 17 279 16 287 17 279
Azartspēļu nodoklis 17 279 16 287 17 279

Kopā nodokļu ieņēmumi 5 752 671 5 883 523 6 758 771

Nenodokļu ieņēmumi 179 258 80 306 171 659
Pašvaldību budžeta procentu ieņēmumi par kontu 
atlikumiem Valsts kasē vai kredītiestādēs

200 187 200

Ieņēmumi no nedrošiem debitoru parādiem izveidoto 
uzkrājumu samazināšanai

6 544

Pašvaldību nodevas un kancelejas nodevas 21 872 15 879 19 048
Valsts nodeva par apliecinājumiem un citu funkciju 
pildīšanu bāriņtiesās

1 400 1 189 1 400

Valsts nodeva dzimtsarakstiem 1 822 1 853 1 998
Valsts nodeva par speciālu atļauju (licenču) izsniegšanu 50 50
Pārējās valsts nodevas 800 806 800
Pašvaldību nodevas:
Nodeva	par	pašvaldības	izstrādāto	oficiālo	dokumentu	
un apliecinātu to kopiju saņemšanu

50 6 50

Pašvaldības nodeva publiskiem pasākumiem 100 190 100
Nodeva par tirdzniecību publiskās vietās 6 000 4 387 5 000
Nodeva par reklāmas izvietošanu publiskās vietās 1 500 937 1 500
Nodeva par būvatļaujas saņemšanu 10 000 6 509 8 000
Pārējās nodevas, ko uzliek pašvaldība 100 100
Valsts nodevas – pārējās 50 2 50

Naudas sodi 150 642 64 240 152 411
Naudas sodi, ko uzliek par laikā nesamaksāto NĪN 110 642 24 130 112 411
Naudas sodi, ko uzliek administratīvā komisija 15 000 9 967 15 000
Naudas	sodi	par	CSDD	pārkāpumiem 25 000 30 143 25 000
Līgumsodi un procentu maksājumi par saistību neizpildi 4 000
Pārējie dažādi nenodokļu ieņēmumi, kas nav iepriekš 
klasificēti	šajā	klasifikācijā

200 646 500

105 000 64 240 90 500
Ieņēmumi no ēku un būvju (īpašumu) pārdošanas 0 0
Ieņēmumi no zemes pārdošanas 80 000 52 644 90 500
Ieņēmumi no mežu īpašumu pārdošanas 25 000 11 596 0

Valsts budžeta transferti 1 413 299 1 665 951 983 104
Mērķdotācijas	pedagogu	algām 732 408 732 408 501 696
Mērķdotācijas	5–6-gadīgo	apm.	pedagogiem 75 952 75 952 53 072
Mērķdotācijas	interešu	izglītības	pedagogu	algām 42 878 42 974 33 376
Mērķdotācijas	brīvpusdienām 28 814 65 292 65 291
Mērķdotācijas	mācību	literatūrai/mācību	līdzekļiem 13 860 13 860 14 290
Mērķdotācijas	sociālajai	rehabilitācijai	(NVA) 854 1 124
Mērķdotācija	vardarbībā	cietušajiem	 854 193 880
Mērķdotācijas	sociālajiem	pabalstiem 930 1 000
Mērķdotācijas	no	Zivju	fonda 15 657 134 376
Mērķdotācijas	mūzikas	un	mākslas	skolai	VJMMS 146 342 146 081 97 391
Mērķdotācijas	sociālajam	asistentam 40 172 18 914 29 312
Mērķdotācijas	–	citi 188 978 321 885 4 709
Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie trans-
ferti Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās 
ārvalstu	finanšu	palīdzības	līdzfinansētajiem	projektiem	
(pasākumiem)

18 457 106 854 125 849

Pārējie pašvaldību budžetā saņemtie valsts budžeta 
iestāžu uzturēšanas izdevumu transferti

108 073 5 108 56 238

Pašvaldību budžetu transferti 293 850 292 582 305 300
Ieņēmumi pašvaldību budžetā no citām pašvaldībām 293 850 292 582 305 300
Ieņēmumi izglītības funkciju nodrošināšanai – izglītība 260 000 257 313 270 000
Ieņēmumi no pašvaldībām sociālajiem pakalpojumiem 
(Soc. māja)

33 850 35 269 35 300

Budžeta iestāžu ieņēmumi 309 343 237 525 285 963
Ieņēmumi no vecāku maksām 80 100 42 173 91 821
Vecāku	finansējums	VJMMS 26 433 26 026 24 600
Vecāku	finansējums	–	nometnes 6 345 5 566 6 000
Ieņēmumi par pārējo dokumentu izsniegšanu un pārē-
jiem kancelejas pakalpojumiem

2 700 3 067 3 000

Ieņēmumi par telpu nomu 8 927 5 669 1 000
Ieņēmumi par kustamas mantas nomu 778 900
Ieņēmumi par zemes nomu 14 405 14 036 14 405
Bankomāta vietas īre 4 000 4 511 4 500
Ieņēmumi par saņemto atlīdzību no apdrošināšanas 
sabiedrības

0

Sociālajai mājai iemaksātās pensijas (90%) 106 441 83 763 83 800
Līdzdalības maksājumi, klientu maksājumi un citu paš-
valdību maksājumi Sociālajai mājai

27 420 25 651 25 700

Koku ciršanas atļauja 1 500 401 1 000
Maksas pakalpojumi, dzimtsarakstu nodaļa 8 600 5 687 10 350
Apbedīšanas pakalpojumi 5 800 4 870 2 100
Kapu vieta 1 800 2 045 1 580
Atļaujas ielu tirdzniecībai 50 0 50
Pārējie maksas pakalpojumi 50 497 50
Maksas	pakalpojumi	TIC 4 272 2 779 4 607
Ieņēmumi	no	ēdināšanas	pakalpojumiem	PII	„Rūķītis” 2 000 0
Citi	iepriekš	neklasificētie	maksas	pakalpojumi 7 500 6 388 7 500
Pārējie	nekvalificētie	pašu	ieņēmumi	–	tiesu	izpildītāji 1 000 3 618 3 000

Kopā ieņēmumi: 8 053 621 8 224 773 8 595 797
Aizņēmumi 139 893 130 532
Naudas līdzekļi 1 040 079 813 259
Pavisam ieņēmumi: 9 233 593 8 355 305 9 409 056

Pielikums Nr. 2

Saulkrastu novada pašvaldības 2018. gada 
budžeta IZDEVUMI. EUR
Nosaukums, ekonomiskās klasifikācijas kods Budžeta 

plāns 2017. g.
Budžeta plāns 

2018. g.
Valūta EUR EUR
Vispārējie valdības dienesti 1 591 841 1 935 643
Izpildvara, likumdošanas vara, finanšu un fiskālā darbība, 
ārlietas

893 592 1 055 913

Administrācija 248 662 260 239
1000 – Atlīdzība 95 331 92 289
2000 – Preces un pakalpojumi 133 705 133 035
3000 – Subsīdijas un dotācijas 6 950 11 650
5000 – Pamatkapitāla veidošana 6 716 15 325
6000 – Sociālie pabalsti 5 960 7 940
Deputāti 98 295 161 682
1000 – Atlīdzība 98 295 161 682
Iepirkumu komisija 10 480 10 505
1000 – Atlīdzība 6 180 6 205
2000 – Preces un pakalpojumi 4 300 4 300
Dzimtsarakstu nodaļa 37 232 37 527
1000 – Atlīdzība 28 350 28 727
2000 – Preces un pakalpojumi 8 582 8 800
5000 – Pamatkapitāla veidošana 300 0
Finanšu un grāmatvedības nodaļa 199 566 211 706
1000 – Atlīdzība 165 741 171 184
2000 – Preces un pakalpojumi 30 357 39 142
5000 – Pamatkapitāla veidošana 3 468 1 380
Juridiskā nodaļa 102 208 96 251
1000 – Atlīdzība 95 365 90 876
2000 – Preces un pakalpojumi 6 843 4 975
5000 – Pamatkapitāla veidošana 400
Lietvedības un personāla nodaļa 75 327 73 412
1000 – Atlīdzība 59 997 60 959
2000 – Preces un pakalpojumi 14 117 11 653
5000 – Pamatkapitāla veidošana 1 213 800
Vēlēšanu komisija 16 210 0
1000 – Atlīdzība 10 968
2000 – Preces un pakalpojumi 1 700
5000 – Pamatkapitāla veidošana 3 542
Jauniešu māja 58 792 85 491
1000 – Atlīdzība 32 277 50 721
2000 – Preces un pakalpojumi 25 055 34 770
5000 – Pamatkapitāla veidošana 1 460 0
Informācijas tehnoloģiju nodaļa 34 820 110 100
1000 – Atlīdzība 10 569 40 058
2000 – Preces un pakalpojumi 17 311 38 007
5000 – Pamatkapitāla veidošana 6 940 32 035
Pārējie	izdevumi,	kas	nav	klasificēti	citās	pamatfunkcijās	–	PVN 12 000 9 000
2000 – Preces un pakalpojumi 12 000 9 000
Pašvaldību iekšējā parāda procentu nomaksa 31 088 30 007
2000 – Preces un pakalpojumi 14 236 18 507
4000 – Procentu izdevumi 16 852 11 500
Maksājumi	pašvaldību	finanšu	izlīdzināšanas	fondā 659 966 771 709
7000	–	Uzturēšanas	izdevumu	transferti 659 966 771 709
Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem 7 195 78 014
2000 – Preces un pakalpojumi 7 195 78 014

Sabiedriskā kārtība un drošība 380 116 397 928
Saulkrastu pašvaldības policija 367 765 384 818
1000 – Atlīdzība 266 509 290 786
2000 – Preces un pakalpojumi 94 331 89 822
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5000 – Pamatkapitāla veidošana 6 925 4 210
Administratīvā komisija 12 351 13 110
1000 – Atlīdzība 10 451 10 810
2000 – Preces un pakalpojumi 1 900 2 300

Ekonomiskā darbība 823 343 805 212
Būvvalde 73 327 80 697
1000 – Atlīdzība 61 807 69 396
2000 – Preces un pakalpojumi 8 649 9 431
5000 – Pamatkapitāla veidošana 2 871 1 870

Transports 596 289 384 940
Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas nodaļa – Novadgrāvju 
uzturēšana

37 200 30 405

2000 – Preces un pakalpojumi 37 200 30 405
Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas nodaļa – Meliorācijas 
sistēmu būvniecība

105 096 14 000

2000 – Preces un pakalpojumi 60 312 14 000
5000 – Pamatkapitāla veidošana 44 784
Pašvaldības	īpašumu	apsaimniekošanas	nodaļa	–	Ceļu	un	ielu	
uzturēšana, apsaimniekošana un remonts

294 546 340 535

2000 – Preces un pakalpojumi 193 846 150 000
5000 – Pamatkapitāla veidošana 100 700 190 535
Projekts	„Uzņēmējdarbības		izaugsmei		nepieciešamās	infrastruk-
tūras attīstība Saulkrastu novadā” 

125 080 0

5000 – Pamatkapitāla veidošana 125 080
Projekts „Gājēju tilta pār Aģes upi Zvejniekciemā pārbūve” 34 367 0
5000 – Pamatkapitāla veidošana 34 367
Citas nozares 153 727 339 575
Saulkrastu Tūrisma informācijas centrs 84 473 96 814
1000 – Atlīdzība 41 369 43 894
2000 – Preces un pakalpojumi 37 515 50 359
3000 – Subsīdijas un dotācijas 1 000 1 000
5000 – Pamatkapitāla veidošana 4 589 1 561
Attīstības un plānošanas nodaļa 54 798 73 820
1000 – Atlīdzība 29 056 32 604
2000 – Preces un pakalpojumi 21 359 25 216
5000 – Pamatkapitāla veidošana 375 8 000
3000 – Subsīdijas un dotācijas 3 258 8 000
6000 – Sociālie pabalsti 750
Projekts „Hiking route along the Baltic sea coastline in Latvia – 
Estonia”

3 000 41 722

2000 – Preces un pakalpojumi 3 000 3 722
5000 – Pamatkapitāla veidošana 38 000
Projekts „Veselības veicināšanas pasākumi Saulkrastu novadā” 11 456 26 782
2000 – Preces un pakalpojumi 11 456 26 782
Projekts	„Cult-Ring” 0 7 500
3000 – Subsīdijas un dotācijas 7 500
Projekts „Baltās kāpas labierīcību būvniecība” 0 61 051
5000 – Pamatkapitāla veidošana 61 051
Projekts „Baltās kāpas ūdensvada/kanalizācijas būvniecība” 0 31 886
5000 – Pamatkapitāla veidošana 31 886

Vides aizsardzība 65 425 27 800
Projekts „Dabisko nārsta vietu atjaunošana un atražošana Inčupes 
upē Saulkrastu novada teritorijā”

9 390 0

2000 – Preces un pakalpojumi 9 390
Projekts „Zivju resursu pavairošana un atražošana Saulkrastu 
novada ūdenstilpnēs”

2 927 0

2000 – Preces un pakalpojumi 2 927

Projekts „Aprīkojuma iegāde aizsardzības pasākumu nodrošinā-
šanai Saulkrastu novadā”

4 140 0

5000 – Pamatkapitāla veidošana 4 140

Projekts „LIFE EcosystemServices” 48 968 27 800
1000 – Atlīdzība 37 972 23 328
2000 – Preces un pakalpojumi 7 424 100
5000 – Pamatkapitāla veidošana 3 572 4 372

Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 1 033 395 1 177 824
Palīdzība energoefektivitātes pasākumu veikšanai dzīvojamās mājās 0 15 000
3000 – Subsīdijas un dotācijas 15 000
Teritorijas plānojums 4 234 0
5000 – Pamatkapitāla veidošana 4 234
Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas nodaļa – Dotācija SIA 
„Saulkrastu komunālserviss”

58 386 39 965

3000 – Subsīdijas un dotācijas 58 386 39 965
Projekts „Daudzfunkcionālās ēkas Raiņa ielā 7, Saulkrastos, ener-
goefektivitātes paaugstināšana”

0 21 054

5000 – Pamatkapitāla veidošana 21 054
Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas nodaļa – Ielu apgaismes 
remontdarbi, iekārtu iegāde, rekonstrukcija, elektroenerģija

233 210 289 742

2000 – Preces un pakalpojumi 149 710 143 400
5000 – Pamatkapitāla veidošana 83 500 146 342

Pārējā citur neklasificētā teritoriju un mājokļu apsaimnieko-
šanas darbība

737 565 812 063

Pašvaldības	īpašumu	apsaimniekošanas	nodaļa	–	TAUTSAIMNIE-
CĪBA	

280 834 373 420

2000 – Preces un pakalpojumi 277 724 373 420

5000 – Pamatkapitāla veidošana 3 110 0
Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas nodaļa 455 531 437 443
1000 – Atlīdzība 129 601 154 382
2000 – Preces un pakalpojumi 270 980 266 004
5000 – Pamatkapitāla veidošana 54 950 17 057
Luksoforu uzraudzība 1 200 1 200
2000 – Preces un pakalpojumi 1 200 1 200

 
Atpūta, kultūra un reliģija 1 021 857 944 801
Bibliotēka 90 706 133 067
1000 – Atlīdzība 58 835 74 356
2000 – Preces un pakalpojumi 20 655 31 253
5000 – Pamatkapitāla veidošana 10 296 26 538
7000	–	Uzturēšanas	izdevumu	transferti 920 920
Dotācija pašvaldības aģentūrai „Saulkrastu kultūras un sporta centrs” 737 048 797 355
7000	–	Uzturēšanas	izdevumu	transferti 737 048 797 355
Saulkrastu novada kultūras nama „Zvejniekciems” renovācija 150 000 36
7000	–	Uzturēšanas	izdevumu	transferti 150 000 36
Saulkrastu kultūras un sporta centram – Zvejniekciema stadiona 
celiņu sintētiskā seguma izbūve

33 147 3 450

7000	–	Uzturēšanas	izdevumu	transferti 33 147 3 450
Pierīgas Izglītības, kultūras un sporta pārvalde 10 956 10 893
7000	–	Uzturēšanas	izdevumu	transferti 10 956 10 893

Izglītība 2 804 511 2 661 773
Pirmsskolas izglītība (ISCED-97 0. līmenis) 727 234 796 157

PII	„Rūķītis” 624 685 726 898
1000 – Atlīdzība 451 691 504 073
2000 – Preces un pakalpojumi 170 194 221 225
5000 – Pamatkapitāla veidošana 2 800 1 600
Mērķdotācijas	pirmskolas	izglītības	pedagogiem	–	Zvejniekciema	
vidusskola 

7 704 7 704

1000 – Atlīdzība 7 704 3 174
Mērķdotācijas	pirmskolas	izglītības	pedagogiem	–	PII	„Rūķītis” 74 050 51 445
1000 – Atlīdzība 74 050 51 445
Mācību līdzekļu iegāde pirmsskolas izglītībai – Saulkrastu vidus-
skola

57 0

2000 – Preces un pakalpojumi 57 0
Mācību līdzekļu iegāde pirmsskolas izglītībai – Zvejniekciema 
vidusskola

466 313

2000 – Preces un pakalpojumi 466 313
Mācību	līdzekļu	iegāde	pirmsskolas	izglītībai	–	PII	„Rūķītis” 2 122 1 797
2000 – Preces un pakalpojumi 2 122 1 797
Moduļa	tipa	piebūves	uzstādīšanai	PII	„Rūķītis”	teritorijā 18 150 8 000
5000 – Pamatkapitāla veidošana 18 150 8 000

Pamatizglītība, vispārējā un profesionālā izglītība 
(ISCED-971., 2. un 3. līmenis)

1 544 262 1 388 007

Saulkrastu vidusskola  340 878 351 655
1000 – Atlīdzība 215 909 234 635
2000 – Preces un pakalpojumi 112 874 103 238
5000 – Pamatkapitāla veidošana 12 095 12 657
6000 – Sociālie pabalsti 1 125
Zvejniekciema vidusskola 328 102 378 021
1000 – Atlīdzība 199 750 228 920
2000 – Preces un pakalpojumi 124 652 141 976
5000 – Pamatkapitāla veidošana 3 700 6 000
6000 – Sociālie pabalsti 1 125
Mērķdotācijas	pedagogiem	–	Saulkrastu	vidusskola 458 507 294 959
1000 – Atlīdzība 458 507 294 959
Mērķdotācijas	pedagogiem	–	Zvejniekciema	vidusskola 345 203 221 998
1000 – Atlīdzība 345 203 221 998
Brīvpusdienas – Saulkrastu vidusskola 25 761 44 644
2000 – Preces un pakalpojumi 25 761 44 644
Brīvpusdienas – Zvejniekciema vidusskola 15 248 32 051
2000 – Preces un pakalpojumi 15 248 32 051
Mācību līdzekļu iegāde – Saulkrastu vidusskola 8 164 7 398
2000 – Preces un pakalpojumi 4 269 3 123
5000 – Pamatkapitāla veidošana 3 895 4 275
Mācību līdzekļu iegāde – Zvejniekciema vidusskola 5 455 5 602
2000 – Preces un pakalpojumi 2 455 2 283
5000 – Pamatkapitāla veidošana 3 000 3 319
Asistenti Saulkrastu vidusskolā 7 201 1 656
1000 – Atlīdzība 7 201 1 656
Papildus	piešķirtais	finansējums 53

Projekts „Nord Junior 2016” 1 220 0
2000 – Preces un pakalpojumi 1 220
Moduļa tipa piebūves uzstādīšanai Saulkrastu vidusskolas ēdam-
zāles paplašināšanai

8 470 11 288

5000 – Pamatkapitāla veidošana 8 470 11 288

Projekts „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” 0 38 735
1000 – Atlīdzība 31 515
2000 – Preces un pakalpojumi 7 220

Līmeņos nedefinētā izglītība 363 027 307 048
Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skola 166 041 176 035
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2017. gada 27. decembrī  SAISTOŠIE NOTEIKUMI  Nr. SN 21/2017
Apstiprināti Saulkrastu novada domes 2017. gada 27. decembra sēdē (prot. Nr. 20/2017 §21)

Saulkrastu novada pašvaldības  aģentūras 
„Saulkrastu kultūras un sporta centrs” nolikums
Izdots saskaņā ar likuma „Publisko 
aģentūru likums” 2. panta otro daļu 
un likuma „Par pašvaldībām”41. pan
ta pirmās daļas 2. punktu

I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi nosa

ka Saulkrastu novada pašvaldības 
aģentūras „Saulkrastu kultūras un 
sporta centrs” (turpmāk tekstā  – 
Aģentūra) izveidošanas mērķi, 
uzdevumus, funkcijas un tiesības, 
struktūru un pārvaldi, direktora 
tiesības, pienākumus un atbildību, 
rīcību ar mantu, finansēšanas kār
tību un darbības pārraudzību, kā 
arī administratīvo aktu izdošanas, 
apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas 
kārtību.

2. Aģentūra ir Saulkrastu nova
da domes (turpmāk tekstā – Dome) 
pārraudzībā esoša pašvaldības ies
tāde, kas darbojas saskaņā ar Pub
lisko aģentūru likumu, likumu „Par 
pašvaldībām” un citiem normatīva
jiem aktiem, Domes lēmumiem un 
šo nolikumu.

3. Aģentūra izveidota ar mērķi 
īstenot Domes funkcijas kultūras 
un sporta darba organizācijā, darbā 
ar jaunatni, tradicionālo kultūras 
vērtību saglabāšanā, novadpētnie
cībā, tautas jaunrades un veselīga 
dzīvesveida attīstībā.

4. Aģentūra ir publisko tiesību 
juridiska persona, tai ir sava simbo
lika un zīmogs.

5. Aģentūru izveido, reorganizē 
un likvidē Dome.

6. Aģentūras juridiskā adrese: 
Atpūtas iela 1B, Zvejniekciems, 
Saulkrastu novads, LV2161.

II. Aģentūras funkcijas, uzdevu-
mi un tiesības

7. Aģentūrai ir šādas funkcijas: 
7.1. Sniegt publiskus pakalpoju

mus Saulkrastu novada pašvaldības 
(turpmāk – Saulkrastu pašvaldība) 
iedzīvotājiem un pašvaldības iestā
dēm kultūras, mākslas, tautas jaun
rades, novadpētniecības un sporta 
jomās;

7.2. izstrādāt, vadīt un realizēt 
pašvaldības, valsts un starptautis
kus projektus un programmas kul
tūras, mākslas, novadpētniecības 
un darbā ar jaunatni, un sporta jo
mās;

7.3. apzināt, izvērtēt, analizēt un 
īstenot/atbalstīt kultūras un sporta 
politiku, kultūras vērtības, jaunra
des procesus un mākslinieku rado
šo darbību pašvaldībā.

8. Aģentūrai ir šādi uzdevumi:
8.1. koordinēt, plānot un orga

nizēt vietējās, valsts un starptau
tiskās nozīmes kultūras, mākslas, 
novadpētniecības un sporta pasā
kumus novadā;

8.2. nodrošināt valsts svētku, 
piemiņas dienu, koncertu, festivā
lu un citu kultūras norišu organi
zēšanu, māksliniecisko un radošo 
pašdarbības kolektīvu atbalstu 
Saulkrastu pašvaldībā; 

8.3. sniegt priekšlikumus Do
mei par jaunu publisko pakalpo
jumu ieviešanu un to izcenojumu 
noteikšanu;

8.4. iespēju robežās sekmēt 
Aģentūras darbinieku kvalifikācijas 
paaugstināšanu;

8.5. apzināt Saulkrastu pašval
dības iedzīvotāju, māksliniecisko 
un radošo pašdarbības kolektīvu, 
kultūras darbinieku problēmas, sa
gatavot priekšlikumus politikas vei
došanai un efektīvai problēmu risi
nāšanai, māksliniecisko un radošo 
pašdarbības kolektīvu un kultūras 
darbinieku atbalstīšanai;

8.6. koordinēt Saulkrastu paš
valdības sporta pasākumus, sporta 

klubu, sporta apvienību, komandu 
un individuālo sportistu darbības;

8.7. apsaimniekot pašvaldības 
īpašumus, kas nodoti Aģentūras 
valdījumā;

8.8. iesaistīties Rīgas reģiona 
kultūras, mākslas, novadpētniecī
bas un sporta attīstības stratēģiju 
un programmu izstrādē;

8.9. koordinēt un nodrošināt 
metodisko palīdzību māksliniecis
kajiem un radošajiem pašdarbības 
kolektīviem;

8.10. veicināt kultūras manto
juma apzināšanu, saglabāšanu un 
mērķtiecīgu izmantošanu;

8.11. sniegt palīdzību ieinteresē
tajām institūcijām kultūras jautā
jumu risināšanai, piedaloties darba 
grupās, konferencēs, kā arī veicinot 
informācijas apmaiņu;

8.12. iesniegt Domē priekšliku
mus un budžeta tāmju projektus 
par kultūras, mākslas, sporta, darba 
ar jaunatni un novadpētniecības 
funkciju realizācijai nepieciešamo 
finansējumu;

8.13. informēt sabiedrību par no
risēm kultūras, mākslas, novadpēt
niecības, jaunatnes un sporta jomās 
un aktualitātēm Aģentūras darbībā;

8.14. nodrošināt piešķirto Domes 
budžeta līdzekļu un citu līdzekļu 
mērķtiecīgu un racionālu izlietoša
nu;

8.15. atbilstoši savai kompetencei 
sadarboties ar valsts un pašvaldī
bu institūcijām, organizācijām un 
komercsabiedrībām, ārvalstu un 
starptautiskajām organizācijām;

8.16. veic revīzijas likumā „Par 
pašvaldībām” noteiktajā kārtībā un 
sagatavo revīzijas pārskatus, kurus 
izskata Domes sēdēs.

9. Lai izpildītu šajā nolikumā 
noteiktās funkcijas, Aģentūrai ir šā
das tiesības:

9.1. atbilstoši savai kompetencei 
sadarboties ar valsts un pašvaldī
bu institūcijām, organizācijām un 
komercsabiedrībām, ārvalstu un 
starptautiskajām organizācijām;

9.2. pieņemt lēmumus un izdot 
administratīvos aktus saskaņā ar 
Latvijas Republikas normatīvajiem 
aktiem Domes saistošajos noteiku
mos noteiktajos gadījumos un kār
tībā, izņemot administratīvo aktu 
par sodu uzlikšanu;

9.3. slēgt līgumus;
9.4. veikt visas nepieciešamās 

darbības, lai nodrošinātu Aģentūras 
nolikumā noteikto funkciju izpildi;

9.5. normatīvajos aktos noteik
tajā kārtībā pieprasīt un saņemt 
no Saulkrastu pašvaldības un valsts 
institūcijām, kā arī citām institū
cijām, organizācijām un komerc
sabiedrībām Aģentūras uzdevumu 
izpildei nepieciešamo informāciju; 

9.6. saskaņā ar normatīvajiem 
aktiem rīkoties ar Aģentūras rīcībā 
esošo kustamo mantu un finanšu 
līdzekļiem;

9.7. iekasēt maksu par Aģentū
ras sniegtajiem publiskajiem pa
kalpojumiem. Aģentūras sniegtos 
pakalpojumus un to izcenojumus 
apstiprina Dome pēc Aģentūras 
direktora priekšlikuma, ja likumos 
vai Ministru kabineta noteikumos 
nav paredzēta cita izcenojumu ap
stiprināšanas kārtība. Maksa par 
publisko pakalpojumu nedrīkst 
pārsniegt Aģentūras funkciju veik
šanai nepieciešamo līdzekļu apjo
mu.

III. Aģentūras struktūra un pār-
valde

10. Aģentūras darbu vada Aģen
tūras direktors, kurš rīkojas saskaņā 
ar normatīvo aktu prasībām.

11. Aģentūras direktoru amatā 

apstiprina Dome uz pieciem ga
diem. Novērtējot Aģentūras darbī
bas rezultātus, Aģentūras direktoru 
var apstiprināt amatā atkārtoti vai 
atbrīvot no amata pirms noteiktā 
termiņa. Darba līgumu ar Aģen
tūras direktoru, pamatojoties uz 
Domes lēmumu, slēdz pašvaldības 
izpilddirektors. 

12. Aģentūras direktors:
12.1. vada un organizē Aģentūras 

darbu un nodrošina tās darbības 
nepārtrauktību;

12.2. izstrādā Aģentūras vidēja 
termiņa darbības stratēģiju, pare
dzot noteiktā laika posmā sasnie
dzamos darbības rezultātus, un ie
sniedz Domei apstiprināšanai;

12.3. izstrādā Aģentūras gads
kārtējo darbības plānu, pamatojo
ties uz Aģentūras vidēja termiņa 
darbības stratēģiju. Darbības plānā 
nosaka gada laikā sasniedzamos re
zultātus un šo rezultātu sasniegša
nai sagatavo nepieciešamo budžeta 
projektu, un iesniedz to Domei ap
stiprināšanai;

12.4. nosaka Aģentūras struktū
ru, pieņem darbā un atbrīvo no dar
ba Aģentūras darbiniekus, apstipri
na darbinieku un amatu sarakstu, 
nosaka Aģentūras darbinieku kom
petenci un atbildību;

12.5. nosaka Aģentūras darbinie
ku atalgojumu Aģentūras budžeta 
darba samaksas fonda ietvaros sa
skaņā ar Ministru kabineta noteik
to metodiku, pēc kuras Aģentūras 
darbinieku atalgojums salīdzināms 
ar attiecīgās kvalifikācijas speciālis
ta darba samaksu darba tirgū;

12.6. bez īpaša pilnvarojuma, ja 
likums nenosaka citu pārstāvības 
kārtību, rīkojas ar Aģentūras mantu 
un finanšu līdzekļiem, savas kom
petences ietvaros pārstāv Aģentūru 
valsts un pašvaldību institūcijās, 

1000 – Atlīdzība 124 781 136 128
2000 – Preces un pakalpojumi 33 547 35 147
5000 – Pamatkapitāla veidošana 6 873 4 760
Valsts	mērķdotācija	pedagogiem	–	VJMMS 146 410 97 407

1000 – Atlīdzība 146 410 97 407
Projekts „Mūsdienīgs aprīkojums tekstilmākslas darbiem Vidze-
mes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolā” 

2 608 0

2000 – Preces un pakalpojumi 417
5000 – Pamatkapitāla veidošana 2 191
Projekts „Jauniem sasniegumiem – jauni pūšaminstrumenti 
Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolai” 

1 500 0

5000 – Pamatkapitāla veidošana 1 500

Interešu izglītība – Saulkrastu vidusskola 26 864 19 087
1000 – Atlīdzība 26 864 19 087
Interešu izglītība – Zvejniekciema vidusskola 19 604 14 519
1000 – Atlīdzība 19 604 14 519
Skolēnu transports uz skolu 29 988 28 561
2000 – Preces un pakalpojumi 29 988 28 561
Norēķini	par	citu	pašvaldību	izglītības	iestāžu	sniegtajiem	pakal-
pojumiem

140 000 142 000

7000	–	Uzturēšanas	izdevumu	transferti 140 000 142 000

Sociālā aizsardzība 882 618 846 129
Projekts „Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi perso-
nām ar invaliditāti un bērniem”

0 18 300

2000 – Preces un pakalpojumi 18 300
Sociālā aprūpes māja 261 476 270 961
1000 – Atlīdzība 133 850 146 505
2000 – Preces un pakalpojumi 126 177 123 056
5000 – Pamatkapitāla veidošana 1 449 1 400
Bāriņtiesa 51 958 53 685

1000 – Atlīdzība 42 471 44 020
2000 – Preces un pakalpojumi 9 252 9 665
5000 – Pamatkapitāla veidošana 235 0
Kompensācija par pirmskolas bērniem 95 000 47 500
6000 – Sociālie pabalsti 95 000 47 500
Sociālās garantijas bāreņiem un audžuģimenēm naudā 12 000 12 000
6000 – Sociālie pabalsti 12 000 12 000
Bērnu tiesību aizsardzības komisija 1 928 1 936
1000 – Atlīdzība 1 928 1 936
NVA projekts „Algoti pagaidu sabiedriskie darbi” 6 638 5 048
1000 – Atlīdzība 1 792 1 748
6000 – Sociālie pabalsti 4 846 3 300
Sociālie pabalsti 284 000 283 250
6000 – Sociālie pabalsti 284 000 283 250
Sociālais dienests 130 491 118 935
1000 – Atlīdzība 115 337 107 962
2000 – Preces un pakalpojumi 13 656 9 923
5000 – Pamatkapitāla veidošana 1 498 1 050
Asistenta pakalpojumi 37 309 32 503
1000 – Atlīdzība 24 978 26 932
2000 – Preces un pakalpojumi 12 331 5 571
Vardarbībā cietušām personām pakalpojumi 1 726 1 011
2000 – Preces un pakalpojumi 1 726 1 011
Apbedīšanas izdevumi 0 1 000
Pabalsti ārkārtas situācijā 92

Aizņēmumu atmaksa 600 231 561 946
F400200002 600 231 561 946
Saulkrastu slimnīca 30 000 50 000
F55010003 30 000 50 000

Pavisam izdevumi 9 233 337 9 409 056

 13. lpp. 
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Pielikums Nr. 3

Saulkrastu novada pašvaldības 2018. gada 
speciālā budžeta IEŅĒMUMI. EUR

Plāns EUR Izpilde uz 
31.12.2017. 

EUR

Plāns EUR

2017. g. 2017. g. 2018. g.
Ieņēmumi no īpašiem mērķiem iezīmētu 
līdzekļu avotiem   

209 376 216 265 211 281

      tai skaitā:
      Privatizācijas fonds   0 0 0
      Dabas resursu nodoklis              6 000 6 325 6 000
Mērķdotācija	pašvaldību	autoceļiem	(ielām) 134 376 134 376 138 281
      Pārējie ieņēmumi                       
      t. sk.
- Valsts nodeva par speciālo atļauju (licenču) izsniegšanu 9 000 6 557 7 000
- Skultes ostas maksas 60 000 69 007 60 000

Speciālā budžeta līdzekļu atlikums 
uz gada sākumu

89 997 89 997 80 147

tai skaitā: 2017. gada 
1. janvāra 

atlikums AS

AB

Privatizācijas konta atlikums 0 0 0
Dabas resursu nodoklis 15 391 15 391 11 959
Speciālo atļauju (licenču) izsniegšana – zvejas licences 24 918 24 918 27 918

Ostas maksas 39 290 39 290 40 186

Mērķdotācija	pašvaldību	autoceļiem	(ielām) 10 398 10 398 84
Pārējie ieņēmumi 0 0 0

Kopā ieņēmumi: 299 373 306 262 291 428

Pielikums Nr. 4

Saulkrastu novada pašvaldības 2018. gada 
speciālā budžeta IZDEVUMI. EUR

Plāns 2017. 
gadam EUR

Izpilde 2017.  
gadam EUR

Plāns 2018.  
gadam EUR

Ekonomiskā darbība 286 447 267 392 211 699
70% zivju fondā (LR Zemkopības 
ministrijas Zivsaimniecības pārvalde)

4 000 1 904 4 000

2000 – Preces un pakalpojumi 4 000 1 904 4 000
Ostas maksu izlietojums 92 176 85 615 59 104
2000 – Preces un pakalpojumi 1 288 59 104
3000 – Subsīdijas un dotācijas 50 397 50 396
5000 – Pamatkapitāla veidošana 41 779 33 931
Privatizācijas fonds 16 148 16 148 0
5000 – Pamatkapitāla veidošana 16 148 16 148
Pārējie izdevumi 13 164 13 164 0
5000 – Pamatkapitāla veidošana 13 164 13 164
Dabas resursu nodoklis 11 688 11 688 0
5000 – Pamatkapitāla veidošana 11 688 11 688
Tautsaimniecība, Ielu un ceļu fonds 149 271 138 873 148 595
2000 – Preces un pakalpojumi 149 271 138 873 148 595
Vides aizsardzība 10 250 3 000 9 432
Dabas resursu nodoklis 6 450 0 4 200
2000 – Preces un pakalpojumi 6 450 4 200
Dabas resursu nodoklis 3 800 3 000 5 232
2000 – Preces un pakalpojumi 800 800 800
3000 – Subsīdijas un dotācijas 3 000 2 200 4 432
                                  Kopā: 296 697 270 392 221 131

E. Grāvītis, Saulkrastu novada domes priekšsēdētājs

tiesu iestādēs, attiecībās ar citām 
fiziskām un juridiskām personām;

12.7. atbild par Aģentūras darbī
bas tiesiskumu;

12.8. iesniedz Domei un atbil
dīgajai amatpersonai kārtējo un 
gada pārskatu par finanšu resursu 
izlietojumu un Aģentūras darbību 
kopumā. Kārtējā un gada pārska
tā iekļaujamo informāciju nosaka 
Dome;

12.9.  sniedz Domei un atbildīga
jai amatpersonai nepieciešamo in
formāciju un priekšlikumus Aģen
tūras darbības jautājumos;

12.10. nodrošina un atbild par 
Aģentūras grāmatvedības uzskaites 
kārtošanu pēc uzkrājuma grāmat
vedības principiem un pēc kases 
izdevumiem, kā arī pārskata par 
finanšu resursu izlietojumu Do
mei atbilstoši Publisko aģentūru 
likumā, likumā „Par budžetu un 
finanšu vadību” un likumā „Par grā
matvedību”, un citos normatīvajos 
aktos noteiktajām prasībām;

12.11. atbilstoši savai kompe
tencei izdod rīkojumus, kas obligāti 
Aģentūras darbiniekiem;

12.12. slēdz līgumus, izsniedz 
pilnvaras, izstrādā un apstiprina 
nolikumus un darbinieku amata 
aprakstus, ievērojot šajā nolikumā 
noteiktos ierobežojumus;

12.13.  normatīvajos aktos un 
Domes noteiktajā kārtībā nodro
šina sabiedrības informēšanu par 
Aģentūras darbību kultūras, māks
las un novadpētniecības jautāju
mos;

12.14. veic citas normatīvajos 
aktos noteiktās darbības.

IV. Domes kompetence Aģentū-
ras darbības uzraudzībā

13. Nodrošinot Aģentūras darbī
bas uzraudzību, Dome:

13.1. apstiprina Aģentūras darbī
bas un attīstības stratēģiju, darbības 
plānu un kopējo gada budžeta apjo
mu;

13.2. pieņem darbā, atlaiž no dar
ba un disciplināri soda Aģentūras 

direktoru, kā arī nosaka viņa amat
algu;

13.3. ieceļ par Aģentūru atbildīgo 
amatpersonu;

13.4. novērtē Aģentūras darbības 
rezultātus;

13.5. atceļ pašvaldības Aģentūras 
direktora prettiesiskus lēmumus;

13.6. lemj par Aģentūras izveido
šanu, reorganizēšanu un likvidēša
nu;

13.7. lemj par Aģentūras noliku
ma grozījumiem un papildināju
miem;

13.8. lemj par finanšu līdzekļu 
piešķiršanu Aģentūrai;

13.9. lemj par Domes mantas no
došanu Aģentūras valdījumā;

13.10. lemj par kredītu ņemša
nu;

13.11. lemj par Aģentūras snie
dzamajiem publiskajiem pakalpo
jumiem un to izcenojumiem;

13.12. var izveidot konsultatīvo 
padomi un apstiprināt konsultatī
vās padomes nolikumu.

14. Dome, izņemot 11. punktā 
minēto darbību veikšanu, nedrīkst 
ar tiešiem lēmumiem iejaukties 
Aģentūras darbībā.

15. Domei savu tiesību veikšanai 
ir tiesības pieprasīt un saņemt in
formāciju par Aģentūras darbu.

V. Domes atbildīgās amatperso-
nas kompetence Aģentūras darbī-
bas uzraudzībā

16. Domes atbildīgā amatper
sona, kas uzrauga Aģentūras darbī
bu un informē Domi par Aģentūras 
darbības jautājumiem, ir pašvaldī
bas izpilddirektors.

17. Atbildīgajai amatpersonai ir 
šādi pienākumi:

17.1. sniegt Domei atzinumu 
par Aģentūras direktora izstrādāto 
Aģentūras vidēja termiņa darbības 
stratēģiju;

17.2. sniegt Domei atzinumu par 
Aģentūras direktora izstrādāto dar
bības plānu un gadskārtējā budžeta 
projektu;

17.3. sniegt Domei atzinumu par 

kārtējo un gada pārskatu; kā arī par 
Aģentūras darbību, finanšu līdzekļu 
izlietojumu;

17.4.  sniegt Domei priekšliku
mus attiecībā uz Aģentūras direkto
ra darbības novērtēšanu (prēmēša
nas un darba kārtības jautājumos);

17.5. Domes uzdevumā pieprasīt 
no Aģentūras direktora informāciju 
Aģentūras darbības jautājumos un 
izvērtēt to;

17.6. izskatīt sūdzības par Aģen
tūras darbību un sniegt priekšli
kumus attiecībā uz nepieciešamo 
rīcību.

18. Atbildīgajai amatpersonai 
nav tiesību ar tiešiem rīkojumiem 
iejaukties Aģentūras darbībā.

19. Atbildīgajai amatpersonai 
savu pienākumu veikšanai ir tiesī
bas pieprasīt un saņemt informāci
ju par Aģentūras darbību.

VI. Aģentūras kustamā un ne-
kustamā manta

20. Aģentūras manta ir Domes 
manta, kura nodota Aģentūras val
dījumā, kā arī tās darbības laikā ie
gūtā manta. 

21.  Saskaņā ar Publisko aģen
tūru likumu un šo nolikumu tiesis
kajās attiecībās ar fiziskām un juri
diskām personām Aģentūra atbild 
ar mantu, kuru Aģentūra iegādāju
sies savas darbības nodrošināšanai.

22. Aģentūrai ir tiesības likumā 
noteiktajā kārtībā iegādāties savai 
darbībai nepieciešamo mantu, kā 
arī atsavināt Aģentūras valdījumā 
esošo Domes kustamo mantu (sa
skaņojot ar Domi) un mantu, kuru 
Aģentūra iegādājusies savas darbī
bas nodrošināšanai. Līdzekļus, kas 
iegūti Domes kustamās mantas 
atsavināšanas rezultātā, ieskaita 
Aģentūras budžetā.

VII. Aģentūras finansēšanas 
kārtība

23. Aģentūras budžets ir Domes 
budžeta sastāvdaļa. Aģentūra tiek 
finansēta no Domes dotācijas, īpa
šiem mērķiem iezīmētiem ieņēmu

miem, kā arī no pašu ieņēmumiem, 
to skaitā no ieņēmumiem par 
sniegtajiem publiskajiem maksas 
pakalpojumiem, no valsts un/vai 
pašvaldības pasūtījumiem, ziedoju
miem un dāvinājumiem, un ar pro
jektiem piesaistītiem līdzekļiem.

24. Aģentūra ir tiesīga saņemt 
ziedojumus un dāvinājumus. Sa
ņemtos līdzekļus Aģentūra izlieto 
saskaņā ar to piešķiršanai paredzē
to mērķi.

25. Aģentūra likumā „Par bu
džetu un finanšu vadību” noteiktajā 
kārtībā ar Domes atļauju ir tiesīga 
ņemt aizņēmumus un slēgt līzinga 
līgumus. Pirms Domes lēmuma par 
minētajiem darījumiem Aģentūra 
sagatavo dokumentāciju un saska
ņo ar Domes Finanšu komiteju.

26. Aģentūra norēķinu kontu 
atvēršanu Latvijas Republikas kre
dītiestādēs saskaņo ar Domi.

27. Gada beigās Aģentūras kon
tā esošo līdzekļu atlikums, kas ra
dies no Aģentūras visu veidu ieņē
mumiem, izņemot Domes dotāciju, 
ja tā nepārsniedz gada laikā faktiski 
saņemto līdzekļu apjomu, paliek 
Aģentūras rīcībā un tiek izlietots 
nākamajā gadā.

28. Informācija par Aģentūras 
konta stāvokli ir publiski pieejama, 
ja likums nenosaka citādi.

VIII. Aģentūras reorganizācija 
vai likvidācija

29. Reorganizējot vai likvidē
jot Aģentūru, jāsastāda Aģentūras 
slēguma bilance, jānosaka mantas 
vērtība un saistību apjomi, kā arī 
jāparedz mantas un saistību nodo
šana citai pašvaldības iestādei.

30. Aģentūru Publisko aģentū
ru likumā paredzētajos gadījumos 
un noteiktajā kārtībā reorganizē vai 
likvidē Dome.

IX. Administratīvo aktu izdoša-
nas un apstrīdēšanas kārtība

31. Administratīvos aktus savas 
kompetences jautājumos izdod 
Aģentūras direktors.

32. Aģentūras direktora izdoto 
administratīvo aktu var apstrīdēt 
Saulkrastu novada domē viena mē
neša laikā no tā spēkā stāšanās die
nas.

X. Noslēguma noteikumi
33. Ar šī nolikuma spēkā stāšanos 

spēku zaudē 2009. gada 25. novem
bra nolikums „Saulkrastu novada 
pašvaldības aģentūras „Saulkrastu 
kultūras un sporta centrs” nolikums”.

PASKAIDROJUMA RAKSTS
1. Projekta nepieciešamības 

pamatojums. Saistošie noteikumi 
izstrādāti, pamatojoties uz Publis
ko aģentūru likuma 2. panta otro 
daļu un likuma „Par pašvaldībām” 
41. panta pirmās daļas 2. punktu.

2. Īss projekta satura iz-
klāsts. Saistošie noteikumi nosa
ka Saulkrastu novada pašvaldības 
aģentūras „Saulkrastu kultūras un 
sporta centrs” (turpmāk tekstā  – 
Aģentūra) izveidošanas mērķi, 
uzdevumus, funkcijas un tiesības, 
struktūru un pārvaldi, direktora 
tiesības, pienākumus un atbildību, 
rīcību ar mantu, finansēšanas kār
tību un darbības pārraudzību, kā 
arī administratīvo aktu izdošanas, 
apstrīdēšanas kārtību.

3. Informācija par plānoto pro-
jekta ietekmi uz pašvaldības bu-
džetu. Nav prognozējama ietekme 
uz pašvaldības budžetu.

4. Informācija par plānoto pro-
jekta ietekmi uz sociāli ekonomis-
ko stāvokli (uzņēmējdarbības vidi) 
pašvaldības teritorijā. Projektam 
nav tiešas ietekmes uz sociāli eko
nomisko stāvokli.

5. Informācija par administra-
tīvajām procedūrām. Nav attieci
nāms.

6. Informācija par konsultāci-
jām ar privātpersonām. Nav noti
kušas konsultācijas ar privātperso
nām.

E. Grāvītis, 
domes priekšsēdētājs



16    Saulkrastu Domes Ziņas
2018. gada februāris

Pasākumu kalendārs

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

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

Reģistrācijas apliecība nr. 1633.
Izdevējs: SIA “Rīgas Apriņķa Avīze”
Lāčplēša iela 24, Rīga, LV–1011.
PVN reģ.nr. LV40103037514

Tirāža: 3000 eksemplāri.

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

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

Izmaiņas jubilāru un 
jaundzimušo vārdu un 
uzvārdu publiskošanā
Visas pašvaldības, tajā skaitā arī 
Saulkrastu novada pašvaldība, šā 
gada sākumā saņēma Vides aiz
sardzības un reģionālās attīstības 
ministrijas vēstuli, kurā ir norādīts 
Datu valsts inspekcijas aicinājums, 
pamatojoties uz Fizisko personu 
datu aizsardzības likumu, turpmāk 
pašvaldības laikrakstos nepublicēt 
informāciju par attiecīgajā mēnesī 
pašvaldībā reģistrētajiem jaundzi
mušajiem, kā arī jubilāriem, no
rādot minēto personu vārdu un 
uzvārdu (izņemot gadījumus, kad 
tiks izteikta vēlme vai piekrišana 
publicēt personu datus).
Ņemot vērā saņemto informāciju 
un institūciju prasības, turpmāk 
Saulkrastu novada domes infor
matīvajā izdevumā „Saulkrastu 
Domes Ziņas” informāciju ar 
konkrētiem jubilāru un jaundzi
mušo vārdiem un uzvārdiem ne
publicēs. 

Saulkrastu novada dome sveic 
visus seniorus, kuriem februārī 
ir apaļa jubileja!

Saulkrastu novada 
dome sveic vecākus 
un tuviniekus!
Šī gada pirmajā mēnesī – janvā
rī  – Saulkrastu novada iedzīvo
tāju saimei pievienojušies 6 ma
zuļi: 4 puisīši (Miķelis, Magnuss, 
Augusts, Robins) un 2 meitenītes 
(Odrija un Amēlija).

Saulkrastu novada dome 
izsaka līdzjūtību aizsaulē 
aizgājušo tuviniekiem.
Janīna Brūvere
05.07.1947.–01.01.2018.
Skaidrīte Lūcija Brēža
20.03.1934.–05.01.2018.
Juris Aivars Šterns
27.10.1941.–11.01.2018.
Valentīns Stankēvičs
20.08.1942.–12.01.2018.
Mirdza Lamstere
06.01.1935.–11.01.2018.
Edvīns Kaušelis
17.03.1937.–12.01.2018.
Daina Skudra
19.08.1930.–19.01.2018.
Marija Katkeviča
20.01.1942.–25.01.2018. SVEIC 

SAULKRASTU VIDUSSKOLU 
105 GADU JUBILEJĀ 

UN DĀVINA DĀVANU:
Konkursu "Es mīlu Saulkrastus!" 

ar kopējo balvu fondu 1000,- eiro

komandai, kura ieguvusi skatītāju simpātijas
žūrijas izvēlētai komandai

Kas jādara
jāizveido �ilma "Es mīlu Saulkrastus!"

Dalībnieki
vismaz divu skolēnu komanda, kurā vismaz viens skolēns ir 

no Saulkrastu vidusskolas un vismaz viens skolēns ir no Zvejniekciema vidusskolas

Organizē "Saulkrastu uzņēmēju biedrība", 
detalizēta informācija par konkursa noteikumiem: facebook.com/saulkrastuuznemeji

Balvas

Termiņš
2018. gada 30. aprīlis

"SAULKRASTU UZŅĒMĒJU BIEDRĪBA" 

500,- eiro
500,- eiro 

Saulkrastu novada bibliotēkā
IZSTĀDES 

•	Mākslinieces	 Justīnes	 Plankājas	
mākslas darbu izstāde „Māras zīmē”.
•	 No	 lina	 darinātas	 greznumlietas	
(vidrižnieces Ilzes Šteinas darbi).
•	 Piedzīvojumu	 grāmatu	 autoram	
 Žilam Vernam – 190 (1828–1905).
•	 „Es	 palikšu	 jums	 neizdibināta...”,	
dzejniecei Ārijai Elksnei – 90 (1928–
1984).
•	 Saulkrastu	novada	 bibliotēkas	 jau
no grāmatu izstāde.
•	 Bērnu,	 jauniešu	 un	 vecāku	 žūrijas	
grāmatu kolekcija.

PASĀKUMI 

•	 22.	 februārī	 10.00	 Saulkrastu	 no
vada bibliotēkā viesosies rakstniece 
Evija Gulbe (VKKF atbalstīts projekts 
„Lasītava krustojumā”).
•	 23.	februārī	17.00	Saulkrastu	nova
da bibliotēkā tikšanās ar politiķi Jāni 
Dombravu un aktīva latviešu nacio
nālās pašapziņas stiprinātāja, politiķa 

Raivja Zeltīta grāmatas „Par nacionā
lu valsti” prezentācija.
•	 9.	 martā	 12.00	 Saulkrastu	 novada	
bibliotēkā tikšanās ar rakstnieci Luīzi 
Pastori (VKKF atbalstīts projekts).

AKTIVITĀTES
•	 Bibliotekārā	stunda	„Pasaku	māmu
ļai Margaritai Stārastei – 104”.
•	 Bibliotekārā	 stunda	 „Iepazīsim	 bib
liotēku!”.
•	 Bibliotekārā	 stunda	 „Mana	 drošība	
internetā”.
•	 Radošā	darbnīca	„Mīlestības	diena”.
•	 „Mazo	 pūčulēnu	 skola”	 3–4	 gadus	
veciem bērniem un viņu vecākiem. Ai
cinām pieteikties!

Aktivitātēm pieteikšanās, zvanot pa 
tālruni 67951502, 29625609 vai raks
tot uz epastu: saulkrastu.biblioteka@
saulkrasti.lv.
Piesakoties, lūdzu, informējiet par no
darbību tēmu, vēlamo laiku un nodar
bību skaitu!

24. un 25. februārī notiks 
gadskārtējais koklētāju ansam-
bļu festivāls un konkurss „Koklē 
vēju vanadziņš”:
24. februārī no 11.00 VJMMS tel
pās Ostas ielā 15 notiks 2. daudz
stīgu instrumentu solistu kon
kurss „Koklē vēju vanadziņš”. Ar 
konkursa nolikumu var iepazīties 
vietnē www.saulkrasti.lv. 
25. februārī 14.00 (tūlīt pēc diev
kalpojuma) Skultes Evaņģēliski 
luteriskajā baznīcā notiks festi
vāla „Koklē vēju vanadziņš” kon
certs, kurā piedalīsies konkursa 
dalībnieki un laureāti. Ieeja kon
certā – par ziedojumiem baznīcai. 
10. martā 15.00 Saulkrastu 
Sporta centrā (Smilšu iela 3) jaunā 
latviešu spēlfilma visai ģimenei 

„Paradīze 89” (rež. M. Dišlere, fil
mas garums – 1 st. 29 min.) Ieejas 
maksa 2 EUR, biļetes – stundu 
pirms seansa. 

SPORTA AFIŠA
16. februārī 20.00 sporta cen
trā LBL3 spēle: „Saulkrasti” – 
„Rugāji”. Aicināti līdzjutēji. Ieeja 
bez maksas.
18. februārī 14.00 sporta cen
trā – Saulkrastu volejbola čem
pionāta priekšsacīkšu spēles.
24. februārī 10.00 kafejnīcā 
„Cietais rieksts” Saulkrastu zolī
tes čempionāta 2. posms. Pieteik
šanās uz vietas, dalības maksas 
nav.
2. martā 20.00 sporta centrā 
LBL3 spēle: „Saulkrasti” – „Rīdze
ne”. Aicināti līdzjutēji. Ieeja bez 
maksas. 
3. martā 14.00 sporta centrā 
Saulkrastu volejbola čempionāta 
priekšsacīkšu spēles.

4. martā 11.00 sporta centrā 
Saulkrastu novusa čempionāta 
2.  posms. Pieteikšanās uz vietas, 
dalības maksas nav.
9. martā 20.00 sporta centrā 
Saulkrastu šautriņu mešanas 
čempionāta 3. posms. Pieteikša
nās uz vietas, dalības maksas nav.
10. martā 14.00 sporta centrā – 
Saulkrastu volejbola čempionāta 
priekšsacīkšu spēles.

SENIORU AKTIVITĀTES
6. martā 13.00 tikšanās ar 
Saulkrastu novada domes vadību. 
15. aprīlī kolektīvs izrādes „Ide
ālā žurka” apmeklējums Nacionā
lajā teātrī. 
4. augustā Leigo ezeru mūzikas 
koncerta apmeklējums Igaunijā.


