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Uzsākti atjaunošanas darbi
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Kā mācāmies mājās?
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Normunds Līcis: Krīzes laikā būsim stipri un vienoti!
Linda Liepiņa

Šobrīd pasaule pārdzīvo
ārkārtas krīzi. Lai noskaidrotu,
kā ārkārtējā situācija ietekmē
ikdienas darbu, Saulkrastu
nākotni un mērķus, uz sarunu
aicinājām domes priekšsēdētāju Normundu Līci.

– Ir pagājis vairāk
nekā gads, kopš esat
Saulkrastu novada domes
priekšsēdētājs. Kā Jūs
vērtējat līdzšinējo darbu?
N. Līcis: Darbs ir bijis sarežģīts,
bet auglīgs. Kopumā par būtiskāko es uzskatu pašvaldības budžeta
pārveidošanu laikā, kad kredīta līdzekļi vairs nebija pieejami: pieņēmām svarīgus lēmumus par domes
administrācijas restrukturizāciju,
sakārtojām darba organizāciju un
iekšējos dokumentus.
Tagad domes darbs ir caurskatāms, samazināta birokrātija, darbā pieņemti jauni, spējīgi un profesionāli darbinieki. Jaunas vēsmas
ienākušas kultūras pasākumu norisēs, ir dažādojusies sporta dzīve un
uzsākti vairāki pilsētvides attīstības projekti.
Pagājušajā gadā vairāku lielo
projektu īstenošanu nācās atlikt,
jo valsts vairs neizsniedza kredītus, taču, optimizējot administrācijas izmaksas, esam spējuši rast
līdzekļus remontdarbiem sporta
centrā un slimnīcā, bet bērnudārzā izveidots jauns rotaļu un sporta
laukums ar mūsdienīgu segumu.
Izbūvēta arī jauna ietve Raiņa ielā,
pārbūvēta Bīriņu iela, atjaunots segums un uzlabota satiksmes drošī-

Normunds Līcis.
Foto: no privātā arhīva

ba A. Kalniņa ielā, kāpās izbūvētas
jaunas laipas un izremontētas pašreizējās, un veikti citi darbi.
Es lepojos, ka mums visiem kopā
aktīvā un saliedētā darbā ir izdevies panākt, ka Saulkrastiem arī pēc
novadu reformas būs savs novads.
Rūpēs par vidi pieņēmām lēmumu
atcelt 2016. gada domes lēmumu
par sašķidrinātās gāzes būvniecību
mūsu piejūrā. Jā, es vienmēr esmu
atbalstījis attīstību, investīciju piesaisti pilsētai, tādēļ gāzes projekts
mums būtu interesants, īpaši, ja at-

tīstītāji plānotu gazificēt Saulkrastus. Tomēr šobrīd notiekošais rada
bažas, ka ir apdraudēta ekoloģija,
tādēļ atsaucāmies iedzīvotāju iniciatīvai, turklāt tas neattiecas tikai uz šodienu – mēs vēlamies, lai
Saulkrastos būtu skaisti un droši arī
pēc 5 un 50 gadiem. Un jūra ir mūsu
galvenā bagātība, tādēļ tā ir īpaši
jāsargā.
Nozīmīgi, ka esam spējuši atrast veidus, kā lielu daļu saimniecisko darbu pilsētā nodot vietējam
„Saulkrastu komunālservisam”. Tas
ļaus komunālservisam no nīkuļojoša uzņēmuma pakāpeniski kļūt
konkurētspējīgam, bet pakalpojumiem – kvalitatīvākiem, kā arī risināt problēmsituācijas operatīvāk.

– Kā situāciju novadā
ietekmēs valstī noteiktais
ārkārtas stāvoklis vīrusa
„COVID-19” izplatības dēļ?
N. Līcis: Neviens nespēj prognozēt, cik ilga būs ārkārtas situācija,
tādēļ sabiedrībai šajā laikā jābūt
īpaši saliedētai un vienotai. Tikko
esam nosvinējuši Lieldienas – svētkus, kad gan daba, gan kristīgās un
latviskās tradīcijas un simboli pauž:
katra ziema reiz beidzas, un viss at-

„Ir būtiski saprast, ka darbs var būt labs un auglīgs,
ja tajā piedalās visa komanda. Es priecājos par
katru ieteikumu, konstruktīvu kritiku un vienmēr
esmu bijis pieejams un atvērts komunikācijai
ar novada iedzīvotājiem. Protams, tas varbūt ir
ierobežojis laiku manai ģimenei un draugiem, bet
es uzskatu, ka tikai pašaizliedzīgi strādājot, varam
sasniegt rezultātu.”

kal atdzimst no jauna. Cik ātri spēsim tikt galā ar vīrusu un atjaunot
ekonomiku, lielākoties ir atkarīgs
no mums visiem. Tagad galvenais
būt disciplinētiem un atbildīgiem,
saglabāt cilvēcību un pacietību, pēc
iespējas palīdzot tiem, kam klājas
grūtāk. Pēc manām domām, lielākie darbi vēl ir priekšā. Visi spēki
būs jāvelta tam, lai mūsu novads no
krīzes iznāktu ekonomiski stiprāks.
Par to jādomā jau tagad. Vispirms
Saulkrastu domei un tās deputātiem jāstrādā vienoti un saliedēti.
Visas domas un idejas, visa enerģija
jāvelta vienam mērķim – novada
iedzīvotāju drošībai un labklājībai.
Tagad nav piemērots brīdis politiskiem vai citiem strīdiem.
Šobrīd domes darbs turpinās –
ar dažādiem digitālajiem risinājumiem attālināti tiek organizētas
gan domes sēdes, gan saziņa ar iedzīvotājiem. Pašvaldība sadarbībā
ar Sociālo dienestu sniedz atbalstu
krīzes situācijā nonākušajām ģimenēm, kā arī izrāda pretimnākšanu
novada komersantiem, piešķirot
viņiem nomas maksas atvieglojumus, taču vienlaikus jāievēro valsts
noteiktie ierobežojumi un kritēriji,
kas arvien tiek papildināti.
Vislielākais šī brīža izaicinājums ir neziņa. Mums nav skaidrs,
kādi būs pašvaldības budžeta ieņēmumi, kādas būs valsts iespējas
kompensēt pašvaldībām budžetu
samazinājumu. Šobrīd mēs nogaidām, lai saprastu, cik cieši nāksies
„savilkt jostas” un kādi lēmumi būs
jāpieņem. Esam izveidojuši krīzes
vadības darba grupu, kura uzrauga
iestāžu tēriņus krīzes laikā, turklāt
meklējam veidus, kā ietaupīt un

strādājam pie iespējamajiem budžeta samazināšanas variantiem.
Kamēr nenotiek pats ļaunākais, mēs
turpinām darbu pie iesākto projektu pabeigšanas, aktuālākie šobrīd
ir: Upes ielas un Jūras prospekta
būvniecības pabeigšana, Saulkrastu
slimnīcas dienas stacionāra renovācija un jauna lifta izbūve, kā arī apgaismojuma atjaunošana Celtnieku
un Draudzības ielu rajonā, Baltijas
ielas pārbūve, estrādes renovācija,
gājēju pārejas izbūve pār Ainažu
ielu, pie Saulkrastu vidusskolas.

– Kādi ir pašvaldības

izaicinājumi ikdienas darbā?
N. Līcis: Es gribētu teikt, ka katrā
jomā ir iekavējušies darbi, kas atlikti gadu no gada. Ļoti labi saprotu
iedzīvotājus, kuri gadiem, pat gadu
desmitiem ir gaidījuši uzlabojumus infrastruktūrā savā apkaimē
un ļoti cerēja, ka līdz ar pašvaldības vadības maiņu viss tiks izdarīts
un uzreiz. Tomēr jāņem vērā, ka no
2019. gada maija pašvaldībām kredīti attīstības projektiem nav pieejami. Tomēr mums ir izdevies uzsākt gan jaunus projektus, gan arī
pamazām risināt atliktos jautājumus. Jāatzīst, ne katrs jauninājums
uzreiz tiek pieņemts – sākumā bieži vien ir pretestība, kas, protams,
ir liels enerģijas un laika patēriņš,
tādēļ būtiskais dažreiz tiek atlikts
un īstenots vēlāk.
Viens no izaicinājumiem ikdienā – sakārtota pilsētvide. Lai
šo mērķi īstenotu, mēs šogad uzsākām uzlabošanas darbus vides
pieejamībai ietvēm – mazinām
līmeņu starpības starp ietvi un
ielu. Atbilstoši drošības prasībām
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Saulkrastos veikti ielu un ceļu
apgaismojuma atjaunošanas darbi
Raimonda Kosmane, 		
SIA „Saulkrastu komunālserviss”
valdes locekle

SIA „Saulkrastu komunālserviss” ar 2020. gada 13. janvāri
uzsāka Saulkrastu novada ielu
un ceļu apgaismojuma uzturēšanas darbus.
SIA „Saulkrastu komunālserviss”
apzinās, ka ir darbi, kuru rezultātus iedzīvotāji uzreiz nevar pama-

nīt, taču, lai apgaismojums būtu
redzams, tā tehniskais stāvoklis ir
jānovērtē, jāapseko un jāsakārto
atbilstoši mūsdienu prasībām.
Šajā laikā ir apsekots 351 apgaismes stabs (saremontēti 70 stabi),
46 apgaismes iekārtas (saremontētas 26) un 106 apgaismes armatūras; ir nomainītas 66 apgaismes
lampas, novērsti 50 apgaismes bojājumi, veiktas pārbaudes un profilaktiskais remonts 41 apgaismes
starpposmu drošinātājam. Pār-

baudot ceļu un ielu apgaismojuma infrastruktūras darbus, par
tehniski visneatbilstošākajiem
tika atzīti gājēju pāreju apgaismojuma stabi Rīgas un Murjāņu ielu
krustojumā, Ainažu un Bīriņu ielu
krustojumā, Tallinas un Ostas ielu
krustojumā un Tallinas un Atpūtas ielu krustojumā.
Lai nodrošinātu gājēju veselības
aizsardzību un dzīvības drošību,
SIA „Saulkrastu komunālserviss”
ir nomainījis šo gājēju pāreju ap-

Jaunais gājēju pārejas apgaismojums Zvejniekciemā.
Foto: no SIA „Saulkrastu komunālserviss” arhīva

gaismojuma stabus un izbūvējis
mūsdienīgu un atbilstošu apgaismojumu (skat. foto). Šobrīd darbi

ir pabeigti un jaunie apgaismojuma stabi var sākt darboties, lai
sargātu gājēju drošību.
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ir izbūvēti gājēju pāreju apgaismojumi, un tiks izbūvēta gājēju
pāreja pie Pēterupes baznīcas, bet
pārģērbšanās kabīnes pludmalē un
tirdzniecības galdi centrā tiks veidoti vienotā stilā. Pirmo reizi esam
uzsākuši īstenot grantu programmu daudzdzīvokļu māju pagalmu
sakārtošanai. Lai nebūtu sagāzušos
žogu un aizaugušu, atkritumiem
piemētātu teritoriju, esmu uzdevis
pašvaldības policijai pastiprināti
kontrolēt īpašumu sakārtošanu.
Vairākiem graustu īpašumiem tiks
piemērots paaugstinātais nekustamā īpašuma nodoklis. Tādēļ, lai
izvairītos no nepatīkamām situācijām, es lūdzu iedzīvotājus pašiem
iespējami ātri sakopt savus īpašumus. Mēs plānojam izvietot slepenās kameras mežu piesārņotāju
pārkāpumu fiksēšanai un vietās,
kurās pulcējas alkohola lietotāji.
Lai arī man ir konceptuāla vīzija
par Saulkrastu novada pilsētvidi,
kopā ar speciālistiem ir jāveido noteikti projekti un jāizstrādā to detaļas. Tas nozīmē nemitīgu darbu,
kam obligāti jābūt pēctecīgam.

Ikdienas jautājumu lokā arī dārzkopības ciemi. Ir daudz jāstrādā pie
dārzkopības ciemu infrastruktūras
sakārtošanas, veloceliņiem, ietvēm
uz šiem ciemiem, komunikācijām,
ūdens grāvjiem, kā arī jāveic citi
aktuāli plānošanas darbi. Mēs vēlamies, lai arī šejienes iedzīvotāji jūt,
ka pilsētai konkrētā teritorija ir droša dzīvošanai un tiek apsaimniekota. Ciemos aizvien palielinās pastāvīgo iedzīvotāju skaits, un mums
jānodrošina atbilstoši pakalpojumi.
Šogad plānojam projektēt apgaismojumu Rožu bulvārī, ko paredzēts
izbūvēt nākamgad.
Saulkrasti kā kūrortpilsēta. Ņemot vērā, ka Saulkrasti kā pilsēta ir
„izstiepta”, mērķtiecīgi pilnveidojam centra kūrorta teritoriju – loku,
ko ietver Alfrēda Kalniņa, Raiņa iela
un jūra vai teritorija starp Ķīšupi un
Pēterupi, ar administratīvo centru
līdzās. Vēlos, lai iedzīvotājiem tepat
būtu pieejamas arī atpūtas iespējas
un, kā jau centrā – attīstīta uzņēmējdarbība. Šajā teritorijā tiks apvienoti
pakalpojumu objekti ar dažādām
atpūtas iespējām, kafejnīcas, viesnīcas. Pēc dzelzceļa peronu rekons-

Pašvaldība aicina iesniegt pieteikumus
nevalstisko organizāciju projektu konkursam

Saulkrastu novada dome aicina
iesniegt pieteikumus nevalstisko
organizāciju (NVO) projektu
konkursā. Projektu pieteikumus
drīkst iesniegt Saulkrastu novada
teritorijā reģistrētas NVO.
Projekta pieteicējs drīkst iesniegt vienu projekta
pieteikumu. Projektu konkursa mērķi:
�
�
�
�
�

stiprināt un veidot pilsonisko sabiedrību;
veicināt vides aizsardzību un teritorijas labiekārtošanu;
atbalstīt mūžizglītību;
veicināt Saulkrastu novada atpazīstamību;
biedrības pamatlīdzekļu iegādei vai uzlabošanai, lai nodrošinātu
biedrības statūtos noteikto darbības mērķu īstenošanu;
� atbalstīt sabiedrības rīkotus kultūras un sporta pasākumus;
� veselīga dzīvesveida veicināšana.
Projektu aktivitāšu īstenošanas termiņš ir līdz 2020. gada 30. novembrim.
Projekta aktivitātēm jānotiek Saulkrastu novada teritorijā.
Projektā pieprasītā līdzfinansējuma apmērs nedrīkst būt lielāks par
2000 eiro, nepārsniedzot 95% no projekta kopējām izmaksām.

Projektu konkursa nolikums un pieteikuma veidlapa
ir pieejama pašvaldības mājaslapā www.saulkrasti.lv, sadaļā
„Pašvaldība”/„Dokumenti”/„Nolikumi”.
Projekta pieteikuma oriģināls līdz 2020. gada 31. maijam
vienā eksemplārā jāiesniedz personiski Klientu apkalpošanas centrā,
jānosūta elektroniski uz e-pastu pasts@saulkrasti.lv vai pa pastu uz
adresi: Saulkrastu novada domei Raiņa ielā 8, Saulkrastos, LV-2160.
Konsultācijas par projektu pieteikumu sagatavošanu un projektu
ideju atbilstību konkursa nolikuma prasībām sniedz pašvaldības
Novada attīstības nodaļa pa tālruni 67142515 vai 28322033.

Paziņojums par izsoli
Saulkrastu novada dome pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli
pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu – neapbūvētu zemesgabalu
Smilšu iela 10A, Saulkrasti, Saulkrastu nov., kadastra Nr. 8013 002 0494,
1894 m2 platībā, nosacītā cena – 23000,00 EUR, nodrošinājuma nauda –
2300,00 EUR.
Izsole notiks 2020. gada 15. maijā plkst. 10.00 Saulkrastu novada
pašvaldības ēkā, otrā stāva zālē Raiņa ielā 8, Saulkrastos.
Izsoles dalībnieki reģistrējas izsolei Saulkrastu novada domē (100. kabinetā)
Raiņa ielā 8, Saulkrastos ne vēlāk kā līdz 2020. gada 15. maija plkst. 9.45.
Nodrošinājuma naudu iemaksāt Saulkrastu novada domes,
reģ. Nr. 90000068680, bankas kontā Nr. LV78UNLA0050008528948,
kas atvērts AS „SEB banka”, līdz reģistrācijai izsolei. Nodrošinājums
uzskatāms par iesniegtu, ja attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta
norādītajā bankas kontā.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties www.saulkrasti.lv, informatīvais
tālrunis 67142518.

trukcijas un jauno vilcienu iegādes
Saulkrastos no Rīgas būs iespējams
nokļūt 40 minūtēs. Šobrīd notiek
darbs kopā ar skolu jauniešiem par
velotrases un bērnu rotaļu laukuma
izveidi Mežaparkā. Protams, šī projekta virzību noteiks iepriekš minētās ekonomiskās iespējas saistībā ar
ārkārtas situāciju valstī.
Par atsevišķiem centriem mēs
gribam arī veidot Baltās kāpas teritoriju, Pabažu centru ar izeju uz
jūru un Zvejniekciemu ar ostu.
Esam ieinteresēti, lai ostas teritorija
kļūtu ne tikai par vietu ražošanai un
zvejniecībai, bet arī magnētu, kas
viesos rosinātu interesi apmeklēt
Zvejniekciemu, lai daļa ostas teritorijas būtu publiski pieejama. Pēc
būvdarbu pabeigšanas gar Aģes upi
plānots rīkot Ostas svētkus, lai izrādītu iedzīvotājiem ostas teritoriju
un to, kā notiek ražošana un darbība ostā, bet vakarā baudītu zivis un
līksmotos zaļumballē pie kultūras
nama.

– Kādi ir būtiskākie nākotnes
izaicinājumi?
Izglītība. Pēc manām domām, ir
nepieciešams veidot vienu spēcīgu

izglītības iestādi, koncentrējot visus
finanšu līdzekļus, iesaistot labākos
pedagogus, lai ieguvēji būtu novada
jaunieši un skola – konkurētspējīga
arī reģionā. Lai īstenotu šo ieceri,
aprīļa beigās darbu uzsāks jaunais
izglītības darba speciālists, bet mirklī, kad būs skaidras jaunā novada
robežas, organizēsim novada izglītības reformu.
Ja novads grib piesaistīt jaunās
ģimenes, kuras maksās nodokļus,
tieši kvalitatīvas izglītības pieejamība ir svarīgs faktors šādu iedzīvotāju piesaistei. Daudzas pašvaldības
pie tā ir strādājušas gadiem, un šis
darbs ir vainagojies ar labiem rezultātiem. Es uzskatu, ka arī mums
pret šiem jautājumiem jāattiecas
konstruktīvi, jo šajā skolā mācīsies
nevis deputāti, bet skolēni, kuri ar
iegūtajām zināšanām mūsu iestādē
un saviem sasniegumiem popularizēs mūsu novadu pasaulē.
Novadu reforma. Novadu reformas rezultātu mēs spēsim novērtēt vien pēc vairākiem gadiem.
Tomēr, domājot par Saulkrastu
jaunveidojamo novadu jau tagad,
esam uzsākuši plānošanas darbus,

lai saprastu, kā efektīvāk pārvaldīt
jauno novadu, kādiem saimnieciskajiem un sociālajiem jautājumiem
nepieciešams pievērsties vispirms
un kādiem pēc viena vai diviem gadiem. Liels izaicinājums būs iegūt
iedzīvotāju uzticību no pievienotajām teritorijām, tomēr es esmu
pārliecināts, ka ar saprātīgu pieeju
panāksim atbalstu. Mēs taču tepat
vien visi kopā esam – darbā, atpūtā,
svētkos!
Ir būtiski saprast, ka darbs var
būt labs un auglīgs, ja tajā piedalās visa komanda. Es priecājos
par katru ieteikumu, konstruktīvu kritiku un vienmēr esmu bijis
pieejams un atvērts komunikācijai
ar novada iedzīvotājiem. Protams,
tas varbūt ir ierobežojis laiku manai ģimenei un draugiem, bet es
uzskatu, ka tikai pašaizliedzīgi
strādājot, varam sasniegt rezultātu.
Es gribētu pateikties visiem novada iedzīvotājiem, pašvaldības
darbiniekiem un policijai, kas šajā
ārkārtas situācijā pilda savus pienākumus un rūpīgi ievēro valdības noteiktos drošības pasākumus. Sargiet
sevi un savus tuvākos!

Pašvaldība aicina iesniegt projektu pieteikumus
„Biznesa ideju konkursam komercdarbības
uzsākšanai Saulkrastu novadā”
Saulkrastu novada dome aicina
iesniegt pieteikumus konkursam
„Biznesa ideju konkurss
komercdarbības uzsākšanai
Saulkrastu novadā”.
Konkursa pieteikumu drīkst
iesniegt fiziska persona, kura apņemas nodibināt un reģistrēt Komercreģistrā komersantu (reģistrēt
saimniecisko darbību) un uzsākt

komercdarbību Saulkrastu novadā.
Konkursā Saulkrastu novada dome
atbalstīs vienu uzvarētāju, kuram
piešķirs grantu – 2000 eiro.
Projektu konkursa nolikums
un pieteikuma veidlapa ir pieejama pašvaldības mājaslapā
www.saulkrasti.lv, sadaļā „Pašvaldība”/„Dokumenti”/„Nolikumi”.
Projekta pieteikuma oriģināls
līdz 2020. gada 1. maijam vienā

eksemplārā jāiesniedz personīgi
Saulkrastu novada domē vai jānosūta pa pastu uz adresi: Saulkrastu novada domei Raiņa ielā 8,
Saulkrastos, LV-2160.
Konsultācijas par projektu pieteikumu sagatavošanu un projektu
ideju atbilstību konkursa nolikuma
prasībām sniedz pašvaldības Novada attīstības nodaļa pa tālruni
67142515 vai 28322033.

Par pieslēgšanos centralizētajiem
kanalizācijas tīkliem
Raimonda Kosmane, SIA „Saulkrastu
komunālserviss” valdes locekle

Darbības programmā „Izaugsme un nodarbinātība” ar
5.3.1. specifiskā atbalsta mērķi
„Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas
pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanas iespējas”
SIA „Saulkrastu komunālserviss” 2017. gada 27. septembrī
noslēdza līgumu ar personu
apvienību „WESEMANN –
Edrija – Būvmeistars” par
projekta Nr. 5.3.1.0/17/I/019
„Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Saulkrastos,
II kārta” īstenošanu. Programmā
plānots 75,13% Eiropas Savienības (ES) Kohēzijas fonda
līdzfinansējums centralizēto
kanalizācijas tīklu būvniecībai.
Šīs programmas specifiskā atbalsta mērķis ir attīstīt sabiedrisko
ūdenssaimniecības pakalpojumu
izmantošanu, uzlabot to pieejamību un kvalitāti, nodrošinot kvalitatīvu dzīves vidi, samazināt vides
piesārņojumu un ūdenstilpju eitrofikāciju un veicināt ES direktīvu
prasību izpildi ūdenssaimniecībā.

Šobrīd šī projekta īstenošana
ļauj pieslēgties centralizētajiem
kanalizācijas un ūdens tīkliem I,
II, IV un V posmā.
I posmā ir izbūvēti centralizētās kanalizācijas sistēmas tīkli un
pievadi 33 īpašumiem Amatnieku,
Zvaigžņu, Jomas, Jaunajā un Liepu
ielā, kā arī centralizētā ūdensvada
sistēmas tīkli un pievadi 8 īpašumiem Liepu ielā.
II posmā ir izbūvēti centralizētās kanalizācijas sistēmas tīkli un
pievadi 124 īpašumiem Melnsila,
Laimdotas, Bebru, Rītupes, Irbenāju, Duntes, Upes, Pērļu ielā un
Meža un Jūras prospektā, kā arī
centralizētā ūdensvada sistēmas
tīkli un pievadi 65 īpašumiem
Melnsila, Irbenāju, Upes ielā un Jūras prospektā.
IV posmā ir izbūvēti centralizētās kanalizācijas sistēmas tīkli
un pievadi 127 īpašumiem Kadiķu, Kaijas, Lašu–Rīgas, Mednieku, Skuju, Pabažu, Kāpu (posmā
no Baltās kāpas līdz Inčupei),
Inčupes, Miera, Rīgas ielā, kā arī
centralizētā ūdensvada sistēmas
tīkli un pievadi 59 īpašumiem
Pabažu, Tīklu, Inčupes, Kāpu
ielā (posmā no Baltās kāpas līdz
Inčupei).

V posmā ir izbūvēti centralizētās kanalizācijas sistēmas tīkli
un pievadi 32 īpašumiem Dīķu,
Palejas, Avotu un Nometņu ielā,
kā arī centralizētā ūdensvada
sistēmas tīkli un pievadi 17 īpašumiem Palejas ielā.
Lai varētu pieslēgties jaunizbūvētajiem, centralizētajiem kanalizācijas un ūdensapgādes tīkliem,
SIA „Saulkrastu komunālserviss”
aicina nekustamā īpašuma īpašniekus, kuru mājsaimniecības atrodas
iepriekš norādītajās ielās un kuri
līdz šim vēl nav vērsušies ar iesniegumiem SIA „Saulkrastu komunālserviss”, to izdarīt.
Būvdarbu izmaksas par pieslēgšanos centralizētajiem ūdensapgādes un/vai kanalizācijas tīkliem
būs atkarīgas no pieslēguma ierīkošanas vietas īpašumā, centralizēto tīklu atrašanās vietas uz ielas
un apkārtnes reljefa. Pieslēdzot
īpašumu kanalizācijas tīkliem, papildu izmaksas var radīt arī tas, vai
plānotā kanalizācija būs pašteces
vai būs nepieciešams izbūvēt
spiedvadu.
Ja ir neskaidrības vai nepieciešama papildu informācija, lūgums
zvanīt SIA „Saulkrastu komunālserviss” pa tālruni 67951361.
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Gaidāmi jauni basketbola grozi un tiks atjaunots
grīdas segums Zvejniekciema vidusskolā
Inga Geistarde-Zaporožeca,
biedrības „Dimantu Akadēmija”
valdes locekle

Biedrība „Dimantu Akadēmija”
sadarbībā ar Saulkrastu novada
pašvaldību īsteno projektu,
kura laikā Zvejniekciema
vidusskolas sporta zālē jau
šogad tiks uzstādīti divi jauni
portatīvie basketbola grozi un
četri sānu grozi ar regulējamiem
augstumiem, turklāt pilnībā ir
atjaunots sporta zāles grīdas
virskārtas segums.
Uzstādot jaunus centrālos grozus
un četrus sānu grozus ar regulējamiem augstumiem, kā arī atjaunojot grīdas virskārtu, ir dota iespēja
trenēties un spēlēt basketbolu atbilstoši Starptautiskās basketbola
federācijas (FIBA) oficiālajiem noteikumiem un prasībām. Iepriekšējais līniju marķējums Zvejniekciema
vidusskolas sporta zālē ir tehniski
novecojis un neatbilst oficiālajām
prasībām, kā arī basketbola groziem nav regulējams augstums, kas
nepieciešams basketbola mācībās
bērniem līdz 12 gadiem. Turpmāk
skolas „Basketbols Saulkrastiem”
audzēkņi un citi sportisti apgūs
basketbola prasmes šī sporta veida
oficiālajiem noteikumiem atbilstošā infrastruktūrā. Ieguvēji būs arī
citu sporta veidu dalībnieki. Atjaunoto grīdas segumu treniņos būs

Attēlā: Saulkrastu „Basketbola skolas” audzēkņi.
Foto: Inga Geistarde-Zaporožeca

iespēja izmantot volejbola skolai,
futbolistiem un citiem sportistiem.
Grīdas segums ļaus Zvejniekciema
vidusskolas audzēkņiem mācīties
un trenēties droši un kvalitātes prasībām atbilstoši.
Vienlaikus tiks paplašināts Zvejniekciemā pieejamo sporta aktivitāšu loks, un viens no populārākajiem, sasniegumiem bagātākajiem

sporta veidiem – basketbols – būs
pieejams gan bērniem un jauniešiem, gan visiem Saulkrastu novada iedzīvotājiem.
Biedrība „Dimantu Akadēmija”
sadarbībā ar Saulkrastu sporta centru rīko basketbola treniņus kopš
2019. gada oktobra 2 vecuma grupās: 1.–3. klasei un 4.–7. klasei. Treniņus vada Anda Eibele, ilggadējā

Latvijas sieviešu basketbola valstsvienības un komandas „TTT Rīga”
spēlētāja. Basketbols Saulkrastiem
ir biedrības izveidots projekts ar
mērķi nodrošināt labus apstākļus
basketbola treniņiem Saulkrastu
novadā un veidot konkurētspējīgas
komandas, kuras varētu popularizēt
pilsētu gan Latvijā, gan plašāk.
Basketbola treniņi tiks atsākti

otrdien un piektdien no plkst. 16
līdz 18, līdzko tiks pieņemti atbilstoši normatīvie akti. Plašāka informācija par basketbola treniņiem
ir pieejama pa tālruni 26551211 vai
e-pastu inga@jsbl.lv.
Projekts„Sportazāles aprīkojuma
iegāde un sporta grīdas virskārtas
atjaunošana Zvejniekciema vidusskolā” (projekta Nr. 19-04-AL11A019.2201-000006)
tiek
īstenots saskaņā ar biedrības „Jūras
zeme” izstrādāto sabiedrības virzīto vietējās attīstības stratēģiju
2014.–2020. gadam Carnikavas un
Saulkrastu novadiem. Projektu līdzfinansē Eiropas Lauksaimniecības
fonds lauku attīstībai finansētās
Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam apakšpasākumā „Darbību īstenošana saskaņā
ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”. Projektu atbalsta Zemkopības ministrija, Lauku
atbalsta dienests un Saulkrastu
novada pašvaldība. Projekta kopīgās izmaksas ir 27142,77 eiro,
no tām publiskais finansējums –
15550,92 eiro.

Par spīti krīzei, Saulkrastu amatiermākslas kolektīvi turpina darbu
Ilze Jakuša-Kreituse, 		
Saulkrastu kultūras centra vadītāja

2020. gada 12. martā Saulkrastu novada dome pieņēma
lēmumu slēgt visas iestādes. Lai
gan amatiermākslas kolektīvu
mēģinājumi un darbs valstiski
netika aizliegts, tomēr Latvijas
Nacionālais kultūras centrs
aicināja visus kolektīvus izvērtēt
kopā būšanas nepieciešamību.
Ir skaidrs – kādu mirkli dzīve
vairs nebūs tāda kā agrāk, tomēr Saulkrastu radošie kolektīvi nemet plinti krūmos un aktīvi
turpina darboties – šoreiz katrs
no savām mājām.

Koris ANIMA attālināti vienojas kopīgā dziesmā.
Foto: no kora arhīva

Prieks, ka kolektīvi turpina īstenot savas radošās idejas un piepildīt 2020. gadam izvirzītos mērķus.
Saulkrastu jauktā kora ANIMA galvenais šī gada izaicinājums ir multimediāls mūziķu Kristapa Krievkalna un Kārļa Kazāka jaundarbu
cikls „Krastā saviļņots”, veidots īpaši mūsu korim. Cikla atskaņojums
paredzēts arī Saulkrastos, kultūras
namā „Zvejniekciems” 27. septembrī. Ideja par dziesmas apguvi, katram dziedātājam uzfilmējot savu
dziesmas izpildījumu mājas apstākļos, radās komponistam K. Krievkalnam.
„Šajā neierastajā laikā mēs nedrīkstam apstāties. Mums visiem
tagad ikdiena ir citāda, nekā ierasts.
Tieši tādēļ un lai nepazaudētu mūziķu un koristu kopīgo sajūtu, mums

visiem ir jāturpina mācīties, strādāt,
lai tad, kad dzīve iegriezīsies savās
ikdienišķajās „sliedēs”, mēs būtu
tam gatavi,” tā K. Krievkalns.
Tāpēc Saulkrastu koris ANIMA
turpina darbu ar mūsdienu tehnoloģiju iespējām un, galvenais, ar
savu radošumu un dziedošo spēku. Vienam no cikla skaņdarbiem
„Smiltis” jau 30. martā notika pirmatskaņojums TV3 rīta raidījumā
„900 sekundes”. Tiešsaistē klāt bija
kora diriģente un mākslinieciskā vadītāja Laura Leontjeva, kura
ar savu enerģiju turpina uzturēt
radošumu arī savos dziedātājos.
Skanot austiņās individuālam pavadījumam, koristi katrs strādāja
pie muzikālā materiāla, ierakstot
savu darbu, pārsūtot to vadītājiem
un tiešsaistē labojot kļūdas, līdz
skaņdarbs bija gatavs publiskajam

pirmatskaņojumam. Koris, apņēmības pilns, turpina savu attālināto darbu. Ciklu „Krastā saviļņots”
šogad plānots izdot arī CD.
Arī Saulkrastu jauktais koris
„Bangotne”, kurš plāno šogad piedalīties Vidzemes Dziesmu dienās
Valmierā, koncertā Sv. Pēterupes
baznīcā Saulkrastos un Lībekā
meistarklasē „Gospelis tautu mūzikā”, turpina dziesmu gatavošanu
tiešsaistē. Katrai balss grupai izveidots nošu, video un audio materiāls,
kas pārsūtīts koristiem, ar kuriem
pēcāk individuāli strādā kora diriģents Ēriks Kravalis un kormeistars
Haralds Lapiņš. Lai arī koru vadītāji
atzīst, ka ilgstoši šāds darbs ir apgrūtinošs, tomēr šajā smagajā mirklī
dziesma ir labākais veids, kā saglabāt možu garu, un, lai arī attālināti,
vienot saulkrastiešus dziesmā.

Radošus veidus daudzajās grūtībās meklē arī deju kolektīvi – jo
īpaši vidējās paaudzes kolektīvam
„Jūrdancis” problēmas sagādā gan
attālinātais darbs, gan bērnu mācīšanās šādā režīmā. Lielu darbu visi
Saulkrastu deju kolektīvi paveica
martā, kad festivālā „Sasala jūrīna”
piedalījās visu paaudžu dejotāji
no 25 kolektīviem. Pavasarī kolektīviem bija jāpiedalās skatēs un
maijā jādejo Pierīgas novadu deju
svētkos Baldonē. Protams, kopīgas sanākšanas trūkst visiem, bet
individuāli un pāros dejotāji turpina mācīties deju soļus, procesu
filmējot un atskaitoties vadītājai
Judītei Krūmiņai. Dažus no iedvesmojošiem video esam publicējuši arī Saulkrastu kultūras centra
Facebook kontā. Dejotāji turpina
apgūt arī jaunus soļus un kustības,

ko video gatavo J. Krūmiņa kopā ar
koncertmeistarēm Lailu Bāliņu un
Līgu Priedi.
Online deju apgūst arī mūsdienu
deju grupa FRACTUS, kura vēl martā intensīvi strādāja meistarklasēs,
lai sagatavotos Dziesmu un deju
svētku skatēm. Līdz pat pēdējām ziņām par XII Vispārējo Latvijas skolu
jaunatnes dziesmu un deju svētku
pārcelšanu uz 2021. gadu jaunieši
Whatsapp aplikācijā mācījās un individuāli strādāja ar vadītāju Sandru
Ozolu-Ozoliņu. Lai nezaudētu prasmes un iemaņas, aktīvs darbs šobrīd
notiek platformā Zoom. Pozitīvā optimismā deju soļos trenējas arī kolektīvs „Sandras kundzītes”, gaidot
drīzu atkalredzēšanos.
Kolektīvi savai darbībai izmanto arī videokonferenci – aprīlī
kopīgā mēģinājumā pēc individuālā darba vienosies koklētāju
ansamblis „Saule”, kuru vada Solveiga Ivanova.
Individuālu attālināto darbu īsteno arī senioru vokālais ansamblis
„Dzīle”, rokdarbu studija „Krustaines”, gleznotāju studija „Ultramarīns”, līnijdeju grupa „Sunbeach”,
kā arī mazo bērnu vokālā un deju
studija. Kolektīvu vadītāji meklē
radošus risinājumus, un tas viņiem
veiksmīgi izdodas. Ja kādam kolektīvu dalībniekam nepieciešama
tehniska palīdzība, – Saulkrastu
kultūras centrs ir gatavs atbalstīt!
Ceram uz drīzu atkalredzēšanos,
kopīgu sadziedāšanos, sadancošanos un radošu kopā būšanu!
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Saulkrastu novada domes
25. marta sēdes Nr. 11 lēmumi
Sēdē piedalās deputāti: N. Līcis,
L. Vaidere, S. Osīte, G. Lāčauniece,
S. Ozola-Ozoliņa, A. Dulpiņš, B. Veide, E. Grāvītis, O. Vanaga, A. Horsts,
A. Aparjode, A. Deniškāne, I. Veide.
Par zemes ierīcības projekta
apstiprināšanu, adreses
noteikšanu un lietošanas mērķa
noteikšanu (Ganību iela 15)
Par Saulkrastu novada
pašvaldības finansēto nevalstisko
organizāciju projektu konkursu1
1. Apstiprināt Saulkrastu novada
pašvaldības finansētā nevalstisko
organizāciju projektu konkursa
nolikumu. 2. Noteikt, ka projekta
iesniegšanas termiņš ir 2020. gada
31. maijs. 3. Noteikt projektu konkursam iesniegto projektu vērtēšanas komisiju šādā sastāvā: 3.1.
Komisijas priekšsēdētājs – sabiedrisko attiecību vadītāja Baiba Stjade; 3.2. Komisijas locekļi – Novada
attīstības nodaļas vadītāja M. Petruševica; 3.3. Būvvaldes arhitekts – Gints Pelčers. 4. Atbildīgais
par lēmuma izpildi – pašvaldības
izpilddirektors.
Par dalību Valsts zivju fonda
projektu konkursa pasākumā
1. Sagatavot un iesniegt projekta
pieteikumu „Tehnisko līdzekļu iegāde zivju resursu aizsardzības pasākumu nodrošināšanai Saulkrastu
novadā” valsts atbalsta saņemšanai
no Valsts zivju fonda finanšu līdzekļiem par kopējo summu 8103,95 eiro.
2. Noteikt pašvaldības līdzfinansējumu 2% apmērā no projekta kopējās
summas – 162,08 eiro.
Par zemes ierīcības projekta
apstiprināšanu, adreses
noteikšanu un lietošanas mērķa
noteikšanu (Liepu iela 13 un
Liepu iela 14A)

Par 2020. gada 29. janvāra
saistošo noteikumu Nr. SN 2/2020
„Grozījumi 2013. gada 24. aprīļa
saistošajos noteikumos Nr. 4 „Par
sociālās palīdzības pabalstiem
Saulkrastu novadā”” precizēšanu
1. Precizēt Saulkrastu novada domes saistošos noteikumus Nr. SN
2/2020 „Grozījumi 2013. gada
24. aprīļa saistošajos noteikumos
Nr. 4 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Saulkrastu novadā”” (pielikums). 2. Saistošos noteikumus
un to paskaidrojuma rakstu triju
darba dienu laikā pēc to parakstīšanas nosūtīt Vides aizsardzības
un reģionālās attīstības ministrijai.
3. Saistošie noteikumi stājas spēkā
likuma „Par pašvaldībām” 45. pantā noteiktā kārtībā. 4. Administratīvās nodaļas sabiedrisko attiecību
speciālistam publicēt precizētos saistošos noteikumus Nr. SN
2/2020 „Grozījumi 2013. gada
24. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 4 „Par sociālās palīdzības
pabalstiem Saulkrastu novadā””
pašvaldības izdevumā „Saulkrastu
Domes Ziņas”.
Par deleģēšanas līguma
slēgšanu ar SIA „Saulkrastu
komunālserviss”2
1. Apstiprināt deleģēšanas līguma
projektu saskaņā ar pielikumu.
2. Pilnvarot Saulkrastu novada
pašvaldības izpilddirektoru slēgt
deleģēšanas līgumu Saulkrastu
novada domes vārdā. 3. Administratīvajai nodaļai normatīvajos
aktos noteiktajā kārtībā nodrošināt deleģēšanas līguma nosūtīšanu VARAM, kā arī tā publikāciju
pašvaldības mājaslapā.
Par Saulkrastu novada pašvaldības ceļu un ielu fonda izlietošanu vidējā termiņa programmu
2020.–2022. gadam3

1. Apstiprināt Saulkrastu novada pašvaldības ceļu un ielu fonda
finansējuma izlietojumu 2020.–
2022. gadam (pielikumā). 2. Atbildīgais par lēmuma izpildi – pašvaldības izpilddirektors.
Par līdzekļu piešķiršanu skeitparka atjaunošanai Zvejniekciema
stadionā
1. Piešķirt finansējumu no līdzekļiem neparedzētajiem gadījumiem
11 500,00 eiro, lai apmaksātu jaunu skeitparka rampu iegādi.
Par Saulkrastu novada domes
krīzes vadības grupu
1. Izveidot krīzes vadības darba
grupu šādā sastāvā: 1.1. Darba
grupas vadītājs – Normunds Līcis,
domes priekšsēdētājs; 1.2. Darba
grupas locekļi – Aleksandrs Inārs
Zaharāns, domes izpilddirektors;
Jolanta Rudzīte, Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja; Gatis
Vīgants, Finanšu vadītājs; Mārīte
Petruševica, Novada attīstības nodaļas vadītāja; Jūlija Miranoviča,
Administratīvās nodaļas vadītāja.
2. Uzdot krīzes vadības grupai: 2.1.
Koordinēt un uzraudzīt saskaņotu Saulkrastu novada domes un
Saulkrastu novada domes iestāžu
darbu valstī izsludinātās ārkārtējās
situācijas laikā; 2.2. Pārskatīt plānotos Saulkrastu novada domes un
Saulkrastu novada domes iestāžu
izdevumus un prioritāri plānot tikai neatliekamos izdevumus, pārējos atliekot uz laiku, līdz valstī tiek
pārtraukts ārkārtējais stāvoklis;
2.3. Izlemt jautājumus par preventīvajiem un drošības pasākumiem,
lai mazinātu vīrusa „COVID-19”
izplatību Saulkrastu novada teritorijā; 2.4. Pieņemt citus lēmumus,
lai nodrošinātu Saulkrastu novada domes un tās iestāžu drošu un
nepārtrauktu darbību. 3. Atbildī-

gais par lēmuma izpildi – domes
priekšsēdētājs N. Līcis. 4. Lēmums
stājas spēkā 25.03.2020. un ir spēkā līdz brīdim, kamēr valstī ir izsludināts ārkārtējais stāvoklis.
Par nomas maksas
atvieglojumiem krīzes skartajiem
komersantiem
1. Krīzes skarto nozaru komersantiem, kuriem ir noslēgti (spēkā
esoši) nomas līgumi ar Saulkrastu
novada domi, samazināt nomas
maksu par 100%. Nomas maksas samazinājums neattiecas uz
patērētajiem pakalpojumiem –
elektroenerģiju, siltumenerģiju,
ūdensapgādi un citiem īpašuma
uzturēšanas pakalpojumiem. 2. Nomas maksas atvieglojumu 1. punktā norādītajā apmērā var saņemt
krīzes skartie komersanti, kuri ar
iesniegumu vēršas Saulkrastu novada domē uz laiku, kamēr ir spēkā
likums „Par valsts apdraudējuma
un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar „COVID-19” izplatību”. 3. Atbildīgie
par lēmuma izpildi – Saulkrastu
novada domes izpilddirektors un
Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja. 4. Saulkrastu novada
domes Administratīvajai nodaļai
nodrošināt šī lēmuma publicēšanu pašvaldības mājaslapā.

1. Apstiprināt saistošos noteikumus „Grozījumi Saulkrastu novada domes 2019. gada 9. augusta
saistošajos noteikumos Nr. SN
6/2019 „Saulkrastu novada pašvaldības nolikums”” (pielikums
Nr. 1). 2. Saistošos noteikumus
triju dienu laikā pēc parakstīšanas nosūtīt Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijai
zināšanai. 3. Saistošie noteikumi
stājas spēkā nākamajā dienā pēc
noteikumu parakstīšanas.
1
– „PAR” – 8 (L. Vaidere, O. Vanaga, S. Ozola-Ozoliņa, S. Osīte,
A. Horsts, N. Līcis, A. Deniškāne,
I. Veide), „PRET” – nav, „ATTURAS” – 5 (E. Grāvītis, A. Aparjode,
A. Dulpiņš, G. Lāčauniece, B. Veide).

– „PAR” – 11 (O. Vanaga, L. Vaidere, S. Ozola-Ozoliņa, A. Deniškāne,
G. Lāčauniece, B. Veide, E. Grāvītis, A. Dulpiņš, I. Veide, N. Līcis,
A. Aparjode), „PRET” – 2 (S. Osīte,
A. Horsts), „ATTURAS” – nav.
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– „PAR” – 12 (S. Osīte, I. Veide,
E. Grāvītis, O. Vanaga, A. Dulpiņš,
A. Deniškāne, L. Vaidere, S. OzolaOzoliņa, N. Līcis, B. Veide, G. Lāčauniece, A. Aparjode), „PRET” –
NAV, „ATTURAS” – 1 (A. Horsts).
3

Par saistošo noteikumu „Grozījumi
Saulkrastu novada domes
2019. gada 9. augusta saistošajos
noteikumos Nr. SN 6/2019
„Saulkrastu novada pašvaldības
nolikums”” apstiprināšanu

Pārējos lēmumos balsojums vienbalsīgs. Viss domes sēdes protokola teksts (ievērojot Vispārīgā datu
aizsardzības regulā noteikto) un
sēdes audioieraksts ir pieejams
Saulkrastu novada pašvaldības
mājaslapā www.saulkrasti.lv, sadaļā
„Domes sēdes”. Sēdes videoierakstu
ir iespējams noskatīties pašvaldības
YouTube kontā „Saulkrastu dome”.
Nākamā domes ikmēneša sēde notiks trešdien, 29. aprīlī, plkst. 14.00
Saulkrastu novada domē Raiņa
ielā 8.

liedzami, tieši sākumskolā īpaši
liela nozīme ir vecāku iesaistei un
atbalstam. Saulkrastu vidusskola
pēc pirmās attālināto mācību nedēļas veica plašu aptauju, lai dalītos pieredzē un pārdomās, kā arī
uzklausītu ieteikumus un idejas.
Paldies par milzīgo atsaucību un
aktivitāti visiem skolēniem un vecākiem!
Kādus labumus skolēni ir saskatījuši pirmajā attālināto mācību
nedēļā? Jaunākajām klasēm nav
tik agri jāceļas un ir iespēja paņemt
pārtraukumu jebkurā brīdī; nav
jākārto skolas soma; visu dienu ir
iespēja būt ar savu kaķi; nevar nokavēt stundas; ir klusums; patīk
čatot grupā ar skolotāju un klasesbiedriem. Vecāko klašu audzēkņiem
ir iespēja pašiem plānot savu laiku
un veicamos uzdevumus, kas ļauj
arī izgulēties; daži ir atklājuši savu
produktīvāko diennakts laiku, citiem tas ir no plkst. 24.00 līdz 4.00;
ir daudz vairāk komunikācijas ar
klasesbiedriem par mācību problēmām; tehnoloģijas ir iespējams iz-

mantot arī mācībām. Bet vecāki šajā
aizņemtībā saskata pozitīvu iespēju
bērniem gūt jaunu pieredzi, strādāt
katram savā tempā mierīgā gaisotnē, joprojām saņemt skolotāju palīdzību, ja ir neskaidrības, mācīties
patstāvību un plānot dienas darbus.
Ir vecāki, kuri pagājušo nedēļu vērtē
kā „ļoti daudz vērtīgi kopā pavadīta
laika”, kas nozīmē, ka šajos ārkārtas
apstākļos kopīgi darām vajadzīgu
darbu. Ir vecāki, kuri secinājuši: vecāks nav skolotājs; pedagogs ir apbrīnojama profesija; grūti mācīties
bez skolotājas.
Pietiek ar dažām šādām atziņām,
lai skolotājs justos novērtēts un vajadzīgs, lai ar sparu turpinātu meklēt un piedāvāt saviem skolēniem
un vecākiem šim brīdim atbilstošāko no mūsdienās pieejamajiem
daudzajiem mācību līdzekļiem,
idejām un metodēm. Skolotāji cenšas uzturēt nepārtrauktu saikni ar
katru bērnu un vienlaikus meklē
veidus, kā visiem saglabāt kopības
un piederības sajūtu klasei un skolai. Kopā mums izdosies!

Par zemes ierīcības projekta
apstiprināšanu, adreses
noteikšanu un lietošanas mērķa
noteikšanu adresē: Kāpu iela 10A,
Saulkrasti, Saulkrastu novads,
LV-2160

Šobrīd mācās visi!
Ivonna Ungure,		
Saulkrastu vidusskolas pedagoģe

Aizvadīts marts, ko grūti būtu
nodēvēt par kārtējo 2020. mācību gada mēnesi – drīzāk
ār-kārtējo. Pasaulē notiekošais
ļoti radikāli ir izmainījis dzīvi un
paradumus visur, arī izglītībā un
skolās.
Pēc pavasara brīvlaika arī
Saulkrastu vidusskolas audzēkņi
vairs neatgriezās gan sev un ģimenēm, gan pedagogiem ierastajā rutīnā, kad lielu dienas daļu bērni un
jaunieši pieraduši pavadīt piemērotā un organizētā, ar visu nepieciešamo aprīkotā mācību vidē, kurā visu
plāno, organizē, nodrošina un atbalsta tam sagatavots profesionāļu
kolektīvs, ieskaitot ēdināšanu, medmāsu, psihologu, logopēdu un sociālo pedagogu, kā arī dažādu interešu
pulciņu vadītājus un trenerus, kuri
turpināja darboties ar aktīvākajiem
un motivētākajiem audzēkņiem arī
ārpus mācību stundām.

Ko mēs visi bijām spiesti iemācīties pēc 12. marta lēmuma par
tradicionālā izglītošanās procesa
pāreju uz attālināto mācīšanos?
Skolotājiem tas nozīmēja nedēļas
laikā izveidot tālmācības skolu, lai
turpinātu mācības, neskatoties uz
joprojām pastāvošām neskaidrībām par turpmāko. Tādēļ jāmeklē
īslaicīgs vai ilgtspējīgs risinājums
šādām problēmām: vai mācību
gads tiks pagarināts vai pārtraukts,
lai mācības atsāktu pēc ārkārtas
stāvokļa atcelšanas? Kas notiks ar
centralizētajiem eksāmeniem? Pēc
kādiem kritērijiem 9. un 12. klašu
absolventi varēs turpināt savu tālākizglītību? Kur un kā attālināti un
vēl vairāk palīdzēt un atbalstīt skolēnus, kam mācīšanās un pašmotivācija sagādā grūtības? Brīvlaikā
pedagogiem nācās apgūt vēl vairāk
informācijas par tehnoloģijām, iespējām un metodēm, kā nodrošināt attālinātas mācības. Prieks, ka
lielākās izdevniecības, kultūras organizācijas un plašsaziņas līdzekļi
sniedza brīvpieeju tūkstošiem grā-

matu (ieskaitot mācību), simtiem
filmu, desmitiem izrāžu, izstāžu un
koncertu. Nu jau daudzi aktieri un
vienkārši interesenti lasa priekšā
grāmatas, muzicē, vingro utt. Lai
izmantotu vismaz daļu tā, pedagogiem ļoti kritiski jāatlasa materiāls,
jāpielāgo tas mācīšanās mērķiem un
konkrētu skolēnu vajadzībām, jāizveido metodika tēmas veiksmīgai
apguvei, ņemot vērā katra audzēkņa iespējas piekļūt šai informācijai,
saprast norādījumus un tehniskās
iespējas veikt uzdevumus.
Vecākiem šī ārkārtas situācija
varētu būt visgrūtākā, jo ierobežojumu dēļ katra skolas bērna mājas
kļuva par vecāku darbavietu (tiem,
kam ir attālināta darba iespējas
#PaliecMājās), skolu, darbnīcu,
laboratoriju, sporta zāli. Vecāki
labākajā gadījumā varēja vērot un
izdarīt secinājumus par savu bērnu ikdienas un mācīšanās paradumiem, citos gadījumos – vairāk vai
mazāk aktīvi iesaistīties mācību
vai mācīšanas procesā, gandrīz vai
kļūstot par mājskolotājiem. Neno-
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Krāsu mēnesis „Rūķītī” un dežūrgrupas izveide
Attālinātās mācības
Zvejniekciema vidusskolā
Aiga Vilde, metodiķe

PII „Rūķītis” turpina strādāt, jo
darbinieki ir gatavi pielāgoties
jaunajiem apstākļiem, ņemot
vērā ārkārtējo situāciju valstī.
Valda Tinkusa, 		
Zvejniekciema vidusskolas direktora
vietniece izglītības jomā

Esam noteikuši, ka skolas galvenā saziņas vietne ar skolēniem
un vecākiem ir skolvadības sistēma E-klase.lv, kurā pedagogi
atbilstoši izmainītajam stundu
sarakstam nosūta skolēniem
mācību materiālus vai norāda
mācību vietņu adreses, kurās
ieiet, nostiprinot, atkārtojot mācību vielu vai no jauna apgūstot
vienkāršu mācību materiālu.
Ja nepieciešams, vecākiem un
skolēniem ir iespēja saņemt
atbalsta personāla konsultāciju.
1.–3. klašu audzēkņiem no rīta
attālināti notiek 3 vai 4 stundas,
bet 4.–12. klasēm, pēc izglītības un
zinātnes ministres Ilgas Šuplinskas
ieteikuma, mācību viela jāapgūst
blokstundās. Šajā laikā skolēni var
konsultēties ar pedagogiem e-klasē
vai citā saziņas kanālā, savstarpēji
vienojoties. Mācību stundām skolotāji izvirza sasniedzamo rezultātu un iegūst atgriezenisko saiti no
audzēkņiem, formatīvo vērtējumu
par viņu darbiem izsakot ar motivējošiem komentāriem: „i” vai „ni”.
Esam rosinājuši skolotājus
kritiski izvērtēt uzdotā mācību
materiāla apjomu, ievērojot nosacījumu – mazāk ir efektīvāk. Pēc
pirmās attālināto mācību nedēļas
Zvejniekciema vidusskolā notika
pedagogu un vecāku aptauja. Tika
saņemtas 195 vecāku atbildes:
gandrīz 90% vecāku mūsu skolas
darbu novērtēja kā labi un teicami
organizētu, bet nepilni 80% norādīja, ka bērns vidēji dienā mācās
no 2 līdz 6 stundām. Liels paldies

vecākiem par atbalstu saviem bērniem un pedagogiem, kuri māca
skolēnus attālināti!
Ārkārtas situācijā attālināti notika arī Fizikas valsts 70. olimpiāde, kurā piedalījās 9. klases skolnieks Nikita Lavigins: „31. martā
plkst. 10.00 28 9. klases skolēniem
no visas Latvijas tiešsaistē bija
pieejami 13 fizikas uzdevumi, ko
trijās stundās vajadzēja izpildīt.
Uzdevumi man šķita diezgan vienkārši, taču gadījās arī kļūdīties.
Visi olimpiādes dalībnieki varēja
izmantot palīglīdzekļus, bet man
tie nebija tik ļoti nepieciešami.
Attālinātās olimpiādes ir kaut kas
jauns un interesants, bet es noteikti negribētu, lai arī turpmāk
tās notiktu attālināti.”
Arī Latvijas Skolēnu 44. zinātniskās pētniecības darbu konferences valsts posms šī gada
3. aprīlī pirmo reizi notika attālināti. Valsts posmam tika izvirzīti
478 labākie skolēnu zinātniskās
pētniecības darbi, un tos prezentēja 580 skolēni no 121 izglītības
iestādes. Valsts kārtā savu zinātniskās pētniecības darbu aizstāvēja 12. klases skolniece Samanta
Made Leimane, Socioloģijas sekcijas komisijai elektroniski iesūtot
plakātu un videoprezentāciju par
tematu „Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas izglītībā”, bet
pēc tam skolniece tiešsaistē piedalījās diskusijās ar trim socioloģijas
ekspertiem. S. M. Leimane ir gandarīta par paveikto, kā arī iespēju
tiešsaistē redzēt un noklausīties
citu valsts skolēnu paveikto. Valsts
kārtā iegūta 2. pakāpe, par ko tiek
piešķirti 75 papildu punkti iestājai
Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātē.

Marts „Rūķītī” iesākās ar lieliem
plāniem, pirmo nedēļu aizvadot
zaļās krāsās. Bērni, skolotāji, darbinieki un bērnu darbi bija zaļās
krāsas noskaņās.
Zilā nedēļa tika iesākta ar
8. marta sveicienu, jo pirmsskolas
vadītāja Jana Bukovska bija visiem
darbiniekiem sagādājusi pārsteigumu – kopīgu sanākšanu ar tasi
kafijas pie svētku kliņģera.
Grupa „Zīļuks” sāka viesoties
Pūčulēnu skolā. Bērniem ļoti patika apmeklēt bibliotēku, un sagādātos uzdevumus viņi pildīja ar lielu
interesi.
Turpmākās nedēļas bija plānots
pavadīt dzelteni un krāsaini tērptiem, bet „Rūķītis” līdz ar marta

Foto: no PII „Rūķītis” arhīva

trešo nedēļu sāka darboties dežūrrežīmā.
Šis ir liels pārmaiņu laiks ikviena dzīvē, tādēļ mūsu darbinieki aktīvi veido mācību materiālus un spēles, kā arī ik nedēļu

gatavo uzdevumus saviem rūķīšiem.
Sekot „Rūķīša” aktivitātēm ir
iespējams arī interneta vietnē Facebook.com, meklētājā ierakstot
vārdus „Saulkrastu PII „Rūķītis””.

Uzsākti atjaunošanas darbi Saulkrastu slimnīcā
Santa Ancāne, 			
Saulkrastu slimnīcas vadītāja

SIA „Saulkrastu slimnīca” īsteno
projektu „Veselības aprūpes infrastruktūras attīstība Saulkrastu slimnīcā” (projekta identifikācijas Nr. 9.3.2.0/18/I/021).
Projekts tiek īstenots Eiropas
Reģionālās attīstības fonda
trešās projektu atlases kārtā ar
9.3.2. specifisko atbalsta mērķi
„Uzlabot kvalitatīvu veselības
aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās
atstumtības un nabadzības
riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes
infrastruktūru”.

Saulkrastu slimnīcas dienas stacionārs remontdarbu laikā.
Foto: Pēteris Gertners

bus veiks būvniecības uzņēmums
SIA „FF”. Būvdarbus paredzēts
pabeigt šā gada jūnijā. Kopējā lī-

guma summa ir 145169,27 euro,
pašvaldības līdzfinansējums –
73961 euro.

Gada sākumā tika veikts iepirkums par atjaunošanas darbiem
dienas stacionāra telpās; šos dar-

Saulkrastu Tūrisma
un informācijas centrs
aicina uzņēmējus iesūtīt
informāciju!

Darbs Sporta centrā turpinās!

Lūdzam Saulkrastu novada
uzņēmējus vērst uzmanību
uz Saulkrastu Tūrisma
informācijas centra (TIC)
sniegtajiem bezmaksas
sadarbības piedāvājumiem!

Jau pirms ārkārtējā stāvokļa izsludināšanas tika noslēgts līgums
par jauna un moderna tablo iegādi, lai Sporta centra lielajā zālē
varētu kvalitatīvi rīkot dažādas
sporta spēles.
Drīz tiks uzstādīti arī jauni elektroniski vadāmi vārti sporta centra
teritorijā.
Par spīti sarežģītajiem apstākļiem, darbu attālināti turpina visi
sporta treneri, sūtot videouzdevumus saviem treniņu grupu audzēkņiem. Lai nodarbinātu Sporta centra darbiniekus atbilstoši
izsludinātajiem rīkojumiem citos
darbos 72 dienas, Sporta centrs ir
atteicies no ārpakalpojuma teritorijas uzkopšanā – turpmāk teritoriju kops paši darbinieki.

Laura Cielēna, Saulkrastu TIC

Piedāvājam:
� detalizētās Saulkrastu kartes ar
informāciju par apskates objektiem, naktsmītnēm, aktīvo atpūtu, ēdināšanu, labjūti & SPA
un citu noderīgu informāciju.
Uzņēmēji tiek aicināti informēt
par nepieciešamajām izmaiņām
kartē vai jaunu tūrisma pakalpojumu sniedzēju informāciju
iekļaušanu tajā. Karte tiks sagatavota latviešu, angļu, krievu un
vācu valodā.

� aicinām Saulkrastu novada tūrisma pakalpojumu sniedzējus
informēt par nepieciešamajiem
labojumiem un jauninājumiem
vietnē www.visitsaulkrasti.lv, sūtot informāciju četrās valodās
(latviešu, angļu, krievu, vācu) un
ievērojot pašreizējo www.visitsaulkrasti.lv formu, kā arī iesūtīt
jaunus fotoattēlus.

Saulkrastu novada uzņēmējiem
savā darbā ir iespēja izmantot
2020. gada Vidzemes piekrastes
kartes, izdotas 6 valodās (latviešu,
igauņu, lietuviešu, krievu, angļu un
vācu), kuras, iepriekš piesakot, var
saņemt Saulkrastu TIC.
Informācija iesūtīšanai un saziņai: Saulkrastu TIC, e-pasts tic@
saulkrasti.lv.

Aiva Aparjode, 			
Saulkrastu sporta centra vadītāja

Neskatoties uz valstī izsludināto
ārkārtas situāciju un Sporta
centra slēgšanu apmeklētājiem,
visi darbi tiek turpināti!

Vingrošana mājās.
Foto: Aiva Aparjode

Tā kā telpas apmeklētājiem ir
slēgtas, tiek turpināts remonts dušās un ģērbtuvēs. Apmeklētājiem ir
slēgts arī stadions un Jūras parks.
Darāmā ir daudz. Skumji, protams, ka nevaram rīkot ieplānotos
pasākumus, toties šobrīd ir vairāk

iespēju pievērsties saimniecības
darbiem!
Ik pa brīdim mēs ievietosim savā
Facebook lapā mazus video ar vingrojumiem brīvā dabā!
Esiet veseli un stipri arī šajā sarežģītajā laikā, un tiekamies jau drīz!
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2020. gada 29. janvārī SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Saulkrastos Nr. SN 2/2020
Apstiprināti Saulkrastu novada domes 2020. gada
29. janvāra sēdē (prot. Nr. 3/2020§36)
Precizēti Saulkrastu novada domes 2020. gada 25. marta
sēdē (prot. Nr. 11/2020§12)

Grozījumi Saulkrastu novada
domes 2013. gada 24. aprīļa
saistošajos noteikumos Nr. 4
„Par sociālās palīdzības
pabalstiem Saulkrastu novadā”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par
pašvaldībām” 15. panta pirmās
daļas 7. punktu, 43. panta trešo daļu, Sociālo pakalpojumu
un sociālās palīdzības likuma
33. panta otro daļu, 35. panta ceturto un piekto daļu, likuma „Par
palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 14. panta sesto daļu,
2009. gada 17. jūnija noteikumu
Nr. 550 „Kārtība, kādā aprēķināms, piešķirams, izmaksājams
pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai
un slēdzama vienošanās par līdzdarbību” 13. punktu.
Izdarīt Saulkrastu novada domes
2013. gada 24. aprīļa saistošajos
noteikumos Nr. 4 „Par sociālās
palīdzības pabalstiem Saulkrastu novadā” (turpmāk – Noteikumi) šādus grozījumus:
1. Izteikt noteikumu izdošanas
tiesisko
pamatojumu
šādā redakcijā: „Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām”
15. panta pirmās daļas 7. punktu, 43. panta trešo daļu, Sociālo pakalpojumu un sociālās
palīdzības likuma 33. panta otro
daļu, 35. panta ceturto un piekto daļu, likuma „Par palīdzību
dzīvokļa jautājumu risināšanā”
14. panta sesto daļu, 2009. gada
17. jūnija noteikumu Nr. 550
„Kārtība, kādā aprēķināms, piešķirams, izmaksājams pabalsts
garantētā minimālā ienākumu
līmeņa nodrošināšanai un slēdzama vienošanās par līdzdarbību” 13. punktu”.
2. Papildināt 3. punktu aiz
vārda „uzlabošanā” ar vārdiem
„un palīdzības sniegšanu personām ar pirmās grupas invaliditāti, kuru ienākumi nepārsniedz

Noteikumu 19. punktā minēto
apmēru”.
3. Svītrot 2.4. apakšpunktā vārdu „mazbērniem,”.
4. Aizstāt 5. punktā skaitli „60”
ar skaitli „65”.
5. Svītrot 7.1. apakšpunktu.
6. Svītrot 9. punktu.
7. Svītrot 11. punktu.
8. Izteikt 12. punktu šādā redakcijā:
„12. Saulkrastu sociālais dienests ir tiesīgs izmaksāt šādus sociālās palīdzības pabalstus:
12.1. pabalsts medicīnas pakalpojumu apmaksai;
12.2. pabalsts bērna izglītībai
un audzināšanai;
12.3. mājokļa pabalsts vientuļiem pensionāriem, personai ar 1. grupas invaliditāti.”.
9. Svītrot 15. punktā vārdus „un
izmaksā”.
10. Papildināt ar 15.1 punktu
šādā redakcijā:
„15.1 GMI pabalstu izmaksā līdz
mēneša 15. datumam.”.
11. Papildināt 31. punktu aiz vārda „piešķir” ar vārdiem „Saulkrastu
novadā deklarētām trūcīgām un
maznodrošinātām ģimenēm (personām)”.
12. Aizstāt 33. punktā vārdu
„Pabalsts” ar vārdiem „Saulkrastu
novadā deklarēto trūcīgo un maznodrošināto ģimenēm (personām)
piešķir pabalstu”.
13. Svītrot 37. punktā vārdus „(izņemot VIII nodaļu, kurā
klients iesniegumā norāda norēķinu kontu)”.
14. Svītrot 43.1. apakšpunktā
vārdus „sniegt pilnīgas nepieciešamās ziņas, kā arī nekavējoties”.
15. Svītrot 43.6. apakšpunktu.

PASKAIDROJUMA RAKSTS
1. Projekta nepieciešamības
pamatojums. Noteikumi izstrādāti, lai:
• paaugstinātu ienākuma līmeni, no kura personai piešķirams maznodrošinātas ģimenes
(personas) pabalsts;
• veiktu precizējumus atbilstoši Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrijas
2019. gada 27. marta atzinumā
ietvertajiem ieteikumiem.
2. Īss projekta satura izklāsts. Noteikumi nosaka, ka
pašvaldībā noteiktais maznodrošinātas ģimenes (personas)
ienākuma līmenis katram ģimenes loceklim nepārsniedz 65%
no valsts noteiktās minimālās
darba algas mēnesī līdzšinējo
60% vietā.
Noteikumos veikti precizējumi atbilstoši Vides aizsardzības

un reģionālās attīstības ministrijas 2019. gada 27. marta atzinumā ietvertajiem ieteikumiem.
3. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu. Saistošo noteikumu ietekme uz pašvaldības budžetu nav plānota, jo ir iekļauta
2020. gada budžeta projektā.
4. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā. Nav attiecināma.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām. Noteikumu izpildi un piemērošanu
nodrošina Saulkrastu sociālais
dienests.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām. Nav
attiecināma.
Normunds Līcis,
domes priekšsēdētājs

2020. gada 26. februārī SAISTOŠIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. SN 5/2020
Apstiprināti Saulkrastu novada domes 2020. gada 26. februāra sēdē (prot. Nr. 8/2020§24)

Grozījumi Saulkrastu novada domes 2019. gada
26. februāra saistošajos noteikumos Nr. SN9/2019
„Decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas
un uzskaites kārtība Saulkrastu novada pašvaldībā”
Izdoti saskaņā ar Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 6. panta
ceturtās daļas 5. punktu, Ministru
kabineta 2017. gada 27. jūnija noteikumu Nr. 384 „Noteikumi par
decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu” 6. punktu.

Grozīt Saulkrastu novada domes
2019. gada 26. februāra saistošo
noteikumu Nr. SN9/2019 „Decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites
kārtība Saulkrastu novada pašvaldībā” 20.2. apakšpunktu šādā
redakcijā:

„20.2. ir noslēdzis rakstveida līgumu ar Pakalpojumu sniedzēju
vai citu notekūdeņu pieņemšanas
vietas īpašnieku, valdītāju vai turētāju, vai specializēto notekūdeņu pieņemšanas vietas īpašnieku
par decentralizētajās kanalizācijas
sistēmās savākto notekūdeņu un
nosēdumu pieņemšanu;”.

20.2. ir noslēdzis rakstveida līgumu ar Pakalpojumu sniedzēju
par decentralizētajās kanalizācijas
sistēmās savākto notekūdeņu un
nosēdumu pieņemšanu;
20.3. ir tiesīgs veikt kravas autopārvadājumus vai pašpārvadājumus Latvijas Republikas teritorijā, izņemot, ja pakalpojums tiks
sniegts ar traktortehniku, izmantojot asenizācijas mucu;
20.4. iesnieguma iesniegšanas
dienā asenizatoram Latvijā nav
nodokļu parādu, tai skaitā, valsts
sociālās apdrošināšanas obligāto
iemaksu parādu, kas kopsummā
pārsniedz 150 euro.”.
Saistošo noteikumu grozījumi ir
nepieciešami 20.2. apakšpunktā, lai
precizētu, ka asenizatoram ir tiesības noslēgt rakstveida līgumu ne
tikai ar Pakalpojumu sniedzēju, bet

arī ar citu notekūdeņu pieņemšanas
vietas īpašnieku, valdītāju vai turētāju, vai specializēto notekūdeņu
pieņemšanas vietas īpašnieku, kā
tas minēts jau 20.1. apakšpunktā.
2. Projekta nepieciešamības
pamatojums. Novērst normatīvā
akta redakcionālās nepilnības.
3. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz pašvaldības
budžetu. Neietekmē.
4. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā. Neietekmē.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām. Saistošajos noteikumos noteiktajā kārtībā.
6.Informācija par konsultācijām. Nebija nepieciešamas.
Normunds Līcis,
domes priekšsēdētājs

PASKAIDROJUMA RAKSTS
1. Īss projekta satura izklāsts.
Saistošo noteikumu 20. punkta
esošā redakcija nosaka, ka „decentralizētos kanalizācijas pakalpojumus Saulkrastu novada
pašvaldības administratīvajā teritorijā ir tiesīgs sniegt asenizators, kurš:
20.1. ir reģistrējies Saulkrastu
novada pašvaldībā, iesniedzot tai
rakstveida iesniegumu (3. pielikums) par asenizācijas pakalpojumu sniegšanu, tajā norādot
informāciju par noslēgto līgumu
ar Pakalpojumu sniedzēju vai citu
notekūdeņu pieņemšanas vietas
īpašnieku, valdītāju vai turētāju,
vai specializēto notekūdeņu pieņemšanas vietas īpašnieku (noslēgšanas datums), kā arī apliecinot savu atbilstību Noteikumu
prasībām;

2019. gada 27. novembrī SAISTOŠIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. SN 17/2019
Apstiprināti Saulkrastu novada domes 2019. gada 27. novembra sēdē (prot. Nr. 30/2019§43)

Grozījumi Saulkrastu novada domes 2015. gada
26. jūnija saistošajos noteikumos Nr. SN 14/2015
„Saistošie noteikumi par ielu un nekustamo īpašumu
nosaukumu, ēku numuru vai nosaukumu plākšņu,
dzīvokļu numuru plākšņu izvietošanu Saulkrastu novadā”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas
2. punktu, 43. panta pirmās daļas 5.
un 7. punktu.
1. Izdarīt šādus grozījumus Saulkrastu novada domes
2015. gada 26. jūnija saistošajos
noteikumos Nr. SN 14/2015 „Saistošie noteikumi par ielu un nekustamo īpašumu nosaukumu, ēku
numuru vai nosaukumu plākšņu,
dzīvokļu numuru plākšņu izvietošanu Saulkrastu novadā” (turp-

māk – Noteikumi):
1.1. Izteikt 24. punktu šādā redakcijā:
„24. Par noteikumu neievērošanu pārkāpējam piemēro brīdinājumu vai naudas
sodu fiziskai personai līdz
14 naudas soda vienībām.”.
1.2. Svītrot 25., 26. un 27. punktu.
1.3. Izteikt 28. punktu šādā redakcijā:
„28. Administratīvā pārkāpuma procesu par noteiku-

mos minētajiem pārkāpumiem līdz administratīvā
pārkāpuma lietas izskatīšanai veic Saulkrastu pašvaldības policijas amatpersonas vai Saulkrastu novada
būvvaldes amatpersonas.
Administratīvā pārkāpuma
lietu izskata Saulkrastu novada pašvaldības Administratīvā komisija.”.
2. Saistošie noteikumi stājas spēkā vienlaikus ar Administratīvās atbildības likumu.

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 pro-

jekta 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

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 noteic 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
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Saulkrastu Domes Ziņas
2020. gada aprīlis

„Jauniešu mājas” pavasaris Pašvaldības policijas
paveiktais martā

Ingūna Feldmane,		
„Jauniešu mājas” vadītāja

Normunds Alksnis,		
Saulkrastu pašvaldības policija

Marta pirmajā nedēļā „Jauniešu
mājā” (JM) notika akcija „Diena
bez viedtālruņiem”, lai veltītu
savu laiku sarunām vienam ar
otru, ieklausītos un sadzirdētu
savu līdzcilvēku.
Secinājums: mūsdienu bērniem un jauniešiem tas ir grūts
pārbaudījums, jo neprotam vairs
sarunāties viens ar otru, taču
pēc pasākuma daļa iesaistīto izteica vēlmi šādu akciju rīkot vismaz reizi divās nedēļās.
Ņemot vērā šī brīža situāciju
un izglītības apguves procesu,
kurā lielākā dienas daļa jāpavada virtuālajā vidē, sniedzām
iedvesmu, ka laiku ir iespējams
pavadīt arī citādi, veicinot radošumu, savstarpēju komunikāciju, un justies forši.
Veltot īpašu uzmanību meitenēm, JM un Zvejniekciema
Jauniešu iniciatīvu centra rīkotā pirmā marta nedēļa pagāja
saldās noskaņās. Meitenes tika
īpaši lutinātas ar pašceptām saldām pankūkām, vafelēm un kēk-

„Jauniešu mājas” jaunieši gatavo pankūkas.
Foto: no „Jauniešu mājas” arhīva

siņiem. Bija interesanti uzdevumi: ko puiši zina par meitenēm
un meitenes par puišiem. Nedēļa
pagāja jautrā noskaņā.
No 03.04.2020. darbojas JM
bloga lapa www.sjm.mozello.
lv, kas būs pagaidu platforma
mūsu ikdienas darbam pašreizējos apstākļos. Lapā būs pieejamas BodyArt Kids nodarbības
video, kā arī „Bēbīšu skoliņas”

piedāvātie praktiskie darbiņi
mazuļiem kopā ar vecākiem.
JM piedāvās dažādus jautrus un
izzinošus rakstus, video, uzdevumus un praktiskus padomus,
ko būs iespējams veikt mājās un
brīvā dabā attālināti vienam no
otra.
JM aicina būt atbildīgiem pret
sevi, saviem tuvākajiem un vienam pret otru.

2020. gada 25. martā SAISTOŠIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. SN 7/2020
Apstiprināti Saulkrastu novada domes 2020. gada 25. marta sēdē (prot. Nr. 11/2020§41)

Grozījumi Saulkrastu novada domes 2019. gada
9. augusta saistošajos noteikumos Nr. SN 6/2019
„Saulkrastu novada pašvaldības nolikums”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas
1. punktu un 24. pantu.
Izdarīt šādus grozījumus Saulkrastu novada domes 2019. gada 9. augusta saistošajos noteikumos
Nr. SN 6/2019 „Saulkrastu novada
pašvaldības nolikums” (turpmāk –
Nolikums):
1. Papildināt ar 33.1 punktu
šādā redakcijā:
„33.1 Ja komitejas loceklis sēdes
laikā atrodas citā vietā komandējuma dēļ vai nevar ierasties komitejas sēdes norises vietā veselības
stāvokļa dēļ, komitejas priekšsēdētājs var noteikt, ka komitejas
sēdes norisē tiek izmantota videokonference (attēla un skaņas pārraide reālajā laikā), ja komitejas
sēdes norises vietā klātneesošais
komitejas loceklis ir reģistrējies
dalībai komitejas sēdē dokumentu
vadības sistēmā, elektroniski nosūtot pieteikumu par dalību attālināti komitejas priekšsēdētājam.

Savu balsojumu par izskatāmo
lēmumprojektu komitejas sēdes
norises vietā klātneesošais komitejas loceklis apstiprina elektroniskā balsošanā tiešsaistē dokumentu vadības sistēmā, parakstot
komitejas sēdes protokolu ar elektronisko parakstu.”
2. Izteikt 68. punktu šādā redakcijā:
„68. Ja deputāts Domes sēdes
laikā atrodas citā vietā un veselības stāvokļa vai komandējuma
dēļ nevar ierasties Domes sēdes
norises vietā, deputāts, ne vēlāk kā trīs stundas pirms Domes
sēdes informējot par prombūtni
Domes priekšsēdētāju, ir tiesīgs
piedalīties Domes sēdē, neatrodoties sēžu zālē, ja viņa rīcībā esošie tehniskie līdzekļi nodrošina
iespēju piedalīties Domes sēdes
norisē ar videokonferences palīdzību un domes sēdes norises vietā klātneesošais domes deputāts
ir reģistrējies dalībai domes sēdē
dokumentu vadības sistēmā. Savu

balsojumu par izskatāmo lēmumprojektu domes sēdes norises vietā klātneesošais komitejas loceklis
apstiprina elektroniskā balsošanā
tiešsaistē dokumentu vadības sistēmā, parakstot komitejas sēdes
protokolu ar elektronisko parakstu.”
3. Papildināt ar X nodaļu „Noslēguma jautājums” ar 123. punktu
šādā redakcijā:
„123. Laikā, kad valstī, valsts
daļā vai administratīvās teritorijas
daļā ir izsludināta ārkārtējā situācija vai izņēmuma stāvoklis, kas
saistīts ar veselības apdraudējumu,
vai ir noteikti pārvietošanās ierobežojumi, domes priekšsēdētājs ar
rīkojumu var noteikt, ka ārkārtējās
situācijas vai izņēmuma stāvokļa laikā domes un komiteju sēdes
notiek attālināti, ievērojot 33.1 un
68. punktos minētos nosacījumus.
Domes priekšsēdētāja rīkojumā
norāda, kādā veidā sabiedrība tiek
informēta par attālinātās domes
vai komitejas sēdes norisi.”.

tiesības domes un komiteju sēdes organizēt attālināti ārkārtējās situācijas un izņēmuma stāvokļa izsludināšanas laikā.
3. Informācija par plānoto
projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu. Saistošo noteikumu īstenošanai netiek prognozēta.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz sociāli
ekonomisko stāvokli (uzņēmējdarbības vidi) pašvaldības

teritorijā. Projektam nav tiešas
ietekmes uz sociāli ekonomisko
stāvokli.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām. Nav attiecināma.		
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām. Nav
notikušas konsultācijas ar privātpersonām.

PASKAIDROJUMA RAKSTS
1. Projekta nepieciešamības
pamatojums. Noteikumi izstrādāti, pamatojoties uz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministrijas sagatavoto metodisko
materiālu pašvaldībām par domes
un komiteju sēžu organizēšanu
attālināti ārkārtējās situācijas un
izņēmuma stāvokļa izsludināšanas laikā.
2. Īss projekta satura izklāsts. Saistošajos noteikumos
veicot grozījumus, ir noteiktas

Normunds Līcis,
domes priekšsēdētājs

Martā Saulkrastu pašvaldības
policijā ir saņemti 80 izsaukumi.
Par dažādiem pārkāpumiem aizturētas 13 personas, 7 nodotas
Valsts policijas (VP) Rīgas reģiona pārvaldes Saulkrastu iecirkņa
darbiniekiem turpmākām procesuālām darbībām, 1 persona –
VP Galvenās kārtības policijas
pārvaldes Satiksmes uzraudzības
pārvaldes darbiniekiem turpmākajām procesuālajām darbībām,
2 nogādātas savā dzīvesvietā,
3 personas – nakts patversmē
„Gaiziņš”.
Uzrakstīti 78 administratīvā pārkāpuma protokoli: 59 –
par Ceļu satiksmes noteikumu
neievērošanu, 4 protokoli par
nekustamo īpašumu uzturēšanas Saulkrastu novada teritorijā prasību pārkāpšanu, 2 – par
dzīvnieku turēšanas, labturības,
izmantošanas un pārvadāšanas
prasību pārkāpšanu, 2 protokoli par atstarojošu elementu
nelietošanu diennakts tumšajā
laika posmā, 5 – par alkoholisko dzērienu vai citu apreibinošu vielu lietošanu sabiedriskās
vietās un atrašanos sabiedriskās
vietās alkohola reibumā, 1 protokols par smēķēšanas ierobežojumu neievērošanu, 4 – par
zemes apsaimniekošanas pasākumu neizpildīšanu un zāles
nepļaušanu, lai novērstu kūlas
veidošanos, 1 protokols par būvniecības noteikumu Saulkrastu

novadā prasību pārkāpšanu, 1 –
par atkritumu apsaimniekošanas
Saulkrastu novadā prasību pārkāpšanu, 1 protokols par vides
piesārņošanu un piegružošanu.
Par dažādiem pārkāpumiem
izteikti 5 mutiski brīdinājumi.
Uzsāktas 5 administratīvā pārkāpuma lietvedības: 2 – par ielu
un nekustamo īpašumu nosaukumu, ēku numuru vai nosaukumu plākšņu, dzīvokļu numuru
plākšņu izvietošanas Saulkrastu novadā prasību pārkāpšanu,
1 – par zemes apsaimniekošanas
pasākumu nepildīšanu un zāles
nepļaušanu, lai novērstu kūlas
veidošanos, 1 – par dzīvnieku
turēšanas, labturības, izmantošanas un pārvadāšanas prasību
pārkāpšanu, 1 – par atkritumu
apsaimniekošanas
Saulkrastu
novadā prasību pārkāpšanu. Par
nekustamo īpašumu uzturēšanas Saulkrastu novada teritorijā
prasību pārkāpšanu pašvaldības
policija ir izsūtījusi 14 paziņojumus – 3 pārkāpumi ir novērsti.
Saulkrastu pašvaldības policija izsaka PATEICĪBU vērīgajam
iedzīvotājam, kurš laikus informēja policijas darbiniekus pa
dežūrdaļas tālruni 25449916 par
cilvēku, kurš, visticamāk, vēlējās
vadīt transportlīdzekli alkohola reibumā. Policija ieradās, kad
manāmi iereibušais cilvēks mēģināja iedarbināt transportlīdzekli,
novērsa pārkāpumu, kas varēja
radīt smagas sekas, un pasargāja
apkārtējos cilvēkus, kā arī pašu
pārgalvi no nelaimes.

Paziņojums par izsoli
Saulkrastu novada dome pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu
soli pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu – neapbūvētu
zemesgabalu Devītā iela 20, VEF – Biķernieki, Saulkrastu pag.,
Saulkrastu nov., kadastra Nr. 8033 003 1855, 590 m2 platībā, nosacītā
cena –3000,00 EUR, nodrošinājuma nauda – 300,00 EUR.
Izsole notiks 2020. gada 15. maijā plkst. 10.30 Saulkrastu novada
pašvaldības ēkā, otrā stāva zālē Raiņa ielā 8, Saulkrastos.
Izsoles dalībnieki reģistrējas izsolei Saulkrastu novada domē
(100. kabinetā) Raiņa ielā 8, Saulkrastos ne vēlāk kā līdz 2020. gada
15. maija plkst. 9.45.
Nodrošinājuma naudu iemaksāt Saulkrastu novada domes, reģ.
Nr. 90000068680, bankas kontā Nr. LV78UNLA0050008528948,
kas atvērts AS „SEB banka”, līdz reģistrācijai izsolei. Nodrošinājums
uzskatāms par iesniegtu, ja attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta
norādītajā bankas kontā.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties www.saulkrasti.lv, informatīvais
tālrunis 67142518.

Paziņojums par izsoli
Saulkrastu novada dome pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu
soli pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu – neapbūvētu
zemesgabalu Devītā iela 135, VEF – Biķernieki, Saulkrastu pag.,
Saulkrastu nov., kadastra Nr. 8033 003 2695, 656 m2 platībā, nosacītā
cena –3600,00 EUR, nodrošinājuma nauda – 360,00 EUR.
Izsole notiks 2020. gada 15. maijā plkst. 11.00 Saulkrastu novada
pašvaldības ēkā, otrā stāva zālē Raiņa ielā 8, Saulkrastos.
Izsoles dalībnieki reģistrējas izsolei Saulkrastu novada domē
(100. kabinetā) Raiņa ielā 8, Saulkrastos ne vēlāk kā līdz 2020. gada
15. maija plkst. 9.45.
Nodrošinājuma naudu iemaksāt Saulkrastu novada domes, reģ.
Nr. 90000068680, bankas kontā Nr. LV78UNLA0050008528948,
kas atvērts AS „SEB banka”, līdz reģistrācijai izsolei. Nodrošinājums
uzskatāms par iesniegtu, ja attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta
norādītajā bankas kontā.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties www.saulkrasti.lv, informatīvais
tālrunis 67142518.
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Saulkrastu Domes Ziņas
2020. gada aprīlis

Saulkrastu novada
Dzimtsarakstu nodaļas ziņas
par jaundzimušajiem
2020. gada martā

Mācības
ģimenē
Linda Liepiņa

Sirsnīgi sveicam
jaundzimušo –
Hugo, Kristofera, Emīla,
Hugo Everta un Helēnas –
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.

NVA konsultācijas
Nodarbinātības valsts aģentūras
(NVA) darbinieku konsultācijas
notiks 14. maijā no plkst. 10.00
līdz 15.00
(Saulkrastu novada domes zālē).

Saulkrastu novada dome
izsaka līdzjūtību aizsaulē
aizgājušo tuviniekiem.
Mūžībā aizgājuši:
Valentīna Zlakomanova
(03.08.1951.–29.02.2020.);
Ira Uzkalne
(28.01.1945.–02.03.2020.);
Herberts Bečers
(21.09.1934.–03.03.2020.);
Nikolajs Jurkevičs
(01.12.1940.–03.03.2020.);
Irēna Majevska
(20.09.1929.–12.03.2020.);
Sofija Aļhimoviča
(18.10.1929.–15.03.2020.);
Dora Legzdiņa
(06.09.1925.–17.03.2020.);
Roberts Teterovskis
(17.09.1944.–22.03.2020.).

„Saulkrastu Domes Ziņas”
Saulkrastu novada dome: Raiņa iela 8,
Saulkrasti, Saulkrastu novads, LV–2160,
www.saulkrasti.lv.
Sabiedrisko attiecību nodaļa:
Tālr. 67142514.
Redaktore: Baiba Stjade.
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”.

Īpaša nozīme veiksmīgu
attālināto mācību nodrošināšanā – it sevišķi jaunāko
klašu skolēniem – ir vecākiem.
Agneses un Laura KūliņuPriežu ģimenē aug trīs bērni:
divpadsmitgadīgais Haralds
un astoņgadīgā Renāte, kuri
mācās Saulkrastu vidusskolā,
kā arī sešgadīgais Markuss,
kurš ikdienā apmeklē PII
„Rūķītis”, bet šobrīd visi trīs
bērni mācības apgūst mājās
attālināti.
Kā mainījusies ģimenes ikdiena, stāsta Agnese: „Mūsu tētim
darbdienas pagaidām rit kā parasti,
taču es jūtos apjukusi, nobažījusies un vienlaikus laimīga. Apjukusi, jo... pēkšņi man vienai trim
bērniem jāaizvieto vairāk nekā
10 pedagogi, kā arī jāpagūst izdarīt
savus darbus un paveikt mājas soli.
Esmu nobažījusies par kvalitāti un
emocionālo spriedzi. Vai es pareizi
bērniem izstāstu mācāmo vielu?
Vai neesmu pārāk prasīga? Vai spēšu izturēt, ka brīžiem viņiem mani
vajag visiem reizē?” Otrklasniece
Renāte piebilst, ka mācību process
ir interesants un patīk: „Stundas var mainīt vietām, priecājos,
ka mammai, tāpat kā skolotājām,
izdodas labi mācīt matemātiku
un zīmēšanu. Pietrūkst visu klasesbiedru, skolotāju un daudzo
pulciņu, arī labāko draudzeņu un
kopīgie braucieni ar klasi uz baseinu. Man arī visgrūtāk ir ar latviešu
valodu, jo daudz jāraksta un ļoti
piekūst roka.” Arī Haralds, 6. klases skolēns norāda, ka nedaudz
pietrūkst ierastās skolas kārtības,
bet jaunā situācija liek pielāgoties:
„Ļoti pietrūkst klasesbiedru un

Mācību procesā.
Foto: no ģimenes arhīva

klases audzinātājas, arī „Jauniešu
mājas” un jaunsardzes nodarbību... Visgrūtāk veicas ar latviešu
valodu, jo ļoti daudz ir jāizdomā
pašam, un vispār man labāk patīk
matemātika. Pats interesantākais
ir rēķināt uzdevumus pašam un
saprast, ka es to visu varu PATS!”
Mamma Agnese uzver, ka viņu
ikdienas dzīve ir ļoti mainījusies:
„Rīts sākas nedaudz vēlāk, nekā
ierasts, jo esam tie, kam vakaros
sākas lielā darbošanās un no rītiem patīk pagulēt, taču cenšamies jau deviņos būt „uz strīpas”.
Sākam ar grūtākajiem priekšmetiem – matemātiku un valodām;
tad jau ir klāt pusdienlaiks, pēc
kura ķeramies klāt mākslai, vēsturei un sportam. Visgrūtākais ir ievērot mūsu noteikto vēlamo mērķi – 40 minūšu nodarbības, jo tās
mēdz ieilgt pat līdz pusotrai stundai! Stāstu kaut ko vienam, otram
ar savu jautājumu ir jāpagaida, bet
vismazākais jau pa kluso ir aizlavījies no saviem roku vingrinājumu

Pateicība
Saulkrastu slimnīcas kolektīvs un it īpaši slimnīcas pacienti izsaka

vissirsnīgāko pateicību
Ojāram Jansonam
un Andrim Grabčikam
par sagādātajiem gardumiem nodaļas pacientiem
un emocionālo atbalstu vairāku mēnešu laikā.
Slimnīcas administrācija

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.

darbiņiem un spēlējas ar Lego.”
Kad mazajam Markusam jautāju,
vai saprot notiekošo, kāpēc visi ir
mājās, viņš atbild: „Jā, saprotu. Ir
slimība, no kā var arī nomirt un
aplipināt citus cilvēkus, tādēļ vajag palikt mājās!” Arī Markusam
ir savi mājas uzdevumi: „Man audzinātājas sūta visādus darbiņus,
ko rakstīt. Es mācos kopā ar māsu.
Žēl, ka nevaru ar visiem draugiem

„Ir jāsaprot,
ka mammām nav
pedagoga izglītības
un pieredzes,
jo ir brīži, kad
vairs nesaproti, kā
pusaudzi pārliecināt
par vienu vai
otru patiesību,
kā emocionāli
nesabrukt. Man
tuva ir anekdote:
„Mājasdarbi izpildīti,
māte aizsmakusi,
bērni kurli, visi kaimiņi
visu zina no galvas,
suns tekoši
atstāsta...””

kopā spēlēties, bet vissliktākais –
netieku uz saviem futbola treniņiem lielajā mājā (sporta hallē).
Bērnudārzā man patika gulēt arī
pa dienu, mājās arī dažreiz, kad
izdomāju, aizeju pats gulēt.”
Agnese uzsver, ka ir priecīga par iespēju visiem būt kopā:
„Man patīk, ka no rītiem varam
mierīgi kopā paēst brokastis, ka
nav jābaidās nokavēt autobusu,
nav kā vāverei ritenī jāpagūst
izvadāt visus bērnus uz daudzajiem pulciņiem, mūzikas skolu un
sporta nodarbībām.
Nepatīk neziņa, cik ilgi šis
sarežģītais laiks turpināsies. Nepatīk, ka tika atcelti bērnu plānotie pasākumi, kuriem tik ilgi
gatavojāmies. Markuss būtu piedalījies vokālajā konkursā „Cīrulītis”, bet Renātei būtu jāuzstājas VJMMS pūšaminstrumentu
pavasara koncertā. Un ikdienā
nepatīk, ka bērniem tik daudz
patstāvīgi jāapgūst mācību viela. Ir jāsaprot, ka mammām nav
pedagoga izglītības un pieredzes, jo ir brīži, kad vairs nesaproti, kā pusaudzi pārliecināt
par vienu vai otru patiesību, kā
emocionāli nesabrukt. Man tuva
ir anekdote: „Mājasdarbi izpildīti, māte aizsmakusi, bērni kurli,
visi kaimiņi visu zina no galvas,
suns tekoši atstāsta...”

