
Apstiprināts 2019. gada budžets
Februāra Saulkrastu novada 
domes sēdē, 10 Saulkrastu 
novada pašvaldības 
deputātiem balsojot „PAR” 
un četriem atturoties, tika 
apstiprināts Saulkrastu novada 
2019. gada budžets.

Kavēšanās valsts budžeta pieņem
šanā ietekmēja pašvaldības budže
ta veidošanu. Īpaši tas attiecas uz 
investīciju un pilsētas attīstības 
izdevumu plānošanu. Pēc valsts 
budžeta apstiprināšanas pašvaldī
bas budžets var tikt grozīts, tādēļ 
par projektu tālāku īstenošanu un 
kopējo darbu apjomu tiks lemts 
pēc valsts budžeta pieņemšanas.

Izstrādājot budžetu, esam cen
tušies sabalansēt novada ekono
misko attīstību ar iedzīvotāju dzīves 
kvalitātes nemainīgu uzlabošanu 
izglītības, sociālajā, drošības, vides, 
sporta un kultūras jomās. 

Ieņēmumi un izdevumi 
2019. gadā plānotie pamatbudže
ta ieņēmumi ir 8 646 367 miljoni 

eiro. Iedzīvotāju ienākuma no
doklis ir plānots 4 960 258 eiro 
apmērā, kas veido 57% no kopē
jiem pašvaldības ieņēmumiem. 
Nekustamā īpašuma nodokļi ir 
plānoti 1 997 208 eiro apmērā, kas 
veido otru būtiskāko pašvaldības 
ieņēmumu avotu – 23% no kopē
jiem ieņēmumiem.

Nozīmīgus Saulkrastu no
vada ieņēmumus veido valsts 
budžeta transferti, kam ir divas 
daļas  – valsts budžeta mērķdo
tācijas un Eiropas Savienības 
līdzfinansējums. Ņemot vērā, ka 
gada sākumā mērķdotācijas pe
dagogu atalgojumiem ir piešķir
tas tikai astoņiem mēnešiem, 
kopējais mērķdotāciju apjoms 
tiks palielināts gada otrajā pusē, 
kad tiks piešķirtas mērķdotāci
jas par pēdējiem četriem gada 
mēnešiem. 

Visi pārējie 2019. gada budžeta 
ieņēmumi veido 9% no kopējiem 
pašvaldības ieņēmumiem. No šiem 
ieņēmumiem visbūtiskākais ap
joms – 285 000 eiro ir ieņēmumi 

no citām pašvaldībām par audzēk
ņiem, kuri izmanto mūsu novada 
izglītības iestādes.

Speciālā budžeta ieņēmumi 
tiek prognozēti 223 681 eiro ap
mērā. Šajos ieņēmumos ietverti 
ieņēmumi no mērķdotācijas paš
valdību ceļiem un ielām 138 281 
eiro apmērā, kas atbilst iepriek
šējā gada ieņēmumiem, un ostas 
maksas – 75 000 eiro.

Pašvaldības pamatbudžeta izde
vumu kopējais apjoms šim gadam 
plānots 9 653 347 eiro apmērā.

Lielāko daļu veido izdevumi 
izglītībai – 27% kopējo izdevumu; 
teritorijas un mājokļu apsaimnie
košanas darbiem plānots izlietot 
13% no kopējiem izdevumiem. 
Izde vumi sportam, kultūrai un 
reliģijai plānoti 9% apmērā, sa
biedriskajai kārtībai un drošībai – 
4%, bet 10% no kopējā budžeta 
paredzēti sociālai aizsardzībai.

Lai arī Saulkrastu novada paš
valdībai 2019. gadā ir jāpārskaita 
nedaudz mazāks finansējums 

8. lpp. 
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Kultūras centrs – jaunu notikumu un kultūrvietu veidotājs
Kopš februāra vidus 
jaunizveidoto Saulkrastu 
kultūras centru vada Ilze 
Jakuša-Kreituse. I. Jakušai-
Kreitusei līdzšinējā darba 
pieredze ir dažādu kultūras 
un mākslas projektu vadībā 
valsts un nevalstiskajā sektorā, 
tai skaitā rīkojot un īstenojot 
vietējus un starptautiskus 
kultūras pasākumus. I. Jakušai-
Kreitusei ir augstākā izglītība 
mākslas zinātnēs.

Saulkrastu kultūras centra 
vadītājas redzējums par 
kultūras dzīvi novadā
Saulkrasti ir brīnišķīga vieta, kur 
dzīvot, viesoties un atpūsties. 

 Aktīva kultūras dzīve ziemā un 
vasarā padara šo pilsētu vēl pievil
cīgāku. Saulkrastus redzu kā vietu 
visdažādākajiem kultūras notiku
miem: no laikmetīgas akadēmis
kās mūzikas sarīkojumiem līdz 
populāriem koncertiem plašai 
auditorijai. Vienlaikus Saulkrastu 
kultūras centram ir jābūt atvērtai 
platformai, kas sekmē un atbalsta 
iedzīvotāju radošumu, iesaista 
šeit dzīvojošos nozaru profesio
nāļus jaunu notikumu un kultūr
vietu veidošanā.

Šobrīd lielākā problēma ir ne
sakārtotā infrastruktūra, tomēr 
tā jāveido pārdomāti, iesaistot 
nozaru speciālistus, ņemot vērā 
ekonomisko pamatojumu un 

vides pieejamību. Man ir prieks 
par jaunu vietu izveidošanu da
žādiem pasākumiem, piemēram, 
jauno kvartālu starp Ainažu un 
Stacijas ielām, ko kopīgi varam 
pārvērst par radošu tikšanos un 
brīvā laika pavadīšanas vietu. Šeit 
ieplānoti arī pirmie lielākie nova
da svētki – Lieldienas.

Nākamais jautājums ir Saulkras
tu muzeja sakārtošana. Nepiecie
šams pārskatīt līdz šim apkopoto 
muzeja materiālu un izstrādāt 
attīstības vīziju. Saulkrastos ir 
vieta laikmetīgam un interesan
tam, daudzas digitālās tehnolo
ģijas ietverošam muzejam, kas 
atšķirtos no citiem muzejiem 
Vidzemes piekrastē. Muzejam ir 

jāstāsta Saulkrastu stāsts, lai mu
dinātu cilvēkus doties pašā pil
sētā un izzināt to. Nepieciešams 
veicināt vietējo galeriju izveidi 
un to darbību – šeit ļoti noderē
tu iesaistīšanās dažādos vietējos 
un starptautiskos projektu kon
kursos. Saulkrastiem ir būtiski 
iekļauties kopējā Ziemeļeiropas 
kultūras kartē un atrast savu īpa
šo vietu tajā. 

Nepieciešams vispusīgi stipri
nāt un atbalstīt Dziesmu un deju 
svētku kustību. Šajā jomā ir darīts 
pietiekami, taču iesāktais jāturpi
na. Ir svarīgi, lai koncerti un sarī
kojumi notiktu arī starp lielajiem 
svētkiem un tradīcija tiktu popu
larizēta un turpināta. Sadziedāša

nās un sadancošanās ar tuvākiem 
un tālākiem kolektīviem ir atbals
tāma un veicināma. 

Protams, ka kultūras dzīvē ir 
nepieciešams iesaistīties visiem 
Saulkrastu iedzīvotājiem, un paš
valdības iestādei ir jābūt vietai, 
kur ģenerēt idejas. Aicinu visus 
saulkrastiešus būt aktīviem, dzie
dāt, dejot, pievienoties tagadē
jiem pašdarbnieku kolektīviem 
vai prezentēt savas idejas par 
jaunu kolektīvu izveidi. Aicinu arī 
apmeklēt sarīkojumus, bibliotēku 
un kino vakarus – veidosim kul
tūras dzīvi kopā! 

Ilze Jakuša-Kreituse, 
Saulkrastu kultūras centrs

Pozitīvas pārmaiņas sporta dzīvē
15. februārī darbu uzsākusi 
pašvaldības iestāde „Saulkrastu 
sporta centrs”, kas daļēji 
turpinās likvidētās pašvaldības 
aģentūras „Saulkrastu Kultūras 
un sporta centrs” darbu. Sporta 
centru vada Aiva Aparjode, 
bijušās aģentūras direktora 
vietniece sporta jomā.

Sporta centra vadītājai, sešu 
treneru un piecu tehnisko dar
binieku komandai tagad ir pie
vienojušies divi gados jauni un 
entuziastiski darbinieki – sporta 
centra vadītājas vietnieks Atis 
Heinols un sporta centra saim
nieks Haralds Liepiņš. Apsekojot 
telpas, konstatējām, ka tās diem
žēl ir tehniski ļoti nolaistā stā

voklī. Saulkrastu novada domes 
apstiprinātais budžets beidzot 
ļaus īstenot centrā ilgi gaidītās 
pārmaiņas – vasarā plānojam re
montēt dušas, ģērbtuves un gai
teņus. Plānojam arī novecojušā 
sporta inventāra – vingrošanas 
paklāju, bumbu, gumiju, nūju, 
hanteļu un citu vingrošanas 
rīku – maiņu. Arī trenažieru zālē 
paredzēts atjaunot vai remontēt 
vairākus trenažierus. Trenažieru 
zālē tiks uzstādīta arī mūzikas 
aparatūra un TV. Lai sporta pa
sākumi centrā notiktu iespējami 
kvalitatīvāk, plānojam iegādāties 
laika reģistrēšanas sistēmu.

Uzsākot darbu, viens no pa
matjautājumiem ir – ko nozīmē 
sports un kas ir sporta centra 

prioritātes. Mūsu izpratnē sports 
nozīmē fiziskas aktivitātes, treni
ņus un spēles cilvēka fiziskās un 
garīgās veselības saglabāšanai un 
uzlabošanai. Pašvaldības iestāžu 
pienākums saskaņā ar likumu ir 
nodrošināt sporta un veselīgas 
dzīves pieejamību. Tā kā sportot 
gribētāji Saulkrastos ir ļoti daudz, 
bet telpas, īpaši ziemā, pārpildītas, 
prioritāri arī turpmāk būs sporta 
veidi, kas tradicionāli ir populāri 
Saulkrastos un kuros cilvēki aktīvi 
un veselīgi pavada savu laiku. Tie 
ir: basketbols, florbols, volejbols, 
futbols, džudo, karatē, orientēša
nās, joga senioriem, sporta dejas, 
zumba bērniem, līnijdejas, kama
niņu sports, nodarbības trenažie
ru zālē, šautriņas, teniss, novuss 

un citi sporta veidi (vairāk infor
mācijas facebook.com/saulkrasti
sports). Šobrīd aktīvi strādājam, lai 
Saulkrastu sporta centrā būtu pie
ejams arī vieglatlētikas treneris.

Lai arī pašvaldība atbalsta mūsu 
iedzīvotāju vēlmi piedalīties pasā
kumos, diemžēl mums arī turp
māk telpu trūkuma dēļ nebūs 
iespējas atbalstīt visas aktivitātes, 
piemēram, zoles spēlēšanu.

Par lielāko sava darba priori
tāti uzskatām iespējami lielāku 
saulkrastiešu iedzīvotāju daļas 
iesaisti sportošanā. Tādēļ, lai po
pularizētu sportu, turpināsim rī
kot līdzšinējos sporta pasākumus 
un papildināsim tos ar jaunām 
aktivitātēm: Saulkrastu novada 
sporta svētkiem, pašvaldību ies

tāžu sporta spēlēm, vidusskolu 
sporta spēlēm, dažādām sporta 
dienām bērniem, vasaras sporta 
nometnēm, pārgājieniem ģime
nēm un ģimenes sporta dienu, 
riteņbraukšanas sacensībām un 
Saulkrastu saulrieta skrējienu. 
Šogad plānojam palīdzēt rīkot arī 
„Saulkrastu kokteiļa” pasākumu, 
jo pēc ilgāka laika tajā atkal tiks 
spēlēts basketbols un teniss. 

Ideju mums ir daudz, tādēļ ce
ram, ka mūsu sapņi piepildīsies, 
bet jūs neatkarīgi no vecuma nā
ciet sportot un izmantojiet sporta 
centra pakalpojumus. Uz tikša
nos!

Aiva Aparjode, 
Saulkrastu sporta centrs
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Notikušas bezmaksas datormācības
Pagājušā gada septembrī 
Saulkrastu novada bibliotēkā 
uz iepazīšanās nodarbību 
bija ieradušies seniori un citi 
interesenti, lai turpmākos piecus 
mēnešus piedalītos bibliotēkas 
rīkotajās datormācībās „Viena 
klikšķa attālumā!”. 

Mācības notika Saulkrastu nova
da bibliotēkas interneta zālē divas 
reizes nedēļā – pirmajai grupai  – 
pirmdienās no plkst. 10.00 līdz 
12.00 un otrajai grupai  – piekt
dienās no plkst. 12.00 līdz 14.00. 
Nodar bības pasniedza profesionā
la bibliotekāre ar ilggadēju piere
dzi iedzīvotāju datormācībā Rita 
Lavendele. Mācības notika, izman
tojot projekta „Pieslēdzies, Latvi
ja!” bezmaksas datormācību mate
riālus, kuros ietverti arī praktiskie 
vingrinājumi zināšanu nostipri
nāšanai. Tā kā mūsu ikdiena nav 
iedomājama bez tehnoloģijām, tad 
aktivitātes galvenais uzdevums bija 
iemācīt cilvēkus izmantot datoru 
ikdienas vajadzībām, strādāt ar lie
tojumprogrammu logiem, veidot 
un saglabāt informāciju datorā vai 
citā informācijas nesējā, uzlabot 
informācijas meklēšanas prasmes, 
lietot epastu un dot iespēju sav
starpēji komunicēt internetā.

Mācību dalībnieku pateicī-
bas bibliotēkai pēc datormācību 
kursu beigšanas:

„Mēs bijām un paliksim pirmie, 
kuri datoram teiks paldies par visu 
jauno un interesanto. Pateicamies 
bibliotēkas darbiniekiem par doto 
iespēju!” (Datormācību pirmās gru
pas dalībnieki).

„Mēs bijām otrie, bet ne pē
dējie  – paldies par iegūtajām zi
nāšanām datorprasmju apguvē. 
Pateicamies pasniedzējai Ritai 
Laven delei un bibliotēkas meite

nēm par radīto iespēju!” (Dator
mācību otrās grupas dalībnieki).

Interesanti, ka šīs nav klasiskas 
nodarbības, kur noteiktās stundās 
tiek apgūtas datorprasmes un in
ternets, jo interesenti tiek aicināti 
bibliotēku apmeklēt tās darba laikā. 

Šī gada februārī uzsākām jau
nu mācību ciklu grupai, kurā gal
venie kursu apmeklētāji ir vecākā 
paaudze.

Ilze Dzintare, 
Saulkrastu novada bibliotēka

Bibliotēkā viesojas 
Māra Zālīte un Inese Zandere
5. februārī Saulkrastu novada 
bibliotēkā Valsts kultūrkapitāla 
fonda (VKKF) finansētā 
projektā „Lasītava krustojumā. 
2. kārta” viesojās dzejniece, 
dramaturģe, rakstniece Māra 
Zālīte. Viņas devums latviešu 
literatūrā ir izcils, un viņas 
radītie darbi aizvien no jauna 
pārsteidz lasītājus.

Tikšanās laikā tika pārrunātas 
vairākas autobiogrāfisko romānu 
„Pieci pirksti” un „Paradīzes put
ni” epizodes. Pasākums Saulkras
tos ļāva mums iepazīt ļoti lielisku, 
erudītu, sirsnīgu cilvēku. Rakst
niece bija atbraukusi ar grāmatu 
dāvinājumu trijām bibliotēkām: 
Saulkrastu novada, Saulkrastu 
vidusskolas un Zvejniekciema vi
dusskolas bibliotēkai; noslēgumā 
tika dalīti arī autogrāfi.

Paldies M. Zālītei par darbu 
Latvijas un ģimenes vērtību go
dināšanā un atsaucību tikties ar 
Saulkrastu novada bibliotēkas 
lasītājiem – 37 novada iedzīvotā
jiem un 35 Saulkrastu vidusskolas 
skolēniem!

15. februārī Saulkrastu novada 
bibliotēkā viesojās dzejniece, pub
liciste, redaktore, bērnu grāmatu 
autore un izdevēja Inese Zandere. 
Viņa kopš 2004. gada ir apgāda 
„Liels un mazs” redaktore. Par 
savu devumu literatūrā 2008. ga
dā saņēmusi Triju Zvaigžņu orde

ni. Šogad saņēmusi arī Kultūras 
ministrijas Atzinības rakstu par 
spilgtu ieguldījumu literatūrā, 
bērnu literatūrā un ilustrācijā.

Pasākumā piedalījās Saulkras
tu vidusskolas 3. klašu skolēni un 
novada iedzīvotāji. Viņi iepazinās 
ar pašu rakstnieci, viņas grāma
tām un klausījās viņas stāstījumā 
un dzejoļu lasījumos.

Saruna sākās par romānu 
„Puika ar suni. Stāsts par no
sargātu noslēpumu”, pēc kuras 
motīviem tapusi filma „Tēvs 
Nakts”. Tā vēs ta par Žaņa Lipkes 
ģimenes centieniem glābt ebre
jus Otrā pasaules karā un bērna 

pieaugšanu traģiskā vēsturiskā 
laikposmā.

Pasākuma otrajā daļā klāteso
šajiem tika uzdoti dažādi valodas 
uzdevumi.

I. Zandere: „Lasīšana ir veids, kā 
atmosties, kā sakārtot savu apkārtē
jo pasauli un atrast tajā pašam sevi.”

Pasākumā piedalījās 14 pieau
gušie un 45 skolēni.

2019. gadā Saulkrastu novada 
bibliotēkā tiek īstenots pagājušogad 
aizsāktais VKKF atbalstītais projekts 
„Lasītava krustojumā. 2. kārta”. 

Ilze Dzintare, 
Saulkrastu novada bibliotēka

NVA konsultācijas
Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) Siguldas filiāles darbinieki pieņems klientus 

4. aprīlī no plkst. 10.00 līdz 16.00 Saulkrastu domes telpās – zālē, 2. stāvā.

Amatā stājies 
Saulkrastu pašvaldības 
policijas priekšnieks
Ar iekšlietu ministra Sanda 
Ģirģena oficiālu atļauju no 
12. februāra pašvaldības 
policijas priekšnieka amatā 
stājies līdzšinējais Saulkrastu 
pašvaldības policijas 
priekšnieka pienākumu 
izpildītājs Guntis Vinteris. 

G. Vinteris pašvaldības policijā 
strādā kopš 2002. gada: sākotnēji 
galvenā inspektora amatā un vē
lāk kļuvis par Patruļpolicijas no
daļas priekšnieku.

Jaunais pašvaldības policijas 
priekšnieks plāno turpināt ie
sāktos darbus, nodrošinot gal
venās prioritātes: iedzīvotāju 
drošību un tiesībaizsardzību, 
preventīvos pasākumus likum
pārkāpumu novēršanai un nor
matīvos dokumentos noteiktās 
prasības, arī īpašumu uzturē
šanas noteikto kārtību un māj
dzīvnieku labturības noteikumu 
ievērošanu. 

G. Vinterim ir augstākā izglītī
ba tiesību zinātnēs.

Saulkrastu novada bibliotēkas informācijas speciāliste Rita Lavendele 
(no kreisās) pasniedz apliecinājumus datormācību kursu beidzējiem 
Zigfrīdam un Aijai Līviņiem. Foto: I. Dzintare

Māra Zālīte sarunā ar lasītājiem par jaunākajiem darbiem – 
autobiogrāfiskajiem romāniem „Pieci pirksti” un „Paradīzes putni”.

Ūdenssaimniecības 
pakalpojumu attīstības 
projektā atsākti darbi
Februāra beigās ir noslēdzies tehno
loģiskais pārtraukums ūdenssaim
niecības pakalpojumu attīstības 
projektā „Ūdenssaimniecības pakal
pojumu attīstība Saulkrastos, II kār
ta” (projekta Nr. 5.3.1.0/17/I/019) un 
ir atsākti darbi II (Duntes, Upes ielā, 
Jūras prospektā), IV posmā (Med
nieku ielā), V posmā (Palejas ielā) un 
sākts darbs VII posmā (Tallinas ielā). 
Plānots, ka, pabeidzot rakšanas dar
bus II posmā, tiks sākti darbi III pos
mā (Zvejnieku ielas rajonā). Pavasa
rī plānots sākt darbus arī VI posmā: 
Zaļā, Baltijas, Draudzības, Ganību, 
Lapu, Kapteiņu, Celtnieku, Enkuru 
ielā.

Pašlaik tiek saskaņota un sa
kārtota dokumentācija, lai eks
pluatācijā nodotu I posma cen
tralizētās kanalizācijas sistēmas 
tīklus Amatnieku, Zvaigžņu, 
 Jomas, Jaunajā un Liepu ielā.

SIA „Saulkrastu komunālser
viss” aicina nekustamā īpašuma 
īpašniekus sekot informācijai par 
iespēju pieslēgties jaunizbūvēta
jiem centralizētajiem ūdensapgā
des un kanalizācijas tīkliem.

SIA „Saulkrastu komunālserviss”

Mainīta domes elektroniskā pasta adrese
No šā gada 1. marta ir mainīta Saulkrastu novada domes e-pasta 

adrese. Turpmāk saziņai ar domi lūdzam izmantot e-pastu 
pasts@saulkrasti.lv līdzšinējā dome@saulkrasti.lv vietā.

E-pasta adrese tiek mainīta atbilstoši Ministru kabineta 
noteikumu Nr. 611 „Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju 

internetā” 45. punktam.

Uzņēmēj, dome atvērta 
idejām un sadarbībai!
Pašvaldība ir uzsākusi 
aktīvu diskusiju ar 
uzņēmējiem par galvenajiem 
priekšnosacījumiem, lai 
Saulkrastu novads kļūtu 
uzņēmējiem interesants. 

Meklējam un izstrādājam notei
kumus, kas ļautu uzņēmējiem at
tīstīt ilgtspējīgu uzņēmējdarbības 
vidi. Šobrīd kopā ar novada domes 
priekšsēdētāju un Attīstības nodaļas 
vadītāju uzrunājam un tiekamies ar 
iespējamajiem investoriem, aici
nām uzņēmējus uz Saulkrastiem un 
cenšamies pārliecināt, ka vietējās 
pašvaldības attieksme pret uzņē
mējdarbību novadā ir mainījusies. 

Uzņēmēj, Saulkrastu dome ir 
atvērta labām idejām un sadarbī
bas piedāvājumiem!

Aicinām apmeklēt uzņēmēju 
tikšanos 15. martā plkst. 19.00 
Saulkrastu novada domē. Gai
dām jūs ciemos, lai uzklausītu jūsu 
priekšlikumus un dalītos ar idejām 
par Saulkrastu attīstīšanu. Pār
runāsim arī finansējuma iespējas 
„Sernikon” un biznesa inkubatora 
programmās un informēsim par 
aktuālajiem investīciju projektiem!

Artūrs Ancāns, 
domes priekšsēdētāja padomnieks 

uzņēmējdarbības un  
attīstības jautājumos



     3Saulkrastu Domes Ziņas
2019. gada marts

Laiki mainās – 
rokdarbi paliek. 
Tikšanās Ropažos

Jau otro gadu Ropažu 
lietišķās mākslas studijas 
„Madaras” dalībnieces un 
tās vadītāja Astrīda Alksne 
aicina uz rokdarbnieču 
tikšanos Ropažu Kultūras 
un izglītības centrā. 

Kā vienmēr, pasākumā kopā ar 
rīkotājām piedalījās Siguldas pil
sētas dāmu klubiņš „Madaras”, 
Ogres novada Suntažu Kultūras 
nama rokdarbnieču kopa „Span
gas” un mēs – Saulkrastu lietiš
ķās mākslas studijas „Krustaines” 
dalībnieces. Šogad pasākumam 
pievienojās jauns kolektīvs – da
lībnieces no Cēsu novada Vaives 
Amatu mājas.

Pasākumā katrs kolektīvs pre
zentēja savus rokdarbus, kas bija 
eksponēti izstādē. Piemēram, 
suntažnieces demonstrēja savus 
pečvorka tehnikā adītos lakatus, 
ropažnieces izcēlās ar pergama
no tehnikā gatavotām apsveiku
ma kartītēm, Vaives rokdarbnie
ces izrādīja sava novada tautas 
tērpus. 

Mēs, saulkrastietes, pārējām 

dalībniecēm piedāvājām iepazīt 
Virgīnijas Sīmansones izšūtās 
lina kleitas, Rutas Smilgas darinā
tās rotas un tīmekļoto jaku, Ainas 
Karpas priekšautu un rotas, Ligi
tas Skudras piespraudesziedus, 
Līgas Kleinšmites pērļotās rokas
sprādzes. Apskatei bija pieejami 
arī pašu adītie tautiskie cimdi un 
tamborētās šalles.

Pasākumā darbojās radošās 
darbnīcas. Mēs iemācījām paga
tavot piespraudes no jauna izej
materiāla – foamirāna. 

Mums bija patīkami atkal tik
ties un dalīties savā pieredzē ar 
mūsu draugiem.

Saulkrastiešiem mūsu studijā 
darinātos rokdarbus būs iespēja 
aplūkot ikgadējā galvenajā ska
tē maijā, bet 6. aprīlī „Jauniešu 
mājā”, akcijā „Satiec savu meista
ru” ikviens varēs praktiski apgūt 
seno rokdarbu prasmi – tīklu pi
numu, darinot tīkliņusomu.

Gaidām interesentus!

Guna Lāčauniece, 
lietišķās mākslas studija 

„Krustaines”

10. festivāls „Koklē vēju vanadziņš” – 
īpaši košs un daudzveidīgs
22. un 23. februārī Saulkrastos 
notika gadskārtējais, jau 
desmitais koklētāju ansambļu 
festivāls „Koklē vēju 
vanadziņš”. Festivāla idejas 
autore un mākslinieciskā 
vadītāja Solveiga Ivanova 
ikreiz rūpējas, lai festivāla 
koncertu viesiem būtu iespēja 
iepazīt kādu kokles spēles 
niansi un uzzināt kaut ko jaunu 
par šo tautas instrumentu. 

Šoreiz, piektdienas vakarā, Saul
krastu domes zālē skanēja kok
les un vokāla īpašais salikums  – 
Saulkrastos viesojās koklētāju 
ansambļi no Rīgas (vadītāja Ive
ta Tauriņa) – „Kokļu klubs” un 
„Austriņa”, kā arī tenors Mārtiņš 
Zvīgulis. Koncertā izskanēja gan 
jau labi zināmās latviešu tautas 
dziesmas komponistu Sergeja 
Krasnopjorova un Viļņa Salaka 

apdarē, gan Džona Ņūtona him
na „Amazing Grace” un vairāki 
maestro Raimonda Paula skaņ
darbi. 

Sestdien, 23. februārī, kon
certu apmeklēja gan daudzstīgu 
instrumentu solistu konkursa 
laureāti, gan daudzi koklētāju 
ansambļi: Rīgas Latgales priekš
pilsētas Mūzi kas un mākslas sko
las kok lētāju ansamblis „Taureņi” 
(vadītāja Sanita Sprūža),  Olaines 
Mūzikas un mākslas skolas 
koklētāju ansamblis „Dzirksts” 
(vadītāja Anda Eglīte), Alfrēda 
 Kalniņa Cēsu mūzikas vidussko
las koklētāju ansamblis (vadītā
jas Ieva Lapšāne un Ilze Žvarte), 
Madonas mūzikas skolas koklē
tāju ansamblis un Madonas kul
tūras nama koklētāju ansamblis 
„Rasa” (vadītāja Inese Ābola), 
Jāzepa Medi ņa Rīgas 1. mūzikas 
skolas koklētāju ansamblis (va

dītāja Teiksma Jansone), kā arī 
Lielvārdes Mūzikas un mākslas 
skolas koklētāju ansamblis,  Rīgas 
Pārdau gavas Mūzikas mākslas 
skolas koklētāju ansamblis „Vīzi
ja” un Baložu kultūras nama 
koklētāju ansamblis „Sakta” (va
dītāja Inese Krauce) un, protams, 
„Saulkrastu kultūras centra” kok
lētāju ansamblis „Saule” (vadītāja 
Solveiga Ivanova). 

Lieliski skanēja gan atsevišķu 
kolektīvu sniegums, gan kopīgi 
izpildīti skaņdarbi. To, ka kokle 
nav tikai senatnei piederīgs ins
truments, apliecināja komponista 
Riharda Dubras, L. Anševskas un 
mūziķa Raimonda Tigula īpaši 
koklētāju ansambļiem rakstītie 
skaņdarbi. 

Izskanot R. Paula „Tautiskajam 
motīvam”, festivāla viesi atvadījās 
no klausītājiem un solīja atkal 
tikties pēc gada Saulkrastos! 

ANIMA ierakstījusi muzikālās izrādes 
„Māsa Kerija” skaņu celiņu
Savu 18. sezonu jauktais koris 
ANIMA uzsāka ar kaut ko vēl 
pavisam nebijušu…
„Izklaides producentu 
grupa 7” uzrunāja kori 
ierakstīt muzikālo materiālu 
atjaunotajai mūzikas un 
dejas izrādei „Māsa Kerija”. 

Tika veidota jauna muzikālā par
titūra pēc maestro Raimonda 
Paula ģeniālā mūzikas materiāla, 
ko aranžējis komponists Kristaps 
Krievkalns kopā ar mūziķiem 
Eduardu Raubiško un Edgaru 
Lindi.

Janvāra beigās Pabažu kultūras 
nams tika pārvērsts ierakstu stu
dijā, kurā ANIMA kopā ar radošo 
komandu: K. Krievkalnu, E. Lindi 
un režisoru Valdi Lūriņu varēja 
iejusties un attēlot visdažādākos 
mūzikla varoņus: detektīvus, zos
tēviņus, izdziedāt Kerijas pārdzī
vojumus, atspoguļot Herstvuda 
izmisumu, Druē nelietības un 
citus tēlus.

„Tas mums bija gan lielisks 

piedzīvojums, gan ārkārtīgs izai
cinājums, jo ANIMA līdz šim 
nebija dziedājusi tik daudzvei
dīgi un stilistiski vienlaikus. Mēs 
izrādē paspilgtinām tās muzi
kālo dramaturģiju – esam gan 
sabiedrības balss, gan galveno 
varoņu emocionālo pārdzīvoju
mu paudēji. Kristapam un pārē
jiem izdevušās ļoti krāsainas un 
daudzveidīgas partitūras aranži
jas, tādēļ jo lielāks ir prieks tās 
izdziedāt,” stāsta ANIMA māks
linieciskā vadītāja, diriģente 
Laura Leontjeva. 

Šogad aprit 40 gadi, kopš pir
mo reizi tika izrādīts R. Paula un 
dzejnieka Jāņa Petera mūzikls 
„Māsa Kerija”. Par godu šim no
tikumam tika radīts jauns „Māsas 
Kerijas” stāsts, ko izdejo deju tru
pa Alberta Kivlenieka vadībā un 
izdzīvo solisti Kristīna Zaharova, 
Normunds Rutulis un Rihards 
Lepers.

Izrādes vēl iespējams skatīt 
visā Latvijā, bet koris ANIMA 
jau gatavojas jaunam izaicinā

jumam  – koncertprogrammai, 
kas vienlaikus būs kora diriģenta 
Matīsa Tuča maģistra diplomek

sāmens. Atklāsim tikai to, ka 
koncertā būs iespējams dzirdēt 
pirmatskaņojumu – mūsdienu 

komponista Platona Buravicka 
veltījumu Saulkrastu jauktajam 
korim ANIMA.

Saulkrastu sociālās aprūpes māja saņem dāvinājumu
Saulkrastu sociālās aprūpes māja 
saņēmusi uzņēmēja Gunta Ru
peika dāvinājumu – trīs staigu
ļus uz riteņiem un ratiņkrēslu. 

Palīglīdzekļi ļoti noderēs sociālās 
mājas iemītniekiem ar izteiktām 
pārvietošanās grūtībām, lai no
kļūtu ārpus guļamtelpām.

Sociālās mājas darbinieki iz
saka pateicību G. Rupeikam par 
atbalstu un dāvinājumu.

Rokdarbnieces viesošanās laikā Ropažos.
Foto: S. Alksne

Radošais kolektīvs „Māsas Kerijas” tapšanas procesā. Foto: no kora arhīva

Festivāla divās dienās klausītājus priecēja 96 kokļu skaņas. Foto: no domes arhīva
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Februāris – skolēnu iniciatīvas mēnesis
Februārī Saulkrastu vidusskolā 
notika daudzas aktivitātes, 
kuru iniciatori, rīkotāji un 
arī aktīvi dalībnieki bija paši 
skolēni un kuru veiksmīgu 
norisi būtiski veicināja 
komandas gars, darbs un 
saliedētība.

Februārī beidzās slidošanas mā
cības, kurās šogad piedalījās 
5  klases. Marta sākumā „Ledus 
gladiatoru” sacensībās Valmierā 
piedalīsies 4 mūsu skolas koman
das, un būs iespēja novērtēt ie
gūtās prasmes un iemaņas, kā arī 
komandu saliedētību šķēršļu pār
varēšanā. Turēsim īkšķus par sa
vējiem! Sportiskā gaisotnē 22. feb
ruārī Saulkrastu vidusskolā notika 
„Izturības diena”. Šīs idejas autori 
un īstenotāji bija paši skolēni. 
Akti vitātes mērķis bija noskaid
rot  – cik fiziski aktīvi, spēcīgi, 
izturīgi, atraktīvi un sadarboties 
spējīgi puiši mācās mūsu skolā. 
Visu dienu tika pārbaudīta puišu 
izturība, spēks un veiklība dažā
dās disciplīnās, iespēju piedalīties 
svarīgajā volejbola spēlē ieguva 
tikai paši izturīgākie. Cik  mūsu 
skolā ir izturīgi puiši? Veselas 3 vo
lejbola komandas!

Pagājušajā mēnesī skolēni īpaši 
aktīvi apmeklēja arī dažādus kul
tūras pasākumus. Ar programmas 
„Skolas soma” atbalstu Saulkras
tu vidusskolas dažāda vecuma 
skolēniem bija iespēja apmeklēt 

Valmie ras Drāmas teātra izrā
di jauniešiem „Nekas” un izrādi 
„Emīls un Berlīnes zēni” Latvijas 
Leļļu teātrī. Katrā izrādē skolēnus 
uzrunājošā veidā tika aplūkotas 
individuālās un kolektīvās inicia
tīvas pozitīvās un negatīvās puses. 
Izrādes „Nekas” apmeklētājiem tā 
bija jauna pieredze ar netradicio
nālu izrādes formu, ļoti sakāpinā
tām jauniešu problēmām un pār
spīlētām darbībām, kas nevienu 
neatstāja vienaldzīgu. Februārī 
arī pašos Saulkrastos, Saulkrastu 
novada bibliotēkā viesojās 2  izci

las kultūras darbinieces un literā
tes – Māra Zālīte un Inese Zande
re. Ar šīm rakstniecēm tikās gan 
sākumskolas, gan vidusskolas 
skolēni. Abas literātes stāstīja par 
radošo procesu un lasīja priekšā 
savus darbus, arī vēl nepublicētos, 
no topošajām grāmatām, par ko 
mums bija īpašs prieks. Mēneša 
beigās – 26. februārī – Saulkrastu 
vidusskolas 9.–12.  klašu skolēnu 
komanda piedalījās Dzimtās va
lodas dienas konkursā Ādažu Brī
vajā Valdorfa skolā, kur ar priekš
nesumu „Putnu modināšana” 

ieguva īpašas žūrijas simpātijas 
par dziļu lībiešu kultūras izpratni.

Februāris pavadīts aktīvi ne ti
kai sportā un kultūrā, bet arī uz
ņēmējdarbībā. Šogad pirmo reizi 
Saulkrastu vidusskolā tradicionā
lie Meteņi tika svinēti 5.–7. klašu 
skolēnu uzņēmumu ideju izstādē. 
Skolēni demonstrēja savas pras
mes interesantu ideju izstrādā
šanā, īstenošanā un pārdošanā. 
Mūs priecēja, ka līdzās ļoti dažā
dām garšīgām un saldām idejām 
bija arī pašu radītas spēles, dizai
na priekšmeti, pašsajūtu uzlabo

jošas lietas. Lai vairāk iepazītu da
žādas profesijas, uzņēmējdarbību 
un valsts pārvaldi, 9.–12.  klašu 
skolēni 13.  februārī aktīvi iesais
tījās „Ēnu dienās”. Skolēni ap
meklēja Saeimu, dažādus valsts 
un privātos uzņēmumus, ēnoja 
gan politiskas personas, gan po
pulāru profesiju pārstāvjus, gan 
radošus cilvēkus – nākotnes pro
fesiju autorus. Skolēniem tā bija 
iespēja uzzināt un novērot, kādas 
turpmākajā darba tirgū noderīgās 
prasmes un iemaņas viņiem būs 
nepieciešamas jau pavisam drīz.

Februārī tika turpināta arī 
mācību priekšmetu olimpiāžu 
sezona, kur ar labām sekmēm 
piedalījās gan erudītie skolēni in
dividuāli (matemātikas, ķīmijas 
un Eiropas Savienības dabaszi
nātņu olimpiādēs), gan skolēnu 
komandas (ģeogrāfijas olimpi
ādē). Plašāka informācija par sko
lēnu panākumiem pieejama viet
nē www.saulkrastuvsk.lv.

Ja gribi gūt priekšstatu par dzī
vi un mācībām Saulkrastu vidus
skolā un esi topošais vidussko
lēns, tad gaidīsim tevi 15.  martā 
plkst. 12.00 Atvērto durvju dienā, 
kad šajā rakstā pieminētie aktī
vie un atraktīvie jaunieši un viņu 
skolotāji tev parādīs, visu izstāstīs 
un iesaistīs tevi mūsu skolas dzī
vē! Pievienojies mūsu pulkam!

Ivonna Ungure, 
Saulkrastu vidusskola

Meteņdienas uzņēmējdarbības ideju izstādē. Foto: no L. Ercikas privātā arhīva

Meteņi – 
senais gada sākums
Jau vairākus gadus 
Zvejniekciema vidusskolā, 
godinot senās tradīcijas, ar 
jautrām rotaļām un citām 
izdarībām tiek sagaidīts 
Metenis. Meteņu dienas ieražu 
pamatā ir rūpes par nākamās 
gada auglību un labklājību. 

Lai augtu gari lini, Meteņos jāvizi
nās ar ragaviņām no kalna vai jā
brauc tālu ciemos. Šajos gadskārtu 
svētkos, kad simboliski tiek aizvērti 
ziemas vārti un beidzas maskoto 
ļaužu gājieni, jāsacenšas ar kaimi
ņu dažādās spēlēs, jo uzvarot būs 
labāka raža un izdosies visi nākamā 
gada darbi. Lielīšanās un liela dan
cošana Meteņos veicina auglību. 

Zvejniekciema vidusskolas 
pirmsskolēni un sākumskolē
ni Meteņus svinēja 21. februārī. 
Šī diena budēļus ar sniegu un snie

gotiem ceļiem nelutināja, taču 
lustēšanās notika tik un tā. Bija 
jautras rotaļas un danči: „Saim
nieces dancī” galvenās saimnieces 
bija klašu audzinātājas, bet īstu 
jautrību izraisīja „Zemes auglības 
deja ar jēriņu”, jo tā nebija deja, 
bet gan kārtīga lēkšana. 

Notika arī puišu spēka sacen
sības un savstarpējā lielīšanās. 
Skolēni sacentās lielīšanās mākā 
ar skolotājām, skolas direktoru, 
dežurantēm, pavārēm. Uzminiet, 
kurš uzvarēja?

Meteņu sveicienu – kārumus 
un ūdeni – pie ugunskura saņē
ma skolotājas un skolēni. Pasāku
ma noslēgumā skolēni ēda grūbu 
putru, kas pēc jautrajām izdarī
bām šķita īpaši garda. 

Jolanta Liniņa, Antra Deniškāne, 
Zvejniekciema vidusskola 

Zvejniekciema vidusskolas pedagogi 
netur sveci zem pūra 
Lai skolēnos rosinātu interesi 
par zināšanām, veicinātu 
domāšanu un atbilžu 
meklēšanu uz jautājumiem, 
izglītībā ir nepieciešamas 
pārmaiņas. Ar 2020. gada 
septembri skolas pakāpeniski 
ieviesīs kompetenču pieejā 
balstītu mācību saturu, kur 
būtiska būs pieejas maiņa 
pedagoģiskajā darbā, mazinot 
mācību satura sadrumstalotību 
un galveno uzmanību veltot 
izpratnes veidošanai un 
dažādu prasmju attīstībai. 

Lai apzinātu aktīvus un radošus 
pedagogus, kuri jau pašlaik ir ga
tavi dalīties pieredzē, Pierīgas no
vadu apvienības izglītības iestāžu 
skolās šajā mācību gadā notiek pe
dagogu profesionālās meistarības 
konkurss „Neturi sveci zem pūra!” 
Tā mērķis ir aktualizēt mācīšanas 
pieejas maiņu atbilstoši mācību 
priekšmetu standartiem un labās 
prakses piemēru popularizēšanu 
Pierīgas novadu apvienības skolās.

Sveci zem pūra neturēja un 
konkursā piedalījās Zvejniekcie
ma vidusskolas latviešu valodas 
un literatūras skolotāja Valda 
Tinkusa un ekonomikas skolotāja 
Anda Alsberga, 27. februārī rādot 
divu mācību priekšmetu integrētu 
stundu „Komunikācija tirgū: eko
nomika un latviešu valoda 11. kla
sei”. Mācību stundas notika tirgus 
situācijai atbilstoši noformētā 
vidē, un 11. klases skolēni veica uz

devumus par tirgu, tirgus veidiem 
un komunikāciju tirgū, mācoties 
izprast latviešu valodas pārmaiņas 
dažādu laika posmu sarunvalodas 
un publicistikas tekstos, kā arī jē
dziena „tirgus” daudzveidīgo no
zīmi. Stundās skolēni noskatījās 
videofragmentu „Tirgus” no fil
mas „Mērnieku laiki”, lasīja vecās 
(fraktūras) drukas tekstus par tir
gus veidiem „Pēterburgas Avīzēs”, 
meklēja to satura līdziniekus „Lat
vijas Avīzē” un noteica piemītošos 
valodas līdzekļus. Skolēniem bija 
jāveic uzdevumi, lai prastu ekono
miski pamatotu izvēlēties praktis
kās situācijās, piemēram, iegādā
ties gāzēto dzērienu „CocaCola” 
lielākā vai mazākā pudelē? 

Žūrijas komisija atzinīgi no
vērtēja Zvejniekciema vidusskolas 
skolotāju V. Tinkusas un A. Alsber
gas radošumu telpas noformēšanā 
un skolēnu intereses izraisīšanā. 
Pozitīvas atsauksmes skolotājas 

saņēma arī par precīzo un pārdo
māto stundu darba plānojumu. 
11. klases skolēni bija pārsteigti, ka 
80 minūtes pagājušas nemanot, jo 
bija jāstrādā gan individuāli, gan 
pāros un grupās un jāprezentē savs 
darbs, par ko tika saņemts klases
biedru novērtējums. Abas pedago
ģes bija gandarītas par savstarpējās 
sadarbības veiksmīgo rezultātu. 

Mācību stunda tika filmēta, un 
videomateriāls, stundām veidotās 
darba lapas, atbalsta materiāli un 
prezentācija tiks piedāvāta Pierī
gas novadu apvienības skolu pe
dagogiem kā mācību līdzeklis un 
labās prakses piemērs.

Konkursa uzvarētāji tiks no
teikti un apbalvoti ikgadējā Pierī
gas izglītības, kultūras un sporta 
pārvaldes izglītības iestāžu vadī
tāju augusta forumā. 

Dace Dulpiņa, 
Zvejniekciema vidusskolaFoto: no Zvejniekciema vidusskolas arhīva

Skolotājas V. Tinkusa un A. Alsberga pedagogu konkursā „Neturi sveci 
zem pūra!” Foto: no Zvejniekciema vidusskolas arhīva
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Aktualitātes un jaunas 
iespējas „Jauniešu mājā”
Jauno gadu esam iesākuši ar 
jaunām aktivitātēm un jaunām 
nodarbībām jauniešiem. 

Februārī „Jauniešu mājā” sākās 
jauns nodarbību cikls „Fotomā
cības jauniešiem”, kurā septiņās 
nodarbībās jaunatnei bez maksas 
ir iespēja apgūt fotografēšanas 
pamatus un prasmes. Cikla bei
gās plānota dalībnieku veidota 
fotoizstāde „Jauniešu mājā”. 

Lai iedvesmotu jaunatni iz
mantot mūsdienās plaši pieeja
mās un daudzveidīgās brīvā laika 
pavadīšanas iespējas un atklāt sevī 
jaunus talantus, esam uzsākuši ie
dvesmas pēcpusdienu stāstu ciklu 
„Jaunietis jaunietim”, kurā mūsu 
jaunie cilvēki dalās savā pieredzē, 
talantos, hobijos un prasmēs. Cik
lā jau ir notikušas divas tikšanās. 

„Jauniešu māja” kļuvusi par 
vienu no 15 Eiropas jauniešu mo-
bilitātes informācijas punktiem 
mājaslapā www.eurodesk.eu. 

EURODESK ir Eiropas infor
mācijas tīkls jauniešiem, kas dar
bojas 34 Eiropas valstīs, atbild uz 
jauniešu jautājumiem par Eiropu 
un ārpus tās un informē par jau
niešu iespējām Eiropā. 

Turpmāk arī „Jauniešu mājā” – 
gan Raiņa ielā 7, gan Atpūtas ielā 
1B – būs iespēja uzzināt par šobrīd 
aktuālajām iespējām: dažādām 
starptautiskās apmaiņas prog
rammām, projektiem un mācī
bām jauniešiem Latvijā un Eiropā. 

Apstiprināts pirmais Saulkras-
tu novada iesniegtais Eiropas 
solidaritātes korpusa projekts 
„Saulkrasti OPEN”.

Projektā mūsu pašvaldībā un 
„Jauniešu mājā” tiks uzņemti divi 
Eiropas brīvprātīgā darba veicēji 
no Spānijas. Projekta mērķis ir 
veicināt sabiedrības solidaritāti 
un līdztiesību mūsu novadā, ie
saistot dažādās jauniešu aktivi
tātēs arī pašvaldības iestādes un 
vietējās biedrības. 

Projekts notiks no 1. aprīļa līdz 
30. jūnijam. Brīvprātīgie jaunieši 
iesaistīsies visu novada iestāžu, 
kas veic darbu ar bērniem un jau
niešiem, darbībā, un dalīsies savās 
zināšanās, prasmēs un pieredzē. 
Informācijai par plānotajām akti
vitātēm sekojiet „Jauniešu mājas” 
sociālajos tīklos un Saulkrastu no
vada pašvaldības mājaslapas www.
saulkrasti.lv sadaļā „Jaunieši”. 

„Eiropas Solidaritātes korpuss” 
ir Eiropas Savienības programma, 
kuras mērķis ir veicināt solida
ritāti, iesaistot organizācijas un 
jauniešus no 18 līdz 30  gadiem 
solidaritātes aktivitātēs par sa
biedrībai aktuāliem izaicinā
jumiem, jauniešu kompetenču 
uzlabošanai, sociālās iekļaušanās 
veicināšanai un Eiropas vērtību 
stiprināšanai. 

Ingūna Feldmane un  
Simona Putniņa, 

Saulkrastu „Jauniešu māja”

VJMMS gadu sāk ar...
... grafikas skolotāja Anša 
Butnora personālizstādes 
apmeklējumu Saulkrastu 
domes zālē. Divos gados šī ir jau 
trešā skolotāja personālizstāde, 
par ko mēs esam patiesi 
priecīgi. Arī par ziņu, ka nesen, 
2. martā, atklāta mūsu kolēģa 
ceturtā personālizstāde – šoreiz 
Rīgā, Kalnciema kvartālā.

25. janvārī uz Saulkrastu domes 
zāli aicinājām Babītes Mūzikas 
skolas un Ādažu Mākslas un mūzi
kas skolas (ĀMMS) koru klašu ko
lektīvus. Saulkrastos gandrīz katru 
gadu notiekošos draudzības kon
certus sadarbībā ar citu mūzikas 
skolu koru kolektīviem uzskatām 
ne tikai par draudzības un piere
dzes apmaiņu, bet arī par katra so
lista koncerta praksi un vienlaikus 
arī sirsnīgu, noskaņu niansēm un 
vērojumiem piepildītu pasākumu 
visiem – īpaši līdzi atbraukušajiem 
pedagogiem, koncertmeistariem, 
vecākiem. Koncertu rīkoja VJMMS 
kora klases vadītāja Ināra Freima
ne sadarbībā ar skolas kora klases 
absolventi Lāsmu Pommeri (tagad 
Babītes Mūzikas skolas kora klases 
vadītāju) un ĀMMS diriģenti Lau
ru Iesavu. 

No 14. līdz 19. janvārim mū
zikas nodaļu audzēkņi devās uz 
Valsts konkursa otro kārtu Rīgā: 
skolotāja Miervalda Lejas audzēk
ņi Estere Latifa Mulla (saksofons), 
Gusts OzoliņšKarlsons (klarnete), 
Kirils Turovs (eifonijs), skolotājas 

Aivas Zaubergas audzēkne Luīze 
Rozentāle (flauta) un Raimonda 
Kalniņa un Mareka Logina audzēk
ņi  Helmūts Baltiņš un Emīls Krei
tūzisSieriņš (sitaminstrumenti). 
Otro vietu ieguva jaunais klarne
tists G. OzoliņšKarlsons, bet kon
kursa finālam par labāko eifonija 
spēlē izvirzīts K. Turovs (abi – sko
lotāja Miervalda Lejas audzēkņi). 
13. februārī sekoja izcils notikums – 
K.  Turovs atkārtoti, otrajā Valsts 
konkursā pēc kārtas ieguva pirmo 
vietu valstī eifonija spēlē! Kirilam, 
viņa skolotājiem  – M. Lejam un 
koncertmeistarei Beatai Gekai die
na bija diezgan saspringta – Rīgā, 
Augusta Dombrovska Mūzikas sko
lā fināls mūsējiem notika dienas iz
skaņā, vēlā vakara stundā. Skanīgā 
kvalitātē, muzicējot arī lielākajam 
sāncensim no Alūksnes Mūzi kas 
skolas, Kirilam izdevās iegūt gan 
speciālbalvu, gan pirmo vietu ar vis
augstāko vērtējumu – lielāko pun
ktu skaitu visā pūšaminstrumentu 
dalībnieku grupā. Konkursā skanē
ja vācu komponista Georga Frīdri
ha Hendeļa „Sonāte Fa, op. 1 nr. 11” 
un amerikāņu komponista Džeim
sa Kurnova „Rapsodija eifonijam”. 
Mēs lepojamies un sveicam Kirilu, 
viņa skolotāju un koncertmeistari!

Februārī mūzikas nodaļu au
dzēkņi devās uz tradicionālo kon
certlekciju Rīgā, Lielajā ģildē  – 
„LeNeSOns un divi „Dzīvnieku 
karnevāli””.

Pāvula Jurjāna Mūzikas skolā 
Rīgā notika vēl nebijis notikums 

Latvijā – tika rīkots mūzikas 
teorētisko priekšmetu konkurss 
„Alfrēdam Kalniņam – 140”. Kon
kursā piedalījās skolotājas Daces 
Kalniņas un Eleonoras Širškovas 
audzēkņi Anete Grabčika, Elza 
Strupiša, Elizabete Levina un Ņi
kita Lavigins. 16 skolu sacensībā 
ieguvām piekto labāko rezultātu. 
Mēs esam gandarīti par audzēkņu 
panākumiem un vienlaikus apzi
nāmies izaugsmes iespējas!

Vairākiem konkursiem darbus 
radījuši un nosūtījuši Zvejniek
ciema un Saulkrastu mākslas 
nodaļu audzēkņi – Starptautiska

jam šķiedru mākslas konkursam 
„Skaņu palete”, Starptautiskajiem 
vizuālās mākslas konkursiem „Es 
dzīvoju pie jūras”, „Mākslinie
ka Ģederta Eliasa mīklu minot”, 
konkursam UNESCO centrā un 
grafikas darbu konkursam „Sigul
das līnija”. Rezultāti būs zināmi 
pēc vairākiem mēnešiem.

Izvērtēti arī visu 118 Zvejniek
ciema un Saulkrastu mākslas 
nodaļu audzēkņu darbi Valsts 
konkursa pirmajā kārtā. Šogad 
konkursa tēma ir par analītisku 
dabas formu (krāsa, apjoms, faktū
ra, struktūra...) izpēti ar nazīšiem, 

prožektoriem, palielināmo stiklu 
un pat, iespējams, mikroskopu! 
Finālam, kas notiks Rīgā, PIKC 
„Rīgas Dizaina un mākslas vidus
skola” izvirzīti četri audzēkņi. 

Saulkrastu bibliotēkā izstādīti 
VJMMS audzēkņu diplomdar
bi  – gan darbu oriģināli, gan fo
togrāfijas. 23 gados (kopš mākslas 
nodaļas atvēršanas) radīti vairāk 
nekā 100 diplomdarbi, bet ekspo
zīcija sniedz ieskatu tikai nedau
dzos darbos. Izstādes nosaukums 
„Ne tikai gadi...” nosacīti attēlo 
skolas noieto radošo ceļu mūsu 
50. gadskārtā. Mēs domājam, ka 
izstādē rodamas labas idejas un 
aicinām to apmeklēt!

Par izcili pavadītiem 50 gadiem 
kokļu specialitātē VJMMS kopīgi 
sveicām skolas pirmo direktori un 
vienlaikus arī kokles skolotāju Sol
veigu Ivanovu. Kolektīvs Solveigu 
sveica jau pagājušā gada 1. sep
tembrī, bet šā gada 20. februārī, 
skolas darba gaitu noslēgumā sko
lotāju sveica Saulkrastu novada 
domes priekšsēdētājs Normunds 
Līcis. Ak, mirkli, apstājies! Solvei
gu – nerimstošas, gaišas enerģijas 
kodolu un radoši zibošām idejām 
piesātinātu personību joprojām 
sastapsim mūsu skolā, mēģinā
jumos kā Saulkrastu koklētāju 
ansambļa „Saule” vadītāju. Kokles 
spēli VJMMS audzēkņiem turp
māk mācīs skolotāja, pedagoģijas 
doktore Anita ViziņaNīlsena.

Ieva Lazdauska, VJMMS

Pasaules tautu kultūras mēnesis „Rūķītī”
Februāris pie mums, „Rūķītī” 
bija spilgts, jo tika pētītas un 
izzinātas dažādas valstis. Katra 
grupiņa izvēlējās valsti un 
tad visu mēnesi apsprieda to. 
Projektā tika pētīta Grieķija, 
Brazīlija, Meksika, Indija, Ēģipte, 
Vācija, Krievija, arī Āfrikas 
kontinents un indiāņu cilts.

Bērni iepazina konkrētās valsts 
ģeogrāfiju, iedzīvotājus, tradīci
jas, mūziku, dzīvnieku pasauli un 
citas interesantas lietas. Vairākas 
grupas bija sarīkojušas ēdienu 
gatavošanas un baudīšanas svēt
kus, kuros tika gatavoti konkrētās 
valsts tradicionālie ēdieni. Bērni 
kopā klāja galdu un tad, attēlojot 
konkrētās valsts iedzīvotājus, ie
turēja maltīti.

Pasaules tautu kultūras mēne
ša noslēguma pasākumos bērni 
devās apkārt pasaulei ar muzi
kālo vilcieniņu, kuģi un automa
šīnu. Kopā ar bērniem ceļoja arī 
Nezinītis, Nošu meitiņa, kaptei
nis, policists un pat pirāts. Katra 
grupa bija sagatavojusi nelielu 
prezentāciju par savu izpētāmo 
valsti. Arī grupas dalībnieku ap
ģērbā dominēja konkrētās valsts 
ģērbšanās stils. 

No 18. līdz 22. februārim tika 
rīkota izstāde, kurā gan pedago
giem, gan bērniem un vecākiem 
bija iespēja aplūkot dažādus ma
teriālus, suvenīrus un pat pašu 
bērnu gatavotas lietas par kon
krēto valsti. Liels paldies vecā
kiem par atbalstu!

Februārī notika divas teātra 
izrādes: „Šreks un ēzelītis” un 
„Sniegavīra sirds”.

Kā katru gadu, arī šogad svi
nējām Meteņus. Grupas „Bitīte”, 
„Čiekuriņš” un „Kastanītis” Mete
ni sagaidīja bērnudārza teritorijā, 

bet pārējās grupas svētkus svinēja 
pie jūras. Bērni kopā ar saimnieci 
un tautu meitu runāja par Mete
ņiem un dziedāja dziesmas. 

Lita Nusberga, 
PII „Rūķītis”

Bez skolotājas Solveigas Ivanovas kokles Saulkrastos neskanētu tik 
gaiši un dvēseliski. Domes priekšsēdētājs N. Līcis pateicās par skolotājas 
pedagoģisko un māksliniecisko ieguldījumu, 50 gadu garumā piedaloties 
kultūras dzīves veidošanā novadā. Foto: no domes arhīva

Pavasaris, saimniece, Metenis un Ziema izspēlēja Meteņu stāstu pie jūras. 
Foto: no PII „Rūķītis” arhīva
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tieksme. Protams, žēl, ja slimība 
pieveikusi jaunu cilvēku, bet tāda 
ir dzīve. 

Taču ir situācijas, kuras nav 
iespējams uztvert tikai profe-
sionāli. Bija gadījums, kad kāda 
sieviete ar mazmeitu pie mums 
uz slimnīcu atveda savu māti 
un atstāja šeit, mūsu aprūpē. 
Tā tas turpinājās 10 gadus. Vecā 
sieviete sākumā vēl staigāja, tad 
palika guļam uz gultas. Parasti 
jau šādus slimniekus tuvinieki 
atceras vārda vai dzimšanas die-
nā, Ziemassvētkos, bet šo veco 
sievieti – nekad. Tiesa, nauda 
par vietu maksas aprūpes centrā 
regulāri tika maksāta, bet tas arī 
viss. Mēs, protams, nezinām par 
agrākajām mātes un meitas at-
tiecībām, bet šādos gadījumos 
cilvēciski samulstam. Turklāt 
slimniekiem šādā bezpalīdzīgā 
situācijā visvairāk pietrūkst tieši 

cilvēciskā tuvuma, vismaz daž-
reiz pateikta silta vārda,” atzīst 
L. Mortuzāne.

Patīk ierasts dienas ritms
„Pavisam Saulkrastu slimnīcā, ko 
tagad veido neatliekamās medicī-
niskas palīdzības punkts un mak-
sas aprūpes nodaļa, esam 30 darbi-
nieki: cits citu pazīstam, jo ikdienā 
tiekamies. Darbinieku mainība 
nav liela. Iespējams, jauniem cilvē-
kiem šeit būtu mazliet garlaicīgi, jo 
viņiem droši vien pietrūktu adre-
nalīna. Ir kolēģi, kuri strādājuši lie-
lo pilsētu slimnīcās un Saulkrastu 
kādreizējā slimnīcā, kad vēl darbo-
jās traumatoloģijas un ķirurģiskā 
nodaļa. Sistēmu likšana dienas sta-
cionāra pacientiem ir rutīna, ko tik 
un tā kādam nepieciešams veikt, 
jo cilvēkiem tas ir vajadzīgs. Tikai 
vasarā, kad Saulkrasti pamostas no 
ziemas miega, dzīve kļūst spraigā-
ka un varbūt pat neparedzamāka – 
bērni brauc ar velosipēdiem un 
krīt, atpūtniekus sadzeļ lapsenes 
utt. Taču man tuvāks ir ierastais 
ikdienas ritms. Patīkami redzēt, ka 
cilvēki, kuri pie mums saņēmuši 
palīdzību, atgriežas, piemēram, 
lai pārsietu brūces – tad var re-
dzēt, kā tās sadzīst. Kā  var nejust 
gandarījumu, ja cilvēki, kuri pie 
mums nāk ar muguras sāpēm, pēc 
procedūru kursa aiziet ar veselām 
mugurām? Man par to ir prieks, 
tāpat kā cilvēkiem, kuri šeit atgu-
vuši veselību un dzīvesprieku,” teic 
L. Mortuzāne. 

Un vēl viņa piebilst, ka 
Saulkrasti nav lielpilsēta un vie-
tējo iedzīvotāju, kuri meklē pa-
līdzību, attiecības ar ārstu un 
medicīnas māsu nav pavisam bez-
personiskas. „Darām savu darbu, 
bet vienlaikus arī pārmijam kādu 
vārdu savā starpā. Ar laiku cits 
citu iepazīstam tuvāk. To īpaši 
labi jūtam vasarās, kad šeit iero-
das atpūtnieki no Rīgas un ārze-
mēm. Rīdzinieki ir nervozāki, ne-
uzticīgāki, it kā baidās, ka viņus 
kāds varētu piemānīt. Vietējie, 
droši vien tādēļ, ka ikreiz tieka-
mies, mums uzticas kā savējiem.” 

Pietiek laika arī 
ģimenei un ceļošanai
Protams, dzīve nav tikai darbs, 
un L. Mortuzāne bilst, ka ne-

esot tā, ka darbs Saulkrastos un 
pēdējā laikā arī dažas dienas kā 
anestezioloģijas māsai Ādažu 
slimnīcā aizpildītu visu dzīvi – 
pietiekot laiks arī ģimenei. Starp 
citu, Liesmas meita Linda, kurai 
tagad jau ir 25, arī ir pabeigusi 
medicīnas skolu un strādā par 
masieri. „Es viņas izvēli neietek-

mēju, bet redzu, ka darbs viņai 
patīk.” 

Pati Liesma brīvajā laikā mē-
dzot kaut ko palasīt vai vienkārši 
atpūsties. „Tā kā ikdienā redzu 
daudzus cilvēkus, brīvajos brīžos 
lielas kompānijas man nepatīk. 
Turklāt es dzīvoju laukos, un 
tur, kā zināms, vienmēr ir daudz 
darba. Manas dzimtas mājas ir 
Liepupē, pie pašas jūras. Tās cē-
lis mans vecvectēvs, kapteinis 
Andrejs Čakste. Kādreiz viņš 
braucis gan uz buriniekiem, gan 
vēlāk uz tvaikoņiem. Turpat, ne-
tālu no mājām, ir piemiņas ak-
mens, kas vēsta, ka te, Vidzemes 
jūrmalā, ir būvēti burinieki. Man 
šī saikne ar dzimtas saknēm ir 
ļoti svarīga. Es priecājos, ka mana 
meita arī to sajūt. 

Mazā kompānijā reizi gadā 
cenšamies kaut kur aizbraukt. 
Esam bijuši Horvātijā, Slovēnijā, 
Venēcijā. Šogad gribētos dažas 
dienas aizceļot, lai paskatītos uz 
pavasara ziediem Nīderlandē. 
Citādi ir tikai darbs un mājas, un 
nekā cita dzīvē nav. Tādēļ ceļo-
šana ir laba pārmaiņa. Ziemā ap-
meklēju teātra izrādes. Arī tepat, 
Saulkrastos, īpaši vasarā, kultūras 
dzīve ir pietiekami piesātināta.” 

Jāspēj saprast, kā jūtas tas, 
kuram jāpalīdz 
Lai arī daudzi uzskata, ka darbs 
palaikam jāmaina, tomēr ir sa-
glabājusies cieņa pret cilvēkiem, 
kuri desmitiem gadu strādā vienā 

darbavietā un labi pilda savus pie-
nākumus. „Manuprāt,” skaidro 
pieredzējusī medmāsa, „lai ilg-
stoši strādātu šajā darbā, ir nepie-
ciešama gandrīz neizmērojama 
pacietība un empātija – spēja vis-
maz uz brīdi iejusties cilvēka ādā, 
kuram tev jāpalīdz. Šādā situācijā 
ir vērts atcerēties teicienu: „Ne-
dari otram to, ko nevēlētos izjust 
pats!” Protams, es nerunāju par 
profesionālajām prasmēm, kas ir 
obligātas, bet par spēju saprast 
cilvēku, kurš atnācis pēc palīdzī-
bas. Arī bez nepieciešamajām ma-
nipulācijām slimniekam var pa-
teikt uzmundrinošu, labu vārdu. 

Grūti iedomāties darbu ar cil-
vēkiem bez sirsnības. Lai arī mā-
sas acīs slimnieki ir tikai gulošas 
sejas, cilvēki, skaļi nerunājot, me-
diķu darbu tomēr vērtē. Daži ap-
galvo, ka mūsdienās tas vairs ne-
esot svarīgi, tomēr tam īsti nevar 
piekrist. Arī slimnieku piederīgie 
vēlas, lai medicīnas māsa ne tikai 
laikā pasniegtu vai injicētu zāles, 
bet ļautu slimniekam sajusties 
patiesi aprūpētam. 

Domāju, ka roboti nevarētu 
darīt šo darbu – ik brīdi mainās 
situācijas, un tās atbilstoši var 
izvērtēt tikai cilvēks ar prātu un 
sirdi. Protams, mūsu dzīvē ienāk 
arvien jaunas tehnoloģijas, kas 
palīdz atgūt veselību, bet arī tās 
bez cilvēka komandas neko ne-
spēj izdarīt.” 

Uģis Galejs

Grūti pat iedomāties slimnīcu, poliklīniku vai citu medicīnas 
iestādi bez medicīnas māsām, kurām tā piestāv vārds „māsiņas”. 
Lai pateiktu paldies par nevainojamu ikdienas darbu, 
pagājušogad, valsts dibināšanas gadadienā, Saulkrastu slimnīcas 
medmāsa Liesma Mortuzāne saņēma novada domes Atzinības 
rakstu nominācijā „Medicīna”. Saulkrastu slimnīca jau 30 gadus 
ir viņas pirmā un joprojām vienīgā darbavieta. 

Izvēle – medicīna
Tāpat kā daudzi sava darba 
lietpratēji, Liesma Mortuzāne 
neuzskata sevi par īpašu savu 
kolēģu  – Saulkrastu slimnīcas 
medicīnas personāla – vidū. Viņa 
saka, ka, līdzīgi pārējam kolektī-
vam, rūpējoties par pacientiem 
pēc labākās sirdsapziņas, kad tie 
vēršoties pēc palīdzības neatlie-
kamās medicīniskās palīdzības 
punktā, īsāku brīdi uzturas die-
nas stacionārā vai smagas slimī-
bas, vai vecuma nespējas dēļ tiek 
aprūpēti ilgstoši. 

Pirms tam Liesmas ģimenē 
neviena mediķa nekad nav bijis, 
drīzāk jau jūras braucēji. Interese 
par šo profesiju viņai radusies jau 
skolā, tepat no Saulkrastiem ne-
tālajā Liepupē. Tajā laikā – 80. ga-
dos, kad pamatskola pārtapa vi-
dusskolā, Liesmai šajā vidusskolā 
bijis pirmais izlaidums. Tiesa, 
mūsdienās skola atkal kļuvusi par 
pamatskolu. 

Un tā – jau vidusskolā, kopā 
ar citām meitenēm pāris gadus 
braukušas uz Rīgu – jauno me-
diķu skolu, un pēc vidusskolas 
absolvēšanas Liesma iestājusies 
 Rīgas 5. medicīnas skolā, lai apgū-
tu medicīnas māsas profesiju. 

„Tagad es pat īsti pamatot sa-
vas profesijas izvēli. Varbūt to 
izvēlējos tādēļ, ka arī citas man 
pazīstamas meitenes vēlējās būt 
medmāsas un jau skolas laikā 
braucām uz Rīgu, lai kaut ko vai-
rāk uzzinātu par mediķa profesi-
ju. Piemēram, Gaiļezera slimnīcā 
no augšas caur operācijas zāles 
stiklotajiem griestiem drīkstē-
jām vērot operācijas, ķirurgu un 
medmāsu darbu. Toreiz gan man 
bija sapnis, ka vēlos strādāt ar 
bērniem, bet, iestājoties skolā, 
pietrūka cilvēku šādas grupas iz-
veidei, tādēļ apguvām tikai med-
māsas profesiju. 

Sākumā kurss bija liels, bet 
pakāpeniski kļuva mazāks – kā-
dam bija bailes no asinīm, kāds 
saprata, ka vēlas dzīvē darīt kaut 
ko citu. Protams, sākumā visus 
pārņēma savādas sajūtas, no-
kļūstot morgā un redzot cilvēkus 
darba rutīnā veicam līķu sekcijas. 
To redzot, vieni pierod, citi – nē. 
Katrā ziņā man par savas izvēles 
pareizību šaubu nebija ne tad, 
ne arī vēlāk, un nekad tādas nav 
radušās. Varbūt tādēļ, ka es esmu 
dzimusi un augusi laukos, kur 
bērni jau no mazotnes iemācās 
atbildību par izdarīto,” stāsta 
L. Mortuzāne. 

Pirmie soļi Saulkrastos
„Kad 1988. gadā Rīgas 5. medi-
cīnas skolā mācības jau gandrīz 
bija pabeigtas, radās iespēja do-
ties strādāt uz Limbažiem, jo 
pati biju no toreizējā Limbažu 

rajona. Taču arī Saulkrastu slim-
nīcā bija nepieciešama medicīnas 
māsa ķirurģijas nodaļā. Nevienu 
šeit nepazinu, tomēr pieteicos 
darbā. Mans pirmais pienākums 
bija slimniekiem pēc operācijām 
izdarīt injekcijas. Teikšu godīgi, 
labi injicēt es toreiz nemācēju, jo 
prakses laikā to biju darījusi maz. 
Centos, cik spēju, un neviens neko 
sliktu neteica,” atceras medmāsa, 
piebilstot, ka toreiz jau arī pašas 
šļirces bijušas citādas nekā pašrei-
zējās. „Tagad tas jau aizmirsts, bet 
toreiz par vienreiz lietojamajām 
šļircēm neko nezinājām – slimnī-
cā bija tikai daudzreiz lietojamas 
metāla adatas, ko pēc lietošanas 
vajadzēja sterilizēt.” 

Gan darbs, gan adrenalīns
Atceroties pirmos darba gadus, 
L.  Mortuzāne stāsta, ka 80. un 
90. gadu mijā uz Saulkrastu slim-
nīcu veda cilvēkus ar kaulu lū-
zumiem, apdegumiem, dažādām 
brūcēm. Šeit nonāca arī auto avā-
rijās cietušie. Tādēļ bijuši gadīju-
mi, kad pat naktīs tikusi sasaukta 
mediķu komanda un veiktas ope-
rācijas. Dažreiz nācies palīdzēt 
ārstam sašūt brūces. 

Ceļu policisti uz slimnīcu 
Saulkrastos veduši šoferus-dzē-
rājus, kuriem vajadzējis pārbaudīt 
alkohola promiļu skaitu viņu izel-
pā, ņemt arī asins un urīna ana-
līzes. Kāds to darījis labprāt, kāds 
strīdējies pretī. Bijušas dežūras, 
kad tas noticis retāk, bet bijušas 
arī tādas, kad iedzērušie autova-
dītāji šurp tikuši vesti viens pēc 
otra. Viņu uzvedība atšķīrusies, 
un tieši tādēļ toreizējās dežūrās 
adrenalīna nav trūcis.

„Situācija slimnīcā mainījās, 
kad 90. gados pamazām izbei-
dza sniegt medicīnas bezmaksas 
pakalpojumus. Pirms tam slim-
nieki ķirurģijas nodaļā uzkavējās 
diezgan ilgi. Viņiem tur bija fizio-
terapijas procedūras, bezmaksas 
masāžas, un viņi pie mums gulē-
ja, līdz pilnīgi izveseļojās.  Tagad 
ilgstoši slimnīcā neviens bez 
vajadzības neuzkavējas. Nepie-
ciešamās procedūras iespējams 
saņemt dienas stacionārā, bet uz-
turēties – mājās. 

Protams, arī tajā laikā cilvēki, 
piemēram, saindējās ar zālēm. 
Reiz pie mums atveda divas mā-
siņas, kuras bija saindējušās ar 
medikamentiem. Viņas vairs ne-
izdevās izglābt, jo zāles jau bija 
uzsūkušās organismā. 

Citā reizē pie mums slimnīcā 
atveda un burtiski iemeta rokās 
noslīkušu puisīti, lūdzot, lai mēs 
darām visu iespējamo, lai viņu 
glābtu. Taču mēs vairs neko ne-
varējām darīt, un mums bija ļoti 
smagi paziņot to vecmāmiņai, 
kura gaidīja, ka notiks brīnums. 

Tādi, lai arī reti gadījumi, diemžēl 
ir daļa no medicīnas darbinieka 
ikdienas,” atzīst L. Mortuzāne. 

Māsa ir starpnieks 
starp ārstu un pacientu
Jautāta, kādēļ ļaudis parasti par 
medmāsām saka tikai labus vār-
dus, L. Mortuzāne atbild: tādēļ, 
ka māsiņas pacientam ir tuvākas 
nekā ārsts, lai gan tieši viņš ir tas, 

kura prasmes palīdz slimniekam 
atgūt veselību. „Taču, ja ārsts 
slimniekam dažreiz skopi izstās-
ta lietas būtību, medmāsas paras-
ti izskaidro, kas un kā jādara, lai 
atveseļotos. Kādreiz vienkārši ir 
nepieciešams pateikt, ka būs labi, 
jo slimnieks, vēl nezinot diag-
nozi, jau ir sagatavojies daudz 

sliktākam pavērsienam, nekā 
patiesībā ir, tādēļ pēc sarunas ar 
medmāsu viņš sāk justies dro-
šāk un pat labāk,” ir pārliecināta 
L. Mortuzāne.

„Bet kādreiz ir tā: cilvēks atnāk 
pie mums un rāda augoni. Viņš 
domā, ka ārsts tikai paskatīsies 
uz slimo vietu un viss atkal būs 
kārtībā. Taču ārsts saka, ka to būs 
nepieciešams operēt. Tādās reizēs 
tieši māsa ir tā, kura var paskaid-
rot, ka citu iespēju šajā gadījumā 
nav, un nomierina pacientu: jo 
ātrāk augonis tiks pārgriezts, jo 
labāk pašam.” 

Ilgajos darba gados L. Mortu-
zāne novērojusi, ka cilvēki ir ļoti 
dažādi: ir tādi, kas savas veselības 
problēmas vai traumas uztver sa-
līdzinoši mierīgi, bet citi – diez-
gan traģiski. Vieni domā, ka paši 
vainīgi saslimšanā, citi turpretī 
meklē vainīgos no malas. Kāds 
nāk meklēt ārsta palīdzību, ja 
pirkstā ierāvis skabargu, cits – 
kad sāpes vairs nevar izturēt. 

„Un vēl,” saka pieredzējusī 
medmāsa, „ikdienā redzu pacien-
tus, kuri ieklausās ārsta teiktajā 

un rūpīgi izpilda visus norādīju-
mus, un tādus, kuri ir pārliecinā-
ti, ka ārsti jau tāpat neko nezina 
un viss ir skaidrs no internetā iz-
lasītā. Medmāsai šādās situācijās 
jābūt starpniecei. Vienus nepie-
ciešams pažēlot un uzmundrināt, 
citiem – stingri ieteikt ievērot 
ārsta rekomendācijas, lai novēr-
stu slimības atkārtošanos.”

Ikviens no mums 
gaida labu vārdu
Daļa L. Mortuzānes darba laika 
aizrit aprūpes nodaļā, kur regu-
lāri uzturas aptuveni 30 pacien-
ti. Kāds šeit nokļuvis, lai atgūtu 
veselību, piemēram, pēc insulta, 
bet ir arī onkoloģiskie slimnieki, 
kuriem apkalpojošais personāls 
palīdz atvieglot ikdienu un mazi-
nāt sāpes. 

„Ko darīt, ja jūtam nāves tu-
vumu? Mēs vienkārši ar aprūpi 
cenšamies atvieglot savu pacien-
tu ciešanas, īpaši, ja ir skaidrs, 
ka veselību atgūt vairs nav iespē-
jams. Medmāsai jau nevienam 
nav jāatkārto ārsta diagnoze – šā-
dos brīžos svarīga ir cilvēciska at-

Kā var nejust 
gandarījumu, ja cilvēki, 

kuri pie mums nāk ar 
muguras sāpēm, pēc 

procedūru kursa aiziet ar 
veselām mugurām?

Domāju, ka roboti 
nevarētu darīt šo darbu – 
ik brīdi mainās situācijas, 

un tās atbilstoši var 
izvērtēt tikai cilvēks ar 

prātu un sirdi.

Medmāsas darbs der tiem, kuri mīl cilvēkus

Slimnīcas galvenā māsa 
Ineta Šakale: 
„Saulkrastos strādāju pavisam 
nesen, taču varu apgalvot, 
ka esmu iepazinusi savus 
pašreizējos darbabiedrus. 
Anestezioloģijas māsa Liesma 
Mortuzāne ir ne tikai ārsta-
reanimatologa „labā roka”, uz 
kuru viņš vienmēr var paļau-
ties, bet arī savā medmāsas 
darbā spēj saprast pacientu. 
Ja Liesmu vajadzētu raksturot 
tikai dažos vārdos, es teiktu: 
„Īstais cilvēks īstajā vietā.””

Saņemot Saulkrastu novada domes Atzinības rakstu 
2018. gada 18. novembrī.

Liesma Mortuzāne: „Protams, sirds sāpēja, kad Saulkrastu slimnīca tika pārveidota. Vēl ilgi atcerējāmies 
agrākās nodaļas un palātas. Taču dzīve turpinās, un, kamēr mēs būsim cilvēkiem vajadzīgi, mēs būsim 
šeit un darīsim savu darbu.” 

Pie jūras Liepupē.
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Pašvaldību finanšu izlīdzināša
nas fondā, tomēr tas joprojām ir 
liels – 680 747 eiro.

Aizņēmumu atmaksājamais 
apjoms 2019. gadā veido gandrīz 
9% no pašvaldības pamatbudžeta 
ieņēmumiem. 2018. gada beigās 
Saulkrastu novada domē pavi
sam bija noslēgti 38 aizņēmu
mu līgumi ar pamatsummas at
maksu 5 673 205 eiro. 2019. gadā 
aizņēmumu atmaksa plānota 
610 134 eiro apmērā.

Galvenā prioritāte – 
izglītība
Mūsu novadā izglītība ir galve
nā prioritāte un lielākie budžeta 
izdevumi plānoti izglītības ies
tāžu uzturēšanai. Pirmsskolas 
izglītības iestādei (PII) „Rūķītis” 
plānotie izdevumi ir 703  447 
eiro, Saulkrastu vidusskolai – 
353 208 eiro, Zvejniekciema vidus
skolai – 346 314 eiro un Vidzemes 
jūrmalas Mūzikas un mākslas 
skolas (VJMMS) izdevumi plānoti 
173 478 eiro apmērā.

Lielākā daļa izdevumu ir pa
redzēta pedagogu un tehnisko 
darbinieku atalgojumam, tomēr 
tiks turpināti arī izglītības ies
tāžu telpu remontdarbi. Lielas 
investīcijas ieplānotas PII „Rūķī
tī”, pārbūvējot rotaļu laukumus. 
No 1.  septembra plānots palieli
nāt pedagogu algas par likmi no 
710 uz 730 eiro PII „Rūķītis” un 
VJMMS skolas pedagogiem, bet 
skolotāju palīgiem „Rūķītī” pa

augstināt algu par 50 eiro. Līdzek
ļi paredzēti arī sagatavošanas kla
šu un 5. klašu bērnu ēdināšanai 
neatkarīgi no skolēna deklarētās 
dzīvesvietas un daudzbērnu ģi
menēm, nodrošinot bezmaksas 
ēdināšanu pilnā apmērā. Plānots 
arī atbalsts Saulkrastu novada 
izglītības iestāžu audzēkņiem 
sabiedriskā transporta braukša
nas maksas atvieglojumiem ceļā 
uz skolu un atpakaļ visu mācību 
gadu darba dienās un brīvdienās 
(izņemot augustu).

Īpašu uzmanību plānots pie
vērst satiksmes drošības uzlabo
šanai izglītības iestāžu tuvumā.

Kultūrai, sportam un 
atpūtai – 911 310 eiro
Saulkrastu kultūras centra iz
devumi ir plānoti 385 859 eiro 
apmērā, Saulkrastu sporta cen
tra izdevumi – 269 181 eiro, bet 
Saulkrastu bibliotēkas izdevu
mi – 117 224 eiro.

Nozīmīgākās pārmaiņas notiks 
Neibādes parkā, kur gada otrajā 
pusē plānots uzsākt Saulkrastu 
estrādes teritorijas un skatītāju 
vietu pārbūvi. Kopējās projekta 
izmaksas plānotas 1 200 000 eiro, 
no kuriem 811 477 eiro ir Eiropas 
reģionālā attīstības fonda (ERAF) 
līdzfinansējums. Papildu rūpes 
un izdevumi būs pagājušajā gadā 
uzsākto remontdarbu pabeigšana 
Zvejniekciema kultūras namā.

Paredzēts atbalstīt visu Saul
krastu māksliniecisko kolektīvu 
darbību. Saulkrastu vidusskolas 
tautas deju kolektīvs „Saulīte” 

un senioru deju kolektīvs „Saul
grieži” vasarā piedalīsies Eiropas 
tautu deju festivālā „Europiāde 
2019” Vācijā. Būtiski līdzekļi pa
redzēti Saulkrastu atpazīstamā
ko pasākumu – „Saul kras ti Jazz” 
un „Saulkrastu kokteilis”, un 
Saulkrastu svētku rīkošanai. Jau
ni pasākumi plānoti topošajā 
Saulkrastu Mežaparka kvartālā iz
būvētajā Svētku ielā.

Būtiskas pārmaiņas būs sportā, 
jo plānoti daudzi sporta pasāku
mi dažādām iedzīvotāju grupām 
un jauna inventāra iegāde, un 
telpu remontdarbi Sporta centrā. 

Sociālajai aizsardzībai 
piešķirts finansējums 
jaunām iniciatīvām 
Sociālai aizsardzībai šogad pa
redzēts izlietot 927 810 eiro. 
Pašvaldība nodrošina visus so
ciālo pabalstu un pakalpojumu 
veidus, piešķirts finansējums 
arī jaunām iniciatīvām: atbalsts 
audžuģimenēm, materiālā palī
dzība tuberkulozes slimniekiem, 
pabalsts nozīmīgās jubilejās se
nioriem 90, 95, 100 gadu dzimša
nas dienās. Šajā gadā plānots arī 
izstrādāt noteikumus un uzsākt 
atbalsta programmu, nodroši
not senioriem braukšanas kartes 
noteiktam braucienu skaitam 
sabiedriskajā transportā novada 
robežās.

Ņemot vērā, ka aprūpi mājās 
Saulkrastu novada pašvaldības 
iedzīvotājiem nodrošina biedrība 
„Latvijas Samariešu apvienība”, 
plānots turpmāk neizmaksāt 

naudā pabalstus sociālās aprūpes 
pakalpojumu nodrošināšanai, bet 
tā vietā piešķirt aprūpes mājās 
pakalpojumus atbilstoši personas 
veselības stāvoklim un vajadzī
bām. 

Līdz šim vientuļajam pensio
nāram vai personai ar 1. grupas 
invaliditāti, kura veselības stā
vokļa vai vecuma dēļ nespēja 
sagādāt kurināmo vai samaksāt 
par apkuri, tika piešķirti pieci 
steri sazāģētas, saskaldītas mal
kas. Ņemot vērā citu kurināmā 
veidu izmantošanu, turpmāk pa
balstu būs iespējams saņemt, arī 
apmaksājot cita veida kurināmā 
iegādes izdevumus vai centrali
zētās siltumapgādes pakalpojuma 
samaksu, izmantojot maksājumu 
apliecinošus dokumentus.

Tiks turpināta labiekārtošana 
un būs atbalsts skolēnu 
darbam vasarā un 
iedzīvotāju aktivitātēm
2019. gadā plānots paplašināt 
kopjamo teritoriju platības un rū
pēties par patīkamas un labiekār
totas pilsētvides veidošanu.

Paredzēts uzlabot grants ceļu 
segumus, atjaunojot nodiluma 
kārtu un asfaltēto ielu horizon
tālos marķējumus, renovēt ietvju 
betona bruģakmens un asfalta se
gumus, atjaunot un uzturēt me
liorācijas grāvju sistēmas.

Nozīmīgākie būvniecības darbi 
plānoti ar ES struktūrfondu at
balstu: 2019. gadā plānots veikt 
piecu ielu pārbūvi: Bīriņu, Akāci
ju un Upes ielās, Jūras prospektu 

posmā no Melnsila līdz Upes ielai 
un Melnsila ielā.

2019. gadā nolemts īstenot 
projektu „Ieviest un demonstrēt 
viedās pilsētvides tehnoloģijas 
Saulkrastu pilsētā, nomainot ielu 
apgaismojumu uz LED apgais
mojumu ar viedo vadību”, kurā 
paredzēts nomainīt 423 tagadējos 
ielu apgaismojuma gaismekļus 
uz LED gaismekļiem Saulkrastu 
pilsētā. 

Igaunijas–Latvijas programmā 
tiks turpināts projekts „Hiking”, 
kurā attīstīs kājāmgājēju infra
struktūru Baltās kāpas teritori
jā – jaunas koka seguma takas un 
norobežojumus Saulrietu takas 
sākumā, un marķētu kājāmgājēju 
ceļu ar informatīvajām zīmēm, 
stendiem un norādēm.

Arī šajā gadā tiks turpināta 
projekta „Veselības veicināšanas 
pasākumi Saulkrastu novadā” īs
tenošana ar veselību veicinošiem 
pasākumiem dažādām iedzīvotā
ju grupām. 

Lai nodrošinātu iespēju iegūt 
darba prasmes un iemaņas un 
sniegtu atbalstu ģimenēm ar bēr
niem, turpināsim atbalstīt skolē
nu darbu vasaras brīvlaikā.

Turpināsim arī atbalstīt daudz
dzīvokļu ēku siltināšanu un ne
valstisko organizācijubiedrību un 
nodibinājumu projektus ar līdzfi
nansējumu, kam šogad ieplānota 
divreiz lielāka summa nekā ie
priekšējā gadā.

Normunds Līcis, 
domes priekšsēdētājs

Saulkrastu novada domes 27. februāra sēdes Nr. 6 lēmumi 
Sēdē piedalās deputāti: N.  Līcis, 
B.  Veide, A.  Horsts, L.  Vaidere, 
S. Ancāne, A. Aparjode, M. Kišuro, 
E. Grāvītis, A. Deniškāne, A. Dul
piņš, G.  Lāčauniece, S.  Ozola
Ozoliņa, O. Vanaga, I. Veide.

Par Saulkrastu novada 
pašvaldības 2019. gada budžeta 
apstiprināšanu un saistošo 
noteikumu apstiprināšanu1

Apstiprināt Saulkrastu novada 
pašvaldības 2019. gada budžetu. 
Apstiprināt Saulkrastu novada 
pašvaldības 2019.  gada saistošos 
noteikumus Nr. SN 1/2019 „Sais
tošie noteikumi par Saulkrastu 
novada pašvaldības 2019.  gada 
budžetu”.

Par jaunas amata vietas 
izveidošanu 
No 2019.  gada 1.  marta izveidot 
Saulkrastu novada domes Pašval
dības īpašumu apsaimniekošanas 
nodaļā jaunu amata vietu „Ēku 
un apsaimniekojamās teritorijas 
pārzinis”.

Par jaunas nodaļas izveidošanu
Ar 2019.  gada 1.  martu izveidot 
Saulkrastu novada domes iestā
des „Saulkrastu novada dome” sa
stāvā Sabiedrisko attiecību noda
ļu, kas tieši pakļauta pašvaldības 
izpilddirektoram.

Par zemes ierīcības projekta 
apstiprināšanu, adreses 

piešķiršanu, likvidēšanu un 
lietošanas mērķa noteikšanu
Piešķirt adresi zemes gabalam 
un uz tā esošajām ēkām ze
mes ierīcības projektā  – Jūras 
prospekts  62, Zvejniekciems, 
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu 
novads, noteikt dalīto lietošanas 
mērķi  – individuālo dzīvojamo 
māju apbūve, uz kuras galvenā 
saimnieciskā darbība ir lauk
saimniecība.
Piešķirt adresi zemes gabalam un 
uz tā esošajām ēkām zemes ierīcī
bas projektā – Jūras prospekts 64, 
Zvejniekciems, Saulkrastu pa
gasts, Saulkrastu novads, noteikt 
dalīto lietošanas mērķi  – indivi
duālo dzīvojamo māju apbūve, uz 
kuras galvenā saimnieciskā darbī
ba ir lauksaimniecība.
Atstāt nedalītu zemes vienību, 
piešķirot adresi zemei un ēkām – 
Jūras prospekts 31, Zvejniekciems, 
Saulkrastu pagasts, Saulkrastu 
novads, noteikt lietošanas mēr
ķi  – individuālo dzīvojamo māju 
apbūve. Likvidēt adresi  – „Tim
māji”, Zvejniekciems, Saulkrastu 
pagasts, Saulkrastu novads.

Par īpašuma zemes ierīcības 
projekta izstrādi
Atļaut izstrādāt nekustamo īpa
šumu Saules iela  37A un Saules 
iela  37C Saulkrasti, „Zeltiņi”, 
Saulkrasti, „Skultes osta”, Zvej
niekciems, zemes ierīcības pro
jektu.

Par Saulkrastu novada 
domes saistošo noteikumu 
apstiprināšanu
Apstiprināt Saulkrastu novada 
domes saistošos noteikumus „Par 
Saulkrastu novada pašvaldības 
palīdzību audžuģimenei”.
Apstiprināt Saulkrastu novada 
domes saistošos noteikumus 
„Grozījumi Saulkrastu nova
da domes 2018.  gada 31.  janvāra 
saistošajos noteikumos Nr. SN 
1/2018 „Par materiālo palīdzību 
Saulkrastu novadā””.
Apstiprināt Saulkrastu novada 
domes saistošos noteikumus 
„Grozījumi Saulkrastu novada 
domes 2013.  gada 24.  aprīļa sais
tošajos noteikumos Nr.  4 „Par 
sociālās palīdzības pabalstiem 
Saulkrastu novadā””.

Par 10. klases izveidošanu 
2019./2020. mācību gadā2

Izveidot 10. klasi 2019./2020. mā
cību gadā Saulkrastu vidusskolā. 
Noteikt, ka pieteikšanās 10. klasei 
2019./2020.  mācību gadam no
tiek Saulkrastu vidusskolā līdz 
2019. gada 21. jūnijam.

Par apsaimniekošanas līguma 
slēgšanu ar SIA „Saulkrastu 
komunālserviss” 
Noslēgt apsaimniekošanas līgu
mu ar SIA „Saulkrastu komu
nālserviss” par pašvaldības mak
sas autostāvvietu, kas ierīkota 
Saulkrastu novada sarkano līniju 

robežās un pašvaldības valdījumā 
esošās teritorijas pie Baltās kāpas, 
Kāpu ielā, Saulkrastos, uzturēša
nu un apkalpošanu ar termiņu 
līdz 2020. gada 31. martam. 

Par vienreizēja dzīvojamās telpas 
atbrīvošanas pabalsta piešķiršanu
Izmaksāt vienreizēju dzīvojamās 
telpas atbrīvošanas pabalstu per
sonai un viņas dēlam.

Par dalību konkursā valsts 
atbalsta pasākumā 
Sagatavot un iesniegt projektu 
„Zivju resursu pavairošana un atra
žošana Saulkrastu novada ūdens
tilpēs 2019.  gadā” Lauku atbalsta 
dienesta izsludinātajā Zivju fonda 
konkursā  – valsts atbalsta pasā
kumā „Zivju resursu pavairošanai 
un atražošanai publiskajās ūdens
tilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas 
tiesības pieder valstij, citās ūdens
tilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību 
īpašumā, kā arī privātajās upēs, 
kurās ir atļauta makšķerēšana” līdz 
28.02.2019. Projekta kopējās iz
maksas plānot 9978,87 EUR apmē
rā, no kuriem Zivju fonda finansē
jums – 9578,87 EUR, bet Saulkrastu 
novada domes līdzfinansējums no 
Speciālā budžeta – 400 EUR.

Par nosaukuma piešķiršanu, 
lietošanas mērķa noteikšanu 
Piešķirt zemes vienībai nosau
kumu  – Vasaras iela, Saulkrasti, 
Saulkrastu novads, nosakot lieto

šanas mērķi – zeme dzelzceļa infra
struktūras zemes nodalījuma joslā 
un ceļu zemes nodalījuma joslā.
Piešķirt zemes vienībai nosau
kumu  – Laimas iela, Saulkrasti, 
Saulkrastu novads, nosakot lieto
šanas mērķi – zeme dzelzceļa infra
struktūras zemes nodalījuma joslā 
un ceļu zemes nodalījuma joslā. 

Normunds Līcis, 
domes priekšsēdētājs 

1 – „PAR” –10  (N. Līcis, B. Veide, 
A.  Horsts, L.  Vaidere, S.  Ancā
ne, A.  Aparjode, G.  Lāčauniece, 
S.  OzolaOzoliņa, O.  Vanaga, 
I.  Veide), „PRET”– nav, „ATTU
RAS”  – 4 (M. Kišuro, E. Grāvītis, 
A. Deniškāne, A. Dulpiņš).
2 – „PAR” – 12 (N. Līcis, B. Veide, 
A.  Horsts, S.  Ancāne, A.  Aparjo
de, M. Kišuro, E. Grāvītis, A. De
niškāne, G.  Lāčauniece, S.  Ozo
laOzoliņa, O.  Vanaga, I.  Veide), 
„PRET”  – nav, „ATTURAS”  – 
2 (L. Vaidere, A. Dulpiņš).
Pārējos lēmumos balsojums vien
balsīgs.
Pilns domes sēdes protokola teksts 
(ievērojot Vispārīgajā datu aizsar
dzības regulā noteikto) un sēdes 
audioieraksts pieejams Saulkras
tu novada pašvaldības interneta 
vietnē www.saulkrasti.lv, sadaļā 
„ Domes sēdes”. 
Nākamā domes ikmēneša sēde no
tiks trešdien, 27.  martā, plkst.  14.00 
Saulkrastu novada domē, Raiņa ielā 8. 

Apstiprināts 2019. gada budžets
 1. lpp.
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Pielikums Nr. 1

Saulkrastu novada pašvaldības
2019. gada budžeta IEŅĒMUMI (EUR) 
Nosaukums Budžeta 

plāns 2019. 
gadam

Valūta EUR
Tiešie nodokļi
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis par iepriekšējo gadu 17 436
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 4 942 822
Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi 1 032 656
Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām 227 136
Nekustamā īpašuma nodoklis par mājokļiem 737 416
Tiešie nodokļi kopā 6 957 466
Nodokļi atsevišķām precēm un pakalpojumu veidiem 20 500
Azartspēļu nodoklis 20 500
Nodokļu ieņēmumi kopā 6 977 966
Nenodokļu ieņēmumi 144 379
Pašvaldību budžeta procentu ieņēmumi par kontu atlikumiem Valsts kasē vai 
kredītiestādēs

200

Pašvaldību nodevas un kancelejas nodevas 19 400
Valsts nodeva par apliecinājumiem un citu funkciju pildīšanu bāriņtiesās 1 200
Valsts nodeva dzimtsarakstiem 1 800
Valsts nodeva par speciālu atļauju (licenču) izsniegšanu 50
Pārējās valsts nodevas 1 200
Pašvaldību nodevas:
Nodeva par pašvaldības izstrādāto oficiālo dokumentu un apliecinātu to kopiju 
saņemšana

50

Pašvaldības nodeva publiskiem pasākumiem 500
Nodeva par tirdzniecību publiskās vietās 5 000
Nodeva par reklāmas izvietošanu publiskās vietās 1 500
Nodeva par būvatļaujas saņemšanu 8 000
Pārējās nodevas, ko uzliek pašvaldība 50
Pārējās valsts nodevas 50
Naudas sodi 124 779
Naudas sodi, ko uzliek par laikā nesamaksāto NĪN 87 779
Naudas sodi, ko uzliek pašvaldības policija 2 000
Naudas sodi, ko uzliek administratīvā komisija 10 000
Naudas sodi par CSDD pārkāpumiem 25 000
Pārējie nenodokļu ieņēmumi 500
Pārējie dažādi nenodokļu ieņēmumi, kas šeit nav iepriekš klasificēti 500
Ieņēmumi no zemes/mežu pārdošanas 35 000
Ieņēmumi no zemes pārdošanas 20 000
Ieņēmumi no mežu īpašumu pārdošanas 15 000
Valsts budžeta transferti 905 153
Mērķdotācijas pedagogu algām 516 456
Mērķdotācijas 5.–6gadīgo apm. pedagogiem 67 488
Mērķdotācijas interešu izglītības pedagogu algām 34 402
Mērķdotācijas Saulkrastu kultūras centram 7 038
Mērķdotācijas sociālajiem pabalstiem 1 880
Mērķdotācijas Mūzikas un mākslas skolai VJMMS 92 150
Mērķdotācijas sociālajam asistentam 16 997
Citas mērķdotācijas 11 181
Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti Eiropas Savienības 
politisko instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem 
projektiem (pasākumiem)

140 564

Pārējie pašvaldību budžetā saņemtie ieņēmumi valsts budžeta iestāžu uzturēšanas 
izdevumu transfertiem

16 997

Pašvaldību budžetu transferti 330 000
Ieņēmumi pašvaldību budžetā no citām pašvaldībām 330 000
Ieņēmumi izglītības funkciju nodrošināšanai – izglītība 285 000
Ieņēmumi no pašvaldībām sociālajiem pakalpojumiem (Soc. māja) 45 000
Budžeta iestāžu ieņēmumi 253 369
Ieņēmumi no vecāku maksām 3 750
Vecāku finansējums VJMMS 25 600
Vecāku finansējums nometnēm 1 200
Ieņēmumi par pārējo dokumentu izsniegšanu un pārējiem kancelejas pakalpojumiem 2 000
Ieņēmumi par telpu nomu 6 500
Ieņēmumi par kustamās mantas nomu 2 000
Ieņēmumi par zemes nomu 30 000
Bankomāta vietas īre 4 000
Sociālai mājai iemaksātās pensijas (90%) 92 300
Līdzdalības maksājumi, klientu maksājumi un citu pašvaldību maksājumi Sociālajai mājai 30 000
Koku ciršanas atļauja 1 000
Maksas pakalpojumi dzimtsarakstu nodaļā 8 600
Apbedīšanas pakalpojumi 3 000
Kapa vieta 2 000
Pārējie maksas pakalpojumi 100
Maksas pakalpojumi TIC 8 500
Ieņēmumi no Saulkrastu bibliotēkas 1 300
Ieņēmumi no Saulkrastu sporta centra 11 961
Ieņēmumi no Saulkrastu kultūras centra 11 058
Citi iepriekš neklasificētie maksas pakalpojumi 7 500
Pārējie neklasificētie pašu ieņēmumi – tiesu izpildītāji 1 000
Kopējie ieņēmumi: 8 646 367
Naudas līdzekļi 1 006 980
Ieņēmumi pavisam: 9 653 347

Pielikums Nr. 2

Saulkrastu novada pašvaldības
2019. gada budžeta IZDEVUMI (EUR) 
Nosaukums, ekonomiskās klasifikācijas kods Budžeta plāns 

2019. gadam
Valūta EUR
Vispārējie valdības dienesti 2 011 986
Izpildvara, likumdošanas vara, finanšu un fiskālā darbība, ārlietas 1 267 263
Administrācija 273 309
Atlīdzība 97 715
Preces un pakalpojumi 112 459
Subsīdijas un dotācijas 48 700
Pamatkapitāla veidošana 14 435
Sociālie pabalsti
Deputāti 187 174
Atlīdzība 187 174
Iepirkumu komisija 3 861
Atlīdzība 1 861
Preces un pakalpojumi 2 000
Dzimtsarakstu nodaļa 38 321
Atlīdzība 28 621
Preces un pakalpojumi 9 700
Finanšu un grāmatvedības nodaļa 260 910
Atlīdzība 189 298
Preces un pakalpojumi 37 302
Pamatkapitāla veidošana 34 310
Juridiskā nodaļa 104 545

2019. gada 27. februārī SAISTOŠIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. SN 1/2019
Apstiprināti Saulkrastu novada domes 2019. gada 27. februāra sēdē (protokola Nr. 6/2019§1)

Saistošie noteikumi par Saulkrastu novada 
pašvaldības 2019. 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 fi
nanšu vadību”. 

1. Apstiprināt Saulkrastu nova
da pašvaldības budžetu 2019.  ga
dam:

1.1.   pamatbudžeta ieņēmumos 
9  653 347,00  euro apmērā, tajā 
skaitā naudas līdzekļu atlikumu 
1  006  980  euro apmērā, saskaņā 
ar pielikumu Nr. 1;

1.2. izdevumos 9 653 347,00 euro 
apmērā, saskaņā ar pielikumu 
Nr. 2;

1.3.  atmaksājamo aizņēmumu 
pārskatu, saskaņā ar pielikumu 
Nr. 5.

2. Apstiprināt Saulkrastu nova
da pašvaldības speciālo budžetu 
2019. gadam: 

2.1. ieņēmumos 223 681,00 euro 
apmērā, saskaņā ar pielikumu 
Nr. 3;

2.2. izdevumos 221 754,00 euro 
apmērā, saskaņā ar pielikumu 
Nr. 4.

3. Apstiprināt paskaidrojuma 
rakstu saistošajiem noteikumiem 

par Saulkrastu novada pašvaldī
bas budžetu 2019. gadam. 

4. Noteikt, ka tāmi par saņem
tajiem ziedojumiem un dāvinā
jumiem 2019.  gadā sagatavo par 
faktiski saņemto un gada sākumā 
atlikumos esošo līdzekļu apjomu. 

5. Noteikt, ka Finanšu un grā
matvedības nodaļa saskaņā ar no
slēgtajiem kredītlīgumiem un kre
dītsaistībām 2019. gadā nodrošina 
kredītu pamatsummas atmaksu 
un kredītu procentu samaksu no
teiktajos termiņos un apmēros. 

6. Noteikt, ka budžeta izpildī
tājiem jānodrošina Valsts un paš
valdību institūciju amatpersonu 

un darbinieku atlīdzības likumā, 
Izglītības likumā, Ministru ka
bineta 05.07.2016. noteikumos 
Nr.  455 „Pedagogu darba samak
sas noteikumi” paredzēto nosacī
jumu izpilde. 

7. Budžeta izpildītāji ir atbil
dīgi par to, lai piešķirto līdzekļu 
ietvaros nodrošinātu efektīvu un 
racionālu pašvaldības budžeta 
līdzekļu izlietojumu un lai izde
vumi pēc naudas plūsmas nepār
sniedz attiecīgajai programmai 
vai pasākumam tāmē apstiprinā
tos un plānotos budžeta izdevu
mus atbilstoši ekonomiskajām un 
funkcionālajām kategorijām. 

8. Noteikt, ka pašvaldības 
administrācijas struktūrvienību 
un pašvaldības iestāžu vadītāji, 
organizējot struktūrvienības un 
iestādes uzdevumu izpildi, ir at
bildīgi par iepirkuma procedūras 
ievērošanu atbilstoši Publisko ie
pirkumu likumam.

9. Saistošie noteikumi stājas 
spēkā nākamajā dienā pēc to pa
rakstīšanas, un tie ir brīvi pieeja
mi Saulkrastu novada domes ēkā 
un publicējami pašvaldības mā
jaslapā internetā.

Normunds Līcis, 
domes priekšsēdētājs          

10. lpp. 
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Atlīdzība 102 045
Preces un pakalpojumi 2 500
Lietvedības un personālā nodaļa 82 666
Atlīdzība 65 775
Preces un pakalpojumi 14 391
Pamatkapitāla veidošana 2 333
Uzturēšanas izdevumu transferti 167
Dzīvokļu komisija 5 692
Sociālie pabalsti 5 692
„Jauniešu māja” 98 309
Atlīdzība 68 501
Preces un pakalpojumi 29 808
Informācijas tehnoloģiju nodaļa 97 745
Atlīdzība 43 107
Preces un pakalpojumi 54 138
Pamatkapitāla veidošana 500
Sabiedrisko attiecību nodaļa 101 731
Atlīdzība 33 174
Preces un pakalpojumi 58 417
Pamatkapitāla veidošana 2 200
Sociālie pabalsti 7 940
Pārējie izdevumi, kas nav klasificēti citās pamatfunkcijās –  PVN 13 000
Preces un pakalpojumi 13 000
Pašvaldību iekšējā parāda procentu nomaksa 24 044
Preces un pakalpojumi 14 264
Procentu izdevumi 9 780
Maksājumi pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā 680 747
Uzturēšanas izdevumu transferti 680 747
Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem 39 932
Preces un pakalpojumi 39 932
Sabiedriskā kārtība un drošība 402 172
Saulkrastu pašvaldības policija 396 933
Atlīdzība 307 634
Preces un pakalpojumi 84 521
Pamatkapitāla veidošana 4 778
Administratīvā komisija 5 239
Atlīdzība 3 089
Preces un pakalpojumi 2 150
Ekonomiskā darbība 858 681
Būvvalde 122 242
Atlīdzība 73 965
Preces un pakalpojumi 5 588
Pamatkapitāla veidošana 42 689
Transports 353 434
Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas nodaļa – Novadgrāvju uzturēšana 30 405
Preces un pakalpojumi 30 405
Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas nodaļa – Meliorācijas sistēmu būvniecība 3 500
Preces un pakalpojumi 3 500
Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas nodaļa – Ceļu un ielu uzturēšana, 
apsaimniekošana un remonts

171 269

Preces un pakalpojumi 137 850
Pamatkapitāla veidošana 33 419
Projekts „Uzņēmējdarbības  izaugsmei  nepieciešamās infrastruktūras attīstība 
Saulkrastu novadā” 

148 260

Pamatkapitāla veidošana 148 260
Citas nozares 383 005
Saulkrastu Tūrisma informācijas centrs 99 200
Atlīdzība 48 937
Preces un pakalpojumi 49 063
Pamatkapitāla veidošana 1 200
Attīstības un plānošanas nodaļa 70 867
Atlīdzība 49 875
Preces un pakalpojumi 14 992
Subsīdijas un dotācijas 6 000
Projekts „Hiking route along the Baltic sea coastline in Latvia – Estonia” 6 508
Preces un pakalpojumi 2 908
Pamatkapitāla veidošana 3 600
Projekts ”Veselības veicināšanas pasākumi Saulkrastu novadā” 44 834
Preces un pakalpojumi 44 834
Projekts „Cult–Ring” 7 500
Subsīdijas un dotācijas 7 500
Projekts ”Jauniešu nākotne Saulkrastu novadā” 4
Uzturēšanas izdevumu transferti 4
Projekts „Vidzemes piekrastes kultūras un dabas mantojuma iekļaušana tūrisma 
pakalpojumu izveidē un attīstībā –  „Saviļņojošā Vidzeme”” 

128 896

Pamatkapitāla veidošana 124 630
Uzturēšanas izdevumu transferti 4 266
Projekts „Coust 4 us” 2 500
Atlīdzība 1 200
Preces un pakalpojumi 1 300
Projekts „Proti un dari” 17 206
Preces un pakalpojumi 17 206

Projekts „Saulkrasti OPEN” 5 490
Atlīdzība 180
Preces un pakalpojumi 4 590
Sociālie pabalsti 720
Vides aizsardzība 8 367
Projekts „LIFE EcosystemServices” 8 367
Atlīdzība 4 795
Pamatkapitāla veidošana 3 572
Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana 1 293 916
Palīdzība energoefektivitātes pasākumu veikšanai dzīvojamās mājās 15 000
Subsīdijas un dotācijas 15 000
Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas nodaļa – Ielu apgaismes remontdarbi, 
iekārtu iegāde, rekonstrukcija, elektroenerģija

148 495

Preces un pakalpojumi 142 100
Pamatkapitāla veidošana 6 395
Pārējā citur neklasificētā teritoriju un mājokļu apsaimniekošanas darbība 1 130 421
Administrācija – Valdības funkcija tautsaimniecība 439 600
Preces un pakalpojumi 407 900
Subsīdijas un dotācijas 20 700
Pamatkapitāla veidošana 11 000
Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas nodaļa 689 821
Atlīdzība 177 663
Preces un pakalpojumi 428 129
Pamatkapitāla veidošana 84 029
Luksoforu uzraudzība 1 000
Preces un pakalpojumi 1 000
Veselība 12 500
Saulkrastu slimnīca 12 500
Subsīdijas un dotācijas 12 500
Atpūta, kultūra un reliģija 911 319
Saulkrastu sporta centrs 269 181
Atlīdzība 116 854
Preces un pakalpojumi 122 667
Pamatkapitāla veidošana 29 660
Bibliotēka 117 224
Atlīdzība 77 241
Preces un pakalpojumi 29 388
Pamatkapitāla veidošana 9 558
Uzturēšanas izdevumu transferti 1 037
Dotācija pašvaldības aģentūrai „Saulkrastu kultūras un sporta centrs” 125 488
Uzturēšanas izdevumu transferti 125 488
Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvalde 13 567
Uzturēšanas izdevumu transferti 13 567
Saulkrastu kultūras centrs 385 859
Atlīdzība 209 940
Preces un pakalpojumi 172 885
Pamatkapitāla veidošana 3 034
Izglītība 2 608 097
Pirmsskolas izglītība (ISCED–97 0. līmenis) 775 403
PII „Rūķītis” 703 447
Atlīdzība 554 519
Preces un pakalpojumi 142 838
Pamatkapitāla veidošana 6 090
Mērķdotācijas pirmskolas izglītības pedagogiem – Zvejniekciema vidusskola 5 001
Atlīdzība 5 001
Mērķdotācijas pirmskolas izglītības pedagogiem – PII „Rūķītis” 66 754
Atlīdzība 66 754
Mācību līdzekļu iegāde pirmsskolas izglītībai – Zvejniekciema vidusskola 201
Preces un pakalpojumi 201
Pamatizglītība, vispārējā un profesionālā izglītība (ISCED–971., 2. un 3. līmenis) 1 336 577
Saulkrastu vidusskola  353 208
Atlīdzība 236 188
Preces un pakalpojumi 107 110
Pamatkapitāla veidošana 9 460
Sociālie pabalsti 450
Zvejniekciema vidusskola 346 314
Atlīdzība 233 269
Preces un pakalpojumi 102 965
Pamatkapitāla veidošana 9 500
Sociālie pabalsti 580
Mērķdotācijas pedagogiem – Saulkrastu vidusskola 302 698
Atlīdzība 302 698
Mērķdotācijas pedagogiem – Zvejniekciema vidusskola 218 122
Atlīdzība 218 122
Brīvpusdienas – Saulkrastu vidusskola 6 198
Preces un pakalpojumi 6 198
Brīvpusdienas – Zvejniekciema vidusskola 9 351
Preces un pakalpojumi 9 351
Mācību līdzekļu iegāde – Zvejniekciema vidusskola 322
Pamatkapitāla veidošana 322
Asistenti Saulkrastu vidusskolā 3 785
Atlīdzība 3 785
Projekts „Latvijas skolas soma” 4 613
Preces un pakalpojumi 4 613

 9. lpp.
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Pielikums Nr. 3

Saulkrastu novada pašvaldības 
2019. gada speciālā budžeta IEŅĒMUMI (EUR)

Plāns 2019. gadam 
(EUR)

Ieņēmumi no īpašiem mērķiem iezīmētu līdzekļu avotiem   223 681

      tai skaitā:

Dabas resursu nodoklis              3 400

Mērķdotācija pašvaldību autoceļiem (ielām) 138 281

       Pārējie ieņēmumi                       

       t. sk.

Valsts nodeva par speciālo atļauju (licenču) izsniegšanu 7 000

Skultes ostas maksas 75 000

Speciālā budžeta līdzekļu atlikums uz gada sākumu 91 317

tai skaitā: AB (Atlikums 
2019. gada beigās)

Dabas resursu nodokļi 221

Speciālo atļauju (licenču) izsniegšana – zvejas licences 6 732

Ostas maksas 84 364

Mērķdotācija pašvaldību autoceļiem (ielām) 0

Kopā ieņēmumi: 314 998

Pielikums Nr. 4

Saulkrastu novada pašvaldības 
2019. gada speciālā budžeta IZDEVUMI (EUR)

Plāns 2019. gadam 
(EUR)

Ekonomiskā darbība 201 705

70% Zivju fondā (LR Zemkopības ministrijas Zivsaimniecības pārvalde) 2 000

Preces un pakalpojumi 2 000

Ostas maksu izlietojums 32 897

Preces un pakalpojumi 32 897

Tautsaimniecība – ielu un ceļu fonds 166 808

Preces un pakalpojumi 166 808

Vides aizsardzība 20 049

Dabas resursu nodoklis 20 049

subsīdijas un dotācijas 20 049

                                  Kopā: 221 754

N. Līcis, domes priekšsēdētājs

Projekts „Class exchange project elaboration between Saulkrasti Secondary 
School and Lyseotie school” 

24 530

Preces un pakalpojumi 24 530
Projekts „STEM for Innovation” 12 500
Atlīdzība 2 650
Preces un pakalpojumi 8 690
Sociālie pabalsti 1 160
Projekts „Generation Z at School” 16 200
Atlīdzība 3 000
Preces un pakalpojumi 10 068
Sociālie pabalsti 3 132
Projekts „Atbalsts izglītojamo indviduālo kompetenču attīstība” 38 736
Atlīdzība 31 516
Preces un pakalpojumi 7 220
Līmeņos nedefinētā izglītība 306 117
Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skola 173 478
Atlīdzība 137 072
Preces un pakalpojumi 32 181
Pamatkapitāla veidošana 4 225
Valsts mērķdotācija pedagogiem – VJMMS 95 599
Atlīdzība 92 150
Uzturēšanas izdevumu transferti 3 449
Interešu izglītība –Saulkrastu vidusskola 19 594
Atlīdzība 19 594
Interešu izglītība – Zvejniekciema vidusskola 17 446
Atlīdzība 17 446
Skolēnu transports uz skolu 30 000
Preces un pakalpojumi 30 000
Norēķini par citu pašvaldību izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem 160 000
Uzturēšanas izdevumu transferti 160 000
Sociālā aizsardzība 927 810
Projekts „Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti 
un bērniem”

18 300

Preces un pakalpojumi 18 300

Sociālā aprūpes māja 320 458
Atlīdzība 161 956
Preces un pakalpojumi 153 102
Pamatkapitāla veidošana 5 400
Bāriņtiesa 53 579
Atlīdzība 46 290
Preces un pakalpojumi 7 289
Kompensācija par pirmskolas bērniem 60 093
Sociālie pabalsti 60 093
Sociālās garantijas bāreņiem un audžu ģimenēm naudā 11 000
Sociālie pabalsti 11 000
Bērnu tiesību aizsardzības komisija 645
Atlīdzība 645
NVA projekts „Algoti pagaidu sabiedriskie darbi” 4 247
Atlīdzība 2 047
Sociālie pabalsti 2 200
Sociālie pabalsti 307 950
Sociālie pabalsti 307 950
Sociālais dienests 128 996
Atlīdzība 114 525
Preces un pakalpojumi 9 821
Pamatkapitāla veidošana 4 650
Asistenta pakalpojumi 20 000
Atlīdzība 15 015
Preces un pakalpojumi 4 985
Vardarbībā cietušās personām pakalpojumi 1 542
Preces un pakalpojumi 1 542
Apbedīšanas izdevumi 1 000
Finansēšana 618 499
Aizņēmumu atmaksa 610 134
F400200002 610 134
Saulkrastu slimnīca 8 365
F55010013 8 365
Pavisam izdevumi 9 653 347

Pašvaldības policijas 
paveiktais februārī
Februārī Saulkrastu pašvaldības 
policijas darbinieki ir saņēmuši 
31 izsaukumu, par dažādiem pār
kāpumiem aizturētas 7 personas, 
3 personas nogādātas Rīgas reģio
na pārvaldes Saulkrastu policijas 
iecirknī tālāku darbību veikšanai, 
4 personas – savā dzīvesvietā.

Uzrakstīti 44 administratīvā 
pārkāpuma protokoli: 22 pro
tokoli par ceļu satiksmes notei

kumu neievērošanu un 22 – par 
neatbilstošas ēkas numerācijas 
plāksnes izvietošanu.

Uzsāktas 58 administratīvā 
pārkāpuma lietvedības par ēku 
numuru vai nosaukumu plākšņu 
neizvietošanu pie nekustamā īpa
šuma.

Guntis Vinteris,  
Saulkrastu pašvaldības policija

Paziņojums par detālplānojuma „Dainuvītes” 
publisko apspriešanu
Saulkrastu novada dome 2019. gada 27. februārī pieņēma lēmumu 
Nr.1033 (sēdes protokols Nr. 6/2019§19) „Par detālplānojuma „Dainuvītes” 
nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai”. Zemes-
gabals „Dainuvītes”, kadastra Nr. 80330010783, atrodas Zvejniekciemā, 
pie Saulkrastu novada robežas ar Skultes pagasta ciemu Ziemeļblāzma. 
Saskaņā ar Saulkrastu novada teritorijas plānojumu teritorijai, kurā izstrā-
dāts detālplānojums, plānotā (atļautā) izmantošana noteikta „Savrupmāju 
apbūves teritorija” (DzS2).
Publiskajai apspriešanai no 2019. gada 18. marta līdz 2019. gada 30. aprīlim 
detālplānojuma projekts būs pieejams Saulkrastu novada domes 1. stāva 
vestibilā, Raiņa ielā 8, Saulkrastos un tiks ievietots Saulkrastu pašvaldības 
mājaslapā www.saulkrasti.lv.
Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus par detālplānojuma projektu 
lūdzam iesniegt Saulkrastu novada būvvaldē, Raiņa ielā 8, Saulkrastos, 
darba dienās, domes darba laikā līdz 2019. gada 30. aprīlim.
Publiskā apspriešana notiks 2019. gada 25. martā plkst. 17.30 101. kabinetā, 
Saulkrastu novada būvvaldē, Raiņa ielā 8, Saulkrastos, Saulkrastu novadā.

Paziņojums par detālplānojuma Rīgas iela 2 un 
Rīgas iela 2A izstrādes uzsākšanu 
Saskaņā ar Saulkrastu novada domes 2019. gada 27. februāra lēmumu 
Nr. 1032 (sēdes protokols Nr.6/2019 §18) ir uzsākta detālplānojuma 
izstrāde zemes gabalam Rīgas ielā 2, Saulkrastos, Saulkrastu novadā, zemes 
kadastra Nr. 80130031074, un zemes gabalam Rīgas ielā 2A, Saulkrastos, 
Saulkrastu novadā, zemes kadastra Nr. 80130031079. Atbilstoši Saulkrastu 
novada teritorijas plānojumu daļai teritorijas, kurā tiks izstrādāts detāl-
plānojums, plānotā (atļautā) izmantošana noteikta „Mazstāvu dzīvojamās 
apbūves teritorija” (DzM), daļai teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana 
noteikta „Dabas un apstādījumu teritorija” (DA).
Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus detālplānojuma izstrādei lūdzam 
iesniegt Saulkrastu novada domē Raiņa ielā 8, Saulkrastos, darba dienās, 
domes darba laikā, no 2019. gada 18. marta līdz 2019. gada 20. aprīlim. 
Detālplānojuma izstrādes vadītāja – Saulkrastu novada būvvaldes vadītāja 
Līga Pilsētniece, tālrunis 67142519.
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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: Saulkrastu novada dome.
Sagatavots drukāšanai: 
SIA “Rīgas Apriņķa Avīze”,
Dzelzavas iela 74-315a, Rīga, LV–1082.
PVN reģ.nr. LV40103037514.

Tirāža: 3500 eksemplāru.

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

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

Februārī Saulkrastu novada 
Dzimtsarakstu nodaļā 
reģistrēti 3 bērni
2 meitenes – Amanda un Aurora 
un 1 zēns – Valters.
Sveicam vecākus un tuviniekus!

Saulkrastu novada dome 
sveic visus seniorus, kuriem 
martā ir nozīmīga jubileja!

Saulkrastu novada dome 
izsaka līdzjūtību aizsaulē 
aizgājušo tuviniekiem. 
Aizsaulē aizgājuši:
Rūta Karpova
(14.12.1940.–01.02.2019.);
Oļegs Klokovs
(20.02.1962.–05.02.2019.);
Lidija Ūdre
(21.06.1924.–05.02.2019.);
Aija Tilnere
(13.09.1940.–06.02.2019.);
Ivars Kazaks
(19.10.1958.–18.02.2019.);
Aleksandrs Mihailovs
(02.03.1966.–19.02.2019.);
Genādijs Aļhimovičs
(02.01.1932.–25.02.2019.);
Bruno Strapcāns
(20.11.1948.–27.02.2019.);
Aivars Osītis
(10.11.1937.–27.02.2019.).

Rentgena kabineta 
darba laiks martā

Pirmdiena 
18. marts 9.00–16.00
25. marts 9.00–14.00

Otrdiena
12. marts 9.00–16.00
19. marts 12.00–17.00
26. marts 9.00–16.00

Trešdiena
13. marts 9.00–16.00
20. marts 9.00–16.00
27. marts 9.00–14.00

Ceturtdiena
14. marts 12.00–17.00
21. marts 12.00–17.00
28. marts 9.00–16.00

Piektdiena
15. marts 9.00–14.00
22. marts 9.00–16.00
29. marts 9.00–16.00

16. martā 12.00 Saulkrastu domes 
zālē aicinām visus piedalīties izklai
dējošā komandu erudīcijas spēlē 
„Prāta spēles Latvijas kauss 2019”!
Plašāka informācija par spēles 
noteikumiem, norises vietām 
un pieteikšanās iespējām spē
ļu mājaslapā www.prataspeles.lv. 
24.  martā Saulkrastu domes zālē 
jaunākās latviešu animācijas un 
kino filmas! 
14.00 animācijas filma mazajiem 
un viņu vecākiem „Jēkabs, Mim-
mi un runājošie suņi”. Ieejas 
maksa: bērniem līdz 7  gadu ve
cumam – bez maksas, pārējiem – 
3  eiro. Biļetes pieejamas stundu 
pirms seansa. Animācijas filmas 
ilgums – 70 minūtes.
16.00 spēlfilma „Vecā dārza no-
slēpums”. Ieejas maksa: bērniem 
un 1.–4. klašu skolēniem ieeja – bez 
maksas, pārējiem  – 3  eiro. Biļetes 
pieejamas stundu pirms seansa. 
Filma būs lieliska izklaide ģime
nēm un bērniem no 6 līdz 11 ga
diem. Filmas garums – 90 minūtes. 
Vairāk informācijas par filmu www.
facebook.com/StudijaFORMA.
25. martā 17.00, godinot 1949. ga
da komunistiskā genocīda upuru 
piemiņu, aicinām ikvienu būt klāt 
atceres brīdī Saulkrastu Pēterupes 
evaņģēliski luteriskās baznīcas 
dārzā pie svētakmens. 
6. aprīlī akcijā „Satiec savu meis-
taru” ikviens aicināts piedalīties 
un apgūt jaunas prasmes:
12.00–16.00 Saulkrastu „Jaunie
šu mājā” – tīklu siešana un iepir
kumu videi draudzīgu tīkliņu da
rināšana, meistarklase pie Gunas 
Lāčaunieces.

10.00–18.00 Saulkrastu domes 
cokolstāvā  – mezglošana, dvieļu 
galu, grāmatzīmju, dekoratīvu 
pīņu mezglošana ar linu diegiem, 
grīdas segu aušana pie meistara 
Ziedoņa Skrīveļa.  
13. aprīlī 11.00 Saulkrastu sporta 
centrā pavasara konkurss maza
jiem vokālistiem „Saulkrastu cī
rulītis 2019”.
Konkursā aicināti piedalīties 
mazie dziedātāji no 3 līdz pat 
6  gadiem. Katrs konkursantam 
nepieciešams sagatavot 2  brīvi 
izvēlētas  dziesmas. Konkursa 
nolikums pieejams www.saul
krasti.lv.

SPORTA AFIŠA
15. martā 18.15 florbola sacen
sības U14 jauniešiem FBK SĀC – 
FBK „Rīga Rockets” Saulkrastu 
sporta centrā.
16. martā 16.30 florbola pirmā 
līga Saulkrastu sporta centrā.
17. martā no 10.00 līdz 18.00 
florbola sacensības U18 jaunie
šiem Saulkrastu sporta centrā.
23. martā 12.00 (reģistrācija 
no 11.00) Saulkrastu čempionāts 
šahā, veltīts Jānim Kļaviņam, 
Saulkrastu sporta centra mazajā 
zālē. 
23. un 24. martā 9.00 
Saulkrastu volejbola čempionāts 
Saulkrastu sporta centrā.
29. martā no 14.00 līdz 19.00 
Saulkrastu orientēšanās sacensī
bas telpās: Sporta centrā–Saul
kras tu vidusskolā. 
5. aprīlī 14.00 sporta diena bēr
niem, 1–5. klasei, Saulkrastu spor
ta centrā.

14. aprīlī 10.00 Saulkrastu no
vusa čempionāta ceturtais posms 
Saulkrastu sporta centrā.
25. aprīlī, starts no 17.00 līdz 
19.00 skriešanas seriāla „No kā
pām līdz jūrai” pirmajā kārtā (pa
visam paredzētas 4 kārtas katru 
ceturtdienu, vieta tiks precizēta).
Aprīlī plānotas riteņbraukšanas 
sacensības, datums un vieta tiks 
precizēti. 
Informācija par pasākumu pieeja

ma vietnē www.saulkrasti.lv, www.
facebook.com/saulkrastisports.

SENIORU AKTIVITĀTES
2. aprīlī 11.30 „Jauniešu mājā” tik
šanās ar Saulkrastu kultūras centra 
direktori Ilzi JakušuKreitusi.
Iepazīsim „Zumba GOLD” – deju 
terapiju senioriem. 
Plānojam ekskursijas uz Igauniju 
jūlijā un augustā. Informācija pa 
tālruni 26437766.

Ir sāpes, ko nevar dalīt uz pusēm,
Nav tādu vārdu, kas mierināt spētu…

O. Lisovska
Saulkrastu novada dome izsaka 
visdziļāko līdzjūtību deputātei 

Selgai Osītei,
vīru mūžībā aizvadot.

Saulkrastu novada bibliotēkā
IZSTĀDES 

•	 Visu	mēnesi	„Ne	tikai	gadi...”	50.	jubilejas	gadā	–	Vidzemes	jūr
malas Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu diplomdarbu izstāde.
•	 Visu	mēnesi	 grāmatu	 izstāde	 „Mūsu	 spārnotie	 draugi”	 Bērnu	
nodaļā.
•	 No	1.	līdz	16.	martam	grāmatu	izstāde	„Vili	Plūdoni	atceroties!”
•	 No	18.	līdz	31.	martam	grāmatu	izstāde	„Mēs.	Latvija,	XX	gadsimts”.
•	 Visu	mēnesi	grāmatu	izstāde	„Jaunumi”	Bērnu	nodaļā	un	Abo
nementa nodaļā.

PASĀKUMI
22. martā plkst. 12.30 tikšanās ar rakstnieku, žurnālistu un tul
kotāju Māri Runguli (VKKF atbalstītajā projektā „Lasītava krus
tojumā. 2. kārta”).
12. un 19. martā plkst. 10.00 radošās nodarbības lasītveicināšanas 
projektā „Mūsu mazā bibliotēka” bērniem no 4 līdz 8 gadiem. 
26. martā, 2. aprīlī un 9. aprīlī plkst. 10.00 radošās nodarbības 
lasītveicināšanas projektā „Mazo pūčulēnu skola”. Aicinām pie
teikties bērnus no 3 līdz 4 gadiem un viņu vecākus. Pieteikšanās 
pa tālruni 67951502, 25767667 vai pa epastu saulkrastu.bibliote
ka@saulkrasti.lv.
Visu mēnesi datormācības iesācējiem „Viena klikšķa attālumā!” 
No 25. līdz 29. martam Saulkrastu novada bibliotēka piedalīsies 
ikgadējā informatīvajā kampaņā „Digitālā nedēļa”, kuras tēma 
būs „Drošība digitālajā vidē”. Aktivitāte bibliotēkā tiek rīkota 
Eiro pas kampaņā „ALL DIGITAL Week” un notiks jau desmito 
reizi.  Digitālo nedēļu rīko VARAM sadarbībā ar Latvijas Informā
cijas un komunikācijas tehnoloģiju asociāciju. Vairāk informāci
jas par pasākumu mājaslapā eprasmes.lv.

Ienāc ar LETONIKA.LV paroli! Pakalpojums bibliotēkas apmeklē
tājiem, kuri vēlas attālināti lietot datubāzes LETONIKA.LV satu
ru. Par pakalpojumu lūdzam jautāt bibliotēkā.
Saulkrastu novada bibliotēka piedāvā lasītājiem bez maksas lasīt 
latviešu autoru darbus EGRĀMATĀS tiešsaistē mobilajā ierīcē 
vai datorā. Par pakalpojumu lūdzam jautāt bibliotēkā.

Saulkrastu poliklīnikas informācija
Poliklīnikas reģistratūra strādā: p., t., pk. no plkst. 8.00 līdz 16.00, 

o., c. no plkst. 9.00 līdz 17.00. 
Steidzamās medicīniskās palīdzības punkts 
ir atvērts visu diennakti. Tālrunis 67952700.




