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Labiekārto Aģes upes krastu
Normunds Līcis,
Saulkrastu novada domes
priekšsēdētājs

Saglabājoties būvniecībai
labvēlīgiem laika apstākļiem,
tiek turpināts izbūvēt
apgaismotu gājēju ietvi gar
Aģes upi, Zvejniekciemā.
Šis ietves posms ir Zvejniekciema
centrālās daļas savienojums ar
Aģes upes labā krasta apdzīvotajām teritorijām un kempingu
„Jūras priede”, un koka laipu, kas
caur kāpām ved uz iedzīvotāju
iecienīto peldvietu aiz ostas Ziemeļu mola. Pavasarī plānots labiekārtot teritoriju aiz Zvejniekciema Kultūras nama līdz gājēju
tiltiņam, kā arī piestātnes izbūves
darbu beigās tiks atjaunots Jūras
prospekta sākums līdz Upes ielai.
Darbu pasūtītājs ir Saulkrastu
novada dome, bet darbu veicējs –
SIA „Amanda-EA”, kopējās darbu
izmaksas ir 38 284,83 eiro (bez
PVN).
Līdztekus uzsākta Aģes upes
krasta nostiprināšana, labiekār-

tošana un slipa izbūve, ko īsteno
Skultes ostas pārvalde projektā
„Uzlabota jahtu ostu infrastruktūra un ostu tīkla attīstība Igaunijā un Latvijā (EST-LAT Harbours)”. Šī projekta mērķis ir
nodrošināt jahtām un mazizmēra
kuģošanas līdzekļiem pietauvošanās, stāvēšanas un nolaišanas, un
izcelšanas no ūdens iespēju Skultes ostā.
Projektā plānota krasta nostiprinājumu izbūve gar Aģes upes
labo krastu, kā arī apgaismojuma
un celiņa izbūve. Būvdarbu veicējs ir OU „BauEst”, un kopējā
līgumcena – 554 102,24 eiro (bez
PVN).
Abi infrastruktūras objekti tiks
savienoti ar kāpnēm un izgaismoti, izveidojot interesantu, vizuāli
vienotu un iedzīvotājiem ērti izmantojamu kompleksu. Būvdarbus plānots pabeigt līdz vasaras
sākumam.
Pabeidzot jaunā celiņa izbūvi
un upes krasta attīrīšanu no kritušajiem kokiem un krūmiem, atklāsies ainavisks skats uz Aģes upi
un ostas teritoriju.

Notiek Aģes upes krasta stiprināšana un apkārtnes labiekārtošana, bet jau 1. augustā visi būs laipni gaidīti uz
pirmajiem Ostas svētkiem Zvejniekciemā. Foto: Normunds Līcis

Vai Saulkrasti būs jauna novada centrs ar
reģionālās nozīmes attīstības centra statusu?
Normunds Līcis, Saulkrastu novada domes priekšsēdētājs

Līdz šī gada maijam visā Latvijā aktuāla būs novadu reforma –
jaunais valsts administratīvi teritoriālais iedalījums, kas vistiešāk
ietekmēs arī saulkrastiešu ikdienu. Bez šaubām, reforma valstī
ir nepieciešama, taču mums ir svarīgi, lai Saulkrasti tiktu veidoti
par jaunu novada centru, kam būtu reģionālās nozīmes attīstības
centra statuss. Ir svarīgi, lai jaunajā pašvaldības domē strādātu
aktīvi un spējīgi saulkrastieši, bet jaunā teritorija būtu finansiāli
neatkarīga un attīstīties spējīga.
Vides aizsardzības un reģionālās
attīstības ministrijas piedāvātajā sākotnējā plānā bija paredzēts
veidot Ādažu novadu, kurā tiktu
iekļauti Saulkrastu, Sējas un Carnikavas novadi. Pozitīvais šajā
gadījumā – šāds novads būtu tuvs
saulkrastiešu lielākās daļas plūsmai uz Rīgu. Jau tagad ikdienā
izmantojam Ādažu veikalus, apmeklējam kultūras pasākumus,
savstarpēji sadarbojas uzņēmēji

un sportisti, mums ir kopīga attīstības biedrība ar Carnikavu,
turklāt varētu cerēt, ka izlīdzinātos izglītības iestāžu darbinieku
algas.
Mīnuss Ādažu novada izveides
rezultātā būtu tas, ka, visdrīzāk,
Ādažu novada domē saulkrastiešu
intereses pārstāvētu tikai daži deputāti, Saulkrasti nebūtu novada
centrs, tādējādi riskējot kļūt par
nomali. Būtu arī mazākas iespējas

kontrolēt lēmumus par izglītības,
būvniecības, medicīnas jomu un
ostas pakalpojumiem, un pilsētas
infrastruktūras pilnveidošanu. Tomēr tā būtu sadarbība ar bagātām
pašvaldībām, kas veic apjomīgus
maksājumus pašvaldību finanšu
izlīdzināšanas fondā.

Saeimas komisijas
priekšlikums: veidot
Vidzemes Piejūras novadu
Šobrīd Saeimas Administratīvi teritoriālās reformas komisija (ATRK)
izteikusi priekšlikumu veidot Vidzemes Piejūras novadu, kurā būtu
Saulkrastu un Salacgrīvas novadi
un Skultes pagasts. Pozitīvais šādā
priekšlikumā ir tas, ka Saulkrastiem
un Salacgrīvai ir līdzīgs ģeogrāfiskais stāvoklis un darbība, ostas, ceļu
infrastruktūra. Tas ļautu veidot
kopīgu tūrisma piedāvājumu, no-

Saulkrastu mežaparkā izbūvēs
Saņemta ceļojošā balva
veloparku jauniešiem
2. lpp. „Ekosistēmu pakalpojumi”

teikt vienotus apsaimniekošanas,
apbūves un citus noteikumus kāpu
zonai un pludmalei, izbūvēt gar piekrasti savienojošus veloceliņus.

Nezināmais – novada centrs
Saulkrastos vai Salacgrīvā?
Teorētiski ir iespēja šādā novadā
veidot Saulkrastus par reģionālas
nozīmes attīstības centru, taču
grūti paredzēt, vai novada centrs
tiktu noteikts Saulkrastos vai Salacgrīvā. Iegūstot attīstības centra
statusu, novads varētu pretendēt
uz daudz būtiskāku Eiropas Savienības struktūrfondu atbalstu, nekā
tas pieejams Pierīgas novadiem.
Pie trūkumiem šajā gadījumā Vidzemes Piejūras novadā jāuzsver
apstāklis, ka šāda teritorija būtu
ļoti gara, lielai daļai saulkrastiešu
ir mazāk zināma Salacgrīvas un Ainažu ikdiena, problēmas un otrādi.

Uzziņa
Saulkrastu novada dome
2019. gada decembra sēdē lēma
uzturēt prasību veidot Saulkrastu novadu, kurā būtu arī Sējas
novads un Skultes pagasts.
Ievērojot jaunos priekšlikumus,
Saulkrastu novada domē tika
nolemts noskaidrot iedzīvotāju
viedokli, jo šāds variants par apvienošanos ar Salacgrīvu līdz šim
nebija izskatīts, tādēļ steidzami
no 19. līdz 23. februārim notika
iedzīvotāju aptauja.
Aptauja ir noslēgusies, un
rezultāti publicēti pašvaldības
mājaslapā www.saulkrasti.lv.
Pateicamies aktīvajiem
saulkrastiešiem par sava
viedokļa paušanu!

Saulkrasti un Salacgrīva savstarpēji
vairāk konkurētu par ieguldījumu
apmēru katrā teritorijā. Pēc Finanšu ministrijas datiem, Salacgrīvas
novads 2020. gadā saņems atbalstu
no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda – 1,5 miljonus eiro.

Dziedātāja ANNNA iegūst
4. lpp. 3. vietu „Supernova 2020”

6. lpp.
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Pieņemts Saulkrastu novada
2020. gada budžets
Daina Vārpiņa

Saulkrastu novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu
kopējais apjoms 2020. gadā plānots 9 075 139 eiro, bet izdevumi
kopā – 10 757 167 eiro. Kopumā Saulkrastu pašvaldības nodokļu
ieņēmumi ir tādi paši kā aizvadītajā gadā, taču būtiskākais
ieguvums – pagājušogad palielinoties iedzīvotāju skaitam
aptuveni par tūkstoti, šogad samazināsies izdevumi iemaksas
daļai pašvaldību izlīdzināšanas fondā – tajā būs nepieciešams
iemaksāt tikai 52 925 eiro.

Jo vairāk deklarēto
iedzīvotāju, jo lielāks budžets
„Katras pašvaldības ienākumus
lielākoties nosaka tajā deklarēto
iedzīvotāju skaits, tādēļ pozitīvi, ka 2019. gadā mūsu skaits
Saulkrastu novadā ir pieaudzis
aptuveni par 1000 iedzīvotājiem,” ar gandarījumu šo faktu
vērtē Saulkrastu novada domes
priekšsēdētājs Normunds Līcis.
Iedzīvotāju skaits ir būtisks arī,
lai aprēķinātu novadam paredzētās iemaksas pašvaldību izlīdzināšanas fondā, un Saulkrastu
novada pašvaldībai 2020. gadā
tajā ir jāpārskaita daudz mazāks
finansējums nekā iepriekš. Tieši
šis iedzīvotāju skaita pieaugums
ietekmē šā gada iemaksu aprēķinu un to veikšanu pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā.
Skaidrojot, kā veidojas Saul
krastu novada budžets, N. Līcis
norāda, ka pašvaldības budžetā
paliek 80% no novadā deklarēto
iedzīvotāju samaksātā ienākumu nodokļa, bet 20% šī nodokļa
valsts patur savā budžetā. 100%
apmērā pašvaldība saņem nekustamā īpašuma nodokļa maksājumus. Vēl nelielus ienākumus

veido citu pašvaldību savstarpējie maksājumi par bērniem, kuri
mācās Saulkrastu vispārizglītojošajās mācību iestādēs, un citi
ienākumi.
„Pagājušajā gadā mēs koncentrējāmies uz nekustamā īpašuma
nodokļu parādu atgūšanu un
strādājām ar parādniekiem. Tas
devis labus rezultātus un ļāvis palielināt pašvaldības budžetu,” par
paveikto ir gandarīts N. Līcis.

Vislielākās finanses –
bērnudārzam
Kā ierasts, lielākie budžeta izdevumi plānoti izglītībai. Kopējā
summa ir 3 143 333 eiro. Lielākā
daļa – 743 794 eiro – paredzēta
pirmsskolas izglītības iestādes
(PII) „Rūķītis” darbam. Pieprasījums pēc tā pakalpojumiem
aizvien ir lielāks nekā pieejamais
vietu skaits, tādēļ šo bērnu vecākiem tiek sniegts finansiāls
atbalsts, kam šogad paredzēti 60
093 eiro. Par pakalpojumiem auklēm Saulkrastu pašvaldība šogad
maksās 175,08 eiro mēnesī (par
bērnu), bērnu pieskatīšanas centriem – 225,10 eiro mēnesī (par
bērnu), bet par privātā bērnudārza apmeklēšanu – 250,11 eiro mēnesī (par bērnu).

Vidusskolēniem
50 eiro stipendijas
„Svarīgi, ka Saulkrastu izglītības
darbiniekiem nozīmīgs pašvaldības atbalsts ir arī veselības apdrošināšana. Izglītības izdevumus
veido arī stipendijas vidusskolēniem – mūsu pašvaldības iedzīvotājiem, kuri mācās Saulkrastu vai
Zvejniekciema vidusskolā. Tie,
kuriem gala vērtējumā vidējā atzīme semestrī vidusskolas klasēs
ir „8” un augstāka, katru mēnesi
saņems 50 eiro stipendiju,” skaidro N. Līcis.

Deklarēto iedzīvotāju skaits Saulkrastu novadā
(pēc PMLP statistikas datiem no iedzīvotāju reģistra)

Vizualizācija: Saulkrastu novada dome

Tieši Saulkrastu vidusskolas jaunieši ierosināja pašvaldībai Saulkrastu mežaparkā izbūvēt veloparku un ir gandarīti,
ka viņu ideja tiks īstenota dzīvē. Attēlā: tās apspriešana kopā Saulkrastu novada domes priekšēdētāju Normundu
Līci. Foto: Marina Skļara

Visās Saulkrastu izglītības
iestādēs 2020. gadā plānoti telpu remontdarbi, kā arī tiks turpināta PII „Rūķītis” teritorijas
labiekārtošana – gājēju celiņu
atjaunošana un apgaismojuma
ierīkošana.
Izglītības iestāžu tuvumā tiks
turpināta satiksmes drošības uzlabošana. Piemēram, notiek būvprojekta izstrāde un veikti būv-

„Būtiski, lai bērniem
darbdienās ir
iespēja paēst
siltas pusdienas!”
pašvaldības lēmumu
finansiāli atbalstīt
pusdienošanu skolās
no 1. līdz 5. klasei
pauž Normunds Līcis.
darbi jaunas gājēju pārejas izbūvei
pār Ainažu ielu, savienojot Smilšu
un Liepu ielas, lai droši varētu
nokļūt uz Saulkrastu vidusskolu.
Tiks veidots ātrumu ierobežojošs
risinājums Bērzu alejā pie Zvejniekciema vidusskolas.

Pašvaldība nodrošinās
pusdienas līdz 5. klasei
Saulkrastu novada domes 2020.
gada budžetā kopējam sociālo
pakalpojumu grozam ir plānoti
336 020 eiro. „Vēlētos uzsvērt, ka
Saulkrastu novada dome vienmēr
iespējami cenšas palīdzēt iedzīvotājiem – tā ir viena no svarīgākajām prioritātēm, bet vienlaikus
jāievēro valsts stingri noteiktie
noteikumi, kādās situācijās palīdzība sniedzama,” stāsta N. Līcis.
Lai arī valsts no šī gada
1. janvāra par 50% samazinājusi finansējumu 1.–4. klašu skolēnu pusdienām, trūkstošo daļu –
29 434 eiro – segs Saulkrastu
novada dome, jo, kā saka N. Līcis:

„Būtiski, lai bērniem darbdienās
ir iespēja paēst siltas pusdienas!”
Šajā gadā pilnībā tiks apmaksātas
pusdienas arī 5. klašu skolēniem –
tam no pašvaldības budžeta
būs nepieciešami 15 500 eiro.
Daudzbērnu ģimeņu atvasēm
pašvaldība nodrošina bezmaksas
ēdināšanu līdz pat vidusskolas
absolvēšanai, un šogad šim mērķim plānoti 44000 eiro.
Vēl Saulkrastu skolu audzēkņiem pašvaldība nodrošina novada teritorijā pārvietošanos sabiedriskajā transportā darba dienās
bez maksas, bet senioriem, kuri
sasnieguši 70 gadus, tiek piešķirti
4 bezmaksas braucieni mēnesī.
„Aizvien lielākas ikdienas rūpes un, jāatzīst, arī izdevumus
pašvaldībai rada situācijas, kad tai
arvien vairāk jārūpējas par bērnu
tiesību aizsardzību, kas ietver apjomīgu un laikietilpīgu juridisko
jautājumu risināšanu, kā arī izdevumu segšanu par bērnu izvietošanu krīzes centrā. Piemēram,
viena bērna uzturēšanās krīzes
centrā Saulkrastu novada domei
izmaksā aptuveni 700 eiro mēnesī!” norāda domes priekšsēdētājs.

Pirmo reizi tiks rīkoti
Ostas svētki Zvejniekciemā
2019. gads iezīmējās ar to, ka pēc
divu gadu remontdarbiem 18. novembrī darbu atsāka Zvejniekciema Kultūras nams. „Paldies iedzīvotājiem, kuri aktīvi iesaistās gan
kultūras pasākumu apmeklēšanā,
gan darbojas pašdarbnieku kolektīvos. Darbs tiek veidots tā, lai Zvejniekciema Kultūras manā viens vai
vairāki pasākumi (koncerts, izrāde,
kino seanss u.c.) notiktu katru nedēļu,” par paveikto stāsta N. Līcis.
Februārī apstiprināts arī 2020.
gada kultūras pasākumu plāns,
kurā iekļauti tradicionālie sarīkojumi: deju festivāls „Sasala jūrīna”
7. martā, kamermūzikas festivāls
„Satikšanās Saulkrastos” augustā,
3. lpp. 

Marina Skļara, skolotāja:
„Mums ir liels
prieks, ka
kādā Saulkrastu vidusskolas
jauniešu
diskusijā
radusies ideja
īstenojas un
šogad tiks izbūvēts veloparks. Tas jauniešiem
sniedz ticību, ka idejas, sāktas uz
papīra, tiešām īstenojas dzīvē!
Paldies Saulkrastu novada domei,
Saulkrastu uzņēmēju biedrībai,
un īpaša pateicība Normundam
Līcim un Artūram Ancānam, kā
arī Artjomam Smirnovam no „We
Build Parks”, kuri uzklausīja jauniešus, atbalstīja šo ideju un virzīja tās attīstību. Idejas īstenošanai
ticam ne tikai mēs, bet arī vairāk
nekā 600 Saulkrastu iedzīvotāji,
kuri aptaujā atbalstīja veloparka
ierīkošanu, radot jauniešiem
turpmāko motivāciju rīkoties. Mēs
ar nepacietību gaidām veloparka
atklāšanu!”

Foto: no personīgā arhīva

Pašvaldība ir ņēmusi vērā visu
nozaru intereses un centusies
sabalansēt pieejamos finanšu līdzekļus tā, lai veicinātu uzlabojumus sabiedrībai svarīgās jomās.
2020. gada budžeta prioritātes ir:
izglītība, pilsētas infrastruktūras
atjaunošana un sociālā nozare.
Šajās jomās Saulkrastu novada
pašvaldība nākamajos trijos gados turpinās palielināt investīciju
apjomus un īstenot projektus par
saviem līdzekļiem, kā arī iesaistīs
Eiropas Savienības (ES) un citu
līdzfinansējumu, lai veicinātu novada attīstību un mūsu iedzīvotāju labklājību.

Jānis Kantoris,
Zvejniekciema iedzīvotājs:
„Zvejniekciema
vēsture nav
iedomājama
bez jūras,
zvejnieku
dzīves un
agrāko laiku
Jūras svētkiem.
Šodien Skultes osta ir ceturtā lielākā Latvijā un moderns uzņēmējdarbības centrs. Mēs darām savu
ierasto darbu, ko ikdienā cilvēki
neredz. Priecājamies, ka augusta
sākumā pašvaldība Zvejniekciemā rīkos Ostas svētkus un arī mēs
varēsim tajos aktīvi piedalīties –
atvērt ostas vārtus, aicināt uz
kuģu klāja. Zvejniekciema un
Saulkrastu iedzīvotāji noteikti ir
noilgojušies pēc šādiem svētkiem
par godu mūsu lielākajam lepnumam – jūrai un ostai. Kad dienā
visiem būsim parādījuši mūsu ostā
notiekošo, vakarā ar prieku pats
došos uz zaļumballi!”

Saulkrastu Domes Ziņas
2020. gada februāris

budžets. dažādi
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folkloras festivāls „Pa Saulei” u.c.
Īpaša būs pilsētas svētku nedēļa
no 13. līdz 18. jūlijam, kas notiks
vienlaikus ar festivālu „Saulkrasti
Jazz”. Visu nedēļu Saulkrastu ielas
pildīs dziesmas, dejas, teātra izrādes un citi svētku pasākumi.
„1. augustā pirmo reizi aicināsim visus uz Ostas svētkiem
Zvejniekciemā, lai kopīgi iepazītu
Skultes ostu, degustētu reņģes un
lustētos zaļumballē,” gaidāmo aktīvajā Saulkrastu kultūras dzīvē ieskicē N. Līcis. Viņš stāsta, ka agrāk
Zvejniekciemā bija spēcīgi attīstīta
zveja, vietējiem braucot ne tikai
Baltijas jūrā, bet arī kuģojot daudz
tālākos pasaules ūdeņos, un zivjrūpniecība – tā izveidojies atsevišķs
centrs ar vairākām sabiedriski nozīmīgām celtnēm un ielām utt.

Jauni uzlabojumi pludmalē
„Skultes osta aizvien aktīvi darbojas, un Ostas svētkos tā būs atvērta
gan vietējiem, gan tūristiem. Savu
darbu svētku reizē prezentēs gan
Skultes ostas vadība, gan uzņēmēji,
kuri izrādīs piestātnes, kuģus u.tml.
Daudzi noteikti būs pārsteigti par
ostas moderno izskatu – tur daudz
kas ir uzbūvēts. Pamazām mainās
arī tuvējā apkārtne – iesaistoties
Skultes ostai un pašvaldībai, tā
kļūst sakoptāka: tiek stiprināts
Aģes upes krasts, jau gandrīz izbūvēta gājēju ietve,” tā N. Līcis.

Turpina Saulkrastu sporta
centra remontdarbus
Pavisam sporta būvju uzturēšanai, treneru algām un sporta aktivitātēm paredzēti 302 642 eiro,
bet kultūras centram, kolektīvu
vadītāju atalgojumam un kultūras pasākumiem – 514 522 eiro.
Tiek turpināti Saulkrastu sporta
centra remontdarbi: ģērbtuvēs
veic kapitālo remontu, un centra
sporta inventārs tiek papildināts
ar jauniem trenažieriem.
2020. notiks dažādas sporta aktivitātes, no tām saulkrastiešu iecienītākās ir: Saulkrastu skrējiens

Uzziņa

Gājēju ietve gar Aģes upi ved uz jūru, un tā būs arī izgaismota.
Foto: Normunds Līcis

„Baltā kāpa” – centrs un skriešanas seriāli kopumā, velokross,
novada sporta spēles, pludmales
volejbola turnīrs, rogainings, kā
arī tradicionālais „Saulkrastu kokteilis” sadarbībā ar uzņēmējiem.

Sakārtotas ielas un
jauns apgaismojums
Šogad tiks pabeigta Saulkrastu
ūdenssaimniecības izbūve, daudzās ielās pagājušajā rudenī tika
ievilktas komunikācijas. Projektā
tiks atjaunota Baltijas iela.

Saulkrastu novada
pašvaldības
pamatbudžeta
ieņēmumu
kopējais apjoms
2020. gadā plānots
9 075 139 eiro,
neizmantotais
aizņēmuma apmērs
2019. gada beigās –
509 656 eiro, un
naudas atlikums
no 2019. gada ir
1 172 372 eiro.

Celtnieku ielas rajonā pirms
diviem gadiem AS „Sadales tīkls”
demontēja ielu apgaismojuma
stabus, un atsevišķs rajons palika
bez apgaismojuma. 2020. gada
pašvaldības budžetā paredzēti
līdzekļi, lai šajā rajonā izbūvētu
jaunas elektrības sadalnes un atjaunotu iedzīvotājiem tik nepieciešamo apgaismojumu. Plānots
arī nomainīt attīrīšanas iekārtu
automātiku par 50 000 eiro, veikt
ugunsdzēsības hidrantu uzturēšanu un remontu, likvidēt vecos
ūdens urbumus u.c.
Lieli
ieguldījumi
plānoti
Saulkrastu slimnīcai – tiks uzstādīts jauns lifts par kopējo summu
50 710 eiro un notiks telpu un
jumta remontdarbi.
Tiks sākts īstenot daudzdzīvokļu māju pagalmu atjaunošanas programmu: pašvaldība piešķirs katram projektam līdz 5000
eiro. Mājas saimniekiem gan būs
jānodrošina līdzfinansējums –
50%.

Saulkrastu mežaparkā izbūvēs
jauniešu iecerēto veloparku
Viens no attīstības akcentiem ir
„kūrorta loka” izveide teritorijā
starp Ķīšupi, Pēterupi un Alfrēda Kalniņa ielu, dzelzceļa staciju un pludmali. Tiks turpināta

Saulkrastu novada galvenais ieņēmumu avots – nodokļu ieņēmumi.
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 2020. gadā plānots 5 018 154 eiro jeb
55,3% no kopējiem pašvaldības ieņēmumiem.
Nekustamā īpašuma nodokļi 2020. gadā plānoti 1 618 078 eiro apmērā,
kas veido otru būtiskāko pašvaldības ieņēmumu avotu – 17,8% no kopējiem pašvaldības ieņēmumiem.
2020. gadā Saulkrastu novada pašvaldība īstenos šādus projektus:
� Saulkrastu estrādes pārbūves projektu un būvniecību par 900 000 eiro;
� Ieguldījumu „Aģes” promenādes izveidē Zvejniekciema teritorijā par
49 503 eiro;
� Uzņēmējdarbības izaugsmei nepieciešamās infrastruktūras attīstību
Saulkrastu novadā par 509 656 eiro (ceļu izbūve Zvejniekciemā);
� Veselības veicināšanas pasākumus Saulkrastu novadā par 20 244 eiro;
� Cult-Ring par 7 500 eiro;
� Vidzemes piekrastes kultūras un dabas mantojuma iekļaušanu tūrisma
pakalpojumu izveidē un attīstībā – „Saviļņojošā Vidzeme” par 23 532 eiro;
� Saulkrastu novada virtuālā muzeja izveidi par 19 095 eiro;
� Projektu „Latvijas skolas soma” par 9 366 eiro;
� „STEM for Innovation” par 12 980 eiro;
� „Nordplus Junior 2019” par 5 339 eiro;
� Atbalstu izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai par 32 890 eiro;
� Atbalstu priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai par
14 270 eiro.
� Deinstitucionalizāciju un sociālos pakalpojumos personām ar invaliditāti un bērniem par 21 745 eiro;
� Algotus pagaidu sabiedriskos darbus par 3 850 eiro.

Saulkrastu mežaparka labiekārtošana – tajā bērniem un jauniešiem tiks izbūvēts neliels veloparks par 90 000 eiro. Projekts ir
izveidots sadarbībā ar Saulkrastu
vidusskolas jauniešiem, tieši pēc
viņu iniciatīvas. Jaunatne pārliecināja novada domes vadību, ka
Saulkrastos nepieciešama šāda
aktīvās atpūtas vieta, turklāt tā
būs arī „magnēts” novada viesiem
ar līdzīgām interesēm, un tajā varēs rīkot arī dažādus pasākumus.
Lai organizētu gājēju plūsmu
Zilā karoga pludmalē un būtu iespējams izvietot papildu tualetes,
plānots izveidot celiņu pa pašreizējo stigu starp Jūras parku un
Raiņa ielu. Pludmalē tiks uzstādītas jaunas pārģērbšanās kabīnes.
Sabiedriskajai kārtībai un drošībai, kas ietver Pašvaldības policijas izmaksas, paredzēti 372 869
eiro. „Pašvaldības policija pilda
arī pludmales glābšanas dienesta
funkcijas mūsu Zilā karoga peldvietā no 15. maija līdz 15. septembrim, kam nepieciešams arvien

atjaunot aprīkojumu un zināšanas,” atgādina N. Līcis.
Sadarbībā ar VAS „Latvijas
dzelzceļš” plānots labiekārtot teritoriju ap Saulkrastu dzelzceļa staciju, kā arī ierīkot velonovietnes.
Saulkrastu novada pašvaldības
2020. gada finansēšana ietver arī
pamatbudžeta 2019. gada naudas
līdzekļu atlikumu – 1 172 372 eiro.
Saulkrastu novada pašvaldības
2020. gadā aizņēmumu atmaksājamais apjoms gadā veido 9,78%
no pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumiem bez mērķdotācijām
2020. gadā. Turpmākajos gados
atmaksājamais aizņēmumu apjoms gadā samazināsies, salīdzinot ar 2020. gadu, jo tikai ES līdzfinansēto projektu attiecināmām
izmaksām drīkst ņemt aizņēmumus no Valsts kases. 2019. gada
beigās Saulkrastu novada domē
pavisam bija noslēgti 40 aizņēmumu līgumi ar pamatsummas
atmaksu 7 756 355 eiro. 2020. gadā
plānotā aizņēmumu atmaksa –
721 937 eiro.

Saulkrastu Pensionāru biedrība svin 15 gadu jubileju
Ilga Lukaševica,
Saulkrastu Pensionāru biedrības
valdes locekle

1. februārī Saulkrastu
pensionāri draudzīgā pozitīvu
izjūtu gaisotnē sanāca kopā
„Atmiņu pēcpusdienā”,
lai nosvinētu Saulkrastu
Pensionāru biedrības 15 gadu
pastāvēšanas gadadienu. Tās
darbībā ikmēneša tikšanās
un pasākumos aktīvi iesaistās
aptuveni 50 seniori, bet
nenovērtējams ir ilggadējās
vadītājas Marutas Mustes
darbs un entuziasms.
Gados vecākajiem cilvēkiem ir
svarīgi tikties, uzturēt mundrumu, dalīties piedzīvotajā un
aizvien izzināt pasauli, baudot
kultūru, fiziskās aktivitātes,
ceļojot. Šos 15 gadus Saulkrastu Pensionāru biedrību nenogurstoši vada M. Muste, kura
sirsnīgajā jubilejas pasākumā

atsauca atmiņā dažādus kopīgos
notikumus, tikšanās, ceļojumus.
Atmiņu kamolu ritinot, tika pieminēti ceļojumi pa Latviju, kaimiņu un tālākām Eiropas valstīm – pavisam 69! Būtiski, ka
šovasar plānojam ekskursiju uz
Sanktpēterburgu. Šajos gados
esam apmeklējuši arī 79 teātra
izrādes un koncertus, redzējuši
filmas Latvijas simtgadei, tikušies ar dažādiem interesantiem
cilvēkiem. Biedrības rokdarbnieces vienmēr Saulkrastu jaundzimušajiem darinājušas pirmās
adītās zeķītes. Klātienē allaž tiek
sveikti 100 gadu jubileju sasniegušie Saulkrastu novada iedzīvotāji.
Pasākumu kuplināja viesi
arī no Sējas novada, ar kuriem
mums ir izveidojusies cieša
draudzība. Īpašā viešņa – ilggadējā Rīgas apriņķa Pensionāru
apvienības priekšsēdētāja Aija
Kušķe. Pateicamies arī par viesošanos ģimenes ārstei Inārai

„Atmiņu pēcpusdienā” sirsnīgi atzīmēta Saulkrastu Pensionāru biedrības 15 gadu jubileja. Ja vēl kāds seniors
apsver, vai katra mēneša pirmo otrdienu pavadīt kopā Saulkrastu novada domes telpās, noteikti pievienojieties!
Foto: Maija Arāja

Zemītei un Saulkrastu aptieku
vadītājām. Saulkrastu novada
domei sakām paldies par atbalstu gan šajā pasākumā, gan ikdienā.

Jubilejas reizē mūs ar skanīgu
koncertu iepriecināja viesi – vīru
vokālais ansamblis no Lēdurgas.
Arī pasākuma neformālā daļa
mūziķa Jāņa Lucāna vadībā iz-

vērtās melodiska, dziedoša un ar
dejām.
Bet ar klusuma brīdi godinājām
tos Saulkrastu novada pensionārus, kuru vairs nav mūsu vidū.
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Pirmā ceļojošā balva
„Ekosistēmu pakalpojumi” – Saulkrastiem
Inga Hoņavko,
Dabas aizsardzības pārvalde

Uzziņa

Saulkrastu novada pašvaldība
ir pirmā, kas saņēmusi Dabas
aizsardzības pārvaldes
iedibināto balvu „Ekosistēmu
pakalpojumi”. Projekta „LIFE
Ekosistēmu pakalpojumi”
konferencē „Dabas vērtība –
prakse un pieredze ekosistēmu
pakalpojumu un to novērtējuma
izmantošanā” pirmo reizi tika
pasniegta balva, kas turpmākos
divus gadus atradīsies
Saulkrastu pašvaldībā.
Balva tika pasniegta par novadā
īstenotajām iniciatīvām – ekosistēmu pakalpojumu pieejas ieviešanu novada attīstības plānošanā
un dabas dizaina parka „Baltā
kāpa” izveidi. „Balvas saņemšana
sniedz gandarījumu par paveikto, kā arī mudina turpināt darīt
labāk un pareizāk Saulkrastu dabas vērtību labā,” atzīst Saulkrastu novada domes priekšsēdētājs
Normunds Līcis.
Projektā „LIFE Ekosistēmu pakalpojumi” iegūtie rezultāti par
Saulkrastu novada attīstības prioritātēm skaidri iezīmē Saulkrastu
vietu rekreācijas un tūrisma jomā
Latvijas piekrastē. Saulkrastu piekrastes priekšrocība ir tās dažādība
ar būtisku un ikvienam pieejamu,
viegli sasniedzamu dabas teritoriju
īpatsvaru – plašu pludmali, kāpām
un ainaviskiem priežu mežiem.
Baltās kāpas teritorijā izveidotais
dabas dizaina parks „Baltā kāpa”
ir jauns objekts Saulkrastos, kura
funkcija ir ne vien attīstības veicināšana, bet arī Baltās kāpas apmeklētāju informēšana un izglītošana par vietējām dabas vērtībām.
Parks tika izveidots 2016. gada
rudenī, un, pēc projekta „LIFE
Ekosistēmu pakalpojumi” ekonomiskajiem aprēķiniem, konstatēts,
ka šāda parka izveide ir ilgtspējīgs
veids teritorijas attīstībai – tās rekreācijas vērtība palielinās, nesamazinot dabas vērtības.
– Kā novada iedzīvotāji un
uzņēmēji ir pieņēmuši parku:
vai tas kļuvis par „savējo”? Vai
Baltajā kāpā pēc parka izveides
ir notikušas pārmaiņas?
N. Līcis: Katru gadu Saulkras-

Saņemtā balva „Ekosistēmu pakalpojumi” nozīmē, ka Saulkrastu pašvaldība iet pareizo ceļu vides jomā,
izveidojot dabas dizaina parku „Baltā kāpa” un novada plānošanā ieviešot ekosistēmu pakalpojumu pieeju.
Foto: no Saulkrastu novada domes arhīva

tos pieaug apmeklētāju skaits,
īpaši Baltajā kāpā. Ne vienmēr
apmeklētāji izprot, ka šī teritorija ir īpaša – tai nepieciešama
saudzīga attieksme. Pašvaldībai,
iesaistoties projektā „LIFE Ekosistēmu pakalpojumi” un izveidojot
dabas dizaina parku Baltajā kāpā,
ir izdevies pievērst uzmanību šīs
teritorijas īpašajām vērtībām, organizēt apmeklētāju plūsmu un
veicināt šīs vietas ilgtspējīgu izmantošanu un attīstību. Šajā teritorijā īstenotie risinājumi ir mēģinājums savienot apmeklētāju
vēlmi pēc piekļuves unikālai piekrastei un dabas vērtību saglabāšanos. Jāatzīst, ka to paveikt ir liels
izaicinājums un tam nepieciešami
ikgadēji finansiāli ieguldījumi.
Esam novērojuši, ka vides izglītība ir tā jaunā niša, ar ko esam
piesaistījuši jaunu mērķauditoriju
Saulkrastiem. Tie ir skolēni, kuri
rudenī un pavasarī dodas ekskursijās, – viņiem tiek stāstīts par šo
vides objektu un Baltās kāpas īpašo nozīmi. Jaunlaulātie izmanto
iespēju fotografēties, īpaši pie eža
mammas ar mazajiem ezīšiem.
Uzmanību joprojām piesaista
efekts, kādu rada skulptūrās iz-

mantotais unikālais materiāls, no
kura ir veidoti dabas dizaina parka tēli, – kā tas, dabīgi rūsējot, ar
laiku ir ieguvis priežu mizas īpašo
toni. Tā bija pilnīgi jauna tehnoloģija, jo skulptūru tonis ir iegūts,
nevis krāsojot, bet tās dabiski rūsinot. Šobrīd Baltās kāpas teritorija
jau ir izveidojusies par kompleksi
attīstītu Saulkrastu daļu – šeit ir
gan Saulkrastu viesiem tik ļoti va-

„Saulkrastos arī
turpmāk pludmale
un kāpas būs visiem
pieejamas – tās ir
mūsu vērtības, ar
ko lepojamies un
gribam rādīt arī
citiem.”
jadzīgās labierīcības, gan arī restorāns „Baltā kāpa”, ko blakus stāvlaukumam ir izveidojis uzņēmējs.
– Balva „Ekosistēmu pakalpojumi” ir jauna tradīcija, kuras
turpmāko ceļu vadīs Dabas aiz-

sardzības pārvalde, piešķirot to
pašvaldībām, kas savu attīstību
plāno, respektējot vides kapacitāti, un apzinās dabas kapitālu
par būtisku resursu savas pašvaldības labklājības nodrošināšanā,
un prot arī to ilgtspējīgi izmantot, ieviešot dabas aizsardzības
iniciatīvas un veicinot „zaļās
uzņēmējdarbības” attīstību. Vai
Saulkrastiem ir padomā jaunas
iniciatīvas, projekti, kas varbūt
ļautu saņemto balvu paturēt ilgāk par diviem gadiem?
N. Līcis: Saulkrastos arī turpmāk pludmale un kāpas būs visiem pieejamas – tās ir mūsu
vērtības, ar ko lepojamies un gribam rādīt arī citiem. Pie mums,
Saulkrastos daba ir pilsētā, un tas
ir tas, kas interesē arī mūsu iedzīvotājus un viesus. Bet apmeklētāji
vēlas arī ērtības – labiekārtotu teritoriju ar dažādiem pieejamiem
pamatpakalpojumiem. Otra aktualitāte ir transports, īpaši vasarā. Mūsu potenciālais risinājums
ir veicināt dzelzceļa kā galvenā
transporta veida izmantošanu.
– Ko jūs novēlētu nākamajam
balvas saņēmējam?
N. Līcis: Vides tēmas šobrīd

Ekosistēmu pakalpojumi ir:
� vērtības un ieguvumi, ko
cilvēkam sniedz daba – apgādā ar dažādiem resursiem
(savvaļā iegūstami pārtikas produkti, daudzveidīgi
izejmateriāli, apstākļi pārtikas
izaudzēšanai):
� pasargā no dabas stihijām
(palienes regulē plūdus upju
ielejās, kāpas aiztur vētras
postījumus) un nodrošina
dzīvībai piemērotus
apstākļus (ražo skābekli,
regulē klimatu, nodrošina ar
tīru ūdeni un gaisu);
� sniedz nemateriālas vērtības
(iespēju atpūsties dabā,
baudīt ainavas, gūt iedvesmu un uzturēt labu veselību).
Ekosistēmu pakalpojumu pieeja
Ekosistēmu pakalpojumu pieeja
ir instruments ilgtspējīgas
attīstības īstenošanai. Ilgtspējīga attīstība ir līdzsvars starp
sociālekonomisko attīstību un
attīstībai patērētajiem resursiem,
nodrošinot šodienas vajadzības
un neradot draudus turpmāko vajadzību apmierināšanai.
Ekosistēmu pakalpojumu pieejas
izmantošana ir instruments
plānotājiem, kā līdzsvarot ekonomisko attīstību un dabas resursu
izmantošanu.

ir īpaši aktuālas, tādēļ es novēlu
atrast pareizos veidus, kā līdzsvarot dažādas intereses un vēlmes,
salāgot, piemēram, pieaugošās
apmeklētāju prasības ar vides saglabāšanu un ilgtspēju, atrast ceļu
pie pamatvērtībām! Varu novēlēt
ikvienam iet dabā un izcelt to,
kas mums Latvijā ir, parādīt to
arī citiem un rūpēties par mūsu
vērtībām!
Materiāls sagatavots projektā
„LIFE Ekosistēmu pakalpojumi”
(Nr. LIFE13 ENV/LV/000839).
Projektu līdzfinansē LIFE finanšu
instruments un Valsts reģionālās
attīstības aģentūras Latvijas vides
aizsardzības fonda administrācija.

Saulkrastu EKO laukumā pieejamie pakalpojumi
Zane Leimane,
SIA „ZAAO” sabiedrisko attiecību
speciāliste

Pašvaldību atkritumu
apsaimniekošanas uzņēmums
SIA „ZAAO” (ZAAO)
atgādina, ka Saulkrastos,
Rīgas ielā 96a ir pieejams
EKO laukums jeb šķiroto
atkritumu pieņemšanas
laukums. EKO laukuma
pakalpojumi kļūst arvien
pieprasītāki – gadā
apmeklētāju skaits
pieaudzis par 14%.

Visbiežāk uz EKO laukumu iedzīvotāji nogādā jaukto iepakojumu – makulatūru, metālu, dažādus pārstrādei derīgus polimēra
izstrādājumus. Arī stikla burkas
un pudeles bieži tiek atzītas derīgas pārstrādei un nodotas EKO
laukumos. Arvien biežāk uz EKO
laukumu bez maksas tiek nogādāta nolietota sadzīves elektrotehnika, bet par maksu – lielgabarīta atkritumi.
EKO laukumā bez maksas no
privātpersonām tiek pieņemti
pudeļu un burku stiklu, papīru,
kartonu, polietilēna izstrādāju-

mi – pārtikas, sadzīves ķīmijas
un kosmētikas iepakojuma pudeles, kannas (ar apzīmējumu
LDPE un HDPE), PET dzērienu
pudeles, metāls, visa veida nolietota, neizjaukta vai neizkomplektēta sadzīves elektrotehnika,
luminiscentās spuldzes, baterijas, akumulatori, koka paletes,
logu stikli un lietošanai derīgi
apavi. Ierobežotā daudzumā bez
maksas ir iespējams nodot arī
krāsu bundžas (10 litri no mājsaimniecības gadā), riepas (4 gabali no fiziskas personas gadā).
Par maksu EKO laukumā tiek

pieņemti lielgabarīta (mēbeles,
matrači u.c.) atkritumi, zaļie un
celtniecības atkritumi. EKO laukumā ir iespēja arī slēgt līgumus
par sadzīves atkritumu un individuāli dalīti vāktu atkritumu
apsaimniekošanas pakalpojumu
sniegšanu.
Aicinām izmantot EKO lau-

kuma pakalpojumus arī juridiskām personām, kuras neizmanto
ZAAO pakalpojumu materiālu savākšanai no uzņēmuma teritorijas. Plašāka informācija ir pieejama uzņēmuma mājaslapā www.
zaao.lv, pie EKO laukuma pārziņa
vai pie klientu apkalpošanas speciālistiem pa tālruni 64281250.

Saulkrastu EKO laukuma darba laiks:
pirmdienās, otrdienās no pulksten 8.00 līdz 16.00;
ceturtdienās, piektdienās no pulksten 11.00 līdz 19.00;
sestdienās no pulksten 10.00 līdz 18.00,
trešdienās un svētdienās – slēgts.
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izglītība

Labprāt lasa un vērtē

Bērni gatavo putnu
būrīšus un pēta kosmosu
Lita Nusberga,
PII „Rūķītis”, mūzikas skolotāja

Janvārī bērnudārza „Rūķītis”
vecākās un sagatavošanas
grupas bērniem notika
dažādas nodarbības par dabu:
bija iespēja ne tikai pētīt putnu
dzīvi, bet pat izzināt kosmosu.
Vairākas nedēļas jaunie dabas
draugi pētīja un izzināja putnu
dzīvi ziemā. Pastaigās bērni pētīja
putnus un sprieda, kāda palīdzība
no cilvēkiem tiem nepieciešama
ziemā. Ar lielu interesi un prieku
tika ierīkotas putnu barotavas.
Sadarbībā ar bērnudārza saimniecības daļas vadītāju Raivi Kozaku
bērni pagatavoja putnu būrīšus,
un nu mēs varam būt droši – par

Lūk, Saulkrastu vidusskolas 2.b klases skolēni projektā „Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija”.
Foto: no Saulkrastu novada bibliotēkas arhīva
Ilze Dzintare,
Saulkrastu novada bibliotēkas
vadītāja

Iesaistoties projektā „Bērnu,
jauniešu un vecāku žūrija”,
Saulkrastu novada bibliotēka
aicināja mazos lasītājus lasīt
grāmatas un būt ekspertiem –
par tādiem kļuva 81
dalībnieks.
Par projekta dalībnieku varēja
kļūt jebkurš – vajadzēja apmeklēt bibliotēku, lasīt grāmatas un

vērtēt tās. Projektā darbojas arī
vecāku žūrija, kas ir veicinoši, lai
vecāki kopā ar bērniem lasītu grāmatas.
Lasīšanas veicināšanas programmā „Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija” piedalījās Saulkrastu
vidusskolas 2.b klases 18 audzēkņi un pirmsskolas izglītības iestādes „Rūķītis” grupu „Zīlīte”,
„Pienenīte”, „Pūcīte”, „Spārīte”
63 bērni. Pēc anketu aizpildīšanas pateicībā par iesaistīšanos
grāmatu vērtēšanā visi dalībnieki saņēma stilīgus Latvijas

Nacionālās bibliotēkas atslēgu
piekariņus
Pamati ieradumam lasīt grāmatas tiek ielikti agrā bērnībā. Lai
bērniem patiktu grāmatas, ir svarīgi jau no mazām dienām viņus
pieradināt pie lasīšanas kā noderīga un interesanta laika pavadīšanas
veida. Tikpat būtiski bērniem ir
iepazīt bibliotēku, kurā pieejamas
dažādas bilžu, pasaku un aktivitāšu
grāmatas, kā arī lasīšanas spēles.
Paldies visiem par dalību, un
uz tikšanos jaunajā „Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijā 2020”!

Zvejniekciema vidusskolas
matemātiķiem – 1. vieta
Aleksandra Ivanova,
Zvejniekciema vidusskolas
matemātikas skolotāja

Zvejniekciema vidusskolas un
pamatskolas skolēnu komandas
piedalījās Liepājas Universitātes
Dabas un sociālo zinātņu
fakultātes profesora Edvīna
Ģinguļa piemiņai veltītajā
matemātikas konkursā, un
Zvejniekciema vidusskolas
9. klases komanda ieguva
1. vietu pamatskolu komandu
grupā, saņemot E. Ģinguļa
ceļojošo balvu. Individuālajā
kārtā 9. klašu grupā pārliecinoši
1. vieta vienam no šīs komandas
dalībniekiem – Ņikitam
Laviginam.
Šis matemātikas konkurss Liepājas Universitātē tiek rīkots kopš
2005. gada, un tā galvenais mērķis
ir veicināt jaunatnes interesi par
matemātiku. No Zvejniekciema
vidusskolas tajā piedalījās divas
komandas – katrā četri dalībnieki. Algebras un ģeometrijas uzdevumu saturs konkursā atbilst
izglītības standartam, un tam nav
nepieciešamas papildu zināšanas,
turklāt panākumus nosaka uzdevumu risināšanas ātrums un
sadarbība starp komandas locekļiem. Konkurss notika 2 kārtās:

Zvejniekciema vidusskolas jaunie matemātiķi matemātikas konkursā
Liepājas Universitātes Dabas un sociālo zinātņu fakultātes profesora
Edvīna Ģinguļa piemiņai. Foto: no Zvejniekciema vidusskolas arhīva

individuālā (30 minūtes, 16 uzdevumi) un komandas (60 minūtes,
20 uzdevumi). Kopējais komandas rezultāts veidojās, summējot
komandu un individuālajās sacensībās iegūtos punktus.
Šogad sacensībās piedalījās 16
pamatskolas (8.–9. klašu) audzēkņu komandas un 17 vidusskolēnu
komandas – pavisam sacensībās
piedalījās 132 skolēni. Tradicionāli
labākajām komandām 8.–9. klašu
grupā un vidusskolas grupā tika
piešķirtas ceļojošās balvas. Mēs
lepojamies ar 8. un 9. klases skolēnu komandu – Elzu Strupišu,
Tomu Eizānu, Artūru Kiseļevski

un Ņikitu Laviginu, kuri šajā konkursā ieguva 1. vietu pamatskolu
komandu grupā un arī E. Ģinguļa
ceļojošo balvu. Ir gandarījums par
skolēnu augsto rezultātu, kas sasniegts sistemātiskā ikdienas darbā un savstarpējā sadarbībā.
Pateicība par dalību arī Zvejniekciema vidusskolas 11.–12.
klašu komandai – Katrīnai Suitiņai, Artūram Baltgalvim, Katei
Strupišai un Markum Vilcānam.
Paldies Zvejniekciema vidusskolas audzēkņiem par uzticēšanos un darbu, bet skolēnu vecākiem – par ieguldīto mīlestību un
atbalstu!

putniem Saulkrastos ir padomāts!
Vidējā vecuma grupas interesējās un pētīja dažādu dzīvnieku
dzīvi ziemā, bet jaunākā vecuma
bērni runāja par apģērbu ziemā
un pilnveidoja prasmes ģērbties
patstāvīgi.
Janvārī bērnudārzā viesojās
mobilais planetārijs, kas deva iespēju mūsdienīgi skatīt kosmosu.
Ar ciparu tehnoloģijām mobilais
planetārijs ļauj demonstrēt zvaigžņotas debesis un izplatījumu
visā tā daudzveidībā.
Sagatavošanas grupas bērni
apmeklēja bibliotēku, lai novērtētu bērnu žūrijas piedāvātās grāmatas. Vēl janvārī PII „Rūķītis”
tika aktualizēti un apgūti drošības noteikumi pirmsskolas izglītības iestādē un grupās.

Aktīvi iesācies jaunais
gads „Jauniešu mājā”

Saulkrastu bērni un jaunieši aizrautīgi iesaistās „Jauniešu mājas” rīkotajās
aktivitātēs. Foto: Pēteris Gertners
Inguna Feldmane,
„Jauniešu mājas” vadītāja

„Jauniešu mājā” gads sācies ar
lielu apmeklētāju pieplūdumu,
un katram bērnam vai jaunietim
šeit ir iespēja atrast dažādas
sev piemērotākās aktivitātes.
Esam uzsākuši jaunu tematisko
pasākumu ciklu piektdienu vakaros. Janvārī kopā ar bērniem un
jauniešiem jautri un aizraujoši pavadījām divas piektdienas, spēlējot
psiholoģisko komandas lomu spēli
ar detektīva sižetu „Mafija”. Spēlē
bija iespējams pārbaudīt un attīstīt intuīciju, atjautību, uzticēšanās
spējas un stratēģisko domāšanu.
Liela bija bērnu un jauniešu interese par interaktīvo nodarbību
„Materiālu sagatavošana sociālajiem tīkliem un drošība internetā”.

Nodarbībā viņi izspēlēja dažādas
ikdienā sociālajos tīkos aktuālas
situācijas, kritiski izvērtēja savu
rīcību un reakciju, bija iespēja saprast, kā pareizi reaģēt un rīkoties
sociālajos tīklos, lai neradītu sev
nepatīkamas situācijas.
Tie, kuri interesējas par mūziku, apguva jaunas prasmes nodarbībā „Eksperimentālās mūzikas
darbnīca”. Nodarbībā bija iespēja
iegūt daudz jaunas zināšanas par
skaņas sintēzes pamatprincipiem
un modulāro sintezatoru darbību.
Lai labāk iepazītu sevi, apzinātos savas stiprās un vājās puses,
iespēju robežas un to, kur slēpjas
katra vislielākais potenciāls, kā
arī uzzinātu, kā celt savu pašapziņu un iemīlēt sevi, janvāra pēdējā
tematiskās piektdienas vakarā
notika sevis izpēte socionikas nodarbībā.

Puišiem 3. vieta
„Tautas bumbas” sacensībās
Simona Rozīte, Saulkrastu
vidusskolas sporta skolotāja

11. februārī 4.–5. klases puiši
un 18. februārī meitenes no
Saulkrastu vidusskolas piedalījās
Pierīgas novada skolēnu sporta
sacensībās „Tautas bumba”.
Puišiem sacensības notika Mārupes sporta centrā, bet meitenēm – Mālpils sporta kompleksā.
17 skolu sāncensībā puiši ieguva 3. vietu, finālā piekāpjoties
tikai Berģu pamatskolai un Mā-

rupes pamatskolai, bet meitenes – augsto 6. vietu.
Puišu komandu pārstāvēja:
To

mass Blekte, Toms Majors,
Kristians Karlsons, Anrijs Edžiņš,
Gusts Ozoliņš, Raivo Trepšs, Dāvis Heinsbergs, Miks Mušperts,
Kārlis Strazdiņš un Raimonds
Lasmanis. Meiteņu komandā
spēlēja: Marta Valdmane, Katrīna
Pļaviņa, Katrīna Dzene, Emīlija
Gļeba, Arianda Smetaņina, Agrita
Magone, Evelīna Seržante, Ksenija Gertmane, Terēza Damberga,
Karlīna Ruduša, Estere Satika.
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ANNNA: „Supernova 2020” 3. vietas ieguvēja
Daina Vārpiņa

3 lietas, kas ANNNAI ir
būtiskas, stāstot ārzemēs
par Latviju un Saulkrastiem

Autoru un izpildītāju konkursa
„Supernova 2020” fināla žūrija
dziedātājai un producentei
Annai Madarai Pērkonei,
kura muzicē ar pseidonīmu
ANNNA, veltīja atzinīgus
vārdus gan par dziesmas
„Polyester” aktualitāti sakarā
ar vides saudzēšanu, gan
viņas profesionalitāti. Jaunā
mūziķe konkursā ieguva
3. vietu un, lai arī jau labu
laiku dzīvo Amsterdamā,
Nīderlandē, dzimtajos
Saulkrastos viņa cenšas
viesoties vismaz dažas reizes
gadā. Klusībā ANNNA cer,
ka turpmāk varētu šeit sniegt
arī koncertu un pat atvērt
ierakstu studiju.
ANNNA sevi uzskata par īstenu
saulkrastieti, pirmās 12. klases
mācījusies Saulkrastu vidusskolā un atceras: „Īpaši daudz brīvā
laika man nebija, jo mācījos gan
mūzikas, gan mākslas skolā, bet
vasarā, protams, dzīvojos tikai
pa jūru!” Talantīgajai mūziķei ir
kāda īpaša iecere, ko viņa plāno
īstenot šeit: „Saulkrastos esmu
vairākas reizes gadā, bet domāju kādu dienu te ierīkot savu
ierakstu studiju. Tad noteikti
izdotos atbraukt daudz biežāk
un uzaicināt sev līdzi arī citus
mūziķus.”
Jaunajai
dziedātājai
par
Saulkrastiem ir siltas atmiņas: „Vienmēr, kad atbraucu uz
Saulkrastiem, ir tāda mierīguma
sajūta. Šī ir un būs vieta, kur uz
ielas ar vairāk nekā 20 sīkajiem
spēlējām tautas bumbu, rāvām
lapas, ko izmantojām par spēļu
naudu, ziemā rakām alas zem
sniega un taisījām bobsleja trases. Tad vēl bija sniegs! Daži
mani tuvākie draugi aizvien ir
Latvijā, tādēļ vienmēr ir tik jau-

� Baltijas jūra un Saulkrastu
pludmale.
� Mīļi cilvēki un lieliska mūzikas
kultūra.
� Biezpienmaizītes.

Anna Madara Pērkone jeb ANNNA visvairāk muzicē pašreizējā dzīvesvietā Nīderlandē, bet jau drīz cer uzstāties
arī dzimtajos Saulkrastos un pat nodibināt šeit ierakstu studiju. Foto: Lauris Vīksne

ki vasarās atbraukt, satikties ar
viņiem un pagalmā paspēlēt ģitāru.”

Ar neatlaidību
var sasniegt daudz
Jau pirms mācībām Saulkrastu
vidusskolā jaunā dziedātāja un
producente gribējusi skoloties
ārzemēs, kam arī neatlaidīgi veltījusi laiku un darbu, piemēram,
Ēnu dienā viņa pabijusi ASV
vēstniecībā, ieguvusi tur nelielu
darbu un pamazām krājusi resursus turpmākām mācībām. Vēlāk
Nīderlandē ANNNA trīs gadus,
vienlaikus strādājot pusslodzē
studentu darbiņus, studējusi diplomātiju.
„Gan Nīderlande, gan Saulkrasti Latvijā ir manas mājas, bet lielākoties es dzīvoju Amsterdamā,
kur mūzikā man izdevies sasniegt
diezgan daudz. Augustā mana
pirmā dziesma „The One That

Vienmēr, kad
atbraucu uz
Saulkrastiem, ir
tāda mierīguma
sajūta.

Got Away” kļuva par visklausītāko dziesmu radio „Star FM”, un
jau pēc mēneša ar savu otro singlu oktobrī es uzvarēju Amsterdamas prestižākajā elektroniskās
mūzikas festivālā „Amsterdam
Dance Event”. Šī uzvara man deva
ļoti daudz, piemēram, studijas
aprīkojumu, lieliskas sadarbības
iespējas ar nīderlandiešu māksliniekiem un ceļojumu uz Spānijas
labāko ierakstu studiju „W Hotels Sound Studios” Barselonā,
Spānijā. Turp devos kopā ar KLM

Vecākā paaudze Saulkrastos
aktīvi apgūst datorprasmes
Ilze Dzintare,
Saulkrastu novada bibliotēkas
vadītāja

No aizvadītā gada 1. oktobra
līdz 2020. gada 29. janvārim
Saulkrastu novada bibliotēkā
notika datormācību kursi
vecākajai paaudzei, lai
apgūtu iemaņas darbā ar
datoru un internetu. Kursu
noslēgumā dalībnieki saņēma
apliecinājumus par to apguvi.
Mācības bija bez maksas un notika bibliotēkas interneta zālē
vienu reizi nedēļā. Nodarbības
vadīja profesionāla bibliotēku
informācijas speciāliste Rita Lavendele.
Mācības notika pēc projekta
„Pieslēdzies, Latvija!” bezmaksas
datormācību materiāliem, kuros
ietverti arī praktiskie vingrinājumi zināšanu nostiprināšanai.
Noslēguma pasākumā kursu da-

Datormācību kursu vecākajai
paaudzei dalībnieki saņem
bibliotēkas apliecinājumus
par prasmju iegūšanu.
Foto: Ilze Dzintare

lībnieki bija pateicīgi par iespēju
apgūt jaunas zināšanas: viņi ir
iemācījušies uzrakstīt elektronisko vēstuli, izlasīt ziņas internetā,
lietot portālus, virtuāli komunicēt ar paziņām, pārzināt Google
piedāvātās lietotnes, izmantot
Youtube un apguvuši daudzas citas digitālās prasmes.

Mūsdienās tehnoloģiju lietojumam ir liela nozīme arī ikdienā. Ikviens vēlas dzīvot izglītotā
sabiedrībā, brīvi piekļūt Latvijas
un pasaules kultūras mantojumam, informācijai un zināšanām. Jau šobrīd internetā ir
milzīga informācijas pārpilnība,
taču būtiski prast novērtēt tās
kvalitāti, lai atlasītu noderīgāko,
kā arī izvēlēties un analizēt informāciju.
Mācīties vēlas daudzi, un līdz
šim Saulkrastu novada bibliotēkā
datorprasmes apguvuši jau 30 vecāka gadagājuma cilvēki, turklāt
datorkursi tiks turpināti arī pavasarī. Februārī sākās jauna mācību
sezona vienai grupai, kurā galvenie kursu apmeklētāji arī ir vecākā paaudze.
Kopā mācīšanās ne tikai motivē, bet arī iedvesmo citus apgūt
jaunas zināšanas, turklāt mācībām pievienojas arī interesenti ar
priekšzināšanām.

komandu,” nesenos panākumus
uzskaita ANNNA. Janvārī dziedātāja uzstājusies Eiropas lielākajā
showcase festivālā „Eurosonic”,
par ko ANNNA saka: „Koncerts
bija tik lielisks, un to apmeklēja
tik daudzi cilvēki! Pirmo reizi dzīvē apmeklētāji, lai dzirdētu mani,
stāvēja ārpusē rindā... Pasakaina
sajūta!”

ANNNA labi
pazīstama Nīderlandē
Arī „Supernova” ANNNAI ļāvusi
gūt papildu atpazīstamību, un ar
savu dziesmu „Polyester” viņa pabijusi visos Nīderlandes lielākajos
plašsaziņas līdzekļos – radio, žurnālu un TV redakcijās. „Nīderlandē visi tik ļoti mani atbalsta, un
viņiem patīk tas, par ko dziedu.
Mana dzīve lielākoties Amsterdamā ir nīderlandiešu valodā,
tādējādi pamazām es sevi sāku
uzskatīt par Nīderlandes latvieti.

Pašlaik plānoju maijā izdot savu
albumu (EP) un šajā vasarā doties
koncerttūrē pa Eiropu.”
Jautāta, kādēļ piedalījusies
konkursā „Supernova”, ANNNA
atbild: „„Polyester” ir trešais singls
no mana pirmā albuma (EP), kas
gaidāms maijā. Šī dziesma netika
sarakstīta speciāli šim konkursam. Kad tā bija gatava, es vienkārši to iesniedzu dalībai „Supernovā”. Šajā atlasē piedalījos pirmo
reizi, un, tā kā novembrī tika iesūtītas vairāk nekā 200 dziesmas, es
jūtos ļoti pagodināta, ka ar pirmo
reizi tiku līdz 3. vietai!”

„Supernova”
paver jaunas iespējas
Pēc konkursa ANNNA jūtas laimīga: „Jau fināla noslēgumā saņēmu komplimentus par savu
priekšnesumu, un turpinu tos
saņemt aizvien! Finālā uz skatuves biju es pati un visu izdarīju,
kā iecerēts. Protams, nekas no tā
nebūtu iespējams bez manas komandas, kurā ir Chaim Kwakman,
Mārtiņš Goldbergs un Loreta
Danče.”
ANNNA turpina saņemt neskaitāmus ielūgumus uz festivāliem un koncertiem un jau gaida daudzās lieliskās uzstāšanās:
„Cerams, kaut kad izdosies arī
Saulkrastos uzspēlēt!” Latvijā līdz
šim ANNNAS vienīgais koncerts
bija aizvadītajā vasarā, Siguldas
pilsdrupās, ar savu grupu iesildot
amerikāņu mākslinieci LP (Laura
Pergolici) vairāku tūkstošu skatītāju priekšā.

Notiks festivāls „Sasala jūrīna”
Beāte Barčevska-Mukāne,
Saulkrastu kultūras centrs

7. martā pulksten 18.00
Saulkrastu sporta centrā jau
8. reizi notiks tautas deju
festivāls „Sasala jūrīna”.
Koncerta apmeklētājiem būs
iespēja vienkopus vērot 25
tautas deju kolektīvus, kuri
vienosies dejā.
„Festivāls izveidojās, kad Saulkrastos radās vidējās paaudzes deju
kolektīvs „Jūrdancis”. Vēlējāmies
vienā koncertā sadejot kopā ar
visu paaudžu – jauniešu, vidējās

paaudzes un senioru draugu –
kolektīviem. Sarīkojums pārtapa
pietiekami plašā pasākumā, un
radās festivāls. Visemocionālākie
iepriekšējo festivālu mirkļi ir visu
dejotāju kopēja sadancošana no
slēguma dejā un festivāla dalībnieku sumināšana naktī pie jūras,” tā
koncerta mākslinieciskā vadītāja
un veidotāja Judīte Krūmiņa.
Šogad festivālā piedalīsies 25 jauniešu, vidējās paaudzes un senioru
tautas deju kolektīvi no Garkalnes,
Mālpils, Ādažu, Ropažu, Stopiņu,
Krimuldas, Lēdurgas, Carnikavas,
Siguldas, Inčukalna un Saulkrastu
novadiem. Ieejas maksa: 3 eiro.

Saulkrastu novada bibliotēkā
IZSTĀDES
� Līdz 29. februārim Sējas Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu
darbu izstāde „Saulkrastu līnijas iedvesmo!”.
� No 1. līdz 31. martam mākslinieces Rasas Grāmatiņas darbu izstāde
„Gabaliņš jūras”.
� Grāmatu izstāde „Nepelnīti aizmirstas grāmatas”.
� Grāmatu plaukts „Literatūre”.
� Saulkrastu novada bibliotēkas jauno grāmatu izstāde.
27. februārī, Spodrības dienā, Saulkrastu novada bibliotēka SLĒGTA.
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Bibliotēkā pieaug grāmatu un lasītāju skaits
Ilze Dzintare,
Saulkrastu novada bibliotēkas
vadītāja

2019. gada darba prioritātes
Saulkrastu novada bibliotēkā
bija Publisko bibliotēku
akreditācijas komisijas un
reģiona galvenās bibliotēkas
ieteikumu izpilde. Iepriekšējā
gadā palielinājies pieaugušo
bibliotēkas lietotāju skaits, kā
arī apmeklējumu un izlasīto
grāmatu daudzums. Pieaudzis
finansējums grāmatu un
preses iegādei un arī iegādāto
grāmatu skaits – pavisam
2119 jaunieguvumi. Mērķtiecīgi
papildināts bērnu literatūras
iepirkums.
Finansējums 2019. gadā atbilda
bibliotēkas pamatuzdevumu un
pamatfunkciju nodrošināšanai
un veikšanai. Pārskata periodā
pašvaldības piešķirtie finansiālie
līdzekļi darbinieku atalgojumam
un krājuma komplektēšanai ir
lielāki, taču ne tik lieli, lai veicinātu strauju bibliotēkas attīstību
un izmaiņas bibliotēkas pakalpojumu piedāvājumā. Pēdējos trijos
gados palielinājušies ieņēmumi
no maksas pakalpojumiem.
Lai nodrošinātu kvalitatīvāku,

daudzveidīgāku
pakalpojumu
piedāvājumu bibliotēkā, tika piesaistīti papildu finanšu līdzekļi,
piedaloties Valsts kultūrkapitāla
fonda (VKKF) izsludinātajos projektu konkursos.

Uzlabo saturu un
piedalās projektos
Pagājušā gada sākumā tika noteiktas darba prioritātes: uzlabota krājuma saturiskā kvalitāte,
norakstīti neaktuālie izdevumi,
nomainīti grāmatu plaukti abonementa nodaļā, veikta novadpētniecības darba digitalizācija,
rīkoti lasīšanas veicināšanas pasākumi, organizētas mācības grupās lietotājiem darbam ar datoru
un internetu, uzlabots bibliotēkas materiāli tehniskais stāvoklis.
Latvijas pašvaldību publiskajās
bibliotēkās, arī Saulkrastu novada
bibliotēkā, lasītājiem pagājušogad tika piedāvāts jauns pakalpojums – 3td e-GRĀMATU bibliotēka vietnē www.3td.lv.
2019. gadā īstenots VKKF atbalstītais projekts „Lasītava krustojumā. 2 kārta” un uzsākts darbs
pie VKKF atbalstītā projekta „Lasītava krustojumā. 3. kārta” īstenošanas. Pārskata periodā bibliotēkā viesojušies rakstnieki Māra
Cielēna, Māris Olte, Māra Zālīte,

Uzziņa

Uzziņa

Bibliotēkā lasītākās TOP 3 grāmatas 2019. gadā
Kategorijā „Ārzemju literatūra pieaugušajiem”: Lūsinda Railija „Ēnu
māsa”, Lūsinda Railija „Itāļu meitene” un Lūsinda Railija „Olīvkoks”.
Kategorijā „Latviešu literatūra pieaugušajiem”: Māra Zālīte „Paradīzes
putni” (romāna „Pieci pirksti” otrā grāmata), Dace Judina „Amnēzija” un
Karīna Račko „Samaitātā”.
Kategorijā „Bērnu literatūra”: Deivs Pilkijs „Dogmens: stāsts par diviem
kaķiem” (3. grāmata), Linkolns Pīrss „Lielais Neits pārspēj pats sevi”
(1. grāmata) un Džefs Kinnijs „Grega dienasgrāmata” (9. grāmata).

2019. gadā palielinājies pieaugušo bibliotēkas lietotāju skaits,
kā arī apmeklējumu un izlasīto
grāmatu daudzums:
� Gadā reģistrēts 1541 lasītājs.
� Pasākumu, izstāžu un datormācību apmeklētāji bibliotēkā
bijuši 22 322 reizes.
� Apmeklētāji izmantojuši
37 031 izdevumus (24077
grāmatas, 11993 periodiskie
izdevumi).
� Vidēji katrs lasītājs bibliotēku
ir apmeklējis 14,48 reizes un
izlasījis 24,03 vienības.

Inese Zandere, Maija Laukmane,
Māris Rungulis, Kārlis Vērdiņš,
Māra Jakubovska, Sergejs Moreino, mākslinieki Agija Staka, Gatis
Šļūka, Mārtiņš Zutis un tulkotāja
Mudīte Treimane. Dalība projektos sniedz ne tikai materiālu
ieguvumu, bet arī palielina aktīvo bibliotēkas lasītāju skaitu un
palīdz informēt sabiedrību par
bibliotēkas piedāvātajiem pakalpojumiem.
Būtiski audzis arī virtuālais
bibliotēkas apmeklējums. Par
bibliotēkā piedāvātajiem pakalpojumiem, pasākumiem, izstādēm un citām aktivitātēm iedzīvotāji tiek informēti Saulkrastu
novada bibliotēkas tīmekļa vietnē
www.saulkrastubiblioteka.lv.
Informācija par gaidāmajiem
jaunumiem bibliotēkā un jau notikušajām aktivitātēm tiek pub-

licēta Saulkrastu novada domes
vietnē www.saulkrasti.lv un laikrakstā „Saulkrastu Domes Ziņas”.
Informācija bija pieejama arī
bibliotēkas emuārā (blogā) un
sociālajos tīklos. Digitālie novadpētniecības materiāli pieejami
emuārā https://saulkrastubiblioteka.blogspot.com.
Visos resursos 2019. gadā pavisam bijuši 12355 virtuālie apmeklējumi.

Bezmaksas pieeja datubāzēm
„Letonika” un „Lursoft”
Pārskata periodā izmantoti starpbibliotēku abonementa pakalpojumi. No citām Latvijas bibliotēkām
kopā saņemtie dokumenti – 72 vienības. Uz citām Latvijas bibliotēkām nosūtīto dokumentu kopskaits – 101 vienība. Sadarbība
šajā jomā izveidojusies ar Ādažu

bibliotēku un Latvijas Nacionālo
bibliotēku.
2019. gadā bibliotēka piedāvāja
lasītājiem izmantot „Letonikas”
un „Lursoft” laikrakstu bibliotēkas” datubāzes. Arī šeit konstatēts
resursu izmantošanas pieaugums.
Abonēšanas maksas sedza Kultūras
informācijas sistēmu centrs Valsts
vienotās bibliotēku informācijas
sistēmas projektā „Gaismas tīkls”.
Saulkrastu novada bibliotēkas lasītājiem abas datubāzes bija iespējams izmantot bez maksas.
Saulkrastu novada bibliotēkas darbības publiskais pārskats
par 2019. gadu ir pieejams vietnē
www.saulkrastubiblioteka.lv.

130 koklētāji koncertā „Koklē vēju vanadziņš,
lai kokle skan dvēselē”
Solveiga Ivanova, koklētāju ansambļa „Saule” vadītāja

Februāris tradicionāli iezīmē kokļu laiku Saulkrastos, un saistībā
ar XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem
Saulkrastu kultūras namā „Zvejniekciems” 28. februārī dienas
garumā notiks visu grupu individuālie un kopmēģinājumi, bet
vakarā pulksten 19.00 – koncerts „Koklē vēju vanadziņš, lai kokle
skan dvēselē”.
Šādi Saulkrastos atkal tiksies kokļu mūzikas entuziasti: gan visu
paaudžu spēlētāji, dažādu jaundarbu un kompozīciju autori, gan
klausītāji.

Festivāls „Koklē vēju vanadziņš” jau 11 gadus skan dažādās
koncertzālēs: Saulkrastu kultūras
namā „Zvejniekciems”, Saulkrastu domes zālē un skolās. Koklētā-

ju izpratnē tā ir telpa, kas vislabāk
atbilst kokles maigajai vibrācijai.
Katrs festivāls ir atstājis paliekošas izjūtas, un mēs varam būt
lepni, ka Saulkrastos ik gadu ir
iespēja uzņemt vairāk nekā 100
koklētājus, veidojot iespaidīgu
kopansambli.
To, ka kokle nav tikai senatnei
piederīgs instruments, apliecinājuši komponistu Riharda Dubras,
Līgas Ančevskas un Raimonda Tigula īpaši koklētāju ansambļiem
rakstītie skaņdarbi.

28. februārī Saulkrastos tradicionāli koncertēs koklētāji.
Foto: no Saulkrastu kultūras centra arhīva

Pierīgas novadu futbola komandu
turnīrā uzvar Ķīšupes „Dragons”

Orientēšanās telpās par
godu Saulkrastu sporta
centra gada jubilejai

9. februārī Saulkrastu sporta
centrā futbola sacīkstēs, kurās
piedalījās 7 komandas no
dažādiem Pierīgas novadiem,
uzvarēja Ķīšupes „Dragons”
komanda.

Atis Heinols,
Saulkrastu sporta centrs

Atis Heinols,
Saulkrastu sporta centrs

Turnīra sākumā tika nolemts spēlēt apļa turnīru ar 12 minūšu laiku
vienai spēlei, bez laika apturēšanas, kas turnīru padarīja aizraujošu, jo spēles bija ļoti līdzvērtīgas
un visu noteica komandas saliedētība, psiholoģiskā sagatavotība,
spēja domāt un ātri īstenot uzbrukumus. Beidzoties apļa izspēlēm,
tika aprēķināti punkti, lai izveidotu play-off tabulu. Izspēles notika
dienas otrajā daļā, dažās komandās varēja manīt nogurumu, tāpēc
bija arī daži negaidīti pavērsieni.

Futbola turnīrā no septiņām Pierīgas novadu komandām uzvarēja
Ķīšupes „Dragons”. Foto: no Saulkrastu sporta centra arhīva

Komanda „FG Team”, kura
kvalificējās par uzvarētāju no
apļa turnīra, palika tikai trešajā
vietā pēc spraigas cīņas ar IR OK
komandu, kura burtiski ielauzās finālā un ieguva 2. vietu. Par
turnīra uzvarētāju kļuva Ķīšupes
komanda „Dragons”. Tās spēlētā-

ji: Aleksejs Malimoskins, Sergejs
Pučko, Filips Ābolkans, Artūrs
Jurjevs, Nikolajs Modakorskis,
Aleksandrs Kosušenko, Andrejs
Lepo, Jurijs Maciks un Andris
Trups. Finālspēles starp Ķīšupes
„Dragons” un komandu IR.OK
rezultāts – 4:1.

14. februārī, Sv. Valentīna dienā un Saulkrastu sporta centra kā
patstāvīgas iestādes gada jubilejā
centrā notika orientēšanās sacensības telpās, kurās piedalījās 140
skolēni un pieaugušie.
Lai gan sacensības notika jau
otro gadu, orientēšanās distances

telpās bija pietiekami interesantas. Skrējējiem bija jāveic 2 pavēles distances, kuru kopējais garums sasniedza pat 3 kilometrus.
Skolēniem bija izveidota atsevišķa distance, kas bija ļoti vienkārša
un notika tikai vienā stāvā.
Pavisam pasākumu apmeklēja
140 dalībnieki, kuri sacentās 5 dažādās grupās, bet skolēni – apvienotajā grupā.

SPORTA AFIŠA
� 13. martā 20.00 viesu namā „Aizvēji” Izaicinājuma & „Aizvēju” kausa
sacensības šautriņu mešanā, 3. posms. Rīkotājs: SK „Izaicinājums”.
Tālrunis informācijai 26524083.
� 15. martā 10.00 kultūras namā „Zvejniekciems” Saulkrastu čempionāts zolītē, 2. posms. Rīkotājs: SK „Izaicinājums”. Tālrunis informācijai
25497797.

8

Saulkrastu Domes Ziņas
2020. gada februāris

dažādi

Saulkrastu novada
Dzimtsarakstu nodaļas ziņas
par jaundzimušajiem
2020. gada janvārī

Sirsnīgi sveicam
jaundzimušo – Sāras,
Ārona, Viestarda, Reiņa
un Roberta – vecākus un
tuviniekus!

Iespēja saņemt
podologa pakalpojumu:
ārstniecisko pēdu aprūpi
Kristīne Mozga,
Sociālā dienesta vadītāja

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

Saulkrastu novadā deklarētām
personām – cukura diabēta
pacientiem ar smagiem
funkcionāliem traucējumiem,
kuru ienākumi nepārsniedz
vienas valstī noteiktās
minimālās mēneša darba algas
apmēru, ir iespējas saņemt
ārstniecisko pēdu aprūpi.

NVA konsultācijas

Lai Sociālais dienests varētu lemt
par pakalpojuma piešķiršanas ie-

Nodarbinātības valsts aģentūras
(NVA) darbinieku konsultācijas
notiks 12. martā
no plkst. 10.00 līdz 15.00
(Saulkrastu novada domes zālē).

Piedalies Prāta spēlēs
Saulkrastos!
Prāta spēļu Latvijas kauss
21. martā Saulkrastos notiks
jau atkārtoti – šoreiz kultūras
namā „Zvejniekciems”.
Tas ir izklaidējošs komandu
erudīcijas turnīrs, kurā katram
būs iespēja pārbaudīt savas
zināšanas un labi pavadīt laiku
ar draugiem, kolēģiem vai
ģimeni. Jebkurš var veidot savu
komandu un piedalīties.
Dalība bez maksas.
Pieteikties ir iespējams
mājaslapā www.prataspeles.lv.

Saulkrastu novada dome
izsaka līdzjūtību aizsaulē
aizgājušo tuviniekiem.
Mūžībā aizgājuši:
Skaidrīte Marija Jansone
(01.02.1942.–31.12.2019.);
Ēriks Sproģis
(04.10.1932.–04.01.2020.);
Rihards Ivaskis
(27.04.1925.–06.01.2020.);
Marta Dreiblate
(07.09.1943.–12.01.2020.);
Josifs Suščeņa
(02.11.1940.–18.01.2020.);
Vija Ivanova
(15.10.1957.–18.01.2020.);
Nelda Baltgalve
(02.04.1927.–21.01.2020.).

„Saulkrastu Domes Ziņas”
Saulkrastu novada dome: Raiņa iela 8,
Saulkrasti, Saulkrastu novads, LV–2160,
www.saulkrasti.lv.
Sabiedrisko attiecību nodaļa:
Tālr. 67142514.
Redaktore: Daina Vārpiņa.
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: 3700 eksemplāru.
Par ievietotās informācijas precizitāti
atbild raksta autors. Rakstu saturs
ne vienmēr pauž domes viedokli.
Izdevums elektroniski ir pieejams
Saulkrastu pašvaldības interneta
vietnē www.saulkrasti.lv,
sadaļā „Pašvaldības izdevums”.

spēju, persona vai tās likumiskais
pārstāvis iesniedz dienestā iesniegumu ar lūgumu piešķirt pakalpojumu, tam pievienojot ģimenes
ārsta izrakstu no ambulatorās pacienta kartes (veidlapa Nr. 027/U),
kurā norādīta pakalpojuma nepieciešamība, personas funkcionālo
traucējumu smaguma pakāpe un
medicīnisku kontrindikāciju neesamība pakalpojuma saņemšanai.
Pieteikties pakalpojumam ir
iespējams Saulkrastu sociālajā
dienestā pa tālruni 67142510 vai
22009886.

LEGO robotikas
nodarbības bērniem
Inguna Feldmane,
„Jauniešu mājas” vadītāja

Ar LEGO robotikas nodarbībām bērniem „Jauniešu māja”
šogad uzsākusi aktīvi darboties. Saulkrastu „Jauniešu mājā”
LEGO robotikas nodarbības notiek katru piektdienu, un tās ai-

cināti apmeklēt bērni no 6 līdz 11
gadiem.
Pirmā – iepazīšanās – nodarbība bez maksas.
Maksa par nodarbību: 10 eiro
(5 eiro no maksas sedz Saulkrastu
pašvaldība).
Gaidām zinātkāros nākotnes
inženierus-konstruktorus!

Saulkrastu pašvaldības
policija brīdina arī mutiski
Normunds Alksnis,
Saulkrastu pašvaldības policija

Janvārī Saulkrastu
pašvaldības policijā ir saņemti
42 izsaukumi. Par dažādiem
pārkāpumiem aizturētas
trīs personas: divas nodotas
Valsts policijas Rīgas reģiona
pārvaldes Saulkrastu iecirkņa
darbiniekiem turpmāko
procesuālo darbību veikšanai,
viena persona nogādāta Rīgas
psihiatrijas un narkoloģijas
centrā.
Uzrakstīti 19 administratīvā
pārkāpuma protokoli: 12 – par
Ceļu satiksmes noteikumu neievērošanu, 3 protokoli par ielu un
nekustamo īpašumu nosaukumu, ēku numuru vai nosaukumu
plākšņu, dzīvokļu numuru plākš-

ņu izvietošanu Saulkrastu novadā prasību pārkāpšanu, 2 – par
dzīvnieku turēšanas, labturības,
izmantošanas un pārvadāšanas
prasību pārkāpšanu, 1 – par atstarojošu elementu nelietošanu,
pārvietojoties diennakts tumšajā
laikā, un 1 protokols par smēķēšanas ierobežojumu neievērošanu.
Par dažādiem pārkāpumiem
izteikti 6 mutiski brīdinājumi.
Vēl Saulkrastu pašvaldības policijā uzsāktas 15 administratīvā
pārkāpuma lietvedības: 9 – par
nekustamo īpašumu uzturēšanu
Saulkrastu novada teritorijā prasību pārkāpšanu, 4 – par ielu un
nekustamo īpašumu nosaukumu, ēku numuru vai nosaukumu
plākšņu, dzīvokļu numuru plākšņu izvietošanu Saulkrastu novadā
prasību pārkāpšanu, 2 – par bērnu
aprūpes pienākumu nepildīšanu.

Saulkrastu pašvaldības un tās iestāžu
darbība un aktualitātes internetā
Būsim aktīvi sekotāji vietnēm:
� www.saulkrasti.lv;
� Facebook.com/SaulkrastuNovads;
� Twitter.com/saulkrastu_nov;
� Facebook.com/saulkrastukultura;
� Facebook.com/saulkrastisports;
� Facebook.com/saulkrastubiblioteka;
� Twitter.com/SNB_lv;
� Instagram.com/saulkrastubiblioteka;
� Facebook/JMSaulkrasti;
� Instagram/Jauniesu.Maja;
� Twitter.com/saulkrastic;
� Instagram.com/visitsaulkrasti;
� Draugiem.lv/saulkrastic;
� www.visitsaulkrasti.lv.

Tuvojas „Vidzemes
Uzņēmēju dienas 2020”
Latvijas Tirdzniecības un
rūpniecības kamera,
Vidzemes nodaļa

Latvijas lielākās uzņēmēju biedrības – Latvijas Tirdzniecības un
rūpniecības kameras (LTRK) –
Vidzemes reģionālā nodaļa aicina
pieteikties uzņēmējus, valsts un
pašvaldības iestādes, profesionālās un augstākās izglītības iestādes, amatniekus un mājražotājus
dalībai „Vidzemes Uzņēmēju dienās 2020”, kas notiks no 22. līdz

23. maijam Valmieras pilsētas
centrā.
Pieteikties dalībai izstādē
ir iespējams līdz 2020. gada
20. martam, sūtot pieteikumus
uz e-pastu vidzemesizstade@
gmail.com vai iesniedzot personīgi LTRK Vidzemes nodaļā Stacijas ielā 26, Valmierā. Plašāka
informācija ir pieejama pa tālruni 20264530. Aktuālā informācija, kā arī pieteikums–līgums ir
pieejams mājaslapā www.vidzemesizstade.lv.

