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Pirmdien, 4. februārī, oficiāli 
tika atklātas Saulkrastu bērnu 
un jauniešu dienas centra 
“Saulespuķe” jaunās telpas, 
kas atrodas Saulkrastos, Raiņa 
ielā 7. 

Telpās ir veikts griestu, sienu un 
grīdu remonts, uzstādīti jauni ra-
diatori, ielikti jauni logi un durvju 
bloki, veikta kanalizācijas un elek-
trosistēmas nomaiņa, uzstādīta 
jauna santehnika. Tāpat ir izbūvēta 
virtuves zona ar mēbelēm un gar-
derobe. Dienas centra jauno telpu 
remonta un aprīkojuma iegādes 
kopējās izmaksas ir Ls 33 470,29.

Jaunās telpas Raiņa ielā ir pla-
šākas nekā dienas centrā, kas at-
radās Skolas ielā. Tajās valda mājī-
ga, draudzīga un gaiša atmosfēra.

Dienas centra atklāšanā pie-
dalījās Saulkrastu novada domes 
priekšsēdētājs Ervīns Grāvītis, 
kurš domes vārdā sveica dienas 
centra vadītāju Ingūnu Feldmani 
un kuplā skaitā sanākušos bērnus. 

Bērnu un jauniešu dienas 
centru “Saulespuķe” vidēji ik die-
nas apmeklē 20 bērni vecumā no 
sešiem līdz 13 gadiem, kuri pēc 
skolas vai ārpusskolas nodarbī-
bām dodas uz centru, lai kopā 
ar vienaudžiem nodarbotos ar 

dažādām aktivitātēm. Īpaši prie-
cīgi atklāšanas dienā bija bērni, 
jo, pateicoties Saulkrastu novada 
domes dāvinājumam, dienas cen-
trā būs iespējams arī spēlēt galda 
futbolu, hokeju un tenisu. 

Jaunieši centru apmeklē, lai 
pildītu mājas darbus, sameklētu 
un izdrukātu mācībām nepie-
ciešamos materiālus, kā arī, lai 
atpūstos un kopā ar draugiem 
uzspēlētu novusu. Centrā ikviens 
var atrast sev piemērotu nodar-
bošanos – zīmēt, spēlēt galda 
spēles, pieejami datori ar inter-
neta pieslēgumu. Šeit var ne tikai 
izpildīt uzdotos mājas darbus, bet 

arī interesanti un noderīgi pava-
dīt brīvo laiku.

Jāpiebilst, ka novusa turnī-
ri dienas centrā norisinās katru 
gadu un sacensības kļuvušas jau 
par centra tradīciju.

I. Feldmane, kas ir gan centra 
vadītāja, gan skolotāja un bērnu 
uzraudzītāja, atzina, ka gandarī-
jums un prieks par jauno vietu ir 
milzīgs. Lielu paldies par atbalstu 
I. Feldmane saka Saulkrastu no-
vada domei. 

Centra “Saulespuķe” vadītāja 
arī atklāja, ka nākotnē cer papla-
šināt jaunās telpas, lai arvien vai-
rāk bērnu būtu iespēja pilnvērtīgi 

pavadīt savu laiku, un piesaistīt 
vēl kādu speciālistu, kas vārētu 
sniegt informatīvas un izglītojo-
šas konsultācijas bērniem un viņu 
vecākiem. 

Pēc svinībām vadītāja I. Feld-
mane uzsvēra: “Daru visu, ko 
varu, un tomēr jāatceras, ka vis-
svarīgākais šajā darbā nav cilvēka 
izglītība vai iegūtais grāds, gal-
venais – tie bērni ir jāmīl, vispār 
cilvēki jāmīl, bet bērni it īpaši. Ja 
nav šīs izjūtas, tad šādā profesijā 
nemaz nav iespējams darboties.”

Tiekamies “Saulespuķē”!

Sabīne Plēpe

Siltinās Zvejniekciema 
vidusskolas sporta zāli
Saulkrastu novada dome pagāju-
šā gada oktobra domes sēdē pie-
ņēma lēmumu pieteikties Klima-
ta pārmaiņu finanšu instrumenta 
(KPFI) atklātajā konkursā izglī-
tības iestāžu energoefektivitātes 
paaugstināšanai. Iesniegtais pro-
jekts ir saņēmis KPFI atbalstu, un 
22. janvārī pašvaldība pilnvarojusi 
Zvejniekciema vidusskolas direk-
toru Andri Dulpiņu parakstīt vie-
nošanos ar LR Vides aizsardzības 
un reģionālās attīstības ministriju 
un SIA “Vides investīciju fonds” 
par projekta “Zvejniekciema vi-
dusskolas sporta zāles energo-
efektivitātes paaugstināšana” (nr. 
KPFI-15.1./69) īstenošanu. Projek-
ta kopējās apstiprinātās izmaksas 

ir Ls 195 428,13, no kurām KPFI fi-
nansē Ls 166 113,91, bet pašvaldība 
līdzfinansē vien Ls 29 314,22. 

Projekta ietvaros paredzēts 
siltināt Zvejniekciema vidusskolas 
sporta zāli un ģērbtuves, ierīkot 
mūsdienīgu ventilācijas sistēmu, 
kā arī uzstādīt energoefektīvu ap-
gaismojumu. Projekta mērķis ir 
samazināt oglekļa dioksīda emi-
sijas, kas rodas, apkurinot sporta 
zāli. Sporta zāles siltināšanu plā-
nots sākt maija beigās un pabeigt 
līdz jaunā mācību gada sāku-
mam – 2013. gada 1. septembrim.

VSAA un NVA pieņemšanas laiki

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras darbinieks pieņems 
apmeklētājus 21. februārī no plkst. 10 līdz 12 

Saulkrastu novada domē 108. kabinetā.
Nodarbinātības valsts aģentūras darbinieki pieņems 

apmeklētājus 4. un 7. martā no plkst. 10–15 
Saulkrastu novada domes zālē.

“Saulespuķe” uzzied februārī

“Saulespuķes” vadītāja Ingūna Feldmane ir gandarīta 
par jaunajām telpām un aicina skolēnus ciemos.

Īpaši priecīgi atklāšanas dienā bija bērni, jo, pateicoties Saulkrastu novada domes dāvinājumam, dienas centrā būs iespējams arī 
spēlēt galda futbolu, hokeju un tenisu. Foto no domes arhīva

Darbu sāk Attīstības un 
plānošanas nodaļa
Lai uzlabotu un veicinātu 
novada plānošanu un attīstību, 
pašvaldība ir izveidojusi jaunu 
domes struktūrvienību – 
Attīstības un plānošanas 
nodaļu. 

Nodaļas galvenie uzdevumi ir 
jaunās attīstības programmas īs-
tenošanas pārraudzība, novada 
interešu pārstāvība augstākstāvo-
šajās iestādēs, attīstības projektu 
ieviešana, finansējuma piesaiste 
novada attīstībai, kā arī virkne 
citu uzdevumu, kuru mērķis ir 
novada izaugsmes sekmēšana.

Attīstības un plānošanas no-
daļa sastāv no diviem darbinie-
kiem – nodaļas vadītāja un pro-

jektu vadītāja. No šī gada februāra 
nodaļas vadītāja amata pienāku-
mus veic Vilnis Klibiķis. V. Klibi-
ķis ir ieguvis Latvijas Lauksaim-
niecības universitātē maģistra 
grādu ekonomikā, un viņa vairāk 
nekā 10 gadu profesionālā darbī-
ba ir saistīta ar projektu attīstību 

un vadību, tostarp Rīgas reģio-
nā strādāts ar starptautiskajiem 
un vietēja mēroga projektiem, ir 
pieredze darbā ar pašvaldībām, 
sabiedriskām organizācijām un 
uzņēmējiem, kā arī ir eksperta 
pieredze projektu un dažādu at-
tīstības koncepciju vērtēšanā.
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Saulkrastu 2013. budžets: 
pieticīgs, bet optimistisks
Lai gan optimismam pēc 
ekonomiskās recesijas 
daudzviet Latvijā vēl nav 
pamata, tostarp Saulkrastos, 
šī gada pašvaldības budžeta 
ienākumi tiek prognozēti 
nedaudz lielāki nekā pērn.

Nule kā apstiprinātā šī gada 
Saulkrastu pašvaldības budžeta 
aplēses liecina, ka pamatbudžeta 
ieņēmumi būs 4 795 624 latu ap-
mērā, tai skaitā naudas atlikums 
no pagājušā gada – 401 952 lati – 
un noslēgtie aizņēmumi, kas tam 
dos klāt papildus 30 048 latus. 

Plānots, ka šogad pašvaldības 
ieņēmumi saglabāsies pagājušā 
gada līmenī, bet kopējais naudas 
apjoms pašvaldības maciņā palie-
lināsies, kad tiks piešķirtas valsts 
budžeta mērķdotācijas izglītības 
nodrošināšanai pilnam gadam. 
Pašlaik šim mērķim nauda no 
valsts iedota vien astoņiem mē-
nešiem. Tāpat pienesumu pašval-
dības budžetā dos arī Eiropas Sa-
vienības fondu līdzekļu apguve.

Tāpat kā citās Latvijas paš-
valdībās, arī Saulkrastu nova-
da galvenais ieņēmumu avots 
ir iedzīvotāju nodokļi. Gandrīz 
pusi no ieņēmumiem, precīzāk – 
45,86  procentus – šogad veidos 
iedzīvotāju ienākumu nodoklis. 
Salīdzinājumā ar aizgājušo gadu 
2013. gadā ieņēmumu apjoms no 
šī nodokļa veida prognozējams 
par 5,75 % lielāks, bet nekustamā 
īpašuma nodokļa kopējais palieli-
nājums plānots par 7,56 % lielāks.

Vērtējot šī gada budžetu, no-
vada domes priekšsēdētājs Ervīns 
Grāvītis norāda, ka ekonomiskās 
krīzes sekas vēl ir manāmas, taču 
tajā pašā laikā ir arī pozitīvas 
tendences, piemēram, tas, ka ab-
solūtajos skaitļos naudas apjoms 
pašvaldības maciņā ir lielāks nekā 
pērn. 

Nekustamā īpašuma 
nodokļa pieaugumam 
nosaka ierobežojumu
Pašvaldības budžetā nonāk arī 
iedzīvotāju samaksātais nekus-
tamā īpašuma nodoklis. Tomēr, 
lai neradītu papildu slogu vietē-
jiem iedzīvotājiem, dome nolēma 
noteikt ierobežojumu nodokļa 
pieaugumam 10 % apjomā tiem 
īpašumiem, kuriem šis nodokļa 
apmērs vēl nav sasniedzis valsts 
noteiktos 1,5 % no zemes kadas-
trālās vērtības. Saulkrastos pirms 
budžeta pieņemšanas īpaši do-
māts par to, kā neradīt papildu 
nodokļu slogu trūcīgākajiem no-
vada iedzīvotājiem. 

“Diemžēl valsts joprojām mē-
ģina risināt sava budžeta problē-
mas uz pašvaldību rēķina. Kā tas 
izpaužas? Valsts arvien samazina 
maksājumu apjomu pašvaldībām 
gan sociālajā jomā, gan, piemē-
ram, ceļu fondā. Tā vietā mums 
tiek piedāvāta iespēja palielināt 
ieņēmumus no nekustamā īpa-
šuma nodokļa, to ceļot,” zina 
teikt Saulkrastu novada domes 

priekšsēdētājs. Taču šī nodokļa 
palielināšana daudziem iedzīvo-
tājiem, tostarp Saulkrastos dzīvo-
jošajiem, būtu pamatīgs robs viņu 
budžetā. 

“Protams, ir pareizi un atbal-
stāmi, ka valdība meklē iespējas 
samazināt nodokļu slogu dar-
baspēkam un ļaut pašvaldībām 
celt nekustamā īpašuma nodokli 
ar domu, lai bagātie maksā vai-
rāk. Taču jāatceras, ka tas skar 
arī pensionārus un ne tik turīgos 
iedzīvotājus, kuriem par savu vie-
nīgo mājokli, kurš visu mūžu bū-
vēts, kopts un lolots, nu jāmaksā 
nesamērīgas summas,” atgādina 
Saulkrastu novada domes priekš-
sēdētāja vietnieks Normunds Lī-
cis. Domājot tieši par ģimenēm 
ar bērniem un pensionāriem, šajā 
gadā dome nolēma noteikt iero-
bežojumu nekustamā īpašuma 
nodokļa pieaugumam. Ir virkne 
sociālo grupu, kurām ar likumu 
tiek piemērota nekustamā īpašu-
ma nodokļa atlaide 50  % apmē-
rā. Tas pienākas represētajiem, 
daudzbērnu ģimenēm, cilvēkiem, 
kuriem piešķirts maznodroši-
nātas personas statuss, kā arī 
1  grupas invalīdiem. “Saulkrastu 
pašvaldības saistošie noteikumi 
paredz nodokļu atlaides vēl vairā-
kām sabiedrības grupām, piemē-
ram, trūcīgajiem, invalīdiem, kā 
arī vecākiem, kuri rūpējas par bēr-
nu invalīdu,” zina teikt Saulkrastu 
novada domes priekšsēdētājs. 

Arī mazdārziņu īpašniekiem, 
kuru Saulkrastos ir ne mazums, 
šajā gadā par strauju nekustamā 
īpašuma nodokļa palielināšanos 
nav jābaidās. “Zemes kadastrālās 
vērtības šajās vietās joprojām ir 
ļoti mazas,” uzsver E. Grāvītis. Tas 
nozīmē, ka maksa par nekustamo 
īpašumu palielināsies minimāli. 

Eiropas naudas šogad 
būs vairāk
Ienākumi no nodokļiem ir tikai 
viena daļa no pašvaldības budže-
ta. Otrs būtiskākais Saulkrastu 
novada ieņēmumu avots ir valsts 
budžeta transferti, kas sastāv no 
divām daļām – valsts budžeta 
mērķdotācijas un Eiropas Savie-
nības līdzfinansējums. 

Aprēķini liecina, ka šogad ko-
pējais mērķdotāciju apjoms palie-
lināsies gada otrajā pusē, kad tiks 
piešķirtas mērķdotācijas pedago-
gu atalgojumiem par pēdējiem 
četriem gada mēnešiem. Šī gada 
sākumā mērķdotāciju apjoms 
no valsts budžeta transfertiem 
ir 47,10 %, kas ir 474 776 lati, bet 
Eiropas Savienības līdzfinansē-
jums – 531 161 latu. Tas ir 3,37 rei-
zes vairāk nekā 2012. gadā. 

Prioritātes nemainīgas – 
izglītība, kultūra un 
tautsaimniecības attīstība
Janvāra pēdējās dienās Saulkras-
tu novada domes deputāti akcep-
tēja šī gada budžetu, kurā izdevu-
mu kopējais apjoms 2013. gadam 
plānots 4 795  627 latu apmērā. 

Tāpat kā pagājušajā gadā, arī šo-
gad lauvas tiesa tiks izglītībai  – 
28 % jeb teju vai 1,3 miljoni latu. 

Neskaidrības gan pagaidām ir 
ar to, vai no nākamā mācību gada 
pašvaldībai nebūs jāmeklē pa-
pildu līdzekļi, lai realizētu ieceri 
par bezmaksas izglītību. Lai gan 
pagaidām no Izglītības ministrijas 
viss ir miglā tīts par to, kā nodro-
šināt to, lai vecākiem patiešām 

nevajadzētu iegādāties par saviem 
līdzekļiem grāmatas un darba 
burtnīcas, publiskajā telpā atkal 
tiek spiests, ka tas atkal tiks uz-
likts uz pašvaldību pleciem. Tur-
klāt par to, ka vecākiem nedrīkst 
likt pirkt grāmatas un darba burt-
nīcas, iestājas arī Tiesībsargs. 

Pagaidām skaidrības par 
to nav arī Saulkrastos. “Valsts 
mums grāmatu iegādei piešķir 
800 latu. Kas tas ir? Ar to taču 
nevar nopirkt mācību līdzekļus 
pat vienai klasei!” sašutumu ne-
slēpj Saulkrastu mērs, piebilstot, 
ka mācību līdzekļi jau neatduras 
tikai pret grāmatām. Pašvaldība 
par saviem līdzekļiem nodrošina 
ēku uzturēšanu, tehnisko perso-
nālu, darba vidi, tostarp tehniku 
un pat papīru kopēšanai. 

Jebkurā gadījumā Saulkrastu 
skolēni bez grāmatām nepaliks, 
mierina Normunds Līcis. Grāma-
tu iegādei pašvaldība jau naudu 
paredzējusi. Arī šogad vietva-
ras budžeta līdzekļi paredzēti 
Saulkrastos deklarēto skolēnu 
bezmaksas ēdināšanai līdz 4. kla-
sei un transporta izdevumiem, jo 
valsts piešķīrusi naudu tikai pir-

mo divu klašu brīvpusdienām un 
arī nepietiekamā apjomā. 

Bērnudārza rindā – 
tikai pāris bērnu 
Tāpat kā iepriekšējos gados, arī 
šī gada pašvaldības budžeta izde-
vumos pieskaitīta kompensācijas 
maksa tiem vecākiem, kuru atva-
se palikusi aiz svītras dārziņā. 

Līdzfinansējuma summa arī 
šogad būs 75 lati. Tos vecāki var 
izmantot, lai atstātu savu mazuli 
novadā esošajā bērnu attīstības 
centrā “Pūces skola”. Tādu bērnu, 
kuri nav tikuši pašvaldības dārzi-
ņā, gan nav daudz. Taču pavisam 
drīz situācija varētu mainīties. 

“Pagājušajā gadā bērnudārzā 
“Rūķītis” tika veikta rekonstruk-
cija, pēc kuras atvērām divas jau-
nas grupas. Pašreiz vietas dārziņā 
nepietiek vien dažiem bērniem,” 
pastāsta N.  Līcis, taču priecīga 
ziņa ir, ka pēdējos divos gados 
saulkrastieši ir bijuši “ražīgi” un 
ir piedzimis vairāk bērniņu. Tas 
nozīmē, ka pēc gada vai pusotra 
to mazuļu skaits, kuriem vajadzēs 
vietu dārziņā, būs krietni lielāks 
nekā tagad.

“Jebkurā gadījumā, mums 
ir liels prieks, ka demogrāfis-
kā situācija uzlabojas, lai gan tā 
joprojām nav spīdoša. Diemžēl 
mirstība ir lielāka par dzimstību,” 
ar statistikas datiem iepazīstina 
E. Grāvītis. 

Saulkrastu pašvaldībā ir viens 
no lielākajiem bērna piedzimša-
nas pabalstiem valstī. Ja abi ve-
cāki ir deklarēti šajā novadā, tie 
saņem 200 latu – katrs vecāks pa 
100 latiem. 

Domes pārstāvji gan šaubās, 
vai pabalstu saņemšana ir vienī-
gais, kāpēc cilvēki izlemj par labu 
ģimenes pieaugumam, taču ne-
noliedz, ka daudzām ģimenēm šī 
nauda ir vajadzīga kaut vai mazu-
ļa lietu iegādei.

Dārziņā remonts, 
vidusskolai – piebūve 
Jau šajā budžetā pašvaldība atvē-
lējusi pieklājīgas summas izglītī-
bas iestāžu uzlabošanai. 

Vasarā, kad mazie ķipari kopā 
ar vecākiem būs devušies brīvdie-
nās, Saulkrastu novada pašvaldības 
pirmsskolas izglītības iestādē “Rū-
ķītis” sāks rosīties strādnieki. Viņi 
remontēs divas dārziņa grupas, 
kāpņu telpu, kā arī renovēs virtuvi. 

Saulkrastu vidusskolā ak-
tuālākā problēma ir atbilstošas 
ēdamzāles trūkums, pamatu 
hidroizolācijas un fasāžu atjau-
nošana. Šajā gadā pašvaldība ir 
piešķīrusi līdzekļus projekta iz-
strādei, lai pie skolas veidotu 
piebūvi, kurā atradīsies vieta, 
kur skolēniem ieturēt pusdienas. 
“Šogad izsludināsim konkursu 
projektēšanai un izstrādāsim teh-
nisko projektu, lai ziemas periodā 
veiktu būvniecības iepirkumu un 
nākamajā gadā varētu arī ķerties 
klāt pie būvniecības,” ar pašvaldī-
bas plāniem iepazīstina Saulkras-
tu mēra vietnieks N. Līcis.

Līdzekļi ir piesaistīti arī Zvej-
niekciema vidusskolas sporta zāles 
energoefektivitātes paaugstināša-
nai – siltināšanai, ventilācijas sistē-
mas un energoefektīva apgaismo-
juma uzstādīšanai –, un plānots, 
ka jau šajā vasarā notiks minētie 
būvniecības darbi.

Sakārtos meliorācijas 
sistēmu un 
ūdenssaimniecību
Šī gada budžetā rasti līdzekļi, lai 
sakārtotu iedzīvotājiem “sāpīgus” 
jautājumus  – uzlabotu meliorāci-
jas sistēmu un pabeigtu darbus pie 
ūdenssaimniecības sakārtošanas. 

“Pēdējie gadi bija ļoti mitri, 
tādēļ gruntsūdeņi novadā ir cēlu-
šies. Saulkrastos ir vietas, kuras tā 
dēļ regulāri applūst. Visbiežāk tie 
ir pagrabi, dārzi un pat atsevišķas 

Saulkrastos ir viens no 
vislielākajiem bērna 

piedzimšanas pabalstiem 
valstī – 200 latu.

Lai arī skaļam optimismam vēl nav pamata, pašvaldības aplēses liecina, ka novads pamazām atkopjas no 
ekonomiskās recesijas, zina teikt Saulkrastu mērs Ervīns Grāvītis (no kreisās). Domes priekšsēdētāja vietnieks 
Normunds Līcis teic, ka pasākumu plāns Saulkrastos šogad solās būt īpaši bagātīgs – no ierastā džeza festivāla 
līdz vindsērfinga sacensībām. Foto no domes arhīva
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ielas, tāpēc iedzīvotāji ir ļoti ne-
apmierināti,” problēmas ar me-
liorācijas sistēmu novadā izklāsta 
Saulkrastu domes priekšsēdētāja 
vietnieks Normunds Līcis. 

Viņš zina teikt, ka līdz ar pir-
majām pavasara vēsmām sāksies 
meliorācijas grāvju tīrīšana, kā arī 
notiks pilnīgi jauna meliorācijas 
grāvja izbūve Pabažu – Inčupes 
rajonā 740 m garumā. 

“Pabažu dzelzceļa stacijas ra-
jonā no meža otrpus dzelzceļam 
regulāri plūda ievērojams dau-
dzums ūdens, kas arī appludināja 
mājas, ko jaunajam meliorācijas 
grāvim vajadzētu novērst,” uzsver 
Saulkrastu novada domes priekš-
sēdētāja vietnieks. Jaunās melio-
rācijas sistēmas izbūve pasargās 
no pārpurvošanās arī tās vietas, 
kurās ūdens uzkrājās pārāk ilgi. 

Jaunas meliorācijas sistēmas 
tiek un tiks projektētas arī Zvej-
niekciemā, kur atsevišķi rajoni ir 
īpaši kritiskā stāvoklī. Pēc projek-
tēšanas darbu pabeigšanas, pir-
mās kārtas darbi tiks sākti arī šeit. 

Vēl viens sāpīgais jautājums 
ir ūdenssaimniecība. Šajā gadā 
pašvaldība ir atvēlējusi 700  000 
latu iesākto kārtu pabeigšanai un 
teritoriju sakārtošanai, un tas no-
zīmē, ka visiem sāktajiem ūdens-
saimniecības projektiem vajadzē-
tu noslēgties. 

“Visi lielākie darbi jau ir pa-
veikti, un tagad gaidām tikai pa-
vasari, lai visu varētu pabeigt, kā 
arī atjaunot ielas segumu. Zinām, 
ka iedzīvotāji ar to bija nemie-
rā, taču šajā gadā visām neērtī-
bām vajadzētu beigties,” uzsver 
Saulkrastu mērs.

Tāpat šajā gadā ir piesaistīti 
līdzekļi tam, lai pabeigtu iesāk-
to siltumtrašu rekonstrukci-
ju Saulkrastu centrā. “Kad tas 
tiks izdarīts, varēsim teikt, ka 
Saulkrastu pilsētas teritorijā visas 
siltumtrases būs 100 % nomainī-
tas,” lepojas E.  Grāvītis. Iedzīvo-
tājiem tas varētu nozīmēt, ka tu-
vākajā laikā siltumapgādes tarifi 
nepalielināsies. 

Lāpīs arī bedrainākos ceļus
Lai gan ceļu uzturēšanai no krīzes 
sākuma līdz pat šim gadam valsts 
arvien samazina piešķirto līdzek-
ļu apjomu, līdz ar sniega nokuša-
nu Saulkrastos daudzviet sāksies 
ceļu remontdarbi. Pašvaldība šim 
mērķim ir radusi aptuveni 80 000 
latus savā budžetā. 

Saulkrastu novada domes 
priekšsēdētājs E. Grāvītis neslēpj, 
ka tas gan ir stipri par maz. Taču 
“degošākās” lietas par šo naudu 
izdarīt varēs. 

Pie jauna seguma tiks Jūras 
prospekts, kā arī atsevišķi gal-
veno ielu posmi, kuros seguma 
stāvoklis nav apmierinošs. Tā kā 
vietvaras līdzekļu visam nepie-
tiks, daudzviet ceļu segums tiks 
uzlabots, aizlāpot bedres. 

Lielākā daļa līdzekļu tiks no-
virzīti to ielu atjaunošanai, kuras 
klāj grants segums, jo par tiem ie-
dzīvotāji sūdzas visbiežāk. 

Viens no lielākajiem projek-
tiem, kas saistīts ar ceļiem, ir iet-
ves rekonstrukcija A. Kalniņa ielā 
starp Vidrižu ielu līdz Ainažu ielai 
gar pirmsskolas izglītības iestādi 
“Rūķītis”. Kā uzsver N.  Līcis, tad 

mazo novadnieku drošība ir bi-
jusi pirmajā vietā, tādēļ arī šogad 
pašvaldība radusi līdzekļus, lai šo 
ieceri realizētu.

Par Eiropas naudu taps 
pludmales centrs
Turpinot veiksmīgi apgūt Eiro-
pas Savienības naudu, ar tās fon-
du līdzfinansējumu jau šajā gadā 
Saulkrastu pludmale piedzīvos 
patīkamas pārmaiņas. Ja viss no-
tiks, kā plānots, vasaras izskaņā 
Saulkrastu pludmalē būs mo-
derns atpūtas parks. 

“Pagājušajā gadā tika izbū-
vēts Saules laukums, kurā kopīgi 
svinējām nozīmīgākos novada 
svētkus. Šogad darbi turpināsies, 
un tiks veikts viss nepieciešamais, 
lai Saulkrastu peldvieta “Centrs” 
atbilstu Zilā karoga peldvietas 
prasībām,  – labiekārtota Bīriņu 
ielas izeja pie jūras un pludmales 
daļa līdz L. Paegles ielai. Tas nozī-
mē, ka tiks izveidota koka celiņu 
sistēma, uzstādīts apgaismojums, 
sauļošanās krēsli, pludmales 

duša,” ar pludmales labiekārtoša-
nas ieceri iepazīstina N. Līcis. 

Teritorijas centrā sliesies divi 
volejbola laukumi, kas jo īpaši va-
rētu priecēt Zvejniekciema vidus-
skolas skolēnus, jo šajā mācību 
iestādē ir volejbola novirziens. 

Lai Saulkrastu iedzīvotājiem 
un viesiem būtu iespēja pludmalē 
ne tikai laiski sauļoties, bet nodo-
ties sportiskām aktivitātēm, par 
Eiropas naudu iecerēts uzstādīt 
ārā trenažierus, kā arī ielu vin-
grotāju aprīkojumu. “Esam pa-
domājuši arī par mazajiem, tādēļ 
līdzās trenažieriem būs arī bērnu 
rotaļu laukums,” uzsver Saulkras-
tu novada domes priekšsēdētāja 
vietnieks, piebilstot, ka arī aktīvās 
atpūtas teritorijas daļa pludmalē 
tiks apgaismota. 

“Mēs ceram, ka iedzīvotāji un 
pilsētas viesi šo aktīvās atpūtas 
laukumu izmantos ne tikai vasa-
rā, bet arī rudenī un pavasarī, bet 
ziemas periodā šeit varētu izvei-
dot nelielu izgaismotu distanču 
slēpošanas trasi,” spriež N. Līcis. 

Domājot par ekoloģisku un 
veselīgu pārvietošanos, Saulkras-
tu novada dome sadarbībā ar 
Vidzemes tūrisma asociāciju un 
Carnikavas, Limbažu un Salacgrī-
vas novadiem piedalās kopīgā ve-

loprojektā. Šajā gadā Saulkrastos 
tiks izstrādāts tehniskais projekts 
veloceliņam no Lilastes kanāla 
līdz Baltai kāpai un no krustoju-
ma Rīgas ielā ar Sējas ceļu cauri 
visam Saulkrastu centram līdz pat 
Bērzu alejai Zvejniekciemā. Tāpat 
vairākās vietās tiks uzstādīti velo-
turētāji un informatīvie stendi.

Kultūras pasākumu 
buķete būs koša
Saulkrastu pašvaldība finansē-
jumu atvēlējusi naudu ne tikai 
izglītības un saimnieciskajiem 
darbiem, kam paredzēta krietna 
nauda no pašvaldības budžeta 
līdzekļiem, bet arī kultūrai – da-
žādiem sarīkojumiem un māks-
liniecisko kolektīvu darbības no-
drošinājumam. 

Kultūras, brīvā laika un spor-
ta aktivitātēm paredzētā summa 
Saulkrastu novada pašvaldības 
budžetā ir gandrīz 450 tūkstoši 
latu. “Daļa naudas aiziet divu lielu 
ēku uzturēšanai, proti, Saulkras-
tu sporta hallei un kultūras na-
mam “Zvejniekciems”, bet prāva 
summa novirzīta arī amatiermāk-
slas kolektīviem, kā arī sporta tre-
neru algošanai,” ar plānotajiem 
izdevumiem kultūras un sporta 
lauciņā iepazīstina novada domes 
priekšsēdētāja vietnieks N. Līcis. 

Viens no novada lepnumiem 
ir jauktais koris “Anima”, kuram 
tiek nodrošināti divi diriģenti. 
Šogad kolektīvs tiks arī pie jau-
niem tērpiem un dosies uz starp-
tautisku koru konkursu Čehijā. 
Tas gan nenozīmē, ka citi māks-
linieciskie kolektīvi tiks apdalīti. 
Finansējums 2013.  gadā piešķirts 
arī citiem novada dejotājiem, 
dziedātājiem, tautas mūzikas un 
lietišķās un tēlotājmākslas kolek-
tīviem. 

Tā kā šis ir dziesmu un deju 
svētku gads, pašvaldībai maciņš 
būs jāatver vēl plašāk. Lai gan 
pagaidām precīzu aplēšu vēl nav, 
Saulkrastu mēra vietnieks spriež, 
ka šim mērķim pašvaldībai būs 
jāatvēl aptuveni 28 tūkstoši latu. 

“Izdevumi jau sākas ar mirkli, 
kad kolektīviem ir jābrauc uz ska-
tēm,” norāda E.  Grāvītis. Dalībai 
svētkos šajā vasarā Mežaparka lie-
lajā estrādē un Daugavas stadionā 
gatavojas vienpadsmit kolektīvi.

Nauda paredzēta arī kultūras 
un sporta sarīkojumiem. Arī šo-
gad pašvaldība ar savu finansēju-
mu palīdzēs realizēt jau tradicio-
nālo džeza festivālu “Saulkrasti 
Jazz 2013” un Saulkrastu svētkus, 
protams, arī Amerikas auto sali-
dojumu, bet pie jauninājumiem 
pieskaitāms vasaras sezonas at-
klāšanas pasākums 25. maijā, 
tostarp īpašs tematisks “tērpu” 

Aktīvajā tūrisma sezonā 
teju katru nedēļas nogali 

Saulkrastos paredzēts 
kāds interesants 

notikums.

Prieks par vokālā ansambļa 
“Dzīle” jubilejas koncertu

Ar izdevuma “Saulkrastu Do-
mes Ziņas” starpniecību sieviešu 
vokālā ansambļa “Dzīle” 10 gadu 
jubilejas koncerta apmeklētāja 
L.  Zemīte izsaka prieku par iz-
skanējušo koncertu: “[..] Jubilejas 
koncerts bija rūpīgi izplānots, 
sagatavots un sniedza klausītā-
jiem daudz jauku brīžu. “Dzīles” 
meitenes dziedāja, acis mirdzē-

ja, katra dziesma aizskanēja līdz 
klausītāju sirdīm. Daudz prieka, 
ziedu, aplausu tika veltīts visiem, 
kas priecēja klausītāju pilno zāli. 
Paldies “Dzīles” meitenēm un va-
dītājam. Tādi mirkļi un iespaidi 
ilgi paliek atmiņā. [..] Gribas no-
vēlēt, lai “Dzīles” dziesmas skan, 
lai draugu daudz, lai dzīvesprieks 
un veselība.”

Saulkrastu novada pašvaldības policija 
aicina pieteikties uz vakanto 

SabiedriSkāS kārtībaS SargāšanaS nodaļaS 
priekšnieka vietnieka amatu

amata pienākumi:
•	iesniegumu	izskatīšana;
•	administratīvo	pārkāpumu	lietu	lietvedība;
•	lēmumu	pieņemšana	par	administratīvo	sodu	piemērošanu;
•	saistošajos	noteikumos	noteikto	prasību	ievērošanas	kontrole.
prasības pretendentiem:
•	atbilstība	likuma	“Par	policiju”	21.	pantam;
•	valsts	valodas	zināšanas	augstākajā	līmenī;
•	juridiskā	izglītība;
•	svešvalodu	zināšanas	–	krievu,	angļu	(vēlams)	sarunvalodas	līmenī;
•	autovadītāja	apliecība;
•	alga	Ls	660	(bruto).
CV	un	motivācijas	vēstuli	ar	norādi	“Sabiedriskās	kārtības	sargāšanas	nodaļas	
priekšnieka	vietnieka	vakancei”	sūtīt	uz	e-pasta	adresi	valdis.kalnins@saulkras-
ti.lv	vai	pasta	adresi	Raiņa	ielā	8,	Saulkrastos,	Saulkrastu	novadā,	LV-2160,	vai	
iesniegt	personīgi	līdz	20.	februārim.
Tuvāka	informācija	pa	tālr.	29452778.

velobrauciens. Saulkrastiešus un 
Saulkrastu viesus šovasar priecēs 
arī vindsērfinga sacensības jūrā 
un plašas velosacensības, kā arī 
vairāki jauni mūzikas notikumi – 
maija beigās notiks jau tradicio-
nālais Edgara Liepiņa piemiņas 
sarīkojums, jūnijā Saulkrastu es-
trādē notiks pirmais Saulkrastu 
šlāgermūzikas festivāls; klasiskās 
mūzikas cienītāji varēs baudīt 
arī festivāla “Rīgas Festivāli” da-
ļiņu tieši Saulkrastos, bet jūlija 
nogalē  – ieklausīties “Vasaras 
vakara mūzikas” koncertu ciklā, 
kas jau trešo gadu top sadarbībā 
ar VSIA “Latvijas Koncerti”. Sa-
vukārt jūlijā notiks gadskārtējais 
gleznotāju plenērs, tradicionālā 
radošās apvienības “Apvienība 7” 
brīvdabas pirmizrāde. Augus-
tā Saulkrastos īpašas solās būt 
Saulkrastu ērģeļmūzikas dienas, 
Seno uguņu nakts, tautā iemīļo-
tās aktrises Olgas Dreģes 75 gadu 
jubilejas koncerts un citi sarīko-
jumi. Šovasar Saules laukumā 
vasaras brīvdienu vakaros notiks 
arī eksperimentāli brīvdabas 
kino seansi, to veiksmīga norise 
gan ir lielā mērā atkarīga no lai-
ka apstākļiem, tomēr 2013. gada 
vasara solās būt gana silta un 
Saulkrastiem labvēlīga. E. Grāvī-
tis zina teikt, ka aktīvajā tūrisma 
sezonā teju katru nedēļas nogali 
Saulkrastos paredzēts kāds inte-
resants notikums.

Tūrisma attīstības 
veicināšanas vēriens 
pagaidām piesardzīgs
Lai gan tūrisma attīstība ir viena 
no prioritātēm Saulkrastu no-
vadā, šajā budžetā tam atvēlēta 
salīdzinoši pieticīga summa – 43 
tūkstoši latu. “Mūsu mērķis jop-
rojām ir nemainīgs  – kļūt par 
Vidzemes jūrmalas tūrisma un 
atpūtas centru, diemžēl sezonā 
pieprasījums pēc tūrisma mīt-
nēm krietni pārsniedz piedāvā-
jumu. Saulkrasti nav Jūrmala, un 
pie mums brauc atpūsties cita 
publika. Tie noteikti ir cilvēki, 
kuri novērtē tīru vidi, neskartu 
dabu un aktīvās atpūtas iespē-
jas pie jūras. Ir jautājumi, kurus 
tik ātri nevar atrisināt, bet kuru 
risināšanā varētu iesaistīties arī 
uzņēmēji. Pastāv divas iespējas – 
radīt pilnīgi jaunus un unikālus 

tūrisma produktus vai esošos 
produktus pielāgot un indivi-
dualizēt atbilstoši mērķa grupu 
vajadzībām. Saulkrastos ir daudz 
brīvu nišu tūrisma uzņēmējdar-
bības attīstībai  – inventāru no-
mas, aktīvās atpūtas centri, zivju 
restorāni, velo draudzīgas nakts-
mītnes, kempingi u. c. Sadarbībā 
ar blakus novadiem ir izveidots 
zīmols “Saviļņojošā Vidzeme”, 
izstrādājam kopīgu tūrisma pie-
dāvājumu un kopīgi piedalāmies 
vairākos tūrisma gadatirgos,” 
skaidro N. Līcis.

Saulkrastu tūrisma infor-
mācijas centrs (TIC) 2013.  gadā 
turpinās darbu septiņas dienas 
nedēļā un nodrošinās kvalitatīvu 
klientu apkalpošanu, kā tas bijis 
līdz šim. Tiks turpinās darbs pie 
informācijas stendu uzstādīšanas 
un informācijas atjaunošanas, 
tiks izdoti vairāki tematiskie ceļ-
veži, izveidota jauna interneta 
vietne www.visitsaulkrasti.lv. 

Uz izstādi “Balttour 2013”, kura 
šogad norisinās no 8. līdz 10. feb-
ruārim, sadarbībā ar kaimiņu no-
vadiem sagatavoti un izdoti kopī-
gi materiāli atpūtai ģimenēm ar 
bērniem, nozīmīgāko pasākumu 
kalendārs, uzņēmēju piedāvājums 
ziemas mēnešiem “Ziemā brauc 
ciemā!”, Central Baltic Cycling 
projekta ietvaros izdota Vidzemes 
“Velomaršrutu karte”. Izdota arī 
atjaunota Saulkrastu novada no-
plēšamā tūrisma karte latviešu, 
krievu, angļu un vācu valodā. 

Uz vasaras sākumu tiks izdota 
kopīga “Saviļņojošās Vidzemes” – 
Alojas, Carnikavas, Limbažu, Sa-
lacgrīvas un Saulkrastu novadu – 
tūrisma karte.

Tiks turpināts darbs sociāla-
jos tīklos: 

• www.draugiem.lv/saulkrastic, 
• www.facebook.com/saulkrasti,
• www.twitter.com/saulkrastic.
N. Līcis ir pārliecināts, ka vis-

labākā reklāma kādai vietai tomēr 
ir sakopta vide un plašs aktivitāšu 
klāsts, un to piedāvāt arī ir domes 
galvenais uzdevums. Gaidāms arī 
kāds īpašs pārsteigums – šogad 
pilsētas centrā taps jauns vides 
objekts “Saules meitene”. Šajā va-
sarā Saulkrasti noteikti uzziedēs 
vēl krāšņāk nekā pagājušajā gadā, 
un to novērtēs gan saulkrastieši, 
gan novada viesi! 
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Šogad pirmās jaunās grāmatas 
Saulkrastu bibliotēkā
Ir sācies jauns gads, un bibliotēkā 
jau pieejamas jaunas un intere-
santas grāmatas. Izvērtējot pagā-
jušajā gadā bibliotēkas apmeklē-
tājiem sniegtos pakalpojumus un 
pieejamās iespējas, ir liels prieks, 
ka grāmatu lasīšana Saulkrastu 
bibliotēkā ir populārāka par in-
terneta izmantošanu. Sniedzam 
ieskatu jauno grāmatu klāstā.

Daiļliteratūra
Ž. A. Brijā-Savarēns, “Garšas fizio-
loģija jeb Meditācijas par trans-
cendento gastronomiju”. Teorē-
tisks un vēsturisks darbs. 

R. Mežavilka, “Dzimuši Latvi-
jai”. Bērs Grills (Bear Grylls) “Dub-
ļi, sviedri un asaras”. Bēra Gilla 
autobiogrāfija.

N. Grostiņš, “Atvērtais laiks”. 
Dāmu romāns ar pārsteigumiem, 
negaidītiem sižeta pavērsieniem. 

K. Mortone, “Aizmirstais 
dārzs”. Cilvēks, risinot savas 
problēmas un bailes, nāks regulā-
ri, kamēr… uzzināsiet! 

Iļja Ilfs un Jevgenijs Petrovs, 
“Divpadsmit krēsli”. Pirmā pilnā 
izdevuma rekonstrukcijai izman-
toti arhīva materiāli. Grāmata 
kļuvusi gandrīz par trešdaļu bie-
zāka. Romānā aprakstīta sadzīve, 
vēsture, politika, literārie strīdi.

Dž. Džoiss, stāstu krājums 
“Dublimnieši”. 

M. Strandbergs, “Aplis”. Kādu 
nakti, kad spīd dīvaini asinssar-
kans mēness, nepazīstams spēks 
liek meitenēm pamest mājas un 
satikties vietējā kapsētā. Viņas gai-
da Pavadonis – un arī uzdevums…

Meditācija par dzīvi, mīlestī-
bu un pārmaiņu nozīmīgumu cil-
vēka dzīves ritējumā. Lasīt vairāk 
P. Koelju “Akras manuskripts”. 

L. Kūlmane Stērste, “Dzeja”.
A. Līce, dzeja “Šovakar”.
V. Strēlerte, “Raksti”, 2. sējums.
L. Klārks, “Trojas karš”. Vēs-

turiskais romāns. 
A. Zelčs, “Leģionāri”. Lata ro-

māns. 
Anna Skaidrīte “Neredzamo 

važu gūstā”. Neparasts dzīvesstāsts.
Dž. K. Roulinga “Nejaušā va-

kance”. Autore uzbur mazpilsētas 
dzīvi ar visām modernās 21. gad-
simta sākuma Eiropas problē-
mām – mantisko nevienlīdzību, 
nabadzību, narkotikām, “mobin-
gu” skolā, rasu aizspriedumiem, 

moderno interneta tehnoloģiju 
destruktīvo spēku. 

Jurga Ivanauskaite, “Ragana 
un lietus”. Mīlestība, kaisle un sā-
pes, pazemojums, varmācība un 
nodevība.

Gundega Repše, romānu cikls 
“Smagais metāls”. Apvienotais 
sējums, kurā ietilpst “Alvas klie-
dziens”, “Vara rati” un “Dzelzs 
apvārdošana”. 

Vēsturisks romāns “Kamera 
obskura”, ko sarakstījis triloģijas 
“Zīmogs sarkanā vaskā” autors 
Jānis Lejiņš. 

Hjells Askillsens, “Spainis 
pilns laika”. Noveļu krājums, kur 
šķietami ikdienišķi notikumi un 
sadzīviskas sarunas un klusēšana 
rada atskārsmi par dzīvi. 

J. Kross, “Stūrgalvības hroni-
ka”. Autora pirmais vēsturiskais 
romāns četrās daļās. 

Liāna Miķelsone, “Vai nāks 
tava valstība?”. Rakstnieces 
Liānas Miķelsones, pēc pamat-
profesijas ķirurģes, vārds latviešu 
lasītājam vairs nav svešs. Izdoti 
romāns “Pasaki Lukrēcijam” un 
grāmata “Auni un ārsti”. 

Š. Binghema, “Sirds pārvērtī-
bas”. Grāmatas varone dzimusi god-
kārīgu vecāku ģimenē. Gluži nejau-
ši atklājas, ka meitenei ir ģeniālas 
spējas mūzikā, un, par spīti vecāku 
pretestībai, viņa kļūst slavena.

Daniels Kīzs, “Puķes Aldžer-
nonam”. Pasaulslavens zinātnis-
kās fantastikas romāns. 

Sofi Oksanena, “Staļina go-
vis”. Somu rakstniece stāsta par 
triju paaudžu sievietēm, kuras 
citu no citas šķir politiskā vara, 
karš, mīlestība un slimība.

Literatūra bērniem, 
pusaudžiem, jauniešiem
Jūlija mācās astotajā klasē. Vi-
ņai ir mīloša mamma, kurai var 
atklāt skolā piedzīvotās rūpes… 
M. Laukmane, “Gaiss smaržo pēc 
mīlestības”.

Grāmata, kura aizrauj, kura 
liek domāt par to, kas ir patiesa 
draudzība, kas ir uzticība un kas ir 
tuva cilvēka neizsīkstošs atbalsts… 
Dž. Lūisa, “Debesu vanags”.

Zinātniskā fantastika Luisa 
Lorija romānā “Devējs”. 

Stīvens Kings, “Kerija”. Jau 
pašā romāna sākumā mēs sasto-
pamies ar pusaudzi, kuras māte 
ir reliģiska fanātiķe pakāpē, kas 
jau robežojas ar veselā saprāta 
zaudēšanu. Tas nostāda Keriju 
visai bēdīgā pozīcijā vienaudžu 
vidū, kur meiteni ļoti nežēlīgi 
izsmej, pat īpaši nešķirojot ie-
meslus.

“Tagad bērnu grāmatu klās-
tam pievienojusies jauna grā-
mata  – gaišs, sirsnīgs un aizrau-
jošs L.  Berzinskas stāsts “Ziloņu 
dārzs” ar izteiksmīgām autores 
ilustrācijām – un ļoti īpaša, uzreiz 
iemīļojama tās varone – maza 
meitene, vārdā Ulle,” vēsta ap-
gāds “Dienas Grāmata”.

Dž. Kinnijs, “Grega dienas-
grāmata. Gandrīz noziedznieks”.

I. Samauska, “Meitene, kura 
mācēja visas pasaules valodas”. Šis 
ir stāsts par Lelu, kura, apmeklējot 
diplomātu viesības, nokļūst neērtā 
situācijā. Viņa pieņem drosmīgu 
lēmumu iemācīties visas pasaules 
valodas un atklāj, ka valodu apgu-
ve var būt patiesi interesanta un ie-
dvesmojoša nodarbe, kas pārvēršas 
aizraujošā piedzīvojumā.

Nozaru literatūra
“Zinātnes” grāmata – jūsu in-
telektam un radošajam garam: 
I.  Ījabs, “Atgūtā demokrātija”. 
Politiska publicistika 2005–2012. 
Eseju tapšana ik reizi ir bijusi 
saistīta ar konkrētu situāciju – 
no “trekno gadu” avantūrām līdz 
divvalodības referendumam, no 
Vairas Vīķes-Freibergas pēdējās 
runas parlamentā līdz Tautas par-
tijas likvidācijai. Tomēr šis eseju 
krājums nav akadēmisks un nav 
arī pārlieku nopietns. 

J. Miezītis, “Būt latvietim”. 
Grāmata ir J. Miezīša iepriekš 
izdotās grāmatas “Saruna, kas 
neļauj aizmigt” rediģēts un pa-
pildināts izdevums. No visa, ko 
dzirdam, redzam un piedzīvojam, 
mēs veidojam savu “patiesību”.

D. Kērkpatriks, “facebook 
EFEKTS”  – par pasaulē lielākā un 
nozīmīgākā sociālā tīkla radīša-
nas un attīstības vēsturi. 

M. Gūtmane, “Dzīve ir viens 

vella izgudrojums”. Veronika 
Strēlerte M. Gūtmanes atmiņās. 

Dž. Replija, “Bērna vadīta ēša-
na”. Kā piebarošanu padarīt aiz-
raujošu lieliem un maziem.

A. Līvmane, “Dziedināt mī-
lot…”. Dziednieka Rolanda Bērzi-
ņa padomi.

Inga Jēruma, “No Zentas līdz 
Zentai”. Par Valmieras Drāmas 
teātra aktrisi Regīnu Devīti.

“Vēju rozes” sērijā amerikāņu 
rakstnieka un žurnālista Kevina 
Greindža darbs “Ziedu lietū”. Ie-
pazīstot Butānu visgrūtākajā pār-
gājienā pasaulē. 

A. Vilks, “Grūtupa fenomens”.
Biruta Baumane, “Sarunas ar 

sevi”. Atmiņu grāmata.
Anna Velēda Žīgure, “Viņi. 

Svešos pagalmos”. “Rakstot šo grā-
matu, ļoti sāpīgi esmu izjutusi lai-
ku, kad cits citam pazuda tuvinie-
ki un draugi. Vienalga, kur tagad 
dzīvojam, mums visiem jādod savs 
ieguldījums, lai šāds laiks vairs ne-
kad neatgrieztos,” stāsta autore.

““Mans mīļais zooloģiskais 
dārzs”… grāmatas stiprā puse ir tē-
lojums ar epizodēm, spilgtiem cil-
vēku un dzīvnieku personāžiem, 
laikmetu grimasēm. Runāts itin kā 
par sīkumiem, kurus “lielā vēstu-
re” parasti atstāj fonā, aiz kulisēm, 
bet – cik tie ir daiļrunīgi, cik daudz 
stāsta par 20. gadsimta Rīgas, Lat-
vijas vēsturi,” norādījis profesors 
Jānis Stradiņš. Grāmatas veidotā-
ji – zoodārza vēstures pētniece El-
vīra Hrščenoviča, Daiga Leimane 
un publicists Dainis Īvāns.

Var iepazīties ar 177 etnogrā-
fisko cimdu pāriem, kuru fotogrā-
fijas un precīzi tehniskie zīmējumi 
ir apkopoti tautas daiļamata meis-
tares Marutas Grasmanes jaunajā 
grāmatā “Latvieša cimdi”.

A. Svijašs, “Kā rīkoties, kad 
viss nav tā, kā gribētos”. Karmiska 
mijiedarbība ikdienā. 

R. Ļesņičija, “Sporta nodarbī-
bas pirmsskolā”. Fiziskās attīstības 
skolotāja savā grāmatā piedāvā 
praktiskus padomus nodarbībām 
ar 3–7 gadus veciem bērniem. 

R. Kačiatore, “No zēna līdz 
vīrietim”. Rokasgrāmata zēnu au-
dzināšanai. 

S. Kalniete, “Praņiks. Debes-
mannā. Tiramisū”.

Saulkrastu bibliotēka

Saulkrastu bibliotēkā pieejamas jaunas un aizraujošas grāmatas visdažādākajām gaumēm.
Foto no Saulkrastu bibliotēkas arhīva

Noslēgusies makulatūras 
vākšanas akcija
No 2012. gada jūnija līdz 31. ok-
tobrim 127 Latvijas publiskās 
bibliotēkas iesaistījās “Trešā tēva 
dēla” un papīrfabrikas “Līgatne” 
kopīgi organizētajā makulatūras 
akcijā “Bibliotēka man, es biblio-
tēkai”. Kā liecina apkopotie dati 
par šo akciju, Saulkrastu novada 
bibliotēka savākusi 2600 kg ma-
kulatūras un Vidzemes zonā no 
61 bibliotēkas ierindojas 17. vie-
tā, nopelnot 13 kg papīra.

Veiksmīgi izveidojusies sa-

darbība un iesāktā tradīcija – ma-
kulatūru nodot “Līgatnei” – tur-
pināsies arī 2013. gadā. Avīzes, 
žurnālus, reklāmas lapiņas, buk-
letus, katalogus utt. varat vest un 
nodot Saulkrastu novada biblio-
tēkā Raiņa ielā 7.

Paldies visiem, kas iesaistījās 
un atbalstīja!

Vizma Stūrmane, 
Saulkrastu novada bibliotēkas 

vadītāja

Komunālserviss pagarina 
civiltiesisko līgumu ar VARAM 
Ņemot vērā, ka objektīvu apstāk-
ļu dēļ – līguma saskaņošanas aiz-
kavējums ar VAS “Latvijas valsts 
ceļi”, kā arī biežās lietavas ru-
denī, paaugstināts gruntsūdens 
līmenis, “Latvenergo” elektro 
kabeļu un komunikāciju tīklu 
neatbilstību plāniem, grunts-
ūdens novadīšanas neparedzētie 
šķēršļi  – AS “BMGS” būvnieki 
nevarēja pabeigt iesāktos būvdar-
bus projektā “Ūdenssaimniecības 
pakalpojumu attīstība Saulkras-

tos II  posma – Dienvidu daļa” 
iepriekš noslēgtā līgumā noteik-
tajos termiņos.

Līdz ar to, lai turpinātu un 
nodrošinātu projektā paredzē-
tos būvdarbus šajā gadā, SIA 
“Saulkrastu komunālserviss” pa-
garināja civiltiesisko līgumu ar 
Vides aizsardzības un reģionālo 
attīstības ministriju (VARAM). 
Lai nodrošinātu būvuzraudzību 
tika veikta iepirkuma procedūra 
un noslēgts līgums nr. 65/12 ar 

iepirkuma rezultātā uzvarējušo 
kompāniju SIA “Eirokonsultantu 
nams” un tās līgumsabiedrību 
SIA “Taem Urbanistal” “Par pa-
pildu būvuzraudzības pakalpo-
jumiem projekta “Ūdenssaim-
niecības pakalpojumu attīstība 
Saulkrastos” II posma ietvaros”. 
Kā jau iepriekš informējām, visus 
būvdarbus plānots pabeigt 2013. 
gada beigās.

SIA “Saulkrastu komunālserviss”
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Izmanto dalītās atkritumu šķirošanas iespējas!
Iedzīvotāji Vidzemes reģiona 
pilsētās aizvien aktīvāk 
izmanto dalītās atkritumu 
vākšanas iespējas, un “ZAAO” 
aicina arī Saulkrastu novada 
iedzīvotājus iesaistīties šajā 
procesā, piedāvājot vairākas 
iespējas ērtākai šķirošanai – 
eko somas un eko kastes. 

Patlaban apkopotā informāci-
ja liecina, ka kopš SIA “ZAAO” 
(“ZAAO”) piedāvā eko somu pakal-
pojumu, trīs gadu laikā to izman-
totāju skaits visā apkalpošanas 
reģionā palielinājies vairāk nekā 
četras reizes. Savukārt savākto 
atkritumu apjoms no 12  kubik-
metriem kāpis līdz 132  kubik-
metriem. Saulkrastos no visiem 
“ZAAO” klientiem eko somas 
izmanto visaktīvāk. Eko soma ir 
paredzēta izmantošanai galveno-
kārt privātmājās, lai iedzīvotājiem 
atkritumu šķirošana būtu ērtāka 
un pieejamāka. Izmantojot eko 
somu, iespējams ietaupīt laiku 
un naudu, jo samazinās kopējais 
nododamo sadzīves atkritumu ap-
joms, tiek ietaupīti arī dabas resur-
si. Saulkrastos un Zvejniekciemā 

eko somas tukšo bez maksas katra 
mēneša otrajā trešdienā. Novada 
iedzīvotāji tās jebkurā laikā var 
iztukšot arī tuvākajā eko laukumā 
(Saulkrasti, Rīgas iela  96a) un tu-
vākajos eko punktos Saulkrastos.

Eko somā drīkst likt: izlietotu 
biroja papīru, avīzes, žurnālus, ve-
cas grāmatas, iepakojuma papīru, 
kartonu, pārtikas dzērienu pakas; 
izlietotas visa veida un krāsu plast-
masas pārtikas dzērienu pudeles; 

polietilēna plēves un plastmasas 
kannas, kastes, spaiņus, pudeles 
(apzīmējums HDPE, PEHD, PP), 
sadzīves ķīmijas un kosmētikas 
plastmasas iepakojumus (apzī-
mējums HDPE, PET, PP); skārda 
bundžas, konservu kārbas, metāla 
vākus, korķus u. c. metāla izstrādā-
jumus. Materiāliem ir jābūt tīriem, 
bez organisko materiālu (ēdiena 
atlikumi, eļļas u. c.) piejaukumiem. 
Iepakojuma materiāli jāsaplacina.

Apkopojot informāciju par 
eko kastēm, to lietotāju skaits 
“ZAAO” apkalpošanas reģionā trīs 
gadu laikā palielinājies gandrīz uz 
pusi, savukārt savākto atkritumu 
apjoms no 13 kubikmetriem kāpis 
līdz 136  kubikmetriem. Šādu pa-
kalpojumu uzņēmums sākotnēji 
ieviesa, lai uzņēmumos un iestā-
dēs nodrošinātu iespēju – šķirot 
biroja papīru. Šis pakalpojums 
ir bez maksas un pieejams jeb-
kuram uzņēmumam vai iestā-
dei, kā arī daudzdzīvokļu māju 
iedzīvotājiem, ņemot vērā, ka 
pastkastītēs aizvien palielinās da-
žādu izplatīto reklāmas materiālu 
apjoms un cilvēki nereti tās mēdz 
atstāt turpat kāpņutelpās, piemē-
ram, radiatoros vai uz palodzēm.

Eko kastē drīkst likt: izlieto-
tu biroja papīru, avīzes, žurnālus, 
reklāmas bukletus, skrejlapas vai 
citus drukātos reklāmas un pre-
ses izdevumus. 

Iedzīvotāji par pakalpojumiem 
un aktualitātēm visērtāk un ātrāk 
var uzzināt www.zaao.lv.  E-pasts 
zaao@zaao.lv, tālr. 64281250.

Lija Ozoliņa

No šā gada 16. līdz 20. 
janvārim Saulkrastu tūrisma 
informācijas centrs sadarbībā 
ar Vidzemes tūrisma asociāciju 
projekta “Central Baltic Cycling” 
ietvaros piedalījās lielākajā 
Ziemeļeiropas tūrisma 
gadatirgū “Matka 2013”, kurš 
norisinājās Helsinkos.

Apmeklētāju skaits pārsniedzis 
86 tūkstošus, kuru vidū bija vairāk 
nekā 17 tūkstoši tūrisma profesio-
nāļu un aptuveni 1300 plašsaziņas 
līdzekļu pārstāvju. 

Izstādes apmeklētājiem tika 
piedāvāta jauna Vidzemes velo-
maršruta karte somu un zviedru 
valodā, kurā apkopota informā-
cija par Saulkrastu, Limbažu, Sa-
lacgrīvas, Carnikavas, Ogres un 
Ikšķiles, Ķekavas, Rūjienas, Burt-
nieku un Alojas novadu apskates 
objektiem, maršrutu apraksti un 

cita noderīga informācija. Somi-
jā ceļošana ar velosipēdiem un 
karavānām ir ļoti populāra, un 
akcents, kāds tika likts uz jauno 
velokarti, nebija nejaušs. 

Izstāžu dalībnieki bija visai 
draudzīgi un atvērti. Zināja daudz 
pastāstīt par saviem ceļojumiem 
Latvijā un Igaunijā, kā arī Lietu-
vā. Tika uzdoti jautājumi par ceļu 
kvalitāti un nakšņošanas iespē-
jām, tāpēc darbam stendā ļoti labi 
noderēja Tūrisma attīstības valsts 
aģentūras un Latvijas kempin-
gu asociācijas izdotās Baltijas un 
Latvijas kempingu kartes, kā arī 
novadu materiāli.

Vidzemes velomaršrutu karte 
pieejama Saulkrastu novada tū-
risma informācijas centrā (TIC) 
Ainažu ielā 13b, tālr. 67952641.

Gita Memmēna, 
Saulkrastu TIC vadītāja

Novada viesu skaits krietni palielinās 
Apkopojot Tūrisma attīstī-

bas valsts aģentūras vienotās e-
statistikas datus, var secināt, ka 
2012. gadā Saulkrastu tūrisma in-
formācijas centra pakalpojumus 
izmantojuši 4568 cilvēki. Sabied-
riskās ēkas pakalpojumus kop-
summā izmantojuši 12 167 cilvēki.

Pēc apmeklējuma, pirmajā 
vietā ierindojas pašmāju tūristi 
(2190), otrajā – Krievijas (881), tre-
šajā – Lietuvas (416), ceturtajā  – 
Vācijas (251), piektajā Igaunijas 
(168) un sestajā – tūristi no Zvied-
rijas (64) un Somijas (57).

Visvairāk pilsētas viesus inte-
resējusi informācija par apskates 
objektiem, pasākumiem, nakts-

mītnēm, aktīvo atpūtu, ēdināša-
nu, sabiedrisko transportu u. c. 
Šogad ievērojami pieaudzis pie-
prasījums pēc informācijas par 
velonomām, velomaršrutiem, at-
pūtu ģimenēm ar bērniem un par 
Vidzemes piekrasti. 

Pieprasītākie materiāli – bez-
maksas Saulkrastu karte/ceļvedis, 
Vidzemes piekrastes un Vidzemes 
reģiona kartes, Saulkrastu un 
Limbažu novadu maršruta karte, 
pasākumu plāns u. c.

Saulkrastu tūrisma informā-
cijas centra informācija sociālajos 
tīklos uz 2013. gada 31. janvāri:

• www.draugiem.lv/saulkrastic – 
338 sekotāji;

• www.facebook.com/saulkrasti – 
586 sekotāji;

• www.twitter.com/saulkrastic – 
1159 sekotāji.

Saulkrastu tūrisma informā-
cijas centrs 2012. gada darbību 
vērtē kā veiksmīgu. Krietni pa-
lielinājies ne vien pašmāju, bet 
arī Krievijas, Lietuvas un Ziemeļ-
valstu tūristu skaits. Pieaudzis 
piedāvājamo Saulkrastu suvenīru 
klāsts, pieejams Wi-Fi un paga-
rināts sabiedrisko tualešu darba 
laiks vasaras sezonā. Vairākās sa-
biedriskās vietās izvietoti daudz-
pakāpju informācijas stendi ar 
Saulkrastu, Vidzemes reģiona 
kartēm un tematiskiem materiā-

liem. Veiksmīgi norit sadarbība 
ar Vidzemes tūrisma asociāciju, 
apvienības “Saviļņojošā Vidzeme” 
ietvaros ar Alojas, Carnikavas, 
Limbažu un Salacgrīvas nova-
diem un ar Saulkrastu novada 
uzņēmējiem.

2012. gadā Saulkrastu TIC 
sagatavojis un izdevis Saulkras-
tu karti latviešu un angļu valodā 
(4000 eksemplāru), maršruta 
“Pāri četrām upēm” karti latvie-
šu, angļu un krievu valodā (kopā 
18 000 eksemplāru), pasākumu 
programmas bukletu krievu, 
angļu un latviešu valodā (kopā 
18 000 eksemplāru). Sadarbībā ar 
Limbažu novada TIC sagatavots 

un izdots tematiskais ceļvedis 
“Ziemā brauc ciemā!” latviešu va-
lodā (2000 eksemplāru), maršru-
ta “Kopā jautrāk. Bīriņi–Limbaži–
Tūja–Saulkrasti” karte latviešu, 
krievu valodā (8000 eksemplāru). 
Sadarbībā ar Saulkrastu novada 
domi TIC piedalījies Saulkrastu 
domes ziņu tematiskā pielikuma 
“Saulkrastu vasara 2012” sagata-
vošanā. 

Saulkrastu tūrisma informā-
cijas centrs kā allaž gaida jaunāko 
informāciju par aktualitātēm uz-
ņēmumos un atvērts sadarbībai!

Gita Memmēna, 
Saulkrastu TIC vadītāja

Saulkrastu tūrisma informācijas centra vadītāja Gita Memmēna un Limbažu TIC vadītāja Ilze Millere lielākajā 
Ziemeļeiropas gadatirgū “Matka 2013” Helsinkos. Foto no domes arhīva

Saulkrastu tūrisma informācijas centrs 
Ziemeļeiropas tūrisma gadatirgū 

Saulkrastos un 
Zvejniekciemā 
eko somas tukšo 
bez maksas katra 
mēneša otrajā 
trešdienā. Novada 
iedzīvotāji tās 
jebkurā laikā var 
iztukšot arī tuvā-
kajā eko laukumā 
(Saulkrasti, Rīgas 
iela 96a) un tuvā-
kajos eko punktos 
Saulkrastos. Foto 
no domes arhīva

Saulkrastu novada domes 
labiekārtošanas nodaļa 

izsludina pieteikšanos uz 
vakanto 

ainavu tehniķa-dārznieka 
amata vietu

prasības pretendentam:
•	augstākā	speciālā	izglītība;
•	B	kategorijas	vadītāja	apliecība;
•	pieredze	apstādījumu	un	meža	
kopšanas	darbos;
•	spēja	patstāvīgi	pieņemt	lēmumus	
un	kontaktēties	ar	cilvēkiem;
•	teicamas	latviešu	un	krievu	
valodas	zināšanas.

Mēs piedāvājam:
•	dinamisku,	atbildīgu	darbu;
•	stabilu	atalgojumu,	sociālās	
garantijas;
•	iespējas	strādāt	saliedētā	un	
mērķtiecīgā	komandā.

Lūdzam	pieteikumu,	CV	un	atbilstību	
apliecinošus	dokumentus	sūtīt	uz	
e-pasta	adresi	dome@saulkrasti.
lv	vai	Saulkrastu	dome,	Raiņa	iela	8,	
Saulkrasti,	Saulkrastu	novads,	
LV-2160,	līdz	2013.	gada	20.	februārim	
ar	norādi	“Ainavu	tehniķis-dārznieks”.	
Tālrunis	uzziņām	–	67142513.
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Valsts policija izglīto skolēnus 
par drošību
Izglītība un audzināšana ir neda-
lāmi jēdzieni skolā, ko Saulkrastu 
vidusskola cenšas īstenot arī savā 
ikdienā. Skolēniem pēc mācību 
stundām ir iespēja piedalīties 
15  dažādos interešu izglītības 
pulciņos, darboties Jaunsardzē 
pie instruktora Gunāra Strazdi-
ņa, aktīvi strādāt skolas pašpār-
valdē  – Skolēnu mērijā, kā arī 
piedalīties skolas organizētajos 
izglītojošajos un audzinošajos ār-
pusklases pasākumos. 

Laba sadarbība Saulkrastu 
vidusskolai ir izveidojusies ar 
Valsts policijas reģiona pārvaldes 
Saulkrastu policijas iecirkņa in-
spektori kapteini Ritu Brīvkalni. 
Viņa nāk uz skolu ne tikai tad, 
kad ir pārkāpts likums, bet ir arī 
gaidīts viesis plānotajās tematis-
kajās tikšanās reizēs. Katru gadu 
Rita Brīvkalne vada izglītojoši 
interaktīvas lekcijas un diskusijas 
par atkarību izraisošo vielu kaitī-
go ietekmi uz cilvēka organismu 
un atbildību likuma priekšā. Arī 

šajā mācību gadā inspektore ru-
nāja ar 5.–7. klašu skolēniem par 
tabakas kaitīgo ietekmi un de-
monstrēja prezentāciju “Tabakas 
vārds pret Tavējo”. Skolēniem bija 
iespēja ne vien uzzināt jaunu un 
noderīgu informāciju, bet arī ak-
tīvi piedalīties diskusijā, atbildēt 
uz jautājumiem un balvā nopelnīt 
aktuālas dāvaniņas – atstarotājus. 
Jauno gadu skolā sākām ar jau-
nu lekciju ciklu “Mobings skolā”, 
kurā inspektore iepazīstināja bēr-
nus ar to, kas ir mobings (vien-
audžu savstarpējā vardarbība), kā 
nekļūt par vardarbības upuri, kur 
un pie kā vērsties pēc palīdzības, 
kā arī par varmākas atbildību li-
kuma priekšā. Pateicoties sadar-
bībai ar Ritu Brīvkalni, skolai ir 
iespēja veikt preventīvo darbu, iz-
glītojot un informējot savus sko-
lēnus, risinot aktuālas problēmas 
un cenšoties tās novērst jau pašā 
sākumā.

Linda Mieze

Laba sadarbība Saulkrastu vidusskolai ir izveidojusies ar Valsts policijas reģiona pārvaldes Saulkrastu policijas 
iecirkņa inspektori kapteini Ritu Brīvkalni. Viņa nāk uz skolu ne tikai tad, kad ir pārkāpts likums, bet ir arī 
gaidīts viesis plānotajās tematiskajās tikšanās reizēs. Foto no Saulkrastu vidusskolas arhīva

Iespēja studēt centīgiem, 
talantīgiem un 
gudriem jauniešiem 
Ir sākusies pieteikšanās 2013./2014. 
mācību gada Vītolu fonda admi-
nistrētajām stipendijām. Vītolu 
fonds jau vairāk nekā desmit ga-
dus dāvā iespēju talantīgiem, cen-
tīgiem, jauniešiem studēt Latvijas 
augstskolās. 

12. klašu skolēni tiek aicināti 
līdz 2013. gada 1. aprīlim pieteik-
ties Vītolu fonda administrētājām 
stipendijām. Par šo iespēju ir infor-
mēti arī Zvejniekciema vidusskolas 
12. klases skolēni. Februāra nogalē 
topošajiem absolventiem par sti-

pendijas saņemšanas iespēju plašāk 
pastāstīs Daina Kosīte – 2012. gada 
Zvejniekciema vidusskolas absol-
vente, pašreiz Latvijas Universi-
tātes Pedagoģijas, psiholoģijas un 
mākslas fakultātes profesionālās 
augstākās izglītības bakalaura stu-
diju programmas “Psiholoģija” 
1. kursa studente, kura 2012./2013. 
mācību gadā saņem vienu no Vīto-
lu fonda administrētajām stipendi-
jām pirmkursniekiem “Ceļamaize”.

Valda Tinkusa 

Būt pašam
Ja tu esi saņēmis avīzi un lasi to, 
tas nozīmē, ka esi pārdzīvojis kār-
tējo pasaules galu. Tu esi dzīvs.

Starp ticīgajiem un neticīga-
jiem, starp realitāti un nereali-
tāti, zinātniskajiem faktiem un 
misticismu – ir jāizdara izvēle. Ir 
ļoti daudz informācijas. Reizēm 

cilvēks nokļūst informācijas ka-
ruselī, kurš griežas pats no sevis. 
Kā sevi pasargāt, kā atrast vērtīgo? 
Kā būt pašam – ar savu pārliecību, 
savu ticību, jo sirds dziļumos katrs 
zina, kas ir labi, kas ir slikti un kā 
vajadzētu. Lai jaunais 2013. gads ir 
kā stingrs pamats – būt pašam!

Ikviens interesents tiek mīļi 
aicināts 22. februārī plkst. 18 
Saulkrastu novada bibliotēkā 
apmeklēt pasākumu – vakara sa-
runas “Par visu, kas tev svarīgs”. 
Vada Sarmīte Frišfelde.

Sarmīte Frišfelde

Saulkrastu pirmsskolas izglītības iestāde “rūķītis”
aicina darbā pirmsskolas izglītības skolotāju

(uz	noteiktu	laiku	no	25.02.2013.)
	

Aicinām	arī	studentes,	kuras	apgūst	pirmsskolas	izglītības	programmu.
CV	sūtīt	uz	e-pastu	piirukitis@apollo.lv vai	sanita.tiberga@saulkrasti.lv.

Tālruņi	26413906,	67952635.

Zvejniekciema vidusskolas kolektīvam – paldies!
Zvejniekciema vidusskolas skolēnu 
vecāki novērtē lasīšanas nozīmi 
savu bērnu intelektuālajā attīstībā, 
tādēļ priecājamies par saziedota-
jiem līdzekļiem bērnu grāmatu 
iegādei. Lai gan skolas bibliotēkas 
krājumi plānveidīgi tiek papildināti 
ar jaunāko daiļliteratūru, ar vecāku 
atbalstu Zvejniekciema vidussko-
las bibliotēkā iegādātas vairākas 
jaunas grāmatas: R. R. Raselas “Ni-
kijas dienasgrāmata”, Dž. Kinnija 
“Grega dienasgrāmata. Gandrīz 
noziedznieks”, A. Šeflera “Bubulis 
un Bubulēns”, “Lielceļa laupītājs”, 
L.  Bikšes “Esi mans draugs”, “Pir-
mais atlants bērniem” u. c.

Paldies Skolas padomes vadī-
tājam Verneram Lastoveckim par 
šo ideju, paldies visām ģimenēm, 
kuras ziedoja grāmatu iegādei, at-
balstot savu bērnu lasītprieku!

Zvejniekciema vidusskolas 
kolektīvs bija patiesi gandarīts, 

janvāra beigās saņemot pateicī-
bu no zvērinātu advokātu biroja 
“Rasa un Ešenvalds”. 

Atbalstot “Draudzīgo aici-
nājumu”, ko savulaik iedibināja 
Valsts prezidents Kārlis Ulmanis, 
zvērinātu advokātu birojs “Rasa 
un Ešenvalds” uzdāvināja Zvej-
niekciema vidusskolai grāmatu 
“100 Latvijas personību”, izsa-
kot pateicību skolas kolektīvam 
par neatsveramu ieguldījumu 
biroja darbinieces Lienes Pom-
meres intelektuālajā izaugsmē. 
Liene Pommere ir mūsu skolas 
2008.  gada absolvente, kura iz-
glītību turpināja Latvijas Univer-
sitātē un pabeidza šīs augstskolas 
Juridisko fakultāti. 

Paldies advokātu birojam par 
atzinīgajiem vārdiem un grāma-
tu, jo tā noderēs gan skolotājiem, 
gan audzēkņiem mācībās. 

Dace Indāre, 
Zvejniekciema vidusskolas 

bibliotekāre

Patiess prieks bija sveikt mūsu skolas absolventi pagājušā gada 
15. novembrī Latvijas Universitātes Lielajā aulā, kur notika LU mecenātu 
stipendiātu sumināšanas ceremonija. Stipendiju “Ceļamaize” Daina 
Kosīte ieguva, pateicoties saviem augstajiem sasniegumiem mācībās, 
sportā un sabiedriskajā darbā vidusskolas laikā. Foto: Ģirts Blekte

Lai gan skolas bibliotēkas krājumi 
plānveidīgi tiek papildināti ar 
jaunāko daiļliteratūru, ar vecāku 
atbalstu Zvejniekciema vidusskolas 
bibliotēkā iegādātas vairākas jau-
nas grāmatas. Foto: Dace Indāre

Origami meistarība “Rūķītī”
24. janvārī notika Pierīgas novada 
pirmsskolas izglītības pedagogu 
metodisko darbu skate. Tajā tika 
prezentēti deviņi darbi no vairā-
kām pirmsskolas izglītības iestā-
dēm. Ingūna Mestere un Sarma 
Geka uz Saulkrastu “Rūķīti” pār-
veda trīs godalgas. Par diviem 
darbiem trešās vietas, bet Sarmas 
Gekas darbs “Origami A5. Papīra 
locīšana pirmsskolas vecuma bēr-
niem” ieguva 1. vietu.

Informējam, ka Saulkrastu 

PII “Rūķītis” vizuālās mākslas 
skolotāja Sarma Geka aicina visus 
pirmsskolas izglītības un vizuālās 
mākslas skolotājus piedalīties ra-
došo darbu konkursā “A5 Origami 
papīra locījumu formas pirms-
skolas vecuma bērniem”. Darbi 
jāiesniedz līdz 28. februārim PII 
“Rūķītis”. Tuvāka informācija pa 
tālruni 67952635, 67952958.

Savukārt 2013. gada 14. martā 
plkst. 10 Saulkrastu PII “Rūķītis” 
notiks Pierīgas pirmsskolas peda-

gogu seminārs – praktikums, kurā 
tiks uzaicināti un apbalvoti A5 
origami konkursa uzvarētāji (pe-
dagogi), būs apskatāma konkursā 
iesūtīto darbu izstāde, notiks A5 
origami locīšanas paraugdemons-
trējumi, kuros varēs praktiski 
līdzdarboties, būs iepazīšanās ar 
atraktīvu kustību aktivitāti – sta-
fetēm, kuras papildinātas ar zī-
mēšanas elementiem. Seminārā 
piedalīsies arī Japānas vēstnieks 
Latvijas Republikā Tošijuki Tagu.
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Pirmā piramīda – basketbolam
Attīstot kādu sporta veidu, 
ir svarīgi, lai tiktu veidota tā 
saucamā piramīda – sportisti 
attiecīgajā sporta veidā, sākot 
no paša jaunākā vecuma 
iesācējiem, beidzot ar 
augstākā līmeņa komandu. 
Saulkrastos pirmais sporta 
veids, kur kaut kas tāds 
panākts, ir basketbols. 

Jau piekto gadu Latvijas basketbo-
la līgas sacensībās (sākumā ABL, 
tagad LBL3) piedalās Saulkrastu 
vīriešu komanda. Sākot ar šo se-
zonu, iespējas trenēties basket-
bolā Saulkrastos ir visu vecumu 
bērniem un jauniešiem.

Ar pašiem jaunākajiem kopš 
rudens strādā Kristaps Odziņš  – 
jauns un entuziasma pilns tre-
neris, pabeidzis Latvijas sporta 
pedagoģijas akadēmiju, spēlējis 
arī Saulkrastu komandā, tagad 
pārstāv savu dzimto Carnikavu. 
Oficiālajā informācijā minēts, 
ka treniņi notiek 1.–4. klašu bēr-
niem, taču Kristaps atzīst, ka arī 
bērnudārza audzēkņi itin veik-
smīgi tiek galā ar uzdevumiem, 
tādēļ aicina 2002.–2008. gadā 
dzimušus zēnus un meitenes pie-
vienoties treniņgrupai, jo brīvu 
vietu vēl gana. Pagaidām sastāvs 
vēl mainīgs un mazskaitlīgs. 
Treneris uzskata, ka tas tādēļ, 
ka basketbols pirmajā brīdī šķiet 
grūtāks nekā, piemēram, futbols 
vai florbols. 

Nākamā vecuma pulciņš 

– 5.–7. klasei – ir Saulkrastu vi-
dusskolas paspārnē, par pārējiem 
atbild PA “Saulkrastu kultūras 
un sporta centrs”. Taču trene-
ris tas pats. Abās šajās grupās ir 
perspektīva nākotnē piedalīties 
Latvijas jaunatnes basketbola 
līgā, visdrīzāk  – kopā ar Carni-
kavas jaunajiem basketbolistiem, 
jo katrai pašvaldībai atsevišķi ir 
grūti sakomplektēt komandu. 
Kristaps pieļauj arī labas meiteņu 
komandas izveidošanas iespēju. 
Taču līdz nopietnām sacīkstēm 
vēl patāls ceļš ejams. 

8.–12. klases audzēkņus trenē 
pieaugušo basketbola komandas 
vadītājs Jānis Laksa. Šī vecuma 
jauniešiem nav bijusi iespēja tre-
nēties kopš pirmās klases, tādēļ 
basketbola pamatos ir pamatīgi 
robi. Diemžēl Latvijas līmeņa 
komandu neizdosies izveidot. 
Bijušas draudzības spēles, un arī 
nākotnē plānots sacensties ar 
vienaudžiem no tuvākajām paš-
valdībām, piemēram, Ādažiem. 
Tomēr ļoti svarīgi, lai labākie 
jaunieši nokļūtu līdz pieaugušo 
komandai, un ar laiku tai nebūtu 
vairs vajadzīgi viesspēlētāji.

Šī mūsu basketbola vīru ko-
mandai nav tā labākā sezona, 
taču viss vēl nav beidzies, un 
pēc iekļūšanas izslēgšanas spēlēs 
visādi var gadīties. Ja komandai 
nav daudz uzvaru, arī skatītāju 
ir mazāk. Pēdējā spēle gan viesa 
cerības – mačs bija aizraujošs, 
skatītāji beidzot atdzīvojās un 

skaļi juta līdzi mūsējiem. Par tra-
dīciju jau kļuvusi līdzjutēju lote-
rija. Katrā spēlē tiek izlozēta bas-
ketbola bumba, kā arī spēlētāju 
kartiņas, kuras sakrājot sezonas 
beigās varēs laimēt 100 latu dā-
vanu karti no sporta veikala. Šo-
brīd komandas pamatsastāvā ar 
palielu spēles laiku no īstenajiem 
saulkrastiešiem iekļuvuši Edgars 
Brumermanis, Mārtiņš Grēve, 
Jānis Lāčaunieks un Reinis Birz-
nieks. Epizodiski laukumā dodas 

arī Arvis Baltgalvis un Mārtiņš 
Neilands. Cerams, ka pēc vairā-
kiem gadiem Saulkrastu koman-
du pārstāvēs tikai vietējie puiši. 

Paldies SIA “Buildimpeks” un 
Gatim Zonbergam par atbalstu 
komandai.

Lai gan sezona jau vidū, jop-
rojām tiek gaidīti gan jauni da-
lībnieki basketbola pulciņos, gan 
skatītāji basketbola spēlēs.

Signe Sinkeviča

Zvejniekciema volejbolistes veiksmīgi turpina 
“Kausa izcīņas” spēles
Latvijas Volejbola federācijas 
“Kausa izcīņas” finālsacensības 
notika 8. un 9. decembrī Jelga-
vā. Šajās sacensībās mūsu skolas 
jaunākā meiteņu komanda (D2 
grupa) ierindojās 4. vietā Lat-
vijā. Komandā – L. Jermacāne, 

B. A. Odīte, U. Tirule, L. Nemane, 
S. Pastare, E. K. Avramuka. 

Latvijas Volejbola federāci-
jas “Kausa izcīņas” finālsacensī-
bas C2 grupas meitenēm notika 
Rīgā 24. un 25. decembrī. Zvej-
niekciema vidusskolas komanda 

ierindojās godpilnajā 3. vietā 
Latvijā. 

Mūsu skolas komandas sa-
stāvā spēlēja un augsto rezultātu 
ieguva S. S. Umbraško, L. Jerma-
cāne, K. Ūdre, M. Martinsone, 
A. K. Nolle, P. Dalbiņa. 

Jānis Laksa un Saulkrastu basketbola komanda minūtes pārtraukumā. 
Foto: Renārs Buivids

Pierīgas novadu kausa izcīņā – 2. vieta mūsu zēniem
22. janvārī Zvejniekciema vi-
dusskolas sporta hallē risinājās 
Pierīgas novadu kausa izcīņas 
spēles volejbolā A grupas jau-
niešiem. Mūsu skolas zēnu ko-
manda ieguva 2. vietu, uzvarot 

Krimuldas un Ropažu vidus-
skolas komandu, bet zaudējot 
Siguldas Valsts ģimnāzijas ko-
mandai. 

Komandā – Jānis Kalniņš, 
Kristaps Kapzems, Artūrs Tirzma-

lis, Matīss Šmits, Ģirts Bružis, 
Andris Širokovs.

Gunārs Lācis,  
Zvejniekciema vidusskolas  

sporta skolotājs 

Viesos Pērnavā
Jau ilgus gadus Vidzemes Jūrmalas 
Mūzikas un Mākslas skolai ir cieša 
draudzība ar dažādu pilsētu mūzi-
kas skolām – par tradīciju kļuvuši 
ikgadējie ciemos braucieni, lai pa-
rādītu, kas jauns gada laikā apgūts 
un sasniegts. 26. janvārī VJMMS 
koris Antras Deniškānes vadībā, 
VJMMS koklētāji un Saulkrastu 
koklētāju ansamblis “Saule” Solvei-
gas Ivanovas vadībā, flautistes, kā 
arī skolotāji un kultūras darbinieki 
kārtējo reizi devās ciemos uz kādu 
no mūzikas skolām – šoreiz tā bija 
Pērnavas mūzikas skola. 

Jau no paša rīta, gaidot autobu-
su, pie mūzikas skolas valdīja rosī-
ba – visi bija satraukušies, taču tai 
pašā laikā arī ļoti priecīgi un sajūs-
mas pilni. Ceļš nemaz nelikās ilgs, 
un jau pavisam drīz bijām Pērnavā.

Ar Pērnavas apkārtni un mū-
zikas skolu mūs iepazīstināja pati 
skolas direktore Karin Veissmann. 
Pēc kārtīgām pusdienām vienā no 
omulīgajiem Pērnavas restorāniem 
gides pavadībā devāmies aplūkot 
Pērnavas ievērojamākās vietas. Ie-

nākot Pērnavas mūzikas skolā, bi-
jām sajūsmā – mūzikas skola ir ļoti 
liela. Ar āra apaviem tajā staigāt 
nedrīkst. Atsākās lielā rosība, tad 
mēģinājumu laiks un visbeidzot – 
jau ilgi gaidītais koncerts.

Koklētāju ansamblis “Saule” 
iepriecināja skatītājus ar septiņām 
tautasdziesmu aranžijām (tās iz-
veidojusi pati Solveiga), kurās S. 
Ivanova bija iesaistījusi arī flautis-
tes. Koris izpildīja četras dziesmas, 
pēdējā tika atskaņota dziesma 
no kinofilmas “Sprīdītis” – Fināla 
dziesma, kuru izpildīja koris kopā 
ar koklētāju ansambli “Saule”. Pēc 
koncerta kopā ar igauņu jauna-
jiem mūziķiem dzērām tēju, ēdām 
kliņģeri un iepazināmies tuvāk.

Šis brauciens noteikti bija ie-
spēja mums labāk izzināt Igauni-
jas kultūru, iegūt jaunus draugus 
un paziņas un papildināt savas 
angļu un krievu valodas zināša-
nas, kā arī jautri pavadīt laiku vi-
siem kopā!

Linda Pūle, VJMMS absolvente

Saulkrastu un Pērnavas jaunie mūziķi un viņu vadītāji bija gandarīti par 
veiksmīgo koncertu un interesanto tikšanos. Foto: Karin Veissmann

Latvijas Jaunatnes čempionāta 
1. posma spēles volejbolā
12. janvārī Rīgā notika Latvijas 
Jaunatnes čempionāta 1. posma 
spēles volejbolā C1 grupas meite-
nēm. Zvejniekciema vidusskolas 
komanda izcīnīja 2. vietu, uzvarot 
Gulbenes novada SS, bet zaudējot 
Rīgas Volejbola skolas komandai. 

Komandā – Ī. Zaķe, A. Jerma-
cāne, K. Ūdre, M. Martinsone, 
S. S. Umbraško, P. Šenere, A. Kerča.

13. janvārī Limbažos notika 
Latvijas Jaunatnes čempionāta 
1. posma spēles volejbolā D1 grupas 
meitenēm. Zvejniekciema vidus-
skolas meiteņu komanda ierindo-
jās 1. vietā, uzveicot Rīgas VS, Lim-
bažu un Salacgrīvas novadu SS, kā 
arī Cēsu pilsētas SS komandu. 

Komandā – L. Jermacāne, 
P. Dalbiņa, A. K. Nolle, B. A. Odīte.

19. janvārī Rīgā notika Latvi-
jas Jaunatnes čempionāta 1.  pos-
ma spēles volejbolā A grupas 
jaunietēm. Zvejniekciema vidus-
skolas komanda izcīnīja 1. vietu, 
gūstot uzvaru pār Rīgas VS un 
Talsu novada SS komandu un ie-
kļūstot finālā. 

Komandā – A. Liniņa, A. Lece, 
A. N. Umbraško, A. Embren-
te, A.  Eglīte, K. B. Čerpakovska, 
E. Paeglīte, M. Urdziņa. 

20. janvārī Rīgā notika Latvi-
jas Jaunatnes čempionāta 1.  pos-
ma spēles volejbolā B2 grupas 
meitenēm. Zvejniekciema vidus-

skolas komanda izcīnīja 3. vietu.
Komandā – A. Liniņa, A. N. 

Umbraško, A. Jermacāne, Ī. Zaķe, 
L. Kaupere, L. Krope, K. Smirnova.

20. janvārī Jelgavā notika 
Latvijas Jaunatnes čempionāta 
1. posma spēles volejbolā D2 gru-
pas zēniem. Zvejniekciema vidus-
skolas komanda izcīnīja 3. vietu.

Komandā – A. Jansens, J. Jur-
kevics, E.  Kiseļevskis, A. Kiseļev-
skis, M. Kursišs, R. Sergejevs, 
R. Šauriņš, M. Keišs, A. Skrīvelis, 
A. T. Turkupols, S. Voilaks. 

Dzidra Dulpiņa,  
Zvejniekciema vidusskolas  

sporta trenere

basketbola nodarbību laiki:
•	1.–4.	klasei	(K.	Odziņš)	trešdienās	
17–18,	ceturtdienās	17.30–18.30;
•	5.–7.	klasei	(K.	Odziņš)	trešdienās	
15.30–17,	ceturtdienās	16–17.30;
•	8.–12.	klasei	(J.	Laksa)	otrdienās,	
piektdienās	18.10–19.40;
•	Pieaugušie	(J.	Laksa)	otrdienās,	
piektdienās	19.40–21.40.

LbL3 spēles:
•	12.	februārī	ar	Jūrmalas	sporta	skolu;
•	26.	februārī	ar	Carnikavu;
•	19.	martā	ar	SK	“Rūjiena”.
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Saulkrastu novada domes 30. janvāra sēdes lēmumi
Par nekustamā īpašuma 
nodokļu parāda piedziņu 
bezstrīda kārtībā
Piedzīt bezstrīda kārtībā nenomak-
sāto nekustamā īpašuma nodokli ar 
nokavējuma naudu no 5 (pieciem) 
nekustamiem īpašumiem.
Par nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķa maiņu
Mainīt nekustamā īpašuma Rīgas 
iela 6A, Saulkrasti, Saulkrastu nov., 
kad. apz. 8013 003 1816, platība 
1069 m2, lietošanas mērķi no “in-
dividuālo dzīvojamo māju apbūve, 
kods 0601”, uz “neapgūta individu-
ālo dzīvojamo māju apbūves zeme, 
kods 0600”. 
Par nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķa maiņu
Mainīt nekustamā īpašuma 201F, 
Saulkrasti, Saulkrastu nov., kad. 
apz. 8013 002 0234, platība 4002 
m2, lietošanas mērķi no “individu-
ālo dzīvojamo māju apbūve, kods 
0601”, uz “zeme, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir mežsaim-
niecība, kods 0201”, atbilstoši ne-
kustamā īpašuma pašreizējai iz-
mantošanai. 
Par nekustamā īpašuma 
dalītā lietošanas mērķa 
noteikšanu
Noteikt nekustamā īpašuma Rīgas 
iela 96, Saulkrasti, Saulkrastu nov., 
kad. apz. 8013 003 0201, kopējā 
platība 5408 m2, dalīto lietošanas 
mērķi: 4027 m2 platībai – “indivi-
duālo dzīvojamo māju apbūve, kods 
0601”; 1381 m2 platībai – “zeme, uz 
kuras galvenā saimnieciskā darbība 
ir mežsaimniecība, kods – 0201”.
Par zemes nomas līguma 
noslēgšanu
1. Noslēgt uz 10 gadiem zemes no-
mas līgumu ar T.P. par Saulkrastu 
pašvaldībai piekritīgā zemes īpašu-
ma Sīļu iela 4, Saulkrasti, Saulkras-
tu nov., kad. apz. 8013 004 0147, 
platība 1202 m2, 1/8 domājamo daļu 
nomu.
2. Noteikt zemes nomas maksu – 
1,5 % no zemes kadastrālās vērtības 
gadā.
Par zemes nomas līguma 
noslēgšanu
1. Noslēgt uz 10 gadiem zemes no-

mas līgumu ar V. Č. par Saulkrastu 
pašvaldībai piekritīgā zemes īpašu-
ma Sīļu iela 4, Saulkrasti, Saulkras-
tu nov., kad. apz. 8013 004 0147, 
platība 1202 m2, 6/8 domājamo daļu 
nomu.
2. Noteikt zemes nomas maksu – 
1,5 % no zemes kadastrālās vērtības 
gadā.
Par grozījumiem zemes 
nomas līgumā
1. Ar 02.01.2013. izdarīt grozījumus 
2011. gada 7. septembrī noslēgtā ze-
mes nomas līgumā ar B. K., izsakot 
līguma 1.1. punkta pirmo teikumu 
šādā redakcijā:
“1.1. Iznomātājs nodod un Nomnieks 
pieņem nomas lietošanā Saulkrastu 
pašvaldības zemes īpašumu (turp-
māk – Zemes vienība) ar kadastra 
apzīmējumu 80330021166.”
2. Par izdarītiem grozījumiem pa-
rakstīt rakstisku vienošanos.
Par zemes nomas līguma 
laušanu ar SIA “Siltums un 
Enerģija”
1. Ar 2013. gada 1. februāri lauzt 
2010. gada 7. oktobrī noslēgto ze-
mes nomas līgumu, kas noslēgts 
ar SIA “Siltums un Enerģija”, reģ. 
nr. 40103284883, par Saulkrastu 
pašvaldības īpašuma Dārza iela 10 
nomu.
2. Ar 2013. gada 1. februāri lauzt 
2011. gada 5. oktobrī noslēgto ze-
mes nomas līgumu, kas noslēgts ar 
SIA “Siltums un Enerģija”, reģ. nr. 
40103284883, par Saulkrastu paš-
valdības ielu un īpašuma Stirnu iela 
23A nomu.
3. Nekavējoties sākt zemes nomas 
maksas parāda un nekustamā īpa-
šuma nodokļa parāda piedziņu no 
SIA “Siltums un Enerģija”.
Par nekustamā īpašuma 
nodokļa atvieglojuma 
piemērošanu
Piemērot nekustamā īpašuma no-
dokļa atvieglojumu 50 % apmērā 
sešām, 90 % piecām un 25 % divām 
personām.
Par detālplānojuma Ainažu 
ielā 11 F, Saulkrastos, 
izstrādes turpināšanu
1. Atļaut A. V. turpināt detālplāno-
juma Ainažu ielā 11F, Saulkrastos, 

zemes kadastra nr. 8013 002 0366 
izstrādi. 
2. Apstiprināt precizēto detālplāno-
juma darba uzdevumu.
3. Par detālplānojuma izstrādes va-
dītāju apstiprināt būvvaldes vadītā-
ju Līgu Pilsētnieci.
4. Divu nedēļu laikā no lēmuma 
spēkā stāšanās dienas noslēgt līgu-
mu par detālplānojuma izstrādes 
finansēšanu ar detālplānojuma iz-
strādes ierosinātāju, zemes gabala 
Ainažu ielā 11F, Saulkrastos, nom-
nieku A. V.
Par Salaspils novada 
bibliotēkas atkārtotu 
izvirzīšanu reģiona galvenās 
bibliotēkas statusam
1. Salaspils novada bibliotēku atkār-
toti izvirzīt reģiona galvenās biblio-
tēkas statusam. 
2. Lēmumu nosūtīt Latvijas Biblio-
tēku padomei. 
Par grozījumiem Saulkrastu 
vidusskolas nolikumā
1. Izdarīt ar Saulkrastu novada do-
mes 2009. gada 29. aprīļa (prot. 
nr. 6 § 71) lēmumu apstiprinātajā 
Saulkrastu vidusskolas nolikumā 
šādus grozījumus:
1.1. Papildināt IX nodaļas nosauku-
mu ar vārdiem “un Skolas darbības 
tiesiskuma nodrošināšana”.
1.2. Izteikt 53. punktu šādā redakcijā:
“53. Skola, iesaistot Skolas paš-
pārvaldes institūcijas, patstāvīgi 
izstrādā Skolas iekšējo kārtību reg-
lamentējošus normatīvos aktus, 
kurus izdod Skolas direktors bez 
saskaņošanas ar dibinātāju, izņe-
mot normatīvajos aktos noteiktajos 
gadījumos. Katrs skolas darbinieks, 
izglītojamais vai izglītojamā vecāks 
ir tiesīgs iesniegt Skolas direktoram 
priekšlikumus par nepieciešama-
jām izmaiņām Skolas iekšējos nor-
matīvajos aktos”.
1. Izteikt 54. punktu šādā redakcijā:
“54. Skolas darbības tiesiskumu 
nodrošina Skolas direktors. Skolas 
darbinieku faktisko rīcību var ap-
strīdēt direktoram. Skolas direk-
tora izdotos administratīvos aktus 
un faktisko rīcību privātpersonas 
var apstrīdēt, rakstiski informējot 
dibinātāju”.

2. Papildināt 55. punktu ar jaunu 
55.25. apakšpunktu šādā redakcijā:
“55.25. Kārtība, kādā Saulkrastu vi-
dusskola uzskaita izglītojamo ka-
vējumus, sadarbojas ar izglītojamo 
vecākiem (aizbildņiem), ja izglītoja-
mais bez attaisnojoša iemesla neap-
meklē skolu”.
Par izmaiņām Saulkrastu 
novada domes 
administratīvās komisijas 
sastāvā
1. Izdarīt šādus papildinājumus un 
grozījumus Saulkrastu novada do-
mes 29.07.2009. sēdes lēmumā “Par 
Administratīvās komisijas sastāvu ” 
(lēmums nr. 6, § 4):
1.1. Apstiprināt Saulkrastu novada 
domes Administratīvās komisijas 
locekļa amatā Saulkrastu novada 
Pašvaldības policijas Sabiedriskās 
kārtības sargāšanas nodaļas priekš-
nieku Gunti Vinteri ar 30.01.2013.
1.2. Apstiprināt Saulkrastu novada 
domes Administratīvo komisiju 
šādā sastāvā:
• Selga Osīte – komisijas priekšsē-
dētāja, Saulkrastu novada domes 
deputāte;
• Ingrīda Kamoliņa – komisijas 
priekšsēdētāja vietniece – atbildīgā 
sekretāre, Saulkrastu novada do-
mes Nekustamo īpašumu nodaļas 
vadītāja;
• Valdis Kalniņš – komisijas locek-
lis, Saulkrastu novada Pašvaldības 
policijas priekšnieks;
• Guntis Vinteris – komisijas locek-
lis, Saulkrastu novada Pašvaldības 
policijas Sabiedriskās kārtības sar-
gāšanas nodaļas priekšnieks;
• Jānis Skujiņš – komisijas loceklis, 
Saulkrastu novada Pašvaldības poli-
cijas Patruļdienesta nodaļas priekš-
nieks;
• Anatolijs Ringačs – komisijas lo-
ceklis, Valsts policijas Rīgas reģiona 
pārvaldes Saulkrastu iecirkņa Kār-
tības policijas nodaļas inspektors;
• Rita Brīvkalne – komisijas locek-
lis, Valsts policijas Rīgas reģiona 
pārvaldes Saulkrastu iecirkņa poli-
cijas nodaļas inspektore;
• Artis Blankenbergs – komisijas 
loceklis, Saulkrastu novada domes 
nekustamo īpašumu speciālists.

2. Atļaut Guntim Vinterim savie-
not Saulkrastu novada Pašvaldības 
policijas Sabiedriskās kārtības sar-
gāšanas nodaļas priekšnieka amatu 
ar Saulkrastu novada bāriņtiesas lo-
cekļa un Administratīvās komisijas 
locekļa amatu. 
Par priekšfinansējuma 
nodrošināšanu projektam 
“Zvejniekciema 
vidusskolas sporta zāles 
energoefektivitātes 
paaugstināšana”
1. Priekšfinansēt projektu “Zvej-
niekciema vidusskolas sporta zāles 
energoefektivitātes paaugstināša-
na” par kopējo projekta summu Ls 
195 428,13; 
2. Priekšfinansējuma nodrošināša-
nai ņemt aizņēmumu Valsts Kasē 
kopējās projekta summas apjomā – 
Ls 195 428,13. 
Par Saulkrastu novada 
pašvaldības 2013. gada 
budžeta apstiprināšanu 
un saistošo noteikumu 
“Saistošie noteikumi 
par Saulkrastu novada 
pašvaldības budžetu 2013. 
gadam” apstiprināšanu
1. Apstiprināt Saulkrastu novada 
pašvaldības 2013. gada budžetu,
2. Apstiprināt Saulkrastu novada 
domes 2013. gada saistošos notei-
kumus Nr. 2 “Saistošie noteikumi 
par Saulkrastu novada pašvaldības 
budžetu 2013. gadam”.
3. Saistošos noteikumus triju die-
nu laikā rakstveidā un elektroniskā 
veidā nosūtīt Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministrijai zi-
nāšanai.
4. Saistošie noteikumi stājas spēkā 
nākamajā dienā pēc to parakstīša-
nas un tie ir brīvi pieejami Saulkras-
tu novada domes ēkā.
Nākamā ikmēneša domes sēde pare-
dzēta trešdien, 27. februārī, plkst. 15 
Saulkrastu novada domē Raiņa ielā 
8.
Ar pilnu domes lēmumu tekstu (ievē-
rojot Fizisko peronu datu aizsardzī-
bas likumā noteikto) var iepazīties 
Saulkrastu novada pašvaldības inter-
neta vietnē www.saulkrasti.lv, sadaļā 
“Domes lēmumi”.

Saistošie noteikumi Nr. 1
Apstiprināti ar Saulkrastu novada domes 30.01.2013.lēmumu  (protokols nr. 1, § 5)

Kārtība, kādā tiek piemērots nekustamā īpašuma nodoklis atsevišķiem nekustamā 
īpašuma nodokļa objektiem Saulkrastu novada pašvaldībā 2013. gadā
Izdoti saskaņā ar likuma “Par paš-
valdībām” 46. pantu un likuma “Par 
nekustamā īpašuma nodokli” 1. pan-
ta otrās daļas 9.1 punktu, 3. panta pir-
mās daļas 1.4 daļu, 9. panta otro daļu 
pārejas noteikumu 40.1, 47. punktu

Izdodot šos saistošos noteiku-
mus, Saulkrastu novada pašvaldī-
ba realizē likumdošanā deleģētās 
tiesības nekustamā īpašuma no-
dokļa piemērošanā atsevišķiem ne-
kustamā īpašuma nodokļa objek-
tiem Saulkrastu novada pašvaldībā 
2013. gadā, nosakot šo:
• nekustamā īpašuma nodoklis ze-
mei, ja iepriekšējā taksācijas gadā 
nav mainīts nekustamā īpašuma 
lietošanas mērķis, atsevišķi par 
katru zemes vienību 2013. gadā ne-
drīkst pārsniegt iepriekšējam taksā-
cijas gadam aprēķināto nodokļa ap-
mēru (neņemot vērā atvieglojumus) 
vairāk nekā par 10 %;
• ar nekustamā īpašuma nodokli 
tiek apliktas būves, kas klasificētas 
kā vidi degradējošas, sagruvušas 

vai cilvēku drošību apdraudošas 
būves, – 3 % apmērā no lielākās ka-
dastrālās vērtības: būvei piekritīgās 
zemes kadastrālās vērtība vai būves 
kadastrālās vērtības;
• neaplikt ar nekustamā īpašuma 
nodokli dzīvojamo māju palīgēkas, 
ja palīgēkas platība pārsniedz 25 m2, 
izņemot garāžas;
• nodokļa maksāšanas paziņojuma 
piespiedu izpilde uzsākama ne vē-
lāk kā piecu gadu laikā no nodokļa 
samaksas termiņa iestāšanās brīža;
• saistošie noteikumi stājas spēkā 
nākamajā dienā pēc to parakstīša-
nas;
• atzīt par spēku zaudējušiem 
Saulkrastu novada pašvaldības 
2012.  gada 27.  decembra saisto-
šos noteikumus Nr.  23 “Grozī-
jumi Saulkrastu novada domes 
2012.  gada 25.  janvāra saistošajos 
noteikumos Nr.  2 “Par nekusta-
mā īpašuma nodokli 2012.  gadā 
Saulkrastu novada pašvaldībā”.

E. Grāvītis, Domes priekšsēdētājs 

Saistošo noteikumu “Kārtība, kādā tiek piemērots nekustamā īpašuma nodoklis 
atsevišķiem nekustamā īpašuma nodokļa objektiem Saulkrastu novada pašvaldībā 
2013. gadā” paskaidrojuma raksts

paskaidrojuma raksta sadaļas norādāmā informācija
1. Projekta	nepieciešamības	
pamatojums

Lai	nepieļautu	būtisku	nekustamā	īpašuma	nodokļa	sloga	pieaugumu	nodokļa	maksātājiem	
2013.	gadā,	saistošo	noteikumu	projektā	noteikts,	ka	2013.	gadā	tiek	piemērots	nodokļa	pieau-
guma	ierobežojums	10	%	apmērā.

2. īss projekta satura izklāsts Saistošie	noteikumi	(turpmāk	–	Noteikumi)	nosaka	kārtību,	kādā	tiek	piemērots	nekustamā	
īpašuma	nodoklis	atsevišķiem	nekustamā	īpašuma	nodokļa	objektiem	Saulkrastu	novada	
pašvaldībā	2013.	gadā:
nosaka	10	%	nekustamā	īpašuma	nodokļa	pieauguma	ierobežojuma	saglabāšanu	zemei	2013.	taksā-
cijas	gadā,	lai	strauji	nepalielinātu	dzīvojamo	māju	apbūves	īpašniekiem	nekustamā	nodokļa	maksu;
ar	nekustamā	īpašuma	nodokli	tiek	apliktas	būves,	kas	klasificētas	kā	vidi	degradējošas,	
sagruvušas	vai	cilvēku	drošību	apdraudošas	būves	–	3	procentu	apmērā	no	lielākās	kadastrālās	
vērtības:	būvei	piekritīgās	zemes	kadastrālās	vērtība	vai	būves	kadastrālās	vērtības;
neaplikt	ar	nekustamā	īpašuma	nodokli	dzīvojamo	māju	palīgēkas,	ja	palīgēkas	platība	pār-
sniedz	25	m2,	izņemot	garāžas;	
nosaka,	ka	nodokļa	maksāšanas	paziņojuma	piespiedu	izpilde	sākama	ne	vēlāk	kā	piecu	gadu	
laikā	no	nodokļa	samaksas	termiņa	iestāšanās	brīža.

3. Informācija	par	plānoto	projekta	
ietekmi	uz	pašvaldības	budžetu

Samazinās	pašvaldības	budžeta	ieņēmumus	nekustamā	īpašuma	nodokļu	iekasējuma	ziņā	
apmēram	par	Ls	70	000	gadā.

4. Informācija	par	plānoto	
projekta	ietekmi	uz	uzņēmējdar-
bības	vidi	pašvaldības	teritorijā

Sabiedrības	mērķgrupa,	uz	kuru	attiecināms	grozījumu	saistošo	noteikumu	tiesiskais	regulē-
jums,	ir	Saulkrastu	novada	nodokļu	maksātāji.

5. Informācija	par	administratī-
vajām	procedūrām

Nekustamā	īpašuma	nodokļa	atvieglojumi	tiks	piešķirti,	veicot	aprēķinu.

6. Informācija	par	konsultācijām	
ar	privātpersonām

Sagatavojot	saistošo	noteikumu	grozījumu	projektu,	pārrunas	ar	sabiedrības	pārstāvjiem	netika	
veiktas,	jo	tie	labvēlīgi	ietekmē	nodokļa	maksātājus.
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Saistošie noteikumi Nr. 2
Apstiprināti ar Saulkrastu novada domes 30.01.2013. lēmumu 
(protokols nr. 1, §42)

Saistošie noteikumi par 
Saulkrastu novada pašvaldības 
budžetu 2013. gadam
Izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 
21. panta pirmās daļas 2. punktu, 41. panta 
pirmās daļas 1. punktu 46. pantu likumu “Par 
pašvaldību budžetiem” “Likumu par budžetu 
un finanšu vadību”

Apstiprināt Saulkrastu novada pašval-
dības budžetu 2013. gadam:

 • ieņēmumos Ls 4 795 624 apmērā, sa-
skaņā ar pielikumu Nr. 1;

 • izdevumos Ls 4 795 624 apmērā, sa-
skaņā ar pielikumu Nr. 2.

Apstiprināt Saulkrastu novada pašval-
dības speciālo budžetu 2013. gadam: 

  • ieņēmumos Ls  89  642 apmērā, sa-
skaņā ar pielikumu Nr. 3;

 • izdevumos Ls 91 221 apmērā, saska-
ņā ar pielikumu Nr. 4.

Saistošie noteikumi stājas spēkā nāka-
majā dienā pēc to parakstīšanas, un tie ir 
brīvi pieejami Saulkrastu novada domes ēkā.

E. Grāvītis, domes priekšsēdētājs 

klasifikā-
cijas kodi                                                                                      

 budžeta 
plāns 2012. g.

budžeta iz-
pilde 2012. g.

budžeta plāns 
2013. g.

																																																																																																 Tiešie	nodokļi 	 	 	
1.111 Iedzīvotāju	ienākuma	nodoklis	par	iepriekšējo	

gadu
25	907 25	907 	

1.112 Iedzīvotāju	ienākuma	nodoklis 2	079	917 2	222	571 2	199	490
4.111.00. Nekustāmā	īpašuma	nodoklis	par	zemi 483	414 486	765 474	642
4.1111 Nekustamā	īpašuma	nodokļa	par	zemi	kārtējā	

saimnieciskā	gada	ieņēmumi	(nākamie	periodi)
	 2	647 2	700

4.112.00. Nekustamā	īpašuma	nodoklis	par	iepriekšē-
jiem	gadiem	par	zemi

38	607 56	075 100	704

4.121.00. Nekustāmā	īpašuma	nodoklis	par	ēkām	un	
būvēm

179	840 195	728 161	974

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

	 349 500

4.122.00. Nekustamā	īpašuma	nodoklis	par	iepriekšē-
jiem	gadiem	par	ēkām	un	būvēm

12	683 31	723 28	030

 kopā tiešie nodokļi 2 820 368 3 021 765 2 968 040
 nodokļi atsevišķām precēm un pakalpoju-

mu veidiem
9 035 10 920 11 040

	5.410.00. Azartspēļu	nodoklis 9	035 10	920 11	040
                                      kopā nodokļu ieņēmumi 2 829 403 3 032 685 2 979 080
 nenodokļu ieņēmumi 31 316 32 863 47 947
8.622.00. Procentu	ieņēmumi	par	kontu	atlikumiem	 1	000 542 500
8.9.2.0. Ieņēmumi	no	nedrošiem	debitoru	parādiem	

izveidoto	uzkrājumu	samazināšanai
4	599 	 4	599

                                     pašvaldību nodevas un kancelejas nodevas 8 950 5 695 8 560
9.420.00. Valsts	nodeva	par	apliecinājumiem	un	citu	

funkciju	pildīšanu	bāriņtiesās
800 495 800

9.450.55. Valsts	nodeva	dzimtsarakstiem 500 526 800
09.460 Valsts	nodeva	par	speciālu	atļauju	(licenču)	

izsniegšanu
100 10 100

09.490 Pārējās	valsts	nodevas 600 551 600
9.500. Pašvaldību	nodevas: 	 	 	
9.511.00. Nodeva	par	pašvaldības	izstrādāto	oficiālo	do-

kumentu	un	apliecinātu	to	kopiju	saņemšana
100 295 400

9.512.01. Pašvaldības	nodeva	publiskiem	pasākumiem 500 65 300
9.514 Nodeva	par	tirdzniecību	publiskās	vietās 1	000 23 500
9.515 Pašvaldības	nodeva	par	dzīvnieku	turēšanu 	 6 10
	9.517						 Nodeva	par	reklāmas	izvietošanu	publiskās	

vietās
700 60 400

9.521.00. Nodeva	par	būvatļaujas	saņemšanu 4	500 3	606 4	500
	9.529.00. Pārējās	nodevas,	ko	uzliek	pašvaldība 50 45 100
9.920.00. Valsts	nodevas	–	pārējās 100 13 50
 naudas sodi 16 767 26 626 34 288
10.140.02																																									 Naudas	sodi,	par	CSDD	pārkāpumiem 5	500 2	580 4	000
10.140.01 Naudas	sodi,	ko	uzliek	par	laikā	nesamaksāto	

NĪN
10	767 23	471 29	588

10.140.03																																				 Naudas	sodi,	ko	uzliek	administratīvā	komisija 500 575 700
12.399. Pārējie	dažādi	nenodokļu	ieņēmumi,	kas	nav	

iepriekš	klasificēti	šajā	klasifikācijā
	 260 400

  30 600 30 600 16 700
13.100. Ieņēmumi	no	ēku	un	būvju	īpašumu	

pārdošanas
12	200 12	200 	

Pielikums Nr. 1 
Saistošajiem noteikumiem Nr. 2

Saulkrastu novada pašvaldības
2013. gada budžeta ieņēmumi (Ls) 

13.210. Ieņēmumi	no	zemes,	mežu	īpašumu	pārdo-
šanas

18	400 18	400 16	700

  valsts budžeta transferti 722 756 680 144 1 005 937
		18.620. Mērķdotācijas	mūzikas	un	mākslas	skolai 83	571 	 0
18.620. Mērķdotācijas	no	Izglītības	ministrijas	interešu	

izglītības	pedagogu	algām
19	250 	 0

18.610.05. Mērķdotācijas	mācību	literatūrai 2	098 	 889
18.610.00 Mērķdotācijas	piecgadīgo	un	sešgadīgo	apm.	

pedagogiem
39	791 6	732 	

18.621 Mērķdotācijas	pedagogu	algām 	 	 318	864
18.622 Mērķdotācijas	piecgadīgo	un	sešgadīgo	apm.	

pedagogiem
	 	 28	968

18.623 Mērķdotācijas	interešu	izglītības	pedagogu	
algām

	 	 14	119

18.624 Mērķdotācijas	brīvpusdienām 	 16	785
18.625 Mērķdotācijas	mācību	grāmatām 	 	 889
18.626 Mērķdotācijas	sociālajai	rehabilitācijai 	 	 1	000
18.628 Mērķdotācijas	mūzikas	un	mākslas	skolai	

VJMMS
	 	 89	018

18.629 Mērķdotācijas	sociālajam	asistentam 	 	 4	244
18.620.00 Mērķdotācijas	no	Izglītības	ministrijas	peda-

gogu	algām
420	654 623	604 	

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

70	941 34	393 531	161

18.690.02. Pārējie	transferti	-	sociālā	rehabilitācija 1	000 360 	
18.821 Uzturēšanas	izdevumi	transferti	ES	(NVA	ESF	

projekts	“Atbalsts	bezdarba	gadījumā”)
8	830 	 	

21.150. ES	līdzfinansējums	Kohēzijas	un	ES	struktūrfo-
nadu	īstenošanai

76	621 15	056 	

 pašvaldību budžetu transferti 116 612 5 873 126 300
 ieņēmumi pašvaldību budžetā no citām 

pašvaldībām
116 612 5 873 126 300

19.21 Ieņēmumi	izglītības	funkciju	nodrošināšanai	
–	izglītība

110	000 	 113	000

19.22 Ieņēmumi	izglītības	funkciju	nodrošināšanai	–	
VJMMS	(Carnikava)

6	612 5	873 13	300

 budžeta iestāžu ieņēmumi 121 622 226 609 187 260
21.340 Procentu	ieņēmumi	par	maksas	pakalpojumu	

un	citu	ppašu	ieņēmumi
	 113 	

21.352 Ieņēmumi	no	vecāku	maksām 37	400 29	393 37	400
21.351 Ieņēmumi	no	“Rūķu	mājas”	maksām 5	000 4	928 0
21.353 Vecāku	finansējums	VJMMS 26	720 126	570 30	684
21.359 Vecāku	finansējums	–	nometnes 1	700 23	053 2	000
21.379 Ieņēmumi	par	pārējo	dokumentu	izsniegšanu	

un	pārējiem	kancelejas	pakalpojumiem
	 	 3	000

21.379.02. Ieņēmumi	no	dokumentu	noformēšanas	–	
dome

3	500 2	730 	

21.379.03 Dokumentu	noformēšana,	pakalpojumi	–	
bibliotēkā

400 	 	

21.379.04 Ieņēmumi	par	dokumentu	izsniegšanu	–	
būvvalde

600 	 	

21.379.05 Ieņēmumi	par	izziņu	izsniegšanu 40 	 	
21.381 Ieņēmumi	par	telpu	nomu 4	652 5	189 4	452
21.381.02 Saulkrastu	vidusskolas	telpu	īre 400 	 	
21.384 Ieņēmumi	par	zemes	nomu 17	390 15	481 17	744
21.389 Bankomāta	vietas	īre 720 776 480
21.3911 Sociālai	mājai	iemaksātās	pensijas	(90	%) 	 	 51	205
21.3912 Līdzdalības	maksājumi,	klientu	maksājumi	un	

citu	pašvaldību	maksājumi	Sociālajai	mājai
	 	 22	795

21.394 Ieņēmumi	par	dzīvokļu	un	komunālajiem	
pakalpojumiem

200 74 200

21.399.04 Koku	ciršanas	atļauja 500 277 500
21.399.05. Maksas	pakalpojumi	dzimtsarakstu	nodaļa 1	000 1	068 1	300
21.399.06 Apbedīšanas	pakalpojumi 4	100 4	075 4	000
21.399.07 Kapu	vieta 1	500 825 1	500
21.399.08 Atļaujas	ielu	tirdzniecībai 	 171 500
21.399.09 Pārējie	maksas	pakalpojumi 500 1 500
21.399.10 Maksas	pakalpojumi	TIC 500 -214 500
21.4.991 Citi	iepriekš	neklasificētie	maksas	pakalpojumi 7	400 	 	
21.4.992 Pārējie	nekvalificētie	pašu	ieņēmumi	(PVN) 7	400 12	099 8	500

 kopā ieņēmumi: 3 852 309 4 009 034 4 363 624
F400 Aizņēmumi 482	741 	 30	048
F2101 Naudas	līdzekļi 498	760 	 401	952
 pavisam ieņēmumi: 4 833 810 4 009 034 4 795 624

klasifikā-
cijas kodi                                                                                      

 budžeta 
plāns 2012. g.

budžeta iz-
pilde 2012. g.

budžeta plāns 
2013. g.
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klasifikā-
cijas kods

izdevumi pēc valdības funkcijām budžeta plāns 
2012. g.

 budžeta 
izpilde 12. g.

budžeta 
plāns 2013. g.

01.10.000 izpildvaras un likumdošanas varas institūcijas 252	587 251	212,98 320	829
	 tai	skaitā:	 	 	 	
	 Dome 224	730 224	502,58 141	869
	 Administratīvā	komisija 6	469 5	765,11 6	842
	 Dzimtsarakstu	nodaļa 21	388 20	945,29 22	636
	 Finanšu	un	grāmatvedības	nodaļa 	 	 104	262
	 Juridiskā	nodaļa 	 	 45	220
01.72.100 pašvaldību iekšējā parāda procentu nomaksa 136	392 	 145	000
01.83.000 Maksājumi pašvaldību finanšu izlīdzināša-

nas fondā
274	469 296	553,31 246	687

01.83.100 norēķini ar pašvaldību budžetiem 55	698 56	864 59	730
	 tai	skaitā:	 	 	 	
	 Norēķini	par	citu	pašvaldību	izglītības	iestāžu	

sniegtajiem	pakalpojumiem
55	698 56	863,71 59	730

	 Kopā: 971	733 604	630 772	246
03.11.000 Sabiedriskā kārtība un drošība, tiesību 

aizsardzība, glābšanas dienests
146	710 134	706,01 167	682

03.31.20 bāriņtiesa 21	111 20	315,53 22	097
04.73.00 tūrisma daļa 36	211 32	480,20 42	972
04.920 pārējie izdevumi, kas nav klasificēti citās 

pamatfunkcijās –  pvn
8	300 8	206,32 8	500

04.920 vēlēšanu komisija 	 	 9	482
04.920 pārējo pakalpojumu ekonomiskā darbība 76	049 66	797,85 90	245
06.60.000 dzīvokļu un komunālā saimniecība, vides 

aizsardzība
1	297	606 784	547 981	781

	 tai	skaitā: 	 	 	
	 Kapu	saimniecība 23	591 22	094,37 28	617
	 Tautsaimniecība 105	164 98	433,81 99	756
	 Attīstības	un	plānošanas	nodaļa 28	370 21	365,92 41	274
	 Labiekārtošanas	nodaļa 211	778 204	179,36 198	720
	 Būvvalde 37	280 33	909,00 37	438
	 Darba	drošība 6	933 4	125,34 3	923
	 Nekustāmā	īpašuma	nodaļa 51	843 50	006,18 60	402
06.22 Līdzekļi	neparedzētiem	gadījumiem 1	582 	 25	000
 veicamie darbi: 831 065 350 433 486 651
06.22 Dažādi	darbi	tautsaimniecībā	–	SKS 4	702 4	719,20 7	188
06.4 Ielu	apgaismošana	(Elektroenerģija) 37	000 36	623,21 40	285
06.4 Ielu	apgaismes	remontdarbi,iekārtu	iegāde,	

rekonstrukcija
88	056 80	637,73 59	018

06.22 Atkritumu	izvešana 25	000 20	328,45 0
06.22 Luksoforu	uzraudzība 1	000 566,98 1	000
06.22 Izgāztuves	monitorings 3	658 2	221,83 3	658
06.22 Tualešu	apkalpošana 1	820 1	801,80 0
	 Ēku	apsaimniekošana 11	988 6	499,80 3	790
	 A.Kalniņa	ielas	ietves	un	apgaismojuma	izbūve 62	082 63	683,74 55	000
	 Skolas	ēkas	fasādes	remonts 	 	 20	000
	 Atpūtas	laukums	Raiņa	ielā	8 1	750 	 0
	 Novadgrāvju	uzturēšana 15	000 2	179,07 31	373
	 Melorācijas	sistēmu	būvniecība 48	300 8	024,72 84	283
	 Ceļu	un	ielu	uzturēšana,	apsaimniekošana	un	

remonts
30	000 25	788,63 79	000

	 Iepirkumu	drošības	nauda 10	000 10	000,00 0
	 Projekts	“Pludmales	labiekārtošana” 2	928 	 	
	 Projekts	“Skolu	informatizācija” 23	110 	 	
	 Projekts	“CHARTS” 3	000 	 	
	 Projekts	“Speciālistu	piesaiste” 5	429 	 	
	 Projekts	“Attīstības	programmas	izstāde” 10	538 	 8	853
	 Saulkrastu	novada	teritorija	plānojuma	izstrāde 20	940 	 470
	 Projekts	“Skeitlaukuma	izbūve	Saulkrastu	

novada	Zvejniekciemā”
18	010 	 	

	 Projekts	“Telpu	remonts	un	aprīkojuma	
iegāde	sabiedrisko	aktivitāšu	nodrošināšanai	
Saulkrastu	novadā”

10	810 	 2	440

	 Projekts	“Gājēju	ietves	izbūve	Zvejniekciemā,	
Atpūtas	ielā”

17	155 	 	

	 Projekts	“Saulkrastu	bērnu	un	jauniešu	centra	
“Saulespuķe”	sniegto	pakalpojumu	pilnveido-
šana”

34	200 	 20	478

	 Projekts	“Zivju	resursu	aizsardzības	pasākumu	
nodrošināšana	Saulkrastu	novadā”

850 	 	

	 Projekts	“Zivju	resursu	pavairošana	un	atražo-
šana	Saulkrastu	novada	ūdenstilpnēs,	2.Kārta”

3	024 	 	

	 Projekts	“Dabisko	dzīvotņu	kvalitātes	uzlaboša-
na	Pēterupes	upē,	Saulkrastu	novada	teritorijā”

3	164 	 	

Pielikums Nr. 2
Saistošajiem noteikumiem Nr. 2

Saulkrastu novada pašvaldības
2013. gada budžeta izdevumi (Ls) 

	 Projekts	“Dabisko	dzīvotņu	kvalitātes	uzlaboša-
na	Ķīšupes	upē,	Saulkrastu	novada	teritorijā”

3	748 	 	

	 Konteinera	iegāde	projektā	“Vide	un	inovācijas” 200 194,54 	
	 Dotācija	SIA	“Saulkrastu	komunālserviss” 15	622 15	262,00 17	492
	 Projekts	“Bērzu	aleja” 39	282 	 	
	 Projekts	“Veloprojekts” 46	879 	 30	048
	 Projekts	“LED” 159	520 	 	
	 Automašīnu	iegāde 72	300 71	901,77 0
	 Projekts	“Kultūra	un	kultūras	mantojums	kā	

pievienotā	vērtība	reģionālajai	politikai	tūrisma	
ilgtspējības	nodrošināšanai	(CHARTS)

	 	 7	900

	 SIFA	Projekts	 	 	 14	375
07.000 veselība 4	287 4	287 20	000
	 tai	skaitā: 	 	 	
07.600 Saulkrastu	slimnīca 4	287 4	286,50 20	000
08.20.000 brīvais laiks, sports, kultūra 593	342 444	600 509	599
	 tai	skaitā: 	 	 	
08.21.000 Biblioteka 46	233 44	402,22 56	383
08.23.000 Dotācija	pašvaldības	aģentūrai	“Saulkrastu	

kultūras	un	sporta	centrs”
393	780 393	780,00 446	674

	 Projekts	“Kultūras	nams” 146	911 	 0
	 Pierīgas	izglītības,	kultūras	un	sporta	pārvalde 6	418 6	418,00 6	542
09.000.		 izglītība 1	392	509 620	686 1	280	181
	 tai	skaitā: 	 	 	
09.100 PII	“Rūķītis” 291	447 282	242,86 317	562
	 “Rūķu	māja” 6	293 	 0
	 Kompensācija	bērnu	vecākiem 12	350 	 7	800
	 Telpu	remonts	PII	“Rūķītis” 22	499 	 	
09.210 Saulkrastu	vidusskola		 176	392 175	686,03 148	791
09.210 Zvejniekciema	vidusskola	 164	695 162	606,84 152	882
	 Skolēnu	transports	uz	skolu 	 	 18	200
09.210 Projekts	“Atbalsta	pasākumu	īstenošana	jau-

niešu	sociālās	atstumtības	riska	mazināšanai	
un	jauniešu	ar	funkcionālajiem	traucējumiem	
integrācijai	izglītībā	Carnikavas	un	Saulkrastu	
novados”	(Jauniešu	integrācija)”

9	789 	 10	905

09.210 Mērķdotācijas pedagogiem 443	779 0 332	577
	 tai	skaitā: 	 	 	
	 Saulkrastu	vidusskola 242	342 	 184	289
	 Zvejniekciema	vidusskola 201	437 	 148	288
09.210 brīvpusdienas 570 0 17	976
	 Saulkrastu	vidusskola 	 	 10	958
	 Zvejniekciema	vidusskola 	 	 7	018
09.100 Mērķdotācijas piecgadīgo un sešgadīgo 

apm. pedagogiem
39	791 0 29	517

	 tai	skaitā: 	 	
	 Saulkrastu	vidusskola 4	122 	 2	998
	 Zvejniekciema	vidusskola 2	474 	 1	799
	 Bērnu	dārzs 33	195 	 24	720
09.510 vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skola 202	080 150 226	696
	 Valsts	mērķdotācija 83	571 	 89	018
	 Vecāku	finansējums 26	720 	 30	684
	 Citu	pašvaldību	finansējums 15	612 	 13	300
	 Dotācijas 68	177 	 71	252
	 VJMMS	ēkas	renovācija 8	000 150,00 22	442
09.510 ārpusskolu nodarbības 20	726 0 16	382
	 tai	skaitā: 	 	 	
	 Saulkrastu	vidusskola 11	827 	 9	517
	 Zvejniekciema	vidusskola 8	899 	 6	865
09.210 Mācību grāmatu iegāde 2	098 0 893
	 Saulkrastu	vidusskola 1	137 	 498
	 Zvejniekciema	vidusskola 961 	 395
10.000 Sociālā aizsardzība: 335	402 292	499 472	728
	 tai	skaitā: 	 	 	
10.200 Sociālā	māja 52	819 61	358 155	860
	 Saulkrastu	novada	maksājumi 52	819 51	576,51 68	520
	 Pensijas 	 	 51	205
	 Citu	pašvaldību	finansējums 	 	 22	795
10.500 NVA	ESF	projekts	“Atbalsts	bezdarba	gadījumā” 9	069 9	781,84 13	340
10.900 Pabalsti	un	palīdzība	trūcīgajiem	iedzīvotājiem 195	360 151	554,16 195	210
10.901 Dzīvojamās	telpas	atbrīvošanas	pabalsti 0 	 6	000
10.200 Dotācija	sociālajai	mājai 4	360 	 	
10.900 Sociālais	dienests 65	946 63	167,04 87	912
10.900 BJDC	“Saulespuķe” 6	238 5	554,74 8	305
10.900 Bērnu	tiesību	aizsardzības	komisija 1	610 1	082,82 1	857
10.900 Asistenta	pakalpojumi 	 	 4	244
	 Aizņēmumu	atmaksa 195	736 	 418	111
	 pavisam izdevumi 5 078 997 3 013 755 4 795 624

klasifikā-
cijas kods

izdevumi pēc valdības funkcijām budžeta plāns 
2012. g.

 budžeta 
izpilde 12. g.

budžeta 
plāns 2013. g.
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Saistošo noteikumu par Saulkrastu novada pašvaldības  
2013. gada budžetu paskaidrojuma raksts 
Projekts par Saulkrastu novada paš-
valdības 2013. gada budžetu izstrā-
dāts, ievērojot likumus “Par pašval-
dību budžetiem”, “Par pašvaldībām”, 
“Par budžetu un finanšu vadību”, “Par 
valsts budžetu 2013. gadam”, kā arī 
nodokļu likumus, Ministru kabineta 
noteikumus un citus normatīvos ak-
tus. Budžets ir pašvaldības finansiālās 
darbības un vadības pamatā.

Izstrādājot Saulkrastu novada 
pašvaldības 2013. gada budžetu, tika 
sabalansētas ekonomiskās un soci-
ālās vajadzības ar pašvaldības finan-
siālajām iespējām. Kā galvenās 2013. 
gada budžeta prioritātes ir Saulkrastu 
novada infrastruktūras uzlabošana 
un teritorijas labiekārtošana. Būtiski 
ir palielināts finansējums Saulkrastu 
novada ceļu un ielu uzturēšanai, ap-
saimniekošanai un remontam, kā arī 
meliorācijas sistēmas uzlabošanai. 
2013. gadā tiks pabeigts PII “Rūķītis” 
telpu remonts visās grupiņās.

Lai veicinātu Saulkrastu novada 
attīstību, investīcijām infrastruktū-
rā tiks piesaistīti Eiropas Savienības 
fondu un aizņēmuma līdzekļi. 2013. 
gadā tiks sākti un realizēti vairāki Ei-
ropas Savienības fondu līdzfinansēti 
projekti, no kuriem nozīmīgākie ir 
projekts “Publiskās infrastruktūras 
nodrošināšana peldvietai “Centrs” 
Saulkrastos” un projekts “Zvejniek-
ciema vidusskolas sporta zāles ener-
goefektivitātes paaugstināšana”.

Skaitliskā informācija par budže-
ta ieņēmumiem, atbilstoši ieņēmu-
mu avotiem un budžeta ieņēmumu 
klasifikācijai, ir Saulkrastu novada 
domes 30.01.2013. saistošo noteiku-
mu Nr. 2 “Saistošie noteikumi par 
Saulkrastu novada pašvaldības 2013. 
gada budžetu” 1. un 3. pielikumā.

Skaitliskā informācija par budže-
ta izdevumiem ir Saulkrastu novada 
domes 30.01.2013. saistošo noteiku-
mu Nr. 2 “Saistošie noteikumi par 
Saulkrastu novada pašvaldības 2013. 
gada budžetu” 2. un 4. pielikumā.

Saulkrastu novada pašvaldības 
pamatbudžeta 2013. gada 
ieņēmumu prognoze
Saulkrastu novada pašvaldības 
pamatbudžeta ieņēmumu kopē-
jais apjoms 2013. gadā plānots Ls 
4 795 624, tostarp naudas atlikums 
Ls 401 952 un noslēgtie aizņēmumi 
Ls 30 048.

Pamatbudžets ir budžeta gal-
venā daļa, un tā ieņēmumus veido 
nodokļu ieņēmumi (iedzīvotāju ie-
nākuma nodoklis, nekustamā īpašu-
ma nodoklis, nenodokļu ieņēmumi 
(ieņēmumi no īpašuma, pašvaldības 
nodevas un naudas sodi u.  c.), bu-
džeta iestāžu ieņēmumi  (ieņēmumi 

no budžeta iestāžu sniegtajiem 
maksas pakalpojumiem un citi pašu 
ieņēmumi), valsts budžeta transferti 
(mērķdotācijas un dotācijas pašval-
dības budžetam, finansējums Eiro-
pas Savienības projektu īstenošanai) 
un pašvaldību budžetu transferti 
(ieņēmumi par izglītības un sociālo 
funkciju nodrošināšanu).

2013. gada ieņēmumi ir pagāju-
šā gada līmenī, ieņēmumu kopap-
joms palielināsies, kad tiks piešķir-
tas valsts budžeta mērķdotācijas 
izglītības nodrošināšanai pilnam 
gadam (šobrīd mērķdotācijas ir 
piešķirtas tikai šī gada pirmajiem 
astoņiem mēnešiem). Kopējie ieņē-
mumi 2013. gadā būs lielāki, jo tiks 
atgūti Eiropas Savienības fondu lī-
dzekļi. Kopējais budžeta ieņēmumu 
sadalījums pa klasifikāciju katego-
rijām ir skatāms 1. attēlā.

Saulkrastu novada pašvaldības 
galvenais ieņēmumu avots ir no-
dokļu ieņēmumi. Iedzīvotāju ienā-
kumu nodoklis 2013. gadā ir Ls 2 
199 490 apmērā, kas veido 45,86 % 
no kopējiem pašvaldības ieņēmu-
miem. Salīdzinājumā ar 2012. gadu 
ir palielinājies ieņēmumu apjoms no 
iedzīvotāju ieņēmumu nodokļa par 
5,75 %, nekustamā īpašuma nodokļa 
kopējais palielinājums ir par 7,56%.

Otrs būtiskākais Saulkrastu no-
vada ieņēmumu avots ir valsts bu-
džeta transferti, kas sastāv no divām 
daļām- valsts budžeta mērķdotācijas 
un Eiropas Savienības līdzfinansē-
jums. Kopējais mērķdotāciju apjoms 
palielināsies gada otrajā pusē, kad 
tiks piešķirtas mērķdotācijas peda-
gogu atalgojumiem par pēdējiem 
četriem gada mēnešiem. 2013. gada 
sākumā mērķdotāciju apjoms no 
valsts budžeta transfertiem sastāda 
47,10 % jeb Ls 474 776. Eiropas Savie-
nības līdzfinansējums 2013. gadā vei-

do Ls 531 161, kas ir 3,37 reizes vairāk 
nekā 2012. gadā. Šāds apjoma palieli-
nājums ir skaidrojams ar veiksmīgu 
2012. gadā Eiropas Savienības līdzfi-
nansētu projektu realizāciju. 

Visi pārējie 2013. gada budžeta ie-
ņēmumi veido tikai 8,68 % jeb Ls 378 
607 no kopējiem pašvaldības ieņē-
mumiem. No šiem ieņēmumiem vis-
būtiskāko apjomu sastāda ieņēmumi 
no citām pašvaldībām izglītības funk-
ciju nodrošināšanai, t. i., Ls 113 000.

Saulkrastu novada 
pašvaldības 2013. gada 
izdevumu prognoze
Saulkrastu novada pašvaldības pa-
matbudžeta izdevumu kopējais ap-
joms 2013. gadam plānots Ls 4 795 
627 apmērā (skatīt 2. attēlu).

Izdevumu finansēšanai plānots 
novirzīt budžeta līdzekļu atliku-
mu gada sākumā, kas sastādīja Ls 
401  952. Saulkrastu novada domes 
saistošo noteikumu “Saistošie no-
teikumi par Saulkrastu novada paš-
valdības 2013. gada budžetu” 1.  pie-
likumā ir pamatbudžeta izdevumu 
sadalījums atbilstoši veicamajām 
funkcijām. Funkciju sadalījums 
veidots saskaņā ar normatīvajiem 
aktiem par izdevumu klasifikāciju. 
Norādītajos pielikumos ir atšifrē-
jums izdevumu kopsummai pa eko-
nomiskajiem klasifikācijas kodiem, 
kas sīkāk ir iztirzāti paskaidrojumos 
2013. gada pamatbudžeta tāmei.

Administrācijas darbības nodro-
šināšanai 2013. gadā paredzēti Ls 320 
829 jeb 6,69 % no kopējiem pamat-
budžeta izdevumiem. Izpildvaras 
jeb pašvaldības pārvaldes funkcijas 
saskaņā ar likumu “Par pašvaldībām” 
nodrošina Saulkrastu novada dome. 
Šo funkciju īstenošanu saskaņā ar 
apstiprināto Saulkrastu novada do-
mes nolikumu nodrošina ievēlētie 
deputāti, domes vadība, Administra-
tīvā komisija, Dzimtsarakstu nodaļa 
un divas jaunizveidotas nodaļas – Fi-
nanšu un grāmatvedības nodaļa un 
Juridiskā nodaļa.

Pašvaldību iekšējā parāda pro-
centu nomaksa saglabājas 2012. gada 
līmenī. Maksājumi pašvaldību izlī-
dzināšanas fondā 2013. gadā ir sama-
zinājušies par Ls 27 782. Neskatoties 
uz iedzīvotāju ienākuma nodokļa 

palielināšanos 2013. gadā, maksāju-
mi pašvaldību izlīdzināšanas fondā 
ir samazinājušies, pamatojoties uz 
Saulkrastu iedzīvotāju ieņēmumu 
izlīdzināšanos, salīdzinot ar vidējo 
iedzīvotāju ienākumu valstī. Norēķi-
ni ar pašvaldību budžetiem par izglī-
tību 2013. gadā ir palielinājušies par 
7,2 procentiem uz veido Ls 59 730. 

Pašvaldības policijas un bā-
riņtiesas budžeti 2013. gadā ir pa-
lielinājušies par Ls 21 958 jeb 13 %. 
Saulkrastu tūrisma informācijas 
izdevumi 2013. gadā ir plānoti par 
Ls 6761 vairāk kā iepriekšējā gadā.

Tautsaimniecības izdevumi 
2013. gadā ir plānoti kopējā apjomā 
Ls 980 801, kas ir par Ls 316 805 ma-
zāk kā iepriekšējā gadā. Šāds sama-
zinājums ir skaidrojams ar projektu 
realizāciju. Piešķirot aizdevumus 
apstiprinātajiem Eiropas Savienības 
līdzfinansējumiem, tautsaimniecī-
bas kopējās izmaksas 2013. gadā būs 
lielākas nekā 2012. gadā. 2013. gadā 
lielāki izdevumi plānoti ceļu apsaim-
niekošanai, meliorācijas sistēmas 
būvniecībai, labiekārtošanas dar-
biem. 2013. gadā plānota Saulkrastu 
vidusskolas ēkas fasādes remonta 
uzsākšana un turpināsies A. Kalniņa 
ielas ietves labiekārtošanas darbi. 

Saulkrastu slimnīcai dotācija 
2013. gadā plānota Ls 20 000 apmē-
rā, kas ir par Ls 15 713 vairāk nekā 
bija izlietots 2012. gadā.

Kultūrai un sportam 2013. gadā 
ir plānoti kopējie izdevumi Ls 510 
599 apmērā, neņemot vērā 2012. 
gadā realizēto projektu, tas ir par Ls 
64 168 vairāk.

Izglītībai 2013. gadā plānots iz-
lietot Ls 1 280 581, kas ir vislielākais 
apjoms no visām nozarēm. Ja netiek 
ņemtas vērā valsts mērķdotācijas, tad 
izglītībai 2013. gadā plānots izlietot 
kopā Ls 783 313, kas ir tādā pašā līme-
nī kā 2012. gadā. 2013. gadā remont-
darbus tiek plānots veikt piesaistot 
kredīta līdzekļus, tādēļ pieaugums 
vēl nav attēlots 2013. gada plānā un, 
ņemot kredītu PII “Rūķītis” remon-
tam, gada beigās izglītībai būs izlie-
toti vairāk līdzekļi nekā 2012. gadā. 

Sociālajai aizsardzībai izdevumi 
2013. gadā ir plānoti Ls 473 428 ap-
jomā, kas ir par 41,12 % vairāk nekā 
iepriekšējā gadā. Šāds būtisks pieau-

gums ir skaidrojams ar centralizētās 
grāmatvedības darbības uzsākšanu 
2013.gadā, tādēļ Saulkrastu sociālās 
mājas visi ieņēmumi un izdevumi ir 
jāuzrāda Saulkrastu novada pašval-
dības budžetā. Pārējie sociālās aiz-
sardzības izdevumi ir palielinājušies, 
izņemot, sociālie pabalsti ir plānoti 
2012. gada līmenī, jo 2012. gadā ne-
tika izmantoti visi atvēlētie līdzekļi 
sociālajiem pabalstiem. 

Aizņēmumu atmaksai 2013. 
gadā ir plānots izlietot vairāk līdzek-
ļus nekā iepriekšējā gadā. Kopumā 
aizņēmumu atmaksai plānots izlie-
tot Ls 418 111, kas ir būtiski vairāk kā 
2012.gadā plānotie Ls 195 736. Ievē-
rojams apjoma pieaugums skaidro-
jams ar Eiropas Savienības līdzekļu 
atgūšanu 2013. gadā un automātisku 
aizņēmumu atmaksu. Arī 2013. gadā 
plānots piesaistīt jaunus aizņēmu-
mus, tādēļ turpmākos gadus aizņē-
mumu atmaksai tiks izlietoti salīdzi-
noši daudz finanšu līdzekļi.

2013. gadā plānots piesaistīt 
aizņēmumus kopsummā Ls 1  579 
670. Lielākais aizņēmums paredzēts 
Ūdenssaimniecības attīstības projek-
ta līdzfinansējuma nodrošināšanai 
Ls 694 900 apmērā. SIA “Saulkrastu 
komunālserviss” funkciju nodrošinā-
šanai plānots piesaistīt vēl vienu aiz-
ņēmumu projekta “Siltuma remon-
tam, atjaunošanai Saulkrastu pilsētas 
centrā” realizācijai Ls 28 000 apjomā. 
Piesaistot aizņēmumus, paredzēts 
realizēt divus Eiropas Savienības līdz-
finansētus projektus. Projekta “Pub-
liskās infrastruktūras nodrošināša-
na peldvietai “Centrs” Saulkrastos” 
aizņēmumam plānots piesaistīt Ls 
189 778 un projekta “Zvejniekciema 
vidusskolas sporta zāles energoefek-
tivitātes paaugstināšana” aizņēmu-
mam plānots piesaistīt Ls 195 428,13. 
Pēc šo divu projektu veiksmīgas rea-
lizācijas un atskaišu sagatavošanas 
tiks atgūti līdzekļi, no kuriem atmak-
sās šos divus plānotos aizņēmumus. 
2013.gadā plānots piesaistīt aizņēmu-
ma līdzekļus Ls 395 000 apjomā, lai 
Saulkrastu novada pašvaldības rīcībā 
būtu sociālie dzīvokļi.

Saulkrastu novada pašvaldības 
speciālā budžeta ieņēmumi un 
izdevumi 2013. gadā

Speciālā budžeta ieņēmumi 
tiek prognozēti Ls 89 642 apmērā, 
tajā skaitā pašvaldības autoceļu 
un ielu fonds Ls 50 642, kas ir par 
9,78 % mazāk nekā 2012. gadā, da-
bas resursu nodoklis Ls 7000 un 
Skultes ostas maksas Ls 32 000.

Speciālā budžeta izdevumi 
2013. gadā tiek plānoti Ls 91 221 
apmērā, no kuriem pašvaldības au-
toceļu (ielu) fonda līdzekļi plāno-
ti izlietot Ls 59 763 apmērā. Tas ir 
vairāk nekā plānotie ieņēmumi, kas 
skaidrojams ar šī fonda līdzekļu at-
likumu 2012. gada 31. decembrī.

Dabas resursu nodoklis plānots 
izlietot Ls 3658 apmērā, iemaksas 
zivju fondā plānotas Ls 2800 ap-
mēra, bet ostas maksas izlietojums 
paredzēts Ls 25 000 apmērā.

E. Grāvītis, domes priekšsēdētājs

Pielikums nr. 4 Saistošajiem noteikumiem nr. 2

Saulkrastu novada pašvaldības 2013. gada 
speciālā budžeta izdevumi (Ls)

plāns 
2012. gadam

Faktiskā izpilde 
2012. gadam

plāns 
2013. gadam

Izdevumi	no	īpašiem	mērķiem	
iezīmētu	līdzekļu	avotiem:

107	985 113	278 91	221

Privatizācijas	fonds 0 0
Dabas	resursu	nodoklis 1500 1804 3658
Ostas	maksu	izlietojums 51	789 56	822 25	000
No	pārējiem	ieņēmumiem 54	696 54	652 62	563
t.sk.
70	 %	 zivju	 fondā	 (LR	 Zemkopības	
ministrijas	Zivsaimniecības	pārvalde)

2	700 2	800

Tautsaimniecība
Ielu	un	ceļu	fonds

51	996 54	652 59	763

Kopā: 107	985 113	278 91	221

1. attēls. Saulkrastu novada pašvaldības ieņēmumu struktūra (Ls) 2. attēls. Saulkrastu novada pašvaldības izdevumu sadalījums (Ls)

Pielikums nr. 3 Saistošajiem noteikumiem nr. 2

Saulkrastu novada pašvaldības 2013. gada 
speciālā budžeta ieņēmumi (Ls)

plāns  
2012. g.

Faktiskā izpil-
de 2012. g.

plāns  
2013. g.

Ieņēmumi	no	īpašiem	mērķiem	iezīmētu	līdzekļu	avotiem	 99	643 97	882 89	642
tai	skaitā:
Privatizācijas	fonds 0 0 0
Dabas	resursu	nodoklis 2	000 7	942 7	000
Autoceļu	fonds 44	353 56	130 50	642
Pārējie	ieņēmumi
t.	sk.
-	maksājumi	par	tiesībām	lietot	atsevišķas	preces 2	990
-	Skultes	ostas	maksas 50	000 33	810 32	000
-	PVN
Bankas	procenti 300
Speciālā	budžeta	līdzekļu	atlikums	uz	gada	sākumu 94	901 94	901 77	946
tai	skaitā:
Privatizācijas	konta	atlikums 11	349 11	349 11	349
Dabas	resursu	nodokļi 11	361 11	361 17	499
Ostas	maksas 53	758 53	758 30	745
Autoceļu	fonda	līdzekļi 7	643 7	643 9	121
Pārējie	ieņēmumi 10	790 10	790 9	232
Kopā	ieņēmumi: 194	544 192	783 167	588
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Pasākumu kalendārs

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

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

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

Tirāža: 3000 eksemplāru.

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

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

Janvārī Saulkrastu novada 
Dzimtsarakstu nodaļā 
reģistrēti
Evelīna Krūkle
Santija Astašenko
Maksims Vinogradovs
Jēkabs Konovalovs
Ernests Bite
Sveicam jaunos saulkrastiešus un 
viņu vecākus!

Sirsnīgi sveicam 
nozīmīgajā jubilejā
Herbertu Bullenu,
Zigurdu Berginu,
Gotfrīdu Visvaldi Hāzenfūsu,
Annu Daukšu,
Oļegu Makarovu,
Jāni Johansonu,
Ainu Līgu Jansoni,
Irēnu Annu Stradi,
Jāni Imantu Sabuli,
Imantu Ļermantovu,
Laimoni Karlovu,
Zintu Kapzemi,
Valentinu Jevpolovu,
Vairu Maigu Āboliņu,
Intu Roķi,
Ivanu Ragucionoku,
Hariju Pēternieku,
Dzidru Kašu,
Veltu Vimbsoni,
Skaidrīti Vēveri,
Brigitu Unguri,
Kārli Opmani,
Arni Ķeniņu,
Birutu Dupāni,
Artūru Ancānu!

Saulkrastu novada dome 
izsaka līdzjūtību aizsaulē 
aizgājušo tuviniekiem.
Vizma Pūle
28.08.1965.–29.12.2012.
Viesturs Kalniņš
13.12.1963.–2.01.2013.
Visvaldis Brūvers
11.01.1949.–4.01.2013.
Zigurds Rasa
29.06.1945.–14.01.2013.
Valdis Krūmiņš
2.02.1923.–14.01.2013.
Zenta Dzinēja
23.11.1934.–20.01.2013.
Marija Svilāne
4.03.1926.–22.01.2013.
Velta Ūlupa
6.12.1924.–26.01.2013.

No 13. februāra domes darba 
laikā apskatāma izstāde “Moza-
īkas” Saulkrastu novada domes 
2. stāva foajē.

16. februārī no 11.00 pie kul-
tūras nama “Zvejniekciems” 
visi laipni aicināti svinēt Me-
teņdienu sarīkojumā “Esi vesels 
Metenī!” ar jautrām izdarībām 
sniegā lieliem un maziem, ar vizi-
nāšanos sniega braucamrīkos un 
karstu tēju! Tikmēr mazajā zālē 
ikviens interesents varēs pievēr-
sties savai veselībai – noklausīties 
lekciju “Veselīga uztura pamat-
principi” (lektore  Jeļena Zubovi-
ča, “Āgenskalna klīnika”), kā arī 
izmērīt asinsspiedienu un no-
skaidrot cukura līmeni asinīs, kā 
arī uzdot jautājumus, kas nereti 
rodas, iegādājoties dažādus medi-
kamentus. Ieeja sarīkojumā brīva.

2. martā 16.00 A. Ērgļa 30 gadu 
jubilejas koncerttūres ietvaros  – 
kultūras namā “Zvejniekciems” 
Andris Ērglis un Mirage Jazz Orc-
hestra koncertā “Ar mīlestību par 
mīlestību”. Biļešu iepriekšpār-
došanā k/n “Zvejniekciems” un 
Saulkrastu sporta centrā pie ad-
ministratoriem. Ieejas maksa Ls 5 
(līdz 22. februārim), vēlāk – Ls 6.
Koncerta programma, kas ieturēta 
labākajās Frekna Sinatras un To-
nija Beneta tradīcijās  – no džeza 
klasikas līdz pat latviešu populārās 
mūzikas hitiem – veidota kā And-
ra Ērgļa un “Mirage Jazz Orchestra” 
(Lauris Amantovs  – trombons, 
mākslinieciskais vadītājs, Raivo 
Stašāns  – saksofons, flauta, Alvils 
Altmanis  – saksofons, klarne-

te, Indriķis Veitners  – saksofons, 
klarnete, Vilnis Kundrāts  – sak-
sofons, Ūlo Ussenko  – trompete, 
Normuns Piesis – trompete, Gints 
Stepanovs  – trompete, Zigurds 
Linde – trompete, Kārlis Tortūzis – 
trombons, Māris Kupčs  – ģitāra, 
Madars Kalniņš – klavieres, Andris 
Grunte – bass, Raimonds Kalniņš – 
sitamie instrumenti) kopdarbs. 

22. februārī 18.00 Saulkrastu 
novada bibliotēkā aicina apmek-
lēt pasākumu  – vakara sarunas 
“Par visu, kas tev svarīgs”. Vada 
Sarmīte Frišfelde.

8. martā 19.00 kultūras namā 
“Zvejniekciems” Saulkrastu teātra 
studija aicina atcerēties neseno pa-
gātni un ielūdz visus uz izrādi pie 
galdiņiem “Ar būdu uz baznīcu”! 
P.Putniņa lugas iestudējuma gal-
venā varone ir teļkope Marianna 
Okolokolaka, kura gluži nejauši 
kļūst par ciema deputāti. Un tad 
Marianna sāk cīņu par sagrau-
to un izpostīto baznīcu. Izrādās, 
tas nav pa prātam nedz kolhoza 
priekšsēdētājam Broņislavam 
Timrānam, nedz partijas kura-
toram biedram Pumpišam, nedz 
ciema izpildkomitejas priekšsēdē-
tājai Jautrītei Robinsonei. Izrādē 
ir gan mīlestība, gan darbs, viss 
ir kā dzīvē. Lomās: mums visiem 
labi zināmi saulkrastieši! Izrā-
des ilgums – divas stundas. Pēc 
izrādes dejas kopā ar saulkrastie-
šiem – duetu “Sandra”! Ieeja brīva.

9. martā 12.00 kultūras nama 
“Zvejniekciems” mazajā zālē tik-
šanās ar Ināru Pečaku un viņas 
pirmās zīda gleznojumu personāl-
izstādes “Kad mēs satikāmies – es, 
krāsa un zīds” atklāšana. I. Pečaka 
ar zīda gleznojumiem aizraujas jau 
vairākus gadus un šogad nolēmu-
si savus darbus parādīt arī citiem. 
Viņa pati par izstādes tapšanu 
saka: “Roka notrīs, uz auduma no-
krīt krāsas pilīte. Viens īss mirklis, 
tā izplūst, aizskrien uz visām pu-
sēm brīva, netverama, nesavāca-
ma. Vēderā sāk tauriņi dejot – pa-
kļaušu, iegrožošu, sakārtošu toni 
pa tonim. Vai izdevās? Es patiesībā 
esmu lauku sieva no “matu gali-
ņiem līdz papēžiem”, es mīlu savu 
māju, ģimeni, savus mazdēlus, ti-

kai reizēm es uzdrīkstos tā mazliet 
pabēgt no visa un visiem, būt ar 
sevi un krāsām. Krāsās un dziesmā 
skan dzīve, man tikai vēl jāskatās, 
jāklausās un jāmācās.”

9. martā 16.00 kultūras namā 
“Zvejniekciems” jaunā latviešu 
spēlfilma “Sapņu komanda”. Tas ir 
patriotisks veiksmes stāsts par Lat-
vijas basketbolu 20. gs. 30. gados, 
kad Šveicē notika pirmās Eiropas 
meistarsacīkstēm basketbolā.

Proti, 1934. gada rudenī Latvijas 
Basketbola savienība saņēma uz-
aicinājuma vēstuli no Starptau-
tiskās basketbola savienības uz 
1.  Eiropas meistarsacīkstēm bas-
ketbolā. Latvijas komandu šīm 
nozīmīgajām sacensībām uzdeva 
sagatavot Valdemāram Bauma-
nim, sporta un jo sevišķi basket-
bola spēles entuziastam, kurš 
idejas vārdā bija ar mieru strādāt 
arī bez atalgojuma. Viņš Latvijas 
valstsvienībā apvienoja mūžīgos 
pretiniekus, dažādu sporta bied-
rību komandu spēlētājus, sportis-
tu sagatavošanai pieaicināja talkā 
vieglatlētikas treneri, bet pirms 
spēlēm pamatīgi izpētīja pretinie-
ku taktiku. Baumaņa mērķis bija 
uzvara, pārvarot jebkādas grūtības. 
Un Baumanis panāca savu! 
Šī ir savā ziņā ļoti vīrišķīga filma, 
jo kopā ar vai visu Latvijas teātru 
aktieriem filmā piedalās tikai dažas 
aktrises – Inga Alsiņa atveido Val-
demāra Baumaņa sievu Elvīru, bet 
Lāsma Kugrēna ir iejutusies pan-
sijas saimnieces Gaides kundzes 
lomā. Paša galvenā varoņa Volde-
māra Baumaņa lomā ir aktieris 

Jānis Āmanis, bet viņa palīgu  – 
vieglatlētikas treneri Rihardu Dek-
šenieku  – attēlo Vilis Daudziņš. 
1935. gada varoņus – Latvijas izla-
ses basketbolistus – attēlo aktieri, 
kuriem pirms tam nācās daudz 
svīst treniņnometnēs, apgūstot to 
gadu basketbola spēles manieres. 
Ieejas maksa  – Ls 2. Biļešu ie-
priekšpārdošana k/n “Zvejniek-
ciems” un Saulkrastu sporta 
centrā pie administratora. Lai 
atrisinātu iedzīvotāju nokļūšanu 
pēc kino mājup, lūdzam, iegādā-
joties biļetes, norādīt autobusa 
pieturu (vai vietu), kurp jūs būtu 
nepieciešams nogādāt! 

SPORTA AFIšA
12. februārī 20.00 Saulkras-
tu sporta centrā LBL3 spēle 
Saulkrasti–Jūrmalas sporta skola.
16. februārī 11.00 kafejnī-
cā “Neibāde” Saulkrastu zolītes 
čempionāta 2. posms.
16. februārī 19.00 Saulkrastu 
sporta centrā Saulkrastu kausa iz-
cīņas šautriņu mešanā 2. posms.
17. februārī no 10.00 Saulkras-
tu sporta centrā Latvijas čempio-
nāts florbolā U10 vecuma grupā 
ar Saulkrastu komandas piedalī-
šanos.
24. februārī 11.00 Saulkrastu 
sporta centrā Saulkrastu čempio-
nāta galda tenisā 2. posms.
26. februārī 20.00 Saulkras-
tu sporta centrā LBL3 spēle 
Saulkrasti–Carnikava.
3. martā 11.00 Saulkrastu spor-
ta centrā Saulkrastu novusa čem-
pionāta 3. posms.

SENIORu AKTIVITāTES
5. martā 13.00 domes zālē tikša-
nās ar acu ārsti Guntu Krūmiņu 
par redzes fitnesu.
14. martā kolektīvs izrādes ap-
meklējums Nacionālajā teātrī – 
izrāde “Zeme un mīlestība”.
Plānojam vasaras ekskursijas. 
Tālr. 26437766, Maruta.

Izstāde “Mozaīkas”
Vidzemes jūrmalas Mūzikas un 
mākslas skolas 45 gadu darbības ju-
bilejas laiku 2013. gadā iezīmēs vai-
rākas izstādes un koncerti. Māks-
las nodaļa šogad rudenī atzīmēs 
savu pilngadības laiku – 18  gadu 
darbību. 1995. gada septembrī 
Zvejniekciema kultūras namā jau-

natvērtajā mākslas nodaļā mācī-
bas sāka 18 audzēkņi – šobrīd jau 
augstskolas beigušie mākslinieki, 
mūziķi, juristi, arhitekti...

2013. gada pirmā izstāde savā 
veidā ilustrē 18 gadu visnotaļ rado-
ši raibo, attīstībā straujo un skaisto 
laiku – Zvejniekciema mākslas no-

daļas audzēkņu darbi “Mozaīkas”. 
Darbi tapuši skolotājas, gleznotā-
jas Māras Alenas vadībā, studējot 
mozaīku mākslas izcilākos parau-
gus no senās Bizantijas. 

Izstāde no 13. februāra domes 
darba laikā apskatāma Saulkrastu 
novada domes 2. stāva foajē. 

Paldies par svētkiem!
Rita un Ojārs Šulci savā un 
plašās saimes vārdā izsaka 
pateicību domei, Dzimtsa-

rakstu nodaļas vadītājai 
Baibai Melderei un domes 

priekšsēdētāja vietnie-
kam Normundam Līcim 
par skaistiem un sirsnīgi 

organizētiem 55 gadu kāzu 
jubilejas svētkiem. Paldies 
par skaistiem, skanīgiem 

priekšnesumiem pianistei 
T. Āriņai, flautistei S. Alainei, 
dziedātājiem L. Priedei un 

E. Bāliņam, kā arī vokālajam 
ansamblim “Dzīle”. Tāpat 

paldies L. Vaiderei par 
gardajām uzkodām.

Par pašvaldības policijas paveikto janvārī
Janvārī Saulkrastu pašvaldības po-
licijas darbinieki ir saņēmuši 33 iz-
saukumus, par dažādiem pārkā-
pumiem aizturētas un nogādātas 
Rīgas reģiona pārvaldes Saulkras-
tu policijas iecirknī tālāku darbī-
bu veikšanai sešas personas.

Par atrašanos sabiedriskā vietā 
alkohola reibumā viena persona. 

Pēc Ātrās medicīniskās palī-

dzības lūguma izbraukts līdzi un 
ārstniecības iestādē nogādātas di-
vas personas.

Par sīko huligānismu – viena 
persona.

Uz iesnieguma pamata aiztu-
rētas un nogādātas policijas iecir-
knī divas personas.

Viena persona par transport-
līdzekļa vadīšanu reibumā nodo-

ta ceļu policijas darbiniekiem.
Pēc Saulkrastu policijas iecir-

kņa sniegtās informācijas, viena 
persona tika atrasta bez dzīvības 
pazīmēm.

Guntis Vinteris, 
Saulkrastu novada pašvaldības 

policijas priekšnieka pienākumu 
izpildītājs


