
2011. gads Saulkrastu 
novada pašvaldībā aizritējis, 
sasniedzot iepriekš izvirzītos 
mērķus un izpildot noteiktos 
uzdevumus. Kā gada sākumā 
plānojām, ir turpināts 
mērķtiecīgi strādāt ievadīto 
darbu pabeigšanai 
un sākti jauni, novada attīstībai 
būtiski darbi un projekti.

2011. gada sākumā sākās darbs 
pie projekta “Saulkrastu novada 
attīstības plānošana kapacitātes 
paaugstināšanai” īstenošanas. Pro-
jekta ietvaros sadarbībā ar pašval-
dības iestādēm, uzņēmējiem, ie-
dzīvotājiem, kā arī novada viesiem 
notika Saulkrastu novada attīstības 
programmas 2014.–2021. gadam iz-
strāde. Projekta īstenošana notiks 
līdz 2012. gada beigām.

Esam gandarīti, ka 2011.  gadā 
varējām iepriecināt Zvejniekcie-
mā dzīvojošos bērnus: realizējot 
LEADER projektu “Rotaļlaukuma 
izbūve Zvejniekciemā, Saulkrastu 
novadā” tika izbūvēts rotaļlau-
kums, kas ir pirmā šāda apjoma 
brīvā laika pavadīšanas vieta bēr-
niem novadā. Ar pašvaldības fi-
nansiālo atbalstu arī Saulkrastos 
dzīvojošo mazāko bērnu priekam 
Saulkrastu novada Domes pagal-
mā rotaļu laukums tika papildi-
nāts ar jaunām ierīcēm. 

Tāpat 2011. gada sākumā tika iz-
strādāta nepieciešamā dokumentā-
cija, lai vasarā sāktu projekta “Kom-
pleksi risinājumi siltumnīcefekta 
gāzu emisijas samazināšanai kultū-
ras namā “Zvejniekciems”” realizā-
ciju, kas paredz kultūras nama silti-
nāšanu un siltumapgādes sistēmas 
rekonstrukciju. Rekonstrukcija tiks 
pabeigta šajā gadā.

Pabeigts darbs pie Eiropas Re-
ģionālās attīstības fonda (ERAF) 
finansētā Saulkrastu novada 
Domes projekta “Sociālās dzī-

vojamās mājas Ķīšupes iela 14, 
Saulkrastos, siltumnoturības 
uzlabošanas darbi” īstenošanas. 
Sociālā dzīvojamā māja ir ieguvu-
si jaunu izskatu, samazinot ēkas 
energoresursu patēriņu.

Visu gadu norisinājās darbs pie 
pilsētas pludmales parka izveides 
pilsētas centra teritorijā starp Bī-
riņu un Raiņa ielām. Šī vieta arī 
pašreiz ir visintensīvāk noslogota 
un nākotnē plānota kā piesaistes 
objekts Saulkrastiem – vieta, kur 
pa pievilcīgu promenādi iespē-
jams aiziet līdz jūrai vai doties pa-
staigā pa ainaviski veidoto Saul-
rieta promenādi paralēli jūrai.

2011. gadā nopietns darbs tur-
pinājās sociālajā jomā. Ar trūcī-
gām personām un GMI pabalstu 
saņēmējiem tika slēgti sadarbības 
līgumi un izstrādāti rehabilitācijas 
plāni. Ieviests jauns pakalpojuma 
veids – aprūpe mājās.

Īpaša uzmanība veltīta ilgsto-
šiem bezdarbniekiem. 2011. gadā 
reizi mēnesī sadarbībā ar NVA 
Saulkrastu novada Domē tika or-
ganizēti semināri par klientiem 
interesējošiem un darba meklēju-
mos noderīgiem tematiem.

Sociālo pakalpojumu reģistrā re-

ģistrēta Saulkrastu sociālā dienesta 
struktūrvienība “Bērnu un jaunie-
šu dienas centrs “Saulepuķe””.

Pavasarī un vasarā notika ce-
liņu rekonstrukcija Baltajā kāpā. 
Savukārt Baltās kāpas stāvlauku-
mā tika uzstādīts stāvvietas biļešu 
automāts.

Vasaras sākumā Dome pieņē-
ma Saulkrastu novada karogu, 
kas izstrādāts atbilstoši heraldikas 
principiem un apstiprināts Valsts 
Heraldikas komisijā.

Esam nopietni un mērķtie-
cīgi strādājuši pie ES finanšu  
līdzekļu piesaistīšanas. Pagājušā 
gadā apgūti līdzekļi vairāk nekā 
Ls 460 000 apmērā, kuru realizē-
šana turpināsies šajā gadā. 

Jūlijā tika pabeigti remontdarbi 
Saulkrastu slimnīcas attīstībai, kas 
veikti ar Eiropas Savienības līdzfi-
nansējumu projektā “Ambulatorās 
veselības aprūpes infrastruktūras 
uzlabošana Saulkrastu slimnīcā, no-
drošinot stacionārās veselības aprū-
pes pakalpojumu sniedzēja pārpro-
filēšanu uz ambulatorās veselības 
aprūpes pakalpojumu sniegšanu”. 
Projekta ietvaros veikta ēkas iekšējā 
renovācija un rekonstrukcija, arī lai 
atvieglotu pieejamību pacientiem 
ar funkcionāliem traucējumiem, 
tostarp ir iegādātas medicīnas ierī-
ces un aprīkojums, datortehnika un 
mēbeles.

Nozīmīgs darbs ieguldīts, tur-
pinot PII “Rūķītis” rekonstrukciju 
un uzlabošanu. 

Tāpat remontdarbi notikuši 
Vidzemes jūrmalas Mūzikas un 
mākslas skolas ēkā Ostas ielā 15, 
Mākslas nodaļas telpās Zvejniek-
ciema kultūras namā un Domes 
cokolstāvā.

Saulkrastu novada Dome ru-
denī uz diskusiju aicināja novadā 
dzīvojošus profesionālus māks-
liniekus, dizainerus, arhitektus, 
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18. februāris Latvijai ir izšķirīgs 
brīdis, kad svarīga ir katra 
balss. 

Aicinām ikvienu Latvijas pilsoni 
referendumā apliecināt savu pie-
derību Latvijas valstij. Būt Latvi-
jas pilsonim nozīmē būt lojālam 
pret savu valsti, paust cieņpilnu 
attieksmi un aizstāvēt tās tradī-
cijas, vēsturi, kultūru un valodu. 

Satversmes grozījumu priekš-
likums, par kuru tiek rīkots re-
ferendums 18.  februārī, piedāvā 
mainīt normu, kura izsaka pašu 
Latvijas Republikas būtību, un 
pieļaut divvalodību. Uzskatām, 
ka latviešu valoda kā valsts valoda 
ir viens no četriem mūsu valsts 
pamatprincipiem, tikpat svarīgs 
kā tas, ka Latvija ir neatkarīga un 
demokrātiska valsts, ka tās teri-
torija ir nedalāma un vara pieder 
tautai. Šie pamatprincipi ir neap-
strīdami, un valodas jautājumā 
kompromisi nav iespējami. Tas 

ir kā iecirsts akmenī, un uzbru-
kums jebkuram no šiem pamata 
principiem ir vērtējams kā uz-
brukums mūsu valstij kopumā. 
Mēs nevaram pieļaut, ka Latvijas 
Valsts pamats tiktu izaicināts un 
apdraudēts.

Latvijas valsts var pastāvēt tikai 
latviešu valodā. 

Aicinām visus Latvijas pilsoņus 
nepieļaut otras valsts valodas ie-
viešanu. Tas sašķeltu Latvijas sa-
biedrību un Latvijas valsti. Mūsu 
pienākums ir nodrošināt latviešu 
nācijas, kultūras un valodas ilgt-
spēju un saliedēt Latvijas sabied-
rību uz latviešu valodas pamata.

Aicinām jūs aktīvi piedalīties 
referendumā, skaidri un nepār-
protami apliecinot savu lojali-
tāti Latvijai, un nobalsot PRET 
grozījumiem Latvijas Republikas  
Satversmē.

Saulkrastu novada  
Domes deputāti

Saulkrastu novada Domes deputātu aicinājums

Nepaliec 
vienaldzīgs! 
Balso PRET!

2. lpp. 

Referenduma dienā speciāls bezmaksas autobuss kursēs 
Rīgas, Ainažu, Tallinas ielas maršrutā no Inčupes (pietura pie 

Baltās kāpas) līdz Zvejniekciemam (pietura pie Melnsila ielas).

Autobusa kustības saraksts

Par padarīto 2011. gadā 
un plānotajiem 
darbiem šogad

Ervīns Grāvītis, Saulkrastu novada Domes priekšsēdētājs. Foto: RAA
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9.30 Zvejniekciems
9.45 Saulkrastu centrs

10.00 Inčupe
10.15 Saulkrastu centrs
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11.00 Inčupe
11.15 Saulkrastu centrs

11.30 Zvejniekciems
11.45 Saulkrastu centrs

12.00 Inčupe
12.15. Saulkrastu centrs

Pārtraukums

13.30 Zvejniekciems
13.45 Saulkrastu centrs

14.00 Inčupe   
14.15 Saulkrastu centrs

14.30 Zvejniekciems    
14.45 Saulkrastu centrs

15.00 Inčupe    
15.15 Saulkrastu centrs

Saulkrastu novada pašvaldības 2012. gada budžata izdevumi
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Sestdien, 2012. gada 
18. februārī, notiks 
tautas nobalsošana par 
likumprojektu “Grozījumi 
Latvijas Republikas 
Satversmē”. Likumprojekts 
paredz mainīt Satversmes 
4., 18., 21., 101. un 104. pantu, 
iekļaujot tajos nosacījumu 
par krievu valodu kā otru 
valsts valodu, nosakot, ka arī 
pašvaldībās darba valodas ir 
latviešu un krievu valoda un 
ikvienam ir tiesības saņemt 
informāciju latviešu un  
krievu valodā. 

Tautas nobalsošanas zīmē būs 
jautājums “Vai jūs esat par likum-
projekta “Grozījumi Latvijas Re-
publikas Satversmē” pieņemšanu, 
kas paredz krievu valodai noteikt 
otras valsts valodas statusu?”. Ie-
spējamie atbilžu varianti ir “Par” 
un “Pret”. 

Ja vēlētājs atbalsta izmaiņas 
Satversmē, kas paredz noteikt 
krievu valodai otras valsts valo-
das statusu, tad viņam tautas no-
balsošanas zīmē jāatzīmē atbilde 
“Par”. Ja vēlētājs ir pret grozīju-
miem Satversmē un neatbalsta 
valsts valodas statusa noteikšanu 
arī krievu valodai, tad viņam tau-
tas nobalsošanas zīmē jāatzīmē 
atbilde “Pret”.

Vēlēšanu iecirkņu darba laiks 
tautas nobalsošanas dienā būs no 
pulksten 7.00 līdz 22.00. Tiesības 
piedalīties tautas nobalsošanā ir 
balsstiesīgajiem Latvijas Republi-
kas pilsoņiem no 18 gadu vecuma. 
Lai piedalītos tautas nobalsošanā, 
vēlētājam nepieciešama derīga 
Latvijas pilsoņa pase.

Vēlētājiem, kuri veselības stā-
vokļa dēļ nevarēs nobalsot vēlē-
šanu iecirknī, būs iespēja pieteikt 
balsošanu savā atrašanās vietā. 
Balsošanai atrašanās vietā varēs 

pieteikties no 2012.  gada 8.  līdz 
18. februārim.

Tautas nobalsošana tiks organi-
zēta arī ārvalstīs, kur balsot varēs 
vēlēšanu iecirkņos vai pa pastu. 

Balsošana tiks organizēta arī 
vēlētājiem ieslodzījuma vietās. 
Balsošanai ieslodzījuma vietā būs 
jāpiesakās pie ieslodzījuma vietas 
administrācijas līdz 2012.  gada 
16. februārim.

Tautas nobalsošana šajā jautā-
jumā jārīko, jo Saeima 2011. gada 
22.  decembrī noraidīja vairāk 
nekā vienas desmitās daļas vēlē-
tāju parakstu vākšanā atbalstīto 
likumprojektu “Grozījumi Latvi-
jas Republikas Satversmē”.

Saulkrastu novadā tautas no-
balsošana notiks 18. februārī no 
plkst. 7.00 līdz 22.00 Saulkras-
tu novada Domes ēkā  – Raiņa 
ielā  8 un Zvejniekciema vidus-
skolā Atpūtas ielā  1. Vēlētāji, 
kuri veselības stāvokļa dēļ neva-

rēs nobalsot vēlēšanu iecirknī, 
varēs pieteikt balsošanu savā  
atrašanās vietā. 

Lai pieteiktu balsošanu savā at-
rašanās vietā, ir jāuzraksta iesnie-
gums un tas jānogādā vēlēšanu 
iecirkņos Saulkrastu Domē Raiņa 
ielā 8 vai Zvejniekciema vidussko-
lā Atpūtas ielā 1 no 8. līdz 18. feb-
ruārim no plkst. 9.00 līdz 13.00 
(arī sestdienā un svētdienā).

Iesniegumā jānorāda:
• vēlētāja vārds, uzvārds, perso-

nas kods,
• iemesls – ka veselības stāvok-

ļa dēļ nepieciešama parakstīšanās 
atrašanās vietā,

• adrese, kur jāierodas vēlēšanu 
komisijai,

• iesniegumā ieteicams norādīt 
arī ēkas ārdurvju kodu, ja tāds ir 
un telefona numuru, pa kuru vē-
lēšanu komisija var sazināties ar 
vēlētāju problēmsituācijā.

Iesniegumu iecirknī var no-
gādāt jebkura vēlētāja uzticības 
persona – rads, draugs, pastnieks, 
sociālās aprūpes darbinieks vai 
kaimiņš. Parakstītāja uzticības 
persona iesniegumu vēlētāja vār-
dā var aizpildīt arī vēlēšanu ie-
cirknī. Šajā gadījumā iesniegumā 
papildus jānorāda vēlētāja uzti-
cības personas vārds un uzvārds. 
Iesniegumu drīkst rakstīt arī  
brīvā formā.

Papildu informāciju var iegūt, 
zvanot pa tālr. 29498563 vai inter-
netā www.cvk.lv.

Saulkrastu novada  
vēlēšanu komisija

2    Saulkrastu Domes Ziņas
2012. gada februāris

Tautas nobalsošana 18. februārī

Par padarīto 2011. gadā un 
plānotajiem darbiem šogad
 1. lpp.

kuri būtu gatavi iesaistīties nova-
da mākslinieciskās padomes izvei-
dē un darbībā, kuras mērķis ir rast  
vienotus mākslinieciskos risinā-
jumus novada vizuālā tēla veido-
šanā un turpinātu darbu pie mazo 
arhitektūras formu izveidošanas, 
veidotu diskusiju starp nozares 
profesionāļiem un pašvaldību, kā 
arī iesaistītu novadā dzīvojošos 
speciālistus kopīgā darbā. Ir aiz-
sākusies jauna, profesionāli no-
zīmīga sadarbība ar aktīvākajiem 
profesionāļiem mākslas jomā.

Lai uzlabotu satiksmes drošī-
bas stāvokli A. Kalniņa ielā pie 
Saulkrastu dzelzceļa stacijas, ir 
sākta infrastruktūras uzlabošana. 
Papildus ir sāktas pārrunas ar VAS 
“Latvijas Dzelzceļš”, lai pašvaldība 
varētu pārņemt apsaimniekošanā 
arī Saulkrastu dzelzceļa staciju un 
tai apkārt esošo teritoriju.

Pieņemts 2012. gada 
pašvaldības budžets

Galveno prioritāti 2012.  gadā 
esam izvirzījuši izglītības jomu 
novadā, kur tiks ieguldīti lielākie 
līdzekļi. Novada izglītības iestā-
dēs paredzēti remonti, tiks iz-
veidota jauna grupa pirmsskolas 
izglītības iestādē “Rūķītis”. Tiks 
sakārtota bērnudārza teritorija, 
kā arī izveidots sporta laukums. 
75  latu pabalstu būs iespējams 
saņemt ikvienai ģimenei, kuras 
bērns apmeklē privātu bērnu pie-
skatīšanas vai attīstības centru 
Saulkrastu novadā.  

Kopējie pašvaldības pamatbu-
džeta ieņēmumi 2012.  gadā tiek 
plānoti Ls  4  191 435 apmērā, to-
starp plānotās valsts mērķdotā-
cijas. Novada apsaimniekošanai, 
tautsaimniecībai un labiekārto-
šanai paredzēti Ls  884  302, kas 

sastāda 21  % no pašvaldības iz-
devumiem, izglītībai Ls 1 190 257 
(28 %), kultūrai Ls 594 167 (14 %), 
sociālajai palīdzībai Ls  322  163 
(7  %). Maksājums pašvaldību fi-
nanšu izlīdzināšanas fondā sastā-
da Ls  274  469 (7  %), sabiedriskai 
kārtībai un drošībai paredzēti 
Ls 144 810 (4 %), savukārt 8 % vai 
Ls  342  638 paredzēti aizdevumu 
atmaksai un Ls  435  909 (10  %)  
pārējai darbībai.

Janvāra Domes sēdē tika pie-
ņemts lēmums nepieļaut nekus-
tamā īpašuma nodokļu paaugsti-
nāšanu līdz 1,5  % no kadastrālās 
vērtības un tika nolemts uzlikt 
25 % ierobežojumu. Papildus tam 
tika nolemts neaplikt ar 25 % palī-
gēkas, kā arī, lai sakārtotu pilsētu, 
pieņemts lēmums piemērot 3  % 
nodokli graustiem un vidi degra-
dējošiem objektiem. 

Tā kā valsts dotācijas ceļu uztu-
rēšanai gadu no gada tiek samazi-
nātas, ievērojami nācies palielināt 
pamatbudžeta izdevumus, jo paš-
valdība nozīmīgus finanšu līdzek-
ļus paredzējusi ceļu uzturēšanai.

Turpināsies novada tautsaim-
niecības attīstība, tostarp me-
liorācija, kam iepriekš ir veltīta 
nepietiekama uzmanība. Notiks 
posma Saulkrastu dzelzceļa staci-
ja–pludmale uzlabošana. 

Janvāra sākumā esam saņēmuši 
no Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrijas apstiprinā-
jumu KPFI atklātā konkursa “Sil-
tumnīcefekta gāzu samazināšana 
pašvaldību publisko teritoriju ap-
gaismojumu infrastruktūrā” pro-
jektam, kas paredz uzstādīt jaunus 
un energoefektīvus gaismekļus. 

Turpināsies A.  Kalniņa ielas 
rekonstrukcijas otrais posms.

Šogad plānots pieteikties Eiropas 
Vides izglītības fonda (FEEE) organi-
zētajā Zilā karoga programmā.

Sociālajā jomā 2012. gadā plā-
nota sociālā darba attīstība, ievie-
šot tādas līdzdarbības formas, kas 
veicina sociālo prasmju saglabā-
šanu, atjaunošanu un apgūšanu. 
Sociālais dienests plāno GMI pa-
balsta saņēmējus iesaistīt pasāku-
mos līdz 12 stundām nedēļā, kas 
rada labumu sabiedrībai.

Sākot ar 2012. gadu Sociālajam 
dienestam ir iespēja gūt informā-
ciju par klientu īpašumiem visā 
valsts teritorijā, jo ir noslēgta vie-
nošanās ar Tiesu administrāciju 
par pieeju informācijai par zemes-
grāmatā ierakstītajiem nekusta-
majiem īpašumiem no valsts vie-
notās datorizētās zemesgrāmatas 
izplatīšanas sistēmas.

Tiks meklētas iespējas, lai pa-
plašinātu Dienas centra telpas un 
varētu piedāvāt plašāku sociālo 
pakalpojumu klāstu, ņemot vērā 
bērnu vajadzības un intereses, 
tāpat arī attīstīt kopienas centra 
elementus Zvejniekciemā, lai sā-
kotnēji nodrošinātu sociālā darba 
un sociālās palīdzības pakalpo-
jumu pieejamību Zvejniekciema 
iedzīvotājiem.

Turpināsies NVA un VSAA dar-
binieku izbraukumi uz Saulkrastu 
novada domi, lai pieņemtu klien-
tus uz vietas.

Arī 2012. gadā Sociālais die-
nests turpinās Eiropas Savienības 
un Latvijas Sarkanā Krusta orga-
nizēto pārtikas paku izdali, at-
balstīs “Latvenergo” iniciatīvu par 
dāvinājumu karšu sadali ģime-
nēm ar bērniem un ņems dalību 
akcijas “Paēdušai Latvijai” realizē-
šanā Saulkrastu novadā.

Šogad tiks pabeigts apjomīgais 
Kohēzijas fonda līdzfinansētā pro-
jekta “Ūdenssaimniecības attīstī-
ba Saulkrastos, Ūdenssaimniecī-
bas attīstība Austrumlatvijas upju 
baseinu pašvaldībās, 3. kārta”  

ietvaros ūdenssaimniecības pro-
jekts, kas paredz ūdenssaimniecī-
bas sakārtošanu visā novadā.

Zvejniekciemā tiks ierīkots 
skeitlaukums  – tā tiks papildi-
nātas iespējas bērniem un jau-
niešiem interesanti un noderīgi 
pavadīt brīvo laiku. Ir plānota iet-
vju izbūve Atpūtas ielā un Bērzu 
alejā, savukārt Melnsila ielā, Bērzu 
alejā un Jūras prospektā paredzē-
ta asfalta seguma nomaiņa.

Kā katru gadu, turpināsim lab-
iekārtošanu Baltajā kāpā, kas ir 
viens no novada simboliem un ie-
cienīta atpūtas vieta. Tāpat notiks 
arī esošo koka laipu renovācija.

Lai iedzīvotājiem nodrošinātu 
drošu un ērtu pārvietošanos, pa-
redzēta novecojošo apgaismes 
sistēmu nomaiņa, tostarp tiks ap-
sekotas apgaismes līnijas un no-
mainīti stabi, kas atrodas tehniski 
kritiskā stāvoklī.

Šogad ir paredzēts pabeigt divus 
nozīmīgus projektus  – Saulkrastu 
novada teritorijas plānojumu un 
novada attīstības programmu.

Pludmales apmeklētāju ērtībām 
vasaras sezonas sākumā tiks uzstā-
dītas jaunas pārģērbšanās kabīnes 
un soliņi.

Domājot par iedzīvotāju dro-
šību un sabiedrisko kārtību, tiks 
uzlabota Pašvaldības policijas teh-
niskā bāze. Ir paredzēti līdzekļi jau-
nas policijas automašīnas iegādei, 
tāpat tiks papildināts glābšanas 
dienesta aprīkojums.

Esam plānojuši jau pirms gada 
sāktos Saulkrastu estrādes labie-
kārtošanas un apkārtnes sakop-
šanas darbus. Lai dejotājiem ritē-
tu veikls deju solis, tiks nomainīts 
estrādes asfalta segums.

Saulkrastu novada Domes labie-
kārtošanas nodāļā ir paredzētas di-
vas jaunas darbavietas – dārznieks 
un strādnieks, tā tiks nodrošināta 

regulāra un kvalitatīva stādījumu, 
koku un krūmu kopšana.

Domājot par novada senioru sa-
biedriskajām aktivitātēm, finanšu 
līdzekļus ir saņēmusi Pensionāru 
biedrība.

Esam paredzējuši ar līdzfinan-
sējumu atbalstīt novada sportis-
tus, kā arī finansējums paredzēts 
“Vidzemes zvejnieku biedrībai” 
malu zvejniecības kontrolēšanai 
un mazināšanai.

Arī šogad notiks virkne kultūras 
un sporta pasākumu, kas Saulkras-
tu vārdu skandina ne vien mūsu 
valstī, bet arī ārpus Latvijas robe-
žām. Tā vasaras sākumā jau trešo 
gadu pēc kārtas Saulkrastos notiks 
Amerikāņu auto salidojums. Mai-
ja beigās notiks Latvijas Senioru 
dziesmu un deju svētki, būs ak-
tiera Edgara Liepiņa atceres pasā-
kums. Jūlija sākumā visus aicinās 
Saulkrastu pilsētas svētki, savu-
kārt jūlija beigās skatītājus pulcēs 
kārtējais “Saulkrasti Jazz” festivāls, 
kas šogad atzīmēs 15.  gadu jubi-
leju. Augustā Saulkrastu baznīcā 
norisināsies jau tradicionālās ēr-
ģeļu mūzikas dienas.

2013. gadu paredzēts sagaidīt, 
rīkojot pasākumu Saules lauku-
mā, kur aicināsim pulcēties no-
vada iedzīvotājus un viesus, lai 
noskatītos svētku salūtu un ar 
svētku pasākumu ieskandinātu 
Jauno gadu.

Esam centušies veidot sabalan-
sētu budžetu, lai visām nozarēm 
būtu iespēja attīstīties. Gribu pa-
teikt paldies visiem, kuri aktīvi 
piedalījās un iesniedza priekšli-
kumus novada attīstībai, saim-
nieciskās dzīves un iedzīvotāju 
dzīves kvalitātes uzlabošanai.

Ervīns Grāvītis, 
Saulkrastu novada Domes  

priekšsēdētājs
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Lai gan daudzviet manāms, 
ka siltināšanas darbus 
būvnieki turpina arī ziemas 
sezonā, kad termometra 
stabiņš nokrīt zem nulles 
atzīmes, Saulkrastu 
novada Dome vienojās ar 
pilnsabiedrību “IP Būve”, ka 
kvalitātes nodrošināšanai 
nepiemērotos laikapstākļos 
siltināšana kultūras namā 
“Zvejniekciems” nenotiks. 
Atlicis siltināt vien beidzamo 
fasādes daļu, taču darbus 
plānots pabeigt pavasarī.

Šī iemesla dēļ pašvaldība lūdza 
Vides Investīciju fondam paga-
rināt projekta īstenošanas laiku 
līdz 2012.  gada 30.  jūnijam, kam 
atbildīgā institūcija piekrita, un ir 
parakstīta vienošanās par termi-
ņa pagarināšanu. 

Līdz šim brīdim veikti trīs ār-

sienu siltināšanas darbi, uzstā-
dīts jauns apkures katls, izbūvēta 
ventilācija un apkures sistēma, 
siltināti pamati un jumts, kā arī 
citi darbi. 

Projekts “Kompleksi risinājumi 
siltumnīcefekta gāzu emisiju sa-
mazināšanai k/n “Zvejniekciems” 
Saulkrastu novadā” ir saņēmis 
Klimata pārmaiņu finanšu ins-
trumenta atbalstu Ls  247  193,53 
apmērā, kopējās projekta īsteno-
šanas izmaksas ir Ls  330 031,41, 
pašvaldības līdzfinansējums  – 
Ls 82 837,88. 
 

Anita Līce, 
Saulkrastu novada Domes  

projektu vadītāja

Februāra sākumā, gaisa 
temperatūrai strauji 
pazeminoties zem -20 °C, 
katlu mājā Raiņa ielā 7 
radās tehniskas 
problēmas, kur vienā
no apkures katliem 
nedarbojās viens 
no degļiem. Līdz ar to apkures 
katls nestrādāja ar pilnu 
jaudu, tāpēc Raiņa ielas 3, 
Skolas ielas 6, 
Bīriņu ielas 1 un 3 ēkām 
siltums tika nodrošināts 
nepietiekamā daudzumā. 

Avārijas situācija izveidojās 
brīvdienās, kad operatīvi nebija 
veicama bojātās detaļas nomai-
ņa. Tomēr SIA “Saulkrastu ko-
munālserviss” (SKS) darbinieki 
darīja visu iespējamo, lai ēkām 
piegādātu siltumu kaut minimālā  

apjomā. Avārijas situācija tika 
novērsta pirmdienas pirmajā 
pusē, kad uzstādīja jauno deta-
ļu. SKS apsver iespēju, piešķirt 
atlaidi kopējā siltuma rēķinam 
to māju iedzīvotājiem, kuriem 
siltums netika piegādāts pietie-
kamā apjomā.

Tāpat zemās gaisa tempera-
tūras dēļ, veidojoties elektrības 
svārstībām “Latvenergo” tīklā, 
radās problēmas ar elektrības no-
drošinājumu, tostarp bija ūdens 
padeves traucējumi Saulkrastu 
centrā, kā arī siltuma padeves 
traucējumi Bīriņu iela 1 un 3.

Informējam: ja rodas prob-
lēmas ar siltuma piegādi vai ir 
tehniski bojājumi, iedzīvotāji ai-
cināti zvanīt pa diennakts tālruni 
67951361. 

SIA “Saulkrastu komunālserviss”

Iestājoties 
ziemai, pārtraukta 
siltināšana

Traucējumi 
siltuma piegādē

2012. gada 27. janvārī notika 
kārtējā Saulkrastu arhitektu, 
dizaineru un mākslinieku 
sanāksme. Šajā reizē tēlnieks 
Ritvars Kalniņš un arhitektu 
biroja “Arhetips” arhitekts 
Jānis Saknītis iepazīstināja 
klātesošos ar izstrādāto 
priekšlikumu vides objekta 
izvietošanai Bīriņu ielas izejā 
uz jūru.

Stāsta ieceres autors Jānis 
Saknītis: “Pēc Saulkrastu nova-
da Domes pasūtījuma izstrādāts 
skulptūras “Zivscilvēks” (tēlnieks 
Ritvars Kalniņš) projekta priekš-
likums, iekļaujot to kopējā kom-
pozīcijā ar būvniecības stadijā 
esošo projektu “Svētku laukuma 
rekonstrukcija Bīriņu ielā” (autors 
SIA “Vides projektu studija”).

Projekta priekšlikums paredz 
skulptūru izvietot elipsveida lau-
kumā, kas atrodas pie gājēju ceļa 
uz tūrisma informācijas centru un 
jūru. 

Skulptūra un laukums ap to 
veidoti no Vidzemes jūras pie-

krastei raksturīgajiem materiā-
liem – akmens un koka. 

Ap skulptūru “Zivscilvēks” plā-
nots izveidot ekspluatējamu viļņo-
tu koka ieseguma klāju. Akmens 
skulptūra koka viļņos simbolizē 
cilvēka vienotību ar dabu, harmo-
niju un prieku, ko sniedz atpūta 
pie jūras. Mērķis izveidot unikālu, 
tikai Saulkrastiem raksturīgu tēlu, 
kas, laikam ejot, iegūtu dziļi sim-
bolisku nozīmi.

Skatā no Ainažu ielas (no dis-
tances) viļņotais klājs radzams 
pretskatā, tas ir statisks. Nav ra-
dzama klāja “viļņošanās”, izceļot 
pašu skulptūru, kas pret ielu vēr-
sta ar “seju”.

Ejot gar skulptūru uz jūru, re-
dzam viļņu muguras sānskatā. 
Atrodoties kustībā, veidojas ilu-
zors klāja viļņošanās iespaids. 

Skulptūras mērogs neliels, augs-
tums no dēļu klāja  – 1,35  m. Tā 
veidota kā vienmēr jautrs rotaļu 
biedrs bērniem, pozitīvā avots pie-
augušajiem. Klāja viļņos bērni varē-
tu rotaļāties kopā ar “zivscilvēku”, 
pieaugušie vienkārši pasēdēt. 

Klājs sastāv no paralēli liktām 
8  cm brusām (viļņu mugurām) 
starp kurām ir 2,5  cm spraugas. 
Zem viļņiem plānots izvietot 
gaismas diožu sistēmu. Dien-
nakts tumšajā laikā starp brusām 
spīdētu gaisma un skulptūra pel-
dētu gaismas viļņos. 

Konstruktīvi viļņu brusas plā-
nots stiprināt pie metāla kons-
trukcijas, kas balstīta uz betona 
apakšklāja.”

Pēc iepazīstināšanas ar projek-
ta priekšlikumu notika māksli-
nieku diskusija par izvēlētajiem 
materiāliem, tektoniku, novieto-
jumu, pamatnes risinājumu, tā 
ilgmūžību, apgaismojumu, uztu-
rēšanu, par skulpturālā veidoju-
ma nozīmi, detaļām, raisītajām 
sajūtām un emocijām.

Kopumā klātesošo vairākums 
piedāvāto risinājumu atzina par 
interesantu un veiksmīgu. Pro-
jekta nākamais solis ir darbs ar 
detaļām un skulptūras maketa 
atveidošana oriģinālajā lielumā, 
kā arī līdzekļu piesaiste projekta 
tālākai realizācijai.

Izstrādāts priekšlikums 
vides objektam

2011. gada oktobrī Saulkrastu 
novads pieteicās finansējuma 
saņemšanai Klimata 
pārmaiņu finanšu 
instrumenta atklātajā 
konkursā “Siltumnīcefekta 
gāzu emisiju samazināšana 
pašvaldību publisko teritoriju 
apgaismojuma infrastruktūrā”, 
un janvāra sākumā pašvaldība 
saņēma LR Vides aizsardzības 
un reģionālās attīstības 
ministrijas lēmumu, ar kuru 
projekts tiek apstiprināts un 
finansējums tiek piešķirts. 

Pirms projekta iesniegšanas 
pašvaldība izvērtēja teritorijas, 
kurās ielu apgaismojums patērē 
visvairāk elektroenerģiju un ne-
pieciešams uzstādīt energoefektī-
vo apgaismojumu, lai iesniegtais 
projekts būtu konkurētspējīgs. 
Rezultātā projekts tika gatavots 
par tām apgaismojuma līnijām, 

kurās pašreiz ielu apgaismojums 
tiek nodrošināts ar dzīvsudraba 
lampām un nātrija izlādes lam-
pām ar jaudu no 150–250 kW/h. 
Tāpat svarīgi aspekts – apgaismo-
juma nodrošināšana teritorijās pie 
izglītības iestādēm, daudzdzīvokļu 
mājām drošības nolūkos. 

Ieguldītais darbs projekta saga-
tavošanā ir milzīgs un sarežģīts, 
tāpēc ministrijas lēmums janvāra 
sākumā par ceturtdaļmiljona latu 
vērta projekta apstiprināšanu paš-
valdībai ir ievērojams atsbalsts. 

Projekta mērķis ir samazināt 

oglekļa dioksīda izmešus, kas ro-
das, radot elektroenerģiju, kas tiek 
patērēta publiskajā apgaismojumā, 
taču šodienas iedzīvotājs to izjutīs 
kā jaunu un efektīvu apgaismoju-
mu, bet mūsu bērni un mazbērni to 
noteikti novērtēs kā būtisku iegul-
dījumu vides aizsardzībā, ieguldīju-
mu zaļākā nākotnē. 

Projekta kopējās izmaksas 
plānotas Ls 252 791,95, no ku-
rām Ls 172 236,36 ir KPFI fi-
nansējums. Projekta ietvaros 
Saulkrastu novadā tiks nomainīti  
337 gaismekļi. 

Gaismekļi tiks mainīti šādās 
ielās: Zītaru, Madaru, Vaidavas, 
Eglāju, Kameņu, Brāļu Kaudzīšu, 
Ābeļu, V. Lāča, Asteru, Pureņu, Pī-
lādžu, Pēterupes, Stirnu, Ķīšupes,  
Kalniņa, Bīriņu, Raiņa, Smilšu, 
Priežu, Noliktavas, Skolas, Pērses, 
Paegles, Parka, Ostas, Bērzu aleja, 
Atpūtas, Aģes un Upes ielās, kā arī 
Jūras prospektā.

Februārī tiks gatavota tehniskā 
iepirkuma dokumentācija, bet 
marta sākumā izsludināts atklāts 
publisks iepirkums. Darbus plā-
nots paveikt līdz 1. jūlijam.

Jau šovasar ielu apgaismojumu novadā 
nodrošinās LED gaismekļi

Saules laukuma makets. Foto: no Domes arhīva
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26. janvārī ar noslēguma 
pasākumu “Erudītu stafete” 
noslēdzās “Bērnu un jauniešu 
žūrijas 2011” lasīšanas 
maratons. 

Kopumā tam pieteicās aptuveni 
90 bērnu, bet finiša taisni veiksmī-
gi sasniegt izdevās 74 bērniem ar 
vismaz 3  izlasītām grāmatām no 
piedāvātā daudzveidīgā grāma-
tu klāsta. Šajā sezonā aktīvo lasī-
tāju pulciņš bija krietni kuplāks 
nekā iepriekšējos gados  – tam 
piebiedrojās 19  dažāda vecuma 
bērni, kas pirmoreiz izmēģināja 
savus spēkus un kā atzinību sa-
ņēma atstarotājus ar devīzi “Lasi 
un kļūsti redzams!”. Visvairāk šādi 
“redzamu” bērnu mācās 2.a un  
b klasē – 9 jaunie eksperti.

“Erudītu stafete” bija iespēja ak-

tīvajiem lasītājiem gan individuāli, 
gan komandās mēroties zināšanās 
un atjautībā par izlasītajām grāma-
tām tādās disciplīnās kā “Krustu 
šķērsu pa BŽ grāmatām”, “Fragmen-
tu atpazīšana”, “Erudītu stafete” un 
“Lietišķo pierādījumu identificēša-
na”. Pārbaudījumus bija izdomāju-
šas un vadīja bibliotekāres Sandra 
Orlovska un Ivonna Ungure, kā arī 
ar vizuāliem materiāliem papildinā-
ja Kristīne Ogorodņikova. Savā star-
pā sacentās 5 komandas, kas meklē-
ja atbildes uz āķīgiem jautājumiem, 
pētīja dažādus priekšmetus un cen-
tās noteikt to saistību ar konkrētām 
grāmatām. 

“Erudītu stafetē” jau no pirma-
jiem mirkļiem valdīja sportiska 
atmosfēra un sacensības gars, 
jo par zelta, sudraba un bronzas 
medaļām sacentās kā atraktīvā-

kās un erudītākās komandas, tā 
arī grāmatas, kas tika nodotas 
lasītāju vērtēšanai. Vislielāko la-
sītāju atzinību un skaļus aplausus 
izpelnījās grāmatas “Tatu un Patu 
ērmīgās ierīces” (Havukainena A.), 
“Princese Skella un Leta kungs” 
(Rauda P.), “Grega dienasgrāmata” 
(Kinnijs Dž.) un “Daiļās būtnes” 
(Garsija K.). Komandu sacensībā 
zelta laurus plūca Zaļā komanda 
Kristas Līmanes vadībā, bet īpašu 
balvu par “Grega dienasgrāmatas” 
popularizēšanu izpelnījās 7. klase.

Jaunajā gadā gaidīsim jaunu 
Bērnu un jauniešu žūrijas grā-
matu klāstu, jo aktīvu lasītāju 
Saulkrastu vidusskolā netrūkst. 
Lasītprieks nepazīst robežas!

Ivonna Ungure, 
Saulkrastu vidusskolas bibliotekāre 

Ir dzirdēts teiciens, ka vīrieši 
ir no Marsa, bet sievietes no 
Venēras. Varbūt tas tā ir. Varbūt 
tas tā nav. Skaidri zināms, ka 
sievietes un vīrieši ir atšķirīgi. 
Pirmkārt, pēc fizioloģijas, 
otrkārt, atšķirīgs ir arī 
domāšanas un uztveres veids.

Tomēr ir kaut kas tāds, kas mūs 
kā magnēts velk vienu pie otra. Šī 
lieta nav nopērkama. Šī lieta nav 
ēdama. Un tā nemaz nav lieta. Vai 
šajā tirgus un mantu pasaulē tai 
vispār ir vieta... Mīlestība.

Kā atrast otru, citi saka – otru 
pusīti? Varbūt nemaz nevajag 
meklēt... Vai mīlestību var saprast 
vai tomēr sajust? Bet kā lai sajūt 
cilvēks, kurš pārņemts ar savu lielo 
“Es”, kurš lielāko daļu laika pavada 
internetā vai pie televizora...

Reizēm gadās, ka viens turpina 
mīlēt, bet otrs vairs nemīl, vēlas 
aiziet. Tad nereti sākas cīņa. Un kā 
jau cīņā – viens ir zaudētājs, otrs 
uzvarētājs. Varbūt, ja mīli, tad ļauj 

iet, cienot otra izvēli. Sāpe izsāp, 
brūce aizvelkas ciet. Tā apgūs-
tot dzīves skolas mācību, atkal 
satiec kādu cilvēku, jo mīlestī-
bas dzirksts ir mūžīga tevī pašā. 
Galvenais – nenoslāpē to ar savu 
egoismu un sāpīgām atmiņu cie-
šanām. Mīlestība ir prasme lūgt 
piedošanu un spēja piedot.

Bērni, augot ģimenē, kur vecāki 
mīl viens otru, ir laimīgāki. Viņi ie-
mācās, ieelpo šo mīlestības pilno 

gaisotni. Viņi redz, ka vārdi sakrīt 
ar darbiem. Mīlestība ir uzticēša-
nās pilnībā. Nevar pa pusei uzti-
cēties un pa pusei neuzticēties. 
Tā ir ļaušanās otram. Tā nav akla 
pakļaušanās. Arī strīdēties var, 
otru mīlot.

Mīlestība  – tā nekliedz, neap-
saukā, nepazemo, nesit un nevajā. 
 Tā maigi pieskaras. 

Izteikti vārdi skan, saudzējot, 
cienot, atbalstot, paceļot un garī-
go spēku dodot.

Tā ir arī atbildība, rēķināšanās 
ar otru, pielāgošanās, sadarbība, 
dalīšanās savās domās un jūtās, 
rūpes vienam par otru.

Mums katram ir savs ceļš ejams, 
savs dzīves uzdevums. Tomēr 
ir labi, ja to varam darīt ar kādu 
kopā, viens otram palīdzot un 
atbalstot. Šajā aukstajā laikā sa-
sildīsim savus mīļos ar mīlestības 
pilnu skatienu un sirds dāsnumu.

Sarmīte Frišfelde, 
psihoterapeite

Saulkrastu novada Dome ar 
2012. gada 26. janvāra sēdē 
pieņemtajiem saistošajiem 
noteikumiem “Par nekustamā 
īpašuma nodokli 2012. gadā 
Saulkrastu pašvaldībā” ir 
noteikusi, ka 2012. gadā 
nekustamā īpašuma 
nodoklis palīgēkām 
(izņemot garāžas) netiek 
piemērots.

Tās palīgēkas, kas dažādu ie-
meslu dēļ dabā vairs nepastāv, 
bet ir reģistrētas kadastra reģistrā 
un par kurām nākamajā gadā var 
tikt aprēķināts nekustamā īpašu-
ma nodoklis, līdz 1.  oktobrim ir 
iespējams dzēst no reģistra bez 
maksas.

Lai turpmākajos gados netik-
tu aprēķināts nodoklis par dabā 
neesošajām būvēm, būvju īpaš-
niekiem jāinformē Valsts zemes 
dienests par izmaiņām īpašuma 

sastāvā, aktualizējot datus atbil-
stoši faktiskajai situācijai dabā. 
Informāciju par to, kādas būves, 
tostarp palīgēkas, kas, iespējams, 
dabā vairs nepastāv, ir reģistrētas 
īpašuma sastāvā, jebkurš inte-
resents var saņemt bez maksas 
Latvijas valsts portālā http://www.
latvija.lv, izmantojot pakalpoju-
mu “Mani dati kadastrā”, portā-
lā http://www.kadastrs.lv, kā arī 
klātienē  – Valsts zemes dienesta 
Klientu apkalpošanas centros vai 
pašvaldībās.

Lai dzēstu palīgēku no kadastra 
reģistra, īpašniekam Saulkrastu 
būvvaldē ir jāsaņem būvinspek-
tora atzinums, ka reģistrētā būve 
dabā nepastāv, un tas jāiesniedz 
Valsts zemes dienestā, kura darbi-
nieki neesošo palīgēku no reģistra 
dzēsīs bez maksas. Pakalpojums 
bez maksas Valsts zemes dienes-
tā būs pieejams līdz 2012.  gada 
1. oktobrim. 

Bibliotēkas informācija

“Bērnu un jauniešu žūrijas 2011” 
noslēguma pasākums

Ieraudzīt kopīgo
Ikviens interesents tiek 
mīļi aicināts piektdien, 
17. februārī, plkst. 18.00 

Saulkrastu novada 
bibliotēkā apmeklēt 
nodarbību no cikla 

“Iepazīsti sevi”, tēma – 
“Vīrieši no Marsa, 

sievietes no Venēras”. 
Vada psihoterapeite 

Sarmīte Frišfelde.

Bērnu un jauniešu žūrija. Foto: Kristīne Ogorodņikova
Paziņojums par detālplānojuma izstrādes sākšanu 

zemes gabalam Tallinas ielā 7A, Zvejniekciemā, 
Saulkrastu pagastā, Saulkrastu novadā

Pamatojoties uz Saulkrastu novada Domes 2012. gada 25. janvā-
ra lēmumu (sēdes protokols Nr. 1 § 33), ir sākta detālplānojuma iz-
strāde zemes gabalam Tallinas ielā 7A (zemes kadastra nr. 8033 001 
0974). Detālplānojumu izstrādes pamatojums – ugunsdzēsības un 
glābšanas transporta iebrauktuves izbūve no Tallinas ielas.

Saskaņā ar Saulkrastu pašvaldības teritorijas plānojumu zemes 
gabala atļautā izmantošana ir daudzdzīvokļu dzīvojamās apbūves 
teritorija.

Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus detālplānojuma izstrā-
dei var iesniegt Saulkrastu novada Domē, Raiņa ielā 8, Saulkrastos, 
darba dienās Domes darba laikā no 2011. gada 18. aprīļa līdz 9. mai-
jam. Detālplānojuma izstrādes vadītāja – Saulkrastu būvvaldes va-
dītāja Līga Pilsētniece (tālr. 67142519).

Dabā neesošas palīgēkas  
no kadastra reģistra var dzēst 
bez maksas

Slimnīcas speciālistu 
pieņemšanas laiki

Otolaringoloģe 
Ilona KRONBERGA (11. kab.),

ceturtdienās 14.30–16.30

Acu ārste 
Ausma SPROĢE (1. kab.)

20., 27. februārī 10.00–15.30

Acu ārste Sandra 
AUSEKLE (1. kab.)

15., 17. februārī 16.00–17.30

Neirologs Ainārs 
VECVAGARS (11. kab.)

17. februārī 10.30–16.00

Traumatologs Kaspars 
ŪDRIS (15. kab.)

21. februārī no 10.00

VSAA un NVA konsultācijas 

• Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) darbinieki pieņems 

klientus Saulkrastu novada Domē 108. kabinetā 

1. un 5. martā no 10.00 līdz 15.00.

• Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras darbinieks pieņems 

klientus 15.03. Saulkrastu novada Domē 108. kabinetā 

15. martā no 10.00 līdz 12.00.
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Tūrisma 
informācijas centrs

Saulkrastu Tūrisma 
informācijas centrs (TIC) 
piedalās starptautiskajā 
tūrisma izstādē “Balttour 2012”, 
kura šogad norisinās 
no 10. līdz 12. februārim, 
Vidzemes tūrisma 
asociācijas stendā, kurā 
aicināti piedalīties arī 
Saulkrastu novada 
uzņēmēji.

11.  februārī Saulkrastu radošā 
apvienība “Seasidefeeling” piedā-
vās radošo darbnīcu gan lieliem, 
gan maziem Vidzemes stenda 
apmeklētājiem, savukārt ceptuve 
“Bemberi” piedāvās nobaudīt sa-
vus gardumus.

Izstādes laikā stenda apmek-
lētāji varēs iepazīties ar jauno 
Saulkrastu novada tūrisma mar-
šrutu karti un 2012. gada pasāku-
mu kalendāru, tāpat būs pieejami 
Saulkrastu novada uzņēmumu 
reklāmas materiāli.

Sadarbībā ar Limbažu novada 
Tūrisma informācijas centru tiks 
piedāvāta maršruta Bīriņi–Lim-
baži–Tūja–Saulkrasti karte, kurā 
atrodami novadu tūrisma uzņē-
mumu izdevīgie piedāvājumi ku-
ponu veidā. 

Saulkrastu novadā piedāvāju-
mus ar atlaidi kuponu īpašniekiem 
piedāvā viesnīca “Minhauzena  

Unda”, hostelis/viesnīca “Baltic 
Inn” un ceptuve “Bemberi”. 

Vidzemes tūrisma asociācija 
sadarbībā ar Tūrisma attīstības 
valsts aģentūru 2012.  gadam sa-
gatavojušas Vidzemes tūrisma 
karti, kurā atrodama informācija 
arī par Saulkrastu novada apska-
tes objektiem, TIC informācija un 
maršruts “Saviļņojošā Vidzeme”. 
Karšu kopējā tirāža ir 35 000 (lat-
viešu, krievu, angļu, vācu, igauņu 
un lietuviešu valodā) un šogad 
tiks izplatītas tādās izstādēs kā 
“Tourest” (Igaunija), “Vivattur” 
(Lietuva), “Suvi” (Igaunija), “Matka” 
(Somija), “Utrecht” (Nīderlande). 

Sadarbojoties vairākām Latvi-
jas pašvaldībām, uz tūrisma se-
zonas sākumu tiek gatavota tū-
risma karte “Via Baltica”. Iepriekš 
“Via Baltica” karte tika izdota 
2006. gadā un guva lielu atsaucī-
bu starptautiskajos tūrisma gada-
tirgos un tūristu vidū. Šī projekta 
iniciators ir Bauskas novads, kurš 
pirmo karti 2005.  gadā izdeva 
projekta “Bauska – Latvijas dien-
vidu vārti “Via Baltica”” ietvaros 
sadarbībā ar Latvijas, Igaunijas un 
Lietuvas pašvaldībām.

Turpinot veiksmīgu savstar-
pējo sadarbību Vidzemes pie-
krastes atpazīstamības, tūrisma 
piedāvājuma konkurētspējas un 
attīstības veicināšanai, Limbažu, 

Salacgrīvas, Alojas un Saulkrastu 
novadi plāno izdot tradicionālo 
tūrisma karti “Saviļņojošā Vid-
zeme”. 

Tuvojoties vasaras sezonai, TIC 
paplašina piedāvājamo suve-
nīru un pakalpojumu klāstu, kā 
arī dzelzceļa stacijas “Saulkrasti” 
teritorijā plāno uzstādīt jaunu in-
formācijas stendu ar pilsētas karti 
novada viesu ērtībai. 

Kopš 2010.  gada oktobra 
Saulkrastu TIC apsaimniekošanā 
ir arī Ainažu ielas 13b tualetes, un 
šajā gadā plānots ieviest apmek-
lējuma maksu Ls 0,20, kā arī pie-
dāvāt iegādāties higiēnas preces. 
Tualetes darba laiks no 1.  maija 
līdz 31.  augustam tiks pagarināts 
līdz plkst. 20.00 un kā līdz šim dar-
bosies katru dienu. 

TIC darba laiks paliek nemai-
nīgs  – aktīvajā tūrisma sezonā 
katru darba dienu no 9.00 līdz 
18.00, sestdienās 10.00–18.00 un 
svētdienās 10.00–16.00. TIC at-
vērts apmeklētājiem katru dienu.

Saulkrastu TIC līdzdarbojās Vid-
zemes tūrisma asociācijas, Latvijas 
Kūrortpilsētas asociācijas, asoci-
ācijas “Lauku ceļotājs” un tūrisma 
informācijas organizāciju asociāci-
jas LATTŪRINFO aktivitātēs. 

Gita Memmēna, 
Saulkrastu TIC vadītāja

Saulkrasti starptautiskajā 
izstādē “Balttour 2012”

Saulkrastu novada Dome 
sadarbībā ar Saulkrastu 
Uzņēmēju padomi sāk 
pasākumu ciklu, lai veidotu 
un stiprinātu savstarpējo 
sadarbību, iepazīstot tuvāk 
Saulkrastu uzņēmumus, 
citam citu, kā arī pieaicinot 
Latvijā atzītus dažādu jomu 
speciālistus.

Pirmais pasākums plānots 
27. februārī plkst. 17.00 kafejnī-
cā “Neibāde” Saulkrastos, Rīgas 
ielā 45/47, uz kuru šajā reizē tiek 
aicināti tūrisma un viesmīlības 
nozares uzņēmēji un darbinieki. 
Klātesošos ar saistošu stāstījumu 
un praktiskiem piemēriem iepa-
zīstinās tūrisma un viesmīlības 
speciālisti.

Pieteikties semināram aicinām 
līdz 24. februārim.

Kontaktinformācija: 
Saulkrastu novada Domes 

priekšsēdētaja vietnieks 
Normunds Līcis, 

tālr. 29237265, e-pasta adrese: 
normunds.licis@saulkrasti.lv

Saulkrastu novada Dome 
janvāra beigās saņēma Lauka 
atbalsta dienesta lēmumu 
par finansējuma piešķiršanu 
projekta “Skeitlaukuma izveide 
Zvejniekciemā, Saulkrastu 
novadā” īstenošanai. 

Projekta ietvaros tiks asfaltēts 
laukums, uz kura uzstādītas ram-
pas skeitošanai, kā arī uzstādīts 
apgaismojums, soli un atkritumu 
urnas. Uzstādāmās rampas būs 
piemērotas iesācējiem un pamat-
prasmju apguvušajiem skeitotā-
jiem, tāpēc ceram, ka jauniešiem 

vairs nebūs nepieciešams saviem 
spēkiem veidot nedrošas “ram-
pas” no pašu sarūpētiem mate-
riāliem.

Projekts guvis atbalstu no Ei-
ropas Savienības Eiropas Lauk-
saimniecības fonda lauku at-
tīstībai, izmantojot LEADER 
pieeju. Projekta kopējās izmaksas 
Ls 17 080, attiecināmās izmaksas 
ir Ls 14 000, bet ELFLA finansē-
jums – Ls 12 600. 

Anita Līce, 
Saulkrastu novada Domes  

projektu vadītāja

Taps skeitlaukums 
Zvejniekciemā

PROJEKTU LIDZFINANSĒ
EIROPAS SAVIENĪBA

Saulkrastu novada Dome 
februāra pirmajās dienās 
saņēma Lauka atbalsta 
dienesta lēmumu par 
finansējuma piešķiršanu 
projekta “Gājēju ietves izbūve 
Zvejniekciemā, Bērzu alejā” 
īstenošanai. 

Projektu ietvaros tiks izbūvēta 
ietve Bērzu alejā posmā no Atpū-
tas ielas līdz Ostas ielai. Pašvaldība 
izmantoja projektu konkursu kā 

iespēju nodrošināt gājēju, īpaši bēr-
nu drošību Bērzu alejā, un ES finan-
sējuma administrētāji šo iniciatīvu 
atbalstīja. Projekts guvis atbalstu no 
Eiropas Savienības Eiropas Lauk-
saimniecības fonda lauku attīstībai, 
izmantojot LEADER pieeju. Projek-
ta kopējās izmaksas ir Ls 39 282, paš-
valdības finansējums  – Ls  26  682, 
bet ELFLA finansējums – Ls 12 600. 

Anita Līce, Saulkrastu novada   
Domes projektu vadītāja

Izbūvēs ietvi Bērzu alejā
PROJEKTU LIDZFINANSĒ

EIROPAS SAVIENĪBA

Saulkrastu novada Dome 
ir saņēmusi Lauka atbalsta 
dienesta lēmumu par 
finansējuma piešķiršanu 
projekta “Gājēju ietves izbūve 
Zvejniekciemā, Atpūtas ielā” 
īstenošanai. 

Projektu ietvaros tiks izbūvēta 
ietve Atpūtas ielā posmā no Talli-
nas ielas līdz Bērzu alejai. Projekts 

guvis atbalstu no Eiropas Savie-
nības Eiropas Lauksaimniecības 
fonda lauku attīstībai, izmantojot 
LEADER pieeju. Projekta kopējās 
izmaksas ir Ls  17  080, pašvaldī-
bas finansējums  – Ls  4480, bet 
ELFLA finansējums – Ls 12 600. 

Anita Līce, 
Saulkrastu novada Domes 

projektu vadītāja

Labiekārtos Atpūtas ielu
PROJEKTU LIDZFINANSĒ

EIROPAS SAVIENĪBA

Tūrisma un viesmīlības nozares 
uzņēmēju seminārs un diskusija

24. februārī plkst. 15.00 
Saulkrastu novada Dome rīko 
kārtējo Saulkrastu arhitektu, 
dizaineru un mākslinieku 
tikšanos, kas šajā reizē 
iecerēta plašāka un notiks 
viesnīcas“Baltic Inn” zālē 
Saulkrastos, Smilšu ielā 7.

Pasākuma ietvaros plānots 
diskutēt par Saulkrastu vieno-
tu vizuālo tēlu un koncepciju, 
meklēt, izcelt un izvērtēt novada 
attīstības stūrakmeņus, analizēt 
attīstības scenārijus un citu pilsē-
tu un valstu pieredzi, iepazīties ar 
jau paveikto un izplānoto, kā arī 

piedāvāt konkrētus risinājumus 
un to sasniegšanas veidus.

Diskusijā aicināti piedalīties visi 
attiecīgo nozaru speciālisti, iespēju 
robežās sagatavojot prezentācijas, 
uzskates materiālus un citu infor-
māciju digitālā veidā. Būs pieejams 
dators, projektors un ekrāns. 

Pasākuma noslēgumā dalībnie-
ki aicināti turpināt diskusijas pie 
kafijas tases.

Kontaktinformācija: 
Saulkrastu novada Domes 

priekšsēdētaja vietnieks 
Normunds Līcis, 

tālr. 29237265, e-pasta adrese: 
normunds.licis@saulkrasti.lv

Arhitektūras, 
dizaina un mākslas 
profesionāļu diskusija 
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Latvijas 2012. gada ziemas 
čempionāts orientēšanās 
sprintā un stafetē notika 
28.–29. janvārī Priekuļos. 

Lai arī laika apstākļi bija skarbi, 
dienas aukstas un skaidras, ļoti 
labi panākumi arī šajā sezonā V14 
grupā ir Uldim Upītim  – uzvara 
sprintā un uzvara stafetē kopā ar 
Kristeru Aparjodu un carnikavieti 
Edgaru Indrānu. 

Stafetē S16 grupā uzvaru svi-
nēja arī Kendija Aparjode. V21 
grupā stafetē, piedaloties 20  ko-
mandām, 4.  vietu izcīnīja Jānis 
Peilāns. Orientēšanās sprinta 
distancēs startēja arī S12 Anda 
Upīte (11. vieta), S14 Stefānija Egle 
(7. vieta), S20 Katrīna Kosmačeva 
(6.  vieta), V14 Kristers Aparjods 
(7.  vieta) un V21 Jānis Peilāns 
(22. vieta).

Latvijas čempionāta interesan-
tās distances bija plānojis Indulis 
Peilāns, bet sagatavošanā piedalī-
jās arī Dāvis Blankenbergs un Ai-
nārs Lupiķis.

Dzintra Rēķe,  
orientēšanās trenere

Zelta medaļas Latvijas ziemas orientēšanās 
čempionātā – mūsu jauniešiem

Orientierists Uldis Upītis trasē. Foto no Domes arhīva

Pie Saulkrastu sporta centra 
sadarbībā ar vietējiem hokeja 
entuziastiem tapis basketbola 
laukuma izmēru ledus placis. 

Saulkrastieši aicināti baudīt zie-
mas priekus, spēlējot hokeju 
vai tāpat slidojot. Laukumu bez 
maksas var apmeklēt diennakts 
gaišajā laikā. Cienīsim cilvēku ie-
guldīto darbu, ievērosim kārtību 
slidotavā un novāksim pēc sevis. 
Iedzīvotāji aicināti nodot savas 

par mazu palikušās slidas, lai 
sporta centrā varētu atvērt slidu 
maiņas punktu.

Signe Sinkeviča, 
PA “Saulkrastu kultūras  

un sporta centrs” 
direktores vietniece  

sporta jautājumos

Rīgas Skolēnu pils 
multiplikācijas filmu 
studija organizēja “Graphics 
Interchange Format” (GIF) 
animācijas filmu festivālu 
internetā, kurā bija iespējams 
piedalīties dažādu vecumu 
skolēniem. 

Animācijas filmu festivāla mēr-
ķis – veidot skolēniem un bērniem 
interesantu vidi internetā, rosināt 
izmantot interneta interaktīvās 
iespējas un popularizēt kino iz-
glītībā. Pavisam konkursā dažā-
dās vecuma grupās tika iesniegti 
729  darbi. No Zvejniekciema vi-
dusskolas GIF animācijas filmu 
festivālā tika iesniegti divpadsmit 
11. klases skolēnu darbi, kuros tika 
demonstrētas informātikas stun-

dās gūtās zināšanas par animāciju 
veidošanas pamatprincipiem. 

28.  janvārī noslēguma pasāku-
mā Rīgas Skolēnu pilī tika apbal-
voti labāko filmu autori. Matīss 
Šmits par filmu “Stirna” iegu-
va godpilno 2.  vietu, bet Artūrs 
Tirzmalis par animācijas filmu 
“Siera pele” – 3. vietu, kā arī dip-
lomu par darbu “Matemātika”. 
Diplomu saņēma Laura Draudiņa 
par darbu “Brīvdienas gaidot”. 

Darbus iespējams aplūkot fes-
tivāla vietnē http://www.caps.lv/
gifaffi2011/.

Priecājamies par skolēnu sa-
sniegumiem un vēlam veiksmi 
animāciju izveidē arī turpmāk!

Santa Tinkusa, 
informātikas skolotāja

14. janvārī Zvejniekciema 
vidusskolas sporta hallē notika 
LVF Jaunatnes čempionāts 
volejbolā D1 grupas meitenēm.

Zvejniekciema vidusskolas mei- 
teņu komanda pārliecinoši izcīnīja 
četras uzvaras ar rezultātu 2:0, pār-
spējot Rīgas Volejbola skolas, Cēsu 
pilsētas sporta skolas, Limbažu un 
Salacgrīvas novada sporta skolas 
komandas, kā arī Babītes Sporta 
kluba komandu. 

Sacensībās piedalījās un uzvaras 
izcīnīja S.  S.  Umbraško, K.  Ūdre, 
M. Martinsone, A. K. Nolle, S. Kri-
lova, L.  Jermacāne, B.  A.  Odīte, 
P. Dalbiņa.

22.  janvārī Zvejniekciema vi-
dusskolas sporta hallē Zvejniek-
ciema vidusskolas C2 grupas mei-
teņu komanda izcīnīja 1.  vietu, 
uzvarot Jelgavas Sporta centra un 
Gulbenes novada BJSS komandas.

Komandā spēlēja Ī. Zaķe, A. Jer-
macāne, K. Ūdre, M. Martinsone, 
L. Šteinberga, B. Šenere.

Dz. Dulpiņa,  
Zvejniekciema vidusskolas  

sporta trenere 

Aicina slidotava

Foto autors: Signe Sinkeviča

Zvejniekciema skolēnu “Stirnai”, 
“Siera pelei” un “Brīvdienām” panākumi 
animācijas filmu festivālā

Foto: Santa Tinkusa

Volejbolistēm 
Pūķa gads sācies 
veiksmīgi
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Šogad Saulkrastu vecākā 
izglītības iestāde – Saulkrastu 
vidusskola – svin savu 
100 gadu jubileju. Tāpēc 
līdz oktobrim katru mēnesi 
piedāvāsim jums ieskatu 
mūsu skolas vēstures 
lappusēs. Pirmais raksts veltīts 
pirmajiem desmit gadiem. 
Gadiem, kuros piedzīvots 
daudz priecīgu mirkļu gan 
ikdienas darbā, gan skolotāju, 
skolēnu un vecāku kopīgajos 
ārpusskolas sarīkojumos, arī 
daudz dramatisku brīžu, kas 
saistīti ar Pirmo pasaules karu 
un ar daudzajām politiskās 
varas maiņām. Pirmie desmit 
gadi neapšaubāmi saistāmi 
ar skolas veidotāju Olgu 
Veicmani (Cīruli).

Izglītības pirmsākumi Saul-
krastu teritorijā meklējami vēl 
17.  gs., kad Pēterupes un Skultes 
draudzēm bijis kopējs skolotājs 
un ķesteris Jēkabs Incis (Jakob 
Hintze). 1816. gadā tika nodibinā-
ta Pēterupes draudzes skola, par 
kuru ir ziņas, ka tur par skolotāju 
ir bijis kāds Pēteris Mārtiņa dēls, 
kurš uzvārdu došanā dabūjis uz-
vārdu Šulcs. 1897.  gadā draudzes 
skola pārcēlās uz Plades krogu, 
kur tā darbojās līdz 1929. gadam.

Saulkrastu vidusskolas vēstu-
re sākās 1912.  gada pavasarī, kad 
Katrīnbādē kā mājskolotāja pie 
kapteiņa Reisona ieradās Olga 
Veicmane (vēlāk precējusies Cī-
rule). Kaut nebija plānots, viņai 
uzradās vairāk nekā 10  mācīties 
gribētāju. Lai būtu tiesības mācīt 
grupās, viņa vērsās pie tautskolu 
inspektora Tretjakova ar attie-
cīgu lūgumu. Viņš deva padomu 
labāk atvērt privātskolu. Tāpēc 
jau tā paša gada augustā kapteiņa 

Reisona mājā (Rīgas iela 81) tika 
atvērta divklasīgā elementārsko-
la. Par otru skolotāju viņa uzai-
cināja Emmu Plataci, vēlāk arī 
Emmas brāli Jūliju. Skolas nauda 
bijusi 20–30  rubļi gadā, mazāka 
nekā tamlīdzīgās skolās citur. Vēl 
tā paša gada decembrī skolai pie-
šķīra piecklasīgās skolas statusu 
ar divām sagatavošanas klasēm. 
Jau no paša sākuma Olga Veic-
mane lielu uzmanību pievērsa 
pašdarbībai – tika uzvestas lugas, 
deklamēti dzejoļi, rādītas “dzīvās 
bildes”.

1913.  gadā skola pārgāja uz 
plašākām telpām tagadējā Rī-
gas ielā 49. Skolā bijuši aptuveni 
60  skolēni. Pēc 1913./14.  mācību 
gada abi skolotāji Emma un Jūlijs 
Platači aizgājuši. 

Kad sākās pirmais pasaules 
karš, Rīgas skolas sāka evakuēt, 
bet Katrīnbādē darbs turpinājās. 
Skolēnu skaits palielinājās līdz 
simtam. Skolā apguva latviešu, 
krievu, vācu un franču valodu. Pēc 
1914./15.  mācību gada beigām 
Olga Veicmane palika kā vienīgā 
skolotāja, jo, ievērojot nedrošo 
stāvokli, pārējie skolotāji darbu 
atstāja. Viņu vietā pieņēma jau-
nus skolotājus, tostarp no Kur-
zemes bēgļiem. Karam ieilgstot, 
strādāt skolā bija aizvien grūtāk, 
trūka grāmatu, rakstāmlietu, arī 
skolēnu skaits samazinājās.

Sāka gatavoties jau 
1917./18.  mācību gadam, bet au-
gustā Rīga krita, skola nonāca 
kara rajonā – atradās starp abām 
frontēm: aiz Inčupes bija vācie-
ši, aiz Pēterupes  – krievi. Gāja 
bojā skolas inventārs, skolas ēka 
izpostīta. Skolas vadītāja O.  Cī-
rule aizbrauca uz Maskavu, bet 
jau 1918.  gada sākumā atgriezās 
dzimtenē, lai atjaunotu skolas 

darbību. Skolas ēka ar vecāku pa-
līdzību tika atjaunota. No vācu 
varas saņemtā atļauja Pēterupes 
deviņu klašu vidusskolai deva 
iespēju darbu turpināt. Par sko-
lotajiem tika pieņemti Marta 
Ozoliņa, Meriberts Gailis, Anna 
Žuka (vēlāk Martinsone) un Zel-
ma Krēģere (vēlāk Zviedre). Sko-
lēnu bija aptuveni 70. Olga Cīrule 
noorganizēja arī pieaugušo kori. 
Kad 1919.  gada janvārī nodibinā-
jās padomju vara, skola pārgāja 
valsts apgādībā. Kad padomju 
vara atstāja valsti, skola pārtapa 
par Pabažu jūrmalas sešu klašu 
pamatskolu. Pēc 1919./20.  mā-
cību gada skolu atstāja M.  Gai-
lis. 1921./22.  mācību gadā nāca 
klāt divi skolotāji  – Anna Līce 
un Aleksandrs Dancītis. Marta 
Ozoliņa un Zelma Krēģere pēc 
apprecēšanās atstāja skolu. Sko-
lā regulāri strādāja pieci līdz seši 
skolotāji. Skolu inspektors Pēteris 
Veģis teica, ka skolotāju saska-
ņotības un saprašanās ziņā skola 
esot pirmajā vietā visā apriņķī. 

Iesākumā skolā bijuši līdz pat 
230  skolēni, tie nākuši no visas 
apkaimes – Bīriņiem, Skultes, Sē-
jas, Ādažiem, Vidrižiem, bet, kad 
tuvumā atvērās citas pamatsko-
las, to skaits nokrita līdz 150.

Šis laiks skolotājas H.  Garan-
ces atmiņās: “Mūsu skolā ne-
bija saglabājies gandrīz nekāda 
inventāra. Klasēs daži veci, gari 
soli, kuros saspiesti sēdējām. No 
lasāmām grāmatām bija paliku-
šas “Jaunības tekas”. Nebija skolas 
grāmatu. Mācījos ar māsu, kas di-
vus gadus par mani vecāka, 2. kla-
sē, brālis – 4.”

Šādi bija pirmie desmit gadi 
Saulkrastu vidusskolas vēstu-
rē. Gadi, kas pagāja veidošanas 
degsmes un Pirmā pasaules kara 
gaisotnē. Nedz skolotāji, nedz 
skolēni droši vien nespēja iedo-
māties, ka vārajam, bet tomēr 
mērķtiecīgajam sākumam sekos 
padomju okupācijas gadi ar pio-
nieriem un Iļjiča ģīmetnēm, gan 
neatkarības atgūšanas skaudrie 
gadi, līdz beidzot iekļaušanās ei-

ropeiskās izglītības sistēmā.
Šobrīd Saulkrastu vidussko-

lā strādā 34  skolotāji un mācās 
339  skolēni, kuri raksta savas 
skolas jauno laiku vēsturi. Daži 
audzēkņu novēlējumi 100  gadu 
jubilejā Saulkrastu vidusskolai.

Sofja Gaidamka (9.a klase): “.. es 
gribu novēlēt savai skolai, lai tā 
paliek vienmēr uzkopta un skais-
ta! Lai skolā vienmēr paliek tik 
draudzīgi, gudri un forši cilvēki, 
skaistas skolotājas!”

Anita Aišpure (9.a klase): “Cil-
vēkam 100 gadi, tas jau ir saulrie-
ta laiks, bet skolai tikai vēl saul-
lēkts. Cilvēki aug, un Tev novēlu 
augt plašumā un augstumā, un 
lai Tev vienmēr apkārt pulcētos 
daudz gudru un labu cilvēku!”

Daniela Krūmiņa (9.a klase): 
“Novēlu dzīvesprieku skolas tel-
pās, izturību tās pamatos un veik-
smi attīstībā!”

Jānis Daukša, Linda Mieze  
(Nepieciešamos materiālus rakstam 
sagatavoja skolotāja Vizma Niedre)

Saulkrastu vidusskolai 100
Pirmie desmit. 1912–1922

Foto: no Saulkrastu vidusskolas arhīva

Olga Cīrule

1913./1914. mācību gada audzēkņi un skolotāji
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1. Apstiprināt Saulkrastu novada Do-
mes budžetu 2012.gadam,  ieņēmumos 
Ls 4  191 435 apmērā,  izdevumos Ls  
4  191 435 apmērā, saskaņā ar pieliku-

miem Nr. 1 un Nr. 2.
2. Apstiprināt Saulkrastu novada Do-
mes speciālo budžetu 2012. gadam, 
ieņēmumos Ls 99 643 apmērā, izde-

vumos Ls 107 985 apmērā, saskaņā ar 
pielikumiem Nr. 3 un Nr. 4.

E. Grāvītis, Domes priekšsēdētājs 

Apstiprināti ar Saulkrastu novada Domes 2012. gada 25. janvāra sēdes lēmumu (prot. Nr. 1 § 42). Izdoti, pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 46. panta pirmo, otro daļu.

Par Saulkrastu novada Domes 2012. gada budžeta 
un speciālā budžeta apstiprināšanu

 Saistošie noteikumi Nr. 1

Pielikums Nr. 1. Saulkrastu novada Domes 2012. gada budžeta ieņēmumi (Ls)

Klasifikācijas kods
Izdevumi pēc valdības 
funkcijām

Budžeta 
plāns 

2011. g.

Budžeta 
izpilde 

2011. g.

Budžeta 
plāns 

2012. g.
01.11.000. Izpildvaras un li-
kumdošanas varas institūcijas

232 867 216 504 250 149

01.72.100. Pašvaldību iekšējā 
parāda procentu nomaksa

136 515 136 455 146 902

01.83.000. Maksājumi 
pašvaldību finanšu izlīdzināša-
nas fondā

266 599 269 042 274 469

01.83.100. Norēķini ar 
pašvaldību budžetiem

60 425 55 698 55 698

tai skaitā: 
Norēķini par citu pašvaldību 
izglītības iestāžu sniegtajiem 
pakalpojumiem

60 425 55 698 55 698

Kopā: 696 406 677 699 727 218
03.11.000. Sabiedriskā kārtība 
un drošība, tiesību aizsardzība, 
glābšanas dienests

130 151 125 963 144 810

03.31.20. Bāriņtiesa 19 884 19 614 21 111
04.73.00. Tūrisma daļa 29 435 22 013 35 137
04.92.000. Pārējie izdevumi, 
kas nav klasificēti citās 
pamatfunkcijās – PVN

7500 7033 7500

04.92.000. Pārējo pakalpoju-
mu ekonomiskā darbība

50 818 46 321 69 034

06.60.000. Dzīvokļu un 
komunālā saimniecība, vides 
aizsardzība

983 090 854 104 884 302

tai skaitā:
Kapu saimniecība 23 158 20 156 23 591
Tautsaimniecība 107 959 94 506 100 645
Dažādu projektu izstrāde, 
līdzdalība projektos

19 319 15 109 24 750

Labiekārtošanas nodaļa 149 889 114 537 206 778
Būvvalde 37 246 29 663 37 280
Darba drošība 7010 3101 6933
Nekustāmā īpašuma nodaļa 51 116 44 242 50 643
06.22. Līdzekļi neparedzētiem 
gadījumiem

2089 70 721

Veicamie darbi: 585 304 532 789 362 961
06.22. Dažādi darbi 
tautsaimniecībā – SKS

3648 2783 4102

06.4. Ielu apgaismošana 
(Elektroenerģija)

35 000 33 777 37 000

06.4. Ielu apgaismes 
remontdarbi,iekārtu iegāde, 
rekonstrukcija

39 746 39 536 59 564

06.22. Atkritumu izvešana 20 897 21 184 25 000
06.22. Luksoforu uzraudzība 1000 853 1000
06.22. Atkritumu izvešana (Cits) 3100 1065 0
06.22. Izgāztuves monitorings 775 774 3658
06.22. Tualešu apkalpošana 1670 1677 1670
Ēku apsaimniekošana 8703 8835 8703
Melorācijas darbi 
Zvejniekciemā

27 000 20 384 0

A. Kalniņa ielas ietves un 
apgaismojuma izbūve

28 050 21 776 60 882

Novadgrāvju uzturēšana 9700 6991 15 000
Melorācijas sistēmu 
būvniecība

48 300

Ugunsdzēsības hidrantu 
uzturēšana

0 3622

Ceļu un ielu uzturēšana, 
apsaimniekošana un remonts

9464 2 231 30 000

Saulkrastu slimnīca 18 000 18 000 0
Iepirkumu drošības nauda 10 000
Projekts “Pludmales
 labiekārtošana”

179 680 183 254 2928

Projekts ”Dabas 
zinātņu kabineti” 

32 890 32 496 0

Projekts  “Skolu informati-
zācija”

17 870 0 17 866

Projekts “Sociālās dzīvojamās 
mājas Ķīšupe 14 uzlabošanas 
pasākumi”

32 017 30 772 0

Pielikums Nr. 2 saistošajiem noteikumiem Nr. 1.  
Saulkrastu novada Domes 2012. gada budžeta 
ieņēmumi (Ls)

Klasifikācijas kods, nodokļa 
nosaukums

Budžeta 
plāns 

2011. g.

Budžeta 
izpilde 

2011. g.

Budžeta 
plāns 

2012. g.
Tiešie nodokļi
1.110.00. Iedzīvotāju ienākuma 
nodoklis

1 928 221 2 119 440 2 079 917

1.110.00. Iedzīvotāju ienākuma 
nodoklis par iepriekšējo gadu

20 638 23 022

4.111.00. Nekustāmā īpašuma 
nodoklis par zemi

429 803 388 456 483 414

4.1111. Nekustamā īpašuma 
nodokļa par zemi kārtējā saimnie-
ciskā gada ieņēmumi (nākamie 
periodi)

2131

4.112.00.  Nekustamā īpašuma 
nodoklis par iepriekšējiem 
gadiem par zemi

29 306 38 507 38 607

4.121.00. Nekustāmā īpašuma 
nodoklis par ēkām un būvēm

176 613 166 939 179 840

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

837

4.122.00. Nekustamā īpašuma no-
doklis par iepriekšējiem gadiem 
par ēkām un būvēm

15 627 35 280 12 683

Kopā tiešie nodokļi 2 600 208 2 774 612 2 794 461
Nodokļi atsevišķām precēm un 
pakalpojumu veidiem

8820 9035 9035

 5.410.00. Azartspēļu nodoklis 8820 9035 9035
Kopā nodokļu ieņēmumi 2 609 028 2 783 647 2 803 496
Nenodokļu ieņēmumi 25 122 29 168 26 717
8.622.00. Procentu ieņēmumi par 
kontu atlikumiem 

500 893 1000

Pašvaldību nodevas un kancelejas 
nodevas

10 550 6314 8950

9.420.00. Valsts nodeva par 
apliecinājumiem un citu funkciju 
pildīšanu bāriņtiesās

800 673 800

9.450.55. Valsts nodeva dzimtsa-
rakstiem

500 388 500

09.460. Valsts nodeva par speciālu 
atļauju (licenču) izsniegšanu

60 100

09.490. Pārējās valsts nodevas 700 540 600
9.500. Pašvaldību nodevas:
9.511.00. Nodeva par pašvaldības 
izstrādāto oficiālo dokumentu un 
apliecinātu to kopiju saņemšana

100 7 100

9.512.01. Pašvaldības nodeva 
publiskiem pasākumiem

500 50 500

9.514.00. Nodeva par tirdzniecību 
publiskās vietās

1500 490 1000

9.517.00. Nodeva par reklāmas 
izvietošanu publiskās vietās

800 430 700

9.521.00. Nodeva par būvatļaujas 
saņemšanu

5500 3653 4500

9.529.00. Pārējās nodevas, ko 
uzliek pašvaldība

50 4 50

9.920.00.  Valsts nodevas - pārējās 100 19 100
Naudas sodi 14 072 21 962 16 767
10.140.01. Naudas sodi, par CSDD 
pārkāpumiem

6000 4570 5500

10.140.02. Naudas sodi, ko uzliek 
par laikā nesamaksāto NĪN

7922 16 915 10 767

10.140.03. Naudas sodi, ko uzliek 
administratīvā komisija

150 477 500

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

10 000

20 0 0
13.320. Ieņēmumi no IIN un ĪN 
pamatp. kapitalizācijas

20

Valsts budžeta transferti 921 022 976 702 500 330
18.610.02. Mērķdotācijas mūzikas 
un mākslas skolai

79 702

18.610.03. Mērķdotācijas brīvpus-
dienu nodrošināšanai

7363 7334

18.610.04. Mērķdotācijas no Izglī-
tības ministrijas interešu izglītības 
pedagogu algām

21 711 51 724 13 999

18.610.05. Mērķdotācijas mācību 
literatūrai

482 482

18.610.08. Mērķdotācija vēstrures 
un angļu valodas mācību 
literatūrai

484 730

18.610.07. Mērķdotācijas 5–6 g. v. 
apm. pedagogiem

41 224 41 224 28 928

18.610.06 Mērķdotācijas 5–6 g. v. 
mācību līdzekļiem

1410 1410

18.620.04. Mērķdotācijas no Izglī-
tības ministrijas pedagogu algām

482 796 482 796 301 080

18.620.02.    
Valsts dotācijas dzīvokļiem

4500 18 157

18.620.01.
Mērķdotācija teritorijas 
plānošanai

0

18.620.04
Mērķdotācijas sociāliem 
pabalstiem
18.620.07.
Mērķdotācijas bibliotēkām 
(internets)

0 484

18.690.02.
Pārējie transferti – sociālā
 rehabilitācija

1000 1000

18.690.03.
Pārējie transferti – 
energoefektivitāte
18.690.04.
Pārējie transferti – Kultūras nams

123 597 123 597

18.8.1.100.
Uzturēšanas izdevumi ES struktūr-
fondu fin. projektu īstenošanai

182 987 190 800

18.8.1.200.
Kapitālo izdevumu transferti  ES 
finansējuma daļa

30 810 30 174

18.821.
Uzturēšanas izdevumi transferti 
ES (NVA ESF projekts “Atbalsts 
bezdarba gadījumā”)

22 658 25 725

18.822.
Kapitālo izdevumu transferti 
pašvaldību budžetā par valsts 
budžeta finansējuma daļu ES 
struktūrfondu finansēto projektu 
īstenošanai

0 1065 0

21.150.
ES līdzfinansējums Kohēzijas un 
ES struktūrfonadu īstenošanai

76 621

Pašvaldību budžetu transferti 85 251 100 209 110 000
Ieņēmumi pašvaldību budžetā no 
citām pašvaldībām

85 251 100 209 110 000

19.210.00. Ieņēmumi izglītības 
funkciju nodrošināšanai

85 251 100 209 110 000

Budžeta iestāžu ieņēmumi 75 447 74 723 103 822
21.352.01. Ieņēmumi no vecāku 
maksām

26 000 26 870 28 400

21.352.02. Ieņēmumi no “Rūķu 
mājas” maksām

5500 4797 5000

21.352.03. Vecāku līdzfinansējums 450 800 500
Vecāku finansējums VJMMS 26 720
21.379.02. Ieņēmumi no doku-
mentu noformēšanas – Dome

2000 3 667 3500

21.379.03. Dokumentu noformē-
šana, pakalpojumi – bibliotēkā

400 357 400

21.379.04. Ieņēmumi par doku-
mentu izsniegšanu – būvvalde

300 697 600

21.379.05. Ieņēmumi par izziņu 
izsniegšanu

10 40 40

21.381.01. Ieņēmumi par telpu īri 6100 5634 4652
21.381.02. Saulkrastu vidusskolas 
telpu īre

0 400

21.381.06. Zvejniekciema sporta 
zāles īre

100 0 0

21.384.00. Ieņēmumi par zemes 
nomu

15 917 17 756 17 390

21.389.02. Bankomāta vietas īre 720 720 720
21.389.20. Ieņēmumi par maksas 
autostāvietu

2049 0

21.394.00. Ieņēmumi par dzīvokļu 
un komunālajiem pakalpojumiem

150 180 200

21.399.01. Koku ciršanas atļauja 900 309 500
21.399.02. Kapu vieta 1500 1342 1500
21.399.03. Apbedīšanas pakal-
pojumi

4200 3714 4100

21.399.05. Maksas pakalpojumi 
dzimtsarakstu nodaļa

1000 715 1000

21.399.06. Maksas pakalpojumi 
TIC

200 51 500

21.399.07
Pārējie maksas pakalpojumi

500 121 500

21.4.9.900.
Pārējie nekvalificētie pašu 
ieņēmumi (PVN)

7451 6953 7200

Kopā ieņēmumi: 3 715 890 3 974 449 3 544 365

F400
Aizņēmumi

251 465 102 916 143 711

F2101
Naudas līdzekļi

453 084 503 359

Pavisam ieņēmumi: 4 420 439 4 077 365 4 191 435

E. Grāvītis , Domes priekšsēdētājs 9. lpp. 

Projekts  “Speciālistu piesaiste” 9250 15 923 5429
Projekts “Attīstības 
programmas izstāde”

10 760 4 463 6296

Projekts “Rotaļu laukums” 19 080 16 692 0
Projekts “Ambulatorās 
veselības aprūpes infrastruk-
tūras uzlabošana Saulkrastu 
slimnīcā”

14 136 14 136 0

Projekts “Zivju resursu 
aizsardzība”

953 954

Projektu “Skeitparka izveide 
Zvejniekciemā” un “ “Saules-
puķe” sniegto pakalpojumu 
pilnveidošana” 
līdzfinansējuma daļa

8960

Saulkrastu novada teritorija 
plānojuma izstrāde

5 181 0 12 980
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Vispārīgie noteikumi 
1.1. Saistošie noteikumi (turp-
māk  – Noteikumi) nosaka kārtī-
bu, kādā tiek piemērots nekusta-
mā īpašuma nodoklis atsevišķiem 
nekustamā īpašuma nodokļa ob-
jektiem Saulkrastu novada paš-
valdībā 2012. gadā. 

Nekustamā īpašuma 
nodokļa ierobežojumu 
piemērošana
2.1. Nekustamā īpašuma nodok-
lis zemei, ja iepriekšējā taksāci-
jas gadā nav mainīts nekustamā 
īpašuma lietošanas mērķis, at-
sevišķi par katru zemes vienību 
2012.  gadā nedrīkst pārsniegt 
iepriekšējam taksācijas gadam 
aprēķināto nodokļa apmēru (ne-
ņemot vērā atvieglojumus) vairāk 
kā par 25 %.

Ar nekustamā īpašuma 
nodokli netiek apliktas 
dzīvojamo māju palīgēkas
3.1. Dzīvojamo māju palīgēkas, kas 
netiek izmantotas saimnieciskās 
darbības veikšanai, izņemot ga-

rāžas, ar nekustamā īpašuma no-
dokli 2012. gadā netiek apliktas.

Ar nekustamā īpašuma 
nodokli netiek apliktas 
inženierbūves – laukumi
Ar nekustamā īpašuma nodokli ne-
tiek apliktas inženierbūves  – lau-
kumi, kas tiek izmantoti kā trans-
portlīdzekļu maksas stāvlaukumi. 

Ar nekustamā īpašuma 
nodokli tiek apliktas vidi 
degradējošas, sagruvušas 
vai cilvēku drošību 
apdraudošas būves
5.1. Ar nekustamā īpašuma nodokli 
tiek apliktas būves, kas klasificētas 
kā vidi degradējošas, sagruvušas 
vai cilvēku drošību apdraudošas 
būves – 3 procentu apmērā no bū-
vei piekritīgās zemes kadastrālās 
vērtības, sākot ar nākamo mēnesi 
pēc būves klasificēšanas attiecīgajā 
būvju kategorijā.
5.2. Lēmumu pa būves klasificēša-
nu kā vidi degradējošu, sagruvušu 
vai cilvēku drošību apdraudošu 
būvi vai par attiecīgā statusa at-

celšanu pieņem Dome.
5.3. Nekustamā īpašuma nodokļa 
pārrēķinu par būvi likumā “Par 
nekustamā īpašuma nodokli” no-
teiktajā kārtībā veic sākot ar nā-
kamo mēnesi pēc lēmuma par šo 
noteikumu 5.2.  punktā minētās 
būves statusa atcelšanu.

Nekustamā īpašuma 
nodokļa maksāšanas 
paziņojuma piespiedu 
izpildes termiņš 2012. gadā
6.1. Nodokļa maksāšanas paziņo-
juma piespiedu izpilde uzsākama 
ne vēlāk kā 5 gadu laikā no no-
dokļa samaksas termiņa iestāša-
nās brīža.

Noslēguma jautājumi
Noteikumi stājas spēkā nākamajā 
dienā pēc to parakstīšanas. No-
teikumu pilns teksts publicējams 
informatīvā izdevumā “Saulkras-
tu Domes Ziņas” un Saulkrastu 
pašvaldības vietnē internetā. 

E. Grāvītis 
Domes priekšsēdētājs 

Šie saistošie noteikumi nosaka 
kārtību par nekustamā īpašuma 
nodokļa aprēķināšanu 2012.  tak-
sācijas gadā. 

Saistošie noteikumi (turp-
māk  – Noteikumi) nosaka kārtī-
bu, kādā tiek piemērots nekusta-
mā īpašuma nodoklis atsevišķiem 
nekustamā īpašuma nodokļa ob-
jektiem Saulkrastu novada paš-
valdībā 2012. gadā:

• nosaka 25  % nekustamā īpa-
šuma nodokļa pieauguma ie-
robežojuma saglabāšanu zemei 
2012.  taksācijas gadā, lai strauji 
nepalielinātu dzīvojamo māju 
apbūves īpašniekiem nekustamā 
nodokļa maksu;

• ar nekustamā īpašuma no-
dokli tiek apliktas būves, kas 
klasificētas kā vidi degradējošas, 
sagruvušas vai cilvēku drošību 
apdraudošas būves – 3 procen-
tu apmērā no būvei piekritīgās 

zemes kadastrālās vērtības. No-
teiktā kārtība veicinās nodokļa 
maksātājus sakārtot savus nekus-
tamos īpašumus;

• ar nekustamā īpašuma nodok-
li netiek apliktas dzīvojamo māju 
palīgēkas, kas netiek izmantotas 
saimnieciskās darbības veikšanai, 
izņemot garāžas. Iedzīvotāji nepie-
ciešamības gadījumā varēs sakārtot 
Nekustamā īpašuma valsts kadas-
tra informācijas sistēmā reģistrētos 
datus, piemēram, dzēst no reģistra 
dabā neeksistējošas būves;

• ar nekustamā īpašuma no-
dokli netiek apliktas inženierbū-
ves – laukumi, kas tiek izmantoti 
kā transportlīdzekļu maksas stāv-
laukumi; 

• noteikti nekustamā īpašuma 
nodokļa maksāšanas paziņojuma 
piespiedu izpildes termiņi.

Saistošie noteikumi palielinās 
pašvaldības budžeta ieņēmumus 

nekustamā īpašuma nodokļu ie-
kasējuma ziņā vairāk kā par Ls 
67 084.

Saistošo noteikumu izpildes 
nodrošināšanai nav nepieciešams 
veidot jaunas pašvaldības institū-
cijas, darba vietas vai paplašināt 
esošo institūciju kompetenci.

Sabiedrības mērķgrupa, uz 
kuru attiecināms grozījumu sais-
tošo noteikumu tiesiskais regu-
lējums, ir Saulkrastu novada no-
dokļu maksātāji. 

Nekustamā īpašuma nodokļa 
atvieglojumi tiks piešķirti veicot 
aprēķinu. 

Sagatavojot saistošo noteiku-
mu grozījumu projektu, pārrunas 
ar sabiedrības pārstāvjiem netika 
veiktas, jo tie labvēlīgi ietekmē 
nodokļa maksātājus.

E. Grāvītis 
Domes priekšsēdētājs 

Izdarīt Saulkrastu novada Domes 
2010.  gada 29.  septembra saisto-
šajos noteikumos Nr. 18 “Par soci-
ālo pakalpojumu saņemšanas un 
samaksas kārtību Saulkrastu no-
vadā” (turpmāk tekstā noteikumi) 
šādus grozījumus:

• aizstāt noteikumu tekstā vār-
dus “Ģimenes atbalsta centrs” 
(attiecīgā locījumā) ar vārdiem 
“Bērnu un jauniešu dienas centrs” 
(attiecīgā locījumā);

• šie saistošie noteikumi stājas 
spēkā nākamajā dienā pēc to pub-

licēšanas bezmaksas informatīva-
jā izdevumā “Saulkrastu Domes 
Ziņas”.

E. Grāvītis 
Domes  

priekšsēdētājs 

Saistošie noteikumi Nr. 2

Par nekustamā īpašuma nodokli 
2012. gadā Saulkrastu novada pašvaldībā
Apstiprināti ar Saulkrastu novada Domes 2012. gada 25. janvāra lēmumu (protokols Nr. 1 § 17). Izdoti sa-

skaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 46. pantu, likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 1. panta otrās daļas  
9.1 punktu, 3. panta 1.4 daļu, Pārejas noteikumu 40. punktu un 41. punktu.

Saistošo noteikumu “Par nekustamā īpašuma nodokli 2012. gadā Saulkrastu novada 
pašvaldībā” paskaidrojuma raksts

Saistošie noteikumi Nr. 14
Grozījumi Saulkrastu novada Domes saistošajos noteikumos Nr. 18

“Par sociālo pakalpojumu saņemšanas un 
samaksas kārtību Saulkrastu novadā”
Apstiprināti ar Saulkrastu novada Domes 2011.  gada 28. decembra sēdes lēmumu (prot. Nr. 24, § 24).
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 43. panta pirmo daļu, “Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzī-
bas likuma” 3. panta trešo daļu.

 8. lpp.

Dotācija SIA “Saulkrastu komunālserviss” 54 234 54 234
Maksas autostāvietas izveide 2500 0 0
08.20.000. Brīvais laiks, sports, kultūra 688 167 536 668 594 167
tai skaitā:
08.21.000. Biblioteka 44 213 41 640 46 233
08.23.000. Dotācija pašvaldības aģentūrai 
“Saulkrastu kultūras un sporta centrs”

307 493 307 493 397 805

Projekts “Kultūras nams” 330 031 181 105 143 711
Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvalde 6430 6430 6418
09.000.  Izglītība 1 249 157 1 205 225 1 190 257
tai skaitā:
09.10.000. PII “Rūķītis” 274 538 261 360 282 449
“Rūķu māja” 15 409 9 393 13 835
Kompensācija bērnu vecākiem 12 350
09.23.000. Saulkrastu vidusskola  130 777 131 559 166 549
09.23.000. Zvejniekciema vidusskola 145 621 139 639 162 296
Mērķdotācijas pedagogiem 529 027 526 557 301 080
tai skaitā:
Saulkrastu vidusskola 278 684 272 471 159734
Zvejniekciema vidusskola 250 343 254 086 141346
Brīvpusdienas 7803 7234 570
Saulkrastu vidusskola 5047 4594
Zvejniekciema vidusskola 2756 2640
09.11.000. Mērķdotācijas 
5–6 gad. apm. pedagogiem

44 064 43 576 28 928

tai skaitā: 28928
Saulkrastu vidusskola 4319 4246
Zvejniekciema vidusskola 2666 2658
Bērnu dārzs 37 079 36 672
09.51.000. Vidzemes jūrmalas 
Mūzikas un mākslas skola

76 050 68 850 183 599

Valsts mērķdotācija 0 79 702
Vecāku finansējums 26 720
Citu pašvaldību finansējums 9000
Dotācijas 76 050 68 850 68 177
09.82.000. Ārpusskolu nodarbības 23 492 14 859 13 999
tai skaitā:
Saulkrastu vidusskola 11 982 9052 7427
Zvejniekciema vidusskola 11 510 5807 6572
09.21.00. Mācību grāmatu 
iegāde vēsturei un angļu valodai

484 563 0

Saulkrastu vidusskola 246 365
Zvejniekciema vidusskola 238 198
09.21.00. Mācību grāmatu iegāde 482 238 0
Saulkrastu vidusskola 241 238
Zvejniekciema vidusskola 241 0
09.11.000. Mērķdotācijas: 
mācību līdzekļiem 5–6 gadu vecuma bērniem

1410 1399 0

Saulkrastu vidusskola 145 134
Zvejniekciema vidusskola 92 92
Bērnu dārzs 1173 1173
10.000. Sociālā aizsardzība: 346 466 284 317 322 163
tai skaitā:
10.50.000. NVA ESF projekts 
“Atbalsts bezdarba gadījumā”

22 658 21 827

10.70.000. Pabalsti un palīdzība 
trūcīgajiem iedzīvotājiem

189 809 151 818 195 360

10.70.010. Dzīvojamās 
telpas atbrīvošanas pabalsti

9000 0 0

10.92.000. Sociālā māja 55 384 47 284 52 819
Dotācija sociālajai mājai 4000
10.91.000. Sociālais dienests 63 226 57 910 64 946
10.91.010. Ģimenes atbalsta centrs 6389 5478 5038
Aizņēmumu atmaksa 219 365 219 361 195 736
Pavisam izdevumi 4 420 439 3 998 318 4 191 435

Pielikums Nr. 3 Saistošajiem noteikumiem Nr. 1
Saulkrastu novada Domes 2012. gada speciālā 
budžeta ieņēmumi (Ls)

Plāns  
2011.g.

Faktiskā 
izpilde 

2011.g.

Plāns  
2012.g.

Ieņēmumi no īpašiem mērķiem iezīmētu 
līdzekļu avotiem   95 883 137 496 99 643

tai skaitā:
Privatizācijas fonds   0 0
Dabas resursu nodoklis 2000 2140 2000
Autoceļu fonds 65 593 65 593 44 353
Pārējie ieņēmumi 
t. sk.
• maksājumi par tiesībām lietot atsevišķas 
preces 2990 3890 2990

• Skultes ostas maksas 25 000 65 729 50 000
• PVN    
Bankas procenti 300 144 300
Speciālā budžeta līdzekļu atlikums uz gada 
sākumu 55 759 55 759 94 901

tai skaitā:
Privatizācijas konta atlikums 11 349 11 349 11 349
Dabas resursu nodokļi 4892 4892 11 361
Ostas maksas 6716 6716 53 758
Autoceļu fonda līdzekļi 26 794 26 794 7643
Pārējie ieņēmumi 6008 6008 10 790
Kopā ieņēmumi: 151 642 193 255 194 544

E. Grāvītis, Domes priekšsēdētājs

E. Grāvītis, Domes priekšsēdētājs

10. lpp. 
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28.12.2011. Saistošie noteikumi Nr. 15 

Apstiprināti ar Saulkrastu novada Domes 2011. gada 28. decembra sēdes lēmumu (prot. Nr. 24 § 30). 
Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 4. punktu, 43. panta trešo daļu, Vispārējās izglītības likuma 21. pantu.

I Vispārīgie jautājumi
1.Saistošie noteikumi nosaka:
1.1. kārtību, kādā tiek piešķirta 

un izmaksāta pašvaldības kom-
pensācija (turpmāk – kompen-
sācija) vecākiem, aizbildņiem, 
(turpmāk – vecāki), ja pirmsskolas 
vecuma bērns netiek nodrošināts 
ar vietu Saulkrastu novada paš-
valdības izglītības iestādē, kas īs-
teno pirmsskolas izglītības prog-
rammu (turpmāk – Pirmsskolas 
iestāde), kā arī kārtību, kādā tiek 
atteikta kompensācijas piešķirša-
na vai pārtraukta tās izmaksa;

1.2. kārtību, kā Saulkrastu no-
vada administratīvajā teritorijā 
strādājošās pirmsskolas vecuma 
bērnu aprūpes un izglītības pa-
kalpojumu sniedzēja iestādes, ku-
ras reģistrētas Latvijas Republikas 
Uzņēmumu reģistrā, (turpmāk – 
Privāta iestāde), var iesaistīt paš-
valdības kompensēta pirmsskolas 
izglītības pakalpojuma sniegšanā.

1.3. ka bērns, kurš atbilsto-
ši Saulkrastu novada Domes 
26.08.2009. apstiprināto saistošo 
noteikumu Nr. 17 “Par bērnu re-
ģistrēšanas un uzņemšanas kār-
tību Saulkrastu pirmsskolas izglī-
tības iestādē “Rūķītis”” prasībām 
ir reģistrēts reģistrā uzņemšanai 
Pirmsskolas iestādē, bet viņam 
netiek nodrošināta vieta Pirms-
skolas iestādē līdz iesniegumā 
minētā gada 1.septembrim, bērna 
vecākiem ir tiesības, saglabājot 
bērna reģistrāciju uz vietu Pirms-
skolas iestādē, izmantot Privā-
tu iestādi, saņemot pašvaldības 
kompensāciju šajos noteikumos 
noteiktajā apjomā. 

2. Pašvaldības kompensētu Pri-
vātās iestādes pakalpojumu bēr-
nam nodrošina no pusotra gada 
vecuma.

II Pašvaldības kompensā-
cijas apmērs

3. Pašvaldības kompensācijas 
apmērs ir LVL 75 (septiņdesmit 
pieci lati) mēnesī par Privātās ies-
tādes pakalpojumu saņemšanu 
vienam bērnam.

III Kompensācijas pieprasīša-
nas un piešķiršanas kārtība

4. Tiesības pieprasīt pašvaldī-
bas kompensāciju ir vienam no 
bērna vecākiem, ja:

4.1. bērna un viena no vecākiem 
dzīvesvieta deklarēta Saulkrastu 
novada administratīvajā teritorijā;

4.2. bērns pirms pašvaldības 
kompensācijas pieprasīšanas 
reģistrēts uzņemšanas reģistrā 
Pirmsskolas iestādē un netiek 
nodrošināts ar vietu Pirmsskolas 
iestādē līdz attiecīgajā iesniegu-
mā norādītā gada 1.septembrim;

4.3. bērns nav reģistrēts citas paš-
valdības izglītības iestādē un par šo 
bērnu Saulkrastu novada pašvaldī-
ba neveic attiecīgās pašvaldības pa-
dotībā esošās izglītības iestādes uz-
turēšanas izdevumu finansēšanu.

5. Šo noteikumu 4.punktā no-
rādītā persona uzrāda pasi un ie-
sniedz Saulkrastu novada pašval-
dībā iesniegumu (Pielikums Nr.1) 
par pašvaldības kompensācijas pie-
prasīšanu, kuram pievieno šādus 
dokumentus (uzrādot orģinālus):

5.1. bērna dzimšanas apliecības 
kopiju;

5.2. Bāriņtiesas lēmuma, kas ap-
liecina aizbildnības nodibināšanas 
faktu vai audžuģimenes statusa 
kopiju; 

5.3. izziņu no Privātās iestādes 
par bērna uzņemšanu šajā iestādē.

6. Pēc iesnieguma saņemšanas 
Saulkrastu novada Domes Iz-
glītības, kultūras, sporta un jau-

natnes lietu komiteja izskata un 
pārbauda šo noteikumu 4.1.–4.3. 
punktos norādītos nosacījumus, 
iesniegumam pievienotos doku-
mentus un sniedz atzinumu par 
kompensācijas piešķiršanu vai at-
teikšanu. Viena mēneša laikā pēc 
iesnieguma reģistrēšanas pašval-
dības administrācijā, Saulkrastu 
novada Dome pieņem lēmumu 
par pašvaldības kompensācijas 
piešķiršanu tās pieprasītājam vai 
pieprasījuma noraidīšanu.

7. Pašvaldības kompensāciju 
piešķir uz vienu mācību gadu.

8. Uz Saulkrastu novada Domes 
lēmuma par pašvaldības kompen-
sācijas piešķiršanu pamata, starp 
Saulkrastu novada pašvaldību un 
iesnieguma iesniedzēju ar vienu 
no bērna vecākiem tiek noslēgts 
savstarpējs līgums par pašvaldības 
kompensācijas izmaksas kārtību at-
bilstoši šo noteikumu pielikumā Nr. 
2 pievienotajam līguma paraugam. 

9. Kompensāciju aprēķina ar tā 
mēneša pirmo datumu, kurā pie-
ņemts Domes lēmums un izmak-
sā pēc Līguma noslēgšanas. 

10. Kompensāciju izmaksā Saul-
krastu novada pašvaldības Centra-
lizētā grāmatvedība vienu reizi mē-
nesī, kompensācijas aprēķinam par 
pamatu ņemot bērna vecāku piestā-
dīto Privātās iestādes izrakstīto rē-
ķinu. Kompensācijas norēķins tiek 
veikts, pārskaitot kompensācijas 
summu uz rēķinā norādīto Privātās 
iestādes norēķinu kontu bankā.

IV Lēmums par pašvaldī-
bas kompensācijas pie-
prasījuma noraidīšanu un 
kompensācijas izmaksas 
pārtraukšanas kārtība

11. Saulkrastu novada Dome 
pieņem lēmumu par kompensā-
cijas pieprasījuma noraidīšanu, ja:

11.1. faktiskie apstākļi attiecībā 
uz kompensācijas pieprasītāju 
neatbilst šo saistošo noteikumu 
4. punktā noteiktajām prasībām;

11.2. iesniegumā ir sniegtas ne-
patiesas ziņas;

11.3. nav iesniegti visi šo saisto-
šo noteikumu 5. punktā minētie 
dokumenti.

12. Ja tiek pieņemts lēmums par 
atteikumu piešķirt pašvaldības 
kompensāciju, bērna vecāki ir tie-
sīgi atkārtoti iesniegt iesniegumu 
par kompensācijas pieprasīšanu 
pēc visu lēmumā norādīto trūku-
mu novēršanas. 

13. Saulkrastu novada Dome 
pieņem lēmumu par pašvaldības 
kompensācijas izmaksas pār-
traukšanu: 

13.1. sākot ar dienu, kad bērns 
tiek nodrošināts ar vietu pirms-
skolas iestādē;

13.2. ja pēc lēmuma par kom-
pensācijas piešķiršanu konsta-
tēts, ka iesniegumā par kompen-
sācijas pieprasīšanu ir sniegtas 
nepatiesas ziņas;

13.3. ja tiek konstatēts aizbild-
niecības izbeigšanās fakts vai at-
ņemts audžuģimenes statuss;

13.4. ja vienam no bērna vecā-
kiem, kuram piešķirta pašvaldības 
kompensācija, ar Bāriņtiesas lē-
mumu ir atņemtas bērna aprūpes 
tiesības vai ar tiesas spriedumu ir 
atņemtas aizgādības tiesības; 

13.5. ja bērna vecāki atsakās 
no piedāvātās vietas Pirmsskolas 
iestādē vai viena mēneša laikā no 
Pirmsskolas iestādes paziņojuma 
izsūtīšanas neveic darbības bērna 
reģistrēšanai Pirmsskolas iestādē;

13.6. ja bērna vecāki nav veiku-
ši bērna pārreģistrāciju reģistrā 
bērna uzņemšanai Pirmsskolas 
iestādē un bērns tiek izslēgts no 
reģistra;

13.7. ja iestājies kaut viens no šo 
noteikumu 4.punktā minētajiem 
nosacījumiem, kas liedz personai 
tiesības saņemt pašvaldības kom-
pensāciju.

14. Ja lēmums par pašvaldības 
kompensācijas izmaksas pār-
traukšanu tiek pieņemts uz 13.2 
punktā norādītā iemesla pama-
ta, personai, kurai uz nepatiesu 
ziņu pamata piešķirta pašvaldī-
bas kompensācija, ir pienākums 
atmaksāt viena mēneša laikā sa-
ņemto kompensāciju pašvaldības 
budžetā pilnā apmērā.

15. Kompensācijas izmaksa at-
bilstoši Domes lēmumam par 
pašvaldības kompensācijas iz-
maksas pārtraukšanu tiek pār-
traukta sekojošos termiņos:

15.1. šo noteikumu 13.1. punktā 
paredzētajā gadījumā – ar die-
nu, kad bērnam ir nodrošināta 
Pirmsskolas iestādes pakalpoju-
ma saņemšana;

15.2. šo noteikumu 13.3., 13.4. 
punktos paredzētajā gadījumā –  
ar aizbildniecības izbeigšanās 
dienu, audžuģimenes statusa at-
ņemšanas dienu, aprūpes tiesību 
izbeigšanās un aizgādības tiesību 
atņemšanas dienu;

15.3. šo noteikumu 13.5. punktā 
paredzētajā gadījumā – ar nākošo 
dienu pēc punktā noteiktā viena 
mēneša termiņa iztecēšanas;

15.4. šo noteikumu 13.6. punktā 
paredzētajā gadījumā – ar dienu, 
kad bērns izslēgts no reģistra;

15.5. šo noteikumu 13.7. punktā 
paredzētajā gadījumā – ar nosacī-
juma iestāšanās dienu.

16. Ja šajos noteikumos paredzē-
tie nosacījumi, kas liedz iesniegu-
mu iesniegušajam bērna vecākam 
saņemt pašvaldības kompensāciju, 

nav attiecināmi uz otru no bēr-
na vecākiem, Saulkrastu novada 
Dome uz otra no vecākiem iesnie-
guma pamata, pieņem lēmumu 
par kompensācijas piešķiršanu 
otram no bērna vecākiem vai gro-
zījumu izdarīšanu sākotnējā lē-
mumā (ja apstākļi iestājušies pēc 
lēmuma par kompensācijas pie-
šķiršanu pieņemšanas).

17. Nepamatoti saņemtu kom-
pensāciju (t. i., kompensāciju, kas 
saņemta par periodu pēc 16. punktā 
noteiktajiem termiņiem) kompen-
sācijas saņēmējam ir pienākums 
atmaksāt pašvaldības budžetā. 

18. Pašvaldība bez Domes lē-
muma pārtrauc pašvaldības kom-
pensācijas izmaksu pēc personas, 
kurai ar Domes lēmumu ir pie-
šķirta pašvaldības kompensācija, 
iesnieguma ar atbilstošu lūgu-
mu saņemšanas. Šādā gadījumā 
kompensācijas izmaksa tiek pār-
traukta ar iesniegumā norādīto 
datumu vai gadījumā, ja datums 
nav norādīts – ar iesnieguma sa-
ņemšanas/reģistrēšanas datumu.

V Privāto izglītības iestā-
žu iesaistīšanas kārtība 
pašvaldības kompensēta 
pirmsskolas izglītības pa-
kalpojuma nodrošināšanā

19. Lai nodrošinātu pirmssko-
las izglītības pakalpojuma pie-
ejamību, pašvaldība budžetā šim 
mērķim paredzēto līdzekļu ietva-
ros var kompensēt pirmsskolas 
izglītības pakalpojuma nodroši-
nāšanu Privātās iestādes.

20. Ja pašvaldības budžetā vairs 
netiek paredzēti līdzekļi vai tiek 
samazināts līdzekļu apmērs paš-
valdības kompensētās pirmsskolas 
izglītības pakalpojuma nodrošinā-
šanai Privātās iestādēs, pašvaldība 
pārtrauc pirmsskolas izglītības pa-
kalpojuma kompensēšanu.

VI. Noslēguma jautājumi
21. Saulkrastu novada Do-

mes lēmumu par pašvaldības 
kompensācijas piešķiršanu vai 
kompensācijas pieprasījuma no-
raidīšanu sagatavo rakstveidā ad-
ministratīvā akta formā un pazi-
ņo kompensācijas pieprasītājam. 

22. Saulkrastu novada Domes 
lēmumu par administratīvo aktu 
vai faktisko rīcību var pārsūdzēt 
Administratīvajā rajona tiesā Lat-
vijas Republikas normatīvajos ak-
tos noteiktajā kārtībā.

23. Saistošie noteikumi stājas 
spēkā Latvijas Republikas liku-
mā “Par pašvaldībām” noteiktajā 
kārtībā.

E. Grāvītis,  
Domes priekšsēdētājs

 9. lpp.

Pielikums Nr. 4 Saistošajiem noteikumiem Nr. 1
Saulkrastu novada Domes 2012. gada
 speciālā budžeta izdevumi (Ls)

Plāns 2011. 
gadam

Faktiskā 
izpilde 

2011.g.

Plāns 
2012. 

gadam
Izdevumi no īpašiem mērķiem 
iezīmētu līdzekļu avotiem: 97 708 107 985

Privatizācijas fonds 0 0
t. sk.:
tautsaimniecība 0 0
Dabas resursu nodoklis 3821 600 1500
Ostas maksu izlietojums 1500 18 686 51 789
No pārējiem ieņēmumiem 92 387 87 478 54 696
t. sk.:
70 % zivju fondā (LR Zemkopības 
ministrijas Zivsaimniecības 
pārvalde)

2734 2700

Tautsaimniecība
Ielu un ceļu fonds 92 387 84 744 51 996

Kopā: 97 708 106 764 107 985

E. Grāvītis, Domes priekšsēdētājs

Par pašvaldības kompensāciju izmaksu vecākiem 
(aizbildņiem), kuru bērns netiek nodrošināts ar vietu 
Saulkrastu novada pašvaldības izglītības iestādē 
pirmsskolas izglītības programmas apguvei 
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Par Vidzemes jūrmalas 
Mūzikas un mākslas skolas 
reģistrēšanu Nodokļu 
maksātāju reģistrā
Izslēgt Vidzemes jūrmalas Mū-
zikas un mākslas skolu no Valsts 
ieņēmumu dienesta Nodokļu 
maksātāju reģistra kā patstāvīgu 
nodokļu maksātāju.
Reģistrēt Vidzemes jūrmalas 
Mūzikas un mākslas skolu Valsts 
ieņēmumu dienesta Nodokļu 
maksātāju reģistrā kā Saulkrastu 
novada Domes struktūrvienību.

Par nekustamā īpašuma 
nodokļu parāda piedziņu 
bezstrīda kārtībā

Piedzīt bezstrīda kārtībā 3  fi-
ziskām personām nenomaksāto 
nekustamā īpašuma nodokli ar 
nokavējuma naudu no nekusta-
mā īpašuma.

Par zemes nomas līguma 
noslēgšanu ar SIA “Ainažu 
23 un 25”

Noslēgt ar SIA “Ainažu  23 un 
25”, reģ. Nr. 40003905510, adrese 
Antonijas iela 23, Rīga, LV  1010, 
uz 10 (desmit) gadiem zemes no-
mas līgumu zemes siltumsūkņu 
izbūvei, bērnu rotaļu laukuma 
un gājēju celiņa uzturēšanai par 
Saulkrastu pašvaldības zemes 
īpašuma Ainažu iela 13B, kadastra 
apzīmējums 80130020372, daļas 
4800  m2 platībā nomu, nosakot 
nomas maksu gadā 5,5 % apmērā 
no zemes īpašuma kadastrālās 
vērtības  – Ls 31,68 (trīsdesmit 
viens lats 68 santīmi), 22  % pie-
vienotās vērtības nodokli Ls 6,97 
(seši lati 97  santīmi), kopā gadā 
Ls 38,65 (trīsdesmit astoņi lati 65 
santīmi).

Par notekūdeņu aglomerāci-
jas robežas apstiprināšanu

Apstiprināt SIA “BaltLine Glo-
be” noteikto Saulkrastu notek-
ūdeņu aglomerācijas robežu, kas 

izstrādāta ūdenssaimniecības 
attīstības projektu vajadzībām, 
aktivitātes “Ūdenssaimniecības 
infrastruktūras attīstība aglome-
rācijās ar cilvēku ekvivalentu lie-
lāku par 2000” ietvaros.

Par Saulkrastu novada 
domes saistošo noteikumu 
“Par nekustamā īpašuma 
nodokli 2012. gadā Saulkras-
tu novada pašvaldībā”
apstiprināšanu 

Apstiprināt saistošos notei-
kumus “Par nekustamā īpašuma 
nodokli 2012.  gadā Saulkrastu 
novada pašvaldībā”.

Noteikumi stājas spēkā nāka-
majā dienā pēc to parakstīšanas.

Par īpašuma zemes 
ierīcības projekta izstrādi

1. Atļaut izstrādāt nekustamā 
īpašuma “Jaunbāžas”, Saulkrastu 
pagasts, Saulkrastu novads (ka-
dastra apzīmējums 80330030467) 
zemes ierīcības projektu.

2. Apstiprināt zemes ierīcības 
projekta darba uzdevumu.

Par īpašuma zemes 
ierīcības projekta izstrādi

1. Atļaut izstrādāt nekustamo 
īpašumu Laivu iela 1 (kadastra 
apzīmējums 80330011129), Lai-
vu iela  2 (kadastra apzīmējums 
80330011128), Laivu iela 3 (kadas-
tra apzīmējums 80330011132) un 
Laivu iela (kadastra apzīmējums 
80330010395), Zvejniekciems, 
Saulkrastu novads, zemes ierīcī-
bas projektu.

2. Apstiprināt zemes ierīcības 
projekta darba uzdevumu.

Par nekustamā īpašuma 
nodokļa atvieglojuma 
piemērošanu

Piemērot nekustamā īpašuma 
nodokļa atvieglojumu par nekusta-
mo īpašumu 4 personām 50 % ap-
mērā un 5 personām 90 % apmērā.

Par detālplānojuma izstrā-
des sākšanu zemes gabalam 
Tallinas ielā 7A, Zvejniek-
ciemā

1. Sākt detālplānojuma izstrādi 
īpašumam Tallinas ielā 7A, Zvej-
niekciemā, Saulkrastu pagastā, 
Saulkrastu novadā (kadastra nr. 
8033 001 0974).

2. Apstiprināt detālplānojuma 
darba uzdevumu.

3. Par detālplānojuma izstrādes 
vadītāju apstiprināt būvvaldes va-
dītāju Līgu Pilsētnieci.

4. Noslēgt līgumu par detālplā-
nojuma izstrādes finansēšanu ar 
detālplānojuma izstrādes ierosi-
nātāju, zemes gabala Tallinas ielā 
7A, Zvejniekciemā, Saulkrastu 
pagastā, Saulkrastu novadā īpaš-
nieku SIA “Saulkrastu nams” divu 
nedēļu laikā no lēmuma spēkā 
stāšanās diena.

Par papildu maksas 
pakalpojumu ieviešanu 
Saulkrastu Tūrisma 
informācijas centrā

Izdarīt papildinājumus Saul-
krastu Tūrisma informācijas 
centra maksas pakalpojumu sa-
rakstā (apstiprināts ar 27.04.2011. 
domes sēdes lēmumu (prot. Nr. 9 
§76):

1. samaksa par sabiedriskās tu-
aletes apmeklējumu – Ls 0,20 (t. 
sk. PVN);

2. vienreizējās lietošanas au-
tiņu, kabatlakatiņu un higiēnas 
pakešu tirdzniecība;

3. pēc TIC pasūtījuma izgatavo-
tu suvenīru ar Saulkrastu novada 
simboliku tirdzniecība.

Par VJMMS reglamenta par 
mācību līdzfinansējumu ap-
stiprināšanu

Apstiprināt Vidzemes jūrmalas 
Mūzikas un mākslas skolas reg-
lamentu par mācību līdzfinansē-
jumu 2011./2012. mācību gadam 
jaunā redakcijā.

Par priekšfinansējuma  
nodrošināšanu projek-
ta “Energoefektivitātes 
paaugstināšana Saulkrastu 
novada publiskajā apgais-
mojumā” īstenošanai. 

Priekšfinansēt projektu “Ener-
goefektivitātes paaugstināšana 
Saulkrastu novada publiskajā ap-
gaismojumā” par kopējo projekta 
summu Ls 252 791,95. 

Priekšfinansējuma nodrošinā-
šanai ņemt aizņēmumu Valsts 
Kasē kopējās projekta summas 
apjomā – Ls 252 791,95. 

Par Saulkrastu novada 
Domes saistošo noteikumu 
“Par Saulkrastu novada 
pašvaldības autoceļu  
uzturēšanas klasēm”  
apstiprināšanu 

Apstiprināt Saulkrastu nova-
da Domes saistošos noteikumus 
“Par Saulkrastu novada pašval-
dības autoceļu uzturēšanas kla-
sēm”.

Apstiprinātos Saulkrastu no-
vada Domes saistošos noteiku-
mus un to paskaidrojuma raks-
tu triju darba dienu laikā pēc 
to parakstīšanas rakstveidā un 
elektroniskā veidā nosūtīt atzi-
numa sniegšanai Vides aizsar-
dzības un reģionālās attīstības 
ministrijai.

Saistošie noteikumi stājas spēkā 
nākamajā dienā pēc to publicēša-
nas bezmaksas informatīvajā izde-
vumā “Saulkrastu Domes Ziņas“.

Par Pašpatēriņa zvejas tiesī-
bu nomas izsoles nolikuma 
apstiprināšanu un izsoles 
komisijas apstiprināšanu

Apstiprināt Pašpatēriņa zvejas 
tiesību nomas izsoles nolikumu. 

Apstiprināt pašpatēriņa zvejas 
tiesību nomas izsoles komisiju 4 
locekļu sastāvā:

1. komisijas priekšsēdētājs: 
Saulkrastu novada deputāts And-

ris Silavnieks;
2. komisijas loceklis: Nekus-

tamo īpašumu speciālists Artis 
Blankenbergs;

3. komisijas loceklis: Jūras un 
iekšējo ūdeņu pārvaldes vecākais 
inspektors Jānis Brants;

4. komisijas locekle sekretāre: 
Iepirkumu komisijas sekretāre 
Daina Kučeruka.

5. Uzdot izsoles komisijas 
priekšsēdētājam 10.02.2012. rīkot 
pašpatēriņa zvejas tiesību nomas 
izsoli.

Par Saulkrastu novada Do-
mes 2012. gada budžeta un 
speciālā budžeta apstipri-
nāšanu

Pieņemt iesniegto saistošos 
noteikumus “Par Saulkrastu no-
vada Domes 2012. gada budžeta 
un speciālā budžeta apstiprinā-
šanu”.

Saistošos noteikumus triju 
dienu laikā rakstveidā un elek-
troniskā veidā nosūtīt Vides aiz-
sardzības un reģionālās attīstības 
ministrijai zināšanai.

Saistošie noteikumi stājas spē-
kā nākošajā dienā pēc to paraks-
tīšanas un tie ir brīvi pieejami 
Saulkrastu novada Domes ēkā.

Janvārī Saulkrastu Pašvaldības 
policijas darbinieki aizturēja 
5  personas. Par atrašanos sa-
biedriskā vietā alkohola reibumā 
aizturētas 2  personas. Viens aiz-
turētais tika nogādāts savā dzī-
vesvietā, bet viens nodots Ātrās 
medicīniskās palīdzības aprūpē.

11.01.2012. aizdomās par zā-
dzību no privātīpašuma aizturē-
tas un nogādātas Valsts policijas 
RRPP Saulkrastu iecirknī tālāku 
darbību veikšanai trīsas personas, 
no kurām viens ir 1998. gadā dzi-
mis jaunietis.

22.01.2012. par iebraukšanu ar 
automašīnu dabas parka “Piejūra” 
teritorijā sastādīts administratīvā 
pārkāpuma protokols un nosūtīts 
izskatīšanai uz Lielrīgas reģionālo 
vides pārvaldi.

Ņemot vērā auksto laiku, at-
gādinu, ka nepiemērots apģērbs, 
kā arī atrašanās ārā alkohola rei-
bumā var izraisīt ķermeņa daļu 

apsaldējumus vai visa ķermeņa 
atdzišanu (hipotermiju). 

Atdzišana var iestāties, ja būtiski 
pazeminās ķermeņa temperatūra, 
ilgstoši atrodoties aukstumā ārā 
vai aukstā ūdenī. Visjutīgākie pret 
siltuma zudumu ir bērni un vecāka 
gadagājuma cilvēki. Arī alkohola 
lietošana palielina nosalšanas risku.

Aizsalušas upes, dīķi un citas 
ūdenskrātuves nav droša virsma, 
lai pārvietotos, slidotu, spēlētu 
hokeju u. tml. 

Neatstājiet bērnus bez uzrau-
dzības ūdenskrātuvju tuvumā!

Nepaejiet vienaldzīgi garām 
uz ielas guļošiem cilvēkiem!

Nepieciešamības gadījumā 
informējiet Saulkrastu novada 
Pašvaldības policiju pa tālruni 
67142525 vai zvaniet 110.

V. Kalniņš, 
Saulkrastu Pašvaldības policijas 

priekšnieks

• Andris Dulpiņš Katra mēneša pirmās nedēļas pirmdienā no 9.00 līdz 11.00 Zvejniekciema vidusskolā
• Līga Vaidere Katra mēneša pēdējās nedēļas pirmdienā no 10.00 līdz 12.00 Saulkrastu novada Domes ēkā, 
51. telpā (ieeja no Ceremoniju zāles puses)
• Armands Krūmiņš  Katra mēneša otrās nedēļas trešdienā no 12.00 līdz 14.00 Saulkrastu novada Domes 
ēkā, 51. telpā (ieeja no Ceremoniju zāles puses)
• Santa Ancāne Pirmdienās no 11.00 līdz 13.00 Saulkrastu slimnīcā, Ainažu 34
• Ilze Pētersone Pirmdien, 27. februārī, no 15.00 līdz 17.00 Saulkrastu novada Domes ēkā, 51. Telpā (ieeja no 
Ceremoniju zāles puses); mob. tālr.: 29107084, e-pasta adrese: ilze.petersone4x4@inbox.lv
• Selga Osīte Katra mēneša otrās nedēļas otrdienā no 9.00 līdz 11.00 Raiņa iela 2a
• Guna Lāčauniece Katra mēneša pirmās nedēļas otrdienā no 8.00 līdz 17.00 Zvejniekciema vidusskolā; 
mob. tālr.: 26357992
• Artūrs Ancāns Katra mēneša pēdējā trešdienā no 13.00 līdz 15.00 Saulkrastu novada Domes ēkā, 51. telpā 
(ieeja no Ceremoniju zāles puses); mob. tālr.: 22079570
• Ervīns Grāvītis Pirmdienās no 11.00 līdz 12.00 un 13.00 līdz 18.00 Saulkrastu novada Domes ēkā, 2. stāvā, 
202. kab.
• Normunds Līcis Pirmdienās no 11.00 līdz 12.00 un 13.00 līdz 18.00 Saulkrastu novada Domes ēkā, 2. stā-
vā, 208. kab.
• Daiga Buša Katra mēneša otrās nedēļas pirmdienā no 10.00 līdz 12.00 Raiņa ielā 7
• Andris Silavnieks Katra mēneša pirmās nedēļas pirmdienā no 16.00 līdz 18.00 “CATA” telpās,  
Akācijas ielā 7
• Normunds Starpcāns Katra mēneša pirmajā pirmdienā no 16.00 līdz 18.00 Saulkrastu novada Domes 
ēkā, 51. telpā (ieeja no Ceremoniju zāles puses); mob. tālr.: 26376551
• Māris Vītols Katra mēneša otrās nedēļas pirmdiena no 16.00 līdz 18.00 Saulkrastu novada Domes ēka, 
51. telpā (ieeja no Ceremoniju zāles puses)
• Guntars Zonbergs Katra mēneša trešajā trešdienā no 16.00 līdz 18.00 Saulkrastu novada Domes ēkā, 
51. telpā (ieeja no Ceremoniju zāles puses)

Par Pašvaldības policijas 
paveikto janvārī

Domes sēdes lēmumi (25.01.2012.)

Ar pilnu Domes lēmumu 

tekstu (ievērojot Fizisko 

peronu datu aizsardzības 

likumā noteikto) var 

iepazīties Saulkrastu novada 

Domes vietnē 

www.saulkrasti.lv, sadaļā 

“Domes lēmumi”.

Nākamā ikmēneša Domes 

sēde paredzēta trešdien, 

29. februārī, plkst. 15.00 

Saulkrastu novada Domē, 

Raiņa ielā 8.

Saulkrastu novada Domes deputātu 
pieņemšanas laiki



“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.
Tirāža: 3000 eksemplāri.

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

Par ievietotās informācijas precizitāti 
atbild raksta autors. Rakstu saturs ne 
vienmēr pauž Domes viedokli.
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Janvārī Saulkrastu 
novada Dzimtsarakstu 
nodaļā reģistrēti

Monta Mušperte,
Amēlija Odiņa,
Paula Svilāne
Sveicam jaunos saulkrastiešus  
un viņu vecākus!

Saulkrastu novada  
Dome sirsnīgi sveic  
nozīmīgajā jubilejā

Larisu Lecko,
Gvido Kaljo,
Cildu Staltmani,
Ināru Mudīti Jorniņu,
Jāni Behmani,
Birutu Zariņu,
Eiženiju Brinkmani,
Agitu Zalpeteri,
Birutu Vinteri,
Augustu Tidriķi,
Dzintru Jenču,
Gundru Dianu Grinfeldi,
Gaļinu Boni,
Rutu Vilciņu,
Grigoriju Jevpolovu,
Intu Vītolu,
Astrīdu Mitriķi,
Viktoru Milleru,
Askoldu Juri Hermani,
Dainu Reinsoni,
Ilgu Ozolkāju,
Mārtiņu Kukemilku,
Oļgertu Dumbrāju,
Andreju Dalderi,
Andri Eduārdu Bringinu,
Ludmilu Latkovu,
Mudīti Bušu,
Svetlanu Aleksejevu,
Juri Potjanku,
Juriju Kuzinu,
Sofiju Grabuli

Saulkrastu novada Dome 
izsaka līdzjūtību aizsaulē 
aizgājušo tuviniekiem

Edvīns Voldemārs Vasariņš
22.08.1920.–30.12.2011.
Leonora Skrima
28.01.1930.–8.01.2012.
Vladislavs Kukjānis
3.09.1943.–14.01.2012.
Vitālijs Hoļimenkovs
26.07.1959.–23.01.2012.
Larisa Ruskule
9.01.1918.–25.01.2012.
Maija Bērziņa
25.04.1930.–28.01.2012.
Viktors Pūtelis
1.12.1936.–30.01.2012.

Pateicība
Kad kopdzīvē 55 gadus esam viens otru mīlējuši, balstījuši 

un pacietuši, sirsnīgi pateicamies Dzimtsarakstu nodaļas 
vadītājai Melderes kundzei un Domes priekšsēdētājam 
Grāvīša kungam par apciemojumu un godināšanu smaragda 
kāzu jubilejā.

Par šo jauko tradīciju, protams, pateicamies visam 
Saulkrastu Domes kolektīvam un novēlam visiem veselību un 
veiksmi 2012. gadā!

Zelma un Voldemārs Valpēteri

Pasākumu kalendārs

10. februārī 18.00 k/n “Zvejniek-
ciems” Vairas Cīrules izstādes 
“Ziema.. Logs.. Aizkars.. Zied 
puķes!” atklāšana. Ikviens laipni 
aicināts iepazīt V. Cīrules aizrau-
šanos – gleznojumus zīdā – un 
tikties ar neparasto gleznojumu 
autori! 

Izstāde būs apskatāma katru 
dienu no 10.00 līdz 20.00 (svēt-
dienās 10.00–17.00).

11. februārī 11.00 kafejnīcā 
“Neibāde” Saulkrastu čempionāts 
zolītē, 2. posms.

11. februārī 18.00 Saulkrastu 
sporta centrā Saulkrastu kausa 
izcīņa šautriņu mešanā, 2. posms.

12. februārī 11.00 Saulkrastu 
sporta centrā Saulkrastu čempio-
nāts galda tenisā, 2.posms.

17. februārī 18.00 Saulkrastu no-
vada bibliotēkā nodarbība no cikla 
“Iepazīsti sevi”, tēma “Vīrieši no 
Marsa, sievietes no Venēras”. Vada 
psihoterapeite Sarmīte Frišfelde.

17. februārī 19.30 k/n “Zvejniek-
ciems” Saulkrastu jauktais koris 
“Anima” aicina jūs teikt MĪLES-
TĪBAI PAR. Sarīkojums MĪLES-
TĪBAI PAR ir iecerēts kā viens 
no vērienīgākajiem Pūķa gada 
pasākumiem, kur netradicionā-
lā veidā, mijoties skaistākajām 
mīlas melodijām, tango, kino, 
mēs teiksim  – MĪLESTĪBAI 
PAR.

Koncerts norisināsies, Saul-
krastu jauktam korim “Anima” 
sadarbojoties ar Saulkrastu un 
Zvejniekciema vidusskolu jaunie-
šiem, lai ļautu izbaudīt kopā mu-
zicēšanas prieku, tango spēku un 
noslēpumu...

Koncertā piedalīsies Saulkras-
tu jauktais koris “Anima”, 

Saulkrastu vsk. jauktais koris, 
Zvejniekciema vsk. jauktais ko-
ris, solisti Līga Priede, Kārlis 
Rūtentāls, Laura Leontjeva un 
Matīss Tučs. Koncerta īpašie vie-
si Latvijā profesionālākie tango 
žanra pārstāvji – ansamblis Tan-
go sin quinto (klavieres, kontra-
bass, akordeons, vijole).

Pēc koncerta MĪLESTĪBAI PAR 
vakars turpināsies ar atraktīvo Rī-
gas Doma kora skolas puišu gru-
pas “Pirmais kurss” koncertu, bet 
dejosim DJ Rudā pavadībā.

Ja nāksiet uz koncertu 19.30, 
koncerts un balle par BRĪVU; vē-
lāk ieeja Ls 3.

18. februārī 11.00 Saulkrastu 
sporta centrā Saulkrastu čempio-
nāts novusā, 2. posms.

19. februārī 12.00 kāpās Liepu 
ielas galā Saulkrastu slēpojums.

21. februārī 20.00 Saulkras-
tu sporta centrā LBL3 spēle 
Saulkrasti–Jūrmala.
No 22. februāra Saulkrastu Do-
mes zālē apskatāma saulkrastieša, 
gleznotāja Jāņa Delgalvja gleznu 
ekspozīcija. Tikšanās ar māksli-
nieku martā. Izstāde apskatāma 
Domes darba laikā.

25. februārī no 10.00 Latvijas 
čempionāts florbolā U12 grupā 
ar Saulkrastu komandas piedalī-
šanos.

25. februārī 12.00 pie Saulkrastu 
sporta centra visi kopā sagaidīsim 
un jautri pavadīsim Meteni! Kopā 
ar folkloras kopu “Dvīga” atcerē-
simies (un iemācīsimies) sen aiz-
mirstas latviešu tautas rotaļas un 
dziesmas un pēc tam darīsim visu 
tā, lai Metenim patiktu – spēko-
simies veiklībā, ātrumā un preci-
zitātē! 

P.S.  Ja laika apstākļi būs ne-
pastāvīgi, dosimies meteņot 
Saulkrastu sporta centra telpās! 
Neaizmirstiet vilnas zeķes! 

3. martā 16.00 k/n “Zvejniek-
ciems” sadraudzības koncerts 
“Ar pūtējiem nav joki!” Salacgrī-
vas PO izmetīs enkuru uz divām 
stundām tepat, pie PO “Nei-
bāde”! Mākslinieciskie vadītāji  

A. Šmitiņš un M. Leja. Program-
mā skaņdarbi, kas skanēs nā-
kamajos Vispārējos Dziesmu 
un deju svētkos, kā arī pasaules 
klasika pūtēju orķestriem! Ieeja 
koncertā brīva.

6. martā 14.00 Liepājas leļļu teāt-
ris piedāvā izrādi bērniem “Makss 
un Morics”. Ieejas biļetes cena 
Ls 1, iespēja iegādāties biļetes ie-
priekšpārdošanā k/n “Zvejniek-
ciems” pie dežuranta (10.00–
20.00, svētdienās 10.00–17.00) 
un Saulkrastu sporta centrā pie 
administratora (10.00–20.00).

10. martā 18.00 Saulkrastu sporta 
centrā tautas deju festivāls “Sa-
sala jūrīna”. Festivālā sadancos 
jauniešu, vidējās paaudzes un se-
nioru deju kolektīvi no tuvākiem 
un tālākiem Latvijas novadiem. 
Ieeja brīva.

S en ioru  a ktivitātes
6. martā 13.00 tikšanās Domes 
zālē. Ja vēlaties apmeklēt operas 
tiešraidi kinoteātrī, zvaniet – 
26437766.

Ansamblis “Tango sin quinto” 


