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Pieņemts Saulkrastu 
novada pašvaldības 
2017. gada budžets
Saulkrastu novada domes 
deputāti 25. janvāra domes 
sēdē vienbalsīgi pieņēma 
2017. gada pašvaldības 
budžetu, kura prioritātes ir 
izglītība un sociālā sfēra.

Šī gada Saulkrastu novada paš
valdības budžeta kopējais apjoms 
ir 8 552 393 eiro, kas sastāv no 
7  400  041 eiro ieņēmumu pro
gnozes un 1 040 079 eiro 2016. 
gada atlikuma. Šogad visvairāk fi
nanšu līdzekļu plānots izlietot iz
glītības nodrošināšanai – 27% no 
budžeta kopējiem izdevumiem. 
Otra lielākā pozīcija ir sociālā 
aizsardzība, kurai paredzēti 11%, 
savukārt kultūrai un sportam, kā 
arī tautsaimniecībai katrai pa 10% 
no kopējiem izdevumiem.

2017. gadā pašvaldības pamat
budžeta ieņēmumi no iedzīvo
tāja ienākuma nodokļa plānoti 

4 383 571 eiro, bet no nekustamā 
īpašuma nodokļa 1 352 656 eiro.

Lielākie izdevumi 2017. gada 
pašvaldības budžetā paredzēti iz
glītībai. Kopā ar mērķdotācijām 
pedagogu algām tie ir 2  369 233 
eiro. Iedzīvotāju sociālajai aiz
sardzībai paredzēti 928 196 eiro. 
Sportam, kultūrai un brīvā laika 
pavadīšanai – 842  243 eiro. Sa
vukārt pašvaldības īpašumā eso
šo ēku, teritorijas uzturēšanai, 
ielu apgaismojumam, teritorijas 
labiekārtošanai  – 888  838 eiro. 
Sabiedriskās kārtības nodro
šināšanai tiks izlietoti 370 666 
eiro.

Tāpat kā iepriekš, Saulkrastu 
novada pašvaldība veiks iemaksas 
pašvaldību izlīdzināšanas fondā. 
Šogad tie būs 659 966 eiro, kas ir 
gandrīz 8% no pamatbudžeta.

Plašāka informācija par pie
ņemto budžetu 12. lpp.

Saulkrastietis – pasaules junioru 
čempions kamaniņu sportā

Apbalvoti veiksmīgākie uzņēmēji
21. janvārī notika Saulkrastu 
Uzņēmēju konsultatīvās 
padomes rīkotā konference 
un uzņēmēju gada balle, kas 
nu jau tradicionāli notiek reizi 
gadā. 

Šogad pasākums noritēja 
Saulkrastu novadam vēsturis
ki svarīgajā, nu sešdesmit gadu 
sasniegušajā kultūras namā 
„Zvejniekciems”. Uz pasākumu 
pulcējās Saulkrastu novada uz
ņēmēji un sadarbības partneri, 
lai klātienē piedalītos pasākumā 
un godinātu šī gada uzņēmējus 
dažādās nominācijās ikgadējā 
atzinību konkursā „Gada uzņē
mējs 2016”. 

Pasākumu atklāja Saulkrastu 
Uzņēmēju konsultatīvās pado
mes priekšsēdētājs Mārcis Me
žulis, pievēršot uzmanību tam, 
ka, lai novads attīstītos, jābūt vie
notam mērķim gan pašvaldībai, 
gan uzņēmējiem. Savu skatījumu 
par uzņēmējdarbību novadā pau
da arī Saulkrastu novada domes 
priekšsēdētājs Ervīns Grāvītis un 
domes priekšsēdētāja vietnieks 
Normunds Līcis. 

Apbalvošanas ceremonijā 
„Gada uzņēmējs 2016” atzinības 
raksti tika pasniegti vairākās 
nominācijās. Nomināciju veidus 
publicēja Saulkrastu Uzņēmēju 
konsultatīvā padome, bet bal
sošana notika padomes sociālo 
tīklu vietnes „Facebook” profilā, 
kur varēja piedalīties ikviens, kas 
vēlējās. Šogad balsošana noritēja 
desmit dienas, kuru laikā tika sa
ņemtas balsis par vairāk nekā 40 

uzņēmējiem. Atzinību nominā
cijā „Gada uzņēmums ar sakār
totāko vidi” ieguva viesu nams 
„Aizvēji”. Nominācijā „Gada 
zvejnieks” sīvā cīņā atzinību ie
guva Edgars Zviedris. Skaudrajā 
nominācijā „Gada izdzīvotājs” 
jeb par darbu arī nesezonā atzi

nību saņēma „Peintbola parks 
„Bušas””. Par „Gada ražotāju” 
tika atzīta populārā maiznīca 
„Bemberi”. Kā „Gada jaunais 
uzņēmējs” uzticību ir iekarojis 
un atzinību saņēma „Bite Taxi”. 
Par labāko „Gada ēdināšanas 
uzņēmumu” ar lielu balsu pār

svaru tika atzīta kafejnīca „Sau
les dārzs”, un kā „Gada novada 
popularizetājs” atzinību ieguva 
„AgneseFoto.lv”.

Lielu paldies par atbalstu šī 
pasākuma tapšanā Saulkrastu 
Uzņēmēju konsultatīvā padome 
saka pasākuma sponsoriem un 

atbalstītājiem, Saulkrastu novada 
domei, Saulkrastu Kultūras un 
sporta centra darbiniekiem. 

Uz tikšanos nākamajā – 2018. 
gada – uzņēmēju ballē!

Agnese Kūliņa-Priede, 
Saulkrastu Uzņēmēju padome

„Gada uzņēmējs 2016” laureāti.

Februāra sākumā Siguldā notikušajā Pasaules čempionātā kamaniņu sportā junioriem saulkrastietis Kristers 
Aparjods izcīnīja zelta medaļu. Lepojamies un apsveicam Kristeru ar šo augsto sasniegumu! Vēlam veiksmi un 
turam īkšķus, lai viss arī turpmāk izdodas, kā iecerēts! Vairāk par sacensībām lasiet 7. lpp. Publicitātes foto
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Aicina pieteikties 
bijušos černobiliešus
Iekšlietu ministrija aicina 
pieteikties pašvaldības 
iedzīvotājus, kuri piedalījušies 
Černobiļas AES avārijas seku 
likvidēšanā, lai saņemtu 
ministrijas īpaši izveidoto 
piemiņas zīmi.*Pieteikšanās 
termiņš līdz š.g. 1. martam.

Ņemot vērā dažu bijušo černobi
liešu veselības stāvokli, Saulkras
tu Sociālajā dienestā, Raiņa ielā 
8, tālr. 67142511, var saņemt palī
dzību apliecinājuma – iesniegu
ma nosūtīšanai Iekšlietu minis
trijai.

Kas jādara, lai saņemtu piemi
ņas zīmi:

1) no Iekšlietu ministrijas mā
jas lapas www.iem.gov.lv saites 
Černobiļas AES seku likvidēšanas 
dalībnieku godināšanai jāizdrukā 

apliecinājums – iesniegums (ja 
nav pieejams dators, to var izdarīt 
Saulkrastu Sociālajā dienestā),

2) aizpildītā veidlapa jānosūta 
uz Iekšlietu ministriju, adrese: 
Čiekurkalna 1. līnija, 1. korp. 2, 
Rīga, LV1026.

Piemiņas zīmi var saņemt Lat
vijā dzīvojoša persona, kas pieda
lījusies Černobiļas AES avārijas 
seku likvidēšanā. Apbalvošanai 
var izvirzīt personu arī pēc nāves. 
Piemiņas zīmi šajā gadījumā sa
ņems ģimene.

Par piemiņas zīmes pasniegša
nas svinīgo pasākumu telefoniski 
un rakstiski uz norādīto adresi 
informēs Iekšlietu ministrijas 
pārstāvis.

Tuvāka informācija, zvanot 
pa Iekšlietu ministrijas tālr. 
67219359,67219281.

Skolēniem braukšanas 
biļetes bez maksas
Pagājušā gada nogalē 
deputāti pieņēma lēmumu 
izdot saistošos noteikumus 
„Par braukšanas maksas 
atvieglojumiem sabiedriskajā 
transportā Saulkrastu 
vidusskolas un Zvejniekciema 
vidusskolas audzēkņiem”. 
Noteikumi stāsies spēkā ar 
š. g. 1. martu.

Saistošie noteikumi paredz, ka 
visi Saulkrastu vidusskolas un 
Zvejniekciema vidusskolas au

dzēkņi, kuri izmanto sabiedriskā 
transporta pakalpojumus nokļū
šanai uz vai no mācību iestādes, 
saņems 100% maksas atviegloju
mu no biļetes cenas braucieniem 
darba dienās visu mācību gadu. 

Iekāpjot sabiedriskajā trans
portā, skolēnam abonementa bi
ļete būs elektroniski jāreģistrē.

Elektroniskās abonementa bi
ļetes izgatavo sabiedriskā trans
porta pakalpojumu sniedzējs a/s 
CATA, un tās izsniedz izglītības 
iestādēs. 

Sludinājums par projektu iesniegumu 
pieņemšanu Sabiedrības virzītās 
vietējās attīstības stratēģijas 
2014.–2020. gadam īstenošanai 
Projektu iesniegumu pieņemšana notiks no 2017. gada 3. marta līdz 2017. gada 3. aprīlim.
Kārtā pieejamais kopējais publiskais finansējums: 150  000,00 EUR – Eiropas Lauksaimniecības fonda 
lauku attīstībai finansējums 50 000,00 EUR un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda finansējums – 
100 000,00 EUR)

Finansējuma sadalījums stratēģijas rīcībām:

Rīcības Nr. ELFLA3

Rīcības nosaukums: Apdzīvoto vietu publiskās infrastruktūras uzlabošana

Mērķis: Atbalstīt ciemu un apkaimju publiskās infrastruktūras attīstību

Kārtai un stratēģijas mērķim piešķirtais 
finansējums:

50 000,00 EUR

Maksimālā attiecināmo izmaksu summa 
vienam projektam

27 500 EUR

Maksimālā atbalsta intensitāte 90 %

Rīcības Nr. EJZF3

Rīcības nosaukums: Zivsaimniecības teritoriju attīstībai nepieciešamās piekrastes joslas 
un iekšzemes publisko ūdeņu infrastruktūras attīstība

Mērķis: Atbalstīt zivsaimniecības teritoriju attīstībai nepieciešamās piekrastes 
joslas un iekšzemes publisko ūdeņu infrastruktūras pilnveidošanu un 
attīstību

Kārtai un stratēģijas mērķim piešķirtais 
finansējums:

100 000,00 EUR

Maksimālā attiecināmo izmaksu summa 
vienam projektam

55 000 EUR pašvaldības iesniegtam projektam
50 000 EUR pārējiem pretendentiem

Maksimālā atbalsta intensitāte 90% 

Projektu īstenošanas termiņi:
a) Ja tiek veikta būvniecība, teritorijas labiekārtošana – divi gadi no Lauku atbalsta dienesta lēmuma 

pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu;
b) Ja projekts tiek īstenots aktivitātē „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” un projektā paredzēta at

tiecināmo izmaksu pozīcija „Ar projektu saistītā personāla atalgojuma un darbības nodrošināšana” iz
maksas, kas nepārsniedz 15% no projekta kopējās attiecināmo izmaksu summas, – divi gadi no Lauku 
atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu;

c) Pārējiem projektiem projektu īstenošanas termiņš ir viens gads no Lauku atbalsta dienesta lēmuma 
pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

Kontaktinformācija:
Publisko un privāto partnerattiecību biedrība „Sernikon”,
Atpūtas iela 1 (2. stāvs), Carnikava, Carnikavas novads, LV2163.
Kontaktpersona: valdes priekšsēdētāja Zane Seržante, tālr. 26121424, epasts: zane.serzante@carnikava.lv.
Stratēģija un vērtēšanas vadlīnijas atrodamas mājas lapā: www.sernikon.lv.
Papildu informācija ir atrodama Lauku atbalsta dienesta tīmekļvietnē www.lad.gov.lv.

Projektu iesniegumu iespējams iesniegt papīra formātā iepriekš norādītajā biedrības adresē, kā arī Lauku 
atbalsta dienesta elektroniskās pieteikšanās sistēmā www.eps.lad.gov.lv un Elektronisko dokumentu likuma 
noteiktajā kārtībā, nosūtot uz dienesta elektroniskā pasta adresi lad@lad.gov.lv.

Modernizē abonementa 
biļešu pakalpojumu
Uzlabojot un modernizējot 
abonementa biļešu 
pakalpojumu, a/s CATA 
līdzšinējo papīra formāta 
abonementa biļešu vietā 
ieviesusi elektroniskas 
abonementa kartes. 

Pārvadātājs saviem pasažieriem 
piedāvā noteikta braucienu skai
ta biļetes atbilstoši iedzīvotāju 
braukšanas paradumiem. Turklāt 
šobrīd abonementa biļetes var iz
mantot 188 a/s CATA apkalpota
jos maršrutos.

A/s CATA pasažieri var iegā
dāties 10–19 braucienu, 20–35 
braucienu, 35 un vairāk braucienu 
biļetes, saņemot 10, 15 un 20% at
laidi. Braucienu skaita biļetes de

rīgas 30 dienas no pirmā braucie
na reģistrēšanas brīža. Braucienu 
var reģistrēt, izmantojot elektro
nisku abonementa karti. 

Elektroniskās abonementa 
kartes cena ir viens eiro, un to 
pasažieri var iegādāties Cēsu, 
Limbažu un Siguldas autoostā, kā 
arī a/s CATA filiālē Aizkrauklē un 
Saulkrastos.

Papildu informācija par elek
troniskās abonementa kartes 
izmantošanas iespējām pieeja
ma a/s CATA mājaslapā www.
cata.lv, rakstot uz epasta adresi: 
cata@cata.lv vai zvanot pa tālruni 
64122121. 

Zane Plone, 
Autotransporta direkcija

Mobilais mamogrāfs Saulkrastos
„Veselības centra 4” mobilais 
mamogrāfs Saulkrastos 
ieradīsies 9. martā pie Saulkrastu 
slimnīcas Ainažu ielā 34.

Uz mamogrāfa pārbaudi jādodas 
tikai pēc iepriekšēja pieraksta!

• Sievietēm, kuras ir saņēmu
šas uzaicinājuma vēstuli no Na
cionālā veselības dienesta Valsts 
skrīninga programmas ietvaros, 
krūšu izmeklējums ir bez maksas 
(uzaicinājuma vēstule ir derīga 2 
gadus kopš iesūtīšanas datuma).

• Ar ģimenes ārsta vai ārstējošā 
ārsta norīkojumu, kuram NAV lī
gumattiecību ar Nacionālo veselī
bas dienestu, – PAR MAKSU.

Pieraksts notiek pa tālr. 
67142840 un 27866655 (lūgums 
iepriekš sagatavot personas kodu 
un tālruņa numuru).

Notiks nometne 
bērniem ar īpašām 
vajadzībām
Saulkrastu Sociālais dienests ai
cina pieteikt bērnus un jauniešus 
no 7 līdz 30 gadu vecumam ar īpa
šām vajadzībām (cerebrālā trieka, 
uzvedības problēmas, astma, 
smaga alerģija, Dauna sindroms, 
garīgā atpalicība u.c.) nometnei 
„Upe”. Bērniem šī ir lieliska iespē
ja vienreiz gadā iziet no savas die
nas rutīnas un izbaudīt lielisku 

atpūtu. Visās nodarbēs varēs pie
dalīties arī bērni ar kustību trau
cējumiem. Nometnes darbinieki 
ir speciāli apmācīti, lai varētu pa
rūpēties par jebkuru personu ar 
īpašām vajadzībām.  

Šogad nometne notiks Užavā. 
Tuvāka informācija un pieteik
šanās līdz 10. martam pa tālr. 
67142510, 67142511.
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Saulkrastu poliklīnikas informācija
Saulkrastu poliklīnikas reģistratūras darba laiks p., p., pk. 8.00–16.00, o., c. 9.00–17.00. 

Steidzamās medicīniskās palīdzības punkts darbojas visu diennakti. 
Ārstu pieņemšana pēc iepriekšēja pieraksta pa tālr. 67952700.

PIEŅEMŠANAS DIENAS,  DATUMS PIEŅEMŠANAS LAIKS
REĢISTRATŪRA pirmdiena, trešdiena, piektdiena

otrdiena, ceturtdiena
8.00–16.00
9.00–17.00

STEIDZMĀS MEDICĪNISKĀS PALĪDZĪBAS 
PUNKTS

katru dienu 00.00–24.00

ĀRSTU KONSULTĀCIJAS : PIEŅEMŠANA PĒC IEPRIEKŠĒJA PIERAKSTA, TĀLR. NR. 67952700
Endokrinoloģe Brigita VIZIŅA 21. februāris 14.00–17.00
Kardiologs 15. februāris 9.00–13.00
Otolaringoloģe Ilona KRONBERGA ceturtdiena 13.30–16.00
Acu ārste Ausma SPROĢE pirmdiena 10.00–15.00
Acu ārste Sandra AUSEKLE 21. februāris 15.00–17.00
Neiroloģe Dace DZIRKALE pirmdiena 14.00–16.00
Neirologs Ainārs VECVAGARS 17. februāris 11.00–16.00

Onkoloģe Santa RAUDIŅA sestdiena 10.00–13.00
Interniste Tatjana GRUZDOVA otrdiena, trešdiena, ceturtdiena 11.00–17.00
Ķirurgs Aleksandrs KUZŅECOVS otrdiena,

piektdiena
14.00–17.00
9.00–13.00

Ķirurgs Andris ZEMĪTIS trešdiena, 
ceturtdiena (pēc grafika)

9.00–12.00
14.00–17.00

Ķirurgs Nikolajs DUPLIŠČEVS pirmdiena 9.00–12.00
Ķirurgs Jurijs SOROKINS sestdiena 11.00–14.00
USG A.MICKEVIČA darbdienas 8.15–9.15
Ginekoloģe A.Mickeviča 
(iepriekšējs pieraksts t.26539333)

pirmdiena, otrdiena, trešdiena,  ceturtdiena
piektdiena

9.00–13.00
9.00–17.00

Pašvaldības policijas 
paveiktais janvārī
Janvārī Saulkrastu pašvaldības 
policijas darbinieki ir saņēmu
ši 38 izsaukumus, par dažādiem 
pārkāpumiem aizturētas 6 per
sonas, 4 personas nogādātas Rī
gas reģiona pārvaldes Saulkrastu 
policijas iecirknī tālāku darbību 
veikšanai, 1 persona savā dzīves
vietā un 1 persona nodota Valsts 
policijas ceļu policijas darbinie
kiem.

Sastādīti 8 administratīvā pār
kāpuma protokoli, 2 protokoli 
par smēķēšanas ierobežojumu 
pārkāpšanu, 1 protokols par teri
torijas vai piegulošās teritorijas 
nesakopšanu, 2 protokoli par ceļu 
satiksmes noteikumu neievēroša
nu, 1 protokols par atkritumu iz
mešanu tam neparedzētā vietā, 2 
protokoli par mājas dzīvnieku lab

turības noteikumu pārkāpšanu.
Uzsāktas 25 administratīvā 

pārkāpuma lietvedības – par ne
kustamā īpašuma sakopšanu, par 
līgumu nenoslēgšanu ar sadzīves 
atkritumu apsaimniekotāju un 
nesaskaņotu koku ciršanu.

Vienā gadījumā sniegta palī
dzība ātrās medicīniskās palīdzī
bas brigādei.

Pašvaldības policija atgādina: 
ir stājusies spēkā likuma norma 
par to, ka suņa īpašnieks (juri
diskai personai – pilnvarota per
sona) nodrošina, lai sunim tiktu 
implantēta mikroshēma un tas 
tiktu reģistrēts datubāzē līdz sešu 
mēnešu vecuma sasniegšanai.

Guntis Vinteris,  
pašvaldības policija

Podologa pakalpojums – 
ārstnieciskā pēdu aprūpe
Saulkrastu Sociālais dienests 
informē, ka Saulkrastu novadā 
deklarētām personām – 
diabēta pacientiem ar 
smagiem funkcionāliem 
traucējumiem – ir iespējas 
saņemt ārstniecisko pēdu 
aprūpi. 

Lai Sociālais dienests varētu lemt 
par pakalpojuma piešķiršanas 
iespēju, persona vai tās likumis
kais pārstāvis iesniedz Sociālajā 
dienestā iesniegumu ar lūgumu 
piešķirt pakalpojumu un ģimenes 

ārsta izrakstu no ambulatorā pa
cienta kartes (veidlapa Nr.027/U) 
par personas veselības stāvokli, 
kurā norādīta personas funk
cionālo traucējumu smaguma 
pakāpe un medicīnisku kontrin
dikāciju neesamība pakalpojuma 
saņemšanas iespējai, ārsta reko
mendāciju pakalpojuma saņem
šanai.

Lūdzam pieteikties personām, 
kurām nepieciešams šāds pakal
pojums, Saulkrastu sociālajā die
nestā pa tālr. 67142510, 67142511 
vai 22009886 līdz 20. martam. 

Rentgena kabineta darba laiks februārī
Pirmdiena

20. februāris 9.0016.00
27. februāris 9.0014.00

Otrdiena
14. februāris 12.0017.00
21. februāris 12.0017.00
28. februāris 9.0016.00

Trešdiena
22. februāris 9.0014.00

Ceturtdiena
16. februāris 9.0016.00
23. februāris 12.0017.00

Piektdiena
17. februāris 9.0013.00
24. februāris 9.0013.00

Veiksmīgi aizvadītas Lietuvas 
un Latvijas tūrisma izstādes 

No 20. līdz 22. janvārim 
lielākajā Lietuvas tūrisma 
izstādē „Adventur 2017” 
Viļņā nacionālo stendu LIAA 
Tūrisma departaments šogad 
organizēja pašu pirmo, un 
šajā izstādē no sadarbības 
apvienības „Saviļņojošā 
Vidzeme” piedalījās Saulkrastu 
Tūrisma informācijas centra, 
Limbažu novada Tūrisma 
informācijas centra, kā arī mūsu 
Salacgrīvas novada kaimiņu – 
Minhauzena muzeja – pārstāvji.

Sarunās ar apmeklētājiem at
klājās, ka lietuvieši ceļo aptuve
ni divas reizes gadā un labprāt 
brauc uz Latviju. Ne velti viens 
no populārākajiem jautājumiem 
izstādes laikā bija: „Kas jauns?” 
Apmeklētājus interesēja infor
mācija par ģimenēm draudzīgām 
naktsmītnēm, atpūtu pie jūras, 
ko apskatīties, kur atpūsties ar 
bērniem. Biežs jautājums bija par 
atpūtu uz ūdens, laivošanu, mak
šķerēšanu, kur iegādāties kūpinā
tas zivis u.c.

Interesi par to, ko vērts apmek
lēt Vidzemes piekrastē, naktsmīt

nēm un ēdināšanu izrādīja tūrisma 
profesionāļi – gidi un tūroperatori. 
Savukārt apmeklētājus interesēja, 
kuri tūroperatori organizē/pārdod 
braucienus uz Vidzemes piekrasti. 
Atzinīgi tika novērtēts tas, ka in
formācija par Vidzemes piekrasti 
nopublicēta lietuviešu valodā un 
aptver plašāku teritoriju.

Lietuvas tūrisma hallē tikāmies 
ar Saulkrastu sadraudzības pilsē
tas Neringas Kultūras un tūrisma 
informācijas centra pārstāvjiem, 
kuri no 3. līdz 5. februārim pie
dalījās Latvijas lielākajā tūrisma 
gadatirgū „Balttour 2017”. 

Lietuva ir būtisks tūrisma tir
gus, un tās tūristu skaits pieaug 
katru gadu.  Šobrīd Lietuvas tūris
ti ieņem 3. vietu no kopējā tūris
tu skaita. Vislielākais pieaugums 
novērots tieši pēdējos pāris gados. 
Pirmo dalību Viļņas izstādē vērtē
jam kā veiksmīgu. Šogad izstādi 
apmeklēja 29 631 interesents.

No 3. līdz 5. februārim Rīgā no
risinājās Latvijas lielākais tūrisma 
gadatirgus „Balttour 2017”, kurā 
Saulkrasti piedalījās vienotā sten
dā „Saviļņojošā Vidzeme – labā 
piekraste” ar kolēģiem no Carni

kavas, Alojas, Limbažu un Salac
grīvas pašvaldībām. 

Kultūras baudītājiem tika pie
dāvāts Vidzemes piekrastes TOP 
pasākumu kalendārs 2017. gadam. 
Dabas baudītājiem un tiem, kam 
patīk apceļot dzimto zemi ar kājām, 
sadarbībā ar „Karšu izdevniecību 
„Jāņa sēta”” tika piedāvāta atkār
toti sagatavota ceļotājiem drau
dzīgā pārgājienu karte „Vid zemes 
piekraste” mērogā 1:100  000. Par 
to, kā aktīvi atpūsties, ko redzēt, 
nogaršot un kur līdzdarboties, 
informācija apkopota nu jau ses
tajā piecu pašvaldību apvienības 
„Saviļņojošā Vidzeme” izdevumā 
„Vidzemes piekraste”. Šogad karte 
tūristiem sagatavota sešās valo
dās – latviešu, krievu, angļu, vācu, 
igauņu un lietuviešu –, kopējā tirā
ža – 45 000. Šogad Ķīpsalas divās 
tematiskajās hallēs pulcējās 850 
tūrisma uzņēmumi no 38 pasaules 
valstīm. Iedvesmoties Latvijas un 
pasaules apceļošanai bija ieradušies 
28 tūkstoši interesentu, no kuriem 
5,5 tūkstoši – nozares profesionāļi. 

Gita Memmēna, Saulkrastu  
Tūrisma  informācijas centrs

Vidzemes piekrastes pašvaldību vadītāju un tūrisma informācijas centru pārstāvji izstādes „Balttour 2017” 
atklāšanas dienā. Foto: N.Smelteris

Desmito gadu meklē 
„gaismas nesējus”  
Latvijas Nacionālās bibliotēkas 
Atbalsta biedrība aicina 
lasītājus pieteikt bibliotekārus 
balvai „Pagasta bibliotekārs – 
gaismas nesējs”. 

Līdz 10. martam biedrība gaidīs 
vēstules un stāstus par bibliote
kāriem, kas ir pašaizliedzīgi, ra
doši, aktīvi, entuziasma pilni savā 
darbā.

Konkurss norisināsies desmito 
reizi. Katru gadu tiek apbalvoti 
četri bibliotekāri – viens no katra 
Latvijas reģiona: Kurzemes, Lat

gales, Vidzemes, Zemgales.
Konkurss „Pagasta bibliote

kārs  – gaismas nesējs” ir īpaši 
Latvijas mazo gaismas piļu dar
biniekiem veltīts pasākums, lai 
novērtētu viņu darbu un veiku
mu un pievērstu visas Latvijas uz
manību pozitīviem,  iedvesmojo
šiem notikumiem reģionos. Tā ir 
lasītāju balva un atzinība saviem 
bibliotekāriem. 

Pieteikuma vēstules un foto
grāfijas sūtāmas uz gaisma@gais-
ma.lv vai LNB Atbalsta biedrībai 
Mūkusalas ielā 3, Rīgā, LV1048.

Nodarbinātības valsts aģentūras 
konsultācijas

Nodarbinātības valsts aģentūras Siguldas filiāles 
darbinieki pieņems klientus 

2. un 6. martā no plkst. 10.00 līdz 15.00 
Saulkrastu domes telpās – zālē 2. stāvā.
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Noskaidroti sarīkojuma 
„Iepazīsim vēsturi un 
laiku” uzvarētāji 
Godinot 1991. gada barikāžu 
aizstāvjus, 20. janvārī kultūras 
namā „Zvejniekciems” 
notika izglītojošs sarīkojums 
„Iepazīsim vēsturi un laiku”, 
kurā īpaši gaidīti bija jaunieši 
un pusaudži. 

Ikvienam bija iespēja izpētīt 
un izmēģināt 20. gadsimta ra
diotehniku, telefona aprātus un 
rakstāmmašīnas, kā arī noskatī
ties Barikāžu muzeja laipni pie
dāvāto animācijas filmu „Bari
kādes” un fotomateriālus, kā arī 
pagatavot un nogaršot Barikāžu 
laika cienastu – sviestmaizes un 
tēju. 

Visi apmeklētāji saņēma uz
devumu lapas, kurās pēc paveik
tajiem uzdevumiem atzīmēja re
zultātus, – te svarīgi bija prast ātri 
rakstīt ar rakstāmmašīnu, spēt 
noteikt, kurš telefons ir vecāks, 

kurš – jaunāks, prast uzgriezt te
lefona numuru telefona aprātos, 
kuriem ir ripas! Skatoties šķie
tami vienkāršo animācijas filmu, 
bija jāatbild uz jautājumiem par 
1991. gada laiku un svarīgākajiem 
notikumiem. 

Atnākušie ar azartu ķērās pie 
uzdevumu veikšanas, un, iesnie
dzot aizpildītu uzdevumu lapu, 
ikviens saņēma latvisku rakstu 
prievīti – rokas aproci – kā aplie
cinājumu tam, ka arī mūsu jaunā 
paaudze domā par tautas pagātni 
un zina vēsturi. 

Rūpīgi saskaitot iegūtos punk
tus, ir noskaidroti arī uzvarētāji. 
Vislabāk 7–10 gadu vecuma grupā 
bija veicies Agatei un Ievai Ābe
lēm, bet 12–15 gadus vecu pusau
džu grupā viszinošākais bija Ro
berts Eglītis. 

Apsveicam uzvarētājus un sa
kām paldies viņu vecākiem! 

Būvgružu un 
lielgabarīta atkritumu 
nodošanas iespējas
SIA ZAAO piedāvā būvgružu 
un lielgabarīta atkritumu 
(mēbeļu, matraču u.tml. lielu 
priekšmetu) savākšanu, 
izbraucot uz klienta norādīto 
adresi. 

Iedzīvotāju ērtībai ZAAO piedāvā 
atkritumu savākšanu ar speciali
zētu transportu: ar konteineriem, 
ar kausu no kaudzes vai Big-Bag 
maisiem, kurus iespējams iegādā
ties Saulkrastu EKO laukumā  – 
birojā Rīgas ielā 96a. Iedzīvotā

jiem ir iespēja arī pašiem minētos 
atkritumus nogādāt Saulkrastu 
EKO laukumā. Tas ir maksas pa
kalpojums. Konsultācijas un pie
teikumi pa tālruni 29225862 vai 
rakstot uz epastu zaao@zaao.lv. 

Atgādinām, ka ZAAO EKO lau
kumā – birojā Saulkrastos, Rīgas 
ielā 96a, bez maksas iespējams 
nodot makulatūru, pudeļu un 
burku stiklu, metālu, plastmasas 
iepakojumu (kosmētikas un sa
dzīves ķīmijas iepakojumu, PET 
pudeles, HDPE piena pudeles, 

LDPE polietilēnu), kā arī neiz
jauktu nolietotu sadzīves elektro
tehniku, baterijas, luminiscētās 
spuldzes. 

Zane Legzdiņa, 
SIA ZAAO 

Nolietotu elektrotehniku 
iespējams ērti nodot pārstrādei
SIA ZAAO piedāvā vairākas 
iespējas, kā ērti un dabai 
draudzīgi atbrīvoties no 
nolietotās un nevajadzīgās 
elektrotehnikas. Jaunā gada 
sākumā šis pakalpojums 
ir aktuāls daudziem, jo 
svētku dāvanās saņemtas 
jaunas elektropreces, bet no 
savu laiku nokalpojušajām 
nepieciešams atbrīvoties.

Ir svarīgi, lai elektriskās un elek
troniskās iekārtas nenonāktu 
dabā, jo daudzas no tām satur 
cilvēkiem un dabai kaitīgas vie

las, piemēram, freonu un sma
gos metālus. ZAAO nodrošina, 
ka nolietotā elektrotehnika tiek 
sagatavota un nodota otrreizējai 
pārstrādei. 

Atgādinām, ka ikdienā, pēc 
iepriekšēja elektroniska vai tele
foniska pieteikuma, ZAAO bez 
maksas savāc neizjauktu nolie
toto sadzīves elektrotehniku (ie
kārtas vai vairāku iekārtu kopē
jais izmērs ir vismaz 60 x 40 x 40 
cm), izbraucot uz dzīvesvietām. 
Pieteikumus pieņem epastā: 
zaao@zaao.lv, pa tālruni 26132288 
vai biroja zvanu centra tālruni 

64281250 (sazvanot zvanu centru, 
spiediet taustiņu 5).

ZAAO darbības teritorijas 20 
EKO laukumos iespējams bez 
maksas nodot neizjauktu nolie
toto dažāda izmēra elektroteh
niku – televizorus, ledusskapjus, 
tējkannas, trauku mazgājamās 
mašīnas, matu fēnus, gludekļus, 
mobilos tālruņus, pulksteņus, 
putekļusūcējus, mikserus un citas 
ierīces, kas darbinātas ar elektrī
bu vai baterijām. 

Zane Legzdiņa, 
ZAAO

Barikāžu atceres laiks 
1991. gada janvārī Rīgā tika 
celtas barikādes, lai aizsargātu 
svarīgākos valsts objektus – 
televīzijas kompleksu 
Zaķusalā, Latvijas Radio 
un Saeimas namu, Ministru 
padomi, Iekšlietu ministriju 
un Latvijas pasta ēku, kā arī 
tiltus, kas ved uz Rīgu. Uz 
Rīgu devās aizstāvji no visas 
Latvijas, arī no Saulkrastiem. 
Barikāžu laikā tika ievainoti 
un nogalināti cilvēki, kuri 
bija pārliecināti par to, ka 
Latvija nākotnē būs brīva un 
neatkarīga valsts. 

Šogad atzīmējām Barikāžu aiz
stāvju atceres 26. gadadienu. 18. 
janvārī Zvejniekciema vidussko
lā atmiņās par šo trauksmaino 
laiku ar 8.–12. klases skolēniem 
dalījās Renārs Zaļais – Barikāžu 
muzeja direktors. R.Zaļā per
soniskais stāstījums (viņš ticis 
ievainots apšaudē pie Iekšlietu 
ministrijas) ļāva jauniešiem sa
just 1991. gada janvāra notikumu 
gaitu, kā arī saprast, ka tikai tau
tas vienotībā ir liels spēks, kuru 
nespēj uzveikt militārs spēks un 
vara. R.Zaļais uzsvēra, ka tautas 
gara spēks nav bijis uzveicams ar 
karaspēku. 

19. janvārī klases stundas laikā 
sākumskolēni tikās ar jaunsardzes 
instruktoru Gunāru Strazdiņu, 
kurš, stāstot par notikumiem 
pirms 26 gadiem, uzsvēra Latvijas 
armijas nozīmi miera, drošības 

un stabilitātes saglabāšanā valstī 
mūsdienās.  G.Strazdiņš pauda 
gandarījumu, ka viņa vadītajā 
jaunsardzes vienībā aktīvi darbo
jas vismaz 30 Zvejniekciema vi
dusskolas absolventu un skolēnu, 
tajā skaitā no sākumskolas – Ha
ralds KūliņšPriede, Marts Ad
rians Mālers un Francis Kalots. 
Jaunsargs, Zvejniekciema vidus
skolas absolvents, Pēteris Maksi
movs un 12. klases skolniece, aktī
va jaunsardzes kustības dalībniece 
Laura Vina pastāstīja, kā kopā mā
cās, trenējas un atpūšas jaunsargi. 
Stāstījumu jaunieši ilustrēja ar fo
toattēliem, skolēni varēja apskatīt 
un pat paturēt rokās ieročus, ko 

jaunsargi izmanto mācībās. 
6. klases skolnieces Linda Zaķe 

un Sendija Kļaviņa vēstures stun
dās sagatavoja prezentāciju un 
stāstījumu par barikāžu laiku, ar 
ko iepazīstināja 1.b klases skolē
nus. Pirmklasniekiem nācās at
bildēt arī uz meiteņu sagatavota
jiem jautājumiem.

Barikāžu laika notikumi sko
lēnus patiesi ieinteresēja. To at
saukšana atmiņā jauniešiem lika 
padomāt, vai mūsdienās, ja būtu 
nepieciešams, viņi ietu sargāt 
savu Tēvzemi? 

Valda Tinkusa, 
Zvejniekciema vidusskola 

Jaunsardzes instruktors Gunārs Strazdiņš, jaunsargi Pēteris Maksimovs 
un Laura Vina. Foto: no Zvejniekciema vidusskolas arhīva

Aicinām iesaistīties 
senioru aktivitātēs!
Atkal pienācis jauns gads. 
Saulkrastu senioriem tas sācies 
ar kārtējo kopā sanākšanu. 

Arī šoreiz tā izvērtās ļoti intere
santa. Publiku priecēja dziedā
tāja un dzejniece Ingūna Lipska. 
Pasākumā tika prezentēts viņas 
jaunais dzejoļu krājums. Melo
disko vārsmu iedvesmots, cienī
jamais mūzikas skolotājs un kor
diriģents Jānis Veismanis vienam 
no I.Lipskas dzejoļiem ir sakom
ponējis mūziku. Kopējā dziedā
šanā, izklaidējošās atrakcijās un 
padejošanā laiks pagāja nemanot. 
Kolektīva dvēseles un organiza

tores Marutas Mustes ierosināta, 
notika gada pasākumu plānoša
na. Parasti to ir gana daudz un 
interesanti – teātra apmeklējumi, 
ekskursijas, tikšanās ar populā
riem un interesantiem cilvēkiem, 
arī pašu senioru aktivitātes. Gads 
ir sācies daudzsološi un tā arī tur
pināsies. Aicinām visus seniorus, 
kuriem interesē kultūras un citi 
pasākumi vai vienkārši ir vēlē
šanās iziet sabiedrībā, apmeklēt 
kopā sanākšanas (sekojiet infor
mācijai avīzē), kas padarīs dzīvi 
piepildītāku un interesantāku.

Gita Grinberga
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Kā izaudzināt laimīgu bērnu?
Lai attīstītu un veicinātu vecāku 
izglītošanu mūsu novadā, 
Saulkrastu pirmsskolas izglītības 
iestādes „Rūķītis” psiholoģe 
Rota Ļihačeva un Saulkrastu 
Bērnu un jauniešu dienas centra 
„Saulespuķe” vadītāja Ingūna 
Feldmane ar Saulkrastu novada 
domes atbalstu 10 nedēļas 
katru otrdienu vadīja „Bērnu 
emocionālās audzināšanas” 
nodarbības pirmsskolas bērnu 
vecākiem Saulkrastu PII 
„Rūķītis”.

BEA ir desmit soļu programma, 
kur katrs nākamais solis balstās uz 
iepriekšējo, un tā palīdz vecākiem 
kļūt par prasmīgiem bērnu audzi
nātājiem. Spēja pielāgoties apstāk
ļiem, tikt galā ar stresu, atbilstoši 
rīkoties sarežģītās situācijās un 
justies droši ir atkarīga no bērna 
emocionālās attīstības, kurā lielu 
ieguldījumu var dot vecāki. 

Sešas māmiņas un trīs tēti dar
bojās apmācību grupā, lai labāk 
izprastu sava bērna uzvedību un ie
mācītos to labot reizēs, kad bērns ir 
patvaļīgs, nepaklausīgs vai agresīvs. 

Desmit nodarbībās vecāki 
guva izpratni par šādām tēmām:

• Bērna attīstība un tempera
ments, 

• Kā bērns iegūst veselīgu apzi
ņu par savu ķermeni, 

• Kā bērns izveido drošu pie
saisti, 

• Kā attīstīt rotaļāšanās pras
mes un fantāziju,

• Kā bērna uzvedību ietekmē 
valoda un komunicēšanas pras
mes,

• Kā disciplinēt bērnu,
• Kā attīstīt veselīgu pašcieņu, 
• Kā iemācīt bērnam regulēt 

emocijas un kontrolēt savu uzve
dību, 

• Kā iemācīt koncentrēšanās un 
problēmu risināšanas prasmes,

• Kā veicināt empātiju un gādī
gumu.

Nozīmīga nodarbību laika daļa 
tika veltīta pašu vecāku bērnības 
pieredzei savās ģimenēs. Tieši pēc 
paša piedzīvotajām emocijām ir 
vieglāk saprast savu bērnu. Inter
aktīvajās nodarbībās vecāki guva 
teorētiskas zināšanas, izspēlējot 
lomu spēles, risināja problēmsi

tuācijas un apguva jaunas prasmes, 
piemēram, kā rotaļāties ar bērnu. 

Nodarbības galvenā daļa bija 
veltīta diskusijām un pieredzes 
apmaiņai. 

Svarīgi, lai iegūtās zināšanas 
vecāki izmēģinātu praksē, tādēļ 
katrā tēmā bija paredzēti mājas
darbi, kur viens uzdevums saistīts 
ar bērnu, bet otrs veltīts sevis lu
tināšanai un emocionālās labsa
jūtas vairošanai.

Šādas grupu nodarbības ir po
zitīvas tajā ziņā, ka nereti vecāki 
jūtas atviegloti, uzzinot, ka citiem 
vecākiem ir līdzīgas problēmas. Ir 
svarīgi, ka grupā viņi var saņemt 
atbildes un atbalstu.

Daži citāti no grupas izvērtē-
juma nodarbību beigās:

• Ir dažādi risinājumi vienai 
problēmai.

• Sapratu, kā tikt galā ar sevi, 
risināt savas problēmas, jo mana 
uzvedība un izturēšanās ir visla
bākais audzināšanas piemērs, ne
vis vārdi, bet darbi.

• Esmu ieguvis mieru un pār
liecību, ka mana situācija nebūt 
nav unikāla, ka audzināšanas 
problēmas nāk no manis paša, ka 
visa pamatā ir mīlestība, pacietī
ba, pozitīva attieksme un izdoma. 
Sapratu, ka daudzas lietas intuitī
vi daru pareizi.

• Ieguvu mieru, jo patīkamas 

pasniedzējas.
• Ja mainos es, mainās mans 

bērns.
Paldies vecākiem par atsaucību 

un izturību vakaros, jo viņi pēc 
darba un pienākumiem ģimenē 
atrada laiku, lai mācītos izprast 
sevi un savu bērnu. 

Paldies Aleksandram par salda
jiem cienastiem 10 nedēļu garumā! 

Paldies PII „Ŗūķītis” vadītājai 
Sanitai Tībergai par mājīgajām 
telpām un Saulkrastu novada do
mei par iespēju vecākiem apgūt 
BEA programmu!

Vismīļākie sveicieni mūsu mā

miņām Andai un Madarai ar mei
tiņu piedzimšanu! Māmiņas līdz 
bērniņu dzimšanas brīdim cītīgi 
apmeklēja grupu, Andai mūsu ap
brīna un cieņa, ka viņa turpināja 
apmeklēt nodarbības pēc mazulī
tes ienākšanas  ģimenē! 

Ieteikumi labiem vecākiem:
• Esiet bērnam pozitīvs paraugs.
• Izrādiet mīlestību bez nosa

cījumiem un ļaujiet bērnam ap
zināties, ka viņš tiek cienīts un 
mīlēts.

• Atzīstiet bērna centienus, pū
les un spējas.

• Veidojiet situācijas tā, lai palī
dzētu bērnam piedzīvot panāku
mu izjūtu.

• Esiet mīļi un iejūtīgi, bet no
sakiet arī uzvedības robežas, ko 
konsekventi ievērojiet.

• Pievērsiet uzmanību bērna 
labajai uzvedībai, tas paaugstina 
bērna pašcieņu.

• Veltiet laiku priecīgām no
darbēm kopā ar bērnu, jo, kad 
bērns pieaugs, viņš atcerēsies tie
ši šos brīžus, nevis to, cik kārtīgi 
bija sakārtota istaba vai izgludi
nāta veļa.

Rota Lihačova, Ingūna Feldmane

Interaktīvajās nodarbībās vecāki apguva ne vien teorētiskas zināšanas, bet arī jaunas prasmes, piemēram, 
kā rotaļāties ar bērnu. Foto: I.Feldmane

Sociālajam dienestam jauna vadītāja
Sākot ar 1. februāri, Saulkrastu 
Sociālo dienestu vada 
Kristīne Mozga. 

K.Mozga ir beigusi Zvejniekciema 
vidusskolu, kā arī ieguvusi divas 
augstākās izglītības – absolvējusi 
Latvijas Universitātes Pedagoģi
jas fakultāti un Vadības un sociālā 
darba augstskolu „Attītība”, iegūs
tot sociālā darbinieka specialitā
ti. Saulkrastu Sociālajā dienestā 
K.Mozga strādā kopš 2007. gada. 

Viņa ir precējusies un audzina divus 
mazuļus. Sociālā dienesta vadītājas 
pienākumos ietilpst organizēt palī
dzības sniegšanu pašvaldības trūcī
gajiem un mazaizsargātajiem iedzī
votājiem, plānot sociālo darbu un 
sociālās palīdzības pakalpojumus, 
kā arī citus ar sociālo darbu saistītus 
jautājumus. Par galveno uzdevumu 
un izaicinājumu savā profesionālajā 
darbībā K.Mozga uzskata sociālo 
pakalpojumu pilnveidošanu un at
tīstību dažādām mērķauditorijām.

Aicina mīlēt Tēvzemi un mācīties „Vakarjundu”
Saulkrastu iedzīvotājs Krišjānis 
Dan cītis aicina ikvienu, īpaši 
koru vadītājus un dalībniekus, 
atcerēties Jāņa Norveļa un Le
onīda Breikša dziesmu „Va
karjunda” un to dziedāt latviešu 

tautai nozīmīgās atceres reizēs. 
Dziesma ir veltīta brīvībai, varo
nībai, patriotismam un mīlestī
bai pret Tēvzemi. Dziesmas vārdi 
un mūzikas notis ir pieejamas 
bibliotēkās.



6    Saulkrastu Domes Ziņas
2017. gada februāris

„Animas” un Saulkrastu balsis Austrālijā
Mēs – Saulkrastu jauktais 
koris „Anima” – vēlamies 
pateikt paldies ikvienam, kas 
mums palīdzēja īstenot mūsu 
sapni – savas diriģentes Lauras 
Leontjevas vadībā 2016. gada 
nogalē devāmies uz Austrāliju 
un piedalījāmies Austrālijas 
latviešu 56. Kultūras dienās 
Melburnā.

Dalību sākām atklāšanas koncer
tā – Otrajos Ziemassvētkos dzie
dājām Raimonda Tigula kompo
nēto dziesmu „Dod, Dieviņi”, un 
liels bija mūsu pārsteigums, kad 
uzzinājām, ka solo izpildīs mūsu 
kultūras ministre Dace Melbārde 
ar meitu Dārtu.

Austrālijas latviešu 56. Kul
tūras dienu ietvaros rādījām arī 
mūsu kora un TDA „Līgo” kopī
gi veidoto koncertprogrammu 
„Sirdsbalss”, ko saulkrastieši no
skatījās jau 2016. gada 17. novem
brī. „Sirdsbalsī” realizētas kora 
„Anima” diriģentes Lauras Le
ontjevas un TDA „Līgo” vadītāja 
Jāņa Purviņa idejas. Laura un Jā
nis apvienoja dziesmu ar deju, lai 
arī dziedātāji dejotu un dejotāji 
dziedātu. Koncertprogrammas 
pirmā daļa bija veltīta latviešu 
kopīgo sirdspukstu ritmam, izpil
dot dziesmas un dejas, kas ikkat
ram saistās ar latvietību un mūsu 
kultūru, bet koncertprogrammas 
otrajā daļā tika izdziedāts un iz
dejots Līgo nakts skaistums, ņip
rums, draiskums un maģiskums. 
Dejotāji un dziedātāji apvieno
jās Jāņa Purviņa „Uguns rituāla” 
dejā, Līgo nakts dančos un kon
certprogrammas izskaņā kopīgi 
dziedātajā R.Tigula „Lec, saulīte!” 
ar komponistu pie klavierēm. Uz

vedumā piedalījās mūziķi Kris
taps Krievkalns, Ainis Zavackis 
un Bruno Priekulis. Koncertpro
gramma tika rādīta divas reizes – 
28. decembrī Melburnā un 6. jan
vārī Sidnejā.

Kora „Anima” diriģente Laura 
Leontjeva stāsta: „Esmu ļoti gan
darīta, ka Saulkrastu jauktajam 
korim „Anima” bija iespēja pieda
līties 56. Kultūras dienās Melbur
nā un baudīt lieliski noorganizēto 
latviešu mākslas festivālu Aus
trālijā. Īpašs prieks ir par mūsu 
lielisko sadarbību ar TDA „Līgo” 
un Jāni Purviņu, kā arī mūziķiem 
un komponistu Raimondu Tigu
lu. Mēs kopā radījām skaistu un 
emocionālu koncertprogrammu 
„Sirdsbalss”. Austrālijas daba un 
sastaptie cilvēki mūs ļoti iedves
moja.”

„Anima” piedalījās arī Austrā
lijas latviešu 56. Kultūras dienu 

noslēguma koncertā, dziedot 
gan kopkorī, gan atsevišķi izpil
dot Austrālijas latviešu jaunās 
komponistes Ellas Mačēns radīto 
kompozīciju „Ar Dieviņu”.

Mēs esam pateicīgi Austrālijas 
latviešiem, kuri mūs viesmīlīgi 
uzņēma savās ģimenēs Kultūras 
dienu laikā. Baudījām arī Melbur
nas latviešu saviesīgo dzīvi, pie
daloties „Danču vakarā”, „Deju 
apkūlībās”, sadziedāšanās vakarā 
un kopīgi sagaidot Jauno gadu.

Austrālijas daba ar savu mai
nīgumu mūs gan iedvesmoja, 
gan pārsteidza. Pēkšņā lietusgāze 
ar apjukumu pilsētā, atceltiem 
sabiedriskā transporta reisiem 
un atceltu mēģinājumu, kā arī 
caur jumtu ieplūdušā ūdens dēļ 
sabojāto elektrības sistēmu ie
plānotajā koncerta norises vie
tā lika piekāpties dabas priekšā. 
Tam pretstatā rāms skaistums – 

okeāna krasta ceļš (Great Ocean 
Road) un Sidnejas zilie kalni, kas 
no sākuma slēpās biezā miglā kā 
piens, bet tad pakāpeniski atklāja 
savus eikaliptu eļļas zilgano vir
mojumu plašumus.

Kora prezidents Indriķis Builis 

pēc atgriešanās Latvijā mums vi
siem vēlēja: „Tas bija skaisti! Gla
bājiet siltumu sirdī, sildieties pie 
ikviena skaistā mirkļa, ko esam 
piedzīvojuši.”

Par iespēju kora 15. jubilejas 
gadu noslēgt un sagaidīt kora 
„saldos 16” aiz trejdeviņām jūrām 
sakām īpašu paldies mūsu atbal
stītājiem: Saulkrastu domei un 
pašvaldības aģentūrai „Saulkras
tu Kultūras un sporta centrs”, 
Valsts Kultūrkapitāla fondam, 
SIA „Cenu klubs”, SIA „GP Hol
ding”, SIA „Saulkrastu meži”, da
lībnieku ģimenēm un it visiem, 
kuru siltumu jutām.

Aktīvi turpinām gatavoties 
Dziesmu svētkiem, koncertiem 
un ar prieku pieskandinām 
Saulkrastus!

Gaidām arī jaunus dziedā
tājus – uz noklausīšanos lū
dzam iepriekš pieteikties pa tālr. 
29476381 Alisei.

Dace Baumgarte, 
„Anima”

„Bīnums” – pasaulē, izjūtās, sapņos, gadalaikos, mežā, jūrā...
Saulkrastos notiek jau 7. 
Starptautiskais bērnu un 
jauniešu vizuālās mākslas – 
grafikas un glezniecības 
konkurss „Saules krasts – 
„Brīnums””, ko organizē 
Saulkrastu novada pašvaldības 
aģentūra „Saulkrastu kultūras 
un sporta centrs” sadarbībā ar 
Vidzemes jūrmalas Mūzikas 
un mākslas skolu (VJMMS) 
un Latvijas Mākslas skolu 
skolotāju asociāciju (LMSSA). 

Konkurss „Saules krasts”, VJMMS 
pedagogu iniciēts, aizsākās 2003. 
gadā un notiek ik pārgadu.

Šīgada konkursa tēma – „Brī
nums” – emocionāli uzrunājusi 
700 bērnu un jauniešu no 69 Lat
vijas un Lietuvas mākslas skolām 
un mākslas studijām. Konkursa 
mērķis – rosināt bērnu un jau
niešu radošo domu un fantāzijas 
izpausmes grafikā un glezniecībā, 
pārdomājot un tēlojot „Brīnuma” 
tēmu. Izstādē skatāmi brīnišķīgi 
darbi grafikas tehnikās – linogrie
zumi, pasteļi, monotipijas, tušas, 
flomāsteru u.c. zīmējumi, kā arī 
datorgrafikas darbi, kompozīcijā 
un kolorītā izjusti gleznojumi  – 
akvareļu, guašas, akrila, eļļas krī
tiņu un jauktās tehnikās. Jaunā

kajiem izstādes dalībniekiem ir 
tikai 7 gadi, bet vecākajiem – 16 
gadi. 

Vizuālās mākslas darbus 30. 
janvārī vērtēja starptautiska žū
rija – jaunie Latvijas Mākslas 
akadēmijā (LMA) studējošie māk
slinieki no 15 Eiropas valstīm un 
LMA docente grafiķe Ilze Lībiete, 
tekstilmākslinieks Vitolds Ku
cins, vides mākslinieks, dizaina 
grafiķis Juris Ivanovs, mākslas 
zinātniece Ieva Rosne, glezno
tāja Baiba Apsīte, grafiķe Sofija 
Kurzere (Vācija), tēlniece Kristina 
Pozlerova (Čehija), stikla māk
sliniece Stanislava Prochazkova 

(Čehija), kā arī PA „Saulkrastu 
kultūras un sporta centrs” direk
tore Judīte Krūmiņa.

Laureātu apbalvošanas sarī
kojums 9. februārī pulcēja pilnu 
Zvejniekciema kultūras nama 
zāli – konkursa un izstādes dalīb
nieki, viņu skolotāji, vecāki bija 
mērojuši ceļu no Tukuma, Baldo
nes, Alojas, Smiltenes, Berģiem, 
Jūrmalas, Ādažiem, Inčukalna, 
Ikšķiles, Ķekavas... pat tālās Kār
savas un Liepājas. Visus sveica 
Saulkrastu novada domes priekš
sēdētāja vietnieks Normunds 
Līcis un PA „Saulkrastu kultūras 
un sporta centrs” direktore Judī

te Krūmiņa. Šogad nominācijās 
„Glezniecība” un „Grafika” tika 
apbalvoti 27 autori. Šogad žūrijas 
vienbalsīgs lēmums bija arī par 
konkursa „Grand prix” – to sa
ņēma Berģu Mūzikas un māk slas 
pamatskolas audzēkne Justīne 
Siugale. Tika piešķirti arī vairāki 
speciālie diplomi – tika apbalvo
ti gan Saulkrastu novada domes 
priekšsēdētāja E.Grāvīša izvēlē
tie favorītdarbu autori – Norvile 
Baublīte no Lietuvas, Paņevežu 
Mākslas skolas, Elīna Garance no 
Vidzemes jūrmalas Mūzikas un 
mākslas skolas (VJMMS) –, gan 
priekšsēdētāja vietnieka N.Līča 
izvēlētie favorītdarbu autori – 
Kintija Ilvija Tropa un Evita Blū
ma no VJMMS. 

VJMMS saņēma arī vienu 2. 
vietas diplomu – Līva Miltiņa 
(skolotāja Lilita Rihtere) – un di
vus 3. vietas diplomus – Kristiāna 
Vanaga un Klāvs Vanags (skolo
tāja Rasa Grāmatiņa). Visu dip
lomu dizainā iestrādāts arī katra 
audzēkņa veikums – redzams 
konkursa darbiņš. Tas nozīmē, ka 
apbalvojuma saņēmējs vienmēr 
atcerēsies, tieši par kādu veiku
mu piešķirts diploms! Laureāti 
balvās saņēma skaistas mākslas 
grāmatas, ko varēs izmantot turp

māk, pilnveidojot savu mākslas 
 izglītību.

Savi favorīti izvēlēti un apbal
voti arī no Latvijas Mākslas skolu 
skolotāju asociācijas un Zvejniek
ciema pieaugušo vizuālās māk
slas studijas. Piešķirts arī žūrijas 
speciāldiploms par izcilu mākslas 
tēlu pasaku noskaņās. 

Sarīkojuma otrajā daļā visus ie
priecināja „Zīmējumu teātris” ar 
izrādi „Skaistākā lieta pasaulē” – 
ar sirsnību un atjautību iestudēts 
darbs ar skatītāju aktīvu iesaistī
šanos. Īpašs pārsteigums bija brī
nišķīgās koklētājas Laimas Janso
nes piedalīšanās izrādē. Bērni un 
jaunieši izrādi pabeidza paši – vēl 
ilgi kopīgi aizrautīgi turpinot dar
bu pie milzu zīmējuma.

Jau ierasts, ka sarīkojuma iz
skaņā tiek nosaukta arī nākamā 
konkursa tēma, un tā sasaucas ar 
Latvijas simtgades laiku: „Saules 
krasts – „Manas tautas pasaka””. 
Visi aicināti lasīt savas tautas pa
sakas, pārdomāt, iedziļināties, at
tīstīt idejas radošām ilustrācijām 
2019. gada konkursam! Uz tikša
nos nākamajos konkursos!

Visi darbi apskatāmi izstādē 
kultūras namā „Zvejniekciems”, 
kā arī laureātu atzinības guvušie 
darbi – www.vjmmskola.lv.

Austrālijas latviešu 56. Kultūras dienu atklāšanas koncertā.

Izbraukumā pa Great Ocean Road. Foto: R.Dancis

Mirklis no izrādes „Skaistākā lieta pasaulē”. Foto: D. Gurtiņa



     7Saulkrastu Domes Ziņas
2017. gada februāris

Saulkrastietis – pasaules 
junioru čempions 
kamaniņu sportā
4. un 5. februārī Siguldā 
notika Pasaules čempionāts 
kamaniņu sportā junioriem, 
kur piedalījās Saulkrastu 
novada sportisti: Kristers 
Aparjods, Anda Upīte, Gunars 
Bergs un Edgars Karnītis. 

Lieliski startēja Kristers, izcīnot 
zeltu! Kristers abos braucienos 
uzrādīja labākos rezultātus, at
stājot aiz sevis Niko Gleišeru 
(Austrija) un Maksu Langenhanu 
(Vācija). Starp meitenēm labākais 
rezultāts bija Andai Upītei – 7. 
vieta. Divnieku ekipāža Gunārs 
Bergs/Ralfs Vanzovičs izcīnīja 7. 

vietu. Edgars Karnītis ierindojās 
17. vietā. Komandu sacensībās 
Kristers startēja kopā ar Sigitu 
Bērziņu (Sigulda) un ekipāžu 
Bots/Plūme un izcīnīja 4. vietu. 
Komandai pavisam maz pietrūka 
līdz bronzas medaļai! 

Jāpiebilst, ka Kristers Aparjods 
22. janvārī izcīnīja sudraba me
daļu Oberhofas trasē notiekošajā 
Eiropas čempionātā, kas vienlai
kus bija arī Pasaules kausa posms.

Pašreiz junioru izlase jau ir Vā
cijā un piedalās Junioru Pasaules 
kausā, bet Kristers kopā ar Nacio
nālo izlasi apgūst Korejas olim
pisko trasi.

Augsts sasniegums 
ziemas olimpiskajā festivālā
Ērgļos un Viešūra kalnā no 3. līdz 
5. februārim ar vērienu norisinājās 
Latvijas Skolu ziemas olimpiskais 
festivāls, kura ietvaros divas die
nas vairāk nekā tūkstotis Latvijas 
skolu jauniešu cīnījās par godal
gām astoņos ziemas sporta veidos.

Negaidīti liels dalībnieku skaits 
šogad piedalījās ziemas orientē
šanās sacensībās, kas programmā 
bija iekļautas pirmo reizi festivāla 
vēsturē. Ziemas orientēšanās sa
censībās 2. vietu ieguva Saulkrastu 
vidusskolas 12. klases skolnieks Ul
dis Upītis, zaudējot uzvarētājam ti
kai vienu sekundi 3,4 km distancē.

Dzintra Rēķe, 
Saulkrastu vidusskola

Volejbolistiem gads sācies ar uzvarām
7. un 8. janvārī Zvejniekciema 
vidusskolas meiteņu volejbo
la komanda tika uzaicināta uz 
starptautisku turnīru Igaunijas 
pilsētā Narvā. Šajā turnīrā spē
kiem mērojās sešas komandas no 
Igaunijas, Krievijas un Latvijas. 
Zvejniekciema vidusskolas ko
mandas saliedētība un apņēmība 
sacensību laikā ļāva uzvarēt Talli
nas, Narvas un Krievijas koman
das un ierindoties godpilnajā 3. 
vietā. Zvejniekciema vidusskolas 
komandā spēlēja M.Martinso
ne, A.Jermacāne, E.K.Avramuka, 
U.Ti rule, L.Neimane, E.D.Virse, 
U.T.Viļķele.

Arī Latvijas Volejbola federāci
jas (LVF) Jaunatnes čempionāta 1. 
posma sacensības 21. janvārī Jel
gavā un 24. janvārī Liepājā U15 
un U16 vecuma grupas meite
nēm aizritēja veiksmīgi. Zvej
niekciema vidusskolas meiteņu 
volejbola komandas abās vecuma 
grupās izcīnīja uzvaras ar rezul
tātu 3:0, pārspējot Jelgavas nova
da un Cēsu pilsētas sporta skolas 
komandas, kā arī Liepājas un Tal
su novada sporta skolas koman
das. Komandās spēlēja E.K.Av
ra mu ka, U.Tirule, L.Neimane, 
E.D.Virse, U.T.Viļķele, S.Pastare, 
L.Jermacāne. 

29. janvārī LVF Jaunatnes 
čempionāta 1. posma sacensī
bas U15 grupas zēniem noti
ka Zvejniekciema vidusskolā, 
mūsu skolas zēnu komanda ie
guva 1. vietu. Komandā spēlēja 
J.Jurkevics, A.Jansens, R.Šauriņš, 
M.Kursišs, M.Baltais, A.Skrīvelis, 
R.Sergejevs. 

Janvārī volejbola sacensības 
notika arī Pierīgas novadu skolu 
grupā. Šajās sacensībās, kas noti
ka 24. janvārī Ādažos, par kausu 
un medaļām cīnījās četru Pierīgas 

skolu A vecuma grupas meiteņu 
komandas. Spēles gaitā tiesne
šiem bija iespēja pārliecināties 
par spēlētāju augsto meistarību 
un fizisko sagatavotību. Zvejniek
ciema vidusskolas komanda pār
spēja Mārupes un Ādažu Brīvās 
Valdorfa skolas komandas, bet 
zaudēja Ādažu vidusskolas jau
nietēm, izcīnot godpilno 2. vietu. 
Komandā spēlēja M.Martinso
ne, S.S.Umbraško, A.Jermacāne, 
L.Jermacāne, L.Viņa, S.Pastare. 

31. janvārī sešu Pierīgas no

vadu skolu volejbola sacensībās 
piedalījās Zvejniekciema vidus
skolas B vecuma grupas zēnu 
komanda, iegūstot 1. vietu. Spē
les notika divās apakšgrupās. 
Zvejniekciema vidusskolas zēnu 
komanda savā apakšgrupā veik
smīgi izcīnīja divas uzvaras, pār
spējot Krimuldas vidusskolas un 
Ādažu Brīvās Valdorfa skolas ko
mandas, bet spēles pusfinālā tika 
gūta uzvara pār Jaunmārupes pa
matskolas komandu. Izšķirošajā 
finālspēlē Zvejniekciema vidus

skolas B vecuma grupas zēnu ko
manda cīnījās ar Siguldas Valsts 
ģimnāzijas komandu, gūstot 
uzvaru. Rezultātā iegūts kauss 
un medaļas. Komandā spēlēja 
J.Jurkevics, A.Jansens, R.Šauriņš, 
M.Kursišs, M.Baltais, A.Skrīvelis, 
R.Sergejevs, R.Cekarevs, A.T.Tur
kupols. 

Ceram, ka uzvaras tiks gūtas 
visa gada garumā! 

Dzidra Dulpiņa, 
Zvejniekciema vidusskola

U.Upītis ieguva augsto 2. vietu ziemas orientēšanās sacensībās. 
Foto: T.Kosmačeva

U-16 vecuma grupas meiteņu volejbola komandai 1. vieta Jaunatnes 
čempionātā.

B vecuma grupas zēni un skolotāja Dz.Dulpiņa. Foto: no Zvejniekciema 
vidusskolas arhīva

Tuvojas „Vidzemes uzņēmēju dienas 2017”
Tuvojoties pavasarim, sākas 
gatavošanās „Vidzemes 
uzņēmēju dienām 2017” – gada 
lielākajam uzņēmējdarbības 
pasākumam reģionā, kas šogad 
19. un 20. maijā norisināsies 
Valmieras centrā jau 20. 
gadu. Katru gadu izstādei tiek 
noteikta īpaša tematika, un 
2017.  gadā tā būs „Uzņēmējs – 
Vidzemes lepnums”.

„Vidzemes uzņēmēju dienas” ir 
izstāde, kurā aicināti piedalīties 
dažādu nozaru uzņēmumi, pa
kalpojumu sniedzēji, profesionā
lās izglītības iestādes, amatnieki, 
mājražotāji un citi interesenti. Tā 
ir iespēja demonstrēt jaunos pro
duktus un pakalpojumus, savus 
sasniegumus.   

„Vidzemes Uzņēmēju dienas 
2017” izstāde ir daudzveidīga, tās 

laikā būs iespēja apmeklēt Vid
zemes novadu „sētas”, saņemt 
informāciju par finanšu, apdro
šināšanas pakalpojumiem, izglī
tības iestāžu piedāvājumu, kā arī 
aplūkot un iegādāties tehnikas 
un būvniecības jaunumus, preces 
mājai un dārzam, amatnieku un 
mājražotāju ražoto produkciju.

Pasākuma ietvaros, kā ierasts, 
notiek dažādas aktivitātes, kas 
ir interesantas gan lielajiem, gan 
mazajiem pasākuma dalībnie
kiem un apmeklētājiem.

Aicinām piedalīties izstādē un 
pēc iespējas daudzveidīgāk iepa
zīstināt ar savu ražoto produktu 
un pakalpojumu klāstu!

Pieteikšanās dalībai izstādē 
līdz 2017. gada 31. martam, pie
teikumus sūtīt uz epastu valmie-
ra@chamber.lv, faksu 64281214 vai 
iesniegt personīgi Latvijas Tirdz

niecības un rūpniecības kameras 
Vidzemes nodaļā Stacijas ielā 
26, Valmierā. Plašāka informā
cija pieejama, zvanot pa tālruni 
20264530. Aktuālā informācija, 
kā arī pieteikums–līgums pie
ejams mājas lapā www.vidzemes-
izstade.lv.

„Vidzemes uzņēmēju dienas” 
organizē Latvijas Tirdzniecības 
un rūpniecības kameras (LTRK) 
Vidzemes nodaļa sadarbībā ar 
Valmieras pilsētas pašvaldību, 
piesaistot Vidzemes plānošanas 
reģionu.

„Vidzemes uzņēmēju dienas” 
ir vienīgais šāda veida pasākums 
reģionā, kas norit jau divdesmito 
gadu pēc kārtas, nezaudējot savu 
popularitāti nedz tirgotāju, nedz 
apmeklētāju vidū.  

Uz tikšanos „Vidzemes uzņē
mēju dienās 2017”!
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Kad idejas un ieceres pārtop darbos 
Pirms mazliet vairāk nekā gada vēl visi braucām iepirkties 
uz tirgu, kuru par tādu bija grūti nodēvēt – pussabrukušas 
būdas, daži tirdzniecības galdi ar nenosakāmas izcelsmes 
dārzeņiem un augļiem. No vietējo pensionāru dārziņiem, 
kā viens otrs mēģināja iegalvot, noteikti tie nebija nākuši. 
Apkārtne ap tirdziņu – nekopta un neaprūpēta. Vienīgi 
pavasaros gan te viss krāšņi atdzīvojās, jo sabrauca puķu 
stādu tirgotāji.
 Paklīda runas, ka tirgu slēgs un cels jaunu veikalu. Dažs 
labs atkal rūca: vai tad Saulkrastos veikalu nepietiek? 
Pavasarī puķu stādu tirgotāji pārcēlās pretī bijušajam tirgum 
uzceltajās nojumēs un laukumā sākās būvdarbi. Rudenī uz 
jaunā „Elvi” veikala atklāšanu sanāca tik daudz cilvēku, ka 
visi uzreiz nemaz nevarēja tajā tikt iekšā.
Glīti uzceltajā ēkā tagad ir vieta gan precei, gan pircējiem. 
Apkārtne sakārtota, āra laukums nobruģēts, izveidota ērta 
autostāvvieta. Cilvēki ar vēl vienu labiekārtotu Saulkrastu 
stūrīti ir apmierināti un jau aizmirsuši, kā te bija pirms neilga 
laika.
Tieši par to arī runājam, aizsākot sarunu ar Saulkrastu 
domes priekšsēdētāju Ervīnu Grāvīti un viņa vietnieku 
Normundu Līci. Par to, kā šogad novadā saimniekosim, 
lai cilvēkiem patiktu te dzīvot un ciemiņiem baudīt mūsu 
viesmīlību un dabas pievilcību.

- Pirms diviem gadiem runā-
jām, ka Saulkrastos ir vairākas 
vietas, kas nedara godu. Viena 
bija šis tirgus, otra – nodegušais 
kinoteātris. Pagājušajā gadā tās 
abas pārvērtušās līdz nepazīša-
nai. Kā to izdevās panākt tik īsā 
laikā?

E.Grāvītis: Vecais kinoteātris 
bija īsts grausts, par to saņēmām 
pārmetumus jau ilgāku lai
ku. Sākām mudināt īpašnieku 
šo vietu sakārtot, un beidzot 
to izdevās paveikt. Te uzcelts 
jauns „Top” zīmola veikals. 
Ienācis konkurents jau esošajām 
tirdzniecības vietām. Tas ir labi, 
jo cilvēkiem ir izvēle, kurā veikalā 
iepirkties. Apkārtne arī nobruģē
ta un apzaļumota. 

Tas pats notika ar bijušo tir
gus laukumu, kur tagad ir jaunais 
„Elvi” veikals. Sākumā jau vien
mēr ir neliela burkšķēšana, bet, 
kad iedzīvotāji ierauga pārvērtī
bas, viss nostājas savās vietās. Iz
rādās, ka arī veikalu Saulkrastos 
nav par daudz, jo cilvēku skaits 
pieaug un vasaras mēnešos palie
linās pat vairākkārt.

N.Līcis: Savukārt Raiņa ielā 
7 veikals no ierastajām telpām 
pārcēlies uz citām, lai atbrīvotu 
vietu jauniešu centra izveidei. Šis 
projekts tapis ar Šveices atbal
stu. Jau ilgāku laiku domājām, 
kā mūsu jauniešiem piedāvāt 
vairāk iespēju, kā viņus aktīvāk 
iesaistīt Saulkrastu sabiedriskajā 
dzīvē. Vispirms bija jāatrod vieta, 
kur pulcēties. Tagad telpas at
rastas un atklātas, notiek esošās 
struktūras reorganizācija un tiek 
veidota Jauniešu māja. Tiek me
klēts jauns darbinieks, kas varētu 
ar jauniešiem strādāt. Tas pa
tiešām ir nozīmīgs projekts Saul
krastiem.

Otrajā stāvā, tāpat kā līdz šim, 
būs bibliotēka. Pirmajā saimnie
kos dažāda vecuma bērni un jau
nieši, organizējot pasākumus, di
skutējot un apgūstot prasmes un 
iemaņas, kuras nepiedāvā skola. 
Ik gadu jaunieši vēlēs savu domi. 
Jauniešu domes darbā tiks aicinā

ti jaunie cilvēki no Zvejniekciema 
un Saulkrastu vidusskolas, mūsu 
studenti, kas mācās augstskolās, 
kā arī tie, kas jau strādā un dzīvo 
šeit. Viņi būs tie, kas plānos jau
niešu dzīvi novadā. Paši izlems, 
kas viņiem ir nepieciešams un 
kas interesē. Realizēs dažādus 
projektus, sadarbībā ar Jauniešu 
mājas vadītāju piedalīsies dažā
dos konkursos Latvijā un ārpus 
tās, arī ERASMUS tālākizglītības 
konkursos ar iespēju mācīties 
ārzemēs. Meklēs sadarbības part
nerus citās valstīs. Līdz šim jau
nieši nebija noformulējuši savu 
viedokli, ko viņi vēlētos redzēt 
novadā sporta jomā, kultūrā, iz
klaidē. Kādus pasākumus orga
nizēt, kādus pulciņus, nodarbības 
apmeklēt, ko labiekārtot pilsētā. 

Mūsu novadā dzīvo ļoti intere
santi un dažādās jomās strādājoši 
cilvēki: mediķi, mūziķi, inženieri 
un arhitekti, uzņēmēji, galdnieki, 
automehāniķi, politiķi, dažādu 
jomu mākslinieki. Viņus aicinā
sim uz Jauniešu māju, lai ne
formālā gaisotnē pie tējas tases 
varētu notikt sarunas un dis
kusijas. Tas palīdzētu jauniešiem 
sava dzīves ceļa izvēlē. Intere
santas varētu būt dažādas vik
torīnas un konkursi, piemēram, 
kā televīzijā notiek „Gudrs un 
vēl gudrāks”, tos noorganizēt 
palīdzētu mūsu augstskolās 
dažādās specialitātēs studējošie 
saulkrastieši.

Sadarbosimies ar jauno RTU 
Dizaina fabrikas laboratoriju, 
lai parādītu un jau laikus iein
teresētu jauniešus apgūt ne
pieciešamos mācību priekšme
tus, kā arī izveidotu Saulkrastos 
savu tehnoloģiju centru, kurā ap
gūt programmēšanu, radio, auto, 
lidmodelismu un citas jauniešus 
interesējošas lietas. Šajā interešu 
izglītībā noteikti vajadzētu ie
saistīties abu mūsu skolu sko
lotājiem.

E.G.: Pēdējos gados ļoti daudz 
domājam tieši par mūsu jauno 
paaudzi. Tiek pilnveidotas spor
ta būves pie Zvejniekciema un 

Saulkrastu vidusskolas. Šajos 
projektos ieguldīts gan valsts at
balsts, gan arī mūsu pašu budže
ta līdzekļi. Laukumi vienmēr ir 
bērnu pilni. Vasarā tur spēlē bum
bu, ziemā uzlējām ledu un varēja 
slidot. Te notika arī hokeja čem
pionāts. Jauniešiem šādi sporta 
laukumi ir ļoti vajadzīgi, jo tas 
nodrošina fiziskās aktivitātes un 
darbošanos. Tad viņi vairs neklīst 
pa kāpām, darot muļķības, bet 
pulcējas šajos sporta laukumos. 
Pie Saulkrastu vidusskolas ir 
izveidots skriešanas celiņš, no
asfaltēts strītbola un tautas 
bumbas laukums. Šajā pavasarī 
plānojam atjaunot futbola lauku
ma zālienu. Būs patīkami spēlēt 
bumbu sakārtotā un apgaismotā 
vietā.

N.L.: Pērn Zvejniekciema 
stadionā notika interesants 
pasākums, kur varēja piedalīties 
dažāda vecuma iedzīvotāji: gan 
skolēni, gan cienījami senio
ri. Tur bija iespēja sev vēlamā 
laikā atnākt un pārbaudīt spējas 
skriešanā un lēkšanā. Labākie 
saņēma balvas. Atsaucība bija 
liela. Dažs labs pēc daudziem ga
diem atcerējās, kā tas ir – skriet, 
piedalīties tāllēkšanā.

Mūsu aģentūra par stadiona 
apsaimniekotāju pieņēmusi dar
bā jaunu puisi – Ingmāru Vaide

ru. Viņam pašam patīk sportot, 
un viņš ir ieviesis virkni jaunu 
sportisku aktivitāšu. 

- Dzīve kļūst interesantāka, 
meklējot un atrodot tieši katrai 
vietai raksturīgo un savdabīgo. 
Tas vilina ne tikai pašmāju cil-
vēkus, bet arī daudzos pilsētas 
viesus. Vai pērn izdevies ko tādu 
atrast un iedibināt?

N.L.: Vasarā notika pirmie 
Luču svētki. Carnikava lepojas 
ar nēģiem, mēs – ar izslavēta
jiem Saulkrastu lucīšiem. Šā
dus svētkus gan nevar pārvērst 
lielos masu pasākumos. Tā īstā 
noskaņa un aromāts sasniedzams 
vien zvejnieku sētas robežās. Pērn 
svētku rīkošana iekrita tieši lielās 
vētras laikā, kad naktī vējš lauza 
kokus un visu grāva. Taču cilvē
ki nenobijās un no rīta brauca 
uz svētkiem. Kopā tīrīja lučus, 
kūpināja un cienājās. Spēlēja 
lauku kapela, un pēc kārtīgas 
izēšanās varēja izlocīt kājas dejā. 
Bet vīri, iedzēruši kārtīgu mies
tiņu, iemēģināja roku tradicionā
lajās zvejnieku sacensībās. Svētki 
izdevās, un tos turpināsim atkal 

kā Saulkrastu tradīciju.
 Mēs taču dzīvojam pie jūras, 

tepat ir arī Skultes osta, kas 
pakāpeniski attīstās. Tieši te 
plānojam izbūvēt jaunas un re
konstruēt esošās piestātnes, lai 
var pietauvoties gan kuģīši, gan 
arī jahtas un iedzīvotājiem būtu 
vieta, kur savas laivas nolaist 
ūdenī. Varbūt ar laiku ostas tu
vumā izveidosies kāda ēstuve, kur 
varēs baudīt zivju ēdienus. Tas 
būtu liels ieguvums. Ostas ir pie
vilkšanas  magnētobjekts jebku
ram, kas pie jūras nedzīvo. Cilvēki 
labprāt atbrauc paskatīties, pa
vadīt laiku pie ūdens un, ja iespē
jams, dodas izbraukumā jūrā. Te 
vajadzētu ierīkot arī skatu torni, 
lai varētu skatīt ostu un novadu 
no augšas. 

E.G.: Jau šodien daudzas jahtas 
Skultes ostā dodas uz ziemas 
guļu, lai vasarā kuģotu pa līci un 
Baltijas jūru. Varbūt starp tām, 
kas piestāj šajā vietā, būs kāda, kas 
vēlēsies piedāvāt izklaides brau
cienus mūsu viesiem. Pieslēgties 
nelielam biznesam.

Patlaban ostā veiksmīgi at
tīstās biznesa struktūras. Ļoti 
svarīga šajā izaugsmē ir tieši 
privātā iniciatīva. Ostas pārvalde 
no savas puses domā par krasta 
stiprinājumu, par mehānismiem 
laivu nolaišanai ūdenī. Privātais 
iznomātājs būvē jahtu piestātni 
saimnieciskā kārtā par saviem 
līdzekļiem. Visam šim komplek
sajam pasākumam noslēdzoties, 
veidotos promenāde no gājēju 
tiltiņa pie Zvejniekciema kultūras 
nama līdz pat ostas pārvaldes 
ēkai. Tas tāds lielāks darbs turp
mākajiem 3–4 gadiem.

N.L.: Viena liela daļa naudas, 
ko pašvaldība iegulda infrastruk
tūrā, varbūt paliek nepamanīta. 
Ielu apgaismojums, meliorācija, 
novadgrāvju uzturēšana – tur aiz
iet apjomīgi līdzekļi. Jau ceturto 
gadu cīnāmies ar deviņdesmito 
gadu privatizācijas un denaciona
lizācijas sekām, kad īpašumi tika 
atgūti, bet vienlaikus sistēmas 
nojauktas un aizbērtas. Tagad 
tuvojas laiks, kad ūdens burtiskā 
nozīmē sāk smelties mutē. Soli pa 
solim tiek realizēti meliorācijas 
sistēmu atjaunošanas projekti. 
Problēma ir tā, ka trūkst labu šīs 
jomas speciālistu.

E.G.: Visvairāk līdzekļu jau 
nepieciešams tieši ikdienišķiem 
izdevumiem. Pagājušajā gadā 
visvairāk naudas tika ieguldīts 
izglītības iestādēs. Bērnudārzā vi
sas grupiņas ir skaisti izremontē
tas. Vēl palikušas dažas „astītes”, 
kas būs jāpievelk šogad. Zvejniek
ciema un Saulkrastu vidusskolā 
modernizēti mācību kabineti, 
iegādāta jauna tehnika, kas ne
pieciešama mācību vielas apguvē.

Valstī krīze it kā beigusies, 
taču ceļu uzturēšanai valsts no
virza tikpat, cik grūtajos laikos. 
Daudzām pašvaldībām līdzekļus 
šai jomai piešķir no Eiropas nau
das, mums jāķeras pie pašvaldī
bas maciņa. Šobrīd situācija ir 
tāda, ka 1/3 finansējuma ir valsts, 
bet 2/3 – pašvaldības nauda. 

Mūsu apsaimniekojamā platība, 
pārņemot veco Tallinas šoseju, 
krietni pieaugusi, un palielinā
jušies arī izdevumi, jo tagad tā ir 
pilsētas iekšējā iela.

- Jūs tikko esat saplānojuši 
Saulkrastu novada budžetu 
2017. gadam. Vai šogad naudas 
būs vairāk un visam iecerētajam 
pietiks?

E.G.: Naudas nav diži vairāk, 
taču neliels pieaugums tomēr 
parādījies. Uz iedzīvotāju ienāku
ma nodokļa rēķina, kas plānots 
370 000 eiro apjomā. Šogad 
pašvaldību izlīdzināšanas fondā 
Saulkrastu novadam jāiemaksā 
44 997 eiro vairāk nekā 2016.
gadā. Salīdzinot ar 2014. gadu, 
pieaudzis divas reizes. 

Mums joprojām sava ieņemtā 
nauda, ko maksā mūsu iedzīvotā
ji, ir jāatdod citu pašvaldību uz
turēšanai. Gadiem mēs par to 
runājam, taču netiekam sadzirdē
ti. Saprotu, ja mums atņemtā 
nauda aizietu trūcīgu pašvaldī
bu atbalstam, bet diemžēl no tās 
tiek arī tām, kas var celt greznas 
koncertzāles, baseinus un uzturēt 
profesionālas sporta komandas. 
Tā ir liela netaisnība, kas jāiznes  
mūsu cilvēkiem.

Daudzi jau nezina, ka Pierī
gas pašvaldības tāpēc ir spiestas 
aizņemties naudu, lai nodrošinātu 
saviem iedzīvotājiem normālus 
pakalpojumus. Cilvēki Saulkras
tos maksā lielus nodokļus un 
ir sašutuši, ka jābrauc pa slik
tām ielām. Bet aizņemoties mēs 
audzējam valsts kopējo parādu. 

N.L.: Mūsu īpašumu vērtību 
nosaka tas, cik labiekārtota ir 
to apkārtne, – kāda iela ved gar 
māju, vai ir asfaltēta, vai ir ap
gaismojums, vai mājai ir cen
tralizētais pilsētas ūdensvads un 
kanalizācija. Ja tā visa nav, cilvēks, 
saņemot nodokļa paziņojumu, ir 
sašutis: par ko jāmaksā tik lieli 
nodokļi? It kā par labo vietu, taču 
nesakārtotā infrastruktūra vērtī
bu velk lejā. Ja saulkrastietis zina, 
ka maksājums paliek pašvaldībā, 
ir cita attieksme, bet, ja aiziet 
kopējā kasē, paliek rūgtums un 
aizvainojums.

Piedalāmies Nekustamā īpašu
ma nodokļa likuma izmaiņas 
komisijā, lai pasargātu mūsu 
iedzīvotājus no nodokļu kāpuma. 
Jāpiedāvā atvieglojumi novadā 
deklarētajiem iedzīvotājiem. Ab
surds, ka pašvaldība drīkst regulēt 
nodokļa apmēru un piemērot at
laides, tikai jāatceras, ka izlīdzi
nāšanas fondā jāmaksā no pilnās 
summas. Tas nozīmē, ka tai nau
dai kopsummā ir jābūt.

E.G.: Esam jau teikuši, ka 
Saulkrastos jāmaksā nekustamā 
īpašuma nodoklis tikpat, cik 
Rēzeknē un Jēkabpilī kopā. Vai tā 
zemes sauja pie mums ir dārgāka 
nekā Latgalē? Negribētos piedzī
vot situāciju, ka cilvēkiem jāiet 
projām no Saulkrastiem, jo vairs 
nespēj samaksāt nodokļus par 
savu ģimenes māju. Īpaši smagi 
nodokļu slogu izjūt uzņēmēji, kas 
darbojas Saulkrastos. Tūrisma 
pakalpojumu sniedzēji, kafejnī

E.Grāvītis: „Saprotu, 
ja mums atņemtā 

nauda aizietu trūcīgu 
pašvaldību atbalstam, 
bet diemžēl no tās tiek 

arī tām, kas var celt 
greznas koncertzāles, 
baseinus un uzturēt 
profesionālas sporta 
komandas. Tā ir liela 

netaisnība, kas jāiznes 
mūsu cilvēkiem.”
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cu un viesnīcu īpašnieki. Viņiem 
būtiskākā peļņa ir tikai vasaras 
laikā. Lai strādātu arī nesezonā, 
vajag lielus papildu ieguldījumus.

Neskatoties uz sarežģīju miem, 
uzņēmējdarbība Saulkrastos pa
mazām attīstās. Par to liecina šo 
divu lielveikalu atvēršana. Ir at
vērti arī vairāki mazie veikaliņi 
un kafejnīcas, neliels spa salons. 
Virzība nav pesimistiska.

Daudzi jau nezina, ka Saulkras
tos ir arī ražotnes. „Skultes kar
tons” ražo gofrēto kartonu, Kuģu 
būvētavas filiālē strādā daudz 
cilvēku, te top alumīnija kuģu 
karkasi, „Saulkrastu meži” aktīvi 
darbojas, zvejniecība pagājuša
jā gadā nodeva lietošanai jaunu 
saldētavu, tagad celšot vēl vienu, 
„Bindera” darbnīcas, „Neibādes 
logi”. 

Tagad parādās cita problēma – 
trūkst darba roku. Vienā uzņē
mumā vesela brigāde braucot no 
Mērsraga. Pie mums bezdarbs ir 
tikai 4% robežās, kas faktiski tiek 
uzskatīts par dīkdieņu un slaistu 
procentu, jo šie cilvēki nekad nav 
strādājuši un nestrādās. Taču liela 
daļa mūsu cilvēku brauc darbā uz 

Rīgu, citi atkal dodas pie mums. 
Ar laiku algas arī šeit nāksies 
pacelt, un tad varbūt tie Rīgas 
peļņā braucēji paliks strādāt pašu 
pilsētā.

N.L.: Iepriecina, ka mūsu 
uzņēmēji kļuvuši aktīvi. Ak
tīvi rīkojas Uzņēmēju padome, 
nāk uz pašvaldību ne tikai ar 
prasībām, bet arī idejām. Viena 
no tādām ir doma par uzņēmēj
darbības biroja centra – inkuba
tora radīšanu Saulkrastos, kas 
dotu iespēju vienā adresē dau
dzus uzņēmējus pulcināt zem 
viena jumta, strādāt attālināti, 
algojot kopīgu sekretāri un 
izmantojot kopīgu biroju 
tehniku. Šāda kopēja darbošanās 
būtu ērta, radītu jaunas darba 
vie tas, veicinātu jaunu uzņēmu
mu rašanos Saulkrastos. 

Tikko  visi Saulkrastu uzņēmē
ji satikās kopā ballē. Tā notika 
jau otro gadu, un šoreiz kultūras 
namā „Zvejniekciems”. Tā kā 
tas tikko nosvinējis 60 gadus, 
tad ļoti zīmīgi bija demonstrētie 
vēsturiskie dokumentālie kadri 
par Zvejniekciema tapšanu un 
tagadējām uzņēmēju, arī jauniešu 

aktivitātēm, kas ļaus novadam at
dzimt un atjaunoties. 

- Pirms nedēļas pie mums 
atbrauca ciemiņi, kuri nebija 
redzējuši Balto kāpu. Aizvedām 
parādīt, lai papriecājas par 
skaisto dabas veidojumu. Taču 
viņus visvairāk pārsteidza un 
iepriecināja tieši interesantie 
vides objekti un sakoptība.

N.L.: Balto kāpu katru gadu 
apmeklē simtiem interesentu. Te 
cilvēki brauc, fotografējas, notiek 
laulību ceremonijas. 

Esam iesaistījušies LIFE+ pro
jektā. Tās ietvaros tika izveidoti 
uzrunājoši un izglītojoši vides 
objekti. Ieejot pa stilizētajiem 
vārtiem, kas simbolizē Balto 
kāpu, cilvēks nokļūst pasaulē, 
kas ir draudzīga, uzrunājoša un 
vienlaikus saudzējama. Īpaši 
interesanti te noteikti ir bērniem, 
jo uz soliņiem tos sagaida ežu 

mamma Frīda ar saviem diendusā 
guļošajiem ezēniem, zaķis Fredis, 
kukaiņu taka un lielā klausīšanās 
taure, kas ļauj ieklausīties jūras 
valodā. To visu mums veidojis 
mākslinieks, Purvīša balvas lau
reāts, Ivars Drulle. Tomēr ārkārtī
gi sāpīgs ir labierīcību jautājums, 
tāpēc divu gadu laikā noteikti 
jāatjauno tualete. Tā kā cauri 

kāpām iet Saulrieta taka, meklē
sim iespēju to labiekārtot līdz 
Saules laukumam, pašā Saulkras
tu centrā.

Lai mūsu pilsētu padarītu 
pievilcīgāku un interesantāku, 
lielas pārmaiņas plānojam arī 
Saulkrastu stacijas un Bīriņu ielas 
rajonā.  Tur iecerēta spa viesnīca 
ar baseinu, iela dažādām svētku 
norisēm, dažāda veida gadatir
giem, gleznu izstādēm, lai pasā
kumu laikā nebūtu jāslēdz Aina
žu iela. Šī iela dos grūdienu visa 
centra attīstībai. Cilvēkiem būs 
ērti, viņi uz Saulkrastiem varēs 
atbraukt arī ar vilcienu, izīrēt ve
losipēdu, skrituļot. Teritorija pa
kāpeniski veidosies kā mežaparks 
ar daudziem celiņiem un taciņām. 
Tur jaunieši varētu netraucēti 
traukties gan ar riteņiem, gan ar 
skrituļslidām. Cerams, ka rudenī 
varēs izsludināt iepirkumu par 
ielu būvniecību. 

E.G.: Izskatās, ka 2017. gads 
mums paies projektēšanas un 
būvniecības iepirkumu zīmē, jo 
būs jārealizē vairāki ES projek
ti. Paredzēta ēkas Raiņa ielā 7 
siltināšana. Šī māja atrodas pašā 
Saulkrastu centrā un pēc fasādes 
sakārtošanas iegūs modernu un 
pievilcīgu veidolu. Ielu izbūve vai 
atjaunošana notiks Bīriņu, Pirmā, 
Akācijas, Svētku, Upes, Ostas, 
Melnsila ielā un Jūras prospektā. 
Ļoti apjomīgs ieguldījums. Tiks 
mainīts segums, apgaismojums, 
ietves. Tur paredzēti darbi 2018. 
un 2019. gadā.

N.L.: Lielas pārmaiņas sagaida 
Neibādes parku un mūsu estrādi. 
Arī tur plānots ieguldīt Eiropas 
Savienības finansējumu. Kopā 
ar citām piejūras pašvaldībām 
piedalāmies projektā „Vienotā 
dabas un kultūras mantojuma 
saglabāšana Vidzemes piekrastē”. 
Pārbūvēsim un labiekārtosim es

trādi un arī skatītāju sēdvietas, 
lai pasākumos apmeklētāji un 
mākslinieki justos ērti un varētu 
baudīt koncertus, teātrus un ap
kārtējo dabu.

Šogad uzsāksim projektēšanu 
mūsu kultūras nama „Zvejniek
ciems” iekštelpu pārbūvei. Izvei
dosim arī ieejas kāpnes, lai tās 
atbilstu ēkas kopējam veidolam. 
Šim projektam ceram piesaistīt 
papildus vēl arī valsts līdzekļus, jo 
tas ir visai Latvijai nozīmīgs ob
jekts, to radījusi izcilā arhitekte 
Marta Staņa.

- Pēc dažiem mēnešiem atkal 
klāt vasara un visi gaidīs izci-
los Saulkrastu svētkus, kas līdz 
vēlam rudenim pieskandina 
pilsētu.  Vai šogad atkal sāksim 
ar ieripošanu vasarā?

N.L.: Protams. Tā jau kļuvu
si par labu tradīciju, kad lieli un 
mazi ar saviem braucamajiem 
dodas cauri pilsētai pretī vasarai. 
Bet vēl, pirms ļausimies šim jau
kajam pasākumam, mūs martā 
gaida deju kolektīvu sadancošana 
festivālā „Sasala jūrīna”. Jūnijā 
svinēsim Luču svētkus, bet jūlija 
pirmajās dienās savas pilsētas 
svētkus, pēc tam 20 gadu jubile
jā dosimies uz Saulkrastu džeza 
festivālu, baudīsim koncertus 
„Jaunie mūziķi Saulkrastiem”. 
Visus kultūras pasākumus pat 
grūti uzskaitīt. Vasara būs rai
ba un interesanta. Atliek tikai 
ielūkoties mūsu Kultūras un 
sporta aģentūras pasākumu 
piedāvājumā.

E.G.: Šīs un arī citas aktivitātes 
aicina cilvēkus ārā no ikdienības. 
Pievienoties un būt kopā. Mēs 
esam aizvien pratuši draudzīgi 
sadzīvot savā starpā un viesmīlīgi 
uzņemt arī ciemiņus. Lai mums 
visiem veicas!

Dzidra Smiltēna

N.Līcis: „Iepriecina, ka 
mūsu uzņēmēji kļuvuši 

aktīvi. Aktīvi rīkojas 
Uzņēmēju padome, nāk 

uz pašvaldību ne tikai ar 
prasībām, bet arī idejām. 
Viena no tādām ir doma 

par uzņēmējdarbības 
biroja centra – 

inkubatora radīšanu 
Saulkrastos.”

Budžetu
iestāžu

ieņēmumi 
308 144 Valsts budžetu

transferti 
774 174 

Nenodokļu
ieņēmumi 
176 458

Pašvaldības
budžetu
 transferti
283 850

Ieņēmumi
no īpašumu
pārdošanas 

105 000

Atlikums
1 040 079

Aizņēmumi
113 273 Nodokļu

ieņēmumi
5 752 415

67%1%

12%

1%

2%

3%
10%

4%

 Ieņēmumi
8 553 393

Saulkrastu novada pašvaldības
2017. gada ieņēmumu struktūra EUR

Vispārējie
vadības dienesti

1 622 241

Sabiedriskā
kārtība un

drošība
370 666

Ekonomiskā
darbība

852 777

Vides
aizsardzība

48 968

Teritoriju un mājokļu
apsaimniekošana

888 838
Atpūta un kultūra

842 243

Izglītība
2 369 233

Sociālā aizsardzība
928 196

Ilgtermiņa
aizņēmumu atmaksa

600 231

Ieguldījums
PSIA ”Saulkrastu slimnīca”

30 000

19%

4%

10%

0.5%

10%

10%

28%

11%

7%
0.5%

Izdevumi
8 553 393

Saulkrastu novada pašvaldības
2017. gada izdevumu sadalījums EUR

Pārskaitījums pašvaldību
izlīdzināšanas fondā 

Pieaugums 42.1%

464 512 €

659 966 €

2015. gadā 2017. gadā
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Saulkrastu novada domes 25. janvāra sēdes Nr.1 lēmumi
Sēdē piedalās deputāti E.Grāvītis, 
N.Līcis, L.Vaidere, S.Osīte, A.Apar
jode, S.Ancāne, M.Kišuro, I.Žu kovs, 
B.Veide, A.Deniškāne, G.Lāčau
niece, G.Zonbergs, A.Si lav nieks, 
J.Grabčiks.

Par zemes vienības atdalīšanu, 
jauna īpašuma izveidošanu, 
 adreses piešķiršanu un lietoša-
nas mērķa noteikšanu
1. Atļaut sadalīt nekustamo īpašu
mu ,,Jauntimmāji’’, Zvejniekciems, 
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu 
novads, izveidojot divus jaunus 
nekustamos īpašumus.
2. Piešķirt zemes vienībai adresi 
,,Jūras Timmāji’’, Zvejniekciems, 
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu 
novads, nosakot zemes lietošanas 
mērķi – individuālo dzīvojamo 
māju apbūves zeme.
3. Zemes vienībai, ēkām un būvēm 
atstāt adresi ,,Jauntimmāji’’, Zvej
niekciems, Saulkrastu pagasts, 
Saulkrastu novads, nosakot dalīto 
zemes lietošanas mērķi – indivi
duālo dzīvojamo māju apbūves 
zeme, platība 0,12 ha, zeme, uz ku
ras galvenā saimnieciskā darbība 
ir lauksaimniecība, platība 1,18 ha.

Par nekustamā īpašuma lietoša-
nas mērķa noteikšanu
Noteikt zemes īpašuma Kāpu iela 
8, Saulkrasti, Saulkrastu novads, ze
mes vienības daļai ar platību 0,0512 
ha lietošanas mērķi: individuālo 
dzīvojamo māju apbūves zeme.

Par dalību projektu konkursā
1. Piedalīties „INTERREG Cen
tral Baltic” izsludinātajā projektu 
konkursā aktivitātē 2.2. Kopīgo 
resursu ilgtspējīga izmantošana ar 
projektu „Coast4us”.
2. Noteikt projekta „Coast4us” uz 
Saulkrastu  pašvaldību attiecinā
mo kopējo finansējumu 150 000,00 
euro apmērā, no kuriem „INTER
REG Central Baltic” līdzfinansē
jums 85% apmērā (127 500,00 euro), 
Saulkrastu pašvaldības līdzfinansē
jums 15% apmērā (22 500,00 euro).
3. Pēc projekta apstiprināšanas 
pieprasīt valsts budžeta dotāciju 

projekta īstenošanai līdz 5% no 
projekta kopējām attiecināmajām 
izmaksām. 

Par Saulkrastu Sociālā dienesta 
vadītāja iecelšanu amatā*
Iecelt Saulkrastu Sociālā dienesta 
vadītāja amatā Kristīni Mozgu ar 
2017. gada 1. februāri.

Par līguma noslēgšanu ar privāto 
pirmsskolas izglītības iestādi 
Noslēgt līgumu ar privāto pirms
skolas izglītības iestādi „Zvirbulē
nu skola”, reģistrācijas apliecības 
numurs 3701803140, par pašvaldī
bas kompensāciju izmaksu.

Par līguma noslēgšanu ar bied-
rību 
Noslēgt līgumu ar biedrību „Privā
tā vidusskola ĀBVS”, reģistrācijas 
numurs 40008007030, par pašval
dības kompensāciju izmaksu.

Par atteikumu slēgt līgumu 
Atteikt personai slēgt līgumu par 
pirmsskolas vecuma bērnu uz
raudzības pakalpojuma (aukles) 
sniegšanu un pašvaldības kom
pensācijas izmaksu.

Par pašvaldības kompensācijas 
piešķiršanu
Piešķirt un aprēķināt pašvaldības 
kompensāciju  6 personām  par to, 
ka viņu bērni saņem privātās izglī
tības iestādes  pakalpojumu.

Par dalību projektu konkursā
Pieteikt projektu „Mūsdienīgs ap
rīkojums tekstilmākslas darbiem 
Vidzemes jūrmalas Mūzikas un 
mākslas skolā” Valsts Kultūrkapi
tāla fonda izsludinātajā atklātajā 
projektu konkursā finansējuma 
saņemšanai aktivitātē „Vizuālās 
mākslas izglītības iestāžu mate
riāli tehniskās bāzes uzlabošana” 
par kopējo summu 3715,00 EUR. 

Par jaunas iestādes 
izveidošanu
Izveidot Saulkrastu novada paš
valdības iestādi „Jauniešu māja”, 
sākot ar 2017. gada 6. martu.

Par nekustamā īpašuma nodokļa 
parāda samaksas sadalīšanu ter-
miņos
Atlikt līdz 22.12.2017. nokavēto ne
kustamā īpašuma nodokļu maksā
jumu samaksu 927,76 EUR apmē
rā, ko sastāda pamatparāds 777,94 
EUR un nokavējuma nauda 149,82 
EUR, par nekustamo īpašumu sa
skaņā ar parāda nomaksas grafiku.
Atlikt līdz 22.12.2017. nokavēto ne
kustamā īpašuma nodokļu maksā
jumu samaksu 131,97 EUR apmē
rā, ko sastāda pamatparāds 105,23 
EUR un nokavējuma nauda 26,74 
EUR, par nekustamo īpašumu sa
skaņā ar parāda nomaksas grafiku.

Par pārstāvi Skultes ostas valdē
1. Izslēgt no Skultes ostas valdes 
sastāva SIA „SKULTES KOKOS
TA” pārstāvi Juri Ķeviņu.
2. Iekļaut Skultes ostas valdes sastā
vā SIA „SKULTES KOKOSTA” pār
stāvi „SKULTES KOKOSTA” valdes 
priekšsēdētāju Mārtiņu Ķeviņu.

Par administratīvā akta piespie-
du izpildes atstāšanu spēkā
Atstāt Saulkrastu novada do
mes 07.12.2016 Brīdinājumu 
Nr.12.16/784 par administratīvā 
akta piespiedu izpildi negrozītu. 

Par domes priekšsēdētāja atlīdzī-
bas noteikšanu** 
Ar 2017. gada 1. februāri Saulkras
tu novada domes priekšsēdētājam 
noteikt mēnešalgu 1722 euro (viens 
tūkstotis septiņi simti divdesmit 
divi euro) mēnesī.

Par domes priekšsēdētāja viet-
nieka atlīdzības noteikšanu*** 
Ar 2017. gada 1. februāri Saulkras
tu novada domes priekšsēdētāja 
vietniekam noteikt mēnešalgu 
1426 euro (viens tūkstotis četri 
simti divdesmit seši euro) mēnesī.

Par darba algu apstiprināšanu
Ar 2017. gada 1. janvāri līdz 2017. 
gada 31. augustam noteikt mēneša 
amatalgu apjomu:
1.1. Saulkrastu vidusskolas direk
torei (profesijas klasifikatora kods 

134508) – 1310,00 euro mēnesī no 
valsts mērķdotācijas līdzekļiem;
1.2. Zvejniekciema vidusskolas di
rektoram (profesijas klasifikatora 
kods 134508) – 1310,00 euro mēne
sī no valsts mērķdotācijas līdzek
ļiem;
1.3. Saulkrastu pirmsskolas izglī
tības iestādes „Rūķītis” vadītā
jai (profesijas klasifikatora kods 
134508) – 1210,00 euro mēnesī no 
pašvaldības budžeta līdzekļiem;
1.4. Vidzemes jūrmalas Mūzikas 
un mākslas skolas direktorei (pro
fesijas klasifikatora kods 1345 08) 
1030,00 euro mēnesī no pašvaldī
bas budžeta līdzekļiem.

Par 2017. gada budžeta un saisto-
šo noteikumu apstiprināšanu
Apstiprināt Saulkrastu novada 
pašvaldības 2017. gada budžetu 
un Saulkrastu novada pašvaldības 
2017. gada saistošos noteikumus 
Nr. SN 1/2017„Saistošie noteikumi 
par Saulkrastu novada pašvaldības 
2017. gada budžetu”.

Par nekustamā īpašuma nodokļa 
atvieglojuma piemērošanu
Piemērot nekustamā īpašuma no
dokļa atvieglojumu 25% apmērā 5 
personām un 50% apmērā 3 per
sonām  no aprēķinātās nekustamā 
īpašuma nodokļa summas par ne
kustamo īpašumu. 

Par pašvaldības kompensācijas 
apmēra noteikšanu 2017. gadam
Noteikt, ka 2017. gadā pašvaldības 
pirmsskolas izglītības iestādēs ne
pieciešamās vidējās izmaksas vie
nam izglītojamajam: vecumā no 
pusotra gada līdz 4 gadiem – 206,36 
euro/mēnesī; īstenojot bērnu obli
gāto sagatavošanu pamatizglītības 
ieguvei – 144,22 euro/mēnesī.

Par pasākuma īstenošanu
Īstenot aktīvo nodarbinātības pa
sākumu „Algoti pagaidu sabiedris
kie darbi” (turpmāk – pasākums), 
noslēdzot sadarbības līgumu ar 
Nodarbinātības valsts aģentūru 
par algoto pagaidu sabiedrisko 
darbu veikšanu.

Par pašpatēriņa zvejas tiesību 
nomas izsoles rezultātu apstipri-
nāšanu
Apstiprināt pašpatēriņa zvejas tie
sību nomas slēgtās izsoles rezultā
tus zvejai ar zvejas rīku zivju tīkls 
Rīgas jūras līcī, Saulkrastu novada 
teritorijā, saskaņā ar 20.01.2017. 
izsoles protokolu. 

Par dalību mērķprogrammā 
Pieteikt projektu „Saulkrastu vi
dusskolas deju kolektīva „Saulīte” 
dalība festivālā „Eiropiāde 2017”” 
dalībai Valsts kultūrkapitāla fonda 
izsludinātajā projektu konkursā 
mērķprogrammā „Latvijas valsts 
mežu atbalsts koru un tautas deju 
tradīcijas attīstībai” par summu 
7350,00 euro.

* Pildot likuma „Par interešu konflik
ta novēršanu valsts amatpersonu dar
bībā” 11. panta pirmajā daļā noteiktos 
lēmumu pieņemšanas ierobežoju
mus, lēmuma pieņemšanā nepiedalās 
S.Osīte un G.Lāčauniece
** Pildot likuma „Par interešu kon
flikta novēršanu valsts amatpersonu 
darbībā” 11. panta pirmajā daļā no
teiktos lēmumu pieņemšanas ierobe
žojumus, lēmuma pieņemšanā nepie
dalās E.Grāvītis.
*** Pildot likuma „Par interešu kon
flikta novēršanu valsts amatpersonu 
darbībā” 11. panta pirmajā daļā no
teiktos lēmumu pieņemšanas ierobe
žojumus, lēmuma pieņemšanā nepie
dalās N.Līcis.
Visos pārējos lēmumos balsojums 
vienbalsīgs.

E.Grāvītis,  
domes priekšsēdētājs 

Ar pilnu domes sēdes protokola 
tekstu (ievērojot Fizisko peronu 
datu aizsardzības likumā noteikto) 
un sēdes audioierakstu var iepazī
ties Saulkrastu novada pašvaldības 
interneta vietnē www.saulkrasti.lv, 
sadaļā Domes sēdes.
Nākamā domes ikmēneša sēde 
no tiks trešdien, 22. februārī, plkst. 
15.00 Saulkrastu novada domē, 
Raiņa ielā 8.

Gada ienākumu deklarācijas par 2016. gadu VID pieņems no 1. marta
Valsts ieņēmumu dienests (turp
māk – VID) vērš uzmanību, ka 
gada ienākumu deklarāciju par 
2016.  gadā gūtajiem ienākumiem 
šogad ne tikai elektroniski, bet 
arī papīra formātā būs iespējams 
iesniegt no 2017. gada 1. marta. 
Tikai tad VID rīcībā būs visa darba 
devēju un citu ienākumu izmak
sātāju iesniegtā informācija, kas 
nepieciešama, lai varētu pilnvērtī
gi apstrādāt iesniegtās deklarācijas 
un precīzi noteikt personai at
maksājamo iedzīvotāju ienākuma 
nodokļa pārmaksas summu. 

Šogad tas ir īpaši būtiski, jo šis 
ir pirmais gads, kad tie nodokļu 
maksātāji, kuru gada apliekamo 
ienākumu kopējais apmērs 2016. 
gadā nepārsniedz 12 000 eiro, no 1. 
marta var iesniegt gada ienākumu 
deklarāciju, lai atgūtu pārmaksāto 
iedzīvotāju ienākuma nodokli, kas 
izveidosies, piemērojot gada dife
rencēto neapliekamo minimumu. 

VID atgādina, ka gada ienā
kumu deklarācija par 2016. gadā 

gūtajiem ienākumiem obligāti 
laikā no 2017. gada 1. marta līdz 
1. jūnijam jāiesniedz tiem Latvijas 
iedzīvotājiem, kuri: 

• veikuši saimniecisko darbību 
(piemēram, ir individuālā uzņēmu
ma īpašnieki, izīrē vai iznomā savu 
īpašumu, ir zemnieku saimniecības 
īpašnieki, ir guvuši ienākumus no 
profesionālās darbības u.c.), 

• guvuši ienākumus ārvalstīs 
(tai skaitā personas (jūrnieki), ku
ras bijušas nodarbinātas uz starp
tautiskos pārvadājumos izmanto
jama kuģa), 

• guvuši ar nodokli neaplie
kamos ienākumus, kas kopumā 
2016. gadā pārsniedza 4000 eiro 
(piemēram, gūti ienākumi no 
personiskās mantas pārdošanas), 

• guvuši ienākumus, kuri ap
liekami ar 10% nodokļa likmi 
(piemēram, ienākumu no divi
dendēm, ienākumu no augoša 
meža vai kokmateriālu pārdoša
nas) un no kuriem nodoklis nav 
ieturēts ienākuma izmaksas vietā, 

• guvuši citus ar nodokli aplie
kamus ienākumus, no kuriem iz
maksas vietā nav ieturēts nodoklis, 
tai skaitā no fiziskām personām, 
kuras nav dāvinājuma saņēmēja 
radinieki vai laulātais, saņemti dā
vinājumi, kas ir apliekami ar iedzī
votāju ienākuma nodokli.

Savukārt fiziskās personas, ku
ras neveic nekāda veida saimniecis
ko darbību un brīvprātīgi vēlas ie
sniegt gada ienākumu deklarāciju 
par 2016. gadu, lai saņemtu atpakaļ 
pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma 
nodokli par attaisnotajiem izdevu
miem un to nodokļa pārmaksu, kas 
izveidosies, piemērojot diferencēto 
neapliekamo minimumu, var to iz
darīt no 2017. gada 1. marta līdz pat 
2020. gada 16. jūnijam. Tāpat visa 
2017. gada laikā vēl var pieprasīt 
pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma 
nodokli arī par 2014. un 2015. gadu, 
bet līdz 2017. gada 16. jūnijam – vēl 
arī par 2013. gadu.

Sākot ar 2017. gada 1. martu, 
VID aicina ikvienu iesniegt dek

larāciju elektroniski, kas ir daudz 
ātrāk un ērtāk, jo tajā automātis
ki tiek atspoguļota visa VID rīcībā 
esošā informācija par nodokļu 
maksātāju. Iesniedzot gada ienā
kumu deklarāciju elektroniski, 
arī gada diferencētais neaplie
kamais minimums gada ienāku
mu deklarācijā tiek aprēķināts 
automātiski. Šogad deklarācijā 
automātiski tiks atspoguļota arī 
tā informācija par 2016. gadu, ko 
par personas veiktajiem maksā
jumiem par izglītību Valsts ieņē
mumu dienestam būs iesniegušas 
mācību iestādes.  

Ikviens var kļūt par EDS lieto
tāju, izmantojot savas internet
bankas lietotājvārdu un paroli, 
Pilsonības un migrācijas lietu 
pārvaldes izsniegto eID viedkarti 
vai va/s „Latvijas Valsts radio un 
televīzijas centra” izsniegto elek
tronisko paraksta viedkarti (epa
rakstu).

Savukārt viedierīču lietotājus 
aicinām izmantot EDS mobilo 

versiju (eds.vid.gov.lv), jo arī tajā 
iespējams iesniegt gada ienāku
mu deklarāciju, bet attaisnojuma 
dokumentus (čekus un kvītis) 
pievienot no attiecīgās ierīces ga
lerijām.  

Atgādinām, ka pārmaksātais 
iedzīvotāju ienākuma nodoklis 
tiek atmaksāts trīs mēnešu laikā, 
skaitot no deklarācijas iesniegša
nas dienas. Gadījumā, ja deklarā
cija nav aizpildīta korekti vai arī 
tās apstrādes laikā VID rodas pa
pildu jautājumi, nodokļa atmak
sas termiņš var tikt pagarināts, 
par ko deklarācijas iesniedzējs 
tiks informēts individuāli. 

Plašāka informācija pieejama 
VID mājaslapā sadaļā „Gada ie
nākumu deklarācija”. Jautājumu 
un neskaidrību gadījumā iedzī
votāji var zvanīt pa VID Nodokļu 
un muitas informatīvo tālruni 
67120000, vērsties ikvienā VID 
klientu apkalpošanas centrā vai 
arī uzdot jautājumus rakstiski 
VID mājas lapā sadaļā Kontakti.
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2016. gada 28. decembrī SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. SN 26/2016

Izdoti Saulkrastu novada domes 2016. gada 28. decembra sēdē (prot. Nr.18/2016§19)

Par braukšanas maksas atvieglojumiem 
sabiedriskajā transportā Saulkrastu vidusskolas 
un Zvejniekciema vidusskolas audzēkņiem
Izdoti saskaņā ar likuma „Par paš-
valdībām” 43. panta trešo daļu

1. Saistošie noteikumi (turp
māk – noteikumi) nosaka kārtī
bu, kādā piešķir braukšanas mak
sas atvieglojumus sabiedriskajā 
transportā Saulkrastu vidussko
las un Zvejniekciema vidusskolas 
(turpmāk – Izglītības iestāde) au
dzēkņiem. 

2. Braukšanas maksas at
vieglojumus 100% apmērā no 
biļetes cenas saņem audzēkņi, 
kuri mācās Izglītības iestādē. 
Braukšanas maksas atviegloju
mus piemēro visu mācību gadu 
nokļūšanai no dzīvesvietai tuvā
kās sabiedriskā transporta pie
turvietas uz Izglītības iestādi un 
atpakaļ.

3. Noteikumos minētie brauk
šanas maksas atvieglojumi ir 
spēkā, ja Izglītības iestādes au
dzēknim ir derīga elektroniskā 
abonementa biļete, kas apliecina 
Izglītības iestādes audzēkņa tiesī
bas braukšanas maršrutā saņemt 
braukšanas maksas atviegloju
mus.

4. Lai nodrošinātu braukšanas 
maksas atvieglojumu saņemšanu:

4.1. Izglītības iestāde:
4.1.1. iesniedz sabiedriskā 

transporta pakalpojuma snie
dzējam, ar kuru Saulkrastu 
novada pašvaldībai, turpmāk – 
pašvaldība, noslēgts iepirkuma 
līgums, apkopotu informāciju 
par audzēkņiem, kuriem ne
pieciešami braukšanas maksas 
atvieglojumi, norādot atvieglo
jumu saņemšanas termiņu un 

braukšanas maršrutā noteiktu 
iekāpšanas/izkāpšanas pieturu 
vietu nosaukumu;

4.1.2. nodrošina elektronisko 
abonementa biļešu izsniegšanu 
audzēkņiem, kuriem tā pieprasī
jusi braukšanas maksas atvieglo
jumus;

4.1.3. informē sabiedriskā 
transporta pakalpojuma snie
dzēju par braukšanas maksas 
atvieglojumu piemērošanu vai 
piemērošanas pārtraukšanu ga
dījumā, ja nepieciešams noteikt 
ilgāku braukšanas maksas at
vieglojumu saņemšanas termi
ņu (pagarināts mācību gads) vai 
audzēknis pirms termiņa zaudē 
tiesības uz braukšanas maksas 
atvieglojumiem.

4.2. Sabiedriskā transporta 
pakalpojuma sniedzējs izgatavo 
elektroniskās abonementa biļe
tes un iesniedz Izglītības iestādei, 
kura pieprasījusi audzēkņiem 
braukšanas maksas atviegloju
mus. 

5.  Audzēknis zaudē tiesības 
saņemt braukšanas maksas at
vieglojumus:

5.1.  beidzoties mācību gadam;
5.2.  ja neturpina mācības Izglī

tības iestādē. 
6. Beidzoties braukšanas mak

sas atvieglojumu saņemšanas 
termiņam vai šo noteikumu 5.2. 
punktā minētājā gadījumā, elek
tronisko abonementa biļeti au
dzēknis nodod Izglītības iestādei, 
kas to nogādā sabiedriskā trans
porta pakalpojuma sniedzējam, 
izņemot gadījumus, kad elektro
niskā abonementa biļešu izgata

vošanu ir apmaksājusi pašvaldība. 
7. Sabiedriskā transporta pa

kalpojuma sniedzējs nodrošina 
precīzu uzskaiti par braukšanas 
maksas atvieglojumu saņēmējiem 
braukšanas maršrutā un iesniedz 

pašvaldībai ikmēneša atskaiti par 
iepriekšējā mēnesī faktiski iz
mantotajiem braukšanas maksas 
atvieglojumiem maršrutā, kas ir 
par pamatu norēķinam ar pašval
dību.

8. Noteikumi stājas spēkā 
2017. gada 1. martā.

E.Grāvītis,  
Saulkrastu novada domes 

priekšsēdētājs

2016. gada 28. decembrī 
SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. SN 27/2016

Izdoti  Saulkrastu novada domes 
2016. gada 28. decembra sēdē (prot. Nr.18/2016§20)

Grozījums Saulkrastu 
novada domes 2013. gada 
25. septembra saistošajos 
noteikumos Nr.15 
„Par materiālo palīdzību 
Saulkrastu novadā”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 
43. panta trešo daļu

1. Izdarīt Saulkrastu novada domes 
2013. gada 25. septembra saistošajos no
teikumos Nr.15 „Par materiālo palīdzību 
Saulkrastu novadā” (turpmāk – Noteiku
mi) šādu grozījumu: 

Svītrot Noteikumu III.1 nodaļu Brauk
šanas maksas atvieglojumi.

2. Grozījums stājas spēkā ar Saulkras

tu novada domes 2016. gada 28. de
cembra saistošo noteikumu Nr.SN 
26/2016 „Par braukšanas maksas at
vieglojumiem sabiedriskajā transportā 
Saulkrastu vidusskolas un Zvejniekcie
ma vidusskolas audzēkņiem” spēkā stā
šanās brīdi.

E.Grāvītis,  
Saulkrastu novada domes  

priekšsēdētājs

28.12.2016. Saulkrastu novada domes saistošo noteikumu 
„Saistošie noteikumi par braukšanas maksas atvieglojumiem 
sabiedriskajā transportā Saulkrastu vidusskolas un Zvejniekciema 
vidusskolas audzēkņiem”
PaSkaidRojuMa RakSTS

Paskaidrojuma raksta
sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums Saistošie noteikumi izstrādāti, lai noteiktu kārtību, kādā piešķir 
braukšanas maksas atvieglojumus sabiedriskajā transportā Saulkrastu 
novada Izglītības iestāžu – Saulkrastu vidusskolas un Zvejniekciema 
vidusskolas – audzēkņiem.

2. Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi noteic, ka braukšanas maksas atvieglojumus 
100% apmērā no biļetes cenas braucieniem darba dienās visu mācību 
gadu saņem Izglītojamie, kuri mācās Izglītības iestādē. Braukšanas 
maksas atvieglojumus sabiedriskajā transportā piešķir, uzrādot 
elektronisko abonementa biļeti. Elektroniskās abonementa biļetes 
izgatavo un izsniedz sabiedriskā pakalpojuma sniedzējs, pamatojoties 
uz Izglītības iestāžu apkopotu informāciju par tām personām, kurām 
saskaņā ar šiem noteikumiem nepieciešami sabiedriskā transporta 
braukšanas maksas atvieglojumi.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi 
uz pašvaldības budžetu

Pašvaldības budžeta izdevumi, pamatojoties uz šiem noteikumiem, 
var palikt līdzšinējā līmenī vai palielināsies par aptuveni 10% no 
šobrīd paredzētās summas braukšanas maksas atvieglojumiem. 

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

Saistošie noteikumi tiešā veidā neietekmē uzņēmējdarbības vidi 
Saulkrastu novada pašvaldības teritorijā.

5. Informācija par administratīvajām proce-
dūrām

Institūcija, kurā privātpersona var vērsties noteikumu piemērošanā, ir 
Saulkrastu vidusskola un Zvejniekciema vidusskola.

6. Informācija par konsultācijām ar privāt-
personām

Konsultācijas nav notikušas.

E.Grāvītis, Saulkrastu novada domes priekšsēdētājs 

Saulkrastu novada domes 28.12.2016. 
saistošo noteikumu Nr. SN 27/2016
„Grozījums Saulkrastu novada domes 
2013. gada 25. septembra saistošajos noteikumos Nr.15 
„Par materiālo palīdzību Saulkrastu novadā””
PaSkaidRojuMa RakSTS
Sadaļa Informācija

1. Projekta nepieciešamības 
pamatojums

Saistošie noteikumi „Grozījums Saulkrastu novada domes 2013. 
gada 25. septembra saistošajos noteikumos Nr.15 „Par materiālo 
palīdzību Saulkrastu novadā”” paredz svītrot noteikumu III.1 nodaļu 
Braukšanas maksas atvieglojumi. 

2. Īss projekta satura izklāsts

Saistošie noteikumi „Grozījums Saulkrastu novada domes 2013. 
gada 25. septembra saistošajos noteikumos Nr.15 „Par materiālo 
palīdzību Saulkrastu novadā” paredz svītrot noteikumu III.1 nodaļu 
Braukšanas maksas atvieglojumi. Kārtību, kādā piešķir braukšanas 
maksas atvieglojumus, nosaka saistošie noteikumi „Par braukšanas 
maksas atvieglojumiem sabiedriskajā transportā Saulkrastu vidus-
skolas un Zvejniekciema vidusskolas audzēkņiem”.

3. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz pašvaldī-
bas budžetu

Saistošie noteikumi neparedz papildu finanšu līdzekļus.

4. Informācija par plānoto pro-
jekta ietekmi uz uzņēmējdarbī-
bas vidi pašvaldības teritorijā

Nav attiecināms.

5. Informācija par administratī-
vajām procedūrām

Nav attiecināms.

6. Informācija par konsultāci-
jām ar privātpersonām

Nav attiecināms.

E.Grāvītis, Saulkrastu novada domes priekšsēdētājs
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Paskaidrojuma raksts un Saulkrastu novada priekšsēdētāja 
ziņojums par Saulkrastu novada pašvaldības 2017. gada budžetu
Saulkrastu novada pašvaldības 
2017. gada budžets izstrādāts, 
balstoties uz Saulkrastu novada 
Attīstības programmu laika pos
mam no 2014. līdz 2020. gadam 
un ievērojot likumus „Par paš
valdību budžetiem”, „Par pašval
dībām”, „Par budžetu un finanšu 
vadību”, „Par valsts budžetu 2017. 
gadam”, kā arī nodokļu likumus, 
Ministru kabineta noteikumus 
un citus normatīvos aktus. Bu
džets ir pašvaldības finansiālās 
darbības un vadības pamatā.

Saulkrastu novada pašvaldības 
2017. gada budžets ir veidots, sa
balansējot ekonomiskās un so
ciālās vajadzības ar pašvaldības 
finansiālajām iespējām. Kā galve
nās 2017. gada budžeta prioritā
tes ir izglītība, sociālie jautājumi 
un tautsaimniecība. Šajās jomās 
Saulkrastu novada pašvaldība 
nākamajos trijos gados turpinās 
pamazām palielināt investīciju 
apjomus, lai veicinātu Saulkrastu 
novada pašvaldības attīstību un 
labklājību.

2017. gadā sociālo pabalstu un 
pakalpojumu nodrošinājumam 
paredzēti 296 000,00 EUR. 

Salīdzinot ar 2016. gada bu
džeta plānu, būtiskākās izmai
ņas ir paredzētas divās pozīcijās: 
pabalsti veselībai natūrā (kods 
6321) – īslaicīgas sociālās rehabi
litācijas pakalpojumu apmaksa 
personām, kurām nepieciešama 
sociālo gultu apmaksa, kā arī pa
redzēts izdevumu palielinājums 

bērnu ārpusģimenes aprūpei na
tūrā (kods 6324), 2017. gadā no
drošinot uzturēšanos SOS bērnu 
ciematā 4 ārpusģimenē esošiem 
bērniem un apmaksājot brīv
pusdienas ārpusģimenē esošiem 
bērniem. Pārējās sociālo pabalstu 
pozīcijās nav plānots ievērojams 
līdzekļu palielinājums vai sama
zinājums.

Sociālais dienests 2017. gadā 
turpinās nodrošināt šādus soci
ālo pakalpojuma veidus: aprūpe 
mājās – pakalpojums personai 
dzīvesvietā pamatvajadzību no
drošināšanai, ilgstošas un īslaicī
gas sociālās aprūpes un sociālās 
rehabilitācijas institūciju pakal
pojuma pieejamību personām, 
kuras vecuma vai veselības stā
vokļa dēļ nespēj sevi aprūpēt, 
specializētā transporta izman
tošana, specializēto pēdu aprū
pe un atbalsts ģimenēm, kurās 
trūkst prasmju un iemaņu bērnu 
audzināšanā un aprūpē – ģime
nes asistenta pakalpojumi. Kā arī 
turpinās asistenta pakalpojumu 
saņemšana par valsts budžeta lī
dzekļiem.

2017. gadā turpināsies atbal
sta programma daudzbērnu ģi
menēm, nodrošinot bezmaksas 
ēdināšanu daudzbērnu ģimeņu 
bērniem pirmsskolas izglītības 
iestādē un vispārizglītojošās 
skolās, kā arī plānoti ēdināšanas 
maksas atvieglojumi ārpusģime
nē esošiem bērniem, kuri atro
das audžuģimenē vai aizbildnībā. 

Sociālais atbalsts tiek sniegts arī 
sagatavošanas klašu un 5. klašu 
bērnu ēdināšanai, kā arī pare
dzēts atbalsts sabiedriskā trans
porta braukšanas maksas atvieg
lojumiem Saulkrastu novada 
izglītības iestāžu audzēkņiem, 
atvieglojumus piemērojot 100% 
apmērā no biļetes cenas brau
cieniem darba dienās visu mācī
bu gadu nokļūšanai uz skolu un 
atpakaļ. 

Ģimenēm krīzes situācijā tiks 
nodrošināti sociālpsiholoģiskā 
atbalsta pakalpojumi (psihologa 
un sociālā pedagoga konsultāci
jas), pēc nepieciešamības piesais
tot arī citus speciālistus. Turpi
nāsies izglītojošas atbalsta grupas 
vecākiem par pirmsskolas vecu
ma un pusaudžu vecuma bērnu 
audzināšanu. Šobrīd bērniem un 
jauniešiem lietderīgu brīvā laika 
pavadīšanu nodrošina bērnu un 
jauniešu centrs „Saulespuķe”. 

2017. gadā paredzēts turpināt 
novada infrastruktūras un paš
valdības īpašumu uzturēšanas 
un atjaunošanas darbus. Plānots 
turpināt aizsāktos pašvaldības 
teritorijas kopšanas un labiekār
tošanas darbus, t.sk. esošo koka 
laipu un pārģērbšanās kabīņu re
montu, nokalpojušo ielu apgais
mes ķermeņu nomaiņu, jaunu 
ielu un ceļu norāžu uzstādīšanu, 
kā arī esošo meliorācijas sistēmu 
uzturēšanas darbus. Plānots iz
strādāt un realizēt būvprojektus 
jaunu ielu apgaismes līniju iz

veidošanai V.Lāča ielā un ceļam 
Vidrižu iela–Saulīte, kā arī nodro
šināt Saulkrastu vidusskolas ēkas 
Smilšu ielā 3 pieguļošās teritorijas 
nosusināšanu.

Saulkrastu novada dome no 
pamatbudžeta līdzekļiem 2017. 
gadā paredzēs 294 546 EUR ceļu 
un ielu uzturēšanai, apsaimnie
košanai un remontam. Šis ir ot
rais gads, kad pašvaldība piešķir 
ceļu un ielu uzturēšanai vairāk 
līdzekļu, nekā tos piešķir valsts. 
Valsts ielu un ceļu uzturēšanai 
speciālā budžetā 2017. gadā ir pie
šķīrusi 134 376 EUR.

Skaitliskā informācija par bu
džeta ieņēmumiem atbilstoši 
ieņēmumu avotiem un budže
ta ieņēmumu klasifikācijai ir 
Saulkrastu novada domes sais
tošo noteikumu „Par Saulkrastu 
novada pašvaldības 2017. gada 
budžetu” 1. un 3. pielikumā.

Skaitliskā informācija par bu
džeta izdevumiem ir Saulkrastu 
novada domes saistošo noteiku
mu „Par Saulkrastu novada paš
valdības 2017. gada budžetu” 2. 
un 4. pielikumā.

Saulkrastu novada 
pašvaldības pamatbudžeta 
2017. gada ieņēmumu 
prognoze
Saulkrastu novada pašvaldības 
pamatbudžeta ieņēmumu kopē
jais apjoms 2017. gadā plānots 
7  400  041 EUR, apstiprināts aiz
ņēmums Valsts kasē 113 273 EUR 

apmērā un naudas atlikums no 
2016. gada ir 1 040 079 EUR.

Pamatbudžets ir budžeta gal
venā daļa, un tā ieņēmumus 
veido nodokļu ieņēmumi (ie
dzīvotāju ienākuma nodoklis, 
nekustamā īpašuma nodoklis), 
nenodokļu ieņēmumi (ieņēmumi 
no īpašuma, pašvaldības node
vas un naudas sodi u.c.), budže
ta iestāžu ieņēmumi (ieņēmumi 
no budžeta iestāžu sniegtajiem 
maksas pakalpojumiem un citi 
pašu ieņēmumi), valsts budže
ta transferti (mērķdotācijas un 
dotācijas pašvaldības budžetam, 
finansējums Eiropas Savienības 
projektu īstenošanai) un pašval
dību budžetu transferti (ieņēmu
mi par izglītības un sociālo funk
ciju nodrošināšanu).

2017. gada nodokļu ieņēmumi 
plānoti ar pieaugumu – par 5,6% 
vairāk, salīdzinot ar 2016. gada 
saņemtajiem nodokļu ieņēmu
miem. Ieņēmumu kopapjoms 
palielināsies gada otrajā pusē, 
kad tiks piešķirtas valsts budžeta 
mērķdotācijas izglītības nodro
šināšanai pilnam gadam, tostarp 
atgūstot līdzekļus no realizēta
jiem Eiropas Savienības līdzfi
nansētajiem projektiem. 

Saulkrastu novada galvenais 
ieņēmumu avots ir nodokļu ie
ņēmumi. Iedzīvotāju ienākumu 
nodoklis 2017. gadā ir plānots 
4 383 571 EUR apmērā, kas veido 
59,2% no kopējiem pašvaldības ie
ņēmumiem. Nekustamā īpašuma 

Tabula Nr.1

Saulkrastu novada pašvaldības 2017. gada ieņēmumu 
un finansēšanas ieņēmumi
2017. gada ieņēmumi un finansēšanas ieņēmumi Budžeta plāns EUR

Ieņēmumi 1.0.0.0. Ienākuma nodoklis 4 383 571

4.0.0.0. Īpašuma nodoklis 1 351 565

5.0.0.0. Ieņēmumi par pakalpojumiem un precēm 17 279

8.0.0.0. Ieņēmumi no uzņēmējdarbības un īpašuma 6 744

9.0.0.0. Valsts (Pašvaldību) nodevas un kancelejas nodevas 21 872

10.0.0.0. Naudas sodi un sankcijas 147 642

12.0.0.0. Pārējie nenodokļu ieņēmumi 200

13.0.0.0. Ieņēmumi no valsts (pašvaldību) īpašuma iznomāšanas, 
pārdošanas

105 000

18.0.0.0. Valsts budžeta transferti 774 174

19.0.0.0. Pašvaldību budžetu transferti 283 850

21.0.0.0. Budžetu iestāžu ieņēmumi 308 144

  Kopā: 7 400 041

Finansēšana F4032 0010 Aizņēmumi Valsts kasē 113 273

F2201 0000 AS Naudas līdzekļu un noguldījumu atlikums gada sākumā 1 040 079

  Kopā: 1 153 352

Tabula Nr.2

Saulkrastu novada pašvaldības 2017. gada 
izdevumi pēc funkcionālajām kategorijām
Izdevumu klasifikācija pēc funkcionālajām kategorijām 2017. gada 

plāns EUR

01.000 Vispārējie vadības dienesti 1 622 241

03.000 Sabiedriskā kārtība un drošība 370 666

04.000 Ekonomiskā darbība 852 777

05.000 Vides aizsardzība 48 968

06.000 Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 888 838

08.000 Atpūta, kultūra un reliģija 842 243

09.000 Izglītība 2 369 233

10.000 Sociālā aizsardzība 928 196

  Kopā: 7 923 162

     

F40020020 Ilgtermiņa aizņēmumu atmaksa 600 231

F5501003 Līdzdalību radniecisko uzņēmumu kapitālā 30 000

  Kopā: 630 231

APSTIPRINĀTI ar Saulkrastu novada domes 25.01.2017. lēmumu (protokols Nr.1/2017 §37)
2017. gada 25. janvāra SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr. SN 1/2017

Saistošie noteikumi par Saulkrastu novada 
pašvaldības 2017. gada budžetu 
Izdoti saskaņā ar likuma „Par paš-
valdībām” 21. panta pirmās daļas 
2. punktu, 41. panta pirmās daļas 
1. punktu, 46. pantu, likumu „Par 
pašvaldību budžetiem”, likumu 
„Likums par budžetu un finanšu 

vadību”, likumu „Par valsts budžetu 
2017. gadam”
1. Apstiprināt Saulkrastu novada 
pašvaldības budžetu 2017. gadam:
1.1.  ieņēmumos 7 400 041,00 EUR 
apmērā, saskaņā ar pielikumu Nr. 1;

1.2.  izdevumos 8 553 393,00 EUR 
apmērā, saskaņā ar pielikumu 
Nr.2.
2. Apstiprināt Saulkrastu nova
da pašvaldības speciālo budžetu 
2017. gadam: 

2.1.  ieņēmumos 209 376,00 EUR 
apmērā, saskaņā ar pielikumu Nr. 3;
2.2.  izdevumos 220 299,00 EUR 
apmērā, saskaņā ar pielikumu 
Nr.4.
3. Saistošie noteikumi stājas spē

kā nākamajā dienā pēc to parak
stīšanas, un tie ir brīvi pieejami 
Saulkrastu novada domes ēkā.

E.Grāvītis, Saulkrastu novada 
domes priekšsēdētājs
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2017. gada februāris

Klasifikā-
cijas kodi                                                                                      

Budžeta 
plāns 

2016.g.

Budžeta 
plāna izpil-
de 2016.g.

Budžeta 
plāns 

2017.g.
Valūta EUR EUR EUR

                                                                                                TIEŠIE NODOKļI
1.111 Iedzīvotāju ienākuma nodoklis par iepriekšējo gadu 25 153 28 621
1.112 Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 4 011 623 4 011 622 4 383 571

4.111 Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi 776 669 904 038 778 478
4.112 Nekustamā īpašuma nodoklis par iepriekšējiem 

gadiem par zemi
213 666 86 705 180 621

4.121 Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām 123 212 183 267 150 877
4.122 Nekustamā īpašuma nodoklis par iepriekšējiem 

gadiem par ēkām 
80 282 28 931 45 457

4.131 Nekustamā īpašuma nodoklis par mājokļiem 165 472 190 843 156 108
4.132 Nekustamā īpašuma nodoklis par iepriekšējiem ga-

diem par mājokļiem
34 000 17 811 40 024

Kopā tiešie nodokļi 5 430 077 5 451 838 5 735 136
 

Nodokļi atsevišķām precēm un pakalpojumu veidiem 17 279 17 193 17 279
 5.410 Azartspēļu nodoklis 17 279 17 193 17 279

                                      Kopā nodokļu ieņēmumi 5 447 356 5 469 031 5 752 415
                                                                  

Nenodokļu ieņēmumi 162 346 114 751 176 258
8.6.2.2. Pašvaldību budžeta procentu ieņēmumi par kontu 

atlikumiem Valsts kasē vai kredītiestādēs
99 200

8.9.2.0. Ieņēmumi no nedrošiem debitoru parādiem izveidoto 
uzkrājumu samazināšanai

6 544 0 6 544

                                     Pašvaldību nodevas un kancelejas nodevas 15 958 22 342 21 872
9.420 Valsts nodeva par apliecinājumiem un citu funkciju 

pildīšanu bāriņtiesās
1 350 1 390 1 400

9.450.55. Valsts nodeva dzimtsarakstiem 1 822 1 752 1 822
09.460 Valsts nodeva par speciālu atļauju (licenču) izsniegšanu 50 14 50
09.490 Pārējās valsts nodevas 636 764 800
9.500. Pašvaldību nodevas:
9.511 Nodeva par pašvaldības izstrādāto oficiālo dokumentu 

un apliecinātu to kopiju saņemšanu
50 32 50

9.512.01. Pašvaldības nodeva publiskiem pasākumiem 100 20 100
9.514 Nodeva par tirdzniecību publiskās vietās 7 000 5 763 6 000
 9.517      Nodeva par reklāmas izvietošanu publiskās vietās 800 1 349 1 500
9.521 Nodeva par būvatļaujas saņemšanu 4 000 11 222 10 000
 9.529 Pārējās nodevas, ko uzliek pašvaldība 100 36 100
9.920 Valsts nodevas – pārējās 50 0 50

Naudas sodi 139 844 92 310 147 642
10.140.01 Naudas sodi, ko uzliek par laikā nesamaksāto NĪN 108 844 43 180 110 642
10.140.03                                    Naudas sodi, ko uzliek Administratīvā komisija 14 000 17 948 15 000
10.154 Naudas sodi par CSDD pārkāpumiem 17 000 31 182 22 000
12.399. Pārējie dažādi nenodokļu ieņēmumi, kas nav iepriekš 

klasificēti šajā klasifikācijā
500 68 200

25 000 9 639 105 000
13.100 Ieņēmumi no ēku un būvju (īpašumu) pārdošanas 0 1 200 0
13.210. Ieņēmumi no zemes pārdošanas 25 000 8 439 80 000
13.220. Ieņēmumi no mežu īpašumu pārdošanas 0 0 25 000

  Valsts budžeta transferti 1 202 846 1 241 819 774 174
18.621 Mērķdotācijas pedagogu algām 734 828 736 540 482 568
18.622 Mērķdotācijas 5.–6. gadīgo apm. pedagogiem 71 748 72 416 49 520
18.623 Mērķdotācijas interešu izglītības pedagogu algām 35 164 33 887 27 954
18.624 Mērķdotācijas brīvpusdienām 58 788 56 466 28 814
18.625 Mērķdotācijas mācību literatūrai/mācību līdzekļiem 13 530 13 530 13 860
18.626 Mērķdotācijas sociālajai rehabilitācijai (NVA) 854 478 854
18.6261 Mērķdotācija vardarbībā cietušajiem 0
18.6262 Mērķdotācijas sociālajiem pabalstiem 500 245
18.627 Mērķdotācijas no Zivju fonda 0
18.628 Mērķdotācijas Mūzikas un mākslas skolai VJMMS 111 066 109 869 97 560
18.629 Mērķdotācijas sociālajam asistentam 34 412 30 688 34 412
18.6211 Mērķdotācijas – citi 35 405 45 056 4 846
18.630 Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie 

transferti Eiropas Savienības politiku instrumentu un 
pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem 
projektiem (pasākumiem)

106 551 122 644

18.690 Pārējie pašvaldību budžetā saņemtie valsts budžeta 
iestāžu uzturēšanas izdevumu transfertiem

0 20 000 33 786

Pašvaldību budžetu transferti 197 087 263 298 283 850
Ieņēmumi pašvaldību budžetā no citām pašvaldībām 197 087 263 298 283 850

19.21 Ieņēmumi izglītības funkciju nodrošināšanai  – izglītība 166 000 233 310 250 000
19.223 Ieņēmumi no pašvaldībām sociālajiem pakalpojumiem 

(Soc. māja)
31 087 29 988 33 850

Budžeta iestāžu ieņēmumi 309 175 239 177 308 144
21.352 Ieņēmumi no vecāku maksām 77 700 45 224 80 100
21.353 Vecāku finansējums VJMMS 26 688 24 124 26 433
21.359 Vecāku finansējums – nometnes 2 205 2 205 6 345
21.379 Ieņēmumi par pārējo dokumentu izsniegšanu un 

pārējiem kancelejas pakalpojumiem
2 700 2 422 2 700

21.381 Ieņēmumi par telpu nomu 10 556 7 595 8 500
21.384 Ieņēmumi par zemes nomu 12 500 11 912 14 405
21.389 Bankomāta vietas īre 2 000 4 211 4 000

Pielikums Nr.1

Saulkrastu novada pašvaldības 
2017. gada budžeta IEņēMUMI. EUR

nodokļi 2017. gadā plānoti 1  351  565 EUR 
apmērā, kas veido otru būtiskāko pašval
dības ieņēmu avotu – 18,3% no kopējiem 
pašvaldības ieņēmumiem.

Būtisks Saulkrastu novada ieņēmu
mu avots ir valsts budžeta transferti, kas 
sastāv no divām daļām – valsts budžeta 
mērķdotācijas un Eiropas Savienības līdz
finansējuma. Ņemot vērā, ka gada sākumā 
mērķdotācijas pedagogu atalgojumiem 
ir piešķirtas tikai 8 mēnešiem, kopējais 
mērķdotāciju apjoms palielināsies gada ot
rajā pusē, kad tiks piešķirtas mērķdotācijas 
par pēdējiem četriem gada mēnešiem. 

Eiropas Savienības līdzfinansējums 
2017. gadā tiks norādīts pašvaldības ieņē
mumos pēc finansējuma atgūšanas.

Visi pārējie 2017. gada budžeta ieņēmu
mi veido tikai 11,0% no kopējiem pašvaldī
bas ieņēmumiem. No šiem ieņēmumiem 
visbūtiskāko apjomu sastāda ieņēmumi no 
citām pašvaldībām izglītības funkciju no
drošināšanai 250 000 EUR apmērā.

Saulkrastu novada pašvaldības 
2017. gada izdevumu prognoze
Saulkrastu novada pašvaldības pamatbu
džeta izdevumu kopējais apjoms 2017. ga
dam plānots 8 553 393 EUR apmērā.

Saulkrastu novada domes saistošo 
noteikumu „Par Saulkrastu novada do
mes 2017. gada budžetu” 2. pielikumā ir 
pamatbudžeta izdevumu sadalījums at
bilstoši veicamajām funkcijām. Funkciju 
sadalījums veidots saskaņā ar normatīva
jiem aktiem par izdevumu klasifikāciju. 
Norādītajos pielikumos ir atšifrējums iz
devumu kopsummai pa ekonomiskajiem 
klasifikācijas kodiem, kas sīkāk ir iztirzāti 
paskaidrojumos 2017. gada pamatbudžeta 
tāmei.

Izpildvaras jeb pašvaldības pārvaldes 
funkcijas saskaņā ar likumu „Par paš
valdībām” nodrošina Saulkrastu novada 
dome. Šo funkciju īstenošanu saskaņā ar 
apstiprināto Saulkrastu novada domes 
nolikumu nodrošina ievēlētie deputāti, 
domes vadība, Dzimtsarakstu nodaļa, Fi
nanšu un grāmatvedības nodaļa, Juridiskā 
nodaļa, Lietvedības un personālā nodaļa, 
Administratīvā komisija un Iepirkumu 
komisija. 

Saulkrastu novada pašvaldība ir palieli
nājusi izdevumus tautsaimniecības izde
vumiem, kuri tiek finansēti no pašvaldības 
rīcībā esošajiem naudas līdzekļiem. 

Izglītības izdevumi no pašvaldības fi
nansējuma ir palielinājušies, visām izglī
tības iestādēm ir piešķirts lielāks finan
sējums. Kopējais finansējums izglītībai 
palielināsies gada otrajā pusē, jo finansē
jums pedagogu atalgojumam ir paredzēts 
astoņiem mēnešiem. 

Aizvien lielāka summa Saulkrastu no
vada pašvaldībai 2017. gadā ir jāpārskaita 
pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā, 
nodrošinot citām pašvaldībām „līdzīgas” 
iespējas ar likumu noteikto funkciju izpil
dē un attiecīgi samazinot iespējas rūpēties 
par sava novada ilgtermiņa attīstību, attīs
tot infrastruktūru un risinot citu ar nova
da izaugsmi, izglītības procesa kvalitāti un 
darba vietu nodrošināšanu saistītus jautā
jumus. 2017. gadā izlīdzināšanas fondā ir 
jāpārskaita, salīdzinot ar 2015. gadu, par 
195 454 EUR vairāk, un kopējā summa vei-
do 659 966 EUR jeb ar 42,1% pieaugumu.

Klasifikācijas pozīcija „Vispārējas vadī
bas dienesti” ietver:

1. Maksājumi pašvaldību finanšu izlī
dzināšanas fondā 659 966 EUR;

2. Pašvaldību iekšējā parāda procentu 
nomaksa (procentu un pakalpojuma par 
kredīta apkalpošanu nomaksai) 31  088 
EUR;

3. Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem 
124 397 EUR;

4. Domes izmaksas un Administrācijas 
izmaksas kopā 806 790 EUR.

Klasifikācijas pozīcija „Sabiedriskā kār
tība un drošība” ietver pašvaldības policijas 
izmaksas 358 315 EUR.

Klasifikācijas pozīcija „Ekonomiskā dar
bība” ietver:

1. Būvvaldes izmaksas 73  327 EUR ap
mērā;

2. Pašvaldības autotransporta infra
struktūras uzturēšanu novadā 641 735 EUR 
apmērā;

3. Tūrisma informācijas centra izmak
sas 82 731 EUR apmērā;

4. Attīstības un plānošanas nodaļas iz
maksas 54 984 EUR apmērā.

Klasifikācijas pozīcija „Vides aizsardzī
ba” ietver projekta „LIFE EcosystemSer
vices” realizācijas izmaksas 48  968 EUR 
apmērā.

Klasifikācijas pozīcija „Teritoriju un mā
jokļu apsaimniekošana” ietver:

1. Izdevumus ielu apgaismošanai 
223 960 EUR apmērā;

2. Pašvaldības īpašumu apsaimniekoša
nas nodaļas izmaksas 438 631 EUR apmērā;

Klasifikācijas pozīcija „Atpūta, kultūra 
un reliģija” ietver:

1. Pašvaldības aģentūras „Saulkras
tu Kultūras un sporta centrs” izdevumus 
741 976 EUR apmērā;

2. Saulkrastu bibliotēkas izdevumus 
89 311 EUR apmērā.

Klasifikācijas pozīcija „Izglītība” ietver:
1. Pirmsskolas izglītības izdevumus PII 

„Rūķītis” – izdevumi 624 685 EUR;
2. Saulkrastu vidusskolas izdevumus 

321 067 EUR apmērā;
3. Zvejniekciema vidusskolas izdevu

mus 301 295 EUR apmērā;
4. Vidzemes jūrmalas un mākslas skolas 

izdevumus 165 281 EUR apmērā.
Klasifikācijas pozīcija „Sociālā aizsardzī

ba” ietver:
1. Sociālās aprūpes mājas izdevumus 

261 476 EUR;
2. Bāriņtiesas izdevumus 51 758 EUR;
3. Kompensācijas par pirmsskolas bēr

niem 95 000 EUR;
4. Sociālā dienesta izdevumus 178  900 

EUR apmērā;
5. Sociālo pabalstu izdevumus 296 000 

EUR apmērā.
Saulkrastu novada pašvaldības 2017. 

gada finansēšana ietver aizņēmuma 
ņemšanu projekta „Uzņēmējdarbības  iz
augsmei  nepieciešamās infrastruktūras 
attīstība Saulkrastu novadā” realizācijai 
uz pieciem gadiem 113  273 EUR apmērā. 
Finansēšanas sadaļa ietver arī pamatbu
džeta 2016. gada naudas līdzekļu atlikumu 
1 040 079 EUR apmērā.

Saulkrastu novada pašvaldības 2017. 
gadā aizņēmumu atmaksājamais apjoms 
gadā veido 8,37% no pašvaldības pamat
budžeta ieņēmumiem bez mērķdotācijām 
2017. gadā. Turpmākajos gados atmaksāja
mais aizņēmumu apjoms gadā turpinās sa
mazināties, salīdzinot ar 2017. gada apjomu.

Saulkrastu novada pašvaldības 
speciālā budžeta ieņēmumi un 
izdevumi 2017. gadā
Speciālā budžeta ieņēmumi tiek prognozē
ti 209 376 EUR apmērā. Šajos ieņēmumos 
ietverti ieņēmumi no pašvaldības autoceļu 
un ielu fonda 134 376 EUR apmērā. Auto
ceļu fonda plānotie ieņēmumi 2017. gadā 
ir tādi paši kā 2016. gadā. 

Speciālā budžeta izdevumi 2017. gadā 
tiek prognozēti 220 299 EUR apmērā, no 
kuriem ostu maksu izlietojums paredzēts 
57 578 EUR apmērā un ielu ceļu fonda iz
devumi plānoti 149 271 EUR apmērā. Tas ir 
vairāk nekā plānotie ieņēmumi, kas skaid
rojams ar šī fonda līdzekļu atlikumu 2016. 
gada 31. decembrī.  
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21.397 Ieņēmumi par saņemto atlīdzību no apdrošināšanas 
sabiedrības

1 216 1 216 0

21.3911 Sociālai mājai iemaksātās pensijas (90%) 95 762 110 569 106 441
21.3912 Līdzdalības maksājumi, klientu maksājumi un citu 

pašvaldību maksājumi Sociālajai mājai
31 628 27 420

21.399.04 Koku ciršanas atļauja 400 1 287 1 500
21.399.05. Maksas pakalpojumi Dzimtsarakstu nodaļa 10 200 6 330 8 600
21.399.06 Apbedīšanas pakalpojumi 5 200 4 550 5 800
21.399.07 Kapu vieta 1 300 889 1 800
21.399.08 Atļaujas ielu tirdzniecībai 50 0 50
21.399.09 Pārējie maksas pakalpojumi 50 0 50
21.399.10 Maksas pakalpojumi TIC 2 500 2 055 3 500
21.399.11 Ieņēmumi no ēdināšanas pakalpojumiem PII „Rūķītis” 2 400 835 2 000
21.4991 Citi iepriekš neklasificētie maksas pakalpojumi 14 120 5 373 7 500
21.4.992 Pārējie nekvalificētie pašu ieņēmumi (PVN) 8 500 7 978 0
21.499 Pārējie nekvalificētie pašu ieņēmumi - tiesu izpildītāji 1 500 402 1 000

Kopā ieņēmumi: 7 344 310 7 337 783 7 400 041
F400 Aizņēmumi 245 964 245 964 113 273
F2101 Naudas līdzekļi 973 618 1 040 079

Pavisam ieņēmumi: 8 563 892 7 583 747 8 553 393

Klasifikācijas 
kods

Nosaukums, ekonomiskās klasifikācijas 
kods

Budžeta 
plāns 

2016.g.

Budžeta izpil-
de 2016.g.

Budžeta 
plāns 

2017.g.
Valūta EUR EUR EUR

01.000 Vispārējie valdības dienesti 1 538 064 1 432 830 1 610 974
01.100 Izpildvara, likumdošanas vara, finanšu un 

fiskālā darbība, ārlietas
864 824 770 328 806 790

01.110 Administrācija 346 482 301 547 259 327

1000 – Atlīdzība 100 631

2000 – Preces un pakalpojumi 132 600

3000 – Subsīdijas un dotācijas 6 650

5000 – Pamatkapitāla veidošana 13 486

6000 – Sociālie pabalsti 5 960

01.110 Deputāti 0 0 95 248

1000 – Atlīdzība 95 248

01.110 Iepirkumu komisija 10 750 5 146 10 480

1000 – Atlīdzība 6 180

2000 – Preces un pakalpojumi 4 300

01.110 Dzimtsarakstu nodaļa 36 002 34 454 36 500

1000 – Atlīdzība 28 350

2000 – Preces un pakalpojumi 7 850

5000 – Pamatkapitāla veidošana 300

01.110 Finanšu un grāmatvedības nodaļa 203 144 178 805 199 566

1000 – Atlīdzība 165 741

2000 – Preces un pakalpojumi 30 357

5000 – Pamatkapitāla veidošana 3 468

01.110 Juridiskā nodaļa 100 138 90 187 102 208

1000 – Atlīdzība 95 365

2000 – Preces un pakalpojumi 6 843

01.110 Lietvedības un personālā nodaļa 78 561 67 595 75 251

1000 – Atlīdzība 59 597

2000 – Preces un pakalpojumi 14 606

5000 – Pamatkapitāla veidošana 1 048

01.110 Vēlēšanu komisija 0 0 16 210

1000 – Atlīdzība 10 968

2000 – Preces un pakalpojumi 1 700

5000 – Pamatkapitāla veidošana 3 542

01.110 Pārējie izdevumi, kas nav klasificēti citās pamat-
funkcijās – PVN

89 747 92 594 12 000

2000 – Preces un pakalpojumi 12 000

01.721 Pašvaldību iekšējā parāda procentu nomaksa 48 725 44 065 31 088

2000 – Preces un pakalpojumi 14 236

4000 – Procentu izdevumi 16 852

01.830 Maksājumi pašvaldību finanšu izlīdzināšanas 
fondā

614 969 618 437 659 966

7000 – Uzturēšanas izdevumu transferti 659 966

01.890 Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem 9 546 0 113 130

2000 – Preces un pakalpojumi 113 130

03.000 Sabiedriskā kārtība un drošība 361 683 336 766 370 666
03.110 Pašvaldības policija 349 545 327 388 358 315

1000 – Atlīdzība 266 059

2000 – Preces un pakalpojumi 86 331

5000 – Pamatkapitāla veidošana 5 925

03.310 Administratīvā komisija 12 138 9 378 12 351

1000 – Atlīdzība 10 451

2000 – Preces un pakalpojumi 1 900

04.000 Ekonomiskā darbība 542 161 342 212 852 777
04.430 Būvvalde 54 964 50 370 73 327

1000 – Atlīdzība 61 807

2000 – Preces un pakalpojumi 8 649

5000 – Pamatkapitāla veidošana 2 871

04.500 Transports 323 232 158 222 641 735

04.510 Novadgrāvju uzturēšana 47 592 41 022 37 200

2000 – Preces un pakalpojumi 37 200

04.510 Meliorācijas sistēmu būvniecība 69 693 40 555 135 930

5000 – Pamatkapitāla veidošana 135 930

04.510 Ceļu un ielu uzturēšana, apsaimniekošana un 
remonts

205 947 76 645 294 546

2000 – Preces un pakalpojumi 193 846

5000 – Pamatkapitāla veidošana 100 700

04.510 Projekts „Uzņēmējdarbības  izaugsmei  nepie-
ciešamās infrastruktūras attīstība Saulkrastu 
novadā”  

113 273

5000 – Pamatkapitāla veidošana 113 273

04.510 Projekts „Gājēju tilta pār Aģes upi Zvejnieciemā 
pārbūve”

60 786

5000 – Pamatkapitāla veidošana 60 786

04.700 Citas nozares 163 965 133 620 137 715

04.730 Saulkrastu tūrisma informācijas centrs 77 123 69 125 82 731

1000 – Atlīdzība 41 369

2000 – Preces un pakalpojumi 36 632

3000 – Subsīdijas un dotācijas 1 000

5000 – Pamatkapitāla veidošana 3 730

04.740 Attīstības un plānošanas nodaļa 60 112 37 765 54 984

1000 – Atlīdzība 29 056

2000 – Preces un pakalpojumi 25 210

5000 – Pamatkapitāla veidošana 718

04.740 Projekts „Dabisko nārsta vietu atjaunošana 
Pēterupes upē Saulkrastu novada teritorijā” 

8 815 8 815 0

04.740 Projekts „Dabisko nārsta vietu atjaunošana 
Ķīšupes upē Saulkrastu novada teritorijā”  

8 915 8 915 0

04.740 Projekts „Zivju resursu pavairošana un atražoša-
na Saulkrastu novada ūdenstilpnēs 2016. gadā”

9 000 9 000 0

05.000 Vides aizsardzība 133 068 114 980 48 968
05.600 Projekts „LIFE EcosystemServices” 133 068 114 980 48 968

1000 – Atlīdzība 37 972

2000 – Preces un pakalpojumi 7 424

5000 – Pamatkapitāla veidošana 3 572

06.00 Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 1 115 491 791 284 888 838

06.200 Teritorijas plānojums 6 234 4 265 4 234

5000 – Pamatkapitāla veidošana 4 234

06.300 Dotācija SIA „Saulkrastu komunālserviss” 18 429 13 653 58 386

3000 – Subsīdijas un dotācijas 58 386

06.400 Ielu apgaismošana – elektroenerģija, Ielu 
apgaismes remontdarbi, iekārtu iegāde, 
rekonstrukcija

197 536 114 595 223 960

2000 – Preces un pakalpojumi 140 460

5000 – Pamatkapitāla veidošana 83 500

06.600 Pārējā citur neklasificētā teritoriju un mājokļu 
apsaimniekošanas darbība

893 292 773 366 602 258

06.600 Tautsaimniecība 152 319 120 227 162 427

2000 – Preces un pakalpojumi 161 489

5000 – Pamatkapitāla veidošana 938

06.600 Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas nodaļa 434 522 373 767 438 631

1000 – Atlīdzība 129 381

2000 – Preces un pakalpojumi 278 707

5000 – Pamatkapitāla veidošana 30 543

06.600 Luksoforu uzraudzība 1 300 954 1 200

2000v Preces un pakalpojumi 1 200

06.600 Ēku apsaimniekošana 83 851 63 202 0

06.600 Vidrižu ielas gājēju ietves izbūve 78 081 78 453 0

06.600 Daudzfunkcionālā sporta kompleksa pie 
Saulkrastu vidusskolas izveides 2. kārta

20 661 21 600 0

06.600 Aprīkojuma un formastērpu iegāde jaun-
sargiem dalībai valsts mēroga patriotiskos 
pasākumos

3 000 2 997 0

06.600 Projekts „Multifunkcionāla jauniešu centra 
izveide Saulkrastos, Raiņa ielā 7”

115 111 107 512 0

06.600 Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpo-
šanas centra izveide un uzturēšana reģionu un 
novadu nozīmes attīstības centros

4 447 4 654 0

 2 137

08.000 Atpūta, kultūra un reliģija 780 881 762 004 842 243
08.210 Bibliotēka 83 207 74 629 89 311

1000 – Atlīdzība 58 565

2000 – Preces un pakalpojumi 20 030

5000 – Pamatkapitāla veidošana 9 796

7000 – Uzturēšanas izdevumu transferti 920

08.290 Dotācija pašvaldības aģentūrai „Saulkrastu 
kultūras un sporta centrs”

687 841 677 542 741 976

08.290 Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvalde 9 833 9 833 10 956

7000 – Uzturēšanas izdevumu transferti 10 956

09.000 Izglītība 2 557 617 2 322 827 2 380 300
09.100  Pirmsskolas izglītība (ISCED-97 0. līmenis) 692 875 597 718 681 988

09.100 PII „Rūķītis” 616 956 527 655 624 685

Pielikums Nr.2

Saulkrastu novada pašvaldības 
2017. gada budžeta IZDEVUMI, EUR
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EKK Plāns EUR Izpilde uz 
31.12.2016. EUR

Plāns EUR

2016. g. 2016. g. 2017. g.
Ieņēmumi no īpašiem mērķiem 
iezīmētu līdzekļu avotiem   

213 846 210 675 209 376

tai skaitā:
Privatizācijas fonds   0 0 0

05.531 Dabas resursu nodoklis              4 000 8 708 6 000
18.627 Autoceļu fonds                           134 376 134 376 134 376

Pārējie ieņēmumi                       
t. sk.

12.230 - Valsts nodeva par speciālo atļauju 
(licenču) izsniegšanu

10 470 7 855 9 000

12.360 - Skultes ostas maksas 65 000 59 736 60 000
Speciālā budžeta līdzekļu atlikums 
uz gada sākumu

144 124 144 124 133 201

tai skaitā: 2017.gada 1.jan-
vāra atlikums AS

AB

F22010000 Privatizācijas konta atlikums 16 148 16 148 16 148
F22010000 Dabas resursu nodokļi 23 754 23 754 20 304
F22010000 Speciālās atļauja (licenču) izniegša-

na – zvejas licences
20 265 20 265 25 265

F22010000 Ostas maksas 55 898 55 898 58 320
F22010000 Autoceļu fonda līdzekļi 14 895 14 895 0
F22010000 Pārējie ieņēmumi 13 164 13 164 13 164

Kopā ieņēmumi: 357 970 354 799 342 577

Klasifi-
kācijas 
kods

Plāns 2016. 
EUR gadam

Izpilde 2016. 
EUR gadam

Plāns 2017. 
EUR gadam

Izdevumi no īpašiem mērķiem iezīmē-
tu līdzekļu avotiem:

Privatizācijas fonds 0 0

04.000 Ekonomiskā darbība 209 932 182 424 210 849

04.230 70% zivju fondā (LR Zemkopības 
ministrijas Zivsaimniecības pārvalde)

3 200 2 358 4 000

2000 – Preces un pakalpojumi 4 000

04.510 Ostas maksu izlietojums 47 091 35 320 57 578

2000 – Preces un pakalpojumi 50 700

5000 – Pamatkapitāla veidošana 6 878

04.510 Tautsaimniecība Ielu un ceļu fonds 159 641 144 746 149 271

2000 – Preces un pakalpojumi 149 271

05.000 Vides aizsardzība 7 200 4 200 9 450

05.300 Dabas resursu nodoklis 6 450

2000 – Preces un pakalpojumi 6 450

05.400 Dabas resursu nodoklis 3 000

3000 – Subsīdijas un dotācijas 3 000

Kopā: 217 132 186 624 220 299

E.Grāvītis,  
Saulkrastu novada domes priekšsēdētājs

Pielikums Nr.3 

Saulkrastu novada pašvaldības 
2017. gada speciālā budžeta  
IEņēMUMI, EUR

Pielikums Nr. 4

Saulkrastu novada pašvaldības 
2017. gada speciālā budžeta 
IZDEVUMI, EUR

1000 – Atlīdzība 451 691

2000 – Preces un pakalpojumi 170 194

5000 – Pamatkapitāla veidošana 2 800

09.100 Mērķdotācijas pirmsskolas izglītības pedago-
giem – Saulkrastu vidusskola

0 0

09.100 Mērķdotācijas pirmsskolas izglītības pedago-
giem – Zvejniekciema vidusskola 

6 936 6 245 5 459

1000 – Atlīdzība 5 459

09.100 Mērķdotācijas pirmsskolas izglītības pedago-
giem - PII „Rūķītis”

66 898 62 448 49 199

1000 - Atlīdzība 49 199

09.100 Mācību līdzekļu iegāde pirmsskolas izglītībai – 
Saulkrastu vidusskola

57 0 57

2000 – Preces un pakalpojumi 57

09.100 Mācību līdzekļu iegāde pirmsskolas izglītībai – 
Zvejniekciema vidusskola

324 47 466

2000 – Preces un pakalpojumi 466

09.100 Mācību līdzekļu iegāde pirmsskolas izglītībai – 
PII „Rūķītis”

1 704 1 323 2 122

2000 – Preces un pakalpojumi 2 122

09.200  Pamatizglītība, vispārējā un profesionālā izglītī-
ba (ISCED-971., 2. un 3. līmenis)

1 419 850 1 288 716 1 243 871

09.219 Saulkrastu vidusskola  296 905 271 826 321 419

1000 – Atlīdzība 200 999

2000 – Preces un pakalpojumi 109 347

5000 – Pamatkapitāla veidošana 11 073

09.219 Zvejniekciema vidusskola 281 274 263 469 312 010

1000 – Atlīdzība 187 157

2000 – Preces un pakalpojumi 119 653

5000 – Pamatkapitāla veidošana 5 200

09.219 Mērķdotācijas pedagogiem – Saulkrastu 
vidusskola

425 532 390 022 314 508

1000 – Atlīdzība 314 508

09.219 Mērķdotācijas pedagogiem – Zvejniekciema 
vidusskola

322 555 287 640 239 362

1000 – Atlīdzība 239 362

09.219 Brīvpusdienas – Saulkrastu vidusskola 47 080 38 339 25 761

2000 – Preces un pakalpojumi 25 761

09.219 Brīvpusdienas – Zvejniekciema vidusskola 32 721 26 946 15 248

2000 – Preces un pakalpojumi 15 248

09.219 Mācību līdzekļu iegāde – Saulkrastu vidusskola 6 793 5 533 8 164

2000 – Preces un pakalpojumi 5 164

5000 – Pamatkapitāla veidošana 3 000

09.219 Mācību līdzekļu iegāde – Zvejniekciema 
vidusskola

5 370 4 941 5 455

2000 – Preces un pakalpojumi 2 455

5000 – Pamatkapitāla veidošana 3 000

09.219 Asistenti Saulkrastu vidusskolā 0 1 891

09.219 Papildus piešķirtais finansējums 0 53

09.219 Projekts „Pētīsim un izzināsim Latvijas vēsturi” 400 0 0

09.219 Projekts „Nordpluss Junior 2016” 1 220 0 0

09.500  Līmeņos nedefinētā izglītība 305 892 289 826 294 453

09.510 Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skola 161 014 148 200 165 281

1000 – Atlīdzība 124 021

2000 – Preces un pakalpojumi 34 387

5000 – Pamatkapitāla veidošana 6 873

09.510 Valsts mērķdotācija pedagogiem – VJMMS 110 052 110 999 97 628

1000 – Atlīdzība 97 628

09.510  Interešu izglītība – Saulkrastu vidusskola 19 446 17 392 18 365

1000 – Atlīdzība 18 365

09.510 Interešu izglītība – Zvejniekciema vidusskola 15 380 13 235 13 179

1000 – Atlīdzība 13 179

09.600 Skolēnu transports uz skolu 29 000 25 380 29 988

2000 – Preces un pakalpojumi 29 988

09.820 Norēķini par citu pašvaldību izglītības iestāžu 
sniegtajiem pakalpojumiem

110 000 121 187 130 000

7000 – Uzturēšanas izdevumu transferti 130 000

10.000 Sociālā aizsardzība 850 534 773 456 928 396
10.200 Sociālā māja 263 070 248 088 261 476

1000 – Atlīdzība 133 850

2000 – Preces un pakalpojumi 126 177

5000 – Pamatkapitāla veidošana 1 449

10.400 Bāriņtiesa 47 453 45 620 51 958

1000 – Atlīdzība 42 471

2000 – Preces un pakalpojumi 9 252

5000 – Pamatkapitāla veidošana 235

10.400 Kompensācija par pirmsskolas bērniem 47 762 45 989 95 000

6000 – Sociālie pabalsti 95 000

10.400 Sociālās garantijas bāreņiem un  audžuģime-
nēm naudā

12 000

6000 – Sociālie pabalsti 12 000

10.400 Bērnu tiesību aizsardzības komisija 1 928 1 507 1 928

1000 – Atlīdzība 1 928

10.500 NVA ESF projekts „Atbalsts bezdarba gadījumā” 7 300 6 210 5 311

10.700 Sociālie pabalsti 280 454 254 909 284 000

6000 – Sociālie pabalsti 284 000

10.700 Sociālais dienests 165 095 146 744 178 900

1000 – Atlīdzība 155 864

2000 – Preces un pakalpojumi 21 538

5000 – Pamatkapitāla veidošana 1 498

10.700 Asistenta pakalpojumi 36 618 24 104 36 859

1000 – Atlīdzība 24 978

2000 – Preces un pakalpojumi 11 881

10.700 Vardarbībā cietušām personām pakalpojumi 854 285 872

2000 – Preces un pakalpojumi 872

10.700 Apbedīšanas izdevumi 0

10.900 Pabalsti ārkārtas situācijā 92

Aizņēmumu atmaksa 652 393 483 292 600 231

F400200002 600 231

Saulkrastu slimnīca 32 000 30 020 30 000

F55010003 30 000

Pavisam izdevumi 8 563 892 7 389 671 8 553 393
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Pasākumu kalendārs

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

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

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

Tirāža: 3000 eksemplāri.

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

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

janvārī Saulkrastu novada 
dzimtsarakstu nodaļā 
reģistrēti
Gustavs Česka
Nils Jahimčiks
Kristofs Lācis
Sveicam mazuļus un viņu vecākus!

Saulkrastu novada dome 
nozīmīgajā jubilejā sveic
Gvido Kaljo
Larisu Lecko
Jāni Behmani
Eiženiju Brinkmani
Ināru Mudīti Jorniņu
Cildu Staltmani
Birutu Zariņu
Gaļinu Boni
Gundru Dianu Grinfeldi
Grigoriju Jevpolovu
Stanislavu Nikolaevu
Augustu Tidriķi
Rutu Vilciņu
Birutu Vinteri
Agitu Zalpeteri
Andri Eduārdu Bringinu
Andreju Dalderi
Askoldu Juri Hermani
Viktoru Milleru
Dainu Reinsoni
Intu Vītolu
Svetlanu Aleksejevu
Sofiju Garbuli
Juriju Kuzinu
Ludmilu Latkovu
Vladimiru Adamenko
Kiru Blaževiču
Valentīnu Grunduli
Tamāru Kazaku
Jāni Kubuliņu
Viju Madalāni
Lūciju Žigalkinu

Saulkrastu novada dome 
izsaka līdzjūtību aizsaulē 
aizgājušo tuviniekiem
Zigfrīds Aulaciems
11.12.1940. – 02.01.2017.
Leonīds Kiričuks
07.10.1954. – 06.01.2017.
Valda Pelce
13.11.1934. – 06.01.2017.
Gaida Bisniece
26.10.1935. – 09.01.2017.
Roberts Raibais
12.10.1954. – 11.01.2017.
Maiga Biruta Ozola
27.07.1932. – 29.01.2017.
Iraida Aleksejeva
02.09.1928. – 28.01.2017.
Aleksandrs Skrims
09.04.1931 – 01.02.2017.

18. februārī 18.00 kultūras 
namā „Zvejniekciems” sadarbībā 
ar biedrību „Kinopunkts” jaunā 
latviešu spēlfilma „Svingeri”. Ie
ejas maksa 4 EUR, biļešu tirdz
niecība – pirms seansa. Filmai ir 
vecuma ierobežojums: 16 +!

„Latvijā ir sekss!” Ar šādu skaļu 
teikumu sevi piesaka ilgi gaidītās 
un daudz apspriestās pašmāju 
pikantās komēdijas „Svingeri” 
veidotāju komanda. No februāra 
filma iziet ārpus tradicionālajiem 
kinoteātriem, lai dotos pie skatī
tājiem visā Latvijā reģionu tautas 
namos un kultūras namos.

„Svingeri” ir viegla komēdija 
par attiecību veidošanu, greizsir
dību un kaisli. Visus filmas perso
nāžus vieno vēlme pēc flirta, vai 
tas būtu partneris svingeru vaka
rā vai nejauši sastapts svešinieks 
uz balkona.

Tas ir izaicinājums nākt un pa
smieties pašiem par sevi!

Režisors – Andrejs Ēķis, pro
ducenti Kristians Alhimionoks 
un Zanda Seņkova.

Lomās: Intars Rešetins, Kristī
ne Nevarauska, Jānis Jubalts, Elī
na Vāne, Ģirts Ķesteris, Kristīne 
Belicka, Jurijs Djakonovs.
25. un 26. februārī gadskārtē
jais koklētāju ansambļu festivāls 
„Koklē vēju vanadziņš”, un  šoreiz 
festivāla divās dienās būs iespēja 
gan dzirdēt mūsu jaunos koklē
tājus no Ādažiem, Cēsīm, Rīgas 
un Saulkrastiem, gan uzzināt la
bākos konkursa „Koklē vēju va
nadziņš” dalībnieku vārdus, gan 
svētdien ieklausīties neparastā 
kokles un ērģeļu mūzikas saliku
mā. Vairāk par festivāla norisi: 

www.saulkrasti.lv
25. februārī 17.00 kultūras 
namā „Zvejniekciems” festivāla 
pirmās dienas koncerts. 
26. februārī 13.00 Saulkrastu 
Pēterupes ev.lut. baznīcā garīgās 
mūzikas koncerts „Tautasdzies
ma dievnamā”. 
4. martā 15.00 kultūras namā 
„Zvejniekciems” līnijdeju grupa 
,,Sunbeach” svinēs savu 15. dzim
šanas dienu ar nelielu koncertu, 
pēc kura sekos ballīte ,,No valša 
līdz rokenrolam”. Uz pasākumu 
tiek aicināti kolektīvi no Rīgas, 
Ogres, Siguldas, Limbažiem, 
Pabažiem, Ādažiem, Valmieras, 
Raganas, kā arī viesi no Minste
res, līnijdeju grupa ,,Balzams”, ar 
kuru draudzība aizsākās, pagāju
šā gadā viesojoties Vācijā.
11. martā 18.00 Saulkrastu 
sporta centrā gadskārtējais tau
tas deju kolektīvu festivāls „Sa
sala jūrīna”. Gatavojoties XXVI 
Vispārējiem latviešu Dziesmu un 
XVI Deju svētkiem, krāšņā prog
rammā tiks izdejotas gan jau labi 
zināmas, gan jaunas dejas. Vairāk 
par festivāla viesiem un norisi: 
www.saulkrasti.lv

SPoRTa afiša
15. februārī 18.00 sporta cen
trā Latvijas jaunatnes meistarsa
cīkstes U13 un U16 grupā.
18. februārī 11.00 Saulkrastu 
slēpojums. Starts Liepu ielas galā.
18. februārī no 13.00 sporta 
centrā Saulkrastu telpu futbola 
čempionāta spēles.
19. februārī no 11.00 Saulkras
tu volejbola čempionāta spēles.
21. februārī 20.00 sporta centrā 

LBL3 spēle Saulkrasti – Daugavpils.
25. februārī 10.00 kafejnīcā 
„Cietais rieksts” Saulkrastu zolī
tes čempionāta 2. posms.
25. februārī no 13.00 sporta 
centrā Saulkrastu telpu futbola 
čempionāta spēles. Noslēgumā 
uzvarētāju apbalvošana.
26. februārī 11.00 sporta cen
trā Saulkrastu galda tenisa čem
pionāta 2. posms.
26. februārī no 11.00 sporta 
centrā Saulkrastu volejbola čem
pionāta spēles.
4. martā no 13.00 sporta centrā 

Saulkrastu volejbola čempionāta 
spēles.
5. martā no 11.00 sporta centrā 
Saulkrastu volejbola čempionāta 
spēles.

SeNioRu akTiViTāTeS
7. martā domes zālē tikšanās ar 
alpīnistu Imantu Zaulu. Ceļoju
mu filmas. Kolektīvi apmeklēju
mi uz izrādēm: mūziklu „Čigānu 
princese”, opereti „Balle Savojā”. 
Vasarā plānojam ekskursiju uz 
Igaunijas salām. Informācija pa 
tālr. 26437766.

Tā ir māte, kas katram ir viena, kuru zaudējot īsti kļūst žēl. 
(A.Balodis) 

No sirds pateicamies Aivaram un Selgai Osīšiem par palīdzību 
grūtajā brīdī. Paldies visiem, kuri atnāca atvadīties no mūsu 

mīļās māsas un mammas Valdas Pelces, pavadot pēdējā ceļā 
Skultes kapos.

Dēli, māsas


