
Titulu „Gada cilvēks tūrismā 
2013” nominācijā „Tūrisma 
informācijas centra vadītājs 
2013” saņēmusi Saulkrastu 
tūrisma informācijas centra 
vadītāja Gita Memmēna. Šogad 
šis tituls piešķirts arī Limbažu 
tūrisma informācijas centra 
vadītājai Ilzei Millerei.

Apbalvojums „Gada cilvēks tūrismā”, 
ko organizē tūrisma ziņu portāls 
„BalticTravelnews.com” sadarbībā 
ar tūrisma industriju, tiek pasniegts 
jau 11.gadu pēc kārtas, un to piešķir 
septiņās kategorijās: „Uzņēmējs 
naktsmītņu biznesā”, „Uzņēmējs 
tūrisma aģentūru un tūroperato-
ru biznesā”, „Tūrisma informācijas 
centra vadītājs”, „Restorāna vadītājs”, 
„Tūrisma žurnālists”, „Tūrisma mā-
jaslapa” un „Par ievērojamu ieguldī-
jumu tūrisma attīstībā”. Laureātus 

izvēlas speciāla žūrija deviņu cilvēku 
sastāvā, un tajā ietilpst tūrisma biz-
nesa eksperti, tūrisma asociāciju va-
dītāji, iepriekšējo gadu laureāti, valsts 
tūrisma pārstāvji un „BalticTravel-
news.com” pārstāvji. „Gada cilvēks 
tūrismā 2013” laureāta izvēle notiek 
pēc diviem svarīgākajiem kritērijiem: 
veiksmīgs sava aroda meistars un sa-
biedriskā aktivitāte par labu tūrisma 
nozarei.

G.Memmēna balvu saņēma 
tūrisma izstādes „Balttour 2014” 
laikā, kur Saulkrastu tūrisma 
informācijas centrs šogad pieda-
lījās atsevišķā piecu piekrastes 
pašvaldību stendā „Saviļņojošā 
Vidzeme” kopā ar kolēģiem no 
Vid zemes tūrisma asociācijas ar 
vienotu nosaukumu „Vidzeme”.

Foto no izstādes „Balttour2014” 
pieejami vietnē www.saulkrasti.lv. 
sadaļā Galerijas.
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„Gada cilvēks tūrismā 2013” – no Saulkrastiem!

 „Gada cilvēks tūrismā 2013” titula nominācijā „Tūrisma informācijas centra 
vadītājs 2013” laureātes Gita Memmēna un Ilze Millere.  Foto: Nils Smelteris

Saulkrastu novada 
pašvaldības 2014.gada 
budžets ir apstiprināts, 
un tie ir 6,381 miljons 
eiro. Par to, kā nauda tiks 
izlietota, vai pietiks visam 
un visiem, kas šogad vai 
tuvākajā laikā noteikti 
jāizdara, stāsta novada 
domes priekšsēdētājs 
Ervīns Grāvītis un domes 
priekšsēdētāja vietnieks 
Normunds Līcis.

Kā veidojās novada budžets 
Domes priekšsēdētājs Ervīns Grā-
vītis uzsver, ka šā gada Saulkrastu 
novada budžets veidots, saskaņojot 
ekonomiskās un sociālās vajadzības 
ar pašvaldības finansiālajām iespē-
jām. Tie ir seši miljoni 381 tūkstotis 
eiro: piecus miljonus 860 tūkstošus 
eiro pašvaldība plāno gūt ieņēmu-
mos, gandrīz 450 tūkstoši eiro ir ie-
taupīti no 2013.gada, bet 72 598 eiro 
plānots aizņemties Valsts kasē.

E.Grāvītis skaidro, ka būtiskāko 
budžeta daļu veido ieņēmumi no 
iedzīvotāju ienākuma nodokļa, kas 
šogad plānots trīs miljonu 478 tūk-
stošu eiro apmērā, un nekustamā 
īpašuma nodokļa par zemi, t.i., 757 
tūkstoši eiro, un ēkām, t.i., 252 tūk-
stoši eiro. Tas ir aptuveni tikpat cik 
pērn. Būtisks pieaugums šajā ziņā 
netiek plānots. 

Priekšsēdētājs atgādina, ka paš-
laik Saulkrastos deklarējušies 6167 
iedzīvotāji. Šāds skaits nostabilizē-
jies jau vairāku gadu garumā, svār-
stoties aptuveni 100 cilvēku robe-

žās. Savukārt divās – Saulkrastu un 
Zvejniekciema – vidusskolās mācās 
aptuveni 600 skolēnu, taču tie nav 
tikai vietējie, bet arī bērni no pašval-
dībām, ar ko robežojas Saulkrastu 
novads. Vidzemes jūrmalas Mūzi-
kas un mākslas skolā kopā ar Car-
nikavas nodaļas audzēkņiem mācās 
297 audzēkņi, bet pirmsskolas izglī-
tības iestādi „Rūķītis” apmeklē 210 
mazie saulkrastieši.

Prioritāte – izglītība un 
sociālie jautājumi
Šoreiz budžeta prioritātes ir izglī-
tība, kurai atvēlēti 26%, un sociālie 
jautājumi, kuru risināšanai tiks 
atvēlēti 11% no kopējiem izdevu-
miem. Arī pašu izglītības iestāžu 
uzturēšana prasa būtiskus ieguldī-
jumus. Šogad plānots veikt vairāku 
grupiņu telpu un virtuves remontu 
PII „Rūķītis”, kā arī Saulkrastu vi-
dusskolas fasādes renovāciju. 

„Lai arī tiek sacīts, ka valstī krī-
zes sekas ir mazinājušās, līdzekļi, 
kas nepieciešami budžeta sociālo 
vajadzību daļai, to galīgi neapstip-
rina. Par to liecina arī tas, ka vēl 
joprojām ļoti daudz cilvēku vēršas 
pēc palīdzības sociālajā dienestā. 
Protams, mēs varam runāt par ie-
dzīvotāju iespējām vasarā piepel-
nīties, bet gada griezumā sociālie 
izdevumi pašvaldībai ne tikai ne-
samazinās, bet pat pieaug,” atzīst 
E.Grāvītis. 

Savukārt domes priekšsēdētāja 
vietnieks Normunds Līcis skaidro, 
ka šajā gadā izdevumi sociālajam 
budžetam pieaug ne tik daudz uz 

pabalstu rēķina, bet paplašinot paš-
valdības piedāvātos sociālos pakal-
pojumus.

 „Līdzekļi tiks atvēlēti, piemē-
ram, aprūpes mājās pakalpojumu 
sniegšanai, ko novadā veiks Latvijas 
Samariešu apvienība, ģimenes asis-
tenta pakalpojumiem, kā arī izmak-
sām par specializētā transporta iz-
mantošanu, kādu līdz šim nav bijis. 
Abās vidusskolās tiek nodrošināti 
sociālie pedagogi, logopēdi un izglī-
tības psihologs,” teic N.Līcis. 

 „Pārējie līdzekļi, veidojot jauno 
budžetu, vispirms tika novirzīti jau 
aizsākto projektu pabeigšanai. Te 
ir runa, piemēram, par pludmales 
labiekārtošanu, grāvju tīrīšanu un 

atjaunošanu u.c. Tad nāk projekti ar 
Eiropas Savienības naudu, kas tika 
apstiprināti jau 2013.gadā un kuru 
turpinājums vai noslēgums plānots 
šogad,” stāsta domes priekšsēdētājs. 

Šogad budžetā ir pieauguši arī 
tie izdevumi, ko novada dome plā-
no piešķirt drošībai un pludmales 
glābēju darba nodrošināšanai, uzla-
bojot kārtības sargu kvalifikāciju un 
materiāli tehnisko aprīkojumu. 

 „Tam visam vēl jāpieskaita 
ieguldījumi infrastruktūrā – me-
liorācijas sistēmu, ielu segumu un 
apgaismojuma atjaunošanā un uz-
turēšanā. Šogad plānota ietvju re-
konstrukcija Skolas un Smilšu ielā 
starp Saulkrastu sākumskolu un vi-
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Domes priekšsēdētājs Ervīns Grāvītis uzsver, ka šā gada Saulkrastu novada budžets veidots, saskaņojot ekono-
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dusskolu, gājēju pārejas sakārtoša-
na un „guļošo policistu” izvietošana 
Raiņa ielā pie Saulkrastu sākum-
skolas, kā arī ietves ierīkošana starp 
Pēter upes ciemu un tiltiņu pār upi.

Lielākie projekti protams, ir 
tie, kuriem ir izdevies piesaistīt Ei-
ropas finansējumu. Piemēram, pēc 
peldvietas „Centrs” lab iekārtošanas 
novads iegūs patiesi interesan-
tu objektu ar rotaļu laukumiem, 
āra trenažieriem, ielu vingrošanas 
aprīkojumu, pludmales volejbola 
laukumiem, āra dušu. Šī būs pirmā 
izgaismotā teritorija pie jūras, kas 
padarīs iespējamas pastaigas un 
sportošanu arī diennakts tumšajā 
laikā,” sola N.Līcis.

Vēl pie svarīgākajiem objek-
tiem, kur izlietota Eiropas nauda, 
jāpiemin gadiem novārtā pames-
tais Zvejniekciema stadions, kur 
šogad plānota rekonstrukcija. 
Taps jauns futbola laukums, no-
drošinot mazajiem un lielajiem 
Saulkrastu futbolistiem kvalitatī-
vas treniņu un sacensību iespējas.

Laipni gaidīti Saulkrastos
Jautāti par to, vai Saulkrastu apmek-
lētājus kādu dienu nepārsteigs ie-
braukšanas maksa pilsētā, abi domes 
amatvīri bilst, ka šādi priekšlikumi 
izskan ik pa laikam. Taču E.Grāvītis 
teic, ka iebraukšanas maksa pilsētā 
attaisnojas vien tad, ja tā kalpo par 
transporta plūsmas regulēšanas me-
hānismu, proti, ja caurbraucēju ir 
pārlieku daudz. Tad, viņaprāt, naudu 
var mēģināt iekasēt, lai pašvaldībai 
būtu papildu ieņēmumi. „Es nezinu, 
kuras ir tās pašvaldības, kas domā 
par maksas ieviešanu. Mēs prie-
cājamies par Saulkrastu viesiem,” 
teic domes priekšsēdētājs. „Pro-
tams, pie jūras ir gan privātie, gan 
pašvaldībai piederoši stāvlaukumi.  

Saulkrastu novada 
šā gada budžets pieņemts



Piemēram, pie Baltās kāpas esam 
novietojuši kases automātu, ka dar-
bojas tikai vasaras periodā. Ziemā 
visur var stāvēt bez maksas.” 

N. Līcis uzsver, ka plašu pub-
lisku rekreācijas teritoriju uzturē-
šana prasa būtiskus ieguldījumus 
gan tās izbūvē, gan ikdienas uz-
turēšanā. Ja nekas netiek darīts, 
teritorijas dažu gadu laikā strauji 
zaudē kvalitāti, kā tas redzams 
Piejūras parka zonā Saulkrastu 
novada lauku teritorijā. Lai sa-
glabātu kāpas, ir jāorganizē cil-
vēku plūsmas, jāizvieto norādes, 
informatīvie stendi. Ir vajadzīga 
kvalitatīva infrastruktūra: auto-
stāvvietas, soli, atkritumu urnas, 
pārģērbšanās kabīnes. Turklāt 
elementi, kas darināti no koka, 
gan cilvēku, gan dabas spēku ie-
tekmē bojājas, tāpēc katru gadu 
jāatjauno. „Domāju, ka Saulkras-
tu viesi pamana un novērtē pē-
dējos gados paveikto pilsētas 
labiekārtošanā.  Nauda, lai radītu 
kvalitatīvas atpūtas iespējas kat-
ram, kurš pie mums atbrauc, ir 
jāiegūst, bet šos izdevumus nevar 
uzlikt tikai uz pašvaldības iedzī-
votāju pleciem vien,” teic N.Līcis. 
Viņš uzsver, ka Saulkrasti katru 
gadu noteiktu naudas summu 
iemaksā arī Pašvaldību finanšu 
izlīdzināšanas fondā. Šogad tie 
būs 356 tūkstoši eiro, kas tiks ci-
tām Latvijas pašvaldībām. „Tāpēc 
mēs runājam par valsts atbalstu 
un domājam par Eiropas līdzekļu 
piesaisti, lai saglabātu dabas vēr-
tības un uzturētu atpūtas indus-
triju.”

Bez modernām tualetēm un 
saistošiem  piedāvājumiem 
neiztikt
„Tie, kuri apstājas pie Baltās kā-
pas, redz, ka te ir vēl padomju 
laikos celta tualete, kas neatbilst 
nekādām prasībām. Tāpēc tā ir 
slēgta, bet blakus ir noliktas plast-
masas būdiņas. „Tas neizskatās 
diez cik labi. Tur nevar iekšā laist 
nedz ārzemju tūristus, lai gan viņi 
labprāt fotografējas uz būdiņu 
fona, nedz, piemēram, kāzinie-
kus, kam arī patīk apstāties pie 
Baltās kāpas. Kā gan svētku drā-
nās saposušies cilvēki lai jūtas, ja 
viņiem jāiet uz šādām plastmasas 
būdiņām, kur nav iespējams pat 
rokas nomazgāt?” spriež domes 
priekšsēdētāja vietnieks N.Līcis. 

Pašlaik moderna tualete 
Saulkrastos ir tikai pilsētas centrā, 
pie informācijas centra. Tās uzturē-
šana nav lēta, jo tualete ir atvērta no 
agra rīta līdz vēlam vakaram septiņas 
dienas nedēļā, – ir jāmaksā gan par 
tās uzkopšanu, gan apsildīšanu un 
elektrību. Un to nevar atpelnīt tikai 
ar simbolisku ieejas maksu vien. „No 
tās labi ja pietiek tualetes papīram,” 
ironizē N.Līcis. 

Kopš 2007.gada Saulkrasti ir 
mainījušies. Desmitiem gadu pil-
sēta sadzīvoja ar lielceļu, iedzīvotāji 
rēķinājās, ka ikdienā jāpacieš gan 
smago automašīnu kolonas, gan 
transporta sastrēgumi brīvdienās, 
lielceļa troksnis un vibrācijas arī 
naktīs, ka jāieelpo auto izplūdes 
gāzes. Tagad tā ir vieta, kas var at-
tīstīties kā kūrorts ar savu centru, 
neatkarīgi no netālā apvedceļa. No 
vienas puses, ir uzlabojusies dzīves 
telpas kvalitāte, radusies iespēja 
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Izsludina fotokonkursu „Mana ģimene – 
EKO laukuma apmeklētāja”
No šā gada 3.februāra līdz 30.mar-
tam SIA ZAAO organizē foto-
konkursu „Mana ģimene – EKO 
laukuma apmeklētāja” 17 EKO 
laukumos uzņēmuma darbības 
teritorijā.

Fotokonkursa mērķis ir popula-
rizēt EKO laukumus un šķiroto at-
kritumu nodošanas iespējas. Ikviens 
interesents ir aicināts no 3.februāra 
līdz 30.martam doties uz jebkuru no 
ZAAO apsaimniekotajiem EKO lau-
kumiem, nodot šķirotos atkritumus 
un uzņemt fotogrāfiju EKO lau-
kumā kopā ar ģimenes locekļiem. 
Uzņemtā fotogrāfija jānosūta uz e-
pastu fotokonkurss@zaao.lv.

Konkursa komisija izraudzīsies 
17 labākās fotogrāfijas – pa vienai 
no katrā EKO laukumā uzņemta-
jām. Labāko fotogrāfiju autori tiks 
apbalvoti ar piemiņas balvām no 
ZAAO, un viens izcilākās fotogrāfi-
jas autors saņems galveno balvu –  

skārienjutīgo telefonu Samsung 
S6312 Galaxy Young DuoS. Turklāt 
tiem, kuri seko ZAAO lapai por-
tālā „Draugiem.lv”, būs iespēja 
balsot par sev tīkamāko fotogrāfiju. 
Dalībnieku, kurš portālā „Drau-
giem.lv” saņems visvairāk balsu, 
uzņēmums apbalvos ar pārsteigu-
ma balvu. Konkursa uzvarētājus 
paziņos aprīļa vidū, un apbalvošana 
notiks EKO laukumā, kurā uzņem-
ta komisijas atzītākā fotogrāfija. 

Atgādinām, ka ZAAO apsaim-
niekotajā teritorijā darbojas 17 
EKO laukumi: divi EKO laukumi 
atrodas Cēsīs, divi Valmierā, bet 
pārējie ir izveidoti Rūjienā, Mazsa-
lacā, Valkā, Smiltenē, Jaunpie balgā, 
Augšlīgatnē, Alojā, Limbažos, Sa-
lacgrīvā, Saulkrastos, Balvos un 
poligonā „Daibe”. Šajos laukumos 
bez maksas pieņem tos atkritumus, 
ko iespējams nodot otrreizējai pār-
strādei, t.i., papīru un kartonu, 

dzērienu kartona iepakojumu (tet-
rapakas un elopakas), polietilēna 
plēvi, PET dzērienu pudeles, sadzī-
ves ķīmijas un kosmētikas plastma-
sas iepakojumu, pudeļu un burku 
stiklu, logu stiklu, sadzīves metāla 
priekšmetus, sadzīves elektriskās 
un elektroniskās iekārtas, kā arī 
sadzīves bīstamos atkritumus. Par 
samaksu privātpersonas laukumā 
var nodot arī dažādu veidu nestan-
darta atkritumus, piemēram, liel-
gabarīta atkritumus, tīrus un jauk-
tus celtniecības atkritumus, zaļos, 
kompostējamos atkritumus.

Ar papildu informāciju par 
konkursa nolikumu un fotogrā-
fiju iesniegšanas kārtību intere-
senti aicināti iepazīties ZAAO 
mājaslapā www.zaao.lv/fotokon-
kurss, www.draugiem.lv/zaao vai 
pie EKO laukumu pārziņiem.

Zane Leimane
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Saulkrastu novada pašvaldības iestāde 
„Saulkrastu tūrisma informācijas centrs” 

aicina pieteikties uz vakanto 

klientu apkalpošanas speciālista amatu 
(uz noteiktu laiku)

Galvenie darba pienākumi:
• apkalpot apmeklētājus un informēt par Saulkrastu novada 
tūrisma piedāvājumu;
• nodrošināt dokumentu noformēšanu; 
• darbs ar kases aparātu;
• veikt apmeklētāju e-uzskaiti. 

Prasības pretendentam:
• spēja nodrošināt klientu laipnu un pozitīvu apkalpošanu;
• teicamas latviešu, krievu un angļu valodas zināšanas;
• lieliskas saskarsmes, komunikācijas un sadarbības prasmes 
ar dažādiem klientiem;
• augsta atbildības sajūta un spēja uzņemties iniciatīvu;
• biroja tehnikas un informācijas tehnoloģiju pārzināšana;
• izglītība tūrisma jomā un iepriekšēja darba pieredze tūrisma 
informācijas centrā tiks uzskatīta par priekšrocību.

Piedāvājam:
• interesantu un dinamisku darbu un iespēju iegūt jaunu profe-
sionālo pieredzi;
• stabilu atalgojumu un sociālās garantijas;
• iespēju praktizēt svešvalodu zināšanas;
• draudzīgu un pretimnākošu kolektīvu;
• darba laiks – pilna slodze (pēc grafika, arī sestdienās un svēt-
dienās);
• darba vieta – Saulkrasti.

Pieteikuma vēstules un CV lūdzam sūtīt līdz 2014.gada 24.februārim uz e-pas-

tu: gita.memmena@saulkrasti.lv vai pa pastu: „Saulkrastu tūrisma informācijas 

centrs”, Ainažu iela 13b, Saulkrasti, LV 2160. Uzziņas pa tālruni 67952641.

slēgt galveno ielu pilsētas svētkos, 
rīkot riteņbraukšanas sacensības un 
darīt citas, agrāk neiespējams lietas, 
no otras puses, tagad ir jādomā – un 
jo īpaši uzņēmējiem –, kā pilsētai 
piesaistīt garāmbraucējus. 

„Tāpēc mēs runājam par lab-
iekārtotām autostāvvietām jūras 
tuvumā un pakalpojumu kvali-
tāti. Protams, kāds jau vienmēr 
Saulkrastos apstāsies, bet mūsu 
servisa piedāvājumam jābūt tik 
interesantam, lai pa apvedceļu 
braucošie vēlētos šeit iegriezties vēl 
kādreiz,” teic domes priekšsēdētājs

„Dažādu iemeslu dēļ līdz ar jaunā 
apvedceļa izbūvēšanu ēnā ir palikusi 
ērta nokļūšana līdz jūrai un pieeja 
pludmalei. Tas ir jautājums par mo-
dernām autostāvvietām, tualetēm, 
atkritumu savākšanu. Autostāvvietu 
un infrastruktūras trūkums, no vie-
nas puses, ir šķērslis Saulkrastu attīs-
tībai, bet, no otras puses, izdevumi ir 
tik lieli, ka ar savu budžetu kvalitatī-
vu lēcienu pašlaik panākt nevaram. 
Domājot par ekoloģiju un veselīgu 
dzīvesveidu, pašvaldība pagājušajā 
gadā sadarbībā ar Vidzemes tūrisma 
asociāciju izstrādāja tehnisko pro-
jektu veloceliņa izbūvei no Lilastes 
kanāla līdz pat Zvejniekciemam. 
Ceram uz jauno ES līdzekļu apguves 
periodu, kura ietvaros varētu realizēt 
vismaz daļu no minētajiem risināju-
miem,” uzsver N.Līcis.

Pagaidām Saulkrastos vēl nav 
Zilā karoga pludmales. Pludmales 
parka „Centrs” atklāšana ir solis 
ceļā uz to, ka visas tehniskās prasī-
bas Zilā karoga saņemšanai ir izpil-
dītas. Vēl jāatrisina jautājums par 
ūdens kvalitāti, bet jāņem vērā, ka 
Rīgas līcī valda rietumu vēji, kas at-
nes ūdeņus no Rīgas un Kurzemes 
puses. Tāpēc svarīgi ir tas, kādi ūde-
ņi ar vēju un straumēm nonāks līdz 
Saulkrastiem pirms karstā laika.

Gaidām investorus
„Teritorijas, kurās notiek ražo-
šana, Saulkrastos ir niecīgas. Ja 
nerunājam par ostu, tās pārsvarā 
ir pakalpojumu sniegšanas vietas. 

Tāpēc, protams, esam ieinteresē-
ti investīciju piesaistē un jaunu 
objektu tapšanā, kur būtu dar-
bavietas ne tikai vasaras sezonā, 
bet visu gadu. Pagaidām ir tikai 
interese, bet nav konkrētu darbu. 
Iespējams, ka tas ir salīdzinoši 
augstās zemes un nekustamo īpa-
šumu cenas dēļ,” situāciju vērtē 
E.Grāvītis.

Ikdienā redzams, ka, piemē-
ram, bijušo pionieru nometņu 
teritorijās pašlaik nekas nenotiek. 
Taču īpašnieki uztur ļoti augstas 
pārdošanas cenas, un tās nerada 
ne potenciālo pircēju, ne inves-
toru interesi. Līdz ar to īpašumu 
tirgū kustība ir ļoti maza. Pašval-
dība gan no šiem darījumiem peļ-
ņu nekad nav guvusi, bet, ja šeit 
parādītos tiešām vērtīgi īpašumi, 
tas atspoguļotos pašvaldības ieņē-
mumos no nekustamo īpašumu 
nodokļa. 

Cits stāsts ir par bijušajām 
dārziņu kolonijām. Domes priekš-
sēdētāja vietnieks tās raksturo kā 
kopumā mazattīstītas teritorijas 
ar zemu nekustamā īpašuma no-
dokli. Pamazām gan tās kļūst par 
tādu kā zaļo saliņu, kur cilvēki 
grib dzīvot. Taču ir vajadzīgi mil-
zīgi ieguldījumi infrastruktūras 
– ūdensvadu, ceļu, grāvju, kanali-
zācijas, ielu apgaismojuma, norā-
žu u.c. – sakārtošanai. Ieņēmumi 
no šādām teritorijām ir ārkārtīgi 
mazi un nesedz izdevumus pat par 
esošās infrastruktūras uzturēšanu. 
Šo teritoriju attīstīšanai būtu vaja-
dzīgs vai nu vairāk šādu teritoriju 
iedzīvotāju, vai arī speciāli projekti 
ar valsts vai Eiropas naudas atbal-
stu. Vieglāk šie jautājumi risinā-
mi blīvāk apdzīvotajās teritorijās 
tuvāk Saulkrastu centram, bet ne 
visas 26 bijušās dārzkopju un at-
pūtas teritorijas tādas ir. Ar laiku 
gan tām varētu būt liela nozīme 
Saulkrastu attīstībā.

Būs arī svētki
Novada kultūras dzīvi bagātina 
gan viesmākslinieki, gan vietējie 

mākslinieciskie un amatiermāk-
slas kolektīvi. Jāatzīmē, ka ir at-
jaunota jauniešu teātra studija, 
ko vada režisors Valentīns Macu-
lēvičs. Martā darbu uzsāks jauns 
pieaugušo izglītības projekts, 
proti, gleznotāju – amatieru stu-
dija.

Kā ik gadu, vasaras sezonas 
sākumu Saulkrastos iezīmēs 
pasākums „Iebrauc Saulkras-
tos ar velo”. Šogad tas paredzēts 
24.maijā. Pasākums sakritīs ar 
jaunā pludmales parka „Centrs” 
atklāšanu – pludmales volejbola 
sacensībām, koncertu, dejām. 

Kā parasti, maija beigās ieplā-
nots aktierim Edgaram Liepiņam 
veltīts pasākums. Šogad neizpa-
liks arī Amerikas auto saiets jūni-
jā. No 3. līdz 6.jūlijam būs Pilsētas 
svētki, kuru ietvaros paredzēts arī 
tradicionālais sporta pasākums 
„Saulkrastu kokteilis”, kas šogad 
notiks jaunajā pludmales par-
kā, kā arī turpināsies Saulkras-
tu gleznotāju pagājušajā gadā 
veiksmīgi uzsāktais projekts –  
ielas gleznu galerija, kas guva pla-
šu iedzīvotāju un viesu interesi,” 
stāsta N. Līcis. 

Jūlija vidū norisināsies starp-
tautisku slavu ieguvušais džeza 
festivāls „Saulkrasti Jazz”. 9.augus-
tā klausītājus priecēs Saulkrastu 
šlāgermūzikas festivāls ar Latvijā 
populārāko grupu piedalīšanos, 
savukārt no 22. līdz 24.augustam 
notiks tradicionālās Ērģeļmūzikas 
dienas ar pazīstamu mākslinie-
ku dalību. Oktobra beigās īpašu 
netradicionālu koncertu gatavo 
jauktais koris „Anima”. Novembra 
sākumā plānots jauno mākslinie-
ku un mūziķu konkurss „Saules 
krasts”. Decembrī būs senioru 
deju kolektīvu festivāls „Sadanco-
šana ziemas saulgriežos”, jau tra-
dicionālie Ziemassvētku un Jaunā 
gada sagaidīšanas pasākumi.

Gads solās būt darba un inte-
resantu notikumu pilns.

Ģirts Kondrāts



Kā jau iepriekš informējām, ir 
mainīta kārtība, kādā dzīvokļa 
īpašnieks daudzdzīvokļu 
dzīvojamā mājā norēķinās par 
pakalpojumiem, kas saistīti ar 
dzīvokļa īpašuma lietošanu. 

Pamatojoties uz Ministru kabineta 
noteikumu „Kārtība, kādā dzīvokļa 
īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvoja-
mā mājā norēķinās par pakalpoju-
miem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašu-
ma lietošanu” 19.punktu, turpmāk, 
ja būs izveidojusies starpība starp 
mājas kopējā ūdens skaitītāja rā-
dījumu un dzīvokļu īpašumos ar 
skaitītājiem noteikto ūdens patē-
riņu, ieskaitot avārijas un remontā 
noplūdināto ūdens daudzumu, tiks 
veikts ūdens patēriņa pārrēķins. 
Tas nozīmē, ka tiks aprēķināta 
starpība starp mājas kopējā ūdens 
skaitītāja rādījumu un iedzīvotāju 
nodotajiem ūdens skaitītāju rādīju-
miem, un tā tiks sadalīta uz atseviš-
ķiem īpašumiem, t.i., dzīvokļiem. 

Jāatgādina un jāuzsver, ka 
19.punktā minēto ūdens patēriņa 
sadales kārtību nepiemēros, bet 
ūdens patēriņa starpību sadalīs at-
bilstoši atsevišķo īpašumu skaitam 
starp šādiem dzīvokļu īpašniekiem:
• kuri nav iesnieguši informāciju 

par ūdens skaitītāja rādījumu vis-
maz trīs mēnešus pēc kārtas;
• kuru atsevišķajos īpašumos 
ūdens patēriņa skaitītāji nav uz-
stādīti;
• kuri atkārtoti nav ļāvuši pār-
valdniekam veikt savā dzīvokļa 
īpašumā esošo ūdens patēriņa 
skaitītāju pārbaudi, ja pārvald-
nieks par šādas pārbaudes veik-
šanu rakstiski paziņojis vismaz 

nedēļu iepriekš, nosūtot paziņo-
jumu uz dzīvokļa īpašumu, kurā 
plānota skaitītāju pārbaude;
• kuru dzīvokļa īpašumā esošo 
ūdens patēriņa skaitītāju pārbau-
dē konstatēts, ka ūdens patēriņa 
skaitītāji ir bojāti, tie nav plombē-
ti, to plombējums ir bojāts vai tie 
nav verificēti triju mēnešu laikā 
pēc verificēšanas termiņa beigām.

Uzmanību! Par kopējo mā-
jas ūdens skaitītāju rādījumu un 
dzīvokļu skaitījumu rādījumu ap-
rēķināto starpību būs jāmaksā no-
teikumus neizpildījušo dzīvokļu 
īpašniekiem! Šī summa tiks norādī-
ta SIA „Saulkrastu komunālserviss” 
(SKS) sastādītajā apsaimniekošanas 
un saņemto pakalpojumu rēķinā, 
sākot ar š.g. februāri.

Kopš pagājušā gada novembra 
SKS, iepriekš informējot dzīvok-
ļu īpašniekus, ir veicis dzīvokļu 
ūdensskaitītāju apsekošanu daudz-
dzīvokļu ēkās, kas atrodas SKS 
apsaimniekošanā. Ir sastādīti akti 
par ūdensskaitītāju neatbilstību 
normatīvajos aktos noteiktajām 
prasībām. SKS aicina iedzīvotājus 
veikt nepieciešamos pasākumus, 
lai novērstu visus trūkumus.

SIA „Saulkrastu komunālserviss”
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2014.gada 18.janvārī notika 
akcija „Gaismas ceļā – Grāmatu 
draugu ķēde”, kurā ikviens 
varēja stāties, lai palīdzētu 
grāmatām nokļūt no vecās 
Latvijas Nacionālās bibliotēkas 
ēkas uz jauno Gaismas pili. 

Akcijā piedalījās arī Saulkrastu 
novada bibliotēkas kolektīvs. Tās 
laikā no rokas rokā tika nodotas 
grāmatas. Pirms tam notika akci-
ja „Tautas grāmatu plaukts”, ku-
ras ietvaros ikviens varēja dāvināt 
Latvijas Nacionālajai bibliotēkai 

sev nozīmīgu un īpašu grāmatu, 
titullapā ierakstot veltījumu vai 
personisku stāstu, kas ar to sais-
tās. Kopā ar tūkstošiem citu dā-
vinātu grāmatu tā tieši 18.janvārī 
nonāca un tiks glabāta bibliotē-
kas jaunās ēkas ātrijā izvietotajā 
stikla sienā, kas sliesies piecu stā-
vu augstumā. Šī arhitekta Gunāra 
Birkerta projektētā stikla kons-
trukcija jeb plaukts būs arī viens 
no centrālajiem ēkas elementiem 
un pieejams ikvienam lasītājam.

Saulkrastu bibliotēka

Mainīta ūdens patēriņa sadales kārtība

Pirmsskolas izglītības iestādes 
„Rūķītis” 2013./2014.mācību 
gada prioritāte ir veicināt 
bērnos izpratni par veselības 
un drošības jautājumiem, par 
atbildīgu attieksmi un rīcību 
ikdienas situācijās. 

Janvārī tika uzsākts projekts 
„Drošība”, kura ietvaros vecāko 
grupu „Mārīte”, „Pūcīte”, „Tince” 
un „Zīlīte” audzēkņi padziļināti 
pētīja konkrētu tēmu par drošības 
jautājumiem, gatavoja prezentā-
ciju – mācību materiālu citu gru-
piņu audzēkņiem. Projekta saga-
tavošanas procesā tika iesaistītas 
grupu audzinātājas, mūzikas un 
sporta pedagogi, vecāki un bēr-
nudārza metodiķe. Projektā tika 
apskatītas šādas tēmas: „Drošība 
uz ielas”, „Ugunsdrošība”, „Dro-
šība mājās, telpā”, „Drošība ārpus 
mājas un bērnudārza teritorijā”. 
Tāda radoša aktivitāte kā projekta 
gatavošana vecākajiem bērniem 
attīsta prezentēšanas prasmes, kā 
arī nostiprina iegūtās zināšanas 
drošības jautājumos. 

Janvārī „Rūķīša” bērni, viņu 
vecāki un pedagogi aktīvi pieda-
lījās arī „Zaļās jostas” rīkotajos 

makulatūras un izlietoto bateri-
ju vākšanas konkursos. Bateriju 
vākšana notiks līdz 28.februārim, 
un tās mērķis ir rosināt bērnus ar 
praktisku rīcību ikdienā mazināt 
vides piesārņojumu ar videi kaitī-
giem atkritumiem. Makulatūras 

Mācās un dzīvo ne tikai zaļi, bet arī droši

Pagājušā gada nogalē ekspluatācijā 
pieņemti ūdensvada un kanalizā-
cijas tīkli, kas aptver visu Saulkras-
tu novadu. Līdz ar to noslēdzies  
Eiropas Savienības Kohēzijas fonda 
līdzfinansētais projekts „Ūdens-
saimniecības attīstība Saulkrastos, 
Ūdenssaimniecības attīstība Aus-
trumlatvijas upju baseinu pašvaldī-
bās, 3.kārta”. Daļa tīklu ir izbūvēti 
no jauna, tostarp veikta pilsētas 

dzeramā ūdens ūdensvadu tīklu un 
pašteces kanalizācijas tīklu paplaši-
nāšana, tajā skaitā izbūvēti kanali-
zācijas spiedvadi un sūkņu stacijas.

Pakalpojumu sniedzējs SIA 
„Saulkrastu komunālserviss” (SKS) 
aicina iedzīvotājus, kuriem ir ne-
pieciešami pieslēgumi jaunajiem 
tīkliem, vērsties ar iesniegumiem 
SKS, lai nokārtotu nepieciešamos 
dokumentus pieslēgumu izbū-

vei. Sīkāka informācija pa tālruni 
67951361.

Tāpat SKS aicina iedzīvotājus 
vērsties ar iesniegumu savlaicī-
gi, lai, iestājoties piemērotiem 
klimatiskajiem apstākļiem un 
pastāvīgai pozitīvai gaisa tempe-
ratūrai, varētu sākt būvniecības 
darbus.

SIA „Saulkrastu komunālserviss”

Grāmatu draugu ķēdē 
arī saulkrastieši

Mēs, Saulkrastu bibliotēkas kolektīvs, sakām paldies visiem mūsu lasī-
tājiem, kuri iesaistījās akcijā „Tautas grāmatu plaukts”. Jūsu atnestās 
grāmatas mēs nogādājām uz Latvijas Nacionālo bibliotēku! Foto no 
Saulkrastu bibliotēkas arhīva

„Rūķītī” mācās ne vien audzēkņi, bet arī darbinieki. Metodiķe Rota Ļihačeva novadīja praktisko semināru, 
kura laikā skolotāju palīgi varēja iejusties dažādās situācijās un lomās, lai vēl labāk izprastu bērna un pieau-
gušā mijiedarbību. Foto no PII „Rūķītis” arhīva

SKS aicina pieslēgties izbūvētajiem tīkliem

Saulkrastu novada bibliotēka mīļi aicina ikvienu interesentu
sestdien, 1.martā, doties ar autobusu uz Dailes teātra izrādi

„Dieva indes un velna zāles”.
Teātra biļetes cena EUR 10,25. Samaksāt līdz 14.februārim 

(papildu maksa par autobusu). 
Izbraukšana plkst.16.30 pa maršrutu: Zvejniekciema vsk.–

Saulkrasti–Rīga (pieturot autobusu pieturās). 
Informācija bibliotēkā vai pa tālruni 67951502, 29625609.

vākšana notiks līdz 13.martam, 
un tās mērķis ir veidot izpratni, 
ka pareizi sašķiroti un otrreizējai 
pārstrādei nodoti atkritumi kļūst 
par vērtīgām izejvielām jaunu 
produktu ražošanā. Paldies ve-
cākiem, kas ar savu attieksmi un 

palīdzību atbalsta bērnus šajos 
konkursos. 

Janvārī „Rūķīša” pedagogi 
turpināja papildināt zināšanas 
profesionālās pilnveides kursos 
un pieredzes apmaiņas seminā-
ros. Arī skolotāju palīgiem me-

todiķe Rota Ļihačeva novadīja 
praktisko semināru. Tajā, prak-
tiski darbojoties, auklītes iejutās 
dažādās ikdienas situācijās un 
lomās, lai labāk izprastu bērna un 
pieaugušā mijiedarbību pedago-
ģiskajā procesā, lai attīstītu em-
pātiju, spēju labāk saprast bērnu 
un veicinātu viņa attīstību.

Agnija Pavāre, sporta skolotāja

Brīvas vietas
 „Rūķītī” 

PII „ Rūķītis” informē, ka 
ir pieejamas brīvas vietas 

vairākās grupās:
• 2010.gadā dzimušo 

bērnu grupā – 3 
• 2009.gadā dzimušo 

bērnu grupā – 2
• 2008.gadā dzimušo 

bērnu grupā – 5
• 2007.gadā dzimušo 

bērnu grupā – 5

Sīkāka informācija pa  
tālr. 67952635 vai e-pastu  

bernudarzs.rukitis@
saulkrasti.lv.   
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Sākumskola ir laiks, kad mazie 
skolnieciņi ar lielu prieku 
apmeklē dažādus pulciņus. 
Arī Saulkrastu vidusskolā 
ir iespēja apmeklēt sporta, 
orientēšanās, mākslas un 
rokdarbu pulciņus, dziedāt, 
kā arī nodarboties ar citām 
interesantām lietām.

Jau otro gadu skolēniem ir iespēja 
mācīties dambretes spēli skolotā-
jas Ineses Petrošinas vadībā, kā arī 
apgūt peldēšanas prasmi. Dam-
bretes pulciņā bērns varēs ne tikai 
spēlēt dambreti, bet arī risināt da-
žādus dambretes uzdevumus un 
spēlēt citas spēles uz dambretes 
lauciņa. 

Decembrī pirmklasnieki jau 
piedalījās pirmajās sacensībās, un 
viņiem bija liels prieks, ka simt 
spēlētāju konkurencē spēja no-
turēties līmenī. Tagad skolēniem 
ir mērķis – gatavoties komandu 
spēlēm pavasarī. Tomēr vislielā-
kais prieks ir par kopā sanākšanu, 

atrisinātu uzdevumu vai labi no-
spēlētu spēli. 

Daudzi otrās klases skolēni jau 
otro gadu apmeklē peldēšanas no-
darbības Ādažu peldbaseinā. Šogad 
viņiem pievienojušies arī pirm-
klasnieki. Treneres vadībā skolēni 
mācās peldēt. Tā ir lieliska iespēja 
mūsu bērniem norūdīties, stipri-
nāt veselību un apgūt tik nepiecie-
šamās peldēšanas prasmes. Daudzi 
vecāki ir sapratuši, ka, dzīvojot 
pie jūras, peldēt jāmāk visiem, jo 
lielāko daļu vasaras bērni kopā ar 
ģimeni pavada jūrmalā. Bērni bez 
vecāku atbalsta nevarētu apmek-
lēt peldēšanas nodarbības, tāpēc ir 
liels prieks, ka skolēniem ir iespēja 
veselīgi un saturīgi pavadīt brīvo 
laiku, kā arī apgūt jaunas iemaņas 
un prasmes citos sporta veidos. 
Lielākais skolēnu un vecāku iegu-
vums ir tas, ka bērni var pilnvei-
doties, apmeklējot interesantas 
nodarbības brīvajā laikā.

Inese Petrošina

Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena

3. febr.
9.00–17.00

4. febr.
14.00–17.00

5. febr. 6. febr.
14.00–17.00

7. febr.

10. febr.
9.00–17.00

11. febr.
9.00–14.00

12. febr.
9.00–14.00

13. febr.
14.00–17.00

14. febr.
9.00–14.00

17. febr.
9.00–14.00

18. febr.
14.00–17.00

19. febr.
9.00–14.00

20. febr.
14.00–17.00

21. febr.

24. febr. 25. febr.
9.00–17.00

26. febr. 27. febr.
14.00–17.00

28. febr.

Rentgena kabineta darba laiki februārī

Dambretes pulciņā var spēlēt ne tikai dambreti, bet arī risināt dažādus 
dambretes uzdevumus un spēlēt citas spēles uz dambretes lauciņa. Foto 
no Saulkrastu vidusskolas arhīva

Peldēšana un dambrete – 
noderīgi un interesanti

Saulkrastu slimnīcā pieejams 
arī psihoterapijas un juridisko 
pakalpojumu kabinets.

Mag. jur. Izita Kļaviņa sniedz ju-
ridiskas konsultācijas un pārstāv 
klientu intereses tiesā (civillie-
tas) – darba tiesībās, mantojuma 
tiesībās, ģimenes tiesībās (laulī-
bas šķiršana, uzturlīdzekļi, kop-
mantas dalīšana, saskarsmes un 
aizgādības tiesības), lietu tiesībās, 
strīdos, kas saistīti ar īpašumiem, 
un citos civiltiesiskos strīdos.  
Konsultācijas notiek pēc iepriek-
šēja pieraksta pa tālruni 29750601 
vai e-pastu izita@inbox.lv Ainažu 
ielā 34, Saulkrastos.

Līga Rāviņa – ģimenes sis-
tēmiskā psihoterapeite (Latvijas 
Psihoterapeitu biedrības sertifi-
kāts), smilšu spēles psihoterapei-
te (Starptautiskās smilšu spēles 
terapijas asociācijas sertifikāts) 
sniedz konsultācijas visu vecumu 
pieaugušajiem, kā arī bērniem no 
5 gadu vecuma. Psihoterapija var 
pavērt jaunu skatījumu uz dzīves 
notikumu un savstarpējo attiecī-
bu samezglojumu sakarībām un 
palīdzēt atrast jaunu „elpu” dzīvot 
dzīvojamu dzīvi un veidot savstar-
pēji pieņemamākas attiecības ar 
sevi, saviem ģimenes locekļiem 
(vecākiem, partneriem un bēr-
niem) un pasauli ārpus ģimenes.

Parasti pie ģimenes psihote-
rapeita vēršas gadījumos, kad ir 
notikuši kādi attiecību vai dzīves 
notikumu samezglojumi:

• nerealizētu iespēju izjūta 
personīgajā dzīvē, grūtības, kas 

Speciālists KAB.
Nr.

PIEŅEMŠANAS 
DATUMS

PIEŅEMŠA-
NAS LAIKS

Endokrinoloģe Brigita VIZIŅA      1 25.februāris 14.00–17.00

Kardiologs 1 26.februāris 10.00–13.00

Dermatoloģe Ruta BARLO 1 20.februāris 14.00–17.00

Otolaringoloģe Ilona KRONBERGA 5 20., 27.februāris 14.00–17.00

Acu ārste Ausma SPROĢE 11 17., 24.februāris 10.00–16.00

Acu ārste Aneļa ŠUGAJEVA 11 10.00–13.00

Acu ārste Sandra AUSEKLE 11 18., 19.februāris 9.20–11.30

Neirologs Ainārs VECVAGARS 11 14., 28.februāris 10.30–16.00

Neiroloģe Dace DZIRKALE 4 25.februāris 14.00–17.00

Onkoloģe Santa RAUDIŅA 16 Sestdienās 10.00–13.00

Saulkrastu novada pašvaldība 
ir noslēgusi līgumu ar biedrību 
„Latvijas Samariešu apvienība” 
par sociālo pakalpojumu 
sniegšanu Saulkrastu 
novada iedzīvotājiem, lai 
nodrošinātu pilnīgāku un 
klienta vajadzībām atbilstošu 
sociālo aprūpi mājās, kā 
arī specializētā transporta 
pieejamību.

Līguma noslēgšanas mērķis bija radīt 
tādus apstākļus, kas klientam ļautu 
vecumdienas pavadīt pierastā vidē 
savās mājās un saņemt nepieciešamo 
aprūpi, tādējādi sniedzot drošības sa-
jūtu ne tikai vientuļajiem cilvēkiem, 
bet arī ģimenēm, kurās kāds ģimenes 

loceklis ir cienījamā vecumā, bet tu-
vinieki visu dienu ir darbā.

Šā pakalpojuma ietvaros būs 
pieejama arī specializētā pēdu ap-
rūpe mājās, un tā tiks rīkota vairā-
kas reizes gadā izbraukuma veidā.

Izvērtējot klienta vajadzības un 
nepieciešamību pēc tehniskiem pa-
līglīdzekļiem, „Latvijas Samariešu 
apvienība” piedāvās arī tos.

Būs pieejams arī jauns pakal-
pojuma veids – ģimenes asistents –,  
kas vairāk paredzēts ģimenēm 
ar tikko dzimušu bērnu, bet bez 
nepieciešamajām prasmēm tā 
aprūpei, kā arī ģimenēm, kurām 
ir nepietiekamas sociālās pras-
mes organizēt ģimenes dzīvi, 
mājsaimniecību, kā arī nepilnīgas 

zināšanas par bērnu audzināšanu.
Sociālo pakalpojumu piešķir-

šanu Sociālajā dienestā koordinēs 
sociālā darbiniece Ilga Osīte. Viņas 
pārziņā ir pasākumi, kas nepiecie-
šami, lai izvērtētu sociālā pakalpo-
juma „Aprūpe mājās” saņemšanu: 
klienta apsekošana, sociālās situā-
cijas izvērtēšana, klienta kartes 
aizpildīšana, dokumentu sagata-
vošana un nepieciešamo darbu un 
laika limita noteikšana aprūpes 
mājās nodrošināšanai. 

Informāciju par šo sociālo 
pakalpojumu var saņemt, zvanot 
I.Osītei pa tālruni 22009886.

Anita Bogdanova,   
Sociālā dienesta vadītāja

2014.gada martā bērnu 
un jauniešu dienas centrā 
„Saulespuķe” sāksies 
apmācības vecākiem „Bērnu 
emocionālā audzināšana”. 

Apmācību grupā būs iespēja ie-
saistīties ikvienam vecākam, ku-
ram ir vēlme labāk izprast sava 
bērna uzvedību un iemācīties to 
koriģēt reizēs, kad bērns ir patva-
ļīgs, nepaklausīgs vai agresīvs.

Dzīvesprieks, spēja pielāgoties 
apstākļiem un citas spējas palīdz 
bērnam tikt galā ar stresu, atbil-
stoši rīkoties sarežģītās situācijās 
un justies droši. Šīs spējas ir atka-
rīgas ne tikai no paša bērna, bet 
arī no viņa emocionālās attīstības, 
kurā lielu ieguldījumu var dot ve-
cāki un aprūpētāji. 

Programma sniegs ieteiku-
mus, kā pārvarēt dažādas grūtī-
bas bērna audzināšanā un veici-
nāt bērna emocionālo attīstību. 

Uz nodarbībām aicinātas 
gan māmiņas, gan tēti, bet visla-
bāk māmiņa un tētis kopā, kuru 
bērns ir vecumā līdz 10 gadiem.

Grupas dalībnieki tiksies vie-
nu reizi nedēļā 10 nedēļas, nodar-
bības ilgums – 2,5 stundas.

Apmācības notiks BJDC „Sau-
lespuķe” Raiņa ielā 7, Saulkrastos, 
un tās vadīs psiholoģe Rota Ļi-
hačeva un BJDC „Saulespuķe” 
vadītāja, sociālā pedagoģe Ingūna 
Feldmane.

Par laikiem un datumiem vie-
nosimies ar grupas dalībniekiem.

Pieteikties var pa tālruņiem: 
26314369 (Rota), 29445270 (Ingūna),  
rakstot uz e-pastu inguna.feld-
mane@saulkrasti.lv vai personīgi 
BJDC „Saulespuķe” Raiņa ielā 
7 katru darba dienu no plkst.12  
līdz 18.

Tas mazais cilvēciņš būs jāvei-
do tev. Viņš izaugs nevis tāds, kādu 
tu gribi, bet kādu tu audzini...

Pieņemšana pie speciālistiem

VSAA un NVA 
konsultācijas

Valsts sociālās apdrošinā-
šanas aģentūras (VSAA) 
Siguldas filiāles darbinieks 
pieņems klientus 20.februārī 
Saulkrastu domes  108.kabine-
tā no plkst.10 līdz 12.

Nodarbinātības valsts aģen-
tūras (NVA) Siguldas filiāles 
darbinieki pieņems klientus 3. 
un 6.martā Saulkrastu domes  
2.stāva zālē no plkst.10 līdz 15.

Nodrošina aprūpi mājās

Kā vecākiem kļūt par 
prasmīgiem bērnu 
audzinātājiem

Jauni pakalpojumi slimnīcā

saistītas ar bērnu audzināšanu 
(nesaprotama bērnu uzvedība vai 
emocionālās reakcijas),

• neapmierinošas partneru 
attiecības (šķiršanās un jaunu ģi-
meņu veidošana),

• apgrūtinātas starppaaudžu 
attiecības un citas krīzes situāci-
jas.

Praksē tiek pielietota arī smil-
šu spēles terapiju, kas ir sevišķi 
piemērota bērniem tādu psihoso-
matisku traucējumu kā hiperakti-
vitāte, enurēze/enkoprēze, noslēg-
tība, bailes, agresija u.c. gadījumos.

Sīkāka informācija pa tālruni 
29117049 vai e-pastā liga.ravina@
inbox.lv.

Uzmanību, pusaudžu vecāki!
Bērnu un jauniešu centrs 
„Saulespuķe” turpina lekciju 
ciklu vecākiem „Par pusaudžu 
vecuma posmu”. 

Lekciju vadīs Elīna Seleviča (ma-
ģistra grāds sociālā psiholoģijā, 
maģistra grāds klīniskajā psiho-
loģijā, bāzes līmenis eksisten-
ciālajā psihoterapijā, Latvijas 
Universitātes psiholoģijas studiju  
doktorante).

Lekcija notiks bērnu un jau-
niešu dienas centrā „Saulespuķe” 

Raiņa ielā 7, Saulkrastos.
Pieteikties var, zvanot pa tāl-

runi 67952649, mobilo tālruni 
29445270 vai rakstot uz e- pastu: 
ingunna@inbox.lv.

2014.gada 26.februārī 
no plkst.18 līdz 20 vecāki 
tiek aicināti uz lekciju –  

diskusiju „Autoritāšu 
nozīme pusaudžu 

vecumā”.



lās arī Saulkrastu novada skolu 
jaunieši.

Vizuālā māksla ir joma, kurā 
spilgti izpaužas ikviena personī-
ba, vienlaikus māksla ir demokrā-
tisks sazināšanās un sadraudzības 
veids. Starptautiskajā projektā „Es 
dzīvoju pie jūras” piedalās dažādu 
valstu un nacionalitāšu pārstāvji, 
kuru darbos spilgti izpaužas na-
cionālā domāšana, krāsu izjūta un 
dzīves uztvere. Šogad konkursam 
tika iesūtīti 2526 darbi – 1996 dar-
bi no 185 Latvijas skolām, 530 darbi 
no 49 ārvalstu skolām.  

Šogad mūsu novada visveiksmī-
gākās dalībnieces bija Līva Bērtiņa 
(VJMMS Saulkrastu nodaļa), kura 
ieguva 2.vietu un sudraba medaļu, 
un Terēze Tīna Turkupole (VJMMS 

Zvejniekciema nodaļa), kura iegu-
va 3.vietu un bronzas medaļu. Abas 
meitenes savus godalgotos darbus 
gleznoja VJMMS skolotāju Rasas 
Grāmatiņas un Māras Alenas vadībā.

Atzinības rakstus ieguva Megi-
ja Svile un Rebeka Bārtule (skolotā-
ja R.Grāmatiņa). Konkursa izstādes 
atklāšana un  laureātu apbalvošana 
notiks 14.februārī Jūrmalā, Līvu 
Akvaparkā! Apsveicam laureātus 
un viņu pedagogus!

Ieva Lazdauska,  
VJMMS direktore
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Projekta „Tehniskā jaunrade 
skolās” ietvaros Rīgas 
Tehniskās universitātes 
studentu komanda ar piecām 
aizraujošām un radošām 
darbnīcām 8.–9.klašu 
skolēniem aktīvi strādāja 
Saulkrastu vidusskolā. 

RTU studentu vadītajās nodarbībās 
jauniešiem bija iespēja radoši un 
tehniski attīstīties, apgūt šķietami 
sarežģīto inženierzinātņu pama-
tus. Praktiskajās fizikas un ķīmijas 
nodarbībās skolēniem bija iespēja 

iepazīt šīs zinātnes no to praktiskās 
puses, tā rosinot gan interesi par teh-
nisko jaunradi, inženierzinātnēm un 
dabas zinātnēm, gan attīstot jaunie-
šu teorētiskās zināšanas un praktis-
kās iemaņas robotikas, mehānikas, 
elektronikas un ķīmijas jomā.

Praktiskajās nodarbībās sko-
lēni veidoja ar peļu slazdu darbi-
nāmus auto, vārīja ziepes, kons-
truēja robotu–līnijsekotāju un 
gatavoja portatīvo skaļruni, ko 
iespējams pieslēgt savam mūzi-
kas atskaņotājam vai mobilajam 
tālrunim, būvēja lidmodeļus. Šo 

nodarbību mērķis ir rosināt pa-
mata un vidējās izglītības vecuma 
jauniešu interesi par inženierzi-
nātnēm, kā arī attīstīt jauniešu 
teorētiskās zināšanas un praktis-
kās iemaņas tehnisko disciplīnu 
jomā. Šajā projektā katrs pats 
varēja lodēt, veikt ķīmiskas reak-
cijas un gatavot elektromagnētus.

Pārbaudot fizikas likumus 
un ķīmijas procesus praktiski, 
Saulkrastu vidusskolas skolēni 
guva vērtīgu pieredzi. Cerams, 
ka eksaktās zinātnes un dabaszi-
nības būs tie mācību priekšme-

ti, kuri spēs ieinteresēt viņus arī 
turpmāk un nesagādās grūtības!

Linda Mieze

Lepojamies ar 9.klases 
skolnieku Rinaldu Seržantu, 
kurš Bioloģijas 36.valsts 
olimpiādes trešajā posmā 
ieguva II pakāpes diplomu un 
sudraba medaļu!

Trīs spraigas dienas – no 23. līdz 
25.janvārim – Latvijas Universitātes 
Bioloģijas fakultātē. Šogad novadu 
un pilsētu olimpiāde pirmo reizi no-
tika tiešsaistē, un tajā piedalījās 1953 
skolēni, savukārt valsts olimpiādē 
piedalījās 134 labākie jaunie biologi 
no visas Latvijas. 9.klašu grupā uz 
valsts olimpiādes trešo posmu tika 
uzaicināti 64 dalībnieki.

Tika pārbaudītas skolēnu teo-
rētiskās zināšanas un praktiskās 
iemaņas dažādās bioloģijas no-
zarēs. Olimpiādes pirmajā dienā 
bija jāizpilda tests un teorētiskie 
uzdevumi, otrajā dienā skolēni 
praktiski veica asins grupu no-
teikšanu, risināja uzdevumus par 
Baltijas jūrā sastopamās aļģes 
pūšļa fuka bioloģiju, ķiplocenes 
Alliaria petiolata efektiem uz aug-
snes mikrofloru, augu minerālo 
barošanos, putnu daudzveidību, 
uzdevumus mikroskopijā un ci-
tus sarežģītus jautājumus.

Rinalds ļoti veiksmīgi spēja 
pierādīt savas zināšanas un pras-
mes bioloģijā, kas valstī tika no-
vērtas ar II pakāpes diplomu un 
sudraba medaļu, kā arī iespēju 
cīnīties par dalību Eiropas Savie-
nības Dabaszinību olimpiādē, kas 
šajā mācību gadā notiks Grieķijā.

Paralēli padziļinātai bioloģijas 
apguvei Rinalds šobrīd gatavojas 
arī valsts olimpiādei vēsturē un 
Pierīgas novadu olimpiādei ķīmijā.

Rinaldam ir pozitīva attieksme 
pret mācību darbu, izcilas zināšanas 
un lieliskas darbspējas, tāpēc atliek 
viņam novēlēt veiksmi olimpiādēs!

Ilona Trezune, bioloģijas skolotāja

Pagājušā gada nogalē, 
21.decembrī, Mākslas nodaļas 
pilngadības svētkos kopā 
nāca VJMMS Zvejniekciema 
mākslas nodaļas audzēkņi, 
kuri demonstrēja projektu 
„Mana galva – mans stils”, viņu 
vecāki un absolventi, kuri 
sacentās stilu atpazīšanas 
erudīcijā un asprātībā, kā arī 
bijušie un tagadējie pedagogi. 

Daži absolventi labprāt dalījās at-
miņās arī rakstiski. Lai gan daudz 
plašāka 45.jubilejas atzīmēšana ar 
mūzikas un mākslas kopā pulcēša-
nos, atmiņu un vēlējumu stāstiem 

notiks 1.martā, dažas no mākslas ab-
solventu atmiņām lai izskan jau šeit.

Elza: „VJMMS – visjaukākais 
laiks pamatskolas laikā, brīvības 
izpausme uz papīra. Daudz pozi-
tīvu emociju – smiekli un prieka 
asaras par piedzīvoto un sasnieg-
to dažādos mākslas konkursos. 
Vērtīgi un kritiski ieteikumi no 
vislabākajiem skolotājiem. Šī ir 
vieta, kur vēlos atgriezties, vieta 
tuvāk debesīm ar skatu uz jūru...”

Liene Š.: „Jaukas atmiņas no 
skoliņas un skolotājiem – perso-
nībām. Zināšanas, ko nekad ne-
aizmirsīsim, spēja pašai praktiski 
visu izdarīt. Atceros, ka ūdens-

Jūrmalā noslēdzies 
13.Starptautiskais vizuālās 
mākslas konkurss
 „Es dzīvoju pie jūras”. 

Šogad konkursa tēmai „Osta” bija 
atsaukušies bērni un jaunieši no 
Latvijas, Azerbaidžānas, Balt-
krievijas, Bulgārijas, Honkongas, 
Kazahstānas, Krievijas, Lietuvas, 
Polijas, Ukrainas, Rumānijas, Ser-
bijas, Tatarstānas, Turcijas. Šis 
konkurss ir viens no lielākajiem 
Latvijā organizētajiem mākslas 
konkursiem, kurā ik gadu pieda-

Šā gada 17.janvārī Rīgas 
vēstures un kuģniecības 
muzejā notika izdevniecības 
„Lielvārds” interaktīvo 
zīmējumu konkursa „Darini 
kalendāru. Mana Rīga” 
apbalvošanas pasākums.

Darbi šim konkursam bija jāzīmē 
nevis, kā ierasts, ar krāsainajiem 
zīmuļiem, akvareļa vai guašas 
krāsu uz papīra lapas, bet gan ar 
elektronisko rakstāmo pie interak-
tīvās tāfeles. Tā kā 2014.gadā Rīga 
ir Eiropas kultūras galvaspilsēta, 
skolēniem savos zīmējumos bija 
iespēja attēlot mūsu galvaspilsētas 
skaistākos, vēsturiskos un unikālos 
pilsētvides objektus. Konkursā ska-
tītāju simpātiju balva tika piešķirta 
6.klases skolniekam Laurim Lecim, 

kura zīmējums „Vanšu tilts” rotā 
2014.gada kalendāra vāku. Augusta 
lappusē tika ievietots 6.klases skol-
nieces Marijas Ķēniņas zīmējums 
„Gaismas pils”. M.Ķēniņas zīmē-
jums ieguva arī īpašo UNESCO 
simpātiju balvu. Savukārt 6.kla-
ses skolnieces Lauras Jermacānes 
darbs „Ceļā uz Eiropas kultūras 
galvaspilsētu” tika izmantots kā 
sveiciens Jaunajā gadā. Konkursam 
tika iesūtīti 238 zīmējumi no visas 
Latvijas skolām, no Zvejniekciema 
vidusskolas 4., 5., 6.klases – 14 sko-
lēnu darbi.

Prieks, ka šā kalendāra nofor-
mējumam tika izmantoti trīs zīmē-
jumi no Zvejniekciema vidusskolas.

Santa Tinkusa,  
informātikas skolotāja

„Mana galva – mans stils”

Fizika un ķīmija no praktiskās puses

Projekta „Tehniskā jaunrade 
skolās” ietvaros katrs pats varēja 
lodēt, veikt ķīmiskas reakcijas un 
gatavot elektromagnētus. Foto no 
Saulkrastu vidusskolas arhīva

Kalendārs Rīgai ar 
zvejniekciemiešu 
darbiem

Skolēni saņēma īpašas piemiņas balvas no konkursa organizētājiem, savukārt skolotājai Santai Tinkusai par 
ieguldīto darbu tika piešķirtas trīs dāvanu kartes profesionālās pilnveides tālākizglītības kursiem. 
Foto no Zvejniekciema vidusskolas arhīva

Saulkrastu 
vidusskolai – 
sudraba medaļa 
bioloģijā! 

Mākslas konkurss „Es dzīvoju pie jūras”

krāsu otas jābāž mutē, lai būtu 
īstais ūdens daudzums gleznoša-
nai. Tāda dīvaina nodarbe...”

Liene B.: „Par laiku mākslas sko-
lā ir jaukas, mīļas, sirsnīgas atmiņas. 
Pēc skolas šeit varēja iegrimt citā 
pasaulē un atraisīt mākslinieku sevī. 
Daudz vai maz, bet katrā no mums 
tāds mīt. Paldies par labestību!”

Lauma: „...atceros, ka dažkārt 
mēdzām apēst klusās dabas uzstā-
dījumus...”

Liene B.: „Laiks VJMMS ir pa-
licis atmiņā ar otām, papīriem, 
krāsām un daudz daudz sirsnības, 
jautrības un radošuma. Radošums ir 
galvenais, ko man VJMMS iemācīja, 
un tagad tā ir lieta, ar ko bieži atšķi-
ros no citiem – darbā, skolā, kursos! 

Paldies par radošumu!”
Venta: „Bija jaukas pēcpusdie-

nas, prieks mācīties Zvejniekciema 
mākslas skolā! Visvairāk atceros 
diplomdarba veidošanu, mākslas 
plenēra nometnes un skates. Ik-
viens, kurš apmeklējis šo skolu, ie-
gūst neizdzēšamas zināšanas, pras-
mes un gaumes izjūtu.”

Aiva: „Tā bija mana paradīze –  
paradīzes stūrītis, kur pēc trakas 
dienas aiziet. Mākslinieciska atmos-
fēra, brīva pieeja mākslas grāmatām, 
jaukie tējas dzeršanas brīži. Citiem 
varbūt parastas telpas, bet mums – 
radošā brīvība. Vienmēr tur pārstei-
dza visdažādākie saulrieti un, pro-
tams, īpašie pasniedzēji, kas ikvienu 
no mums uztvēra kā personību!”

Terēzes Tīnas Turkupoles darbs.
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Ir 1.februāris, pirmais sniegs 
šajā gadā, ass vējš skrien pār 
Latviju un Saulkrastiem, bet 
domes zālē ir gaiši un silti. 
Seniori tiekas karnevāla 
noskaņās – Cepuru ballē. 
Laikam jau taisnība teicienam, 
ka tad, kad sieviete uzliek 
cepuri, viņa kļūst par dāmu. 
Šodien te ir gan dāma 
sikspārnis, gan dāma ar īstu 
sunīti, dāmas ar cepurītēm, kas 
mazākas par ābolu, – skaisti, 
asprātīgi, amizanti.

Maruta nopietni pieteic stundu 
garu lekciju par karnevālu un des-
mit minūtēs to pabeidz. Būtiskais –  
vārds „karnevāls” cēlies no latīņu 
valodas cariene levare un nozīmē 
„gadu prom”, tātad jautrība un 
maskošanās pirms Lielā gavēņa.

Polonēze, kuru vada Ruta 
un Staņislavs, ir masku un tērpu 
parāde, ko vērtē žūrija – Pabažu 
sieviešu vokālais ansamblis „Zus-
trenes” ar savu vadītāju Zeltīti 
Osmani un dzīvesbiedru. Masku 
esot vairāk nekā nomināciju un 
balvu, teic žūrijas vadītājs un uz-

slavē Sikspārni, Meiteni – kovbo-
ju, Visnoslēpumaināko un citas.
Paldies kaimiņiem par dziesmām, 
izspēlētiem filmu fragmentiem, 
dzejas lasījumu un kopā dziedā-
šanu. Padzeram kafiju, pačalo-
jam, un tad Maruta – aizrautīga 
un citus atraisoša – sēžas pie 
klavierēm, mēs dziedam, dejojam 

kā jau karnevālā, priecājamies par 
dzīvi. „Tāds pasākums – ar prie-
ku,” teic tie, kuri piedalījās.

Balle ir beigusies. Ass vējš jo-
projām skrien cauri Saulkrastiem, 
bet sirdī silti. Uzvelku pār ausīm 
cepuri. Labi, ka mums tās beretītes.

Māra Cimdiņa

8.janvārī, tūlīt pēc ziemas 
brīvlaika, J.Mediņa Rīgas 
mūzikas vidusskolā notika 
Valsts konkursa 2.kārta 
mūzikas izglītības programmā 
„Vokālā mūzika” – kora klases 
audzēkņiem solo dziedāšanā. 
Valsts konkurss, kurā katrai 
valsts akreditētai mūzikas 
skolai jāpiedalās obligāti, 
notiek reizi piecos gados. 

Konkursā piedalījās VJMMS sko-
lotājas Lāsmas Pommeres kora 
klases audzēkņi Anete Grabčika, 
Ričards Sergejevs un Elīna Kūliņa, 
kuri tika izvirzīti kā skolas labākie 
solo dziedātāji. Konkursam bija 
jāsagatavo latviešu tautas dzies-
ma a cappella un oriģināldziesma. 
Dziesmu pavadījumus atskaņoja 
koncertmeistare Ieva Bahmane.

Dalība valsts konkursā ir jauna 
pieredze gan audzēkņiem, gan peda-
gogiem nopietnā Rīgas un Pierīgas 
mūzikas skolu, kā arī Rīgas Doma 
kora skolas audzēkņu konkurencē. 
VJMMS audzēkņi daudz strādāja pa-
pildus brīvajā laikā, tika novērtēti po-
zitīvi, atbilstoši pašreizējam sagata-
votības līmenim. No žūrijas saņemti 
rosinoši ieteikumi turpmākai attīstī-
bai, lielāku vērību pievēršot izpildī-
juma emocionalitātei un skatuviskai 
atbrīvotībai. Strādāsim!

29.janvārī VJMMS jaunie pia-
nisti – skolotājas Ievas Bahmanes 
audzēkne Anete Grabčika un sko-
lotājas Agras Lāces audzēkne Anete 
Dane – devās uz 19.Starptautisko 
jauno pianistu konkursu Valmierā. 
Audzēknes atskaņoja klasisku skaņ-
darbu un divus latviešu komponistu 
skaņdarbus. Konkursā piedalījās 
64 audzēkņi no Igaunijas, Polijas 
un Latvijas, viņu sniegumu stingri 
vērtēja starptautiska žūrija. Starp-
tautiskie konkursi vienmēr ir īpaši 
pārbaudījumi, jo tajos piedalās tikai 
labākie audzēkņi, turklāt gan dalīb-
nieku skaits, gan izpildījuma līme-
nis ar katru gadu aug, tādēļ ir svarīgi 
visiem kopā Latvijas jauno mūziķu 
„latiņu” turēt konkurētspējīgu. Mūsu 
pedagogus patīkami pārsteidza ļoti 
augstais konkursantu kopējais līme-
nis un labās atsauksmes – klausītāju, 
citu mūzikas skolu pedagogu atzinī-
gie vārdi par VJMMS audzēkņu snie-
gumu tik spēcīgā konkurencē.

Ieguvums – atziņas, ka esam 
labi sagatavojušies, starptautiska 
konkursa pieredze muzicēt kup-
lam klausītāju pulkam lielā kon-
certzālē un iespēja ne tikai parā-
dīt savu sniegumu, bet dzirdēt un 
vērtēt pārējos dalībniekus. 

Līga Ķestere, 
VJMMS direktores vietniece

Seniori karnevāla noskaņās

Iepazīst novadu un sadarbojas ar citiem
Šā gada 3.janvārī Latvijas 
Universitātes Sociālo zinātņu 
fakultātē norisinājās ceturtās 
„Novadu spēles 2014”. Viena no 
šā gada debitantēm bija mūsu, 
Zvejniekciema vidusskolas, 
meiteņu komanda, kuras 
sastāvā bija Līga Vilcāne, Beate 
Barkāne, Linda Liliana Pūle un 
Anete Kalniņa.

„Novadu spēles” ir komandu spē-
le, kuras laikā katram vidusskolē-
nam tiek dota iespēja iepazīties ar 
citu Latvijas novadu jauniešiem, 
izvērtēt sava novada attīstības  
iespējas, salīdzināt tās ar citu no-
vadu jauniešu redzējumu un kopī-
gi diskutēt par jauniešu iespējām 
un lomu sava reģiona un Latvijas 
nākotnes veidošanā. Šā gada „No-
vadu spēļu” tēma bija „Gudra un 
inovatīva attīstība manā novadā”.

Konkursam „Novadu spēles 
2014” ir divas daļas. Pirmajā daļā 
jāveic mājas darbs, kurā jaunie-
šiem ir jāizvērtē sava novada 
attīstības plāns. Izskatot mājas 
darbus, tiek noskaidroti finālis-
ti. Otrā daļa jeb fināls norisinās 
klātienē, un katrai komandai ir 
jāsagatavo prezentācija par savu 
novadu, jāizveido savas koman-
das logo, jāizdomā komandas 
devīze un pēc tam jāpiedalās vik-
torīnā, atbildot uz jautājumiem 
mutiski un rakstveidā. Pēdējais 
posms, manuprāt, bija pats inte-
resantākais –  bija jāsadarbojas ar 
kāda cita novada komandu un jā-
izveido prezentācija par konkrēto 
tēmu. Zvejniekciema vidusskolas 
komanda sadarbojās ar Valmie-
ras Valsts ģimnāzijas komandu 
un kopīgi sagatavoja prezentā-
ciju par inovāciju un radošuma  

iespējām Eiropas projektos.
2014.gada „Novadu spēļu” 

finālā piedalījās astoņu skolu 
komandas: Edgara Kauliņa Liel-
vārdes vidusskola; Ernsta Glika 
Alūksnes Valsts ģimnāzija; Sabiles 
vidusskola; Siguldas Valsts ģimnā-
zija; Talsu 2.vidusskola; Valmieras 
Valsts ģimnāzija; Vecpiebalgas 
vidusskola;  Zvejniekciema vidus-
skola. Zvejniekciema vidusskolas 
komanda tika atzinīgi novērtēta, 
taču pirmo vietu ieguva Siguldas 
Valsts ģimnāzijas komanda.

Šāda pieredze ir interesanta, 
jo liek mums, Latvijas jauniešiem, 
labāk iepazīties ar savu novadu 
un domāt par to, kas darāms, lai 
tieši mūsu novads kļūtu labāks 
un cilvēkiem tīkamāks. Ja plauks 
novadi, plauks arī Latvija!

Beate Barkāne

Zvejniekciema vidusskolas komandas sastāvā bija Līga Vilcāne, 
Beate Barkāne, Linda Liliana Pūle, Anete Kalniņa un skolotāja 
Vija Skudra. Foto no Zvejniekciema vidusskolas arhīva

Konkursos iegūta 
jauna pieredze

Laikam jau taisnība teicienam, ka tad, kad sieviete uzliek cepuri, viņa 
kļūst par dāmu. Šodien te ir gan dāma sikspārnis, gan dāma ar īstu 
sunīti, dāmas ar cepurītēm, kas mazākas par ābolu, – skaisti, asprātīgi, 
amizanti. Foto no domes arhīva

Mīļās vecmāmiņas, māmiņas, 
meitenes! Aicinām jūs adīt un 
tamborēt pirmos zābaciņus un 
zeķītes mazajiem saulkrastie-

šiem, kuri šogad vēl tikai pie-
dzims Saulkrastos. Pagājušajā 
gadā mūsu novadā reģistrēti 57 
mazuļi – 27 puisīši un 30 meitenī-

tes. Ja neprotat adīt un tamborēt –  
iemācīsimies! Ja šobrīd nav dzijas –  
sagādāsim! Tālrunis sīkākai infor-
mācijai 26437766.

Maruta Muste

Aicinājums līdzdarboties

Paldies par zābaciņiem un zeķītēm!
Saulkrastu Dzimtsarakstu noda-
ļa kopā ar mazuļu vecākiem izsa-
ka sirsnīgu pateicību pensionāru 
biedrības priekšsēdētājai Marutai 
Mustei par iniciatīvu un Janīnai 
Timermanei un Ilzei Kūlītei par 
atsaucību zīdaiņu zābaciņu un 
zeķīšu darināšanā un dāvināša-
nā. Gaidīsim čaklo rokdarbnieču 
darbus arī turpmāk!

Foto no domes arhīva



ka tieši jauniešu konkurencē ir 
visvairāk dalībnieku – meitenēm 
32, puišiem 50 dalībnieku.

Pēdējais Pasaules kausa posms 
norisinājās Oberhofā (Vācija), kur 
Kristeram 7.vieta, Kendijai 7.vieta, 
Andai 30.vieta un Edgaram 36.vieta. 

Šeit risinājās arī komandas stafete, 
kur Latvijas komanda izcīnīja bron-
zas medaļu. Lielajā apbalvošanā 
Kristeram tika pasniegts pirmais 
Pasaules kauss jauniešu konkuren-
cē! Kendija kopvērtējumā ieņēma 
6.vietu. Edgars palika 41.vietā, star-
tējot trīs posmos, un Andai 26.vie-
ta, startējot trīs posmos.

31.janvārī un 1.februārī Aus-
trijā notika Pasaules čempionāts 
junioriem, kur piedalījās arī četri 
sportisti no Saulkrastiem. Šajā 
čempionātā visiem sportistiem 

nācās mēroties spēkiem jau ar 
krietni spēcīgiem konkurentiem. 
Kristers Aparjods savās pirmajās 
sacensībās junioru konkurencē ie-
rindojās 18.vietā, uzvarētājam zau-
dējot 1,433 sekundes, bet Edgars 
Karnītis pirmajā braucienā uzrādī-
ja 32.laiku un otrajam braucienam 
nekvalificējās. Kendija Aparjode 
ierindojās 23.vietā, veicot pilnus 
divus braucienus. Vienu braucie-
nu veica Anda Upīte, kurai 39.po-
zīcija 52 sportistu konkurencē. 

Tā bija lieliska iespēja gūt pie-

redzi. Sezona bija gana grūta, taču 
interesanta un ļoti vērtīga. Iegūta 
pieredze, daudz emociju un labs 
atspēriens nākamajai sezonai!

Sekosim līdzi Ziemas olim-
piskajām spēlēm Sočos, kur pie-
dalīsies mūsu lielie sportisti, un 
turēsim par viņiem īkšķus! Tad 
vēl dažas Latvijas sacensības, un 
ragaviņas varēs likt malā – lai gai-
da nākamo sezonu! Rezultātus 
var apskatīt www.fil-luge.org.

Aiva Aparjode, trenere
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Šā gada janvāra sākumā 
Siguldā notika Pasaules 
kausa izcīņas 4.posms 
junioriem, kas vienlaikus 
bija arī Eiropas čempionāts 
junioriem. Lielisku sniegumu 
demonstrēja Riks Kristens 
Rozītis (Sigulda), izcīnot 3.vietu 
junioru konkurencē, kā arī 
Ulla Zirne, izcīnot 4.vietu 
juniorēm. Kopumā komandu 
stafetē Latvija izcīnīja sudraba 
medaļu.

Jauniešu konkurencē startēja seši 
saulkrastieši: Kristers Aparjods, 
Kendija Aparjode, Gunārs Bergs, 
Edgars Karnītis, Kate Keita Faren-
horste un Anda Upīte.

Vislabāk veicās Kendijai un 
Kristeram, kuri izcīnīja sudraba 
medaļas Pasaules kausa ieskai-
tē. Edgaram 18.vieta, Gunāram 
12.vieta, Andai 9.vieta, bet Keita 
šoreiz nefinišēja.

Pēc Siguldas posma jaunie ka-
maniņu braucēji turpināja ceļu uz 
Vāciju un Austriju, kur norisinājās 
divi Pasaules kausa posmi. Lai gūtu 
pieredzi citās trasēs, šoreiz bez 
Kristera un Kendijas līdzi devās arī 
Edgars Karnītis un Anda Upīte.

Pasaules kausa 5.posms no-
risinājās Kēnigszē (Vācija), kur 
lielu prieku sagādāja Kristers 
Aparjods, izcīnot 1.vietu jauniešu 
konkurencē, tādējādi jau pirms 
pēdējā Pasaules kausa posma 
nodrošinot sev uzvaru kopvērtē-
jumā. Kendija ierindojās 12.vietā, 
Anda 25.vietā un Edgars 32.vietā 
jauniešu konkurencē. Jāpiebilst, 

28.janvārī Mārupē notika Pierīgas novadu skolu sacensības volejbolā 
A grupas jaunietēm. Zvejniekciema vidusskolas meiteņu komanda 5 
komandu konkurencē izcīnīja 2.vietu. Foto no Zvejniekciema vidusskolas 
arhīva

2013.gada sezona noslēgusies, un 
tā ir bijusi veiksmīgas, uzskata 
auto braucējs saulkrastietis Itālo 
Alsiņš. Igaunijā „Erki kausa’’ kop-
vērtējumā iegūta 2.vieta, Latvijā 

„Dzintara Apļa’’ kopvērtējumā  
iegūta 6. vieta un Latvijas čempio-
nātā 7.vieta. Par atbalstu I.Alsiņš 
saka paldies mehāniķiem, ģimenei 
un Saulkrastu novada domei.  

Saulkrastu kamaniņu braucēji 
turpina iekarot Eiropu

Iegūta pieredze, 
daudz emociju un labs 
atspēriens nākamajai 

sezonai!

Godalgotās vietas Pierīgas 
novadu skolu sacensības 
volejbolā 

21.janvārī Mālpilī notika Pierīgas 
novadu skolu sacensības volejbolā 
A grupas jauniešiem. Zvejniekcie-
ma vidusskolas jauniešu komanda 
5 komandu konkurencē izcīnīja 
3.vietu. Komandā spēlēja A.Keišs, 
M.Liniņš, K.O.Briedis, Ģ.Bružis, 
G.Grīnbergs, A.Birzgalis.  

28.janvārī Mārupē notika Pie-
rīgas novadu skolu sacensības vo-

lejbolā A grupas jaunietēm. Zvej-
niekciema vidusskolas meiteņu 
komanda 5 komandu konkurencē 
izcīnīja 2.vietu. Komandā spēlēja 
A.Eglīte, B.Barkāne, E.Paeglīte, 
K.B.Čerpakovska, A.N.Umbraško, 
A.Jermacāne, M.Martinsone. 

Dzidra Dulpiņa 

1.–2.februārī Saulkrastu sporta 
centrā risinājās starptautisks 
džudo turnīrs bērniem un 
jauniešiem. 

Tas bija pirmais tik augsta līmeņa 
turnīrs Saulkrastos, kurā piedalī-

jās vairāk nekā 500 sportistu no 
Polijas, Baltkrievijas, Lietuvas, kā 
arī vairākiem Latvijas klubiem. 
Kopvērtējumā uzvarēja V.Zeļonija 
džudo skola, otrajā vietā džudo 
klubs „LIDO”, trešo vietu izcī-
nīja Pierīgas BJSS, kurā startēja 

arī Saulkrastu sportisti kopā ar 
Carnikavas un Ādažu jaunajiem 
džudistiem.

Individuāli vislabāk veicās 
Lizetei Jenertei, kura izcīnīja 
1.vietu. 4.vietā Jurģis Strazdiņš, 
5.vietā Valters Jenerts, Artūrs Ki-
silevskis un Patriks Lejiņš. 7.vietā 
ierindojās Raimonds Baltgalvis 
un Lūkass Gertmanis, 9.vietā Ar-
nis Laukmanis, 12.vietā Tomass 
Teterovskis.

Paldies Leonīdam Kuzņeco-
vam gan par sekmīgu audzēkņu 
trenēšanu, gan par tik liela mēro-
ga turnīra atvešanu uz Saulkras-
tiem.

Signe Sinkeviča

Sacenšas jaunie džudisti

Saulkrastietis Alsiņš 
apmierināts ar paveikto 

Itālo Alsiņš. Foto no domes arhīva 

Uz pjedestāla augstākā 
pakāpiena Kristers 
Aparjods. Foto no 

domes arhīva
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Par pašvaldības pirmpirkuma tie-
sību izmantošanu
1. Izmantot pirmpirkuma tiesības liku-
ma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās 
daļas 9.punktā noteiktās pašvaldību 
autonomās funkcijas (sniegt palīdzī-
bu iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu 
risināšanā) īstenošanai par summu  
EUR 8000 (astoņi tūkstoši euro) uz 
nekustamiem īpašumiem:
• zemes vienība Pļavas ielā 17, 
Saulkrastos, Saulkrastu novadā, LV-
2160, kadastra numurs (apzīmējums) 
80130030781;
• zemes vienība Pļavas ielā 19, 
Saulkrastos, Saulkrastu novadā, LV-
2160, kadastra numurs (apzīmējums) 
80130033067;
• zemes vienība Pļavas ielā 21, 
Saulkrastos, Saulkrastu novadā, LV-
2160, kadastra numurs (apzīmējums) 
80130033068;
• zemes vienība Pļavas ielā 23, 
Saulkrastos, Saulkrastu novadā, LV-
2160, kadastra numurs (apzīmējums) 
80130033069;
• zemes vienība Pļavas ielā 25, 
Saulkrastos, Saulkrastu novadā, LV-
2160, kadastra numurs (apzīmējums) 
80130033070;
• zemes vienība Pļavas ielā 27, 
Saulkrastos, Saulkrastu novadā, LV-
2160, kadastra numurs (apzīmējums) 
80130033071.
2. Uzdot Saulkrastu novada domes 
Finanšu un grāmatvedības nodaļai 
5 darba dienu laikā no lēmuma pie-
ņemšanas samaksāt pirkuma līgumā 
noteikto summu EUR 8000 (astoņi 
tūkstoši euro), pārskaitot to uz pir-
kuma līgumā norādīto pārdevēja 
SIA „NCC Housing”, vienotais reģis-
trācijas numurs 40003941615.
3. Uzdot Saulkrastu novada domes 
vecākajai lietvedei nekavējoties 
nosūtīt šo lēmumu nekustamā īpa-
šuma pārdevējam SIA „NCC Hou-
sing”, vienotais reģistrācijas numurs 
40003941615, uz tā juridisko adresi 
Brīvības gatve 224, Rīga, LV-1039, un 
Rīgas rajona zemesgrāmatu nodaļai.
4. Lēmumu var pārsūdzēt Adminis-
tratīvajā rajona tiesā Baldones ielā 1a, 
Rīgā, LV-1007, viena mēneša laikā no 
tā spēkā stāšanās dienas.

Par zemes ierīcības projekta 
apstiprināšanu, adreses  
piešķiršanu un lietošanas 
mērķa noteikšanu
1. Pamatojoties uz kļūdu, atcelt 
18.12.2013. Saulkrastu novada domes 
lēmumu Nr.16 §5 „Par zemes ierīcī-
bas projekta apstiprināšanu, adreses 
piešķiršanu un lietošanas mērķa no-
teikšanu”.
2. Apstiprināt izstrādāto nekustamā 
īpašuma XX (adrese) (kadastra apzī-
mējums xxxxx), Saulkrastu pagasts, 
Saulkrastu novads, zemes ierīcības 
projektu.
3. Piešķirt adreses zemes gabaliem:
3.1. zemes ierīcības projektā „liters 
2’’ – XX (adrese) Saulkrastu pagasts, 
Saulkrastu novads, noteikt lietošanas 
mērķi – zeme, uz kuras galvenā saim-
nieciskā darbība ir mežsaimniecība, 
kods – 0201, platība 0,61 ha;
3.2. zemes ierīcības projektā „liters 
1’’ – XX (adrese) Saulkrastu pagasts, 
Saulkrastu novads, noteikt lietošanas 
mērķi – zeme, uz kuras galvenā saim-
nieciskā darbība ir mežsaimniecība, 
kods – 0201, platība 1,04 ha.

Par zemes nomas 
līguma noslēgšanu
1. Noslēgt ar X.X. (vārds, uzvārds) 
zemes nomas līgumu uz 3 (trīs) ga-
diem par Saulkrastu pašvaldības ze-
mes īpašuma XX (adrese) Saulkrasti, 
Saulkrastu novads, kadastra apzīmē-
jums xxxxx, daļas ar platību 476 m2 
iznomāšanu blakus īpašumam XX 
(adrese), Saulkrastos.
2. Noteikt nomas maksu 1,5% apmērā 
no zemes īpašuma kadastrālās vēr-
tības – EUR 0,80 (80 centi) un 21% 

PVN EUR 0,17 (17 centi), kopā gadā 
EUR 0,97 (97 centi).

Par zemes nomas līguma 
noslēgšanu
1. Noslēgt ar X.X. (vārds, uzvārds) zemes 
nomas līgumu uz 3 (trīs) gadiem par 
Saulkrastu pašvaldības zemes īpašuma 
XX (adrese), Saulkrasti, Saulkrastu no-
vads, kadastra apzīmējums xxxxx, da-
ļas ar platību 200 m2 iznomāšanu bla-
kus īpašumam XX (adrese), Saulkrastos.
2. Noteikt nomas maksu 1,5% apmērā no 
zemes īpašuma kadastrālās vērtības –  
EUR 0,42 (42 centi) un 21% PVN EUR 
0,09 (9 centi), kopā gadā EUR 0,51 (51 
cents).

Par nekustamā īpašuma nodokļa 
atvieglojuma piemērošanu
Piemērot nekustamā īpašuma no-
dokļa atvieglojumu 25% apmērā di-
vām fiziskām personām un 50% ap-
mērā divām fiziskām personām. 

Par detālplānojuma darba 
uzdevuma precizēšanu
Apstiprināt detālplānojuma XX (adrese) 
Saulkrastos (zemes kadastra Nr.xxxxx) 
precizēto darba uzdevumu.

Par Saulkrastu novada domes 
saistošo noteikumu „Grozījumi 
Saulkrastu novada domes saisto-
šajos noteikumos Nr.16 „Par līdz-
finansējuma samaksas kārtību 
profesionālās ievirzes izglītības 
programmu ieguvei Vidzemes 
jūrmalas Mūzikas un mākslas 
skolā”” apstiprināšanu
Apstiprināt Saulkrastu novada do-

mes saistošos noteikumus „Gro-
zījumi Saulkrastu novada domes 
saistošajos noteikumos Nr.16 „Par 
līdzfinansējuma samaksas kārtību 
profesionālās ievirzes izglītības prog-
rammu ieguvei Vidzemes jūrmalas 
Mūzikas un mākslas skolā””.
1. Apstiprinātos saistošos noteikumus 
un to paskaidrojuma rakstu triju darba 
dienu laikā pēc to parakstīšanas rakst-
veidā nosūtīt Vides aizsardzības un re-
ģionālās attīstības ministrijai.
2. Publicēt saistošos noteikumus 
bezmaksas informatīvajā izdevumā 
„Saulkrastu Domes Ziņas”.
3. Saistošie noteikumi stājas spēkā li-
kumā „Par pašvaldībām” 45.panta no-
teiktajā kārtībā.

Par Saulkrastu novada domes 
2011.gada 28.decembra saistošo 
noteikumu  „Grozījumi Saulkras-
tu novada domes saistošajos 
noteikumos Nr.15 „Par pašval-
dības kompensācijas izmaksu 
vecākiem (aizbildņiem), kuru 
bērns netiek nodrošināts ar vietu 
Saulkrastu novada pašvaldības 
izglītības iestādē pirmsskolas iz-
glītības programmas apguvei”” 
apstiprināšanu
1. Apstiprināt Saulkrastu novada 
domes saistošos noteikumus „Gro-
zījumi Saulkrastu novada domes 
saistošajos noteikumos Nr.15 „Par 
pašvaldības kompensācijas izmaksu 
vecākiem (aizbildņiem), kuru bērns 
netiek nodrošināts ar vietu Saulkras-
tu novada pašvaldības izglītības iestā-
dē pirmsskolas izglītības programmas 
apguvei””.
2. Apstiprinātos saistošos noteiku-
mus un to paskaidrojuma rakstu triju 
darba dienu laikā pēc to parakstīšanas 
rakstveidā nosūtīt Vides aizsardzības 
un reģionālās attīstības ministrijai.
3. Publicēt saistošos noteikumus 
bezmaksas informatīvajā izdevumā 
„Saulkrastu Domes Ziņas”.
4. Saistošie noteikumi stājas spēkā 
likumā „Par pašvaldībām” 45.panta 
noteiktajā kārtībā.

Par sadarbības līguma apstiprinā-
šanu un noslēgšanu
ar Carnikavas novada domi
1. Apstiprināt sadarbības līgumu ar 

Carnikavas novada domi par Vidze-
mes jūrmalas Mūzikas un mākslas 
skolas darbības nodrošināšanu Carni-
kavā, Carnikavas novadā, 2014.gadā. 
2. Noslēgt ar Carnikavas domi sadar-
bības līgumu līdz 31.08.2014. 
3. Informēt Vides aizsardzības un re-
ģionālās attīstības ministriju par sa-
darbības līguma noslēgšanu.

Par līguma slēgšanu ar privāto iz-
glītības iestādi „Pūces skola” par 
kompensāciju izmaksu
1. Apstiprināt vienošanos par grozī-
jumiem 2012.gada 5.marta līgumā 
Nr.Li047/01.19.3., pagarinot 2012.gada 
5.marta līguma Nr. Li047/01.19.3. dar-
bības termiņu līdz 2014.gada 31.de-
cembrim.
2. Noslēgt vienošanos par grozī-
jumiem 2012.gada 5.marta līgumā 
Nr.Li047/01.19.3. ar sabiedrību ar 
ierobežotu atbildību „Pūces sko-
la”, vienotais reģistrācijas numurs 
40103489806, bērnu uzraudzības 
pakalpojumu sniedzēja reģistrācijas 
numurs 3 43 1 00095, juridiskā adrese 
Palejas ielā 16, Saulkrastos, Saulkrastu 
novadā, LV-2160. 

Par Saulkrastu novada domes 
saistošo noteikumu „Grozījumi 
Saulkrastu novada domes 2012.
gada 25.janvāra saistošajos notei-
kumos Nr.3 „Par Saulkrastu nova-
da pašvaldības autoceļu uzturē-
šanas klasēm”” apstiprināšanu
1. Apstiprināt saistošos noteikumus 
„Grozījumi 2012.gada 25.janvāra 
saistošajos noteikumos Nr.3 „Par 
Saulkrastu novada pašvaldības auto-
ceļu uzturēšanas klasēm””.
2. Apstiprinātos saistošos noteiku-
mus un to paskaidrojuma rakstu triju 
darba dienu laikā pēc to parakstīšanas 
nosūtīt Vides aizsardzības un reģio-
nālās attīstības ministrijai atzinuma 
sniegšanai.
3. Publicēt saistošos noteikumus 
bezmaksas informatīvajā izdevumā 
„Saulkrastu Domes Ziņas”.
4. Saistošie noteikumi stājas spēkā 
likumā „Par pašvaldībām” 45.panta 
noteiktajā kārtībā.

Par sadarbības līguma
 apstiprināšanu un noslēgšanu
ar Valsts reģionālās attīstības 
aģentūru
1. Apstiprināt sadarbības līgumu „Par 
Valsts informācijas sistēmu savietotā-
ja izmantošanu un datu sniegšanu” ar 
Valsts reģionālās attīstības aģentūru. 
2. Noslēgt ar Valsts reģionālās attīstī-
bas aģentūru sadarbības līgumu „Par 
Valsts informācijas sistēmu savietotā-
ja izmantošanu un datu sniegšanu”. 

3. Informēt Vides aizsardzības un re-
ģionālās attīstības ministriju par sa-
darbības līguma noslēgšanu.

Par aizņēmuma ņemšanu no 
Valsts kases  PII „Rūķītis” telpu un 
virtuves remontam
1. Ņemt aizņēmumu Valsts kasē 2014.
gadā uz 10 gadiem EUR 175 939 ap-
mērā ar Valsts kases noteikto pro-
centu likmi un atlikto pamatsummas 
maksājumu līdz 01.01.2015. PII „Rū-
ķītis” telpu un virtuves remontam, 
mēbeļu un virtuves iekārtu iegādei, 
aizdevuma atmaksu garantējot ar 
pašvaldības budžetu. 
2. Uzsākt iepirkumu procedūru:
2.1. remontdarbiem virtuves blokā un 3 
grupu telpās par EUR 134 743 (ar PVN);
2.2. mēbeļu iegādei 3 izremontētajām 
grupām par EUR 16 772 (ar PVN);
2.3. virtuves iekārtu iegādei par EUR 
24 424 (ar PVN).

Par pašvaldības noteiktajiem 
maksas pakalpojumiem 
Saulkrastu novada 
Dzimtsarakstu nodaļā
1. Noteikt maksu par svinīgas laulību 
ceremonijas pakalpojuma sniegšanu 
Saulkrastu novada Dzimtsarakstu no-
daļā (skat. 1. tabulu)
2. Maksā par sniegtajiem pakalpoju-
miem ir iekļauts Latvijas Republikā 
noteiktais pievienotās vērtības nodok-
lis (PVN).
3. Savu dzīvesvietu Saulkrastu novadā 
deklarējušie laulības slēdzēji tiek atbrī-
voti no 2., 3. un 7.punktā minēto mak-
sas pakalpojumu samaksas:
3.1. 100% apmērā, ja abi laulības slēdzēji 
ir 1. vai 2.grupas invalīdi un/vai norma-
tīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir atzīti 
par trūcīgiem;
3.2. 50% apmērā, ja viens no laulības 
slēdzējiem ir 1. vai 2.grupas invalīds un/
vai normatīvajos aktos noteiktajā kār-
tībā ir atzīts par trūcīgo.
4. Iekasētos līdzekļus par maksas pa-
kalpojumiem ieskaitīt Saulkrastu no-
vada pašvaldības budžetā.
5. Maksa par pakalpojumu pilnā apjo-
mā samaksājama ne vēlāk kā 10 (des-
mit) darba dienas pirms laulības cere-
monijas.
6. Pakalpojuma maksā nav iekļauta 
MK 2005.gada 28.jūnija noteikumu 
Nr.457 „Par valsts nodevu apmēru un 
maksāšanas kārtību” noteiktā valsts 
nodeva 14 EUR apmērā.
7. Ar 2014.gada 1.martu apstiprināt no-
teiktos maksas pakalpojumus Saulkras-
tu novada Dzimtsarakstu nodaļā.
8 Ar 2014.gada 1.martu atzīt par spēku 
zaudējušu Saulkrastu pilsētas ar lauku 
teritoriju domes 2008.gada 23.decem-

bra sēdes lēmumu „Par maksas pakal-
pojumiem Saulkrastu pilsētas ar lauku 
teritoriju dzimtsarakstu nodaļā” (pro-
tokols Nr.20,§63).

Par Saulkrastu novada domes 
2013.gada 30.oktobra saistošo 
noteikumu Nr.34 „Grozījumi 
Saulkrastu novada domes 2013.
gada 24.aprīļa saistošajos notei-
kumos Nr.4 „Par sociālās palīdzī-
bas pabalstiem Saulkrastu nova-
dā”” grozījuma apstiprināšanu
1. Apstiprināt grozījumu Saulkrastu 
novada domes 2013.gada 30.oktob-
ra saistošajos noteikumos Nr.34 
„Grozījumi Saulkrastu novada do-
mes 2013.gada 24.aprīļa saistoša-
jos noteikumos Nr.4 „Par sociālās 
palīdzības pabalstiem Saulkrastu 
novadā””.
2.  Apstiprināto grozījumu saistošajos 
noteikumos triju darba dienu laikā 
pēc to parakstīšanas rakstveidā nosūtīt 
Vides aizsardzības un reģionālās attīs-
tības ministrijai.
3.  Publicēt saistošos noteikumus 
bezmaksas informatīvajā izdevumā 
„Saulkrastu Domes Ziņas”.
4. Saistošie noteikumi stājas spēkā li-
kuma „Par pašvaldībām” 45.pantā no-
teiktajā kārtībā.

Par Saulkrastu novada pašval-
dības  2014.gada budžeta ap-
stiprināšanu un saistošo notei-
kumu  „Saistošie noteikumi par 
Saulkrastu novada pašvaldības 
2014.gada budžetu” apstiprinā-
šanu
1. Apstiprināt Saulkrastu novada pašval-
dības 2014.gada budžetu.
2. Apstiprināt saistošos noteikumus 
„Saistošie noteikumi par Saulkrastu no-
vada pašvaldības 2014.gada budžetu”.
3. Saistošos noteikumus un to paskaid-
rojumu rakstu triju dienu laikā rakstvei-
dā nosūtīt Vides aizsardzības un reģio-
nālās attīstības ministrijai zināšanai.
4. Saistošie noteikumi stājas spēkā nā-
kamajā dienā pēc to parakstīšanas, un 
tie ir brīvi pieejami Saulkrastu novada 
domes ēkā.

E.Grāvītis, domes priekšsēdētājs

Ar pilnu domes lēmumu tekstu  
(ievērojot Fizisko personu datu aizsar-
dzības likumā noteikto) var iepazīties 
Saulkrastu novada pašvaldības inter-
neta vietnē www.saulkrasti.lv sadaļā 
„Domes lēmumi”.

Nākamā domes ikmēneša sēde no-
tiks trešdien, 26.februārī, plkst.15.00 
Saulkrastu novada domē Raiņa ielā 8.

1.tabula. Maksas pakalpojumi Saulkrastu novada Dzimtsarakstu nodaļā

N.p.
k. Pakalpojums Cena, ieskaitot 

PVN (EUR) Maksas atvieglojumi

1. Laulības reģistrācija Dzimtsarakstu nodaļas darba telpās - -

2. Svinīga laulības reģistrācija ar ierakstu mūziku fonā un telpu 
noformējumu 20

Ja vismaz viens pieteicējs ir deklarējis dzī-
vesvietu Saulkrastu novada administratīvajā 
teritorijā

3. Svinīga laulības reģistrācija ar ierakstu mūziku fonā un telpu 
noformējumu 30

Ja neviens no pieteicējiem nav deklarējis 
dzīvesvietu Saulkrastu novada administratī-
vajā teritorijā

4. Svinīgas laulības reģistrācijas ceremonijas sagatavošana un 
vadīšana, muzikālais noformējums un telpu noformējums 50

Ja vismaz viens pieteicējs ir deklarējis dzī-
vesvietu Saulkrastu novada administratīvajā 
teritorijā

5. Svinīgas laulības reģistrācijas ceremonijas sagatavošana un 
vadīšana, muzikālais noformējums un telpu noformējums 70

Ja neviens no pieteicējiem nav deklarējis 
dzīvesvietu Saulkrastu novada administratī-
vajā teritorijā

6.

Svinīgas laulības reģistrācijas ceremonijas sagatavošana un 
vadīšana citā piemērotā vietā Saulkrastu novada adminis-
tratīvajā teritorijā. Ceremonijas vietas apskate, nokļūšana uz 
laulības ceremonijas vietu un atpakaļ, dokumentu nogādāša-
na, muzikālais noformējums

175

7. Laulību jubilejas (Sudraba, Zelta u.c.) ceremonijas sagatavo-
šana un vadīšana 40

8. Svinīga bērna dzimšanas reģistrācijas ceremonija 20

9. Visu veida civilstāvokļa aktu (dzimšanas, laulības, miršanas) 
meklēšana arhīvā, izrakstu un izziņu sagatavošana un izsniegšana 5
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Par piedalīšanos nekustamā 
īpašuma izsolē
1. Iegādāties nekustamo īpašu-
mu Smilšu ielā 7, Saulkrastos, 
Saulkrastu novadā, kas sastāv no 
atpūtas centra ēkas (būves kadastra 
apzīmējums 8013 002 0406 001),  
kopējā platība 1249,3 kv.m, lai no-
drošinātu pašvaldības autonomās 

funkcijas – gādāt par iedzīvotā-
ju izglītību – izpildi. Ēka saistī-
ta ar zemesgabalu Smilšu ielā 7, 
Saulkrastos, Saulkrastu novadā, 
kadastra numurs 8013 002 1403,  
zemes īpašniece – Maria  
Saulitis.
2. Pilnvarot Saulkrastu novada 
domes priekšsēdētāju Ervīnu 

Grāvīti piedalīties nekustamā 
īpašuma Smilšu ielā 7, Saulkras-
tos, Saulkrastu novadā, kadastra 
apzīmējums 8013 002 0406 001,  
izsolē, kas notiks 2014.gada 
25.februārī, solīšanas cenai ne-
pārsniedzot 270  000 (divi sim-
ti septiņdesmit tūkstoši) euro  
apmēru.

Par aizņēmuma 
ņemšanu Valsts kasē 
nekustamā īpašuma Smilšu 
iela 7, Saulkrasti, iegādei
1. Ņemt aizņēmumu Valsts 
kasē 2014.gadā uz 15 gadiem 
EUR 255  800 apmērā ar Valsts ka-
ses noteikto procentu likmi un at-
likto pamatsummas maksājumu 

līdz 01.01.2015. ēkas Smilšu ielā 7, 
Saulkrastos, iegādei, kas paredzēta 
pašvaldības funkciju nodrošināša-
nai – interešu izglītībai – Vidzemes 
jūrmalas Mūzikas un mākslas skolas 
vajadzībām, aizdevuma atmaksu ga-
rantējot ar pašvaldības budžetu. 

E.Grāvītis, domes priekšsēdētājs

DOMES ĀRKĀRTAS SĒDES LĒMUMI (04.02.2014.)

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 
21.panta pirmās daļas 2.punktu, 41.panta pirmās 
daļas 1.punktu, 46.pantu, likumu „Par pašval-
dību budžetiem”, likumu „Likums par budžetu 
un finanšu vadību”, likumu „Par valsts budžetu 
2014.gadam”
1.Apstiprināt Saulkrastu novada pašvaldī-
bas budžetu 2014.gadam:
1.1.ieņēmumos EUR 6 381 253 apmērā, sa-
skaņā ar pielikumu Nr.1;
1.2.izdevumos EUR 6 381 253 apmērā, sa-
skaņā ar pielikumu Nr.2.

2.Apstiprināt Saulkrastu novada pašvaldī-
bas speciālo budžetu 2014. gadam: 
2.1.ieņēmumos EUR 267 118 apmērā, sa-
skaņā ar pielikumu Nr.3
2.2.izdevumos EUR 159 566 apmērā, sa-
skaņā ar pielikumu Nr.4.
3.Saistošie noteikumi stājas spēkā nāka-
majā dienā pēc to parakstīšanas, un tie ir 
brīvi pieejami Saulkrastu novada domes 
ēkā.

E.Grāvītis, domes priekšsēdētājs

Klasifikācijas 
kodi                                                                                      

Budžeta plāns 
2013.g.

Budžeta plāna 
2013.g. izpilde 

Budžeta plāns 
2014.g.

Budžeta plāns 
2014.g.

Valūta LVL LVL LVL EUR

                                                                                                Tiešie nodokļi

1.111 Iedzīvotāju ienākuma nodoklis par 
iepriekšējo gadu 24 185 24 184 12 080 17 188

1.112 Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 2 199 490 2 404 385 2 445 013 3 478 940

4.111 Nekustamā īpašuma nodoklis par 
zemi 474 642 509 854 532 659 757 905

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

2 700 2 430 2 500 3 557

4.112 Nekustamā īpašuma nodoklis par 
iepriekšējiem gadiem par zemi 100 704 58 716 105 000 149 402

4.121 Nekustāmā īpašuma nodoklis par 
ēkām un būvēm 161 974 199 024 177 694 252 836

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

500 359 500 711

4.122
Nekustamā īpašuma nodoklis par 
iepriekšējiem gadiem par ēkām un 
būvēm

28 030 15 871 31 483 44 796

Kopā tiešie nodokļi 2 992 225 3 214 824 3 306 929 4 705 336
Nodokļi atsevišķām precēm un 
pakalpojumu veidiem 11 040 11 224 11 500 16 363

 5.410 Azartspēļu nodoklis 11 040 11 224 11 500 16 363
                                      Kopā nodokļu ieņēmumi 3 003 265 3 226 048 3 318 429 4 721 699

Nenodokļu ieņēmumi 48 347 33 355 39 749 56 558

8.622 Pašvaldības procentu ieņēmumi par 
kontu atlikumiem 500 109 0

8.623 Pašvaldības iestāžu procentu 
ieņēmumi par kontu atlikumiem 400 0 0

8.9.2.0.
Ieņēmumi no nedrošiem debitoru 
parādiem izveidoto uzkrājumu 
samazināšanai

4 599 0 4 599 6 544

                                     Pašvaldību nodevas un kancelejas 
nodevas 8 560 4 544 4 950 7 043

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

800 391 400 569

9.450.55. Valsts nodeva dzimtsarakstiem 800 541 550 783

09.460 Valsts nodeva par speciālu atļauju 
(licenču) izsniegšanu 100 15 50 71

09.490 Pārējās valsts nodevas 600 538 550 783
9.500. Pašvaldību nodevas: 0

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

400 348 350 498

9.512.01. Pašvaldības nodeva publiskiem 
pasākumiem 300 0 50 71

9.514 Nodeva par tirdzniecību publiskās 
vietās 500 155 200 285

9.515 Pašvaldības nodeva par dzīvnieku 
turēšanu 10 0 0

 9.517      Nodeva par reklāmas izvietošanu 
publiskās vietās 400 195 200 285

9.521 Nodeva par būvatļaujas saņemšanu 4 500 2 361 2 500 3 557

 9.529 Pārējās nodevas, ko uzliek 
pašvaldība 100 0 50 71

9.920 Valsts nodevas - pārējās 50 0 50 71
Naudas sodi 34 288 28 702 30 200 42 971

10.140.02                                         Naudas sodi par CSDD pārkāpu-
miem 4 000 3 505 4 000 5 691

Pielikums Nr.1 

Ieņēmumi. LVL/EUR

10.140.01 Naudas sodi, ko uzliek par laikā 
nesamaksāto NĪN 29 588 25 197 26 000 36 995

10.140.03                                    Naudas sodi, ko uzliek administra-
tīvā komisija 700 0 200 285

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

400 26 200 285

16 700 8 200 52 260 74 359
13.210. Ieņēmumi no zemes pārdošanas 16 700 8 200 10 000 14 229

13.220. Ieņēmumi no mežu īpašumu 
pārdošanas 42 260 60 131

  Valsts budžeta transferti 1 215 365 976 440 382 236 543 872
18.610.05. Mērķdotācijas mācību literatūrai 889 0 0
18.621 Mērķdotācijas pedagogu algām 477 964 477 648 316 895 450 901
18.6211 Mērķdotācijas Dziesmu svētkiem 3 430 3 698 0 0

18.622 Mērķdotācijas 5-6 gadīgo apm. 
pedagogiem 45 016 45 016 31 969 45 488

18.623 Mērķdotācijas interešu izglītības 
pedagogu algām 21 287 21 603 13 977 19 887

18.624 Mērķdotācijas brīvpusdienām 16 785 17 074 0 0
18.625 Mērķdotācijas mācību grāmatām 5 790 5 790 0 0

18.626 Mērķdotācijas sociālajai rehabilitā-
cijai (NVA) 1 000 600 6 975 9 925

18.6262 Mērķdotācijas sociālajiem 
pabalstiem 500 491 600 854

18.627 Mērķdotācijas no Zivju fonda 64 442 0 0

18.628 Mērķdotācijas mūzikas un mākslas 
skolai (VJMMS) 90 277 90 277 0

18.629 Mērķdotācijas sociālajam 
asistentam 4 244 1 412 9 430 13 417

18.630

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

535 485 248 390 2 390 3 401

18.690
Pārējie pašvaldību budžetā 
saņemtie valsts budžeta iestāžu 
uzturēšanas izdevumu transferti

12 698 0 0

Pašvaldību budžetu transferti 129 166 121 337 112 550 160 144
Ieņēmumi pašvaldību budžetā no 
citām pašvaldībām 129 166 121 337 112 550 160 144

19.21 Ieņēmumi izglītības funkciju nodro-
šināšanai - izglītība 113 000 106 093 99 250 141 220

19.22 Ieņēmumi izglītības funkciju nodro-
šināšanai - VJMMS (Carnikava) 16 166 15 244 13 300 18 924

Budžeta iestāžu ieņēmumi 214 990 206 366 213 125 303 250
21.352 Ieņēmumi no vecāku maksām 45 926 32 799 45 926 65 347
21.353 Vecāku finansējums VJMMS 33 384 32 552 32 400 46 101
21.359 Vecāku finansējums - nometnes 3 215 1 215 800 1 138

21.379
Ieņēmumi par pārējo dokumentu 
izsniegšanu un pārējiem kancelejas 
pakalpojumiem

3 000 1 866 1 900 2 703

21.381 Ieņēmumi par telpu nomu 4 452 5 449 5 450 7 755
21.384 Ieņēmumi par zemes nomu 17 744 7 157 7 142 10 162
21.389 Bankomāta vietas īre 480 738 480 683

21.3911 Sociālajai mājai iemaksātās 
pensijas (90%) 61 205 50 009 55 680 79 226

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

22 795 39 906 31 047 44 176

21.394 Ieņēmumi par dzīvokļu un komunā-
lajiem pakalpojumiem 200 0 0 0

21.399.04 Koku ciršanas atļauja 500 476 500 711

21.399.05. Maksas pakalpojumi Dzimtsarakstu 
nodaļā 1 300 1 822 4 200 5 976

21.399.06 Apbedīšanas pakalpojumi 4 000 4 118 4 000 5 691
21.399.07 Kapu vieta 1 500 1 625 1 500 2 134
21.399.08 Atļaujas ielu tirdzniecībai 500 68 0 0
21.399.09 Pārējie maksas pakalpojumi 500 6 0 0
21.399.10 Maksas pakalpojumi TIC 1 347 1 200 1 100 1 565

21.4991 Citi iepriekš neklasificētie maksas 
pakalpojumi 4 442 19 736 15 000 21 343

21.4.992 Pārējie nekvalificētie pašu ieņēmumi 
(PVN) 8 500 5 623 6 000 8 537

Kopā ieņēmumi: 4 628 233 4 571 771 4 118 548 5 860 166
F400 Aizņēmumi 1 199 093 1 115 769 51 022 72 598
F2101 Naudas līdzekļi 401 952 315 200 448 489

Pavisam ieņēmumi: 6 229 278 5 687 540 4 484 770 6 381 253
                                                                                                            

  E.Grāvītis, domes priekšsēdētājs                                              

Saistošie noteikumi Nr.5 apstiprināti ar Saulkrastu novada domes 29.01.2014. lēmumu (protokols nr.1, §35)

Saistošie noteikumi par Saulkrastu novada pašvaldības 2014.gada budžetu 



10    Saulkrastu Domes Ziņas
2014. gada februāris

Klasifikāci-
jas kods Izdevumi pēc valdības funkcijām

Budžeta 
plāns 
2013.g.

Budžeta plāna 
2013.g. izpilde 

Budžeta plāns 
2014.g.

Budžeta 
plāns 
2014.g.

Valūta LVL LVL EUR

01.10 Izpildvaras un likumdošanas varas 
institūcijas 323 949 298 924 336 744 479 144

to skaitā: 
Dome 143 415 131 502 143 521 204 212
Administratīvā komisija 6 842 5 100 7 309 10 400
Iepirkumu komisija 500 89 6 720 9 562
Dzimtsarakstu nodaļa 23 710 22 863 25 646 36 491
Finanšu un grāmatvedības nodaļa 104 262 98 655 102 014 145 153
Juridiskā nodaļa 45 220 40 714 51 534 73 326

0

1.72 Pašvaldību iekšējā parāda procen-
tu nomaksa 119 079 119 078 78 665 111 930

1.83 Maksājumi pašvaldību finanšu 
izlīdzināšanas fondā 249 879 272 859 250 498 356 427

1.83 Norēķini ar pašvaldību budžetiem 60 730 60 308 60 308 85 811
to skaitā: 
norēķini par citu pašvaldību 
izglītības iestāžu sniegtajiem 
pakalpojumiem

60 730 60 308 60 308 85 811

Kopā: 753 637 751 169 726 215 1 033 311
03.11.000 Pašvaldības policija 168 971 144 289 195 920 278 769
03.31.20 Bāriņtiesa 22 097 18 111 31 368 44 633
04.73.00 Tūrisma daļa 44 039 40 033 43 643 62 098

04.92 Pārējie izdevumi, kas nav klasificē-
ti citās pamatfunkcijās -  PVN 88 135 77 766 9 500 13 517

04.92 Vēlēšanu komisija 9 482 9 003 0

04.92 Pārējo pakalpojumu ekonomiskā 
darbība 96 580 80 467 87 344 124 279

06.6 Tautsaimniecība 2 104 857 1 735 976 915 686 1 302 904
tajā skaitā:
Kapu saimniecība 8 628 8 506 0
Tautsaimniecība 99 867 83 038 94 968 135 127
Attīstības un plānošanas nodaļa 40 735 37 502 34 196 48 657
Labiekārtošanas nodaļa 213 177 183 518 194 677 277 000
Būvvalde 37 438 33 365 39 169 55 732
Darba drošība 3 923 3 027 3 605 5 129
Nekustamo īpašumu nodaļa 61 064 58 230 66 143 94 113
Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem 565 0 43 294 61 602
Veicamie darbi: 1 639 460 1 328 791 439 634 625 543
Dažādi darbi tautsaimniecībā - 
SKS 5 570 428 0 0

Ielu apgaismošana (elektroener-
ģija) 40 285 34 919 40 157 57 138

Ielu apgaismes remontdarbi, 
iekārtu iegāde, rekonstrukcija 75 870 63 901 75 922 108 027

Luksoforu uzraudzība 1 000 1 063 1 300 1 850
Izgāztuves monitorings 3 658 2 609 3 628 5 162
Ēku apsaimniekošana 4 220 4 337 8 065 11 475
A.Kalniņa ielas ietves un apgais-
mojuma izbūve 44 485 17 169 45 675 64 990

Skolas ēkas fasādes remonts 20 000 0 9 300 13 233
Novadgrāvju uzturēšana 41 712 18 019 44 493 63 308
Meliorācijas sistēmu būvniecība 70 319 47 693 44 861 63 831
Ceļu un ielu uzturēšana, apsaim-
niekošana un remonts 71 010 63 901 72 400 103 016

Nekustamā īpašuma iegāde 25 000 25 000 5 622 8 000
Piemiņas vietas izveide 2 700 2 641 0 0
Projekts „Attīstības programmas 
izstrāde” 8 853 0 0

Saulkrastu novada teritorijas 
plānojuma izstrāde 470 469 0 0

Projekts „Telpu remonts un aprīko-
juma iegāde sabiedrisko aktivitāšu 
nodrošināšanai Saulkrastu novadā”

2 440 0 0

Projekts „Saulkrastu bērnu un jau-
niešu centra „Saulespuķe” sniegto 
pakalpojumu pilnveidošana”

20 478 20 006 0 0

Projekts „Zivju resursu pavairo-
šana un atražošana Saulkrastu 
novada ūdenstilpnēs, 2.kārta”

4 596 4 596 0 0

Projekts „Dabisko dzīvotņu kvali-
tātes uzlabošana Pēterupes upē, 
Saulkrastu novada teritorijā”

4 156 4 156 0 0

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

4 211 4 211 0 0

Projekts „Kultūra un kultūras 
mantojums kā pievienotā vērtība 
reģionālajai politikai tūrisma 
ilgtspējības nodrošināšanai” 
(CHARTS)

7 900 3 000 0 0

Projekts „Peldvieta „CENTRS”” 175 177 171 401 69 844 99 379

Pielikums Nr.2. Izdevumi  LVL/EUR
Dotācija SIA „Saulkrastu komunāl-
serviss” 834 442 794 226 18 367 26 134

Projekts „Veloprojekts” 30 048 30 048 0 0
SIFA Projekts 14 375 0 0 0
Projekts „Zvejniekciema sporta 
halles siltināšana” 126 485 14 998 0

07.000 Veselība 15 258 15 257 16 204 23 056
tajā skaitā:

07.600 Saulkrastu slimnīca 15 258 15 257 16 204 23 056
08.20.000 Brīvais laiks, sports, kultūra 514 939 510 151 510 779 726 773

tajā skaitā:
08.21.000 Bibliotēka 56 383 51 596 51 984 73 967

08.23.000
Dotācija pašvaldības aģentūrai 
„Saulkrastu kultūras un sporta 
centrs”

447 674 447 674 452 174 643 386

Dalība Dziesmu svētkos 4 340 4 340 0 0
Pierīgas izglītības, kultūras un 
sporta pārvalde 6 542 6 541 6 621 9 421

09.000.  Izglītība 1 522 683 1 459 045 1 190 700 1 694 213
tajā skaitā:

09.100 PII „Rūķītis” 327 078 299 977 343 144 488 250
Telpu remonts PII „Rūķītis” 34 917 30 512 0 0

09.210 Saulkrastu vidusskola  151 999 149 974 168 965 240 416
09.210 Zvejniekciema vidusskola 153 922 147 497 166 564 236 999

Skolēnu transports uz skolu 19 942 20 060 19 980 28 429

09.210

Projekts „Atbalsta pasākumu īste-
nošana jauniešu sociālās atstumtī-
bas riska mazināšanai un jauniešu 
ar funkcionālajiem traucējumiem 
integrācijai izglītībā Carnikavas 
un Saulkrastu novados” (Jauniešu 
integrācija)

10 905 10 640 1 624 2 311

09.210 Projekts „Can I Help You” 4 442 4 442 0 0
09.210 Mērķdotācijas pedagogiem 491 677 485 831 322 337 458 644

Saulkrastu vidusskola 270 926 270 403 173 497 246 864
Zvejniekciema vidusskola 220 751 215 428 148 840 211 780

09.210 Brīvpusdienas 17 976 14 929 5 077 7 224
Saulkrastu vidusskola 10 958 9 647 2 885 4 105
Zvejniekciema vidusskola 7 018 5 282 2 192 3 119

09.100 Mērķdotācijas                                  
5-6 gad. apm. pedagogiem 45 565 44 163 33 371 47 483

Saulkrastu vidusskola 4 944 5 006 3 287 4 677
Zvejniekciema vidusskola 4 132 4 054 4 375 6 225
Bērnudārzs 36 489 35 103 25 709 36 581

09.510 Vidzemes jūrmalas Mūzikas un 
mākslas skola 234 920 222 626 113 405 161 361

Valsts mērķdotācija 90 277 89 837 654 931
Vecāku finansējums 25 544 25 127 0
Citu pašvaldību finansējums 18 306 18 613 0
Dotācijas 76 070 68 346 0
VJMMS ēkas renovācija 24 723 20 702 0

09.510 Ārpusskolu nodarbības 23 550 22 909 14 936 21 252
Saulkrastu vidusskola 13 285 13 179 7 579 10 784
Zvejniekciema vidusskola 10 265 9 730 7 357 10 468

09.100 Mācību līdzekļu iegāde 5-6 g.v. 
bērniem 897 861 207 295

Saulkrastu vidusskola 114 114 114 162
Zvejniekciema vidusskola 57 57 57 81
PII „Rūķītis” 726 690 36 51

09.210 Mācību grāmatu iegāde 4 893 4 623 436 620
Saulkrastu vidusskola 2 644 2 292 312 444
Zvejniekciema vidusskola 2 249 2 331 124 176

10.000 Sociālā aizsardzība: 481 113 420 762 505 490 719 247
tajā skaitā:

10.200 Sociālā māja 152 520 147 146 156 000 221 968
Saulkrastu novada maksājumi 68 520 0 69 273 98 567
Pensijas 61 205 0 55 680 79 226
Citu pašvaldību finansējums 22 795 0 31 047 44 176
Dotācija sociālajai aprūpei mājās 3 850 5 478

10.500 NVA ESF projekts „Atbalsts bezdar-
ba gadījumā” 13 340 11 476 7 065 10 053

10.90 Pabalsti un palīdzība trūcīgajiem 
iedzīvotājiem 195 210 158 886 217 990 310 172

10.90 Dzīvojamās telpas atbrīvošanas 
pabalsti 6 000 5 000 0 0

10.90 Sociālais dienests 89 922 78 257 98 854 140 657
10.90 BJDC „Saulespuķe” 9 520 7 925 7 651 10 886
10.90 Bērnu tiesību aizsardzības komisija 1 857 1 800 1 850 2 632
10.90 Asistenta pakalpojumi 4 244 2 007 9 430 13 418
10.90 Kompensācija bērnu vecākiem 8 500 8 265 2 800 3 984

Aizņēmumu atmaksa 407 487 312 675 251 921 358 451

Pavisam izdevumi 6 229 278 5 574 705 4 484 770 6 381 253

E.Grāvītis,  
domes priekšsēdētājs                                             
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Plāns LVL
2013.g.

Plāns LVL
2013.g.

Plāns LVL
2014.g.

Plāns EUR
2014.g.

Ieņēmumi no īpašiem 
mērķiem iezīmētu līdzekļu 
avotiem 

108 442 107 965 127 849 181 912

tajā skaitā:
Privatizācijas fonds 0 0 0
Dabas resursu nodoklis 7 000 3 436 4 000 5 691

64 442 64 442 83 349 118 595
Pārējie ieņēmumi 
t. sk.
maksājumi par tiesībām lietot 
atsevišķas preces 5 000 4 110 4 500 6 403

• Skultes ostas maksas 32 000 35 977 36 000 51 223
• PVN    
Bankas procenti
Speciālā budžeta līdzekļu 
atlikums uz gada sākumu 77 946 77 946 59 883 85 206

tajā skaitā:
Privatizācijas konta atlikums 11 349 11 349 11 349 16 148
Dabas resursu nodoklis 17 499 17 499 18 136 25 805
Ostas maksas 30 745 30 745 6 164 8 771
Autoceļu fonda līdzekļi 9 121 9 121 13 692 19 482
Pārējie ieņēmumi 9 232 9 232 10 542 15 000
Kopā ieņēmumi: 186 388 185 911 187 732 267 118

E.Grāvītis,  domes priekšsēdētājs                                             

Saulkrastu novada domes
29.01.2014. saistošo noteikumu Nr.5 pielikums Nr.3 

Saulkrastu novada domes 2014.gada 
speciālā budžeta ieņēmumi, LVL/EUR

Plāns 
LVL 
2013. gadam

Faktiskā 
izpilde 
LVL 2013.
gadam

Plāns 
LVL 2014. 
gadam

Plāns 
EUR 2014. 
gadam

Izdevumi no īpašiem 
mērķiem iezīmētu līdzekļu 
avotiem:

159 856 126 029

Privatizācijas fonds 0 0 0

Dabas resursu nodoklis 3 658 2 800 2 300 3 273
Ostas maksu izlietojums 79 658 60 558 10 000 14 229
No pārējiem ieņēmumiem 76 540
t.sk.
70% Zivju fondā (LR 
Zemkopības ministri-
jas Zivsaimniecības 
pārvalde)

2 977 2 800 2 800 3 984

Tautsaimniecība
Ielu un ceļu fonds 73 563 59 871 97 041 138 077

Kopā: 159 856 126 029 112 141 159 566

E.Grāvītis,  domes priekšsēdētājs                                             

Saulkrastu novada domes
29.01.2014. saistošo noteikumu Nr.5 pielikums Nr.4

Saulkrastu novada domes 2014.gada 
speciālā budžeta izdevumi,  LVL/EUR

Saulkrastu novada 
pašvaldības 2014.gada budžets 
izstrādāts, pamatojoties uz 
Saulkrastu novada attīstības 
programmu laika posmam 
no 2014. līdz 2020. gadam 
un       ievērojot likumus „Par 
pašvaldību budžetiem”, „Par 
pašvaldībām”, Par budžetu un 
finanšu vadību”, „Par valsts 
budžetu 2014.gadam”, kā arī 
nodokļu likumus, Ministru 
kabineta noteikumus un citus 
normatīvos aktus. Budžets 
ir pašvaldības finansiālās 
darbības un vadības pamatā.

Saulkrastu novada pašvaldības 
2014.gada budžets ir veidots, sa-
balansējot ekonomiskās un so-
ciālās vajadzības ar pašvaldības 
finansiālajām iespējām. Galvenās 
2014.gada budžeta prioritātes ir 
izglītība, sociālie jautājumi un 
tautsaimniecība. 

2014.gadā plānots paplašināt 
piedāvāto sociālo pakalpojumu 
klāstu – pilnveidot aprūpi mājās, 
nodrošināt ģimenes asistenta un 
specializētā transporta pakalpo-
jumus, kā arī pilnveidot preven-
tīvo darbu ar izglītojamajiem, 
piesaistot sociālos pedagogus un 
izglītības psihologus.

Tāpat šogad plānots veikt PII 
„Rūķītis” grupiņu telpu remontu, 
kā arī iestādes virtuves rekonstruk-
ciju, renovēt Saulkrastu vidussko-
las fasādi, veikt satiksmes drošī-
bas uzlabojumus teritorijā starp 
Saulkrastu sākumskolu un vidus-
skolu, atjaunojot ietves un uzstā-
dot „guļošos policistus”, turpināt 
Saulkrastu estrādes ēkas skatuves 
renovāciju, pludmalē un kāpās at-
jaunot koka laipas, solus, pārģērb-
šanās kabīnes. Būtisku budžeta 
sadaļu veido plānotie līdzekļi ielu 
uzturēšanai, meliorācijas un grāvju 
sistēmu atjaunošanai, ielu apgais-
mojuma nodrošināšanai.

Lai veicinātu Saulkrastu no-
vada attīstību, investīcijām infra-
struktūrā tiks piesaistīti Eiropas 
Savienības fondu un aizņēmuma 
līdzekļi. 2014.gadā tiks realizēti 
vairāki Eiropas Savienības fondu 
līdzfinansēti projekti, no kuriem 
nozīmīgākie ir projekts „Publis-
kās infrastruktūras nodrošināšana 
peldvietai „Centrs” Saulkrastos””, 
izveidojot pludmales parku iedzī-
votāju un viesu atpūtai, nodrošinot 
nepieciešamo infrastruktūru Zilā 
karoga pludmales statusa iegūša-
nai, un projekts „Zvejniekciema 
stadiona rekonstrukcija”, paredzot 
minētās teritorijas atjaunošanu un 
jauna futbola laukuma ierīkošanu.

Skaitliskā informācija par 
budžeta ieņēmumiem atbilstoši 
ieņēmumu avotiem un budže-
ta ieņēmumu klasifikācijai ir 
Saulkrastu novada domes saistošo 
noteikumu „Par Saulkrastu nova-
da pašvaldības 2014.gada budžetu” 
1. un 3.pielikumā.

Skaitliskā informācija par bu-
džeta izdevumiem ir Saulkrastu no-
vada domes saistošo noteikumu „Par 
Saulkrastu novada pašvaldības 2014.
gada budžetu” 2. un 4.pielikumā.

Saulkrastu novada pašval-
dības pamatbudžeta 2014.
gada ieņēmumu prognoze
Saulkrastu novada pašvaldības 
pamatbudžeta ieņēmumu kopē-
jais apjoms 2014.gadā plānots Ls 
4  118  548, tajā skaitā naudas at-
likums no 2013.gada Ls 315  200, 
ieskaitot uzņemtās saistības, un 
noslēgtie aizņēmumu līgumi pro-
jekta realizācijai par Ls 51 022.

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

2014.gada nodokļu ieņēmumi 
plānoti ar minimālu pieaugumu –  
par 0,98% vairāk nekā 2013.gada ie-
ņēmumi. Ieņēmumu kopapjoms pa-
lielināsies gada otrajā pusē, kad tiks 
piešķirtas valsts budžeta mērķdotāci-
jas izglītības nodrošināšanai pilnam 
gadam un atgūstot līdzekļus no reali-
zētajiem Eiropas Savienības līdzfinan-
sētajiem projektiem. Kopējais budžeta 
ieņēmumu sadalījums pa klasifikāciju 
kategorijām ir skatāms 1.attēlā.

Saulkrastu novada galvenais 
ieņē mumu avots ir nodokļu ieņē-
mumi. Iedzīvotāju ienākumu no-
doklis 2014.gadā ir Ls 3 318 429 ap-
mērā, kas veido 80,30% no kopējiem 
pašvaldības ieņēmumiem. 

Otrs būtiskākais Saulkrastu 
novada ieņēmumu avots ir valsts 
budžeta transferti, kas sastāv no di-
vām daļām – valsts budžeta mērķ-
dotācijas un Eiropas Savienības 
līdzfinansējums. 2014.gada sāku-
mā mērķdotāciju apjoms no valsts 
budžeta transfertiem veido lielāko 
daļu. Ņemot vērā to, ka gada sāku-
mā mērķdotācijas pedagogu atalgo-
jumiem piešķirtas tikai 8 mēnešiem, 
kopējais mērķdotāciju apjoms pa-
lielināsies gada otrajā pusē, kad tiks 
piešķirtas mērķdotācijas par pēdē-
jiem četriem gada mēnešiem. 

Eiropas Savienības līdzfinansē-
jums 2014.gadā tiks norādīts pašval-
dības ieņēmumos pēc finansējuma 
atgūšanas.

Visi pārējie 2014.gada budžeta 

ieņēmumi ir tikai 10,14% no ko-
pējiem pašvaldības ieņēmumiem. 
No šiem ieņēmumiem visbūtiskā-
ko apjomu veido ieņēmumi no ci-
tām pašvaldībām izglītības funk-
ciju nodrošināšanai – Ls 112 550.

Saulkrastu novada 
pašvaldības 2014.gada 
izdevumu prognoze
Saulkrastu novada pašvaldības pa-
matbudžeta izdevumu kopējais ap-
joms 2014.gadam plānots Ls 4 484 770  
apmērā (skatīt 2.attēlu).

Saulkrastu novada domes sais-
tošo noteikumu „Par Saulkrastu 
novada domes 2014.gada budže-
tu” 1.pielikumā ir pamatbudžeta 
izdevumu sadalījums atbilstoši 
veicamajām funkcijām. Funkciju 
sadalījums veidots saskaņā ar nor-
matīvajiem aktiem par izdevumu 
klasifikāciju. Norādītajos pieli-
kumos ir atšifrējums izdevumu 
kopsummai pa ekonomiskajiem 
klasifikācijas kodiem, kas sīkāk iz-
tirzāti paskaidrojumos 2014.gada 
pamatbudžeta tāmei.

Izpildvaras jeb pašvaldības pār-
valdes funkcijas saskaņā ar liku-
mu „Par pašvaldībām” nodrošina 
Saulkrastu novada dome. Šo funk-
ciju īstenošanu saskaņā ar apstip-
rināto Saulkrastu novada domes 
nolikumu nodrošina ievēlētie de-
putāti, domes vadība, Administratī-
vā komisija, Dzimtsarakstu nodaļa, 
Finanšu un grāmatvedības nodaļa, 
Juridiskā nodaļa un Iepirkumu 
komisija. Minēto izdevumu no-
drošināšanai paredzēti Ls 336 744  
jeb 7,51% no kopējiem pamatbudže-
ta izdevumiem. 

2014.gadā par 19,77 procentiem 
lielāki nekā 2013.gadā plānoti Paš-
valdības policijas un bāriņtiesas iz-
devumi.

Veicot aizņēmumu pārkreditē-
šanu 2013.gadā, par 45,74% ir sama-
zinājies pašvaldības iekšējā parāda 
procentu nomaksas apmērs. 2014.
gadā mazāk līdzekļu paredzēts 
aizņēmumu atmaksai, kas saistīts 
ar to, ka Eiropas Savienības līdzfi-
nansējums 2014.gadā tiks norādīts 
pašvaldības ieņēmumos pēc finan-
sējuma atgūšanas un tad šie ieņē-
mumi tiks paredzēti aizņēmumu 
atmaksai.

Joprojām būtisku daļu no paš-
valdības nodokļu ieņēmumiem – 
Ls 250498 – Saulkrastu pašvaldībai 
2014.gadā ir jāpārskaita pašvaldību 
finanšu izlīdzināšanas fondā, no-
drošinot citām pašvaldībām „lī-
dzīgas iespējas ar likumu noteikto 
funkciju izpildei” un attiecīgi sa-

Paskaidrojuma raksts par Saulkrastu novada 
pašvaldības 2014.gada budžetu

1.attēls.
Saulkrastu novada 
pašvaldības 2014.gada 
ieņēmumu struktūra, LVL

2.attēls. Saulkrastu novada pašvaldības 2014.gada izdevumu 
sadalījums, LVL

mazinot iespējas rūpēties par sava 
novada ilgtermiņa attīstību, attīs-
tot infrastruktūru un risinot citu 
ar novada izaugsmi, izglītības pro-
cesa kvalitāti un darba vietu no-
drošināšanu saistītus jautājumus.

Pārējie izdevumi ir paredzēti 
2013.gada apjomā.

Saulkrastu novada 
pašvaldības speciālā 
budžeta ieņēmumi un 
izdevumi 2014.gadā
Speciālā budžeta ieņēmumi tiek 
prognozēti Ls 127 849 apmērā, tajā 
skaitā pašvaldības autoceļu un ielu 
fonds Ls 83  349. Autoceļu fonda 
plānotie ieņēmumi 2014.gadā ir 
par 29,34% lielāki nekā 2013.gadā. 

Speciālā budžeta izdevumi  
2014.gadā tiek prognozēti Ls 112 141 
apmērā, no kuriem pašvaldības 
autoceļu (ielu) fonda līdzekļus plā-
nots izlietot Ls 97 041 apmērā. Tas 
ir vairāk nekā plānotie ieņēmumi, 
kas skaidrojams ar šī fonda līdzekļu 
atlikumu 2013.gada 31.decembrī. 

Pašvaldības budžeta 
transferti: 112 550

Budžeta iestāžu ieņēmumi: 
213 125

Ieņēmumi 
no īpašuma 
pārdošanas: 
52 260

Nenodokļu 
ieņēmumi: 
39 749

Nodokļu ieņemumi 
3 318 429

Valsts budžeta 
transferti: 382 236

Pārējie izdevumi
Aizņēmumu atmaksa

Sociālā aizsardzība
Izglītība

Brīvais laiks, sports, kultūra
Veselības nozare
Tautsaimniecība

Tūrisma informācijas centrs
Sabiedriskā kārtība un bāriņtiesa

Norēķini ar pašvaldību budžetiem
Maksājumi pašvaldību izlīdzināšanas ...

Pašvaldības iekšējā parāda procentu ... 
Administrācijas kopējās izmaksas

96844
251 921

505 490

510 779
16 204

916 631
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227 288
60 308

250 498
78 665

336 744

1 189 775
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Pasākumu kalendārs
15.februārī 18.00 kultūras namā 
„Zvejniekciems” ar koncertu 
„Pāri robežām” viesosies vokālā 
grupa „Latvian Voices”.   Biļetes 
iepriekšpārdošanā k/n „Zvejniek-
ciems” un Saulkrastu sporta cen-
trā pie administratoriem. Ieejas 
maksa EUR 7,11 (Ls 5), no 10.feb-
ruāra – EUR 9,96 (Ls 7). 

„Latvian Voices” piedāvā klau-
sītājiem krāsainu muzikālo a cap-
pella buķeti – gan latviešu tautas 
dziesmas vēl nedzirdētos aranžē-
jumos, gan oriģināldziesmas ar lat-
viešu tautas mūzikas ietekmi, gan 
arī mūziku, kas aizved klausītājus 
pāri robežām uz tālo Ameriku, 
Āfriku, Spāniju un citām valstīm. 
Visa koncertprogramma veidota  
a cappella stilā, izmantojot tikai 
un vienīgi cilvēka balsi kā īpašāko 
no instrumentiem. Bez latviešu 
un dažādu tautu mūzikas „Latvian 
Voices” izpildīs arī savus mīļākos 
populārās mūzikas „hitus”, kas 
aranžēti speciāli meiteņu balsīm. 
Koncerta muzikālo priekšnesumu 
paspilgtina horeogrāfiski elementi, 
kā arī jautras sarunas ar publiku.

Uzmanību! Informējam, ka 
saskaņā ar vietnes    „1188.lv”  da-
tiem  posmā  Pabaži (Saulkrasti)–
Zvejniekciems  kursēs maršruta 
autobuss, kas 16.25 izbrauc no Rī-
gas SAO un 17.43 pienāk Zvejniek-
ciema autobusu pieturā. Savukārt 
pēc koncerta posmā  Zvejniek-
ciems–Saulkrasti–Pabaži  kursēs 
maršruta Ainaži–Rīga  autobuss, 
kas no Zvejniekciema pieturas at-
iet 19.33, vai arī maršruta Kursīši–
Saulkrasti autobuss, kas 20.28 at-
iet no pieturas Zvejniekciems, 
līdz Saulkrastu centram.

15.februārī 16.00 Saulkrastu 
sporta centrā uzstāsies norvēģu 
jauniešu mūsdienu deju grupas 
„Request” un „Fusion”, kas pārstāv 
deju kompāniju „Dans Uten Gren-
ser” jeb „Dejas bez robežām” (attē-
lā), bet jau no 9.00 kopā ar norvēģu 
jauniešiem strādās un jaunus dejas 
soļus mācīsies Saulkrastu deju gru-
pu „Fractus”, „Desperado” un „Šo-
kolāde” jaunieši. Ieeja koncertā bez 
maksas.

Kompānijas mērķis ir padarīt 
mūsdienu deju tehnisko prasmju 
un horeogrāfijas pamatu apmācī-
bu pieejamu ikvienam jaunietim, 
kurš to vēlas, – arī tiem, kuru fi-

nansiālās iespējas, fiziskie dotumi 
un citi, iespējams, ierobežojoši 
faktori, liedz to darīt citur. Nor-
vēģijā īpaši izstrādātās apmācī-
bu programmas ietvaros aktīvi, 
dejotgriboši jaunieši apgūst deju 
tehnisko un horeogrāfijas prasmju 
programmu, kļūstot par deju ins-
truktoriem savās skolās un jaunie-
šu centros, tur turpinot trenēt sa-
vus vienaudžus. Deju kompānijas 
„Dans Uten Grenser” vadītājs un 
horeogrāfs Ove Henings Solheims 
(Ove Henning Solheim) ar jauniešu 
deju grupām ir biežs viesis Latvijā 
un Lietuvā, kur viesojas projekta 
„Colors of Care” ietvaros.

Deju kompānijas sākotnējais 
viesošanās mērķis bija sniegt lab-
darības koncertus Latvijas un arī 
Lietuvas bērnu namos, priecējot 
audzēkņus ar krāšņām izrādēm, 
kā arī sniedzot bērniem bezmak-
sas deju mācību stundas. Šā pro-
jekta mērķis ir iepriecināt bērnus 
ar muzikāli un vizuāli interesan-
tu izrādi, kā arī radīt viņos pašos 
vēlmi dejot, aktivizējot tos, kuri 
jau ir iemīlējuši deju, un iedro-
šinot tos, kuri vēlas, bet līdz šim 
ir baidījušies pamēģināt. Gadiem 
ritot, skatītāju loks ir paplašinā-
jies, un izrādes tiek rādītas gan 
skolās, gan kultūras namos, gan 
dažādos festivālos, tomēr galve-
nais akcents ir palicis nemainīgs –  
izrādes un deju meistarklases pri-
māri tiek sniegtas tādai skatītāju 
auditorijai, kam ikdienā ir iero-
bežotas iespējas apmeklēt kon-
certus un deju nodarbības, proti, 
bērnu namu un lauku reģionu 
bērniem un jauniešiem.
22.februārī 16.00 kultūras namā 
„Zvejniekciems”, tāpat kā teju 100 

„Saulkrastu Domes Ziņas”
Saulkrastu novada dome. Raiņa ielā 8, 
Saulkrasti, Saulkrastu novadā, LV 2160
www.saulkrasti.lv 

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

Reģistrācijas apliecība Nr.1633
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 informatīvo izdevumu elektroniskā 
formātā var iepazīties arī Saulkrastu paš-
valdības interneta vietnē www.saulkrasti.
lv sadaļā „Saulkrastu Domes Ziņas”.

Janvārī Saulkrastu novada 
Dzimtsarakstu nodaļā 
reģistrēti

Ernests Kaļāns
Artūrs Burbergs
Jānis Maļcevs
Emīls Kozaks
Dārta Kalniņa
Sveicam mazuļus un viņu vecākus!

Saulkrastu novada 
dome sirsnīgi sveic 
nozīmīgajā 
jubilejā
Ivanu Ilvesu
Viktoriju Lūsi
Leonu Kūlīti
Veltu Kuduli
Ludmilu Dikterovu
Maiju Zariņu
Rutu Sokolovsku
Asiju Purpli
Pēteri Ilmāru Verneru
Rūsiņu Riņķi
Velgu Plataci
Pēteri Līdumu
Baibu Krumuldu
Jevgēniju Grabčiku
Andreju Bārbalu
Magnus Sven Goesta Wieslander
Irēnu Visocku
Āriju Spāģi
Māru Putni
Veltu Kalnakārkli!

Saulkrastu novada dome 
izsaka līdzjūtību aizsaulē 
aizgājušo tuviniekiem
Jūlija Visocka
28.04.1931. – 08.01.2014.

Vassa Guļbinova
15.08.1926. – 15.01.2014.

Valija Grava
01.09.1948. – 15.01.2014.

Arvīds Bečs
14.07.1951. – 23.01.2014.

Jozs Tumasonis
08.04.1924. – 24.01.2014.

Dzidra Skukauska
23.04.1942. – 24.01.2014.

Visvaldis Briedis
30.10.1956. – 31.01.2014.

Janvārī Saulkrastu pašvaldības 
policijas darbinieki saņēmuši 24 
izsaukumus, par dažādiem pār-
kāpumiem aizturētas 18 perso-
nas, no kurām piecas personas 
par atrašanos sabiedriskā vietā 
alkohola reibuma stāvoklī, sešas 
personas par huligānisku darbī-
bu veikšanu, viena persona par 
zādzības izdarīšanu un viena 
personu uz iesnieguma pamata.  
13 personas tika nogādātas Rī-
gas reģiona pārvaldes Saulkrastu 
policijas iecirknī tālāku darbību 
veikšanai, bet piecas personas – 

savā dzīvesvietā.
Pēc izsaukuma sniegta palī-

dzība Valsts policijas ceļu polici-
jas ekipāžai, lai savaldītu agresīvu 
aizturēto autovadītāju.

Vienā gadījumā izsaukti dzīv-
nieku patversmes „Mežavairogi” 
darbinieki, lai sniegtu palīdzību 
cietušam dzīvniekam.

Guntis Vinteris, 
Saulkrastu novada pašvaldības 
policijas sabiedriskās  kārtības 

sargāšanas nodaļas  
priekšnieks

Pašvaldības policijas 
paveiktais janvārī

Pateicība
Saulkrastu iedzīvotājs Krišjānis Dancītis ar „Saulkrastu Domes 
Ziņu” starpniecību izsaka pateicību un cieņas apliecinājumu 
Saulkrastu policijas darbiniekiem un Saulkrastu ugunsdzēsē-
ju vienībai par saskaņotu rīcību lielas ugunsnelaimes (izdega 
siena līdz jumta korei, iznīcinot apsaimniekošanas inventāru, 
amatnieka darba rīkus, mehānisko zāles pļāvēju, būvinstru-
mentus un citus priekšmetus) novēršanā Saulkrastos, Rīgas 
ielā 95, pagājušā gada 18.decembra naktī, kad ugunsliesmas 
tika profesionāli ierobežotas un stundas laikā pilnībā likvidētas.

Latvijas novadu kultūras namos 
un kinoteātros,  tiks demonstrēta 
Latvijā lielākās ielu sporta un kul-
tūras kustības „Ghetto Games” 
2013.gadā tapusī dokumentālā 
filma „Tas ir tikai sākums”. 
Ieeja – bez maksas.

„Ghetto Games” līderis Rai-
monds Elbakjans: „Šī dokumen-
tālā filma būs ne tikai par 2013.
gada sezonas aizvadītajiem noti-
kumiem. Savu aktivitāšu ietvaros 
mēs ikvienu iedrošinām, sakot, ka 
ik rītu mums visiem ir dotas divas 
izvēles iespējas – vai nu celties, do-
ties pēc sasniegumiem un padarīt 
pasauli labāku, vai arī noslinkot 
un gulēt tālāk. „Ghetto Games” 
kustība ir par kaislību, par moti-
vāciju augt un attīstīties. Dzīvot ar 
saukli „Dzīvo dzīvu dzīvi!””

Vairāk par šo projektu vietnē 
www.kinopunkts.lv.

Antona Vaivoda gleznu izstāde 
„Gada laiki” līdz 27.februārim 
apskatāma Saulkrastu domes 
zālē, bet pēc 1.marta – kultūras 
nama „Zvejniekciems” mazajā zālē. 

Mākslinieks ikdienā strādā Jūr-
malas Mākslas skolā – ir šīs mācību 
iestādes direktora vietnieks. Viņa 
gleznu izstāde radusies, smeļoties 
iedvesmu plašajos Latvijas laukos – 
no Kolkas līdz pat Latgalei. 

Iepazīstinot ar sev, mākslinieks 
teic: „Pasauli ieraudzīju klusā Lat-
gales nostūrī – Vārkavas pagastā –  
1955.gadā. Lauku viensēta, kurā 
pagāja mana bērnība, atradās glez-
nainu pakalnu, mežu un pļavu ielo-
kā. Klusos vasaras rītos un vakaros 
pāri laukiem vēlās biezi miglas vāli, 
visjaukākā mūzika – putnu dzies-
mas. Feimankas upe, zivju pārpil-
na, meta lokus netālu no mājām. 
Makšķerēšana bija mana lielākā 
aizraušanās. Bērnībā izjustais da-
bas tuvums dod iedvesmu maniem 
darbiem šodien. Vieglā un dzidrā 
akvareļu tehnika palīdz atklāt dažā-
dās tik mainīgās noskaņas dabā, –  

tuva ir lauku ainava, ziedi un lauku 
viensētas.

Kopš 1976.gada esmu jūrmal-
nieks. Skolotāja, arī direktora viet-
nieka, darbs Jūrmalas Mākslas skolā 
liek nemitīgi pilnveidot zināšanas, 
meklēt jaunas tehnikas, vienmēr 
būt radošā formā. Liels prieks re-
dzēt, kā no maza, bailīga ķipara 
izaug radoša personība, prieks par 
audzēkņu sasniegumiem mākslā 
un dzīvē. Lielu radošu impulsu dod 
vasaras izbraukuma plenēri kopā 
ar skolas audzēkņiem. Šādi ir iepa-
zīta Latvija no Kolkas raga līdz pat  
Dagdai pie Baltkrievijas robežas. 
Plenēri dod iedvesmu daudziem 
darbiem, spēju saredzēt savas ze-
mes dabas daudzveidību. Par to arī 
šajā izstādē „Gadalaiki”.

Paldies aģentūrai „Saulkras-
tu kultūras un sporta centrs” un 
Vidzemes jūrmalas Mūzikas un 
mākslas skolas direktorei Ievai 
Lazdauskai par ekspozīcijas iespēju 
Saulkrastos!”

1.martā 17.00 kultūras namā 
„Zvejniekciems” Vidzemes jūrma-
las Mūzikas un mākslas skolas 45 
gadu darbības jubilejas koncerts, 
darbu izstāde un sarīkojums.

15.martā 18.00 Saulkrastu spor-
ta centrā – trešais tautas deju fes-
tivāls „Sasala jūrīna”. Ieeja kon-
certā bez maksas.

SPoRtA AfIšA 
Līdz 15.februārim komandu 
pieteikšanās Saulkrastu bas-
ketbola čempionātam. E-pasts 
sports@saulkrasti.lv.
16.februārī 11.00 sporta centrā 
Saulkrastu čempionāts galda te-
nisā, 2.posms.
22.februārī 11.00 kafejnīcā 
„Neibāde” Saulkrastu čempionāts 
zolītē, 2.posms.
23.februārī 11.00 sporta centrā 
Saulkrastu čempionāts novusā, 
2.posms.
25.februārī 20.00 sporta cen-
trā LBL3 spēle Saulkrasti – Carni-
kava.
4.martā 20.00 sporta centrā 
LBL3 spēle Saulkrasti – Rūjiena.
9.martā 11.00 sporta centrā 
Saulkrastu 2014.gada čempionāts 
ātrajā šahā, veltīts Latvijas meis-
taram Jānim Kļaviņam.

SENIoRU AKtIVItātES
4.martā 13.00 domes zālē tikšanās 
ar profesoru Georgu Andrejevu – 
Gada balvas medicīnā saņēmēju.
30.martā kolektīvs izrādes 
„Triumfa arka” apmeklējums Val-
mierā. Tālr. uzziņām 26437766.


