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Saulkrastu sporta centrā jauni
trenažieri un remonts ģērbtuvēs

spēka uzdevumi tiek veikti patvaļīgi, bez pareizas izpildes, trenažieru zālē ir risks gūt traumas,”
brīdina A. Heinols.
Kopš gada sākuma deklarētajiem Saulkrastu iedzīvotājiem,
kam ir 54 un vairāk gadu, ir iespēja trenažieru zāli četras reizes mēnesī apmeklēt bez maksas.

Daina Vārpiņa

Saulkrastu sporta centrā tiek
turpināts remonts: plašāka
kļuvusi trenažieru zāle,
iegādāts papildu aprīkojums.
„Lai sniegtu iedzīvotājiem mūsdienīgas iespējas darboties ar jaunākajiem trenažieriem, Saulkrastu sporta centra trenažieru zālē ir
paplašināta kvadratūra un iegādāts papildu aprīkojums,” stāsta
Saulkrastu sporta centra vadītāja
vietnieks Atis Heinols. Vienlaikus
notiek dažādi tehniskie remontdarbi, atjaunojot ģērbtuves.

Atjauno ģērbtuves

Lielāka uzmanība
iesildīšanās vingrinājumiem
Pastāvīgie apmeklētāji pozitīvi
novērtē pārmaiņas un ir izmēģinājuši jaunos trenažierus. „Tie ir
daudz klusāki un drošāki,” apstiprina A. Heinols. Piemēram, ir iegādāts pusslīpais velotrenažieris
un vertikālais velotrenažieris, lai
klienti varētu iesildīties daudz patīkamāk. Pēc A. Heinola novērotā,
sportotāji jaunajos apstākļos tagad daudz lielāku uzmanību pie-

Saulkrastu sporta centra vadītāja vietnieks Atis Heinols demonstrē, kā darbojas jaunie trenažieri.
Foto: Daina Vārpiņa

vērš tieši iesildīšanās procesam.
Apmeklētājiem pieejamais velotrenažieris ir aprīkots ar dažādām

mīšanās programmām.
Trenažieru zālē strādā arī sertificēts fitnesa treneris Kārlis Bau-

ers, pie kura ir iespēja konsultēties
un izveidot sev atbilstošu treniņu
programmu. „Svarīgi atgādināt: ja

Vairākās Saulkrastu sporta centra
ģērbtuvēs notiek kapitālais remonts – tiek mainītas flīzes, santehnika, iegādāti jauni soliņi ar
pakaramajiem. Remontdarbi tiks
veikti pakāpeniski: ar laiku plānots izremontēt visas ģērbtuves,
bet, pēc A. Heinola teiktā, darbi
tiek plānoti tā, lai sporta centrs
nebūtu jāslēdz. Ikdienā centram
ir liela noslodze: Saulkrastu vidusskolas skolēnu sporta nodarbības, dažādi treniņi, trenažieru
zāles apmeklētāji, vingrošanas un
dejošanas nodarbības. „Tādēļ pagaidām ir jāsamierinās ar pašreizējiem apstākļiem remontdarbu
laikā, bet vēlāk varēsim izmantot
atjaunotas telpas – sportotāji pie
11. lpp. 

Saulkrastu vienotajā novadā iekļausies
arī Sējas novads un Skultes pagasts
Daina Vārpiņa

Latvijas Republikas Saeimas
izveidotā Administratīvi
teritoriālās reformas
(ATR) komisija, izskatot
Administratīvo teritoriju un
apdzīvoto vietu likumprojekta
pielikumu, kurā plānots noteikt
no jauna izveidojamās novadu
pašvaldības, ir atbalstījusi
jauna Saulkrastu novada
izveidi kopā ar Sējas novadu
un Skultes pagastu.
Līdz 2021. gada pašvaldību vēlēšanām Latvijā plānots izveidot
40 pašvaldības līdzšinējo 119 vietā – tā paredz Saeimā 13. martā
otrajā lasījumā atbalstītais Admi-

nistratīvo teritoriju un apdzīvoto
vietu likumprojekts, kas vēl trešajā lasījumā jāvērtē atbildīgajā Administratīvi teritoriālās reformas
komisijā un Saeimas sēdē.
Plānotā novadu reforma ir
viens no jautājumiem, kas raisījis
plašas diskusijas sabiedrībā – arī
par Saulkrastu novada topošajām aprisēm: iecerēts atdalīt no
Limbažu novada Skultes pagastu,
apvienojot to ar Saulkrastu un Sējas novadiem, un izveidot vienotu
Saulkrastu novadu.
Likumus reformas īstenošanai
Saeima plāno pieņemt līdz 2020. ga
da maijam, pirms nākamajām pašvaldību vēlēšanām 2021. gadā.
Saulkrastu novada domes viedoklis: lai veidotu vienmērīgāku

valsts attīstību, ir jāstiprina tā
saucamais otrais loks ap Rīgu,
Vidzemes piekrastē mērķtiecīgi
veidojot vismaz vienu reģionālo
attīstības centru, kas varētu būt
Saulkrasti. Saulkrastu novada do-

„Esam gatavi
sadarboties ar
visām tuvējām
pašvaldībām, atrodot
kopīgo un vienlaikus
saglabājot katras
teritorijas identitāti
un vērtības,” tā
Normunds Līcis.

mes priekšsēdētājs Normunds Līcis: „Par jauno novadu: uzskatu,
ka pareizāk būtu bijis zīmēt pilnīgi jaunu karti ar jaunām robežām,
izvērtējot ģeogrāfisko stāvokli,
ceļu tīklu, iedzīvotāju pakalpojumu saņemšanas veidus, pārvietošanos, skolu izvietojumu u.c.,
jo pašreizējās novadu vai pagastu
robežas bieži vien nav loģiskas
un neatbilst faktiskajai situācijai.
Varu apgalvot – mēs esam gatavi
sadarboties ar visām tuvējām pašvaldībām, atrodot kopīgo un vienlaikus saglabājot katras teritorijas
identitāti un vērtības. Par sākotnēji piedāvāto variantu – apvienot
Ādažus, Carnikavu un Sēju ar centru Ādažos, – jā, ar šīm pašvaldībām mums ir ļoti laba sadarbība,

bet, piemēram, arī ar Carnikavu
mums ir daudz kopīga: dzelzceļš,
dabas parks „Piejūra”, biedrība
„Jūras zeme” u.c.”

Būs jāpārzina arī
lauksaimniecība un
mežsaimniecība
Uz jautājumu par iespējamajiem
turpmākajiem ieguvumiem un
zaudējumiem
jaunveidojamajā
Saulkrastu novadā, tajā esot arī
tagadējam Sējas novadam un
Skultes pagastam, Ādažu novada
domes priekšsēdētājs Māris Sprindžuks atbildēja, ka vienīgais ieguvums Saulkrastiem būšot lielāka
pašnoteikšanās, bet saimnieciskā
teritorija – pavisam citāda. Jau2. lpp. 

2

Saulkrastu Domes Ziņas
2020. gada marts

dažādi

Upes ielas un Jūras prospekta pārbūve
jāpabeidz līdz maija beigām
Mārīte Petruševica,
Saulkrastu novada domes
Novada attīstības nodaļas vadītāja

Saulkrastu novada pašvaldība
2017. gadā uzsāka īstenot
Eiropas Savienības projektu
SAM 3.3.1./17/I/040
„Uzņēmējdarbības izaugsmei
nepieciešamās infrastruktūras
attīstība Saulkrastu novadā”,
paredzot izbūvēt Pirmo un
Svētku ielu, kā arī pārbūvēt
Akāciju, Bīriņu, Ostas, Melnsila,
Upes ielas un daļu Jūras
prospekta.
Lai īstenotu projektu, 2018. gada
maijā tika noslēgts līgums ar iepirkuma uzvarētāju, būvuzņēmēju SIA „Buildimpekss” par ielu
būvniecības darbiem. Saskaņā
ar sākotnēji noslēgto līgumu un
būvnieka iesniegto laika grafiku
darbi pilnībā visās ielās bija jāpabeidz līdz 2020. gada janvāra beigām. Sākotnēji saskaņotos ielas
pārbūves termiņus Upes un Jūras
prospektā būtiski ietekmēja SIA
„Polyroad” izstrādātā būvprojekta nianses un komunikāciju turē-

tāju papildu prasības, kas kavēja
būvdarbus pabeigt ieplānotajā
laikā.
Atbilstoši noslēgtajam līgumam būvdarbu veicējs visā būvniecības laikā ir atbildīgs par autoceļu kompleksā ietverto būvju
tehnisko stāvokli, satiksmes organizāciju un piekļūšanas nodrošināšanu objektam piegulošajiem
īpašumiem un Skultes ostai.
Lai arī pašvaldība vairākkārt ir
pieprasījusi būvniekam uzturēt
būvobjektu ielai atbilstošā kvalitātē, tas pildīts tikai daļēji. Tā kā
pasūtītājam un uzņēmējam ir atšķirīga izpratne par Upes un Jūras
prospekta uzturēšanu tehnoloģiskā pārtraukuma laikā, pašvaldība
ir iesaistījusi advokātu, kurš specializējas būvniecības nozarē, lai
rastu veidu aizsargāt domes, uzņēmēju un iedzīvotāju intereses.
Diemžēl normatīvais regulējums
neparedz ielas uzturēšanas kvalitātes rādītājus būvobjektā, kas
ļautu efektīvi risināt šo situāciju.
Kad iestāsies piemēroti laika
apstākļi, būvdarbus plānots turpināt, un tie ir jāpabeidz līdz 2020.
gada 30. maijam.

Lai arī pašvaldība vairākkārt ir pieprasījusi būvniekam uzturēt būvobjektu ielai atbilstošā kvalitātē, tas pildīts tikai
daļēji, tādēļ pārvietošanās pa Upes ielu un Jūras prospektu ir apgrūtināta. Foto: no Saulkrastu domes arhīva

Uzņēmēji rīkos plenēru un veidos
Saulkrastu novada drauga karti
Artūrs Ancāns,
Saulkrastu uzņēmēju biedrības
sekretārs

Sagatavota Saulkrastu
uzņēmēju biedrības atskaite
par darbību 2019. gadā,
kas biedrībai bijis ļoti
aktīvs. Lai veicinātu vietējo
uzņēmējdarbības vidi un
rosinātu saulkrastiešus būt
aktīviem arī šogad, Saulkrastu
uzņēmēji plāno dažādus
pasākumus.
Gadu iesākām ar uzņēmēju konferenci un gada balli, kurā apbalvojām sabiedrības iecienītākos
uzņēmējus dažādās nominācijās,
rīkojām 12 atklātas valdes sēdes,
2 kopsapulces un 1 Saulkrastu
uzņēmēju sanāksmi Saulkrastu
domē, izveidojām zīmolu #in
vestinsaulkrasti.lv, piedalījāmies
biedrības „Sernikon” (tagad „Jūras
zeme”) aktivitātēs, reklamējām
aktīvākos Saulkrastu uzņēmējus
un uzņēmēju ieceres, piesaistījām
uzņēmēju finansējumu mūsu aktivitātēm, pārpublicējām sadarbības
partneru informāciju par dažādām
aktivitātēm uzņēmējdarbībā, saņēmām apbalvojumu konkursā
„100 darbi Latvijai”, organizējām
vairākas uzņēmēju aptaujas.

Uzziņa
Iespēja iesaistīties Saulkrastu uzņēmēju biedrības darbībā
� E-pasts arturs.ancans@gmail.com.
� Mobilais tālrunis 22079570.
� Sociālajos tīklos www.facebook.com/saulkrastuuznemeji.
Biedrības atklātās valdes sēdes notiek vienu reizi mēnesī, mēneša
pirmajā ceturtdienā.
2. aprīlī paredzētā biedrības sēde tiek atcelta sakarā ar valstī
izsludināto ārkārtas situāciju “COVID-19” vīrusa dēļ.

Tā kā 2018. gadā ļoti veiksmīga bija akcija „Baudi saulrietu visos gadalaikos”, kurā ar skatu uz
jūru kāpās izvietojām vairāk nekā
40 soliņus, 2019. gadā rīkojām akcijas 2. kārtu. Mēs arī iesaistījāmies
populārā pasākuma „Saulkrastu
kokteilis” organizēšanā un finansiāli atbalstījām to, meklējām veidus, kā atdzīvināt Saulkrastu meža
parku un izveidot „We build parks”
velotrasi, piedalījāmies Ādažu uzņēmēju sapulcēs. Bija tikšanās ar
Latvijas armijas pārstāvjiem, kā arī
organizējām labdarības akciju „Esi
redzams!”. Rīkojām arī Saulkrastu
nekustamo īpašumu Atvērto durvju dienu, piedalījāmies „Magnetic
Latvia” tūrisma forumā, uzsākām
darbu pie 2020. gada arhitektu plenēra organizēšanas, kā katru gadu
saulkrastiešiem pilsētas egles svinīgās iedegšanas pasākumā sagādājām saldumus un karstos dzērienus,

organizējām Ukrainas kara zonu
bērnu uzņemšanu Saulkrastos. Vēl
palīdzējām organizēt jauna bankomāta izvietošanu veikalā „Elvi”.
Lai gan 2020. gadā mēs neesam
saņēmuši finansiālu atbalstu no
pašvaldības, turpināsim būt aktīvi. Plānojam organizēt uzņēmēju
plenēru, pilnveidot zīmolu in
vestinsaulkrasti.lv, kā arī izveidot
modernu mājaslapu, organizēsim
tirdzniecībā esošo Saulkrastu nekustamo īpašumu Atvērto durvju
dienu, sadarbībā ar pašvaldību pie
Tallinas šosejas izvietosim vides
reklāmu, lai Saulkrastiem garām
braucošie biežāk iegrieztos pie
mums un apmeklētu mūsu uzņēmējus. Šogad plānots organizēt
uzņēmēju orientēšanās spēli, aptaujāt iedzīvotājus un uzņēmējus,
izveidot Saulkrastu novada drauga
karti, kā arī reklamēt biedrības locekļu darbību.

Jāveido viena, spēcīga vidusskola
Baiba Stjade,
Saulkrastu novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste

Saulkrastu novada domes ārkārtas
sēdē 11. martā nolemts no 1. aprīļa izveidot Saulkrastu novada

domē jaunu amata vietu „Izglītības darba speciālists”.
Izglītības, kultūras un sporta
komitejā nolemts uzdot izpilddirektoram sadarbībā ar izglītības
speciālistu izstrādāt kalendāro
plānu ar veicamajām darbībām

vidusskolu reorganizācijai un iesniegt to izskatīšanai domē līdz šā
gada 30. aprīlim.
„Ik gadu no jauna lemt par
10. klases veidošanu kādā no mūsu
pašreizējām vidusskolām nav tāl12. lpp. 

Saulkrastu vienotajā
novadā iekļausies arī Sējas
novads un Skultes pagasts
 1. lpp.
najai pašvaldībai nākšoties iedziļināties jomās, ar kurām līdz šim
Saulkrastiem nav bijusi saskare
vai tā bijusi minimāla, – meliorācijas sistēmas, caurtekas, lauku ceļi,
paplašināts sociālo, lauksaimnieku, mežsaimnieku jautājumu loks
u.tml. Saulkrastu potenciāls, pēc
M. Sprindžuka domām, tiks vājināts, un attīstība kļūs lēnāka. Par
ekonomiski spēcīgāku viņš uzskata
iepriekš piedāvāto novada variantu, kurā būtu iekļautas tagadējās
Carnikavas, Ādažu un Saulkrastu
pašvaldības. Īstenojot šo modeli,
Saulkrasti noteikti gūtu arī lielākas
investīcijas, kopīgi labāk tiktu apsaimniekoti piejūras dabas resursi,
kā arī veidota tūrisma attīstības
stratēģija.
Limbažu novada domes priekšsēdētājs Didzis Zemmers arī ATR
apstiprinātajā modelī saredz grūtības turpmāk gan Saulkrastu vienotā novada izveidē kopā ar citām
pašvaldībām, gan lauku teritoriju pārvaldīšanā, kurā Saulkrastiem līdz šim nav bijusi pieredze.
Pēc viņa domām, ir pozitīvi, ka
Saulkrastiem izdosies saglabāt
savu patstāvību, tomēr veiksmīgāka būtu apvienošanās, piemēram, ar Ādažiem, jo lielā novadā
kopā ir iespējams izdarīt vairāk.
D. Zemmers piebilda, ka viņam
nav saprotama vajadzība dalīt
pašreizējos novadus – turpmāk vēl
ilgi noteikti būšot neskaidrības,
kamēr viena pašvaldība no citas
pārņems tiesiskās saistības, kā arī
saglabāsies reformas radītās savstarpējās negācijas. Sējas novada

domes priekšsēdētājs Guntis Liepiņš neredz attīstības potenciālu
Saulkrastu novadā, kurā iekļautu
arī Sējas novadu un Skultes pagastu, un piebilst, ka šis jautājums
ir politizēts.

Aptaujas par ATR rezultāti
Reaģējot uz Saeimas ATR komisijas aicinājumu sniegt domes viedokli par iespējamu Piejūras novada izveidošanu, ko varētu veidot
Saulkrastu novads, Skultes pagasts
un Salacgrīvas novads, 2020. gada
18. februārī notika Saulkrastu novada domes ārkārtas sēde, kurā
tika nospriests pirms lēmuma
pieņemšanas atkārtoti aptaujāt iedzīvotājus, lai lēmumu pieņemtu
atbilstoši viņu interesēm.
Pašvaldība aicināja aizpildīt
anketu, kurā bija jānorāda, vai
saulkrastieši turpmāk vēlētos, ka
Saulkrasti ir Ādažu novadā vai
Saulkrastu novadā kopā ar Sēju
un Skulti, vai arī Piejūras novadā
kopā ar Salacgrīvu.
Aptauja notika no 19. līdz
23. februārim Saulkrastu novada
mājaslapā www.saulkrasti.lv, kā
arī bija iespēja drukātās anketas
aizpildītu eksemplāru ievietot
aptaujas kastēs Saulkrastu novada domē, Saulkrastu bibliotēkā, Saulkrastu sporta centrā,
Saulkrastu slimnīcā un kultūras
namā „Zvejniekciems”.
Apkopojot anketu datus, tika
konstatēts, ka pavisam ir aizpildītas 543 anketas: tajās 228 aptaujātie izvēlējās Ādažu novadu,
151 – Piejūras novadu un 164 –
Saulkrastu novadu.
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budžets

2020. gada 27. janvārī SAISTOŠIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. SN1/2020
Apstiprināti Saulkrastu novada domes 2020. gada 27. janvāra sēdē (prot. Nr. 2/2020§4)

Saistošie noteikumi par Saulkrastu novada
pašvaldības 2020. 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 „Par
valsts budžetu 2020. gadam”, liku
mu „Likums par budžetu un finanšu
vadību”.
1. Apstiprināt Saulkrastu novada pašvaldības budžetu 2020.
gadam:
1.1. Pamatbudžeta ieņēmumos 10 757 167,00 euro apmērā,
tajā skaitā naudas līdzekļu atliku-

mu 1 172 372,00 euro apmērā un
aizņēmumus 509 656,00 euro apmērā, saskaņā ar pielikumu Nr. 1;
1.2. izdevumos 10 757 167,00
euro apmērā saskaņā ar pielikumu
Nr. 2;
1.3. atmaksājamo aizņēmumu
pārskatu saskaņā ar pielikumu Nr. 3.
2. Apstiprināt paskaidrojuma
rakstu saistošajiem noteikumiem
par Saulkrastu novada pašvaldības
budžetu 2020. gadam.
3. Noteikt, ka tāmi par saņemtajiem ziedojumiem un dāvinājumiem 2020. gadā sagatavo par

faktiski saņemto un gada sākumā
atlikumos esošo līdzekļu apjomu.
4. Noteikt, ka Finanšu un grāmatvedības nodaļa saskaņā ar noslēgtajiem kredītlīgumiem un kredītsaistībām 2020. gadā nodrošina
kredītu pamatsummas atmaksu
un kredītu procentu samaksu noteiktajos termiņos un apmēros.
5. Noteikt, ka budžeta izpildītājiem jānodrošina Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu
un darbinieku atlīdzības likumā,
Izglītības likumā, Ministru kabineta 05.07.2016. noteikumos Nr.

Pielikums Nr. 1

Saulkrastu novada pašvaldības
2020. gada budžeta IEŅĒMUMI (EUR)
Klasifikācijas kodi

Posteņa nosaukums

Valūta
Tiešie nodokļi
1.111

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis par iepriekšējo gadu

1.112

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis

04.11
04.12

Nekustamā īpašuma nodoklis par zemi
Nekustamā īpašuma nodoklis par ēkām

04.13

Nekustamā īpašuma nodoklis par mājokļiem
Kopā tiešie nodokļi

5.410
5.531

Nodokļi par precēm un pakalpojumiem
Azartspēļu nodoklis
Dabas resursu nodoklis par dabas resursu ieguvi un vides piesārņošanu
Kopā nodokļu ieņēmumi
Nenodokļu ieņēmumi

8.6.2.2.
09.100
09.186
9.420
9.450

09.490

Pašvaldību budžeta procentu ieņēmumi par kontu atlikumiem Valsts
kasē vai kredītiestādēs
Valsts nodevas par valsts sniegto nodrošinājumu un juridiskajiem
un citiem pakalpojumiem
Nodeva par ziņu par deklarēto dzīvesvietu reģistrāciju
Pašvaldību nodevas un kancelejas nodevas
Valsts nodeva par apliecinājumiem un citu funkciju pildīšanu bāriņtiesās
Valsts nodevas par laulības reģistrāciju, civilstāvokļa akta reģistra
ieraksta aktualizēšanu vai atjaunošanu un atkārtotas civilstāvokļa
aktu reģistrācijas apliecības izsniegšanu
Pārējās valsts nodevas

Budžeta
plāns
2020. gadam
EUR

858 188
169 755
590 135
6 636 232
23 450
20 850
2 600
6 659 682
106 789
200
300
300
31 700
1 500
2 300

100

9.511

Nodeva par pašvaldības izstrādāto oficiālo dokumentu un apliecinātu to kopiju saņemšana

9.512.01.

Pašvaldības nodeva publiskiem pasākumiem

9.514
9.517

Nodeva par tirdzniecību publiskās vietās
Nodeva par reklāmas izvietošanu publiskās vietās

15 000
500

9.521

Nodeva par būvatļaujas saņemšanu

12 000

9.529

Pārējās nodevas, ko uzliek pašvaldība

10.140.01
10.142
10.143

Naudas sodi
Naudas sodi, ko uzliek par laikā nesamaksāto NĪN
Naudas sodi, ko uzliek pašvaldības policija
Naudas sodi, ko uzliek administratīvā komisija

74 589
38 989
3 000
6 000

10.154

Naudas sodi par CSDD pārkāpumiem
Pārējie nenodokļu ieņēmumi

26 600
85 800

12.230

18.621
18.622
18.623
18.624
18.625

Ieņēmumi no ūdenstilpju un zvejas tiesību nomas un zvejas tiesību
rūpnieciskas izmantošanas (licences)
Ostu pārvalžu iemaksas
Pārējie dažādi nenodokļu ieņēmumi, kas nav iepriekš klasificēti šajā
klasifikācijā
Ieņēmumi no NĪ pārdošanas
Ieņēmumi no zemes pārdošanas
Valsts budžeta transferti
Mērķdotācijas pedagogu algām
Mērķdotācijas 5.–6. gadīgo apm. pedagogiem
Mērķdotācijas interešu izglītības pedagogu algām
Mērķdotācijas brīvpusdienām
Mērķdotācijas mācību literatūrai/mācību līdzekļiem

18.6263

Mērķdotācijas Saulkrastu kultūras centram

12.360
12.399

13.210.

50
50

200

5 300

ministrācijas struktūrvienību un
pašvaldības iestāžu vadītāji, organizējot struktūrvienības un iestādes uzdevumu izpildi, ir atbildīgi
par iepirkuma procedūras ievērošanu atbilstoši Publisko iepirkumu likumam.
8. Saistošie noteikumi stājas
spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas, un tie ir brīvi pieejami
Saulkrastu novada domes ēkā, un
tie publicējami pašvaldības mājaslapā, internetā.
Normunds Līcis,
domes priekšsēdētājs

18.6261

Mērķdotācija vardarbībā cietušajiem

18.6262
18.627
18.628
18.629
18.6211
18.630

Mērķdotācijas sociālajiem pabalstiem
Mērķdotācijas pašvaldību autoceļiem (ielām)
Mērķdotācijas mūzikas un mākslas skolai VJMMS
Mērķdotācijas sociālajam asistentam
Mērķdotācijas – citi
Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti Eiropas
Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansētajiem projektiem (pasākumiem)

1 600
148 424
153 289
16 860
12 913
112 762

Pašvaldību budžetu transferti

390 815

Ieņēmumi pašvaldību budžetā no citām pašvaldībām
Ieņēmumi izglītības funkciju nodrošināšanai – izglītība
Ieņēmumi no pašvaldībām sociālajiem pakalpojumiem (Soc. māja)

390 815
347 000
43 815

Budžeta iestāžu ieņēmumi
Vecāku finansējums VJMMS
Vecāku finansējums – nometnes
Ieņēmumi par telpu nomu
Ieņēmumi par kustamās mantas nomu
Ieņēmumi par zemes nomu
Sociālai mājai iemaksātās pensijas (90%)
Līdzdalības maksājumi, klientu maksājumi un citu pašvaldību maksājumi Sociālajai mājai
21.393
Ieņēmumi par biļešu realizāciju
21.399.04
Koku ciršanas atļauja
21.399.05. Maksas pakalpojumi, Dzimtsarakstu nodaļa
21.399.06
Apbedīšanas pakalpojumi
21.399.07
Kapu vieta
21.399.09
Pārējie maksas pakalpojumi
21.399.10
Maksas pakalpojumi TIC
21.399.11
Ieņēmumi no ēdināšanas pakalpojumiem PII „Rūķītis”
21.399.12
Ieņēmumi no Saulkrastu bibliotēkas
21.399.13
Ieņēmumi no Saulkrastu sporta centra
21.4991
Citi iepriekš neklasificētie maksas pakalpojumi
Kopā ieņēmumi:
F40320010 Aizņēmumi
F21010000 Naudas līdzekļi
Pavisam ieņēmumi:

276 188
25 600
1 200
12 810
4 500
21 000
115 250
23 271

80 993
4 937 161

455 „Pedagogu darba samaksas
noteikumi” paredzēto nosacījumu
izpilde.
6. Budžeta izpildītāji ir atbildīgi, lai atbilstoši piešķirtajiem
līdzekļiem nodrošinātu efektīvu
un racionālu pašvaldības budžeta
līdzekļu izlietojumu un lai naudas
plūsmas izdevumi nepārsniedz
konkrētajai programmai vai pasākumam tāmē apstiprinātos un
plānotos budžeta izdevumus atbilstoši ekonomiskajām un funkcionālajām kategorijām.
7. Noteikt, ka pašvaldības ad-

19.200
19.210
19.223

21.353
21.359
21.381
21.383
21.384
21.3911
21.3912

5 955

8 000
1 000
6 000
3 500
1 500
500
15 650
500
1 300
8 000
26 607
9 075 139
509 656
1 172 372
10 757 167
N. Līcis

Domes priekšsēdētājs

Pielikums Nr. 2

Saulkrastu novada pašvaldības		
2020. gada budžeta IZDEVUMI (EUR)		
Klasifikācijas
kods

Nosaukums, ekonomiskās klasifikācijas kods

Budžeta
plāns
2020. gadam

Valūta

EUR

Vispārējie valdības dienesti
Izpildvara, likumdošanas vara, finanšu un fiskālā darbība,
ārlietas
Administrācija
1000 – Atlīdzība
2000 – Preces un pakalpojumi
3000 – Subsīdijas un dotācijas
5000 – Pamatkapitāla veidošana

2 272 283
2 075 066

80 000
500
50 000
50 000
1 505 865
837 342
118 224
54 276
29 434
14 730

56

01.000
01.100
01.110

1 758 664
819 878
856 498
55 928
18 700

Atsauce uz
Saulkrastu novada
attīstības
programmu
Uzdevumi

4
6000 – Sociālie pabalsti
Deputāti
1000 – Atlīdzība

7 660
205 511
205 511

Vēlēšanu komisija
1000 – Atlīdzība
7000 – Uzturēšanas izdevumu transferti
„Jauniešu māja”
1000 – Atlīdzība

1 989
1 653
336
101 402
75 083

08.210

26 319
7 500

08.220

01.721

2000 – Preces un pakalpojumi
Pārējie izdevumi, kas nav klasificēti citās pamatfunkcijās –
PVN
2000 – Preces un pakalpojumi
Pašvaldību iekšējā parāda procentu nomaksa

01.830

2000 – Preces un pakalpojumi
4000 – Procentu izdevumi
Maksājumi pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā

15 903
7 912
52 925

7000 – Uzturēšanas izdevumu transferti

52 925

Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem
2000 – Preces un pakalpojumi
Sabiedriskā kārtība un drošība
Saulkrastu pašvaldības policija
1000 – Atlīdzība
2000 – Preces un pakalpojumi
Administratīvā komisija

120 477
120 477
383 822
372 869
316 091
56 778
10 953

1000 – Atlīdzība

10 053

04.000

2000 – Preces un pakalpojumi
Ekonomiskā darbība

900
975 411

04.230

Zvejas licences – Administrācija

1 800

2000 – Preces un pakalpojumi

1 800

Administrācija – Būvvalde

129 365

1000 – Atlīdzība
2000 – Preces un pakalpojumi
5000 – Pamatkapitāla veidošana

88 149
5 565
35 651

04.500

Transports

712 799

04.510

Autoceļu mērķdotācija – Administrācija
3000 – Subsīdijas un dotācijas

153 640
153 640

Projekts „Ieguldījums sporta un atpūtas bāzes „Aģe” izveidē Zvejniekciema stadiona teritorijā”
5000 – Pamatkapitāla veidošana

49 503

Projekts „Uzņēmējdarbības izaugsmei nepieciešamās
infrastruktūras attīstība Saulkrastu novadā”

509 656

5000 – Pamatkapitāla veidošana
Citas nozares
Saulkrastu Tūrisma informācijas centrs
1000 – Atlīdzība
2000 – Preces un pakalpojumi
Projekts „Hiking route along the Baltic sea coastline in
Latvia – Estonia”
2000 – Preces un pakalpojumi
Projekts „Veselības veicināšanas pasākumi Saulkrastu
novadā”
2000 – Preces un pakalpojumi
Projekts „Cult-Ring”
3000 – Subsīdijas un dotācijas
Projekts „Vidzemes piekrastes kultūras un dabas mantojuma iekļaušana tūrisma pakalpojumu izveidē un attīstībā –
„Saviļņojošā Vidzeme””
2000 – Preces un pakalpojumi
5000 – Pamatkapitāla veidošana
Teritoriju un mājokļu apsaimniekošana
Palīdzība energoefektivitātes pasākumu veikšanai dzīvojamās mājās
3000 – Subsīdijas un dotācijas
Pašvaldības īpašumu apsaimniekošanas nodaļa – Ielu
apgaismes remontdarbi, iekārtu iegāde, rekonstrukcija,
elektroenerģija
2000 – Preces un pakalpojumi

509 656
131 447
80 071
48 257
31 814
100

5000 – Pamatkapitāla veidošana

3 000

Pārējā citur neklasificētā teritoriju un mājokļu apsaimniekošanas darbība
Administrācija – Valdības funkcija: tautsaimniecība

1 185 579

01.110
01.110

01.110

01.110

01.890
03.000
03.110

03.310

04.430

04.510

04.510

04.700
04.730

04.740

04.740

04.740
04.740

06.00
06.100

06.400

06.600
06.600

07.000
07.620
08.000
08.100

Saulkrastu Domes Ziņas
2020. gada marts

budžets

2000 – Preces un pakalpojumi
3000 – Subsīdijas un dotācijas
5000 – Pamatkapitāla veidošana
Veselība
Saulkrastu slimnīca
3000 – Subsīdijas un dotācijas
Atpūta, kultūra un reliģija
Saulkrastu sporta centrs

08.230

7 500
23 815

08.230

08.290

13 939

5 955

2000 – Preces un pakalpojumi

127 681

5000 – Pamatkapitāla veidošana
Mērķdotācijas pirmsskolas izglītības pedagogiem –
Zvejniekciema vidusskola
1000 – Atlīdzība
Mērķdotācijas pirmskolas izglītības pedagogiem –
PII „Rūķītis”
1000 – Atlīdzība
Mācību līdzekļu iegāde pirmsskolas izglītībai – Zvejniekciema vidusskola
2000 – Preces un pakalpojumi
Mācību līdzekļu iegāde pirmsskolas izglītībai – PII „Rūķītis”

2 060
18 106

2000 – Preces un pakalpojumi
Pamatizglītība, vispārējā un profesionālā izglītība (ISCED-971., 2. un 3. līmenis)
Saulkrastu vidusskola

2 114
1 701 201

1000 – Atlīdzība

236 435

2000 – Preces un pakalpojumi
5000 – Pamatkapitāla veidošana
6000 – Sociālie pabalsti

98 298
18 550
200

Zvejniekciema vidusskola

351 809

1000 – Atlīdzība
2000 – Preces un pakalpojumi
5000 – Pamatkapitāla veidošana

230 743
104 444
16 222

6000 – Sociālie pabalsti
Mērķdotācijas pedagogiem – Saulkrastu vidusskola
1000 – Atlīdzība
Mērķdotācijas pedagogiem – Zvejniekciema vidusskola
1000 – Atlīdzība

400
510 998
510 998
341 082
341 082
35 543

09.219

Brīvpusdienas ar pašvaldības līdzfinansējumu 50% apmērā – Saulkrastu vidusskola
2000 – Preces un pakalpojumi
Brīvpusdienas ar pašvaldības līdzfinansējumu 50% apmērā – Zvejniekciema vidusskola
2000 – Preces un pakalpojumi
Mācību līdzekļu iegāde – Saulkrastu vidusskola
2000 – Preces un pakalpojumi
5000 – Pamatkapitāla veidošana
Mācību līdzekļu iegāde – Zvejniekciema vidusskola
5000 – Pamatkapitāla veidošana
Asistenti Saulkrastu vidusskolā

09.219

1000 – Atlīdzība
Projekts „Latvijas skolas soma”

1 200
9 366

2000 – Preces un pakalpojumi
Projekts „STEM for Innovation”
1000 – Atlīdzība
2000 – Preces un pakalpojumi
Projekts „Nordplus Junior 2019”

9 366
12 980
1 003
11 977
5 339

2000 – Preces un pakalpojumi
Projekts „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču
attīstība”
1000 – Atlīdzība
2000 – Preces un pakalpojumi
Līmeņos nedefinētā izglītība

5 339
32 890

Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skola
1000 – Atlīdzība
2000 – Preces un pakalpojumi
5000 – Pamatkapitāla veidošana
Valsts mērķdotācija pedagogiem – VJMMS

173 979
138 309
31 700
3 970
153 326

AU 8.2.2.

09.219

09.219

09.219
U 2.1.1.

09.219

09.219

327 859
637 010
220 710
79 163
79 163
79 163
970 346
302 642

Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvalde

867 975
743 794
614 053

09.219

09.219
U 1.2.1., U
1.2.2., U
4.2.1., AU
8.2.2., U
8.2.3.

19 095
514 522
268 261
227 861
18 400
5 955

3 143 333

09.219

1 185 579

19 095

5000 – Pamatkapitāla veidošana
Saulkrastu kultūras centrs
1000 – Atlīdzība
2000 – Preces un pakalpojumi
5000 – Pamatkapitāla veidošana
Mērķdotācija māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba
samaksai no Latvijas Nacionālā kultūras centra
1000 – Atlīdzība

Pirmsskolas izglītība (ISCED-97 0. līmenis)
PII „Rūķītis”
1000 – Atlīdzība

09.200

76 074

1 037

Projekts „Saulkrastu novada virtuālā muzeja izveide”

09.100
09.100

09.100

6 000
79 074

7000 – Uzturēšanas izdevumu transferti

13 939

09.100

8 532
15 000
1 270 653
6 000

9 799
114 193
74 903
29 293
8 960

Izglītība

09.219
20 244
7 500
7 500
23 532

5000 – Pamatkapitāla veidošana
Bibliotēka
1000 – Atlīdzība
2000 – Preces un pakalpojumi
5000 – Pamatkapitāla veidošana

7000 – Uzturēšanas izdevumu transferti

09.100

100
20 244

144 041
148 802

09.000

09.100

49 503

1000 – Atlīdzība
2000 – Preces un pakalpojumi

09.219
09.219

09.500
09.510

09.510

18 106
103 228
103 228
733
733
2 114

353 483

35 543
32 293
32 293
8 641
4 641
4 000
5 577
5 577
1 200

19 890
13 000
398 018

U 6.1.1.

Saulkrastu Domes Ziņas
2020. gada marts

1000 – Atlīdzība
7000 – Uzturēšanas izdevumu transferti
Interešu izglītība – Saulkrastu vidusskola

153 289
37
33 620

1000 – Atlīdzība
Interešu izglītība – Zvejniekciema vidusskola
1000 – Atlīdzība
Projekts „Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas
samazināšanai”
1000 – Atlīdzība
2000 – Preces un pakalpojumi
Skolēnu transports uz skolu

33 620
22 823
22 823
14 270

2000 – Preces un pakalpojumi
Norēķini par citu pašvaldību izglītības iestāžu sniegtajiem
pakalpojumiem
7000 – Uzturēšanas izdevumu transferti
Sociālā aizsardzība
Projekts „Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi
personām ar invaliditāti un bērniem”
1000 – Atlīdzība
2000 – Preces un pakalpojumi
Sociālā aprūpes māja
1000 – Atlīdzība
2000 – Preces un pakalpojumi
5000 – Pamatkapitāla veidošana
Bāriņtiesa
1000 – Atlīdzība
2000 – Preces un pakalpojumi

31 139
145 000

10.400

Kompensācija par pirmskolas bērniem
6000 – Sociālie pabalsti
Sociālās garantijas bāreņiem un audžuģimenēm naudā

55 000
55 000
12 000

10.500

6000 – Sociālie pabalsti
NVA projekts „Algoti pagaidu sabiedriskie darbi”

12 000
3 850
1 650
2 200
324 020

Valsts kase

10.700

1000 – Atlīdzība
6000 – Sociālie pabalsti
Sociālie pabalsti
6000 – Sociālie pabalsti
Sociālais dienests
1000 – Atlīdzība
2000 – Preces un pakalpojumi

324 020
129 127
117 923
11 204

Valsts kase

Asistenta pakalpojumi
1000 – Atlīdzība
2000 – Preces un pakalpojumi
Vardarbībā cietušām personām pakalpojumi
2000 – Preces un pakalpojumi
Apbedīšanas izdevumi
2000 – Preces un pakalpojumi
Finansēšana
Aizņēmumu atmaksa
F400200002
Pavisam izdevumi:

20 000
15 015
4 985
702
702
1 600
1 600
721 937
721 937
721 937
10 757 167

09.510
09.510
09.510

09.610
09.820

10.000
10.120

10.200

10.400

10.400

10.700

10.700

10.700
10.700

Domes priekšsēdētājs:

Valsts kase

B

D

Valsts kase

Būvprojekta „Neibādes parka un Saulkrastu estrādes kompleksa pārbūve” izstrādei (P-395/2018
A2/1/18/481)
Būvprojektu izstrāde moduļa tipa piebūves uzstādīšanai Saulkrastu novada izglītības iestādēs PII „Rūķītis”
un Saulkrastu vidusskola
(P-679/2017)
EJZF projekta „Labierīcību infrastruktūras izveide Baltās
kāpas teritorijā” īstenošanai
(P-377/2018 A2/1/18/457)
ELFLA projekta „Publiskās infrastruktūras nodrošināšana uzņēmējdarbības atbalstam pie Baltās kāpas
teritorijas” īstenošanai (P291/2018 A2/1/18/352)
ERAF projekta (Nr. 3.3.1.0/17/I/040) „Uzņēmējdarbības izaugsmei nepieciešamās infrastruktūras attīstība
Saulkrastu novadā” īstenošanai (P87/2019 A2/1/19/177)
Igaunijas–Latvijas pārrobežu sadarbības programmas
projekta (Nr. Est-Lat 22) „Pārgājiena maršruts pa Baltijas jūras piekrasti Latvijā–Igaunijā (Hiking route along
the Baltic sea coastline in Latvia–Estonia) investīciju
daļas īstenošanai

Valsts kase

Valsts kase

Valsts kase

Valsts kase

Valsts kase

13.07.2018.

25 953

14.06.2018.

15 325

14.06.2018.

30 920

27.07.2018.

12 076

02.05.2017.

25 306

13.06.2018.

23 825

Valsts kase

SIA „Saulkrastu komunālserviss” pamatkapitāla palielināšanai KF projekta (Nr. 5.3.1.0/17/I/019) „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Saulkrastos, II kārta”
īstenošanai (P86/2019 A2/1/19/176)

22.05.2019.

25 802

Valsts kase

Siltumavota efektivitātes paaugstināšana Zvejniekciemā, pamatkapitāla palielināšanai (P680/2018
A2/1/18/853)
Siltumtrases izbūve no Smilšu ielas 3 uz Smilšu ielu 7,
Saulkrastos (P677/2018 A2/1/18/827)
Energoefektivitātes paaugstināšana Saulkrastu novada
publiskajam apgaismojumam
Kompleksi risinājumi siltumnīcu gāzu emisiju samazināšanai kultūras namā „Zvejniekciems”, Saulkrastu
novadā (P413/2011)
Kvalitatīvai dabas zinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana Zvejniekciema vidusskolā
(P348/2010)
Pamatkapitāla palielināšana SIA „Saulkrastu slimnīca”
(P102/2011)

29.11.2018.

10 893

23.11.2018.

11 723

19.07.2012.

17 016

19.08.2011.

30 266

27.07.2009.

5 563

10.05.2011.

2 159

Peldvietas un glābšanas dienestu attīstība
(P439/2008)
„Pirmsskolas izglītības iestādes „Rūķītis” telpu remonts
un daļēja rekonstrukcija” (P269/2013)
Publiskās infrastruktūras nodrošināšana peldvietai
„Centrs Saulkrastos” (P366/2013)
Saulkrastu domes ēkas remonts, Zvejniekciema vidusskolas renovācija, Saulkrastu vidusskolas halles būvniecība, ielu apgaismojuma tīklu renovācija (P116/2007)

23.12.2008.

1 455

05.08.2013.

5 194

01.10.2013.

5 726

01.06.2007.

41 739

Valsts kase

Saulkrastu sporta halles būvniecība (P62/2006)

22.03.2006. 57 034

Valsts kase

Saulkrastu vidusskolas sporta halles būvniecība
(P361/2007)
SIA „Saulkrastu komunālserviss” pamatkapitāla palielināšanai Kohēzijas fonda projekta „Ūdenssaimniecības
attīstība Austrumlatvijas upju baseinu pašvaldībā
II kārta” īstenošanai (P270/2013)
Zvejniekciema vsk. sporta zāles energoefektivitātes
paaugstināšana (P367/2013)
EZF projekta „Zvejniekciema stadiona rekonstrukcija”
(A2/1/14/507 P-336/2014)
Ēkas Smilšu ielā 7, Saulkrastos iegāde Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolas vajadzībām (P55/2014)
Gājēju ietves izbūve Vidrižu ielā (P-177/2016)

22.10.2007.

63 170

24.07.2013.

57 013

10.10.2013.

22 266

29.07.2014.

21 823

06.03.2014.

16 010

26.07.2016.

10 097

Latvijas un Šveices sadarbības programmas projekta
(Nr. 4-7/14/) „Multifunkcionāla jauniešu iniciatīvas
centra izveide Saulkrastos” īstenošanai
(P-353/2016)
PII „Rūķītis” telpu remontdarbi (A2/1/15/408
P-274/2015)
PII „Rūķītis” telpu un virtuves remonts, mēbeļu un virtuves iekārtu iegāde (A2/1/14/520 P-342/2014)
Projekts „LIFE Ecosystem Services” (P98/2016)

30.12.2016.

3 131

22.07.2015.

9 750

12.08.2014.

14 016

06.06.2016.

11 051

Valsts kase

Projekts „Saulkrastu novada kultūras nama „Zvejniek22.05.2019.
ciems” renovācija” īstenošanai (P85/2019 A2/1/19/178)

20 721

Valsts kase

PSIA „Saulkrastu slimnīca” pamatkapitāla palielināšana
KPFI projekta „Saulkrastu slimnīcas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanai (A2/1/14/893,
trenče P-582/2014)
PSIA „Saulkrastu slimnīca” pamatkapitāla palielināšana. Rentgena iekārtas iegāde (A2/1/15/407,
P-273/2015)
Saulkrastu vidusskolas Smilšu ielā 3, Saulkrastos
„Fasādes remonts” īstenošanai (A2/1/14/843, trenče
P-549/2014)
SIA „Saulkrastu komunālserviss” pamatkapitāla
palielināšanai prioritārā investīciju projekta „Zvejniekciema katlumājas ar siltumtrasēm iegāde” īstenošana
(P241/2014)
SIA „Saulkrastu komunālserviss” pamatkapitāla
palielināšana KF projektā „Siltumtrašu rekonstrukcija
Zvejniekciemā” (A2/1/15/409 P-275/2015)
x

24.11.2014.

11 762

22.07.2015.

7 868

06.11.2014.

9 145

19.06.2014.

10 128

22.07.2015.

13 793

x

740 628

Valsts kase
Valsts kase
Valsts kase

6 825
7 445
31 139

Valsts kase

145 000
940 219
21 745
6 433
15 312
315 058
166 154
145 004
3 900
57 117
50 807
6 310

Valsts kase
Valsts kase
Valsts kase

Valsts kase

Valsts kase

Valsts kase

Valsts kase

Valsts kase

Valsts kase
Valsts kase

N. Līcis

Valsts kase
Valsts kase
Valsts kase

Pārskats par Saulkrastu novada pašvaldības saistību apmēru
2020. gadā
Mērķis

Pašvaldības autonomo funkciju veikšanai nepieciešamā transporta iegādei (P-381/2018 A2/1/18/458)
Projekta „Moduļa tipa ēdamzāles izbūve Saulkrastu
vidusskolai” īstenošanai (P292/12018)
Projekta „Moduļa tipa piebūves uzstādīšana PII „Rūķītis”” īstenošanai (P-287/2018 A2/1/18/336)
Projekta „PII „Rūķītis” telpu (sporta grupiņas) remontdarbi” īstenošana (P-394/2018 A2/1/18/480)
Projekta „Uzņēmējdarbības izaugsmei nepieciešamās
infrastruktūras attīstība Saulkrastu novadā” īstenošana
(P-121/2017 A2/1/17/225)
SIA „Saulkrastu komunālserviss” pamatkapitāla palielināšanai KF projekta (Nr. 5.3.1.0/17/I/019)
„Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Saulkrastos,
II kārta” īstenošanai (P-288/2018 A2/1/18/335)

Valsts kase

Piezīme:
EKK – ekonomiskās klasifikācijas kods atbilstoši MK noteikumiem Nr. 1031
Str. – struktūrvienība

Aizdevējs

5

budžets

Valsts kase

Līguma no- 2020
slēgšanas
datums
E
1
25.07.2018.

26 461

20.12.2017.

5 359

16.07.2018.

3 749

21.06.2018.

4 404

22.05.2019.

43 001

30.10.2019.

7 935

Valsts kase
Valsts kase

Valsts kase

Valsts kase

Valsts kase

Valsts kase

KOPĀ:

6

Saulkrastu Domes Ziņas
2020. gada marts

domes lēmumi

Saulkrastu novada domes
26. februāra sēdes Nr. 8 lēmumi
Sēdē piedalās deputāti: N. Līcis, S. Osīte, S. Ozola-Ozoliņa,
A. Dulpiņš, L. Vaidere, O. Vanaga,
M. Kišuro, A. Aparjode, A. Horsts,
G. Lāčauniece, E. Grāvītis, B. Veide, S. Ancāne.
Par 10. klases izveidošanu
2020./2021. mācību gadā1
1. Izveidot 10. klasi 2020./2021.
mācību gadā Zvejniekciema vidusskolā.
2. Noteikt, ka pieteikšanās 10. klasei 2020./2021. mācību gadam notiek Zvejniekciema vidusskolā līdz
2020. gada 21. jūnijam.
Par atklāta projektu
konkursa nolikuma
„Priekšlaicīgas mācību
pārtraukšanas riska
jauniešu iesaiste jaunatnes
iniciatīvu projektos”
apstiprināšanu
1. Apstiprināt atklāta projektu
konkursa nolikumu „Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska
jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos”.
2. Izveidot projekta vērtēšanas
komisiju šādā sastāvā: Saulkrastu novada domes Novada attīstības nodaļas projektu vadītāja
Aivija Kokare; Saulkrastu novada domes „Jauniešu mājas”
vadītāja
Ingūna
Feldmane;
Saulkrastu novada domes „Jauniešu mājas” bērnu un pusaudžu
brīvā laika organizatore Simona
Putniņa.
3. Atbildīgais par lēmuma izpildi –
pašvaldības izpilddirektors.

Par saistošo noteikumu
„Grozījumi Saulkrastu novada
domes 2016. gada 30. novembra
saistošajos noteikumos Nr.
SN 24/2016 „Kārtība, kādā
Saulkrastu novada pašvaldība
piešķir un izmaksā kompensāciju
par pakalpojumu, kuru bērns
saņem pie privātā bērnu
uzraudzības pakalpojuma
sniedzēja vai privātajā
pirmsskolas izglītības iestādē””2
1. Apstiprināt Saulkrastu novada domes saistošos noteikumus
„Grozījumi Saulkrastu novada
domes 2016. gada 30. novembra
saistošajos noteikumos Nr. SN
24/2016 „Kārtība, kādā Saulkrastu novada pašvaldība piešķir un
izmaksā kompensāciju par pakalpojumu, kuru bērns saņem pie
privātā bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja vai privātajā
pirmsskolas izglītības iestādē””
(pielikums).
2. Saistošos noteikumus un to
paskaidrojuma rakstu triju darba
dienu laikā pēc to parakstīšanas
nosūtīt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai atzinuma sniegšanai.
3. Saistošie noteikumi stājas spēkā likuma „Par pašvaldībām”
45. pantā noteiktā kārtībā.
Par bāriņtiesas priekšsēdētāja un
locekļu ievēlēšanu
1. Ievēlēt Baibu Melderi, personas
kods 210957-11588, par Saulkrastu novada bāriņtiesas priekšsēdētāju uz 5 gadiem.
2. Par Saulkrastu novada bāriņtie-

sas locekļiem uz pieciem gadiem
ievēlēt:
2.1. Stellu Veismani, personas
kods 250464-11624;
2.2. Rotu Ļihačevu, personas kods
270950-11618.
3. Saulkrastu novada domes
priekšsēdētājam ar Saulkrastu novada bāriņtiesas priekšsēdētāju un
bāriņtiesas locekļiem noslēgt vienošanos par pienākumu veikšanu.
4. Lēmums ir spēkā no 2020. ga
da 29. februāra līdz 2025. gada
28. februārim.
Par Saulkrastu kultūras centra
pasākuma plāna un 2020. gada
budžeta apstiprināšanu3
1. Apstiprināt „Saulkrastu kultūras centrs” pasākuma plānu 2020.
gadam (pielikumā).
2. Apstiprināt „Saulkrastu kultūras centrs” 2020. gada budžetu
474 980 euro apmērā.
3. Apstiprināt izmaiņas Saulkrastu novada pašvaldības budžeta
2020. gada izdevumos:
3.1. samazināt izdevumu pozīcijas „Saulkrastu kultūras centrs”
(Struktūrvienība 17, valdības
funkcija 08.230) budžeta izdevumu plānu:
3.1.1. ekonomiskās klasifikācijas
kods (EKK) 1000 (Atlīdzība) par
5 654,00 euro;
3.1.2. EKK 2000 (Preces un pakalpojumi) par 32 638,00 euro;
3.1.3. EKK 5000 (Pamatkapitāla
veidošana) par 1 250,00 euro.
3.2. palielināt izdevumu pozīcijas
„Administrācija – Valdības funkcija: tautsaimniecība” (Struktūr-

2019. gada 27. novembrī SAISTOŠIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. SN 15/2019
Apstiprināti Saulkrastu novada domes 2019. gada 27. novembra sēdē
(prot. Nr. 30/2019§43)

Grozījumi Saulkrastu novada domes
2007. gada 27. jūnija saistošajos noteikumos
Nr. 5 „Par māju dzīvokļu centralizētās apkures
sistēmas atslēgšanu un alternatīvās apkures
ierīkošanu daudzdzīvokļu māju dzīvokļos
Saulkrastu novadā”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par paš
valdībām” 21. un 43. panta pirmās
daļas 11. punktu.
1. Izdarīt
šādus
grozījumus Saulkrastu novada domes
2007. gada 27. jūnija saistošajos
noteikumos Nr. 5 „Par māju dzīvokļu centralizētās apkures sistēmas atslēgšanu un alternatīvās
apkures ierīkošanu daudzdzīvokļu

māju dzīvokļos Saulkrastu novadā” (turpmāk – Noteikumi):
1.1. Izteikt 4.2. punktu šādā redakcijā:
„4.2. Administratīvā pārkāpuma procesu par noteikumos
minētajiem pārkāpumiem līdz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai veic Saulkrastu novada
būvvaldes amatpersonas. Administratīvā pārkāpuma lietu izska-

ta Saulkrastu novada pašvaldības
Administratīvā komisija.”.
1.2. „4.3. Par noteikumu neievērošanu pārkāpējam piemēro
brīdinājumu vai naudas sodu līdz
100 naudas soda vienībām.”.
2. Saistošie noteikumi stājas
spēkā vienlaikus ar Administratīvās atbildības likumu.
Normunds Līcis,
domes priekšsēdētājs

vienība 0111, Valdības funkcija
06.600) budžeta izdevumu plānu:
3.2.1. EKK 2241 (Ēku, būvju un telpu būvdarbi) par 39 542,00 euro,
lai apmaksātu Saulkrastu kultūras
nama „Zvejniekciems” nepieciešamos remontdarbus.
4. Veikt atbilstošus grozījumus
2020. gada 27. janvāra saistošajos
noteikumos Nr. SN1/2020 „Saistošie noteikumi par Saulkrastu
novada pašvaldības 2020. gada
budžetu”, iekļaujot tajā skaitā
2. punktā minētos grozījumus.
5. Paredzēt finansējumu 2021. gada
„Saulkrastu kultūras centrs” budžetā (Struktūrvienība 17, valdības
funkcija 08.230) – 15 000,00 euro
(tajā skaitā PVN), EKK 5239 (Pārējie iepriekš neklasificētie pamatlīdzekļi un ieguldījuma īpašumi), lai
atmaksātu flīģeļa iegādi.
6. Uzdot Saulkrastu novada pašvaldības izpilddirektoram organizēt iepirkuma procedūru, lai nodrošinātu flīģeļa iegādi Saulkrastu
kultūras centra darbības nodrošināšanai 2020. gadā.
Par Saulkrastu novada
pašvaldības Dzīvokļu un
deklarētās dzīvesvietas komisijas
izveidošanu
1. Ar 26.02.2020. izveidot Saul
krastu novada pašvaldības Dzīvokļu un deklarētās dzīvesvietas
komisiju piecu locekļu sastāvā,
par Dzīvokļu un deklarētās dzīvesvietas komisijas priekšsēdētāju
apstiprinot:
1.1. priekšsēdētājs – Jūlija Miranoviča;

1.2. Kristīne Mozga;
1.3. Juta Bērziņa;
1.4. Artis Blankenbergs;
1.5. Stella Veismane.
Normunds Līcis,
domes priekšsēdētājs
– „PAR” – 10 (A. Horsts, S. Ozola-Ozoliņa, L. Vaidere, A. Dulpiņš,
G. Lāčauniece, S. Osīte, B. Veide,
E. Grāvītis, M. Kišuro, A. Aparjode), „PRET” – 1 (O. Vanaga), „ATTURAS” – 2 (S. Ancāne, N. Līcis).
2
– „PAR” – 12 (A. Horsts, L. Vaidere, S. Ozola-Ozoliņa, A. Aparjode,
S. Osīte, G. Lāčauniece, B. Veide,
O. Vanaga, A. Dulpiņš, N. Līcis,
S. Ancāne, M. Kišuro), „PRET” –
nav, „ATTURAS” – 1 (E. Grāvītis).
3
– „PAR” – 10 (S. Ancāne, L. Vaidere, A. Dulpiņš, A. Horsts, N. Līcis,
O. Vanaga, A. Aparjode, S. Ozola-Ozoliņa, S. Osīte, M. Kišuro),
„PRET” – nav, „ATTURAS” – 3
(G. Lāčauniece, E. Grāvītis, B. Veide).
Pārējos
lēmumos
balsojums
vienbalsīgs. Viss domes sēdes
protokola teksts (ievērojot Vispārīgajā datu aizsardzības regulā
noteikto) un sēdes audioieraksts
ir pieejams Saulkrastu novada
pašvaldības mājaslapā www.saul
krasti.lv, sadaļā „Domes sēdes”.
Sēdes videoierakstu ir iespējams
noskatīties pašvaldības YouTube
kontā „Saulkrastu dome”. Nākamā domes ikmēneša sēde notiks
trešdien, 25. martā, plkst. 14.00
Saulkrastu novada domē Raiņa
ielā 8.
1

Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes
uzsākšanu teritorijas plānojuma
grozījumiem nekustamajā īpašumā
„Lāses”
Saskaņā ar Saulkrastu novada domes 2020. gada 26. februāra lēmumu
Nr. 1613 (sēdes protokols Nr. 8/2020§3) ir uzsākta lokālplānojuma izstrāde zemesgabalam „Lāses” Zvejniekciemā, Saulkrastu pagastā, Saulkrastu novadā, kadastra apzīmējums 80330010413. Lokālplānojuma izstrādes
mērķis – izvērtēt iespēju mainīt Saulkrastu novada teritorijas plānojumā
noteikto plānoto (atļauto) zemes izmantošanas veidu „Mežu teritorija”
(M) uz „Savrupmāju apbūves teritorija” (DzS) un „Jauktas centra apbūves
teritorija” (JC).
Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus lokālplānojuma izstrādei ir iespējams
iesniegt Saulkrastu novada domē Raiņa ielā 8, Saulkrastos, darba dienās,
domes darba laikā no 2020. gada 20. aprīļa līdz 2020. gada 25. maijam.
Lokālplānojuma izstrādes vadītāja – Saulkrastu novada būvvaldes
vadītāja Līga Pilsētniece (tālrunis 67142519).

Paziņojums par detālplānojuma teritorijai
no Pēterupes „Saules tiltiņa” līdz Ķīšupei pilnveidošanu
Saulkrastu novada dome 2020. gada 26. februāra sēdē pieņēma lēmumu Nr. 1336 „Par Saulkrastu novada
domes 2019. gada 23. decembra lēmuma Nr. 1533 „Par detālplānojuma projekta apstiprināšanu” atcelšanu”.
Dome nolēma pilnveidot izstrādāto detālplānojuma redakciju, izvērtējot iedzīvotāju iesniegumos un institūciju
atzinumos izteiktos priekšlikumus, kā arī papildināt projektu ar nepieciešamajiem nosacījumiem Mežaparka
izveidošanai.
Detālplānojuma izstrādes vadītāja – Saulkrastu novada būvvaldes vadītāja Līga Pilsētniece (tālrunis 67142519).

Vizualizācija: Saulkrastu novada dome

Saulkrastu Domes Ziņas
2020. gada marts

2019. gada 27. novembrī SAISTOŠIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. SN 18/2019
Apstiprināti Saulkrastu novada domes 2019. gada 27. novembra sēdē (prot. Nr. 30/2019§43)

Grozījumi Saulkrastu novada domes 2015. gada
29. jūlija saistošajos noteikumos Nr. SN 16/2015
„Saistošie noteikumi par ielu tirdzniecību un tirgus
statusa piešķiršanas kārtību Saulkrastu novadā”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par paš
valdībām” 43. panta pirmās daļas
3. punktu un Ministru kabineta
2010. gada 12. maija noteikumu Nr.
440 „Noteikumi par tirdzniecības
veidiem, kas saskaņojami ar paš
valdību, un tirdzniecības organizē
šanas kārtību” 9. punktu.
1. Izdarīt Saulkrastu novada domes 2015. gada 29. jūlija
saistošajos noteikumos Nr. SN
16/2015 „Saistošie noteikumi par
ielu tirdzniecību un tirgus statusa
piešķiršanas kārtību Saulkrastu
novadā” (turpmāk – Noteikumi)
šādus grozījumus:
1.1. Izteikt 15. punkta otro teikumu šādā redakcijā: „Tirdzniecības maksa par ielu tirdzniecības
vietu Saulkrastu novada pašvaldības iestāžu rīkotajos pasākumos
tiek noteikta atbilstoši Saulkrastu
novada domes apstiprinātam cenrādim.”.
1.2. Izteikt 32. punktu šādā redakcijā:
„32. Administratīvā pārkāpuma procesu par šajos noteikumos
minēto prasību pārkāpumiem līdz
administratīvā pārkāpuma lietas
izskatīšanai veic Saulkrastu pašvaldības policijas amatpersonas.
Administratīvā pārkāpuma lietu

izskata Saulkrastu novada pašvaldības Administratīvā komisija.”.
1.3. Izteikt 33. punktu šādā redakcijā:
„33. Par šajos noteikumos minēto prasību pārkāpumiem piemēro brīdinājumu vai naudas
sodu: fiziskām personām līdz 100
naudas soda vienībām, juridiskajām personām līdz 300 naudas
soda vienībām.”.
1.4. Svītrot 34. punktu.
2. Saistošie noteikumi stājas
spēkā vienlaikus ar Administratīvās atbildības likumu.

PASKAIDROJUMA RAKSTS
1. Projekta nepieciešamības
pamatojums. 2020. gada 1. janvārī
stājas spēkā Administratīvās atbildības likums. Lai nodrošinātu saistošo noteikumu atbilstību Administratīvās atbildības likumam, ir
nepieciešami saistošo noteikumu
grozījumi, kas nosaka administratīvā pārkāpuma procesu un administratīvā pārkāpuma izskatīšanu.
Saistošie noteikumi stājas spēkā vienlaikus ar Administratīvās
atbildības likumu.
2. Īss projekta satura izklāsts. Saistošie noteikumi izdoti,
lai nodrošinātu saistošo noteikumu atbilstību Administratīvās at-

bildības likumam, kas stājas spēkā
2020. gada 1. janvārī.
Saistošie noteikumi nosaka:
• iestādi, kas veic administratīvā pārkāpuma procesu par
noteikumos minētajiem pārkāpumiem un izskata administratīvā
pārkāpuma lietu;
• maksimālo
piemērojamo
naudas sodu, izsakot to naudas
soda vienībās.
3. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu. Saistošie noteikumi
neparedz ietekmi uz pašvaldības
budžetu.
4. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā. Nav attiecināma.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām. Administratīvā pārkāpuma procesu
veic Saulkrastu pašvaldības policijas amatpersonas vai Saulkrastu
novada būvvaldes amatpersonas.
Administratīvā pārkāpuma lietu
izskata Saulkrastu novada Administratīvā komisija.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām. Nav
attiecināma.
Normunds Līcis,
domes priekšsēdētājs

2019. gada 27. novembrī SAISTOŠIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. SN 22/2019
Apstiprināti Saulkrastu novada domes 2019. gada 27. novembra sēdē (prot. Nr.30/2019§43)

Grozījumi Saulkrastu novada domes 2015. gada
27. maija saistošajos noteikumos Nr. SN 10/2015
„Saistošie noteikumi par reklāmas izvietošanu
publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku
vietu Saulkrastu novadā”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par paš
valdībām” 43. panta pirmās daļas
7. punktu, Reklāmas likuma 7. panta
trešo daļu, Ministru kabineta 2012.
gada 30. oktobra noteikumu Nr. 732
„Kārtība, kādā saņemama atļau
ja reklāmas izvietošanai publiskās
vietās vai vietās, kas vērstas pret
publisku vietu” 28. un 45. punktu.
1. Izdarīt
šādu
grozījumu Saulkrastu novada domes
2016. gada 30. marta saistošajos noteikumos Nr. SN 10/2015
„Saistošie noteikumi par reklāmas
izvietošanu publiskās vietās vai
vietās, kas vērstas pret publisku
vietu Saulkrastu novadā” (turpmāk – Noteikumi):
1.1. Izteikt 34. punktu šādā redakcijā:
„34. Administratīvā pārkāpuma
procesu par noteikumos minētajiem pārkāpumiem līdz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai veic Saulkrastu pašvaldības
policijas amatpersonas. Administratīvā pārkāpuma lietu izskata
Saulkrastu novada pašvaldības
Administratīvā komisija.”.
1.2. Svītrot 35. punktu.
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1.3. Izteikt 36. punktu šādā redakcijā:
„36. Par noteikumu neievērošanu pārkāpējam piemēro brīdinājumu vai naudas sodu: fiziskai
personai līdz 100 naudas soda vienībām, juridiskai personai – līdz
300 naudas soda vienībām.”.
1.4. Svītrot 37. punktu.
2. Saistošie noteikumi stājas
spēkā vienlaikus ar Administratīvās atbildības likumu.

PASKAIDROJUMA RAKSTS
1. Projekta nepieciešamības
pamatojums. 2020. gada 1. janvārī stājas spēkā Administratīvās
atbildības likums. Lai nodrošinātu
saistošo noteikumu atbilstību Administratīvās atbildības likumam,
ir nepieciešami saistošo noteikumu grozījumi, kas nosaka administratīvā pārkāpuma procesu un
administratīvā pārkāpuma izskatīšanu.
Saistošie noteikumi stājas spēkā vienlaikus ar Administratīvās
atbildības likumu.
2. Īss projekta satura izklāsts. Saistošie noteikumi izdoti,
lai nodrošinātu saistošo noteiku-

mu atbilstību Administratīvās atbildības likumam, kas stājas spēkā
2020. gada 1. janvārī.
Saistošie noteikumi nosaka:
• iestādi, kas veic administratīvā pārkāpuma procesu par
noteikumos minētajiem pārkāpumiem un izskata administratīvā
pārkāpuma lietu;
• maksimālo
piemērojamo
naudas sodu, izsakot to naudas
soda vienībās.
3. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu. Saistošie noteikumi
neparedz ietekmi uz pašvaldības
budžetu.
4. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā. Nav attiecināma.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām. Administratīvā pārkāpuma procesu veic
Saulkrastu pašvaldības policijas
amatpersonas.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām. Nav
attiecināma.
Normunds Līcis,
domes priekšsēdētājs

Lasītprieks,
zīmētprieks,
stāstītprieks!

Zvejniekciema vidusskolas 6. klases audzēkņi: Zane Babrāne (no kreisās),
Mia Sandija Koļesova, Lelde Leonora Eglīte un Tabita Pavlovska kopā ar
pasākuma viesi Ingmāru Līdaku. Foto: Ilze Dzintare
Ilze Dzintare,
Saulkrastu novada bibliotēkas
vadītāja

Saulkrastu novada
bibliotēkā, īstenojot Valsts
kultūrkapitāla fonda (VKKF)
atbalstīto projektu „Lasītava
krustojumā”, rīkoti vairāki
interesanti pasākumi skolas
un pirmsskolas bērniem,
prezentējot vairāku Latvijas
autoru daiļradi un pasaules
redzējumu.
Saulkrastu novada bibliotēkā un
Zvejniekciema vidusskolā viesojās
tulkotāja, rakstniece un dzejniece
Inese Paklone. Viņa no nīderlandiešu valodas tulko latviski literatūru
bērniem un uzrakstījusi grāmatas:
„Ziemassvētku zāģītis” (2015), „Cīņas olu Lieldienas” (2016), „Okeāns
un tuksnesis” (2018) un „Es picas
brālēnu cepu” (2019). Uz tikšanos
bija atnākuši Saulkrastu vidusskolas 2.a un 2.b klases, kā arī Zvejniekciema vidusskolas 3.a un 3.b
klases audzēkņi kopā ar savām skolotājām. Abos pasākumos kopā piedalījās 72 skolēni un 7 pieaugušie.
I. Paklone interesanti stāstīja par savu grāmatu „Okeāns un
tuksnesis”, kam iedvesma radusies
pēc ceļojuma pa Čīli. Tur pirkusi
un sākusi kolekcionēt pirkstiņlellītes, kuru tēli kļuvuši grāmatas
varoņi. Rakstnieces dzejas izdevums „Es picas brālēnu cepu” ir
viens no tiem, ko 2019. gadā varēja iepazīt Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijā. Viešņa arī nolasīja dažus
dzejoļus no savām grāmatām.

Kopīgi izzina dabu
Pie mums viesojās dzīvnieku draugs
Ingmārs Līdaka, un pasākumā
Saulkrastos bija 80 pasākuma dalībnieki, bet Zvejniekciema vidusskolā
piedalījās gandrīz 50 skolēni.
Bērniem bija iespēja uzzināt
daudz interesanta, saprast, cik
unikāla un savā daudzveidībā
vērtīga ir Latvijas daba. Atraktīvais un zinošais zoologs I. Līdaka
stāstīja, kā lauzta kāja viņu mudinājusi rakstīt grāmatu „Zoodārzs

manā pagalmā” – veltījumu autora
dzimtajām „Skaru” mājām. Daudzi
atzīst, ka tā ir brīnišķīga grāmata!
Pasākumā viņš centās kliedēt
dažādus mītus par dzīvnieku gaitām un paradumiem. I. Līdaka norādīja arī uz problēmām: cilvēki
bieži cenšas palīdzēt dzīvniekiem,
kas viņiem šķiet mīļi, – it kā pamestus zaķu vai ežu un citu dzīvnieku bērnus atņemot mammai,
domādami, ka tos glābj.
VKKF atbalstītajā projektā „Lasītava krustojumā” 14. februārī
Zvejniekciema vidusskolas 7. un
8. klašu audzēkņi, pedagogi un
bibliotekāri tikās ar rakstnieku un
publicistu Aivaru Kļavi. Viņš stāstīja par savu dzīves ceļu un literāro darbību, kā arī par vēsturisko
romānu tetraloģiju „Viņpus vārtiem”: „Adiamindes āksts”, „Rīgas
kuprītis”, „Piesmietais karavīrs”,
„Ceļojošā cirka gūstekņi”.
Pasākumā rakstnieks lūdza
skolēnu auditorijai uzdot jautājumus, apsolot atbildēt uz visiem un
interesantākā jautājuma autoram
uzdāvināt vienu savu grāmatu.

Bērni zīmē grāmatas vāku
Vēl februārī Saulkrastu novada
bibliotēkā un Zvejniekciema vidusskolā viesojās Agnese Aizpuriete –
māksliniece, grāmatu ilustratore,
arī bērnu grāmatu teksta autore.
Aizraujošās un krāsainās grāmatas „Trakā Lapsa” un „Trakā Lapsa
ceļo” ir mākslinieces debija bērnu
literatūrā kā ilustratorei un tekstu
autorei. A. Aizpuriete iepazīstināja
ar sevi, kā arī pastāstīja, kā tapušas viņas sarakstītās un ilustrētās
grāmatas. Bibliotēkā PII „Rūķītis”
grupu „Pienenīte” un „Zīlīte” bērni
mācījās zīmēt katrs savas grāmatas
vāku, Zvejniekciema vidusskolā
1. klases audzēkņi katrs iemācījās
uzzīmēt savu „trako lapsu”.
Viešņa vēl ilustrējusi zinātnisko literatūru – pētījumus par
medicīnu un jurisprudenci, lasāmgrāmatu ģimenei „Dāvana
Latvijai” (2019), darba burtnīcu
„Apsveic Latviju!” (2019) u.c.
Abos pasākumos piedalījās pavisam 53 bērni un 7 pieaugušie.
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izglītība

Saulkrastu vidusskolas
audzēkņi: aktīvi un
veiksmīgi dažādās jomās

Zvejniekciema vidusskolā
zaļā gaisma zinātnei

Ivonna Ungure,
Saulkrastu vidusskolas
pedagoģe un bibliotekāre

Jau sesto gadu Zvejniekciema
vidusskolā notika skolēnu
zinātniskās pētniecības darbu
lasījumi, kuros šogad piedalījās
20 vidusskolēni.

Mūsdienīga izglītošanās notiek
ne tikai skolas solā, skolotāju
vadībā apgūstot dažādus
mācību priekšmetus, –
mācīties ir iespējams jebkur
konkrētās jomas speciālista
vadībā. Aizvadītajos mēnešos
Saulkrastu vidusskolēniem
šāda iespēja bijusi vairākas
reizes.
Janvārī 7.a un vidusskolas klasēs
nodarbības literatūrā vadīja folkloras pētnieks Aldis Pūtelis, bet
dramaturģiju 7., 8. un 9. klašu skolēni apguva, apmeklējot Valmieras
drāmas teātra izrādes „Nekas” un
„Pavasaris”. Kamēr vecāko klašu
audzēkņi vēroja aktiermeistarību
uz teātra skatuves, tikmēr jaunākie attīstīja uzstāšanās mākslu,
gatavojoties skatuves runas konkursam.

Debates gan skolas ikdienā,
gan brīvdienu plānos
Kopš Saulkrastu vidusskolas 8. klases audzēkņi – Tomass Galvāns
un Una Līce – ir Starptautiskās
debašu līderu skolas dalībnieki,
debatēšana ir kļuvusi gan skolas
ikdienas dzīves, gan brīvdienu
plānu sastāvdaļa. Skolas aktīvākajiem debatētājiem (T. Galvānam,
U. Līcei, kā arī Patrīcijai Miltiņai,
Anetei Jaunozolai un Anetei Zaļajai) šogad jau aiz muguras debašu maratons – gan Starptautiskais skolu debašu turnīrs Tallinā
„English College Open”, gan Mini
debašu pasaules turnīri Rēzeknē,
Līvānos un Ventspilī. Plašākam
interesentu lokam bija iespēja pie-

Debatētāji – Anete Jaunozola, Patrīcija Miltiņa, Una Līce un Tomass
Galvāns – skolu debašu turnīrā „Ventspils Mini”. Foto: no Saulkrastu
vidusskolas arhīva

dalīties nodarbībā par skolu debatēm, argumentu veidošanu un
atspēkošanu pie „QUO tu Domā?”
treneriem Tomasa Broša un Marjamas Bagdasarjanas. Skolu debašu
turnīrs 18. aprīlī notiks Saulkrastos. Priecāsimies uzņemt ikvienu
interesentu, kuram debates šķiet
interesantas un izaicinošas!

Saulkrastu vidusskola
piedalās trijās valsts
olimpiādēs
Gada sākums ir arī intensīvs mācību priekšmetu olimpiāžu laiks,
kad iespējams gūt akadēmisku
pieredzi un panākumus. Mums ir
īpašs prieks par 7.a klases skolēna Klāva Vanaga, 8. klašu skolēnu
Anetes Luīzes Zaļās, Tomasa Galvāna, Jurģa Strazdiņa un 10. klases
skolnieces Ances Zanderes panākumiem matemātikas olimpiādē.

9. klašu skolēni Kristofers Astafjevs un Viktors Ļebedevs, kā arī
10. klases skolniece Adriana Gulbe sevi pierādīja krievu valodas
olimpiādē. No fizikas olimpiādes
ar panākumiem atgriezās 9. klases
skolēns Marks Henrijs Majors un
10. klases audzēknis Andis Kārlis
Veinbergs, bet no ķīmijas olimpiādes – 9. klases pārstāvis M. H. Majors un 12. klases skolēni Sigurds
Turkovs un Tiāre Vārava. 9. klases
skolniece Alīna Gavrilova veiksmīgi piedalījās bioloģijas olimpiādē, bet M. H. Majors sevi vēlreiz
lieliski parādīja Eiropas Savienības (ES) Dabaszinātņu olimpiādē.
Šogad Saulkrastu vidusskola pārstāvēta trijās valsts olimpiādēs –
M. H. Majors piedalījies fizikas
un ES Dabaszinātņu olimpiādē,
bet Ance Zandere – matemātikas
olimpiādē.

Konkurss bērniem un jauniešiem
„Saulkrastu pašvaldības
policijas tēls – Talismans”
Helēna Brūna,
Saulkrastu pašvaldības policijas
Administratīvās nodaļas priekšniece

Saulkrastu pašvaldības policija
2020. gadā svin 18 gadu
jubileju un vēlas apsveikt gan
sevi, gan novada iedzīvotājus,
izveidojot Saulkrastu
pašvaldības policijas tēlu –
Talismanu. Tādēļ Saulkrastu
novada bērni un jaunieši līdz
18 gadiem aicināti piedalīties šī
tēla – Talismana – radīšanas
ideju konkursā.
Saulkrastu pašvaldības policija aicina būt aktīviem, piedalīties
šajā konkursā un saņemt vērtīgas
balvas. Izvērtējot apkopotās idejas, tiks noteikti trīs uzvarētāji nominācijās: 1. vieta, 2. vieta, 3. vieta, un pirmās vietas ieguvēja ideja
tiks izmantota Saulkrastu pašvaldības policijas tēla – Talismana –

izveidē. Saulkrastu pašvaldības
policija uzvarētājus sveiks 8. maijā. Konkursā tiks vērtēts zīmējuma
noformējums, oriģinalitāte un atbilstība tematam.
Balvas labāko darbu autori saņems no Saulkrastu novada uzņēmējiem. Kopējais balvu fonds –
175 eiro vērtībā: 1. vietai – 100
eiro vērtībā, 2. vietai – 50 eiro
vērtībā, 3. vietai – 25 eiro vērtībā.
Konkursa dalībnieki zīmējumus
var veidot pēc izvēles – ar zīmuļiem, krāsām, krītiņiem, flomāsteriem vai citiem materiāliem. Konkursa darbi jāzīmē uz A4 formāta
lapas vienas puses – tos var papildināt ar devīzi, apakšvirsrakstu,
dzejoli u.tml.
Zīmējumam jāpievieno zīmīte
ar darba autora vārdu, uzvārdu,
kontakttālruni (ja mācās izglītības
iestādē – klase, izglītības iestādes
nosaukums, kā arī klases audzinātājas kontakttālrunis, lai policijas

Uzziņa
Konkursa dalībniekiem uzzīmētie
darbi jāiesniedz Saulkrastu
pašvaldības policijā Raiņa ielā
8, Saulkrastos līdz 5. maijam
(ieskaitot) plkst. 15.00.
Zīmējumus var iesniegt personiski vai sūtīt pa pastu ar norādi
„Konkursam „Saulkrastu pašvaldības policijas tēls – Talismans””.
Kontaktpersona:
Saulkrastu pašvaldības policijas
Administratīvās nodaļas vecākā
inspektore darbā ar nepilngadīgajiem Guna Kaufmane (tālrunis
67142512, e-pasts guna.kaufmane@saulkrasti.lv.).

pārstāvis nepieciešamības gadījumā varētu sazināties ar klases
audzinātāju).
Dalībnieks, nosūtot darbu konkursam, piekrīt darba izmantošanai preventīvos pasākumos, plašsaziņas līdzekļos u.tml.

Valda Tinkusa,
Zvejniekciema vidusskolas skolotāja

Zvejniekciema vidusskolā jaunieši zinātniskās pētniecības darbu
veic atbildīgi, jo iegūtās prasmes,
piemēram, darbs ar informācijas
avotiem, datu bāzēm, pētniecības
metožu izvēle, darba formatēšana,
atsauču un izmantotās literatūras
saraksta noformēšana noderēs
studijām augstskolā.
Šogad skolēni aizstāvēja darbus
dažādās zinātņu nozarēs: dabaszinātnēs, inženierzinātnē, sociālajās un humanitārajās zinātnēs.
Vērtēšanas komisija atzinīgi novērtēja jauniešu prasmi izvēlēties
tematus, kas viņus interesē un
pašlaik ir aktuāli sabiedrībā.
Visi darbi tika novērtēti atzinīgi, bet Rīgas reģiona konkursam
tika izvirzīts Artūra Baltgalvja
pētījums „Programmējamie mikrokontrolieri” un Samantas Mades
Leimanes darbs „Informācijas un
komunikācijas tehnoloģijas izglītībā”. Rīgas reģiona skolēnu zinātniskās pētniecības darbu kon-

Zvejniekciema vidusskolas skolēnu
Artūra Baltgalvja pētījums
„Programmējamie mikrokontrolieri”
un Samantas Mades Leimanes
darbs „Informācijas un
komunikācijas tehnoloģijas izglītībā”
labi novērtēti Rīgas reģiona skolēnu
zinātniskās pētniecības darbu
konferencē. Foto: Valda Tinkusa

ferencē 28. februārī abi jaunieši
veiksmīgi prezentēja savus darbus
un ieguva godalgas: Artūrs Baltgalvis – 3. pakāpi, bet Samanta
Made Leimane – 2. pakāpi un iespēju piedalīties valsts konferencē
Latvijas Lauksaimniecības universitātē 3. un 4. aprīlī.
Priecājamies, ka jauniešiem interesē zinātne un viņi savos darbos piedāvā ne tikai teorētiskus,
bet arī praktiskus risinājumus.

Aicina iesniegt jaunatnes
iniciatīvas projektus mācību
motivācijas palielināšanai
Aivija Kokare,
Novada attīstības nodaļas projektu
vadītāja

Saulkrastu novada dome
aicina biedrības un
nodibinājumus, kas veic darbu
ar jaunatni, iesniegt jaunatnes
iniciatīvu projektu pieteikumus
mācību priekšlaicīgas
pārtraukšanas mazināšanai.
Projektā „PuMPuRS” tiks atbalstīti jauniešu iniciatīvu projekti,
lai veicinātu atbalsta aktivitātes
jauniešiem arī ārpus formālās izglītības.
Konkursa mērķi: palielināt
priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas izglītojamo
motivāciju turpināt izglītību un
veicināt viņu aktīvu līdzdalību
ikdienas dzīvē. Iesaistīt priekšlai-

cīgas mācību pārtraukšanas riska
grupas izglītojamos jauniešu aktivitātēs un jaunatnes iniciatīvu
projektos ārpus formālās izglītības, nodrošinot aktivitāšu pieejamību iespējami tuvu bērnu un
jauniešu dzīves un mācību vietai.

Uzziņa
Projektu iesniegšanas termiņš:
līdz 2020. gada 9. aprīlim.
Plānotais projekta uzsākšanas
laiks: no 2020. gada 1. jūnija līdz
31. decembrim, projekta ilgums –
no 3 līdz 18 mēnešiem.
Kontaktpersona: Novada attīstības nodaļas projektu vadītāja
Aivija Kokare (tālrunis 28372658,
e-pasts aivija.kokare@saulkrasti.
lv).
Plašāka informācija par projektu
– mājaslapā www.saulkrasti.lv/
jauniesi/.

VJMMS jubilejā atkalsatikšanās
mūzikā un mākslā
Ieva Lazdauska,
Vidzemes jūrmalas Mūzikas un
mākslas skolas direktore

18. aprīļa pēcpusdienā
aicinām visus Vidzemes
jūrmalas Mūzikas un
mākslas skolas (VJMMS)
tagadējos un bijušos kolēģus,
audzēkņus, absolventus uz
priekpilnu tikšanos skolas
jubilejā kultūras namā
„Zvejniekciems”.

Mūzikas izglītība skolā tika aizsākta 1968. gadā, bet mākslas izglītība –1995. Jau diezgan sen, vai ne?
Arī tādēļ ir vēlme beidzot satikties...
Sarīkojumā uzstāsies mūsu
skolas jaunie mūziķi un mākslinieki, absolventi, pedagogi. Sarīkojuma vadītāja – Zane Jančevska.
Noslēgumā: balle ar grupu „Apvedceļš”.
Kontaktpersonas: Ieva Lazdauska (tālrunis 26563226), Līga
Ķestere (tālrunis 28449184).
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kultūra

Koris ANIMA aicina dzīvot videi draudzīgāk
Dita Kantore, Saulkrastu kora
ANIMA dziedātāja

Jau 13. reizi pasaulē tiks
svinēta Zemes stunda, un
28. martā no pulksten 20.30
līdz 21.30 ikviens iedzīvotājs,
uzņēmums, pašvaldība vai
organizācija tiek aicināti
izslēgt apgaismojumu uz
vienu stundu, lai parādītu
savu apņemšanos būt videi
draudzīgākiem ikdienā.
Saulkrastu koris ANIMA
priecājas piedalīties šī
nozīmīgā vēstījuma tālākā
nodošanā ne tikai dziesmā,
bet arī darbos – ar nelielām
pārmaiņām savā ikdienā,
piemēram, lietojot atkārtoti
uzpildāmās ūdens pudeles.
Tuvojoties pasaules lielākajai vides akcijai „Zemes stunda”, vokālā
grupa „Latvian Voices” marta sākumā radījusi savu versiju dziesmai „World On Our Shoulders”.
Dziesma ir daļa no starptautiskas
kustības pret klimata pārmaiņām
un dabas izzušanu, un to ir iedziedājuši dažādi mūziķi gandrīz visās
pasaules valstīs.

Kopīgā dziesmā
apvienojas ar citiem koriem
„Latvian Voices” dziesmā apvienojušas korus, kuros pašas dzied un
strādā: jauniešu kori „Kamēr…”,
Babītes novada jaukto kori „Maska”, Saulkrastu kori ANIMA, Rīgas
Doma kora skolas gospeļu kori un
Jelgavas 4. vidusskolas meiteņu
kori „Spīgo studija”. Dziesmu ir
iespējams noklausīties Youtube,
meklētājā ierakstot vārdus: „World
on our shoulders”, Latvian Voices
& Friends #resolution2020.

Saulkrastu koris ANIMA – vienoti domās un dziesmā būt videi draudzīgiem un aicinot savam piemēram sekot arī citus. Foto: Kaspars Teilāns

Uzziņa
28. martā no plkst. 20.30 līdz
21.30 ikvienam ir iespēja piedalīties akcijā „Zemes stunda”,
simboliski izslēdzot gaismu,
un kampaņā „#BalssPlanētai”,
paužot savu nostāju par stabila
klimata un ekosistēmu saglabāšanu, – parakstīties ir iespējams
Pasaules Dabas Fonda mājaslapā ej.uz/BalssPlanetai!

„Latvian Voices” skaidrojums
dziesmai: tas ir vēstījums, ka pasaule ir uz mūsu pleciem, un šodien ir pienācis laiks uzņemties
atbildību par savu vienīgo mājvietu – Zemi. Tā ir cerības dziesma,
kas aicina katru vienoties kopīgai

Kultūras namu
„Zvejniekciems”
piepilda 130 koklētāji
Beāte Barčevska-Mukāne,
Saulkrastu kultūras centrs

28. februārī kultūras namu „Zvejniekciems” piepildīja kokļu skaņas – festivālā „Koklē vēju vanadziņš” notika Austrumlatvijas
koklētāju ansambļu kopmēģinājums.
Dalībnieki prezentēja skaņ-

balsij, lai iedvesmotu viens otru,
pasaules valstis un to līderus īstenot nopietnu apņemšanos 2020.
gadā, lai nepieļautu vides un dabas krīžu palielināšanos tuvākajā
laikā. Mēs aicinām visu Latviju
iedziedāt vai citādi izpildīt šo
dziesmu savā interpretācijā un ar
to dalīties sociālo tīklu kontos, izmantojot tēmturi #balssplanetai.

Ikdienā izmanto atkārtoti
uzpildāmās ūdens pudeles
Saulkrastu koris ANIMA priecājas
piedalīties šī nozīmīgā vēstījuma
nodošanā tālāk ne tikai ar dziesmu, bet arī ar darbiem – vismaz
nelielām pārmaiņām savā ikdienā.
Kora mākslinieciskā vadītāja Laura Leontjeva un vokālā pedagoģe

Elīna Ose, kuras ir arī dziedātājas
vokālajā grupā „Latvian Voices”,
kopā ar kora ANIMA dziedātājiem pirms neilga laika pieņēma
lēmumu vairs nedzert ūdeni no
vienreizlietojamajām plastmasas
pudelēm, bet gan atkal piepildīt
savas skaistās, ilgtspējīgās lietošanas pudeles! Tas šķiet nieks,
bet, ja padomā: cik daudz ūdens
izdzer dziedātājs vienā dienā...?
Kā mēs līdz šim nonācām? L. Leontjeva stāsta: „Kādu dienu „Latvian Voices” koncerttūrē ASV staigājām pa Losandželosas ielām, un
Elīna man saka: „Ieejam veikalā un
nopērkam smukas ūdens pudeles?”
Es nodomāju: „Nu kur es visu laiku
ar to pudeli staipīšos?” Bet Elīna
turpina: „Padomā, cik Tu esi iztē-

rējusi naudu katru dienu, pērkot
ūdens pudeles, bet te uz katra stūra
ir dzeramā ūdens uzpildes automāti.” Tādēļ mēs abas nopirkām skaistas ūdens pudeles, ko lietojam ikdienā arī Latvijā. Tad mēs ieviesām
šo patīkamo, finansiāli izdevīgo un
videi draudzīgo paradumu arī korī
ANIMA. Tiesa, dažiem koristiem
šis paradums jau kādu laiku ir, taču
iedrošinājumu un atgādinājumu
nevar būt par daudz!”
Latvija vēl ir tālu līdz bezmaksas dzeramā ūdens uzpildes ieviešanai, bet mēs varam, piemēram,
palīdzēt samazināt lieku plastmasas patēriņu savā ikdienā. Arī tu
vari būt labais draugs un iedvesmotājs pārmaiņām, par ko mūsu
planēta mums uzsmaidīs!

500 dejotāji festivālā „Sasala jūrīna”

darbus, kas vasarā tiks izpildīti XII Latvijas Skolu jaunatnes
dziesmu un deju svētkos. Vakara
daļā izskanēja koncerts „Koklē
vēju vanadziņš, lai kokle skan
dvēselē”, kurā piedalījās aptuveni 130 koklētāji. Koncerta dalībnieki izpildīja tautasdziesmu
apdares un latviešu komponistu
oriģināldarbus.

Deju festivālā „Sasala jūrīna” piedalījās gan vietējie dejotāji, gan viesi – gandrīz 500 dalībnieki.
Foto: Pēteris Gertners
Beāte Barčevska-Mukāne,
Saulkrastu kultūras centrs

Saulkrastos arī šogad tikās kokļu mūzikas entuziasti: gan visu paaudžu
spēlētāji, dažādu jaundarbu un kompozīciju autori, gan klausītāji.
Foto: Anita Stukāne

25 tautas deju kolektīvi 7. martā
pulcējās Saulkrastu sporta centrā, kur jau 8. reizi notika festivāls „Sasala jūrīna”. Koncerta
apmeklētājiem bija iespēja vienkopus vērot aptuveni 500 dejotā-

jus vienojamies kopīgā dejā.
Piedalījās 25 jauniešu, vidējās
paaudzes un senioru tautas deju
kolektīvi no Garkalnes, Mālpils,
Ādažu, Ropažu, Stopiņu, Lēdurgas,
Siguldas, Inčukalna un Saulkrastu
novadiem. Sakot paldies, festivāla
„Sasala jūrīna” dalībniekus sveica
arī Saulkrastu domes priekšsēdē-

tājs Normunds Līcis un Saulkrastu
kultūras centra vadītāja Ilze Jakuša Kreituse.
Saulkrastu kultūras centrs izsaka pateicību tautas deju festivāla
„Sasala jūrīna” idejas autorei un
koncerta mākslinieciskajai vadītājai Judītei Krūmiņai par ieguldīto
darbu festivāla veidošanā.

10

Saulkrastu Domes Ziņas
2020. gada marts

dažādi

Vīrusa „Covid-19” izplatības dēļ atcelti
Saulkrastu novada pašvaldības iestāžu
rīkotie kultūras un sporta pasākumi
Normunds Līcis,
Saulkrastu novada domes
priekšsēdētājs

Saskaņā ar 2020. gada
12. martā Ministru kabineta
pieņemto lēmumu par ārkārtas
situācijas izsludināšanu visā
Latvijas Republikas teritorijā
valdība līdz 14. aprīlim
noteikusi virkni ierobežojošu
pasākumu, tajā skaitā:
• lai apmeklētu pirmsskolas
izglītības iestādi, vecākiem ir jāiesniedz pirmsskolas izglītības ie
stādē rakstisks apliecinājums, ka
bērns un ģimene nav apmeklējuši

vīrusa „Covid-19” skartās valstis
vai teritorijas, nav bijuši kontaktā
ar „Covid-19” saslimušajiem vai
kontaktpersonām un vecākiem
nav iespēju citādi nodrošināt bērna pieskatīšanu;
• tiks pārtrauktas mācības
klātienē visās citās izglītības ie
stādēs, no 2020. gada 13. marta
nodrošinot mācības attālināti
(izņemot centralizētos valsts pārbaudījumus);
• tiks pārtrauktas visu kultūrizglītības un sporta profesionālās
ievirzes, un interešu izglītības
programmu mācības, piemēram,
treniņi, sacensības un mēģinājumi;

• no 13. marta atcelti un aizliegti visi publiskie pasākumi, sapulces, gājieni un piketi ar vairāk
nekā 200 cilvēkiem;
• valsts un pašvaldību iestādēm uzdots izvērtēt un pēc iespējas nodrošināt klātienes pakalpojumu sniegšanu attālināti;
• personām un kontaktpersonām, kuras atgriezušās no
„Covid-19” skartās valsts vai
teritorijas, jāveic īpaši piesardzības pasākumi, tajā skaitā
pašizolēšanās dzīvesvietā (mājas
karantīna), un jābūt pieejamām
saziņai un sadarbībai ar ģimenes
ārstu, citām ārstniecības personām u.c.

„Rūķītis” svin Meteņdienu un dodas
uz Skudras Urdas gudro māju

Metenis pasākumā pie jūras aicināja PII „Rūķītis” bērnus dziedāt un dejot, lai nākamajā gadā būtu laba raža.
Pēc aktivitātēm visi cienājās ar siltu tēju un pīrāgiem. Foto: No PII „Rūķītis” arhīva
Aiga Vilde,
Saulkrastu PII „Rūķītis” metodiķe

Draudzības un sadarbības
mēnesī – februārī –
pirmsskolā „Rūķītis” tika
veidota grupu savstarpējā
sadarbība, īpaša uzmanība
pievērsta bērnu emocijām,
draudzībai un izpalīdzībai.
Bērniem notika kopīgas
pastaigas, filmu skatīšanās,
gatavoti pārsteigumi,
iepazīšanās ar citu grupu
bērniem un viņu telpām.
Arī pirmsskolas darbinieki, kam
ikdienā nav darbs grupā, centās
iepriecināt kādu „Rūķīša” grupu.
Pēc pastaigām grupas aicināja pie
svētku galda ar filmas skatīšanos,
bērni tika pārsteigti ar baloniem
un kārumiem un iepriecināti ar
pašgatavotām spēlēm. Vienā grupā ciemojās pat lācis!
3. februārī grupas „Ezītis”, „Po-

dziņas”, „Bitītes” un „Čiekuriņš”
svinēja Meteņus. Bērnus sagaidīja
saimniece ar Meteni, kurš mežā
bija saticis lāci, pamodušos no
ziemas miega. Visi aktīvi dziedāja, vingroja un dejoja, lai pavasarī dārzā izaugtu lieli burkāni un
saldas zemenes. Lai aizdzītu visas
sliktās domas un lietas no bērnudārza, kopā tika radīts skaļš troksnis un iets apkārt bērnudārzam.
Pasākuma noslēgumā saimniece
visus pacienāja ar siltu tēju un pīrāgiem.
5. februārī pārējo grupu bērni
(no 4 līdz 7 gadiem) kopā ar pašvaldības policijas darbiniekiem
šķērsoja Saulkrastu ielas un sanāca pie jūras, lai svinētu Meteņdienu. Visus sanākušos sagaidīja
saimniece, kura pastāstīja, ka
Meteņos iet ciemos un īpaši tiek
gaidīti ciemiņi. Visus pārsteidza
no kāpām nākošais Metenis ar
ķekatniekiem. Metenis aicināja
visus dziedāt un dejot, lai nāka-

majā gadā būtu laba raža, kā arī
tika mestas zelta pogas, izjokoti
bērni un stacijās sagatavoti dažādi
uzdevumi. Lai vasarā nekostu odi
un dārzā izaugtu vislielākie burkāni, bērni skrēja no kalna. Notika spēkošanās, izveidojot Meteņa
ķēdi, lai pārbaudītu, kurš līdz nākamajiem Meteņiem būs stiprāks,
veiksmīgāks un veiklāks. Pedagogi
lielīja bērnus, pēc tam bērni – savas skolotājas un viņu palīgus, lai
piepildītos viss labais. Notika arī
citas aktivitātes, pēc kurām bērni
cienājās ar siltu tēju un pīrāgiem.
11. februārī grupas „Spārīte”
un „Pūcīte” devās uz Skudras Urdas gudro māju, kurā iepazinās
ar viņu, apskatīja cieto sadzīves
atkritumu noglabāšanas poligonu
un uzzināja, kā izskatās šķirotu
atkritumu savākšanas laukums un
darbojas otrreizēji pārstrādājamo
materiālu šķirošanas līnija. Bērniem prieku ekskursijā sagādāja
arī brauciens autobusā.

Ņemot vērā vīrusu uzliesmojumu, Saulkrastu novada dome
12. marta domes ārkārtas sēdē
nolēma līdz 22. martam slēgt arī
pirmsskolas izglītības iestādi „Rūķītis”.
Bērnu attīstības centrs „Pūces
skola” slēgts līdz 22. martam.
Informējam,
ka
Saulkrastu pašvaldībā apmeklētājiem
tiks slēgts Klientu apkalpošanas
centrs, Saulkrastu kultūras centrs,
Zvejniekciema Kultūras nams,
Saulkrastu bibliotēka, Tūrisma
informācijas centrs, „Jauniešu
māja”. Saulkrastu slimnīcā un
Sociālās aprūpes mājā noteikta
karantīna. Saziņai ar pašvaldības

iestādēm lūdzu iespējami izmantot tālruni vai e-pastu.
Aicinām Saulkrastu novada
iedzīvotājus būt atbildīgiem un
ievērot piesardzības pasākumus!
Aktuālā informācija par citiem
ierobežojumiem vai to atcelšanu
tiks publicēta pašvaldības mājaslapā, sociālo tīklu kontos, kā arī
lūdzu sekot informācijai plašsaziņas līdzekļos par valstī noteiktajiem ierobežojumiem.
Jautājumu gadījumā par vīrusu „Covid-19” lūdzu sazināties
ar Slimību profilakses un kontroles centru (SPKC) pa tālruni
67387661.
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Kamaniņu braucēji
sekmīgi pabeiguši sezonu
Atis Heinols,
Saulkrastu sporta centra vadītāja
vietnieks

Latvijas Skolēnu peintbola
čempionāts 2020
Peintbola parks „Bušas”
administrācija

Latvijas Skolēnu peintbola
čempionāts 2020 (LSPČ)
tiek rīkots reizi gadā, un tajā
piedalās komandas no visas
Latvijas. Čempionātā ir atlases
kārtas un fināla posms. Pirmā
atlases kārta notiks Saulkrastu
peintbola parkā „Bušas”
18. aprīlī.

2019.–2020. gada sezona
kamaniņu sportā ir bijusi ļoti
veiksmīga: visa komanda
ir demonstrējusi lieliskus
rezultātus. Īpašs prieks par
mūsu novadniekiem Kendiju un
Kristeru Aparjodiem.
Sezonas galvenajās sacensībās
pasaules čempionātā Kendija un
Kristers ieguva 4. un 5. vietu individuālajā disciplīnā, bet komandu
stafetē viņiem kopā ar brāļiem
Šiciem – sudraba medaļa. Vēl sudraba godalgu U23 ieskaitē saņēma
Kristers.
Veiksmīgs bija arī Eiropas čempionāts, kurā komandu stafetē
Kristers kopā ar brāļiem Šiciem un
Ullu Zirni ieguva bronzas medaļu, un Eiropas U23 ieskaitē pašam
Kristeram – zelts! Vēl vairākas reizes gan Kristers, gan Kendija ieguva vietas Pasaules kausa sacensībās labāko sešiniekā. Pavisam
Pasaules kausa ieskaitē Kendija
ieguva 8. vietu un Kristers – 10.
Saulkrastu jaunie kamaniņu braucēji visu sezonu cītīgi trenējās, un
februārī daļa piedalījās Austrijā
Pasaules Jauniešu izaicinājuma
kausā. Tur ļoti labu rezultātu parādīja Rūdis Kukojs: jauniešu C
sacensībās (2008., 2009. gadā dzimušie) – 3. vieta.
Kamaniņu sezonas beigās vēl
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Spēli kontrolēs profesionāli laukuma tiesneši, un punktus apkopos laukuma galvenais tiesnesis.
Čempionāta noteikumi veidoti
pēc „Millennium” pamatnoteikumiem, kas pielāgoti tieši skolēnu
čempionātam. Ja komanda iekļūst
finālā, tai ir iespēja piedalīties
arī fināla posmā Liepājā. Atlases
posmi notiek Saulkrastos, Rīgā un
Liepājā. Katras atlases kārtas fināla komandas tiks apbalvotas ar
medaļām un organizatoru balvām.

Piedalīties ir iespējams dalībniekiem no 11 līdz 19 gadiem. Komandā drīkst būt 5 spēlētāji.
Komandu dalība turnīrā ir
jāpiesaka iepriekš, norādot komandas nosaukumu un spēlētāju
vārdus. Pieteikuma anketas ir iespējams nosūtīt uz e-pastu info@
busas.lv. Pieteikumu var sūtīt brīvā veidā, pēc tam aizpildot reģistrāciju sistēmā – mēs jums palīdzēsim piereģistrēt savu komandu
(tālrunis informācijai 26785909).
Dalība turnīrā ir par maksu:
vienai komandai – 100 eiro (komandā 5 spēlētāji). Cenā ir iekļautas visas peintbola lodītes,
ekipējums, pusdienas un balvas
labākajām komandām.
Latvijas Skolēnu peintbola
čempionāta nolikums ir publicēts
mājaslapā www.busas.lv.
Ir iespēja sekot lapai www.fa
cebook.com/peintbols un saņemt
jaunākās ziņas par čempionāta
norisi.

Zvejniekciema vidusskolas
sasniegumi volejbolā
Kamaniņu braucēji aizvadījuši veiksmīgu 2019.–2020. gada sezonu un
kādu brīdi varēs baudīt pelnītu atpūtu. Foto: no Latvijas Kamaniņu sporta
federācijas arhīva

notiks Latvijas čempionāts un
mazajiem sportistiem – sacensības startu rāvienos. Pēc tam brīdi
visiem būs pelnīta atpūta, lai jau

maijā sāktu gatavoties jaunajai
sezonai. Sportisti saka paldies
Saulkrastu novada domei par atbalstu sezonā.

Saulkrastu sporta centrā
jauni trenažieri un remonts ģērbtuvēs
 1. lpp.

mums nāks ik dienu un ieradīsies uz sacensībām ar prieku!” tā
A. Heinols.

Dzidra Dulpiņa,
Zvejniekciema vidusskolas sporta
skolotāja

Zvejniekciema vidusskolā
volejbols ir ļoti populārs sporta
veids – volejbola interešu
pulciņa nodarbības šajā mācību
gadā apmeklē 88 skolēni jeb
gandrīz trešdaļa audzēkņu.
Janvārī un februārī Zvejniekciema
vidusskolas volejbola komandas
trijās dažāda vecuma grupās piedalījās augsta līmeņa sacensībās,
kas notika starp Pierīgas novadu
skolām Mārupes Valsts ģimnāzijā un Zvejniekciema vidusskolā.
Pavisam sacensībās piedalījās un
savstarpēji sacentās 21 komanda.
Vidusskolu sacīkstēs Zvejniek-

ciema vidusskolas A grupas jauniešu komanda ieguva 2. vietu.
Komandā spēlēja: A. Baltgalvis,
J. Jurkevics, M. Kursišs, A. Lankmanis, A. Skrīvelis, A. T. Turkupols, E. A. Puharts.
Arī B grupas meiteņu komanda kļuva vicečempione. Komandā
spēlēja: A. Neimane, D. Freiberga,
K. K. Kišuro, K. Tūce, Z. Babrāne,
E. Bukovska, A. P. Tūtiņa.
Bet B grupas zēni sacensībās
ieguva godalgoto 3. vietu. Šajā
komandā spēlēja E. A. Puharts,
E. Rumpis, A. Kiseļevskis, T. Eizāns, A. Voilaks, Ģ. Nolle, K. Karlsons, E. Mičulišs, R. Zaščerinskis.
Volejbols ir gan ļoti labs brīvā
laika pavadīšanas veids, gan iespēja izjust gandarījumu par spēlēm un uzvarām kopā ar komandu.

Mērķis – uzturēt telpas
atbilstošā kvalitātē
Pašvaldības iestādes „Saulkrastu
sporta centrs” mērķis ir atbilstošā kvalitātē uzturēt telpas, un
no to īres netiek gūta peļņa. Šeit
Saulkrastu sporta centra vadītāja
Aiva Aparjode paskaidro, ka pašvaldības iestāde nedrīkst zāles un
citas sporta centra telpas ļaut izmantot bez maksas, jo pēc likuma
tā būtu nesaimnieciska rīcība.
Saulkrastu sporta centrs piedāvā nomāt telpas interesentiem
dažādu nodarbību vadīšanai pieaugušajiem un bērniem. Tādēļ
ir noteikti izcenojumi, piemēram, mazās zāles īres cena ir
11,41 eiro stundā, bet atsevišķu

Uzziņa
Trenažieru zāles apmeklējuma
cenas:
� 1 reize – 3 eiro.
� Mēneša abonements –
25 eiro.
� 54+ vecumā esošajiem,
Saulkrastu novadā deklarētajiem iedzīvotājiem 4 reizes
mēnesī – bez maksas.

Izremontētajās ģērbtuvēs ir jaunas flīzes, santehnika, soliņi ar pakaramajiem –
viss ir tīrs un apmeklētājiem patīkams. Foto: Daina Vārpiņa

privāto nodarbību treneriem ir
noteiktas arī atlaides. Karatē
trenerim no konkrētās summas
jāmaksā 25%, „Desperado” trenerei – 10%, senioru jogas trenerei – 50%. Citu pieaugušajiem
paredzēto treniņu vadītāji par
mazo zāli maksā pilnu noteikto
maksu – 11,41 eiro stundā, saņemot iespēju izmantot arī divas
ģērbtuves. Ģērbtuves izmanto
visi īrnieki neatkarīgi no atlaides. Bet futbols bērniem notiek
lielajā zālē; zāles īre ar 90% atlaidi trenerim izmaksā 10,26 eiro
stundā. Šo privāto treniņu grupu

vadītāji no apmeklētājiem iekasē
maksu.
Būtiski, ka sestdienās un svētdienās Saulkrastu sporta centrā
ir bezmaksas laiki, lai lielajā zālē
spēlētu futbolu, basketbolu, volejbolu. Vēl ir iespēja bez maksas
spēlēt arī badmintonu.
Visas Saulkrastu sporta centra
rīkotās nodarbības ir bez maksas.
Arī bērniem un jauniešiem ir pieejamas bezmaksas treniņu grupas
kamaniņu sportā. Vēl Saulkrastu
sporta centrā bezmaksas vingrošanas nodarbības ir iespēja apmeklēt senioriem.

Vidusskolu konkurencē Zvejniekciema vidusskolas A grupas jauniešu
komanda starp Pierīgas novadu skolām izcīnīja 2. vietu.
Foto: Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvalde

SPORTA kalendārs
� 17. aprīlī 20.00 viesu namā „Aizvēji” „Izaicinājuma/Aizvēju kauss”
šautriņu mešanā, 4. posms. Sacensību rīkotājs – SK „Izaicinājums”
(tālrunis informācijai 26524083).
� 25. aprīlī 1. posms makšķerēšanas sacensībās „Aģes sudrabs”,
tikšanās vieta tiks precizēta, reģistrācija uz vietas 5.30. Plašāka
informācija tiks publicēta vietnē www.saulkrasti.lv/sports.
� 26. aprīlī 13.00 Saulkrastu skrējiens, starts Baltajā kāpā. Reģistrācija
skrējienam un plašāka informācija vietnē www.saulkrasti.lv/sports.
� 26. aprīlī 10.00 kultūras namā „Zvejniekciems” Saulkrastu čempionāts zolītē, 3. posms. Sacensību rīkotājs – SK „Izaicinājums”
(tālrunis informācijai 25497797).
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Saulkrastu Domes Ziņas
2020. gada marts

dažādi

Saulkrastu novada
Dzimtsarakstu nodaļas ziņas
par jaundzimušajiem
2020. gada februārī

Sirsnīgi sveicam
jaundzimušo –
Olafa, Deivida Adriāna,
Aleksa un Hugo –
vecākus un tuviniekus!

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

Ja pastkastītē nesaņemat
„Saulkrastu Domes Ziņas”,
lūgums par to informēt
pa tālruni 67142514
vai e-pastu
baiba.stjade@saulkrasti.lv.

ZAAO aptur klientu
apkalpošanu klātienē:
noteiktas izmaiņas atsevišķu
pakalpojumu sniegšanā
SIA „ZAAO”, ņemot vērā valstī
izsludināto ārkārtējo situāciju,
lai ierobežotu vīrusa „Covid-19”
izplatību, informē:
No 16. marta EKO laukumos-birojos un EKO laukumos ir iespēja
nodot pārstrādei to iepakojumu,
kas nav saistīts ar naudas iekasēšanu. EKO laukumos-birojos
netiks slēgti līgumi klātienē. Sadzīves atkritumu konteineru tuk-

šošana notiks pēc plānotā grafika.
Tiek pārtraukta pakalpojumu
sniegšana klātienē ar klientu viņa
mājvietā vai birojā, kā arī makulatūras, kastu satura vai nolietotās
elektrotehnikas savākšana birojos.
Saziņa darba dienās, darba laikā pa tālruni 64281250 un e-pastu
zaao@zaao.lv.
Vēlam visiem labu veselību un
atbildīgu rīcību!

Jāveido viena,
spēcīga vidusskola

Saulkrastu novada dome
izsaka līdzjūtību aizsaulē
aizgājušo tuviniekiem.
Mūžībā aizgājuši:
Dace Kaņepe
(09.10.1984.–02.02.2020.);
Viļums Jaņevičs
(27.01.1930.–06.02.2020.);
Elga Daktere
(17.09.1931.–08.02.2020.);
Jānis Bude
(10.06.1964.–17.02.2020.);
Larisa Volkova
(30.12.1950. –17.02.2020.);
Ausma Vaira Minkeviča
(19.07.1929.–21.02.2020.);
Ilona Rijniece
(07.06.1938.–22.02.2020.);
Rode Lidija Zihmane
(03.08.1925.–25.02.2020.);
Laila Ozola
(16.05.1940.–25.02.2020.).

„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”.

Šogad Saulkrastu vidusskolā
jau vairāki vietēji un
starptautiski projekti
Ivonna Ungure,
Saulkrastu vidusskolas pedagoģe un
bibliotekāre

Projektu metode ir viens no
produktīvākajiem pieredzes un
atziņu gūšanas instrumentiem,
ko aktīvi izmanto arī
Saulkrastu vidusskolā.

Atgādinājums
25. martā, Komunistiskā
genocīda upuru
piemiņas dienā,
Latvijas valsts karogs
paceļams
sēru noformējumā.

Šogad Pirmās Lieldienas 12. aprīlī. Saulkrastu novada dome
visiem vēl mierīgu šo laiku, pavadot sev tuvāko un ģimenes
lokā! Foto: Daina Vārpiņa

Nākotnē gaidāma Saulkrastu vidusskolas un Zvejniekciema vidusskolas
reorganizācija, sekmējot plašāku izglītības programmu klāsta
piedāvājumu un visu veidu resursu efektīvāku izmantošanu.
Foto: No Saulkrastu vidusskolas arhīva
 2. lpp.
redzīgi – tas nekādi nav iedzīvotāju interesēs. Straujais skolēnu
skaita samazinājums pēc 9. klases
ir pietiekami aktuāla norāde jau
vismaz 10 gadus uz to, ka līdz šim
nav veikti nepieciešamie darbi izglītības kvalitātes uzlabošanai.
Saulkrastu novada izglītības ie
stāžu reorganizācija nepieciešama, lai sekmētu plašāku izglītības
programmu piedāvājumu un visu
resursu efektīvāku izmantošanu
izglītības kvalitātes paaugstināšanas atbalstam. Novadā dzīvo dažādi bērni ar dažādām prasmēm,

spējām un veselības stāvokli, tādēļ
papildus noteikti būtu nepieciešams veidot izglītības programmas
ar citu pieeju mācīšanai, vienlaikus
ļaujot bērnam attīstīties un saņemt
vajadzīgo izglītību. Tepat, netālu
ir pietiekami daudz labi piemēri,
kad privātās izglītības iestādes individuāli un radoši sniedz skolēnam iespēju attīstīties tieši viņam
piemērotā veidā,” ir pārliecināts
domes priekšsēdētājs Normunds
Līcis, „tādēļ mēs nevaram stāvēt uz
vietas: ir jāiet laikam līdzi, jo kvalitatīvas izglītības nodrošināšana ir
novada attīstības stūrakmens.”

Saulkrastu Klientu apkalpošanas centrs
Raiņa ielā 8 slēgts saistībā ar valstī izsludināto
ārkārtas situāciju „COVID-19” vīrusa dēļ
Aicinām izmantot e-pakalpojumus portālā www.latvija.lv.
Valsts ieņēmumu dienesta sniegtos pakalpojumus aicinām pieteikt EDS
elektroniskajā sistēmā www.eds.gov.lv.
Sazināties ar Saulkrastu Klientu apkalpošanas centru ir iespējams telefoniski: mob. tālr. 25767651, tālr. 67142530, 67951250
vai rakstot uz e-pastu pasts@saulkrasti.lv.

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.

Jaunāko klašu skolēni mēnesi
eksperimentēja: labākā projekta „Sulu strīds” autori – 2.a klases skolēni Gustavs Grāvītis un
Amanda Dubovska – no konkursa
„Skolēni eksperimentē 2020” atgriezās ar atzinību. Kļūstot aktuālai sociālās atbildības tēmai,
8. klases „Nulles atkritumu konceptu” apguva poligonā „Urda”,
Daibē, kur jaunieši darbojās
praktiskā nodarbībā atkritumu
apsaimniekošanas jomas speciālistu vadībā. Saulkrastu un Pumpuru vidusskolas 9. klašu jaunieši
piedalījās eTwinning sadarbības

projektā „Saules ceļš no Mārtiņiem līdz Meteņiem”, ko realizēja
skolotājas Inese Ābola un Lilita
Rihtere Jaunatnes starptautiskās
programmu aģentūras aktivitātē
„Mentorings un projektu plānošana eTwinning skolās”.
10. klases skolēni O fonda īstenotā vēža profilakses projektā
„Apaļš kā pūpols” izveidoja spēli
„Izgulējies”, ar ko ieguva 1. vietu.
Februāra beigās no Rumānijas atgriezās 12. klases jaunieši ar skolotāju Marinu Skļaru, kuri turp bija
devušies jau trešajā skolēnu apmaiņas vizītē „Erasmus+” projektā „STEM for Innovation”. Šoreiz
viņu mērķis bija izpētīt pieredzi
un mācību metodes STEM jomas
priekšmetos, koncentrējoties uz
fiziku un ķīmiju. Jaunieši atgriezās ar secinājumiem, ka eksaktie
priekšmeti mēdz būt gan praktiski, gan radoši un interesanti, ja
saprot to jēgu un saskata iespējas
izmantošanai dzīvē.

Pašvaldības policija
aicina sakopt īpašumus
Normunds Alksnis,
Saulkrastu pašvaldības policija

Februārī Saulkrastu pašvaldības
policijā ir saņemti 48 izsaukumi.
Par dažādiem pārkāpumiem aizturētas 7 personas: 2 personas nodotas Valsts policijas Rīgas reģiona
pārvaldes Saulkrastu iecirkņa darbiniekiem turpmākām procesuālām darbībām, 2 – Valsts policijas
Galvenās kārtības policijas pārvaldes Satiksmes uzraudzības pārvaldes darbiniekiem turpmākām procesuālajām darbībām, 2 personas
nogādātas savā dzīvesvietā, 1 persona – nakts patversmē „Gaiziņš”.
Saulkrastu pašvaldības policija
februārī uzrakstījusi 39 administratīvā pārkāpuma protokolus: 23
protokolus par Ceļu satiksmes noteikumu neievērošanu, 2 – par ielu
un nekustamo īpašumu nosaukumu, ēku numuru vai nosaukumu
plākšņu, dzīvokļu numuru plākšņu izvietošanu Saulkrastu novadā
prasību pārkāpšanu, 5 protokolus
par nekustamo īpašumu uzturēšanu Saulkrastu novada teritorijā
prasību pārkāpšanu, 3 – par dzīvnieku turēšanas, labturības, izmantošanas un pārvadāšanas pra-

sību pārkāpšanu, 1 protokolu par
atstarojošu elementu nelietošanu,
pārvietojoties diennakts tumšajā
laikā, 3 – par alkoholisko dzērienu
vai citu apreibinošu vielu lietošanu sabiedriskās vietās un atrašanos sabiedriskās vietās reibumā,
2 protokolus par bērnu aprūpes
pienākumu nepildīšanu.
Par dažādiem pārkāpumiem izteikti 4 mutiski brīdinājumi. Uzsāktas 11 administratīvā pārkāpuma
lietvedības: 2 – par bērnu aprūpes
pienākumu nepildīšanu, 4 – par zemes apsaimniekošanas pasākumu
nepildīšanu un zāles nepļaušanu,
lai novērstu kūlas veidošanos, 4 –
par nekustamo īpašumu uzturēšanu Saulkrastu novada teritorijā prasību pārkāpšanu, 1 – par teritorijas
un apbūves noteikumu Saulkrastu
novadā prasību pārkāpšanu.
Saulkrastu pašvaldības policija
par nekustamo īpašumu uzturēšanu Saulkrastu novada teritorijā
prasību pārkāpšanu ir sākusi izsūtīt paziņojumu nekustamo īpašumu īpašniekam noteiktā laikā
sakopt nekustamo īpašumu, šādi
dodot iespēju novērst pārkāpumu
pirms administratīvās lietvedības
uzsākšanas.

