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Saulkrastu novada pašvaldības 
pārtikas paku izdale ārkārtas situācijā
Linda Liepiņa

Saulkrastu novada pašvaldība 
attālināto mācību laikā aprīlī 
un maijā nodrošina ar pārtikas 
pakām 28 eiro vērtībā izglīto-
jamos no trūcīgām, maznodro-
šinātām, daudzbērnu ģimenēm 
un bērnus ar invaliditāti, kuri 
ir deklarēti Saulkrastu novadā 
un apmeklē pamata un vidējās 
izglītības iestādes. Ģimenēm, 
kurās ir pirmsskolas vecuma 
bērni, tiek piešķirti pārtikas 
taloni 28 eiro vērtībā katram 
bērnam 1 reizi mēnesī.

Kad valstī ir ārkārtas situācija 
un mācības notiek attālināti, valsts 
budžeta aprīļa un maija dotāciju 
izglītojamo brīvpusdienām ir ie-
spējams izlietot novadā deklarēto 
skolēnu atbalstam no  1. līdz 9. kla-
sei, bet 10. līdz 12. klašu skolēniem 
no trūcīgām, maznodrošinātām, 
daudzbērnu ģimenēm un bērniem 
ar invaliditāti pārtikas paku iegādi 
pašvaldība sedz no saviem līdzek-
ļiem (mērķdotācijas uz vidusskolē-
niem nav attiecināmas). 

Saulkrastu novada pašvaldība 
izvērtējusi, ka pašlaik piemērotā-
kais atbalsta veids ir specializētu 
pārtikas paku iegāde 28  eiro vēr-
tībā. Pārtikas paku izdali organizē 
izglītības iestādes Saulkrastos un 
Zvejniekciemā. Atbalsts tiks nodro-
šināts 167  bērniem. Pārtikas pakā 
ir iekļauti daudzveidīgi produkti ar 
maksimāli ilgu izlietošanas termi-
ņu, jo pārtikas paka paredzēta vie-
nam mēnesim. Tajā iekļauti: augļi, 
graudaugu un piena produkti, arī 
kāds našķis. Aprīlī pārtikas paku 
izdale notikusi raiti. Saulkrastu 
vidusskolas atbildīgā par pārtikas 

paku izdali Oksana Vanaga norāda: 
„Mēs visiem vecākiem personīgi 
uzrakstījām vēstuli e-klasē par pār-
tikas paku izdali. Viss notika raiti un 
bez aizķeršanās. Paldies vecākiem 
par organizētību!” Zvejniekciema 
vidusskolas koordinators Ainārs 
Ščerbakovs saka: „Vecāki bija ļoti 
priecīgi un apmierināti par piešķir-
tajām pārtikas pakām  – visas tika 
izdalītas ļoti ātri.” Pārtikas paku un 
talonu izsniegšana tiks turpināta 
arī maijā, precīzāk, 19. datumā. Tie, 
kuri pārtikas pakas saņēmuši aprīlī, 
automātiski tās turpinās saņemt arī 

maijā – atkārtoti pieteikties nav ne-
pieciešams. Lai dažādotu produktu 
piedāvājumu, maija pārtikas paku 
saturā tiek plānotas izmaiņas. 

Saulkrastu novada pašvaldība 
jau ir saņēmusi pirmās atsauks-
mes: „Vēlos mūsu ģimenes vārdā 
sirsnīgi pateikties par pārtikas pa-
kām, ko saņēmām kā daudzbērnu 

ģimene valstī noteiktās krīzes lai-
kā. Paldies par pārdomāto un kva-
litatīvo saturu – Latvijā ražotiem 
produktiem! Lai arī man kā mam-
mai labāk būtu gribējies saņemt 
siltas pusdienas bērniem, kas ļoti 
atvieglotu ikdienu, tomēr arī šāds 
atbalsts ir patīkams un noderīgs! 
Paldies! Ģērmaņu ģimene.”

Pie Saulkrastu vidusskolas sastaptā 
triju bērnu māmiņa Ilze Liepiņa 

pēc pārtikas pakām bija ieradusies 
kopā ar savu vecāko meitu: „Mēs 
esam daudzbērnu ģimene, tādēļ 
ļoti novērtējam šādu pašvaldības 

atbalstu un priecājamies par to 
ārkārtas situācijā, kurā šobrīd ir 

daudzas ģimenes.”
Foto: Pēteris Gertners

Foto Aurēlija Rancāne

Pabeigti 
gājēju ietves 
būvdarbi 
Aģes 
piekrastē
Mārīte Petruševica,   
Novada attīstības nodaļas vadītāja

Aprīļa beigās ekspluatācijā 
nodota jaunizbūvētā gājēju 
ietve no Jūras prospekta līdz 
Upes ielai. Izbūvētās gājēju 
ietves garums – 180 metri, gar 
ietvi izvietotas gājēju metāla 
margas un uzstādītas nepiecie-
šamās ceļazīmes. 

Iedzīvotāju pārvietošanās gar 
Aģes labo krastu tagad ir kļuvu-
si ērtāka un drošāka, jo celiņš 
pilnībā ir aprīkots ar apgaismes 
stabiem un energoefektīvām 
lampām. 

Protams, lai Aģes labais krasts 
iegūtu estētisku izskatu, vēl ir 
daudz darāmā, tāpēc pašvaldība 
šogad pieteikusi krasta labie-
kārtošanu Meža dienu projektā. 
Konkrētajā projektā paredzēts 
labiekārtot krastu, iestādot vai-
rākus košumkrūmus un augus. 
Ja projekts tiks apstiprināts, 
darbus plānots veikt rudenī. 

Aicinām uz Lielo talku 16. maijā
Saulkrastu novada pašvaldī-
bā, tāpat kā pārējā Latvijā, 
Lielā talka šogad tiek plānota 
16. maijā. Valstī joprojām pa-
stāvošās ārkārtas situācijas, 
kā arī pastiprināto drošības 
apstākļu un pašreiz noteik-
to sociālās distancēšanās 
aicinājumu dēļ šā gada talka 
atšķirsies no citiem gadiem. 

Šogad Saulkrastu novada pašval-
dībā talkosim trijās vietās: 

1Pie Aģes labā krasta notiks lab-
iekārtošana (pie jaunizveidotās 

promenādes);

2Smilšu ielā 3 veiksim labiekārto-
šanas darbus;

3V. Lāča ielā 3 tiks savākti atkri-
tumi.

15. maijā talkotājiem, sazinoties 
ar Saulkrastu novada talkas koor-
dinatori Ivetu Jurkeviču pa tālruni 
29218153, būs iespēja saņemt talkai 
nepieciešamos maisus. Lai Lielajā 
talkā atkritumu izvešana notiktu 
raiti un nerastos šaubas par savākto 
atkritumu izcelsmi, atgādinām, ka 
sadzīves atkritumi ir jāievieto ti-
kai izsniegtajos talkas maisos. Mēs 

priecāsimies par jebkuru izrādīto 
iniciatīvu un vēlmi sakopt mūsu 
pašvaldības teritoriju. Būsim pie-
sardzīgi un atbildīgi! 
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Patīkamo var apvienot ar lietderīgo
Ingūna Feldmane,  
„Jauniešu mājas” vadītāja

Dzīvot tīrā vidē mēs varam katru 
dienu!  

„Jauniešu mājas” kolektīvs ai-
cina: rūpējies par apkārtējo vidi 
un sakop to ne tikai Lielajā talkā 
vai citās akcijās, bet ik dienu! Šis 
ir lielisks laiks, kad patīkamo ir 
iespējams apvienot ar lietderī-
go – ja dodies pastaigā, nenoslin-
ko – paņem līdzi atkritumu maisu 
un nepaej garām atkritumiem! 
Būsim atbildīgi pret dabu, sevi un 
līdzcilvēkiem! Dzīvosim sakoptā, 
tīrā vidē un būsim pateicīgi par 
iespēju dzīvot tik skaistā novadā 
pie jūras!

Sākta projekta „Sabiedrībā 
balstītu sociālo pakalpojumu 
izveide Saulkrastu novadā” 
īstenošana 
Saulkrastu novada   
Attīstības nodaļa 

Projekta mērķis ir sabiedrībā 
balstītu sociālu pakalpojumu 
infrastruktūras izveide un 
attīstība Saulkrastu novadā, 
nodrošinot sociālo pakalpojumu 
pieejamību dzīvesvietā bērniem 
ar funkcionāliem traucējumiem. 

Projektā plānots Saulkrastu 
slimnīcas telpās izveidot sociālās 
rehabilitācijas centru ar fiziotera-

pijas kabinetu. Paredzēts remontēt 
telpas, kā arī iegādāties nepiecieša-
mo aprīkojumu fizioterapijas kabi-
neta pilnvērtīgam darbam. 

Plānotās projekta izmak-
sas ir 15  260,43  eiro: no tām 
12  971,37  eiro ir Eiropas Reģio-
nālās attīstības fonda (ERAF) fi-
nansējums, 457,81  eiro  – valsts 
budžeta dotācija pašvaldībām un 
1  831,25  eiro ir pašvaldības līdzfi-
nansējums. Projektu plānots reali-
zēt līdz šī gada beigām.

Projekta Nr. 9.3.1.1/19/I/028.

Sociālais dienests 
informē par izmaiņām 
maznodrošinātas personas 
(ģimenes) statusa 
piešķiršanā
Kristīne Mozga,  
Sociālā dienesta vadītāja

Saskaņā ar grozījumiem 
Saulkrastu novada domes 
2013. gada 24. aprīļa saistošajos 
noteikumos Nr. 4 „Par sociālās 
palīdzības pabalstiem Saulkras-
tu novadā” maznodrošinātas 

personas ienākumu līmenis no 
60% minimālās darba algas val-
stī (258,00 eiro) paaugstināts uz 
65% no minimālās darba algas 
valstī (279,50 eiro).

Lai saņemtu plašāku informāciju 
par maznodrošinātas personas (ģi-
menes) statusa piešķiršanu, lūdzam 
zvanīt Sociālajam dienestam uz tāl-
runi 67142511 vai 26959969.

„Jauniešu mājas” kolektīvs aprīlī devās pašu rīkotā talkā, aicinot iesaistīties 
arī jaunatni. 

Ingūna Feldmane un Simona Putniņa.
Foto: Pēteris Gertners

Iedzīvotāji aktīvi iesaistās atkritumu savākšanā
Linda Liepiņa   
Foto: Gustavs Gedrovics

Iedzīvotāji rosina priekšliku-
mus par publiska konteinera 
izvietošanu Baltās kāpas zonā, 
lai cilvēkiem-entuziastiem būtu, 
kur izmest savāktos atkritu-
mus. Attēlā Gustavs Gedrovics, 
brīvprātīgi vācot atkritumus 
Saulkrastos.

Saulkrastu novada Attīstības 
nodaļas vadītāja Mārīte Petruševi-
ca norāda: „Mēs priecājamies par 
ikviena iedzīvotāja iniciatīvu at-
kritumu vākšanā. Ziemā kāpas un 
pludmali kopjam paši, bet vasarā 
pludmales un kāpu teritorijas uz-
turēšanu kārtībā no Inčupes līdz 

Melnsila ielas noejai uz jūru uzti-
cam teritorijas kopējiem SIA „Uno 
Group”, kuras pienākumi ir ikdie-
nas teritorijas kopšana, atkritumu 
savākšana un jūras izskalojumu 
izvešana no pludmales un kāpu 
zonas. Es aicinu visus iedzīvotā-
jus: pirms brīvprātīgi vākt atkritu-
mus, izpētīt šķirošanas atkritumu 
konteineru sarakstu Saulkrastu 
novadā, kā arī ziņot pašvaldībai 
par vietām, kas jāsakopj, rakstot 
uz e-pastu pasts@saulkrasti. Ja tā 
būs pašvaldībai piederoša terito-
rija, mēs organizēsim atkritumu 
savākšanu, ja privātīpašums – sa-
zināsimies ar īpašnieku un lūgsim 
teritoriju sakopt.” 

Saulkrastu novadā ir izveidota 
infrastruktūra derīgu materiālu 

nodošanai otrreizējai pārstrādei.
Saulkrastos, Rīgas ielā  96a ir 

EKO laukums un novadā – vairāki 
konteineri dalītai atkritumu no-
došanai. EKO laukumā bez maksas 
ir iespējams nodot: pudeļu stiklu, 
papīru, kartonu, plastmasu, PET 
pudeles, metālu, nolietoto sadzīves 
tehniku, logu stiklu, ko EKO pun-
ktu pudeļu stikla konteineros mest 
nav atļauts, auto riepas, lietošanai 
derīgus apavus. 

EKO laukums ir atvērts: 
Pirmdienās un otrdienās 
no plkst. 8.00 līdz 16.00; 
Ceturtdienās un piektdienās 
no plkst. 11.00 līdz 19.00; 
Sestdienās no plkst. 10.00  
līdz 18.00. Trešdienās un 
svētdienās laukums slēgts. 

Šķiroto atkritumu vietas
Iepakojuma 
konteiners

Stikla iepakojuma 
konteiners

PET iepakojuma 
konteiners

Ainažu iela 11 Saulkrastos  x x

Bērzu aleja  x x

Jūras parks Saulkrastos x x x

DUS „Lukoil” Saulkrastos x x  

Bīriņu un Svētku ielas krustojums Saulkrastos   x

Raiņa ielas stāvlaukums pie jūras Saulkrastos x x  

Saulkrastu dzelzceļa stacija Saulkrastos  x x

Smilšu iela 3 (Saulkrastu vidusskolas terit.) Saulkrastos   x

Jūras prospekts 1 Zvejniekciemā  x x

Bērzu aleja (starp vidusskolu un kultūras namu) Zvejniekciemā   x

ŠķIRoŠANAS ATkRITUmU koNTEINERU SARAkSTS SAULkRASTU NoVADā
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Pavasara rosība pirmsskolā 

Aiga Vilde,   
Saulkrastu PII „Rūķītis” metodiķe

„Rūķītī” darbojas dežūrgrupa: 
darbinieki aktīvi rosās, iekār-
tojot grupas, sakopjot pirms-
skolas pagalmu un gatavojot 
metodiskos materiālus.

Ārkārtas situācijas dēļ valstī 
pirmsskolā ir izveidota dežūrgru-
pa, kuru aprīļa beigās apmeklēja 
aptuveni 10  bērni. Katru rītu no-
tika drošības pasākums  – bērnu 
vecāki iesniedza apliecinājumu, 
ka ne bērns, ne viņa ģimene nav 
bijusi ārvalstīs pēdējo 14  die-
nu laikā un nav kontaktējušies 
ar COVID-19 saslimušajiem vai 
kontaktpersonām. Iestādes med-
māsa no rītiem pārbaudīja bērnu 
veselības stāvokli. Pirmsskolā tika 
uzsvērts, ka šoreiz palikt mājās 
nozīmē būt atbildīgam un ātrāk 
satikties. Tādējādi, rūpējoties par 
savu veselību, tiks domāts par 
līdzcilvēkiem un darīts viss, lai 
ātrāk atgrieztos ierastajā dzīves 
ritmā!

Grupa „Kastanītis” piedalās da-
bas un tehnoloģiju parka „Urda” 
akcijā, salātu dzīves cikla izzinā-
šanā, sējot, pētot un vērojot, kā 
izaug pašu sētie salāti. „Urdas” 
Facebook.com lapā ar „patīk” ir ie-
spēja atzīmēt „Kastanīšu” sējumus.

Īsi pirms Lieldienām dežūrgru-
pas bērni saņēma sveicienus no 
Zaķa un Vistiņas (mūzikas skolo-
tājas Lita un Laila), arī šogad bija 
gan oliņas, gan dziesmas.

„Rūķītī” notiek rosība: darbi-
nieki iekārto grupas, veic pava-
sara tīrīšanas darbus, labiekārto 
un sakopj pirmsskolas pagal-
mu. Iestādes skolotāji, skolotā-
ju palīgi, asistenti, logopēdi un 

psihologi gatavo metodiskos ma-
teriālus un veido radošus video. 
Materiāli ir pieejami Facebook.
com, „Rūķīša” lapā, meklētājā 
ierakstot vārdus „Saulkrastu PII 
„Rūķītis””! 

Saulkrastu 
slimnīca paplašina 
pacientiem pieejamos 
pakalpojumus 
ārkārtas situācijā
Linda Liepiņa

Valstī izsludinātā ārkārtējā 
situācija būtiski ietekmējusi arī 
Saulkrastu slimnīcas darbu – 
ienākot slimnīcā, gaisā 
jūtama dezinfekcijas līdzekļa 
smarža, redzamas sarkanās 
norobežojošās lentes un 
ierastās drūzmēšanās vietā pie 
ārstu durvīm šobrīd atklājas 
cita aina – tukši gaiteņi un 
klusums. 

Slimnīcas vadītāja Santa An-
cāne atzīst: „Sajūtas ir jocīgas  – 
kopš karantīnas izsludināšanas 
ir pagājuši gandrīz divi mēneši, 
darbs tiek turpināts, bet ierobežo-
ti, sniedzam daudz konsultācijas 
pa tālruni. SIA „Saulkrastu slim-
nīca” strādā atbilstoši Veselības 
ministrijas norādījumiem un rī-
kojumiem, kā arī seko aktuālajai 
informācijai.”

Saulkrastu slimnīcas traum-
punkts strādā visu diennakti  – 
ja nepieciešams, šeit ir iespēja 
saņemt palīdzību. Visi ģimenes 
ārsti ir uz vietas un strādā, arī 
ginekologs, psihiatrs, ehokardio-
grāfijas, rentgenoloģijas kabi-
nets un laboratorija. No 5. maija 
darbu atsāks ultrasonogrāfijas 
kabinets.

No 10. maija darbu Saulkras-
tu slimnīcā atsāks visi spe-
ciālisti, norāda S.  Ancāne: 
„Pacientu pieņemšanu orga-
nizēsim noteiktos laikos, lai 
izvairītos no drūzmas un ār-
stam pēc pacienta pieņemšanas 
būtu iespēja izvēdināt telpas 
un veikt dezinfekciju. Krēslus 
gaitenī esam izvietojuši divu 
metru atstatumā. Priekšroka 
izmeklējumiem un speciālistu 
vizītēm ir pacientiem, kuri bija 

pierakstījušies pirms ārkārtas 
stāvokļa izsludināšanas. Reģis-
tratūras personāls sazināsies 
ar pacientiem un informēs par 
iespējamiem pierakstu laikiem, 
pēc tam rindas kārtībā tiks re-
ģistrēti pārējie pacienti.”

NĪN samaksas termiņš 
par 2020. gada 2. ceturksni 
pārcelts uz 17. augustu 
17. aprīlī Saulkrastu novada 
domes ārkārtas sēdē deputāti 
pieņēma lēmumu: ņemot vērā 
valstī izsludināto ārkārtējo 
situāciju vīrusa CoVID-19 
izplatības dēļ, pārcelt 
2020. gada 2. ceturkšņa 
nekustamā īpašuma nodokļa 
(NĪN) samaksas termiņu uz 
vēlāku laiku.

Lēmums pieņemts saskaņā ar 
likuma „Par valsts apdraudējuma 
un tā seku novēršanas un pārva-
rēšanas pasākumiem sakarā ar 
COVID-19 izplatību” 4.  pantu, 
atbilstoši kuram pašvaldībām 
2020.  gadā ir tiesības noteikt ci-
tus NĪN samaksas termiņus, kas 
atšķiras no likumā „Par nekus-
tamā īpašuma nodokli” noteik-

tajiem, pārceļot tos uz vēlāku 
laiku konkrētajā gadā. Turklāt 
jāņem vērā, ka ārkārtas situācijā 
pašvaldība apmeklētājus klātienē 
nepieņem un iedzīvotājiem nav 
iespēju NĪN samaksāt skaidrā 
naudā.

Lēmums paredz pārcelt NĪN 
2.  ceturkšņa maksāšanas termi-
ņu no 2020.  gada 15.  maija uz 
2020.  gada 17.  augustu. Kopējā 
NĪN summa no tā nemainās – tiek 
mainīts tikai maksājuma termiņš.

Lēmums attiecas uz visiem 
NĪN maksātājiem, kuri maksā 
konkrēto nodokli par nekustama-
jiem īpašumiem Saulkrastu nova-
da administratīvajā teritorijā.

Pateicamies maksātājiem, kuri 
NĪN par 2020. gadu jau ir samak-
sājuši pilnībā vai daļēji.

Liels prieks par darbīgajām rokām un iestādes vadītājas radošumu, izvietojot 
pašdarinātus koka zaķus un stirnas pirmsskolas pagalmā. Tie noteikti 
ieinteresēs bērnus un vecākus, kad PII „Rūķītis” strādās ierastajā ritmā. 
Foto: Aiga Vilde  

Ievērojot augsto risku darbā 
un rūpējoties par mediķu un 
pacientu drošību, gan ambulatorā, 
gan stacionārā daļa izmanto 
individuālos aizsardzības (maskas, 
cimdus u.c.) un dezinfekcijas 
līdzekļus (rokām un virsmām). 
Foto: Pēteris Gertners
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Sākas meža ugunsnedrošais laikposms
Selva Šulce,   
Valsts meža dienests

Valsts meža dienests no 
24. aprīļa noteicis meža 
ugunsnedrošā laikposma 
sākumu. meža īpašniekiem 
un tiesiskajiem valdītājiem 
līdz šī laikposma sākumam 
ir jānodrošina ugunsdrošības 
noteikumu prasību ievērošana 
mežā. Lai samazinātu uguns-
grēka rašanās riskus, visiem 
iedzīvotājiem mežā ir jāievēro 
ugunsdrošības prasības.

Uzturoties mežos un purvos, aiz-
liegts:

� nomest degošus vai gruzdo-
šus sērkociņus, izsmēķus vai citus 
priekšmetus;

� kurināt ugunskurus, izņemot 
īpaši ierīkotas vietas, kas norobežo 
uguns izplatīšanos ārpus tām;

� atstāt ugunskurus bez uzrau-
dzības;

� dedzināt atkritumus;
� braukt ar mehāniskajiem 

transportlīdzekļiem pa mežu un 
purvu ārpus ceļiem;

� veikt jebkuru citu darbību, 
kas var izraisīt ugunsgrēku.

Nav pieļaujama jebkāda dedzi-
nāšana, kas varētu radīt dūmus, 
bez saskaņošanas ar Valsts meža 
dienesta mežniecību, jo dūmi var 
maldināt uguns novērošanas torņu 
dežurantus.

Meža izstrādātājiem ir jāievē-
ro prasība: meža ugunsnedrošajā 
laikposmā cirsmā dedzināt cir-
šanas atlikumus atļauts tikai ar 
Valsts meža dienesta mežziņa 
ikreizēju rakstisku atļauju. Bet 
meža īpašniekiem ir jārūpējas, 
lai meža ceļi un stigas būtu at-
brīvotas no sagāztajiem kokiem 
un krūmiem un meža ugunsdzē-

sības automašīnām nepiecie-
šamības gadījumā būtu iespēja 
brīvi pārvietoties. Turklāt meža 
īpašniekam ir jāzina, ka pēc 
ugunsgrēka likvidēšanas viņa 
mežā īpašnieka pienākums ir uz-
raudzīt meža ugunsgrēka vietu.

Pēc Valsts vides dienesta da-
tiem, 2019.  gadā meža ugunsgrēki 
Latvijā dzēsti 1110  reizes pavisam 
821,67  hektāros. 87,6% gadījumu 
meža ugunsgrēka izcelšanās ie-
mesls bijusi neuzmanīga rīcība ar 
uguni, bet 4,3%  – ļaunprātīga de-
dzināšana.

Meža ugunsnedrošā laikpos-
ma ierobežojumi un ugunsdro-
šība mežos ir noteikta Ministru 
kabineta 19.04.2016. noteikumos 
Nr. 238 „Ugunsdrošības noteiku-
mi”. Par noteikumu neievēroša-
nu var piemērot administratīvo, 
civiltiesisko un arī kriminālat-
bildību.

Zemessardzes 27. kājnieku bataljons 
Saulkrastos kopā ar Valsts policiju 
trenēsies patrulēšanā 
Zemessardzes 2. Vidzemes brigādes 
Informācijas daļa

Aprīlī un maijā Zemessardzes 
2. Vidzemes brigādes 27. kājnie-
ku bataljona zemessargi kopā 
ar Valsts policijas Rīgas reģiona 
pārvaldes policistiem trenēsies 
kopējā patrulēšanā Saulkras-
tos, turpinot pārbaudīt Zemes-
sardzes spējas vīrusa CoVID-19 
izplatības ierobežošanā.

Mācībās zemessargi un policis-
ti trenēs savstarpējās sadarbības 
prasmes un sakaru līdzekļu savie-
tojamību, ziņojumu un koordināci-
jas kārtību, lai būtu gatavi kopējām 
patruļām, ja rastos tāda nepiecieša-
mība.

Mācību laikā Saulkrastu novadā 
būs redzama zemessargu un poli-

cistu kopīgā patruļa, kas neierobe-
žos iedzīvotāju un autotransporta 
kustību. Zemessargi pārvietosies 
ar 6×6 bezceļa transportlīdzekļiem. 
Aicinām iedzīvotājus nesatraukties, 
redzot mācību laikā pārvietojamies 
militāro transportu, zemessargus 
un karavīrus formastērpos.

Zemessardzes gatavības pār-
baudes sadarbībā ar valsts un paš-
valdības institūcijām notikušas 
vairākas reizes, radot pārliecību, ka 
Zemessardze ir gatava un, ja nepie-
ciešams, sniegs atbalstu COVID-19 
ierobežošanā. Turklāt Zemessar-
dzes 2. Vidzemes brigādei ir iespēja 
nodrošināt Neatliekamās medicī-
niskās palīdzības dienestu ar teltīm, 
ja rastos vajadzība pēc tām.

Saulkrastu novads atrodas Ze-
messardzes 2.  Vidzemes brigādes 
27. kājnieku bataljona atbildības te-

ritorijā, līdzās Amatas, Cēsu, Inču-
kalna, Jaunpiebalgas, Vecpiebalgas, 
Līgatnes, Pārgaujas, Priekuļu, Rau-
nas, Limbažu, Krimuldas, Siguldas, 
Sējas un daļai Salacgrīvas novada. 
Bataljona komandieris ir pulkvež-
leitnants Normunds Zaviļeiskis.

Zemessardzē tiek uzņemti 18 
līdz 55 gadus veci Latvijas Republi-
kas pilsoņi bez sodāmības vai apsū-
dzībām par nozieguma izdarīšanu. 
Uz kandidātiem attiecas vairāki citi 
ierobežojumi, par kuriem ir iespē-
jams uzzināt Zemessardzes mājas-
lapā www. https://www.zs.mil.lv/, 
sadaļā „Prasības uzņemšanai” vai 
zvanot uz Zemessardzes vienoto 
diennakts tālruni 1811.

Plašāka informācija par dienestu 
Zemessardzē un bataljonu ir pieeja-
ma Zemessardzes mājaslapā www. 
https://www.zs.mil.lv/. 

Foto: Pēteris Gertners

Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Saulkrastu iecirkņa Zemessardzes 2. Vidzemes brigādes 
27. kājnieku bataljona un Saulkrastu novada pašvaldības policijas kopējā patruļa. 
Foto: no Saulkrastu pašvaldības policijas arhīva

Saulkrastu novada 
pašvaldība izsaka 
pateicību vietējai policijai 
ārkārtas situācijā

Linda Liepiņa

Ņemot vērā ārkārtējo situāci-
ju, ir profesijas, kurās strādāt 
attālināti nav iespējams – arī 
Saulkrastu pašvaldības poli-
cijas ikdienas darbs rit pilnā 
sparā. 

Abi policijas darbinieki, tērpu-
šies savās ikdienas darba formās, 
nesen atgriezušies no izsaukuma, 
atzīst: šajā laikā darba pietiekot. 
Aigars Kalniņš stāsta: „Vairāk uz-
manām Saulkrastu teritoriju, lai 
cilvēki nepulcētos. Grūtāk ar šo 
ierobežojumu ievērošanu ir jau-
niešiem  – runājam, izsakām brī-
dinājumus, protams, nākamreiz 
rakstīsim protokolu. Iedzīvotā-
ji zvana un ziņo par pulcēšanos 
pludmalē.”

Normunds Runcis piebilst, ka 
sajūtas šajā laikā nav patīkamas – 
lai gan Saulkrastu pašvaldības 
policija ir nodrošināta ar aizsar-
dzības līdzekļiem, risks inficēties 
pastāv, tādēļ darbā jābūt uzma-
nīgiem. N.  Runcis uzsver: „Sodi 

ir ļoti bargi; pagaidām neviens 
sods nav piemērots  – mēs esam 
ieinteresēti veidot sadarbību 
un sapratni, nevis sodīt, jo šie ir 
mūsu vietējie iedzīvotāji. Uzrau-
gām personas, kuras ir inficētas 
ar COVID-19, viņu dzīvesvietā  – 
līdz šim viss ir kārtībā.”

Saulkrastu novada pašvaldība 
izsaka pateicību visiem 12 pašval-
dības policijas darbiniekiem, kuri 
ikdienā pēc vislabākās sirdsapzi-
ņas pilda savus darba pienākumus.

17.  aprīlī Saulkrastu nova-
da dome ārkārtas sēdē lēma 
no 2020.  gada 12.  aprīļa līdz 
2020. gada 12. maijam piešķirt spe-
ciālo piemaksu par darbu, kas sais-
tīts ar īpašu risku darbinieka dro-
šībai un veselībai, 25% apmērā no 
darbiniekam noteiktās mēnešalgas 
Saulkrastu pašvaldības policijas 
Patruļpolicijas nodaļas darbinie-
kiem.

Savus darba pienākumus pildot: 
Normunds Runcis, Saulkrastu 

pašvaldības policijas (SPP) vecākais 
inspektors ar kolēģi Aigaru Kalniņu, 

SPP inspektoru. 
Foto: Asnate Rancāne 
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Jauns projekts par jauniešu iesaisti aktivitātēs 
ar inovatīvo rīku „GamificationEDU”
Simona Putniņa,   
Saulkrastu pašvaldības iestādes 
„Jauniešu māja”  bērnu un pusaudžu 
brīvā laika organizatore

Spēļošanas rīka nozīme Eiropā 
jaunatnes iesaistei turpina 
pieaugt. 

Mūsdienu digitalizētajā un 
strauji mainīgajā laikmetā ir sva-
rīgi ieviest jaunus inovatīvus rīkus 
un metodes jauniešu izglītošanai, 
tādēļ Sociālais inovācijas centrs 
(SIC) kopā ar citiem ārvalstu sadar-
bības partneriem ir uzsācis dalību 
spēļošanas projektā „Spēļošanas 
metodes izglītībā” jeb „Gamifica-
tionEDU”.

Galvenais izaicinājums projekta 
partneriem ir formālās izglītības 
iestāžu kapacitātes trūkums, attīs-
tot mācību metodes, kas ir intere-
santas jauniem cilvēkiem.

Projekta „GamificationEDU” ak-
tivitātes rīkos piecu organizāciju 
komanda no Rumānijas, Grieķijas, 
Polijas, Latvijas un Bulgārijas. Pro-
jekta partneri strādās pie risināju-
ma jauniešu mainīgajām interesēm, 

kas jāņem vērā, veidojot jaunas mā-
cību programmas un aktivitātes. Lai 
labāk sagatavotos projektam, tika 
apzinātas abu mērķa grupu – visu 
piecu projekta dalībvalstu jauniešu 
un jaunatnes darbinieku – galvenās 
vajadzības veiksmīgam mācīšanās 
procesam. Jaunatnes darbinieki par 
svarīgākajiem faktoriem nosau-
ca prasmi pielāgoties mainīgajām 
jauniešu vēlmēm un interesēm, 
kā arī nepieciešamību būt iesaistī-
tiem jaunu metožu un rīku izstrādē. 
Jauniešu visbiežāk norādītie fak-

tori bija: interesants un iesaistošs 
mācību process, kas motivē apgūt 
kaut ko jaunu, kā arī atbalsts un pa-
līdzība, kas nepieciešama dažādos 
mācību posmos. Ņemot vērā šos 
faktorus, projekta partneri izstrā-
dās metodes un vairākus inovatīvus 
mācību rīkus, lai radošajās mācībās 
iesaistītu vairāk jauniešu. 

Galvenais projekta mērķis ir 
attīstīt neformālās izglītības me-
todes un instrumentus jauniešu 
iesaistei pasākumos. Divos gados 
plānots īstenot šādas aktivitātes:

� Izveidot piecus jaunus rīkus 
un spēļošanas metodes, kas tiks 
pārbaudītas mācību aktivitātēs, 
piedaloties jaunatnes darbinie-
kiem un jauniešiem;

� Uzlabot jaunatnes darbinie-
ku profesionālās prasmes, iesaistot 
viņus izglītojošu spēļošanas meto-
žu un rīku izstrādē un izveidē;

� Novērtēt izveidoto metožu 
un rīku ietekmi formālās izglītības 
kontekstā (universitātēs Rumānijā 
un Grieķijā un skolās Polijā, Latvijā 
un Bulgārijā).

Projekta laikā februāra beigās 
notika partneru tikšanās Bulgā-
rijā, kurā piedalījās arī „Jauniešu 
mājas” pārstāve Simona Putni-
ņa. Tikšanās laikā tika pārrunā-
tas projekta aktualitātes, turp-
mākās ieceres un soļi, sadalītas 
atbildības veiksmīga projekta 
īstenošanai un uzlabojumiem, 
tika prezentētas un testētas 
lielformāta izglītojošas galda 
spēles, kas pašlaik joprojām ir 
izstrādes stadijā. Projekta beigās 
paredzēts, ka galda spēles būs 
publiski pieejamas izdrukai un 
lietošanai bez maksas. 

Jau vairāk nekā gadu „Jaunie-
šu māja” veiksmīgi sadarbojas 
ar SIC  – „Jauniešu māja” re-
gulāri tiek aicināta iesaistīties 
SIC aktuālajos projektos gan kā 
sadarbības partnere, gan dalīb-
niece, kas testē dažādas jaunas 
metodes, pieejas un materiālus 
jauniešu izglītošanai un uzņē-
mējdarbībā. Pagājušā gada bei-
gās pirmo reizi „Jauniešu mājā” 
notika praktiskas bezmaksas ne-
formālās izglītības mācības jau-
niešiem par uzņēmējdarbību. 

Pašvaldības policijas 
paveiktais aprīlī
Normunds Alksnis,  
Saulkrastu pašvaldības policija

 
Aprīlī Saulkrastu 
pašvaldības policijā saņemti 
104 izsaukumi. Par dažādiem 
pārkāpumiem aizturētas 
8 personas: 6 nodotas Valsts 
policijas (VP) Rīgas reģiona 
pārvaldes Saulkrastu iecirkņa 
darbiniekiem turpmākām 
procesuālām darbībām, 
1 – VP Galvenās kārtības 
policijas pārvaldes Satiksmes 
uzraudzības pārvaldes 
darbiniekiem turpmākām 
procesuālām darbībām, 
1 persona nogādāta savā 
dzīvesvietā. 

Uzrakstīti 175  administratīvā 
pārkāpuma protokoli: 167  – par 
Ceļu satiksmes noteikumu ne-
ievērošanu, 1  protokols par ār-
kārtējās situācijas un izņēmuma 
stāvokļa laikā noteikto ierobežo-
jumu un aizliegumu pārkāpšanu, 
2  – par bērnu aprūpes pienāku-
mu nepildīšanu, 2  protokoli par 
dzīvnieku turēšanas, labturības, 
izmantošanas un pārvadāšanas 

prasību pārkāpšanu, 1  – par al-
koholisko dzērienu vai citu aprei-
binošu vielu lietošanu un atraša-
nos sabiedriskās vietās reibumā, 
1 protokols par sīko huligānismu 
un 1 – par ceļu aizsardzības no-
teikumu pārkāpšanu.

Par dažādiem pārkāpumiem 
izteikti 36  mutiski brīdinājumi: 
no tiem 31 par ārkārtas situāci-
jas un izņēmuma stāvokļa laikā 
noteikto savstarpējo distances 
neievērošanu.

Uzsāktas 5  administratīvā 
pārkāpuma lietvedības: 4 par ne-
kustamo īpašumu uzturēšanas 
Saulkrastu novada teritorijā pra-
sību pārkāpšanu, 1  – par zemes 
apsaimniekošanas pasākumu ne-
pildīšanu un zāles nepļaušanu, 
lai novērstu kūlas veidošanos.

Par nekustamo īpašumu uz-
turēšanu atbilstoši Saulkrastu 
novada teritorijā noteiktajām 
prasībām policija turpina izsūtīt 
paziņojumus. 

Pastiprināti tiek apsekotas un 
kontrolētas personas, kam ap-
stiprināta vīrusa COVID-19 diag-
noze, bet kuru veselības stāvoklis 
pieļauj ārstēšanos mājās.

Attīstām radošumu Saulkrastu vidusskolā
Inna Jenerte,   
Saulkrastu vidusskolas direktores 
vietniece izglītības jomā

Radošuma attīstīšana 
Saulkrastu vidusskolā arī līdz 
šim ir bijusi ikdienas mācību 
būtiska sastāvdaļa. Tādēļ at-
tālinātas mācības skolotājiem 
sniedz iespēju ikdienā balstī-
ties uz skolēniem zināmām un 
līdz šim izmantotām mācību 
metodēm un vienlaikus arī 
meklēt arvien jaunus radošā 
gara izpausmes veidus. 

Šajā laikā ir tapušas gan smiltīs 
veidotas glezniņas no akmentiņiem, 
sūnās no dabas materiāliem atvei-
doti kukaiņi, vēroti putni un pirmie 
plaukstošie ziedi, meklēti bebru un 
citu dzīvnieku atstātie pēdu no-
spiedumi, ir izvērsta roņu mazuļu 
aizsardzības kampaņa, kā arī putnu 
ligzdu vērošana gan dabā, gan tieš-
saistē. Skolēni devušies sakopt savu 
apkārtni, ir izveidotas fantastiskas 
ģimeņu Lieldienu tradīciju foto un 
video reportāžas, kā arī avīze „At-
klāj Saulkrastus” ar aprakstiem par 
savu ielu, mazāk zināmām vietām 
un intervijām par dzīvi mūsu pil-
sētā. Ir radīta virtuāla „ĀR- kārtas 
notikumu dienasgrāmata”, virtuāli 
apmeklēti Latvijas teātri un muzeji 
un zīmētas pasaulslavenu māks-
linieku gleznu kopijas, fotografēti 
mājas grāmatu plaukti un fantastis-
kās būtnes ar aplikāciju SAN, pētīta 
gaismas un ēnas saspēle, veidotas 
matemātisko vienādību krustvārdu 
mīklas un telpiski taisnstūra skald-
ņi, ir vizualizēta un atveidota saules 
sistēmas uzbūve, rakstīts virtuālais 
diktāts, sacerēti dzejoļi un vēstules, 
pētītas emocijas un īstenotas vēl 
daudzas jo daudzas radošas idejas.

Vēl viena attālinātu mācību 
priekšrocība: bērniem ir iespē-

ja mācīties darīt praktiskas mājas 
lietas, kas visbiežāk notiek kopā ar 
vecākiem vai vecvecākiem, īpaši sā-
kumskolas audzēkņiem. Skolēni da-
lās savos iespaidos pēc pagalma un 
dārza iekopšanas darbiem, malkas 
krāmēšanas talkām, kāds kopā ar 
tēti ir veidojis Lieldienu koka deko-
rācijas, kāds palīdzējis būvēt šūpo-
les, ir gatavotas brokastu maizītes 
un mīļākie pusdienu salātiņi, kāds ir 
iekopis savu dobi dārzā, bet kādam 
ir dārziņš kastēs uz balkona! Pildot 
skolotāja uzdevumu, kopā ar ģime-
nes locekļiem tiek sēts, stādīts, lais-
tīts, vērots. Pat balkonu kastēs dīgst 
ar mazajiem pirkstiņiem sēti redīsi 
un salātiņi, kāds jau kopā ar vectē-
vu ir paguvis nopļaut pirmo zāli, un 
tas viss tiek piefiksēts „Manā dārza 
dienasgrāmatā”. Praktiskā darbībā 
skolēni apgūst ne vien dzīvē node-
rīgas darba iemaņas, bet arī zināša-
nas par norisēm dabā, tradīcijām, 
par darba drošību, jo skolotāji allaž 
ir modri un atgādina par piesardzī-
bu darbā ar elektroierīcēm un rīcī-
bu, ja pamanīta aizdegusies kūla.

Lai arī attālinātajās mācībās nav 
iespējas piedalīties vairākās skolē-

nu mācību priekšmetu olimpiādēs, 
maijā ir plānota sākumskolas sko-
lēnu dalība Latvijas Ornitoloģijas 
biedrības izsludinātajā konkursā, 
kā arī matemātiķu konkursā „Tik 
vai cik”, kas notiks attālināti. Vēl 
ir paredzēts piedalīties biedrības 
„Ascendum” un Latvijas Bērnu un 
jaunatnes literatūras padomes iz-
sludinātajā dzejoļu konkursā, pēc 
kura labākie darbi tiks publicēti 
dzejas gadagrāmatā bērniem „Garā 
pupa 2020”, kas tiks izdots septem-
brī, Dzejas dienās.

Skolas aptaujā pēc piecām at-
tālināto mācību nedēļām skolēni 
norādījuši, ka viņiem patīkot sko-
lotāju piedāvātie radošie darbi, kad 
ir iespējams darboties kopā ar ve-
cākiem. Mēs, pedagogi, redzam, cik 
svarīgi ir sadarboties visām bērna 
izglītošanā iesaistītajām pusēm un 
katru dienu sarunāties ar bērniem 
par skolas uzdevumiem, kā arī par 
it kā ierasto un ikdienišķo. 

Šī ir pirmā attālināto mācību 
pieredze Latvijas skolās, kurā gūtās 
atziņas noderēs arī tad, kad skolēni 
un skolotāji atgriezīsies ierastajā 
mācību vidē.

Projekta „GamificationEDU” partneru tikšanās Bulgārijā, kurā piedalījās arī „Jauniešu mājas” pārstāve Simona Putniņa 
Foto: no „Jauniešu mājas” arhīva

Sofijas Vaivodes, 1.b klase, radošais mājasdarbs.
Foto: no Saulkrastu vidusskolas arhīva

Informācija uzņēmējiem
Artūrs Ancāns, Saulkrastu uzņēmēju biedrības sekretārs

ārkārtas krīzes apstākļos 
daudzi Saulkrastu uzņēmēji 

ir apturējuši savu darbību, taču cerot, ka situācija 
sāk stabilizēties, aicinām uzņēmējus sekot 

Saulkrastu uzņēmēju biedrības informācijai 
facebook.com/saulkrastuuznemeji 

un iesaistīties tās rīkotajās aktivitātēs.

Saziņa pa e-pastu arturs.ancans@gmail.com 
un tālruni 22079570.
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Olimpiāžu un konkursu sezona ir noslēgusies
Oksana Vanaga,  
Saulkrastu vidusskolas direktores 
vietniece izglītības jomā

Neparastā situācija šī mācību 
gada otrajā semestrī priekš-
laikus pārtrauca gan mācību 
priekšmetu olimpiāžu un 
konkursu norisi, gan arī interešu 
izglītības skates un sacensī-
bas. Turklāt žēl, ka atsevišķās 
jomās talantīgākie skolēni tādēļ 
nevarēja parādīt savas spējas, 
kā arī tika pārcelti XII Latvijas 
Skolu jaunatnes dziesmu un 
deju svētki.

Šajā mācību gadā pāris mē-
nešus ātrāk varam atskatī-
ties uz Saulkrastu vidusskolas 
skolēnu sasniegumiem. Panā-
kumiem bagāts šis gads bijis 
Saulkrastu vidusskolas 9.a  kla-
ses skolēnam Markam Henrijam 
Majoram, kurš ļoti veiksmīgi 
piedalījās vairākās olimpiādēs, 
kā arī guva interesantu piere-
dzi Fizikas valsts 70.  olimpiā-
des 3.  posmā tiešsaistē. Patei-
camies gan skolēniem un viņu 
vecākiem, gan skolotājiem par 
iniciatīvu, pacietību un iegul-
dīto darbu!

Godalgota 
vieta

Dalībnieks klase mācību priekšmeta 
olimpiāde/konkurss

Pedagogs

Piedalījās Marks Henrijs Majors 9.a Fizikas valsts olimpiāde Alisa Vedjaševa

Valsts 
olimpiāde

Marks Henrijs Majors 9.a Eiropas Savienības 
Dabaszinātņu valsts olimpiāde

Ilona Trezune
Alisa Vedjaševa
Ruta Grabčika

Ance Zandere 10. Matemātikas valsts olimpiāde Oksana Vanaga

1. vieta Marks Henrijs Majors 9.a Pierīgas novadu apvienības 
Fizikas olimpiāde 

Alisa Vedjaševa

1. vieta Ance Zandere 10. Pierīgas novadu apvienības 
Matemātikas olimpiāde 

Oksana Vanaga

1. vieta Anete Luīze Zaļā 8.a Pierīgas novadu apvienības 
Matemātikas olimpiāde

Irēna Kursīte

2. vieta Kristofers Astafjevs 9.b Pierīgas novadu apvienības 
Krievu valodas olimpiāde

Jeļena 
Poperedena

2. vieta Viktors Ļebedevs 9.a Pierīgas novadu apvienības 
Krievu valodas olimpiāde

Sandra Ozola-
Ozoliņa

2. vieta Adriana Nika Gulbe 10. Pierīgas novadu apvienības 
Krievu valodas olimpiāde

Jeļena 
Poperedena

2. vieta Alīna Gavrilova 9.a Pierīgas novadu apvienības 
Bioloģijas olimpiāde

Ilona Trezune

2. vieta Sigurds Turkovs 12. Pierīgas novadu apvienības 
Ķīmijas olimpiāde

Ruta Grabčika

2. vieta Marks Henrijs Majors 9.a Pierīgas novadu apvienības 
Ķīmijas olimpiāde

Ruta Grabčika

2. vieta Alīna Gavrilova
Marks Henrijs Majors
Anete Luīze Zaļā
Patrīcija Miltiņa

9.a
9.a
8.a
8.a

Pierīgas novadu Dabaszinātņu 
jomas alternatīvā olimpiāde

Ruta Grabčika
Alisa Vedjaševa
Ilona Trezune

3. vieta Andis Kārlis Veinbergs 10. Pierīgas novadu apvienības 
Fizikas olimpiāde

Alisa Vedjaševa

3. vieta Tiāre Luīze Vārava 12. Pierīgas novadu apvienības 
Ķīmijas olimpiāde

Ruta Grabčika

3. vieta Klāvs Vanags 7.a Pierīgas novadu apvienības 
Matemātikas olimpiāde

Irēna Kursīte

3. vieta Tomass Galvāns 8.b Pierīgas novadu apvienības 
Matemātikas olimpiāde

Irēna Kursīte

Atzinība Jurģis Egons Strazdiņš 8.b Pierīgas novadu apvienības 
Matemātikas olimpiāde

Irēna Kursīte

Atzinība Madara Ķezbere 7.a Pierīgas novadu apvienības 
Krievu valodas alternatīvā 
olimpiāde „Izteiksmīgā runa”

Jeļena 
Poperedena

Atzinība Elizabete Suitiņa 3.a Pierīgas novadu apvienības 
angļu valodas olimpiāde 
„Edelweiss”

Inna Jenerte

Atzinība Amanda Dubovska
Gustavs Grāvītis

2.a Pierīgas jauno vides 
pētnieku forums „Skolēni 
eksperimentē 2020”

Daiga Bernaua

SkoLĒNU SASNIEGUmI māCĪBU PRIEkŠmETU oLImPIāDĒS UN koNkURSoS 
1.–12. kLASĒm 2019./2020. māCĪBU GADā 

SkoLĒNU SASNIEGUmI 
INTEREŠU IZGLĪTĪBAS koNkURSoS, SkATĒS UN SACENSĪBāS 

1.–12. kLASĒm 2019./2020. māCĪBU GADā 

Godalgota 
vieta

Dalībnieks klase Interešu 
izglītības 
konkurss, 
skate un 

sacensības

Pedagogs

1. pakāpe 2.–4. klašu 
vokālais 

ansamblis

2.–4. Pierīgas 
novadu 

apvienības 
vokālās 
mūzikas 
konkurss 

„Balsis 2020” 

Laila 
Bāliņa

1. pakāpe 2.–4. klašu 
vokālais 

ansamblis

2.–4. Pierīgas 
novadu 

apvienības 
vokālās 
mūzikas 
konkurss 

„Balsis 2020” 
Vidzemē 
(2. kārta)

Laila 
Bāliņa

1. vieta 4.a klase 4.a „Sporto visa 
klase” tautas 

bumbas 
sacensības 

1. kārtā, savā 
apakšgrupā

Simona 
Rozīte

Dzintra 
Rēķe
Ginta 

Urdziņa

1. vieta 5.b klase 5.b „Sporto visa 
klase” tautas 

bumbas 
sacensības 

1. kārtā, savā 
apakšgrupā

Simona 
Rozīte

3. vieta Miks Mušperts
Dāvis Heinsbergs
Kārlis Strazdiņš
Maikls Beitāns
Raimonds 
Lasmanis
Gusts Ozoliņš
Raivo Trepšs
Tomass Blekte 
Anrijs Edžiņš 
Kristians Karlsons 
Toms Majors

4.–5. Pierīgas 
novadu 

apvienības 
skolēnu sporta 
spēles tautas 

bumbā D 
vecuma grupas 

zēniem

Simona 
Rozīte
Dzintra 
Rēķe

Saulkrastu vidusskolas 9.a klases audzēknis Marks Henrijs Majors.
Foto: no privātā arhīva
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Kā iegūt budžeta vietu? 
Sigita Kliedere,  
Zvejniekciema vidusskolas  
pedagogs-karjeras konsultants  

Uz šo jautājumu atbildi varētu 
sniegt Zvejniekciema vidussko-
las 12. klases skolēni, jo gandrīz 
puse no viņiem jau ir ieguvusi 
savu budžeta vietu dažādās 
Latvijas augstskolās. 

Katra klase skolas laikā veido 
savas mācību tradīcijas, kas ir no-
zīmīgas ikviena skolēna personības 
izaugsmē. Šī mācību gada topošie 
absolventi pierādījuši sevi, pieda-
loties dažādos konkursos un vidus-
skolas gados rakstot zinātniskās 
pētniecības darbus par tēmām, kas 
nozīmīgas pašiem un aktuālas sa-
biedrībai. Tātad Zvejniekciema vi-
dusskolas 12. klases jauniešu spēks 
ir gudrība un mērķtiecība, jo viņi ne-
atlaidīgā darbā ir ieguvuši sev „dro-
šības spilvenu” (kredītpunktus un 
budžeta vietas) studijām augstskolā. 

Apmeklējot Latvijas Lauksaim-
niecības akadēmijas (LLA) Atvērto 
durvju dienas, kurās bija iespēja 
kārtot eksāmenu, jauniešiem bija 
jāatbild uz jautājumiem, kas pār-
baudīja viņu erudīciju un prasmi 
lietot zināšanas nestandarta si-
tuācijās. Teicamu rezultātu testā 
demonstrēja Andžela Zusele un 
Pēteris Vimbsons, nodrošinot sev 
budžeta vietu LLA Vides un būvzi-
nātņu fakultātē, Arhitektūras un 
būvniecības studiju programmā.

Īpašas uzslavas vērtas ir budže-
ta vietas, kas iegūtas mērķtiecīgā 
un saspringtā darbā, papildus ik-
dienas mācībām izstrādājot zināt-
niskās pētniecības darbus (ZPD) – 
šīs pūles vainagojušās ar izciliem 
panākumiem. 

Katrīna Mārtiņa un Kate Stru-
piša izstrādāja ZPD ekonomikā 
un uzņēmējdarbībā „Tūrisms kā 
Saulkrastu novada sociāli eko-
nomiskās attīstības veicinātājs”, 
iegūstot 2.  pakāpi valsts līmenī 
un 75  kredītpunktus iestājai Lat-
vijas Universitātes (LU) Biznesa, 
vadības un ekonomikas fakultā-
tē. Arī Samanta Made Leimane ar 
ZPD socioloģijā „Informācijas un 
komunikācijas tehnoloģijas izglī-
tībā” valstī ieguva 2.  pakāpi un 
75 kredītpunktus iestājai LU Soci-
ālo zinātņu fakultātē.

Visvairāk, 100  papildu kre-
dītpunktus, ir saņēmušas Beāte 
Adelīna Odīte un Marija Ķēniņa 
par ZPD „Skolēnu un skolotāju 
komunikācija pedagoģiskajā pro-
cesā”, iegūstot 1. vietu un budžeta 
vietu studijām LU Sociālo zinātņu 
fakultātē, Komunikācijas zinātnes 
programmā. 

Pašlaik, ņemot vērā ārkārtas 
situāciju valstī un neziņu, kā sko-
lēni kārtos eksāmenus, šie septiņi 
jaunieši jau sev ir nodrošinājuši 
budžeta vietas studiju program-
mās, pierādot savu mērķtiecību, 
uzņēmību, zināšanas un prasmes. 

Protams, šādi rezultāti nebūtu 
sasniedzami bez skolēnu ģimeņu 
un skolotāju cītīgā atbalsta un sa-
darbības. Liels ieguldījums skolēnu 
sasniegumos ir visa pedagoģiskā 
kolektīva darbs, bet īpašs paldies 
latviešu valodas un literatūras sko-
lotājai Valdai Tinkusai un skolas 
direktoram Andrim Dulpiņam, kuri 
vienmēr ir veicinājuši un nodroši-
nājuši ikviena centīga skolēnu ini-
ciatīvu!

Lai jauniešiem veiksmīgs mā-
cību gada noslēgums un daudzi 
jauni izaicinājumi studijās! 

Karjeras izglītība Zvejniekciema vidusskolā
Sigita Kliedere,  
Zvejniekciema vidusskolas  
pedagogs- karjeras konsultants  

Zvejniekciema vidusskola 
ir viena no 16 skolām, kurā 
veiksmīgi un profesionāli kopš 
2017. gada marta strādā pe-
dagogs–karjeras konsultants. 
konsultanta darbs ir veicinā-
jis daudzus interesantus un 
skolēniem noderīgus karjeras 
izglītības pasākumus. 

Arī 2019./2020.  mācību gadā 
pakalpojumu dažādu profesijas 
izzināšanu meistarklasēs, izglī-
tojošās lekcijās un nodarbībās 
saņēma gandrīz katrs skolēns  – 
pavisam 283  izglītojamie. Sko-
lēni, kuri COVID-19 pandēmijas 
dēļ pakalpojumu nesaņēma, ce-
rams, to varēs saņemt nākamajā 
mācību gadā.

No decembra skolēniem bija 
iespēja saņemt arī pedagoga–
karjeras konsultanta individu-
ālās konsultācijas, jo projektā 
Zvejniekciema vidusskolas peda-
gogs-karjeras konsultants, cītīgi 
mācoties, ieguva papildu serti-
fikātu par tiesībām individuāli 
konsultēt vispārējā un profesio-
nālā izglītībā. 

Šajā mācību gadā skolēni ne tikai 
iepazina konkrētās profesijas speci-
fiku, bet arī apguva dažādas sociālās 
un komunikācijas iemaņas, mācījās 
sadraudzēties un pieņemt situāci-
jas. Tā kā projekts ilgst jau 3 gadus, 
pedagogs-karjeras konsultants ir 
noteicis darba pamatprincipus kar-
jeras izglītībā skolā katram gadam: 
pirmajā gadā prioritāte bija dažādu 
profesiju iepazīšana izbraukuma 
nodarbībās, otrajā  – pašvērtējuma 
noteikšana un sevis iepazīšana, 
trešajā gadā – profesijas iepazīšana 
nodarbībās skolā uz vietas, pieaici-
not konkrētu profesiju pārstāvjus. 
Tomēr ir pasākumi, kas aktuāli kat-
ru gadu, piemēram, Atvērto durvju 
dienu apmeklējumi profesionālajās 
un augstākajās mācību iestādēs. 

2019./2022. mācību gadā 1., 2. 
un 3.  klases piedalījās karjeras 
pasākumā „Profesiju daudzvei-
dība Latvijā”, iepazīstot gaisa 
satiksmes pakalpojumu, aviāci-
jas speciālistu un lidostas darbi-
nieku profesijas Starptautiskajā 
lidostā „Rīga”.

5.,6.,7. klašu skolēni piedalījās 
karjeras pasākumā „Darba pa-
saules iepazīšana. Iepazīsti pro-
fesijas animācijā”, kurā katrs iz-
veidoja savu animācijas filmiņu 
un iepazina daudzās profesijas, 

kas nepieciešamas multiplikāci-
jas filmas izveidei.

12.  klases skolēni karjeras 
pasākumā „Darba pasaules ie-
pazīšana. Es – viesmīlības jomas 
darbinieks” viesojās Mārtiņa 
Sirmā restorānā „3  pavāru res-
torāns”, kur iepazina profesijas, 
kas nepieciešamas viesmīlības 
un tūrisma jomā. Meistarklasē 
jaunieši uzklausīja motivējošu 
karjeras stāstu, uzzināja, ko no-
zīmē atvērt un uzturēt savu res-
torānu, atklāja sev aktualitātes 
un viesmīlības modes tendences, 
kā arī izglītības iespējas. Vairāki 
skolēni aktivitātes „Izglītības ie-
spēju izpēte. Informāciju dienas 
profesionālās un augstākās mā-
cību iestādēs” laikā apmeklēja 
arī Atvērto durvju dienas Rīgas 
Stradiņa universitātē un Rīgas 
Tehniskās universitātes Karjeras 
dienas Ķīpsalas izstāžu centrā.

8., 9., 11., 12.  klašu izglītoja-
majiem Ventspils Augsto tehno-
loģiju parks piedāvāja interaktī-
vās karjeras nodarbības „Radošo 
un tehnisko profesiju darbnī-
ca”, kurās jaunieši praksē guva 
priekšstatu par informācijas un 
komunikācijas tehnoloģijas no-
zari, tās darbības virzieniem, 
attīstības un veiksmīgākajiem 

praktiskajiem piemēriem, kā arī 
uzzināja par turpmākajām mā-
cību, studiju un karjeras izveides 
iespējām informācijas tehnolo-
ģiju nozarē.

4. klasēm bija paredzēts iepazīt 
teātru darbinieku profesijas Lat-
vijas Nacionālās operas un baleta 
teātrī. Toties 8., 9. un 11.  klasēm 
nenotika Ogres Valsts tehniku-
ma, Rīgas Mākslas un mediju 
tehnikuma, Latvijas Aizsardzības 
akadēmijas un Latvijas Lauk-
saimniecības akadēmijas Atvērto 
durvju dienu apmeklējums, kā 
arī aktivitāte „Es – nākamais stu-
dents”  – skolēnu tikšanās ar no-
zaru speciālistiem un studentiem, 
kuri informē par studiju iespējām, 
studentu dzīvi, lēmumu pieņem-
šanu, studentu sadarbību ar pa-
sniedzējiem un uzņēmējiem.

Atbilstoši „Saulkrastu nova-
da attīstības programmai 2014.–
2020.  gadam” 2019./2020.  mācību 
gadā tika noteikti karjeras izglītī-
bas attīstības atbalsta prioritārie 
virzieni  – profesionālās izglītības 
pievilcības veicināšana un prasmju 
izcilības iepazīšana; darba tirgū 
pieprasītāko tautsaimniecības no-
zaru iepazīšana; viesu uzņemšanas 
industrijas un kūrorta attīstība; 
kvalitatīva izglītība, daudzpusīga 

kultūra un sports – galvenie cilvēk-
vides veidotāji novadā.

Nākamajā mācību gadā pro-
jektā ir plānotas lielas izmaiņas – 
tiek samazināta mērķgrupa, kurā 
turpmāk būs 7.–12. klases skolē-
ni. Galvenais darbības virziens 
būs individuālās konsultācijas, 
nevis profesiju iepazīšana.

Uz tikšanos karjeras dienās 
vai citos karjeras pasākumos! 

Ja ir idejas, kā un kur iepazīt 
profesijas un veicināt skolēnu 
izpratni par veiksmīgu karjeru, 
priecāsimies par sadarbību!

Visi karjeras izglītības pasā-
kumi skolēniem ir bez maksas, jo 
Zvejniekciema vidusskola ir viena 
no 12 Pierīgas skolām, kas iesais-
tījās Eiropas Sociālā fonda projek-
ta Nr.  8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras 
atbalsts vispārējās un profesionā-
lās izglītības iestādēs” pasākumā, 
ko īsteno Valsts izglītības attīstī-
bas aģentūra un koordinē Pierīgas 
izglītības, kultūras un sporta pār-
valde. Visas izmaksas par sabied-
risko transportu un profesijas ie-
pazīšanas pasākumiem tiek segtas 
no šī projekta līdzekļiem.

„Latvijas skolas soma”: Latvijas kartē 
Zvejniekciema vidusskolā
Sigita Kliedere,  
Zvejniekciema vidusskolas  
pedagogs-karjeras konsultants  

Jau otro gadu Zvejniekciema 
vidusskolas audzēkņiem Latvijas 
simtgades iniciatīvā „Latvi-
jas skolas soma” ir iespējams 
piedalīties dažādās aktivitātēs. 
Bet, iespējams, ka Zvejniekcie-
ma vidusskolas skolēni vienīgie 
Latvijā ir izveidojuši savu Skolas 
somas Latvijas karti, kurā jau 
divus gadus katra klase, atgrie-
žoties no pasākuma, ielīmē savu 
fotogrāfiju ar mazu aprakstu 
par to un apmeklēto vietu. Tādē-
jādi ikvienam ir iespēja iegūt 
jaunu informāciju un uzzināt, 
kur viesojusies katra klase. karte 
ir interesanta ne tikai skolēniem, 
bet arī viņu vecākiem.

Projekta laikā ir apmeklētas teāt-
ru izrādes, iepazīti muzeji, braukts 
ciemos un skolā sagaidīti viesi – ir 
bijuši priekpilni mirkļi un nopiet-
na Latvijas vēstures iepazīšana, 
piemēram, 12.  klase patriotiskās 
audzināšanas nolūkā novembrī 
apmeklēja Brāļu kapu memoriālu, 
Melngalvju namu, Latvijas Repub-
likas Saeimu un viesojās Brīvības 
pieminekļa iekšpusē. Tas bija dziļi 
vēsturisks un emocionāls, atmiņā 
paliekošs brīdis.

Pavisam ir apmeklētas vairākas 
teātra un operas izrādes: Latvijas 
Nacionālajā teātrī – „Tikšanās vie-
ta – Rīgas pilsētas II  teātris”, Lat-
vijas Leļļu teātrī – „Emīls un Ber-
līnes zēni”, Dailes teātrī – „Planēta 
Nr.  85”, Valmieras Drāmas teāt-
rī – „80 dienās apkārt zemeslodei” 

un „Cilvēkam vajag suni”, Latvijas 
Nacionālās operas un baleta teāt-
rī – „Sniegbaltīte un septiņi rūķīši” 
un „Romeo un Džuljeta”. Skolēni 
bijuši ekskursijā Latvijas Nacionā-
lajā bibliotēkā un noskatījušies tur 
koncertuzvedumu „Mana tautas-
dziesma”, kā arī apmeklējuši Run-
dāles pils muzeju un Nila Īles Mū-
zikas studiju. Skolēni piedalījušies 
Latvijas Bankas projektā „Naudas 
pasaule”. Skolā ir viesojusies rakst-
niece Nora Ikstena un Rakstniecī-
bas un mūzikas muzejs ar nodar-
bībām „Himnas stāsts”, „Pasaules 
ritmi”, „Cilvēks dzīves vilcienā”, 
„Kāpēc man lasīt Zentu Mauriņu”, 

„Lasāmskapis”. Viss apmeklējumu 
foto un īsa informācija ikvienam 
ir pieejama skolas gaitenī, inicia-
tīvas „Latvijas skolas soma” kartē. 
Pēc pasākumiem gandarījumu un 
pievienoto vērtību sniedz bērnu 
prieks par redzēto, dzirdēto, pie-
dzīvoto, jo bieži nākas dzirdēt, ka 
kāds pirmo reizi ir bijis teātrī, ope-
rā vai muzejā, ka vienīgā ekskursija 
gadā bērnam bijis izbrauciens ar 
klasi uz teātri un vienlaikus skais-
tākais gada piedzīvojums.

Zvejniekciema vidusskolas audzēkņi izveidojuši savu Skolas somas 
Latvijas karti.
Foto: Sigita Kliedere



8    Saulkrastu Domes Ziņas

2020. gada maijs

Radošais kļūst vēl radošāks
Asnate Rancāne,   
sabiedrisko attiecību speciāliste

Šis laiks ir radošs, taču ne 
mazāk intensīvs arī Vidzemes 
jūrmalas mūzikas un māks-
las skolai. Par to, kā notiek 
darbi mākslas nodaļā, stāsta 
skolas direktore Ieva Lazdaus-
ka: „Pielāgojoties jaunajiem 
apstākļiem, ir nācies mainīt 
programmas uzdevumus 
mākslā, jo, piemēram, iesāktie 
darbi ar mālu un plastilīnu 
tomēr palikuši skolā. Arī citos 
mācību priekšmetos uzde-
vumi izmainīti, ņemot vērā 
audzēkņiem mājās pieejamos 
materiālus. No atsevišķiem 
konkursiem, kuros bijām plā-
nojuši piedalīties, diemžēl bija 
jāatsakās, bet trijos audzēkņi 
tomēr piedalās, veicot darbus 
mājās un konsultējoties ar 
skolotājiem pa tālruni. 

Visus audzēkņu darbus skatām 
WhatsApp grupās, pa kursiem. Tā 
ir iespēja vairākiem skolotājiem 
redzēt darbus, izteikt viedokli, 
audzēkņiem redzēt cita veikumu, 
apmainīties domām. Piemēram, 
skolotāja Agnese Ozoliņa sūta vi-
deo pamācības, kā soli pa solim 
veicams darbs. Esam pat vairāk 
informēti viens par otra ikdienas 
darbu un audzēkņu paveikto ko-
pumā nekā agrāk. Sajūtama arī 
vecāku gatavība iesaistīties darbos 
un uzdevumos. Daudzi darbi ir tik 
labi, pat izcili, ka kopējās saraks-
tēs neslēpjam sajūsmu. Protams, 
tāpat kā klātienē, ir lielākas un 
mazākas veiksmes. Turklāt jūtams, 
ka audzēkņiem ir tik daudz dar-
bu vispārizglītojošajās skolās, kas 
dažkārt veicami līdz konkrētam 
pēcpusdienas laikam, ka enerģijas 
jaunradei mākslā ne vienmēr pie-
tiek. 1. un 2.  kursiņš attālinātos 
darbus sāka tikai aprīļa otrajā pusē. 
Kā mums ies ar pašiem jaunāka-
jiem, informēsim turpmāk.

Toties diplomandi  – 7.  kur-
sa audzēkņi strādā patstāvīgāk, 
nekā ierasts, bet esam pārliecinā-
ti, ka visi tiks galā ar iecerēto. Arī 
diplomandiem dažos gadījumos 
tika izmainīts darba apjoms un 
materiāli, ņemot vērā resursus. 
Ar diplomandiem darbs notiek 
individuāli, personiskajās sarak-
stēs. Par diplomdarbu aizstāvē-
šanas formu vēl nezinām  – to 
noteiks situācija valstī, bet mēs 
esam gatavi dažādiem varian-
tiem. Mākslas izglītībai tiek vei-
dota arī e-klase, kas pilnībā sāks 
darboties nākamajā mācību gadā.

Likumsakarīgs ir novada domes 
deputātu lēmums par mācību līdz-
finansējuma atcelšanu ārkārtas si-
tuācijā aprīlim un maijam.”

Saziņai tiek izmantotas vi-
deo zvanu programmas: Skype, 
WhatsApp u.c. Mūzikas teorijā 
mācību materiāli ir pieejami Latvi-
jas Nacionālā kultūras centra mā-
jaslapā, tos izmanto solfedžo un 
mūzikas teorijas skolotāji. Audzēk-
ņiem šie materiāli patīk, jo tā esot 
interesantāk mācīties. Saulkrastu 
audzēkņu vecāku aptaujā par opti-
mālajām mācību formām solfedžo 

aptuveni 50% aptaujāto atzina, ka 
ir pietiekami tāpat kā līdz šim, iz-
mantojot digitālos materiālus, to-
mēr bija vēlme pieslēgties arī plat-
formai ZOOM, lai labāk saprastu 
mūzikas teorijas vielu. Pie tā tiek 
strādāts.

Direktore attālināto mācību pro-
cesu vērtē pozitīvi un spriež: „At-
tālinātajai mūzikas un mākslas iz-
glītībai tiešām ir nepieciešama gan 
radoša, gan tehniski zinoša pieeja. 
Šeit mums visiem vēl ir, kur augt! 
Vēl ir daudz darāmā. Ne visiem sko-
lotājiem ikdienā ir pieejams WI-FI, 
pedagogi lielākoties izmanto savus 
tālruņus un datorus, kam ne vien-
mēr pietiek jaudas un kapacitātes. 
Kopumā esam noskaņoti pozitīvi, 
pedagogi WhatsApp grupās savstar-
pēji apmainās ar pieredzi.”

Esam pateicīgi audzēkņiem un 
it īpaši vecākiem par sapratni un 
iesaistīšanos attālinātajā mācību 
procesā. Paldies!”

Flautas klases skolotāja Aiva 
Zauberga dalās savā pieredzē, 
mācot mūzikas instrumentu at-
tālināti: „Mācības pie mums nav 
apstājušās. Lielākoties audzēkņi 
labi sagatavojas katrai mūsu attā-
linātajai nodarbībai. Varbūt tas ir 
tādēļ, ka šo pusgadu bijām iesākuši 
ļoti aktīvi  – gatavojāmies dažā-
diem konkursiem, arī koncertam 
14. martā, ko nācās atcelt. Audzēk-
ņi ir pieraduši pie individuāla dar-
ba mājās. Protams, šajā situācijā 
daudz var palīdzēt vecāki, mudinot 
bērnu vingrināties un atgādinot 
par nodarbību laiku.”

Lai vairāk motivētu audzēkņus 
trenēties mājās, pedagoģe šai si-
tuācijai cenšas pieiet radoši: „Esam 
vienojušies ar audzēkņiem, ka divus 
skaņdarbus uzdodu es, bet vienu 
audzēknis izvēlas pats. Tā var būt 
populāru multiplikāciju filmu un 
kinofilmu mūzika vai vienkārša 
latviešu tautasdziesma. Ar mūsdie-

nu tehnoloģijām nošu materiāli ir 
pieejami internetā. Tādējādi mēs it 
kā apmaināmies ar zināšanām – es 
sūtu viņiem savus nošu materiā-
lus, viņi man – savējos. Ja kādu šis 
modelis neaizrauj, meklējam citu 
pieeju.” 

Arī ansambļu spēle notiek 
tiešsaistē. Visērtāk šādi izdodas 
latviešu tautasdziesmas kanoni. 
Skolotāja ir arī ierakstījusi flautu 

duetiem otro balsi un aizsūtījusi 
skolēnam, lai viņš varētu spēlēt 
duetu mājās. Vienkāršāki dueti tiek 
spēlēti tālruņa sarunas skaļrunī. 
Repertuārs, protams, bija jāmaina: 
„Katram audzēknim piemeklēju 
kādu ierakstu Youtube, ko viņš var 
spēlēt mājās, attīstot ansambļa 
spēles prasmi un spēles laikā klau-
soties arī pārējos instrumentus,” 
stāsta Aiva.

Šis ir laiks, kas prasa lielu iecie-
tību. Ne tikai vecākiem un bērniem 
ir jāiegulda lielāks darbs patstāvī-
gajā vielas apguvē, bet arī skolo-
tājiem ir jāpielāgojas jaunajai si-
tuācijai, ziedojot savu brīvo laiku: 
„Mēdz būt tā: ir sarunāts nodar-
bības laiks, bet audzēknis vēl jop-
rojām netiek galā ar skolas mājas-
darbiem, ir sakreņķējies, un mums 
nekas neizdodas  – tādā gadījumā 
sarunājam citu laiku vakarā. Tādēļ 
dažreiz ir tā, ka mana darba diena 
beidzas tikai pēc deviņiem vakarā,” 
skaidro skolotāja Aiva.

Toties klavierskolotājas Tamā-
ras Āriņas skolniece konkursā 
piedalās attālināti: „Ar 1.  klases 
audzēkni Lauru Sofiju Bērziņu 
piedalījāmies 1.  starptautiskajā 
Oskara Stroka jauno pianistu kon-
kursā Daugavpilī. Divus konkur-
sam pieteiktos skaņdarbus ierak-
stījām video, ievietojām Youtube 
un nosūtījām vērtēšanai. Konkursā 
Lauras vecuma grupā (6–9  gadi) 
attālināti piedalījās 16  dalībnieki 
no 5 valstīm.”

Apsveicam Lauru un skolotāju 
T. Āriņu, jo Laura šajā konkursā ie-
guva 1. vietu!

Lai noskaidrotu, kā ar visiem 
uzdevumiem tiek galā paši skolē-
ni, vaicājām mūzikas skolas flautas 
klases skolniecei Litai Borisovai, 
kura mācās 3.  klasē. Lita stāsta: 
„Šobrīd man patīk mācīties mā-
jās, jo nav jātērē laiks, apmeklējot 
nodarbības. Mācīties tagad ir inte-
resanti, jo nodarbības ir citādākas: 
sazvanāmies ar skolotāju, spēlēju 
arī dziesmas ar skolotājas iespēlē-
tu pavadījumu vai pavadījumu no 
Youtube.”

Toties kora klases skolnieks 
Roberts Ziuka jūtas nedaudz ap-
bēdināts, ka nevar mācīties ieras-
tajā vidē: „Visvairāk man pietrūkst 
skolotāju. Solfedžo tomēr intere-
santāk mācīties ir mājās, jo tagad ir 
daudz interesantāki pildāmie uz-
devumi, taču dziedāt aizraujošāk 
bija skolā.”

Visvairāk mūzikas skolā Ro-
bertam paticis satikt skolotājus, 
nospēlēt vai nodziedāt mājās ie-
mācīto.

Par to, cik daudz vecākiem nā-
kas piedalīties bērnu mācībās, 
stāsta Roberta mamma Ieva, divu 
bērnu  – viena skolēna un viena 
bērnudārznieka  – mamma: „Ie-
saistīties bērnu mācībās sanāk 
diezgan daudz – gan lai motivētu 
bērnu, gan paskaidrotu teoriju vai 
nesaprotamo, kā arī palīdzētu teh-
niski  – nofotografēt mājasdarbus, 
aizsūtīt e-klasē pielikumus vai 
veikt WhatsApp video zvanu. Ko-
pumā vērtējot, dienā darbu pildīša-
na skolai un mūzikas skolai aizņem 
aptuveni no 3 līdz 4 stundām.”

Roberta mamma stāsta, ka šī 
neierastā situācija prasa lielāku 
vecāku radošumu, izdomu un pa-
cietību. Esot jādomā, kā kliedēt 
bērnu garlaikošanos un savstarpē-
jās nesaskaņas.

Roberta ģimene izsaka vissirs-
nīgāko pateicību mūzikas skolas, 
kā arī Zvejniekciema vidusskolas 
pedagogiem par viņu radošo izdo-
mu, atjautību un interesantajiem 
uzdevumiem.

Zvejniekciema un Saulkrastu Mākslas nodaļu audzēkņu darbi aprīlī. Foto kolāžas darbu autori: Zvejniekciema Mākslas 
nodaļas audzēkņi Adrija Kenedija, Raitis Satiks, Loreta Bajinska, Patrīcija Kišuro, Ričards Miks Brodelis, Leo Mednis, 
Niklāvs Kulbergs, Markuss Baltais, Agate Ābele, Zane Babrāne, Viktorija Dedjuško, Laura Mihailova, Elizabete Ozoliņa 
un Saulkrastu Mākslas nodaļas audzēkņi Debora Vilemsone, Emīlija Gļeba, Sāra Marija Maksimova, Keita Birzgale, 
Karlīna Ruduša, Gustavs Drozdovs, Ance Barane, Klāvs Rozītis-Žagariņš.

Roberts Ziuka tiešsaistē apgūst klavierspēli mājās. 
Foto: no privātā arhīva
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„Par Saulkrastu pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu 
dzīvojamo māju piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai un dzīvojamo māju atjaunošanai”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43.  panta 
pirmās daļas 13.  punktu, likuma „Par palīdzību dzīvokļa 
jautājumu risināšanā” 27.2 panta piekto daļu

I .  Vispārīgie jautājumi
1. Šie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka kārtī-

bu, kādā Saulkrastu pašvaldība (turpmāk – Pašval-
dība) piešķir līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvo-
jamo māju (turpmāk – dzīvojamās mājas) dzīvoja-
mai mājai piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai, 
dzīvojamo māju atjaunošanas pasākumiem, ja to 
tehniskais stāvoklis normatīvajos aktos noteiktajā 
kārtībā atzīts par bīstamu cilvēku dzīvībai vai vese-
lībai vai jālikvidē terora akta, avārijas, stihiskas ne-
laimes vai citas katastrofas sekas, kā arī līdzfinan-
sējuma apmēru un tā piešķiršanas nosacījumus.

2. Noteikumos lietotie termini:
2.1. Atbalstāmās izmaksas  – izmaksas, kuru 

segšanai Saulkrastu pašvaldība saskaņā ar 
šiem Noteikumiem var piešķirt līdzfinan-
sējumu;

2.2. Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja  – dzīvo-
jamā māja, kurā saskaņā ar kadastrālās 
uzmērīšanas lietu ir vairāk nekā viens dzī-
voklis, mākslinieka darbnīca vai neapdzī-
vojamā telpa;

2.3. Pašvaldības līdzfinansējums  – Saulkrastu 
pašvaldības budžeta finanšu līdzekļu daļa 
dzīvojamo māju atjaunošanai un/vai dzīvo-
jamai mājai piesaistītā zemesgabala labie-
kārtošanai;

2.4. Piesaistītais zemesgabals – zeme, uz kuras 
atrodas daudzdzīvokļu dzīvojamā māja un 
kura ir ēkas īpašnieku lietošanā vai īpašu-
mā;

2.5. Pilnvarotā persona  – dzīvokļu īpašnieku 
izveidota sabiedrība, biedrība vai cita re-
ģistrēta dzīvokļu īpašnieku apvienība, vai 
fiziska persona, kurai dzīvokļu īpašnieki ir 
nodevuši dzīvojamās mājas pārvaldīšanas 
tiesības.

3. Pašvaldības līdzfinansējums daudzdzīvokļu dzīvo-
jamo māju piesaistīto zemesgabalu labiekārtoša-
nai un dzīvojamo māju atjaunošanai tiek piešķirts 
Saulkrastu pašvaldības ikgadējā budžetā paredzēto 
līdzekļu apmērā un izlietojams attiecīgajā saimnie-
ciskajā gadā, kas sākas 1. janvārī un beidzas 31. de-
cembrī.

II.   Pretendentiem izvirzāmās prasības
4. Līdzfinansējums var tikt piešķirts dzīvojamām mā-

jām, kas atbilst šādiem nosacījumiem:
4.1. dzīvojamās mājas kopējā dzīvokļu platība ir 

lielāka par 250 m², un tajā esošo nedzīvoja-
mo telpu platība nepārsniedz 25% no mājas 
kopējās platības, neņemot vērā pašvaldībai 
piederošo īpašuma daļu;

4.2. vienai personai pieder ne vairāk par 25% no 
mājā esošajiem dzīvokļa īpašumiem, neņe-
mot vērā pašvaldībai piederošo īpašuma 
daļu;

4.3. dzīvojamās mājas kopīpašumā esošās da-
ļas pārvaldīšanai un apsaimniekošanai 
izveidota dzīvokļu īpašnieku sabiedrība 
vai Civillikumā noteiktajā kārtībā noslēgts 
savstarpējs līgums par mājas kopīpašumā 
esošās daļas pārvaldīšanu un apsaimnie-
košanu;

4.4. dzīvojamai mājai piesaistītais zemesgabals 
(gabali) ir nodots dzīvokļu īpašnieku īpašu-
mā vai par tā izmantošanu noslēgts līgums;

4.5. normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā vai-
rāk nekā pusei no mājas dzīvokļu īpašnie-
kiem balsojot „par”, ir pieņemts lēmums 
veikt piesaistīto zemesgabalu labiekār-
tošanas un/vai atjaunošanas pasākumus, 
nodrošinot mājas dzīvokļu īpašnieku līdz-
finansējuma daļu un nepieciešamības gadī-
jumā – arī kredītiestādes finanšu līdzekļus.

5. Pilnvarotajai personai, kura dzīvokļu īpašnieku 
vārdā iesniedz pieteikumu pašvaldības līdzfinansē-
juma saņemšanai, nedrīkst būt nodokļu vai valsts 
sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, 
tā nav ar tiesas lēmumu atzīta par maksātnespējī-
gu (tajā skaitā ar tiesas lēmumu noteikts tiesiskās 
aizsardzības process) vai saskaņā ar komercreģistrā 
pieejamo informāciju tā neatrodas likvidācijas pro-
cesā. 

6. Pašvaldības līdzfinansējumu nepiešķir, ja šo notei-
kumu 7.un 8. punktā minētie pasākumi jau ir tikuši 
finansēti vai līdzfinansēti no Eiropas Savienības 
fondu, valsts budžeta, Pašvaldības budžeta līdzek-
ļiem vai citiem finanšu instrumentiem. Līdzfinan-
sējums netiek piešķirts, ja pretendents iepriekšējos 
divos gados, skaitot no līdzfinansējuma jauna pie-
prasījuma iesniegšanas dienas, piešķirto līdzfinan-
sējumu nav izmantojis noteiktajā termiņā.

III.    Atbalstāmās un neatbalstāmās izmaksas
7. Dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labie-

kārtošanas atbalstāmās izmaksas ir šādas:
7.1. topogrāfijas un inženierģeoloģijas izmaksas;
7.2. zemesgabala labiekārtojuma būvprojekta 

izstrāde;
7.3. piebraucamo ceļu, stāvlaukumu un gājē-

ju celiņu atjaunošana un/vai būvniecība 
(ieskaitot nepieciešamās inženierkomuni-
kācijas un aprīkojuma elementus), ja tiek 
nodrošināta operatīvā transporta piekļuve;

7.4. bērnu rotaļu laukumu atjaunošana un/vai 
būvniecība (ieskaitot aprīkojuma elemen-
tus);

7.5. zaļo zonu labiekārtošana;
7.6. pagalma apgaismojuma atjaunošana un/

vai būvniecība;
7.7. vides pieejamības nodrošināšana perso-

nām ar īpašām vajadzībām.
8. Dzīvojamo māju atjaunošanas darbu atbalstāmās 

izmaksas, ja mājas, tās daļas vai atsevišķu tehnis-
ko sistēmu stāvoklis normatīvajos aktos noteik-
tajā kārtībā atzīts par bīstamu cilvēku dzīvībai 
vai veselībai vai ja jālikvidē terora akta, avārijas, 
stihiskas nelaimes vai citas katastrofas sekas, ir 
šādas:

8.1. sertificēta speciālista atzinuma izstrādes 
izmaksas par mājas, tās daļas vai atseviš-
ķu tehnisko sistēmu tehnisko stāvokli, ja 
vizuāli ir konstatēti konstruktīvo elementu 
bojājumi vai deformācijas;

8.2. būvprojekta izstrāde;
8.3. mājas vai tās daļas atjaunošanas darbi;
8.4. bīstamo vai bojāto tehnisko sistēmu atjau-

nošana vai nomaiņa;
8.5. būvuzraudzības izmaksas;
8.6. autoruzraudzības izmaksas.

9. Neatbalstāmās izmaksas ir šādas:
9.1. kārtējās uzturēšanas izmaksas;
9.2. apgrozāmo līdzekļu iegādes izmaksas;
9.3. samaksa par aizdevuma izskatīšanu, no-

formēšanu un rezervēšanu, procentu mak-
sājumi, soda procenti, maksa par finanšu 
transakcijām;

9.4. izmaksas, kas saistītas ar pieteikuma līdzfi-
nansējuma saņemšanai sagatavošanu, tajā 
skaitā konsultāciju pakalpojumi, u.c;

9.5. visas citas izmaksas, kas šajos noteikumos 
nav noteiktas kā atbalstāmās.

IV. Piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanas pasākumu 
un māju atjaunošanas darbu līdzfinansējuma apjoms

10. Līdzfinansējums dzīvojamām mājām piesaistīto 
zemesgabalu labiekārtošanai tiek piešķirts šādiem 
projektiem:

10.1. mājas piebraucamo ceļu, stāvlaukumu, 
iekšpagalmu un gājēju celiņu atjauno-
šanai vai izbūvei – 50% no projekta ko-
pējām atbalstāmajām izmaksām, bet ne 
vairāk par 5000 euro;

10.2. mājas servitūtu ceļu seguma atjauno-
šanai – 50% no projekta kopējām atbal-
stāmajām izmaksām, bet ne vairāk par 
5000 euro;

10.3. bērnu rotaļu laukumu ierīkošanai vai 
esošo laukumu atjaunošanai  – 50% no 
projekta kopējām atbalstāmajām izmak-
sām, bet ne vairāk par 2000 euro;

10.4. mājas zaļās zonas labiekārtošanas dar-
biem – 50% no projekta kopējām atbal-
stāmajām izmaksām, bet ne vairāk par 
2000 euro;

10.5. topogrāfijas un inženierģeoloģijas dar-
biem  – 50% no pakalpojumu kopējām 
atbalstāmajām izmaksām, bet ne vairāk 
par 500 euro;

10.6. zemesgabala labiekārtojuma būvprojekta 
izstrādei – 50% no pakalpojumu kopējām 
atbalstāmajām izmaksām, bet ne vairāk 
par 1000 euro;

10.7. pagalma apgaismojuma atjaunošanai un/
vai būvniecībai  – 50% no pakalpojumu 
kopējām atbalstāmajām izmaksām, bet 
ne vairāk par 1000 euro;

10.8. vides pieejamības nodrošināšanai per-
sonām ar īpašām vajadzībām – 100% no 
projekta kopējām atbalstāmajām izmak-
sām, bet ne vairāk par 5000 euro.

11. Ārkārtas situācijas novēršanai Pašvaldības dome 
var pieņemt atsevišķu lēmumu par līdzfinansējuma 
piešķiršanu un tā apjomu.

V. Pieteikumu līdzfinansējuma saņemšanai iesniegša-
nas, reģistrācijas un izskatīšanas kārtība

12. Līdzfinansējuma saņemšanai pretendents iesniedz 
Pašvaldībai pieteikumu ar pielikumiem (Pielikums 
Nr. 1 un Nr. 2).

13. Pretendentu atbilstību šo noteikumu prasībām iz-
vērtē Pašvaldības šim mērķim izveidotā komisija 
un viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas 
dienas rakstiski paziņo pretendentam:

13.1. par iesnieguma reģistrēšanu Pašvaldības 
līdzfinansējuma saņemšanas program-
mai, ja pieteikums un tam pievienotie 
dokumenti atbilst šo noteikumu prasī-
bām;

13.2. par atteikumu reģistrēt iesniegumu Paš-
valdības līdzfinansējuma saņemšanas 
programmai, ja pieteikums un tam pie-
vienotie dokumenti neatbilst šo notei-
kumu prasībām vai sniegtas nepatiesas 
ziņas.

14. Pieteikuma vērtēšana notiek saņemšanas secībā. 
Komisija katram pretendentam piešķiramo Pašval-
dības līdzfinansējuma daļu euro nosaka, pamatojo-
ties uz atbalstāmo izmaksu aprēķinu, nepārsnie-
dzot šajos noteikumos noteiktos līdzfinansējuma 
apjomus.

15. Komisija attiecībā uz pretendentu pārbauda:
15.1. nodokļu parādu, tajā skaitā valsts soci-

ālās apdrošināšanas obligāto iemaksu 
parādu, kas kopsummā kādā no valstīm 
pārsniedz 150 euro, neesamību;

15.2. vai pilnvarotajai personai nav pasludi-
nāts maksātnespējas process un tā ne-
atrodas likvidācijas stadijā (juridiskām 
personām).

16. Ja komisijai, vērtējot pieteikumus, rodas šaubas 
par atbalstāmo izmaksu aprēķina atsevišķu pozī-
ciju izmaksu atbilstību vidējām tirgus izmaksām, 
tā ir tiesīga pieprasīt pretendentam sniegt paskai-
drojumus. Ja izmaksu atbilstība netiek pierādīta, 
komisija ir tiesīga pašvaldības līdzfinansējuma 
aprēķināšanai tās izslēgt no atbalstāmajām iz-
maksām.

17. Komisija pieņem lēmumu par līdzfinansējuma pie-
šķiršanu reģistrētajiem pieteikumiem to reģistrāci-
jas secībā atbilstoši Pašvaldības budžetā līdzfinan-
sējumam paredzētajiem līdzekļiem.

18. Līdzfinansējuma saņēmējs 3  mēnešu laikā pēc 
17. punktā noteiktā lēmuma stāšanās spēkā or-
ganizē iepirkuma procedūru normatīvajos aktos 
noteiktajā kārtībā vai veic cenu aptauju (ja ie-
pirkuma procedūra nav nepieciešama) par darbu 
izpildi, sagatavo un iesniedz Pašvaldībai (Līdzfi-
nansētājam) parakstīšanai trīspusēju līgumu, ko 
parakstījuši līdzfinansējuma saņēmējs un darbu 
izpildītājs. Līguma neiesniegšanas gadījumā Ko-
misija pieņem lēmumu par līdzfinansējuma pie-
šķīruma atcelšanu. Neizlietotie līdzfinansējuma 
līdzekļi tiek piešķirti nākamajiem reģistrētajiem 
pretendentiem.

19. Pašvaldības līdzfinansējums darbu izpildītājam 
tiek izmaksāts 30 dienu laikā, skaitot no darbu pie-
ņemšanas–nodošanas akta parakstīšanas dienas. 
Avansa maksājumi netiek paredzēti.

20. Komisijai ir tiesības veikt izpildīto darbu kvalitātes 
un apjoma kontroli.

21. Gadījumā, ja starp pieteikumam pievienotajos do-
kumentos uzrādītajām atbalstāmajām izmaksām 
un darbu pieņemšanas–nodošanas aktā norādīta-
jiem darbiem tiek konstatētas atšķirības, komisija 
ir tiesīga pārskatīt lēmumu par pašvaldības līdzfi-
nansējuma piešķiršanu. Šajā gadījumā pašvaldības 
līdzfinansējuma apjoms nevar būt lielāks par sākot-
nēji piešķirto.

22. Ja Saulkrastu pašvaldības domes atbalstīto pietei-
kumu kopējais līdzfinansējuma apmērs pārsniedz 
attiecīgajam gadam pašvaldības budžetā šim mēr-
ķim paredzēto, pretendents pašvaldības līdzfinan-
sējumu var saņemt pirmkārt, tiklīdz līdzekļi budže-
tā tiek iedalīti.

23. Līdzfinansējuma saņēmējam pēc komisijas piepra-
sījuma ir pienākums informēt par atbalstīto darbu 
gaitu.

24. Juridiskajām personām un fiziskajām personām, 
kas veic saimniecisko darbību, atbalstu piešķir sa-
skaņā ar Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulu 
(EK) Nr. 1407/2013 par Līguma par Eiropas Savie-
nības darbību 107. un 108.  panta piemērošanu de 
minimis atbalstam (Eiropas Savienības Oficiālais 
Vēstnesis, 2013. gada 24. decembris, Nr. L 352).

25. Saimnieciskās darbības veicēji, kuri vēlas saņemt 
de minimis atbalstu saskaņā ar Eiropas Savienī-
bas Komisijas 2013.  gada 18.  decembra Regulas 
Nr.  1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības 
darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis 
atbalstam nosacījumiem, iesniedz ar attiecīgajiem 
Ministru kabineta noteikumiem apstiprināto uz-
skaites veidlapu par sniedzamo informāciju de mi-
nimis atbalsta piešķiršanai un iesniegumu atbalsta 
saņemšanai.

Normunds Līcis,
Saulkrastu domes priekšsēdētājs
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PASkAIDRoJUmA RAkSTS

1. Projekta nepieciešamības pamatojums. Likuma „Par pa-
līdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 27.2 panta otrajā daļā ir 
noteikts, ka pašvaldība var sniegt palīdzību dzīvojamās mājas 
īpašniekam (īpašniekiem) vai dzīvokļu īpašniekiem, piešķirot 
finansējumu šādiem mērķiem:

1) par valsts nozīmes kultūras pieminekli atzītas dzīvoja-
mās mājas restaurācijai;
2) dzīvojamās mājas renovācijai, ja tās tehniskais stāvok-
lis normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā atzīts par bīsta-
mu cilvēku dzīvībai vai veselībai;
3) tādas dzīvojamās mājas renovācijai, kurā jālikvidē 
terora akta, avārijas, stihiskas nelaimes vai citas katas-
trofas sekas;
4) energoefektivitātes pasākumu veikšanai dzīvojamā 
mājā;
5) dzīvojamai mājai piesaistītā zemesgabala labiekār-
tošanai.

Saistošie noteikumi izstrādāti, lai veicinātu novada teritorijas 
attīstību, sakoptību un vizuālo pievilcību.
2. Īss projekta satura izklāsts. Saistošie noteikumi no-
saka kārtību, kādā Saulkrastu novada pašvaldība atbalsta 
Saulkrastu novada daudzdzīvokļu dzīvojamo māju piesais-
tīto zemesgabalu labiekārtošanu un dzīvojamo māju atjau-
nošanu, līdzfinansējuma apmērus un piešķiršanas nosacī-
jumus.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašval-
dības budžetu. Pašvaldības atbalsta kopējais apmērs ir at-
karīgs no iedzīvotāju aktivitātes. 2020.  gada budžetā šim 
mērķim paredzēti līdzekļi 25 000,00 euro apmērā.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz sociāli 
ekonomisko stāvokli (uzņēmējdarbības vidi) pašvaldības 
teritorijā. Projektam ir tieša ietekme uz sociāli ekonomisko 
stāvokli.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām. 
Saulkrastu novada domes lēmumus var pārsūdzēt tiesā Admi-
nistratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām. 
Saistošo noteikumu izstrādes procesā konsultācijas ar privāt-
personām nav notikušas.

Normunds Līcis,
Saulkrastu domes priekšsēdētājs

Saulkrastu novada domes 29. aprīļa sēdes Nr. 16 lēmumi
Sēdē piedalās deputāti: N.  Līcis, 
L.  Vaidere, S.  Ancāne, A.  Horsts, 
A. Dulpiņš, M. Kišuro, G. Lāčaunie-
ce, I. Veide, S. Osīte, S. Ozola-Ozo-
liņa, A.  Aparjode, A.  Deniškāne, 
B. Veide, O. Vanaga, E. Grāvītis.

Par iekšējo noteikumu „kārtī-
ba, kādā tiek nominēti kandidāti 
Saulkrastu novada pašvaldības 
kapitālsabiedrību valdes locekļu 
amatam” apstiprināšanu

1. Apstiprināt iekšējos noteikumus 
„Kārtība, kādā tiek nominēti kan-
didāti Saulkrastu novada pašval-
dības kapitālsabiedrību valdes 
locekļu amatam”. 2. Noteikumi 
stājas spēkā ar apstiprināšanas 
brīdi. 3. Līdz 2020. gada 26. maijam 
izpilddirektoram izveidot Nominā-
cijas komisiju, nodrošināt konkur-
sa nolikuma izstrādi un apstiprinā-
šanu un konkursa SIA „Saulkrastu 
komunālserviss” valdes locekļa 
vakancei izsludināšanu.

Par papildu līdzekļu piešķiršanu 
Pašvaldības policijas budžetā pa-
balsta izmaksai

1. Piešķirt finansējumu no līdzek-
ļiem neparedzētajiem gadījumiem 
430,00  euro, lai izmaksātu pa-
balstu sakarā ar ģimenes locekļa 
nāvi. 2. Palielināt Saulkrastu paš-
valdības policijas budžeta plānu 
par 430,00  euro (struktūrvienība 
05), ekonomiskās klasifikācijas 
kods 1221 (darba devēja sociāla 
rakstura pabalsti un kompensāci-

jas, no kuriem aprēķina iemaksas) 
par 180,00  euro un ekonomiskās 
klasifikācijas kods 1228 (darba de-
vēja sociāla rakstura pabalsti un 
kompensācijas, no kuriem neap-
rēķina iemaksas), par 250,00 euro. 
3. Veikt atbilstošus grozījumus 
2020. gada 27. janvāra saistošajos 
noteikumos Nr.  SN1/2020 „Sais-
tošie noteikumi par Saulkrastu 
novada pašvaldības 2020.  gada 
budžetu”, iekļaujot tajā skaitā 
2. punktā minētos grozījumus.

Par papildu līdzekļu piešķiršanu 
PSIA „Saulkrastu slimnīca” medi-
cīnas palīgmateriālu iegādei

1. Piešķirt finansējumu no līdzek-
ļiem neparedzētajiem gadījumiem 
1317,41  euro, lai kompensētu pa-
pildu medicīnas palīgmateriālu 
iegādi saistībā ar COVID-19 vīru-
su. 2. Palielināt Saulkrastu novada 
pašvaldības 2020.  gada budžeta 
izdevumu pozīcijas „Saulkrastu 
slimnīca” (Struktūrvienība 18, 
Valdības funkcija 07.600) budže-
ta izdevumu plānu ekonomiskās 
klasifikācijas kodā 3261 (Valsts un 
pašvaldību budžeta dotācija valsts 
un pašvaldību komersantiem) par 
1318,00  euro, lai pārskaitītu do-
tāciju par palīgmateriālu iegādi. 
3. Veikt atbilstošus grozījumus 
2020. gada 27. janvāra saistošajos 
noteikumos Nr.  SN1/2020 „Sais-
tošie noteikumi par Saulkrastu 
novada pašvaldības 2020.  gada 
budžetu”, iekļaujot 2. punktā mi-

nētos grozījumus. 4. Finanšu un 
grāmatvedības nodaļai trīs dar-
ba dienu laikā pārskaitīt dotā-
ciju PSIA „Saulkrastu slimnīca” 
1317,41 euro apmērā.

Par dalību biedrības „Jūras Zeme” 
konkursa projektu iesniegumu 
pieņemšanas 8. kārtā

Piedalīties biedrības „Jūras Zeme” 
izsludinātajā atklātā konkursa 
projektu iesniegumu pieņemšanas 
8.  kārtas rīcībā EJZF3 „Atbalstīt 
zivsaimniecības teritoriju attīstī-
bai nepieciešamās piekrastes jos-
las un iekšzemes publisko ūdeņu 
infrastruktūras pilnveidošanu” ar 
projektu „Glābšanas stacijas izbū-
ve un pieejamības pludmalē nod-
rošināšana”. 2. Novada attīstības 
nodaļai sagatavot un Lauku atbalsta 
dienesta elektroniskajā pieteikšanās 
sistēmā līdz 2020. gada 13. maijam 
iesniegt projektu „Glābšanas staci-
jas izbūve un pieejamības plud-
malē nodrošināšana”. 3. Projekta 
„Glābšanas stacijas izbūve un 
pieejamības pludmalē nodroši-
nāšana” attiecināmās izmaksas 
noteikt 63094,76  euro apmērā.
4. Projekta „Glābšanas stacijas iz-
būve un pieejamības pludmalē 
nodrošināšana” apstiprināšanas 
gadījumā nodrošināt pašvaldības 
līdzfinansējumu 13594,76  euro 
apmērā no pašvaldības budžeta. 
5. Atbildīgais par lēmuma izpildi – 
Saulkrastu novada pašvaldības iz-
pilddirektors.

Par aizņēmuma ņemšanu Valsts 
kasē projekta „Saulkrastu novada 
grants ceļu pārbūve” realizēšanai

Projekta „Saulkrastu novada grants 
ceļu pārbūve” īstenošanai ņemt aiz-
ņēmumu Valsts kasē 2020. gadā uz 
5  gadiem 159  578,20  euro apmērā, 
ar Valsts kases noteikto procen-
tu likmi un atlikto pamatsummas 
maksājumu līdz 01.01.2021. projek-
ta „Saulkrastu novada grants ceļu 
pārbūve” realizācijai, aizdevuma 
atmaksu garantējot ar pašvaldības 
budžetu.

Par grozījumiem zemes nomas lī-
gumā
Noslēgt vienošanos pie 2019. gada 
8.  janvārī noslēgtā līguma (pieli-
kumā) par līguma 2.2.  punktā no-
teiktā termiņa pagarināšanu līdz 
2020.  gada 31.  decembrim. 2. No-
teikt līguma noslēgšanas termiņu – 
viens mēnesis pēc lēmuma spēkā 
stāšanās dienas. Gadījumā, ja SIA 
„Ancāns.lv” norādītajā termiņā nav 
noslēgusi līgumu, lēmums zaudē 
spēku. 3. Atbildīgais par lēmuma iz-
pildi – pašvaldības izpilddirektors.1

Par atbalstu krīzes situācijā laika 
posmā no 2020. gada 13. maija 
līdz 2020. gada 31. maijam
1.  Noteikt, ka atbalstu var saņemt 
tās ģimenes, kuras atbilst 2020. gada 
1.  aprīļa Saulkrastu novada domes 
lēmumā Nr.  1680 un 2020.  gada 
6.  aprīļa Saulkrastu novada do-
mes lēmumā Nr. 1686 noteiktajiem 

kritērijiem un kas ar iesniegumu 
(rakstisku vai mutvārdu) ir vērsušās 
pēc palīdzības Saulkrastu novada 
Sociālajā dienestā. 2. Atbalsts tiek 
piešķirts par 2020. gada maiju. 3. Iz-
devumus segt no pašvaldības Sociālā 
dienesta – sociālie pabalsti budžetā 
paredzētajiem līdzekļiem (struktūr-
vienība 081, M812, V.F. 10.700) EKK 
642103 (Pabalsti krīzes situācijā na-
tūrā). 4. Lēmums stājas spēkā ar tā 
pieņemšanas brīdi. 5. Atbildīgā par 
lēmuma izpildi – Saulkrastu novada 
Sociālā dienesta vadītāja.

Par Saulkrastu novada teritoriā-
lās vienības „Saulkrastu pilsēta” 
robežu grozīšanu
Konceptuāli atbalstīt Saulkrastu 
pilsētas robežas paplašināšanu.

1 – „PAR” – 14 (N. Līcis, A. Dulpiņš, 
A.  Aparjode, A.  Horsts, M.  Kišuro, 
S. Ozola-Ozoliņa, L. Vaidere, G. Lā-
čauniece, A.  Deniškāne, B.  Veide, 
I.  Veide, O.  Vanaga, E.  Grāvītis, 
S.  Osīte), „PRET”  – nav, „ATTU-
RAS”  – nav, „NEPIEDALĀS”  – 
1 (S. Ancāne).

Pārējos lēmumos balsojums vien-
balsīgs. Viss domes sēdes protoko-
la 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”. 
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Mēs izturēsim!
Maruta Muste,  
Saulkrastu pensionāru biedrības 
vadītāja

„Es sev avots, es sev spieķis, es 
sev gaisma, es sev aka. Sevī, 
viss man sevī.” 

Šie mūsu dzejnieces Ārijas Elks-
nes vārdi man šķita īpaši piemēroti 
šajā krīzes situācijā, un arī mēs  – 
Saulkrastu novada seniori esam 
īpaši, jo ar savām veselības kaitēm 
esam riska grupā. Mums šī izolāci-
ja nav jāuztver kā sods, bet gan kā 
rūpes par mums pašiem. Salīdzi-
not mūsu dzīvesvietas apstākļus ar 
Rīgas senioriem, atkal esam īpa-
ši  – mums ir jūra, priedes un ļoti 
daudzas meža taciņas, kurās ir ie-
spējams ievērot divu metru distanci.

Pēc manām domām, mūsu pa-
audze līdz šai krīzei ir dzīvojusi lai-
mīgi – 75 gadus Latvijā nav nācies 
piedzīvot karu. Mums ir svarīgi pa-
likt savā ritmā un būtībā, bet kāda 
augstāka vara šo mūsu visu varošo 
skrējienu ir nedaudz piebremzēju-
si, lai mēs pārdomātu un izvērtētu 
notikumus un savu ikdienu.

Man pašai ļoti pietrūkst mūsu 
ikmēneša tikšanās, sarunas, mūsu 
ekskursijas. Es vēlētos, lai visu Lat-
vijas sabiedrību vienotu laipnība, 
labestība, pateicība un sapratne!

Visai Saulkrastu senioru saimei 
vēlu veselību, sirdsmieru, mazas 
laimītes ikdienā un iepriecinošus 
tālruņa zvanus no saviem mīļajiem.

Lai mūs sargā no debesīm, sa-
prot un mīl uz zemes!

Uz tikšanos!

Iedzīvotāju jautājumi par veikala izveidi
Linda Liepiņa

Atbildot uz iedzīvotāju jau-
tājumiem par alkoholisko 
dzērienu veikala izveidi bijušā 
Saulkrastu centra veikala 
ELVI vietā, skaidrojam, ka 
Saulkrastu novada dome nav 
saskaņojusi alkohola veikala 
izveidošanu, jo šāds saskaņo-
jums atbilstoši normatīvajiem 
aktiem nav nepieciešams. 

Bijušā veikala ELVI ēka nav paš-
valdības īpašums, tādēļ pašvaldībai 
nav tiesību lemt, kas atrodas ēkā. 
Ēkas īpašniekam ir tiesības iz-
vēlēties īrniekus pēc saviem 
ieskatiem.

Daiga Balode, „ALK Outlet” 
tirdzniecības vadītāja norāda: 
„„ALK Outlet” atbilstoši Pārtikas 
un veterinārā dienesta reģistram 
ir pārtikas tirdzniecības uzņē-
mums, kura pamatsortimentu vei-
do plašs vīnu piedāvājums, dažādi 
bezalkoholiskie un alkoholiskie 
dzērieni, tomēr būtiska sortimen-
ta daļa ir arī pārtikas produkti  – 
veikalā būs iespējams iegādāties 
gan karstos dzērienus, gan dažā-
dus konditorejas izstrādājumus. 
Sadarbībā ar veikalu tīklu ELVI 
piedāvāsim arī kulinārijas produk-
tus – salātus, pusdienu komplek-
tus, karstmaizes un citus svaigus 
produktus Saulkrastu iedzīvotāju 
un viesu ērtībām. 

Uzņēmējdarbību Latvijā regulē 
brīvās konkurences tirgus, un pri-
vātajiem uzņēmumiem saskaņā ar 
likumdošanu ir iespēja brīvi attīstīt 
savu darbību atbilstoši savām ie-
spējām un biznesa plāniem. Paš-
valdībai nav pamata ierobežot šī 
veikala darbību Saulkrastu teritori-
jā – alkoholisko dzērienu tirdznie-
cība Latvijā ir atļauta un alkohols 
tiek tirgots visās pārtikas tirdznie-
cības vietās. Legālā alkohola tirgus 
izaugsme pozitīvi ietekmē arī ēnu 
ekonomikas apkarošanu un sniedz 
iespēju cilvēkiem nepieciešamības 
gadījumā iegādāties pārbaudītus 
un drošus dzērienus, kas nekaitē 
veselībai un neapdraud dzīvību at-
šķirībā no nelegālā alkohola.”

Saulkrastiem top digitālais muzejs 
Ilze Jakuša-Kreituse,  
Saulkrastu kultūras centra vadītāja 

Vai jūs zinājāt, ka Saulkrastu 
kultūras centra trešajā stāvā ir 
telpa, kur glabājas pulksteņi, 
grāmatas, vāzes, riteņi, fotogrā-
fijas un čemodāni? Logā iespīd 
saule, un putekļi klusi guļ uz glīti 
saliktām, novadnieku atnestām 
mantām, kas ir laika liecība, ka 
mēs bijām, esam un būsim. 

Lai arī Saulkrastos ilgstoši tiek 
krāts novadpētniecības materiāls 
un veidots muzeja krājums, fizisku 
izskatu Saulkrastu vēsture līdz šim 
nav ieguvusi. Muzeja veidošana ir 
dārga un sarežģīta, tādēļ jau pa-
gājušajā gadā pašvaldība biedrībai 
„Jūras Zeme” iesniedza projektu 
par virtuālā muzeja izveidi. Projekta 
ideju atbalstīja gan biedrība „Jūras 
Zeme”, gan Lauku atbalsta dienests, 
un 2020.  gadā ir uzsākta projekta 
Nr.  19-04-AL11-A019.2201-000004 
„Saulkrastu novada virtuālā mu-
zeja izveide” īstenošana. Projekta 
kopējās izmaksas ir 15875,20  eiro: 
no tām 14287,67  eiro ir Eiropas 
Lauksaimniecības fonda lauku at-
tīstībai (ELFLA) finansējums un 
1587,53  eiro  – pašvaldības finan-
sējums. Pēc darbu pabeigšanas 
muzeju būs iespējams apmeklēt 
jebkurā viedierīcē un internetā. Bet 
kultūras namā „Zvejniekciems” tiks 
izvietots lielizmēra skārienekrāns, 
kurā virtuāli būs iespējams izzināt 
Saulkrastu vēsturi, aplūkot vizuā-
los un videomateriālus, dzirdēt au-
dioierakstus. 

Ar laiku plānots kultūras namā 
veidot nozīmīgu apskates objektu 
un tūrisma izziņas centru, akcen-
tējot tā arhitektonisko vērtību. 

Muzejs taps vairākos posmos, bet 
līdz septembrim tiks sakārtots un 
publiski pieejams kļūs 20. gadsimta 
materiāls. Svarīgi, ka Saulkrasti ne-
tiks skatīti atsevišķi no pārējā Lat-
vijas un pasaules konteksta, bet vei-
dos kopīgu veselumu ar to. Daudzi 
materiāli dienas gaismu ieraudzīs 
pirmo reizi. Muzeja veidošanas lai-
kā izdodas ieraudzīt arī gaišo krīzes 
pusi: kad daudzi projekti tiek atlikti 
uz vēlāku laiku, publiski tiešsaistē 
bez maksas kļūst pieejami arhīvu 
un Latvijas Nacionālās bibliotēkas 
materiāli, kas ir nozīmīgs avots kat-
ra pētījuma veidošanai. 

Aptauja par bibliotēkas darbu
Lai izvērtētu un uzlabotu Saulkrastu novada bibliotēkas darbu, aicinām ie-
dzīvotājus līdz 2020. gada 31. maijam sniegt atsauksmes un priekšlikumus 

par Saulkrastu novada bibliotēkas darbu, aizpildot aptaujas anketu.
Drukātas aizpildītās anketas ir iespējams iesniegt Saulkrastu novada 
domē Raiņa ielā 8, Saulkrastos. Domes ēkas foajē izvietota speciāla 

kastīte, kurā ir iespējams atstāt anketas. Aizpildīt anketas elektroniski var 
Saulkrastu novada bibliotēkas tīmekļa vietnē www.saulkrastubiblioteka.lv.
Šī anketa ir anonīma, un tās rezultāti tiks izmantoti tikai apkopoti. Aptau-

jas aizpildīšanas laiks – aptuveni 10 minūtes. 

Cik bieži jūs apmeklējat 
bibliotēku?
a) biežāk nekā reizi mēnesī
b) reizi divos trijos mēnešos
c) reizi pusgadā
d) reizi gadā
e) retāk nekā reizi gadā
f) neapmeklēju

ko jums nozīmē bibliotēka? 
(Variet atzīmēt vairākus atbilžu variantus!)
a) vieta, kurā es varu iegūt dažādu  
 informāciju
b) vieta, kurā es varu saņemt   
 grāmatas lasīšanai
c) vieta, kurā es varu lasīt žurnālus  
 un laikrakstus
d) vieta, kurā ir iespējams apgūt  
 jaunas zināšanas un prasmes
e) vieta, kurā es varu atpūsties un  
 izklaidēties
f) vieta, kurā ir iespēja izmantot  
 datorus un internetu
g) vieta, kurā ir iespējams 
 pieslēgties e-pakalpojumiem
h) cits (lūdzu, ierakstiet komentārā!)
_____________________________________

kā jūs vērtējat bibliotekāro darbu 
Saulkrastu novada bibliotēkā?
a) pozitīvi
b) negatīvi
c) grūti pateikt

Vai jūs esat izmantojis bibliotēkas 
piedāvātos pakalpojumus?
a) jā
b) nē

Cik ļoti jūs esat apmierināts ar 
bibliotēkas darbu?
a) pilnībā apmierināts
b) drīzāk apmierināts
c) drīzāk neapmierināts
d) pavisam neapmierināts
e) grūti pateikt

Lūdzu, atzīmējiet, kādas aktivitātes 
jūs labprātāk apmeklētu!
a) publiskā lekcija
b) grupu praktiskā nodarbība,  
 datormācības u.c.
c) individuālā konsultācija
d) individuāla praktiskā nodarbība
e) konkursi, viktorīnas
f) radošās darbnīcas
g) pasākumi
h) cits _______________________________

Vai esat informēts par bibliotēkas 
jaunieguvumiem?
a) jā
b) nē
c) mani tas neinteresē

kur jūs iegūstat informāciju 
par bibliotēkas jaunieguvumiem?
a) bibliotēkā
b) elektroniskajā kopkatalogā
c) bibliotēkas tīmekļa vietnē
d) bibliotēkas sociālajos tīklos

Vai jūs esat apmeklējis bibliotēkas 
a) rīkotās izstādes?
b) jā
c) nē
d) vēl neesmu paspējis
e) mani tas neinteresē

Vai jūs esat apmeklējis 
bibliotēkas rīkotos pasākumus?
a) jā
b) nē
c) apmeklētu, ja pasākumi notiktu  
 citā laikā
d) mani tas neinteresē

Vai jūs lasāt e-grāmatas?
a) jā
b) nē
c) labprāt lasītu, ja būtu pieejamas 
 bibliotēkā

Vai jūs izvēlaties grāmatas 
drukātā vai e-grāmatas veidā?
a) labāk lasu drukātā veidā
b) izvēlos e-grāmatas
c) veidam nav nozīmes, galvenais, 
 lai ir interesants saturs

Vai jūs izmantojat „3td 
(Trešā tēva dēla) E-GRāmATU” 
bibliotēku?
a) jā
b) nē
c) plānoju izmantot
d) trūkst informācijas

Cik informēts jūs jūtaties 
par bibliotēkas darbu kopumā?
a) drīzāk neinformēts
b) pavisam neinformēts
c) drīzāk informēts
d) pilnībā informēts
e) grūti pateikt

Vai, pēc jūsu domām, bibliotēkas 
darbs pēdējos gados ir uzlabojies?
a) jā
b) nē
c) grūti pateikt

kuru no bibliotēkas sociālajiem 
tīkliem jūs izmantojat visbiežāk?
a)„Facebook.com”
b) „Twitter”
c) „Instagram”
d) „YouTube”
e) blogu
f) neizmantoju

Vai esat kādreiz izmantojis 
bibliotēkas sniegto iespēju 
rezervēt vai pagarināt grāmatu 
internetā?
a) jā
b) nē

kādas vēl iespējas vai 
informāciju jūs vēlētos saņemt 
no bibliotēkas?

Jūsu atbilde  _______________________
_____________________________________
_____________________________________

kādi ir jūsu ieteikumi Saulkrastu 
novada bibliotēkas darba 
uzlabošanai un pilnveidošanai?

Jūsu atbilde  _______________________
_____________________________________
_____________________________________

Paldies par dalību aptaujā!

Saulkrastu kultūras centra vadītāja Ilze Jakuša-Kreituse. 
Foto: Pēteris Gertners

Arhitektes Martas Staņas tehniskie projekti, ar roku zīmēti.
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„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”.

Saulkrastu novada dome sveic 
visus seniorus, kuriem maijā ir 

nozīmīga dzīves jubileja!

Līdzjūtība

Izsakām visdziļāko līdzjūtību
 Astrīdai Andersonei, 

māti aizvadot.
„Aiz katra paliek dzīve
Un pasacītais vārds,
Bet atmiņas tik dārgas
Sirds ilgi saglabās.”

        (M. Jansone)
Saulkrastu novada domes 

darba kolēģi

Saulkrastu novada dome 
izsaka līdzjūtību aizsaulē 

aizgājušo tuviniekiem.
Mūžībā aizgājuši:

Daumants Latvens
(29.03.1946.–09.04.2020.);

Egons Freidenbergs
(28.07.1950.–10.04.2020.);

Imants Skuja
(07.08.1949.–11.04.2020.);

Dzidra Andersone
(21.08.1927.–13.04.2020.);

Ivars kligins
(18.09.1964.–16.04.2020.). 

Saulkrastu novada 
Dzimtsarakstu nodaļas ziņas 

par jaundzimušajiem
 2020. gada aprīlī

Reģistrēti 4 bērni: 
2 zēni – mārtiņš, Rūdolfs

un 2 meitenes – 
Adriana, mona.

NVA konsultācijas
Nodarbinātības valsts aģentūras 
(NVA) darbinieku konsultācijas 
notiks 11. jūnijā no plkst. 10.00 

līdz 15.00
(Saulkrastu novada domes zālē).

Ja pastkastītē nesaņemat 
„Saulkrastu Domes Ziņas”, 

lūgums par to informēt 
pa tālruni 67142514 

vai e-pastu 
baiba.stjade@saulkrasti.lv.

Saulkrastu mazdārziņi arhitektes Rutas Rinkules acīm

Linda Liepiņa

Baltijas Arhitektu savienību 
asociāciju jauno arhitektu 
balvu maģistra darbu kate-
gorijā ieguvusi jaunā daudz-
sološā Latvijas augstskolas 
RISEBA studente Ruta Rinkule, 
kura savā maģistra darbā 
raksta par Saulkrastu novada 
dārziņu teritorijas pilnvērtīgu 
izmantošanu.

– Baltijas Arhitektu 
savienība tevis izstrādāto 
maģistra darbu atzinusi par 
labāko no tiem, kas tika 
aizstāvēti 2019. gadā. 

–  Par darbu varu paskaidrot  – 
tas no visiem izstrādātajiem ma-
ģistra darbiem bija izteikti sociāls. 
Mans darbs, ja tā varētu teikt, ir 
starpdisciplinārs – tas ietver ne ti-
kai pilsētplānošanas un arhitektū-
ras problemātiku, bet arī sociālās, 
ekonomiskās, dabas aizsardzības 
un ilgtspējas tēmas, kas patiesībā 
ir obligāta mūsdienu pilsētplāno-
šanas sastāvdaļa. Tā kā mans darbs 
diezgan radikāli atšķīrās no citu 
augstskolu kolēģu darbiem, varu 
teikt, ka viņu izvēle vienlaikus bija 
viegla un grūta, jo, dodot priekšro-
ku manam darbam, netika novēr-
tēti vairāki labi studentu veidoti 
mūsdienu arhitektūras paraugi.

– Tava bērnība ir pagājusi 
arhitektes martas Staņas 
projektētā mājā Saulkrastos. 
Vai tas kaut kā ir veicinājis 
tavu interesi par arhitektūru?

–  Nenoliedzami. Bērnībā ne 
telpiskās, ne gaismas vai ma-
terialitātes kvalitātes novērtēt, 
protams, nemācēju, bet tas, ka 
dzīvoju mājā, kas ar savu arhitek-
tūru izcēlās pārējo vidū, noteikti 
ir mainījis manu attieksmi pret 
pilsētvidi un pašu arhitektūru. 
Man savā ziņā ir veicies – nekad 
nav bijis jādzīvo ne tipveida vidē, 
ne mietpilsoniskā „burbulī”, tādēļ 
tas noteikti ir ietekmējis arī manu 
skatījumu uz dzīvi un tās telpu. 
No otras puses, tas varētu būt arī 
trūkums, jo dažreiz rada roma-
nizāciju manā uztverē pret šiem 
tipveida risinājumiem, kas man 
nekādas traumas radījuši nav, un 
tādēļ es tajos, jo īpaši vairākos pa-
domju modernisma arhitektūras 
paraugos, saskatu izteiktu funk-
cionalitāti, jēgu un pat estētiku, 
kamēr noteiktai sabiedrības daļai 

tie varbūt izraisa tikai sliktas at-
miņas un asociācijas. 

– Par tavu maģistra darbu: 
Saulkrastos ir 23 dārzkopības 
ciemi – temats aktuāls?

–  Iespējams, šis priekšstats un 
asociācijas ar laiku mainīsies, bet 
manā dzīvē ir bijuši neskaitāmi 
gadījumi, kad atbildot, ka esmu no 
Saulkrastiem, saņemu pretī ko-
mentāru: „Jā, es zinu Saulkrastus – 
manai omei tur bija dāča*!” Maz-
dārziņu jeb bijušo vai pašreizējo 
dārzkopības kooperatīvu statuss un 
nākotne ir aktuāla ne tikai Saulkras-
tos, bet arī daudzās pašvaldībās, tajā 
skaitā, piemēram, Kuldīgā, kas pat 
īsti ar to neasociējas, taču pat šajā 
pilsētā ir piemēri, protams, mazākā 
skaitā un koncentrācijā, kas nozīmē 
arī mazāku bīstamību, bet tomēr 
ir apstiprinājums, ka šīs teritorijas 
aizvien biežāk tiek izmantotas pa-
stāvīgai dzīvošanai. Apstākļi  – tir-
gus ekonomika, privātīpašums un 
cilvēku tiesības ar to rīkoties, diez-
gan brīvais juridiskais un teritorijas 
plānojuma regulējums, kā arī ne-
pietiekamie līdzekļi šī regulējuma 
uzraudzībai radījuši situāciju, ka 
šīs vasarnīcas arvien biežāk pārtop 
dzīvojamās mājās. Toties iepriekš 
izkliedētas apbūves dārzkopības 
teritorijas pārtop blīvos privātmāju 
guļamrajonos, kas ir cēlonis plašai 
un diezgan komplicētai problēmai, 
sākot no ekoloģijas un dabas aizsar-
dzības nepietiekamas infrastruktū-
ras dēļ līdz sociālai un ekonomiskai 
segregācijai, ko ietekmē īpašumu 
vērtība – zonējuma dēļ tā šiem īpa-
šumiem pēc definīcijas ir zemāka 
nekā „1200  kvadrātmetru apbūves 
gabaliem” arī pašvaldībās, kas ir 
atvērtākas dārzkopības koope-
ratīvu pārveidošanai dzīvojamos 
rajonos. Manu izstrādāto darbu 
veido divas daļas: pētījums, kas ir 
teorētisks darbs, un praktiskā daļa. 
Teorētiskajā daļā ir apskatīta teorija 
par ilgtspējīgu attīstību, piepilsē-
tu attīstību, kā arī par dārzkopības 
kooperatīviem, to vēsturi un attīs-
tības tendencēm dažādās vietās un 
sociāli ekonomiskajiem aspektiem. 
Darbā ir aplūkots likumiskais re-
gulējums, kas nosaka šo teritoriju 
attīstību, kā arī Rīgas piepilsētu 
un Rīgas aglomerācijas attīstības 
tendences. Rakstiskās daļas pēdē-
jā nodaļā ir ietverti 19 kritēriji, kas 

ietekmē dārzkopības kooperatīvu 
transformāciju. Katrs tiek skatīts 
telpiskā, ekonomiskā, sociālā, vi-
des un kultūras aspektā, piedāvājot 
risinājumu, kā šī kritērija aspektus 
labāk ieviest praktiskajā pilsētplā-
nošanā. Darba praktiskā daļa jeb 
projekts ir piemērs, kā šī pētījuma 
rezultātus jeb izstrādātos priekšli-
kumus pēc izvēlētajiem kritērijiem 
varētu iedzīvināt izvēlētā dārzko-
pības kooperatīvā, konkrēti, DKS 
„Silmala”. 

– kāda šobrīd ir tava 
ikdiena?

–  Es strādāju arhitektu biro-
jā „GB Studio” pie arhitekta Gata 
Gavara. Par darbu es varu noteikti 
apgalvot, ka joprojām katru dienu 
apgūstu kaut ko jaunu par arhi-
tektūru, tās jēgu, risinājumiem un 
praktiskajiem apsvērumiem gan 
no būvniecības un lietotāja puses, 
gan arī no dzīves, tās jēgas un ēti-
kas. Ar katru dienu es iegūstu aiz-
vien stingrāku pārliecību, ka bez 
šādām zināšanām un pārdomām 
nav iespējama ne tikai arhitekta 
profesija – patiesībā šādām tēmām 
aizvien biežāk vajadzētu parādī-
ties jebkurā darbā un studijās, lai 
izglītotu aizvien atbildīgāku un 

daudzpusīgi attīstītāku sabiedrību. 
Ārpus darba laika manā ikdienā 
ir vairākas lietas, ko drīz aizvietos 
viena. Šobrīd brīvo laiku nedaudz 
sadalu starp ģimeni un darbošanos 
mūsu daudzdzīvokļu mājas biedrī-
bā. Mums šobrīd aktuāla ir gatavo-
šanās ģimenes pieaugumam, kam 
gan ar katru mēnesi spēka kļūst aiz-
vien mazāk, bet darāmā joprojām ir 
daudz, tāpēc es ļoti novērtēju vīra 
ieguldījumu, kurš šajā trauksmai-
najā vīrusa COVID-19 laikā, pildot 
rezidenta un Neatliekamās medi-
cīniskās palīdzības brigādes ārsta 
pienākumus, atrod laiku arī lielai 
iesaistei bērniņa gaidīšanas proce-
sā. Biedrībā cenšos būt pēc iespējas 
aktīva, jo tā ir pirmā un patiesībā 
efektīvākā instance jebkādu izmai-
ņu ieviešanā gan daudzdzīvokļu 
mājās, gan apkaimē.

– Cik bieži tu esi 
Saulkrastos? Ar ko tev šī 
pilsēta asociējas?

– Pēdējā laikā Saulkrastos izdo-
das būt diezgan reti, taču mācījos 
Zvejniekciema vidusskolā, Jūrma-
las Mūzikas un mākslas skolās un 
līdz vidusskolai gandrīz visu savu 
dzīvi pavadīju Saulkrastos. Tas arī 
noteikti mani mudināja gan savam 
bakalaura, gan maģistra darbam 
izvēlēties Saulkrastu tēmu, jo ticu, 
ka, prātīgi attīstot šo pilsētu un 
novadu, ir iespējams tajā saglabāt 
unikālās vērtības, kas Saulkrastus 
dara atšķirīgus ne tikai no citām 
mazpilsētām, bet arī no Jūrmalas, 
salīdzinoši daudz lielākas pilsētas 
ģeogrāfiskās un pilsētbūvnieciskās 
uzbūves dēļ. Es saskatu Saulkras-
tu ieguvumu tieši šajās atšķirībās 
no Jūrmalas  – tajā, ka Saulkrasti, 
tādi, kādus mēs tos redzam šodien, 
lielākoties tikuši veidoti par pie-
ejamāko atpūtas vietu darba cilvē-
kiem, un par to nevajag kautrēties! 
Tieši lepnums par savu izcelsmi un 
vēsturi rada vietas identitāti, tādēļ 
man šķiet, ka tādas personības kā 
Marta Staņa, Modris Ģelzis un no-
teikti vairāki citi ievērojami cilvēki 
no manis nepārzinātām politikas, 
uzņēmējdarbības vai kultūras jo-
mām varētu būt pamats Saulkrastu 
identitātes meklējumiem, protams, 
līdztekus dabas daudzveidībai, kas 
jau sākotnēji bijusi šīs teritorijas 
attīstības stūrakmens. 

* – vasarnīca.

Baltijas Arhitektu savienību asociāciju 2019. gada arhitektūras skolas 
absolventu balvas laureāti un žūrija.
Foto: Andra Marta Babre un Lauris Veļičko, Biznesa, mākslas un tehnoloģiju 
augstskola RISEBA

 „Mācījos 
Zvejniekciema 

vidusskolā, Jūrmalas 
Mūzikas un mākslas 

skolās un līdz 
vidusskolai gandrīz 

visu savu dzīvi 
pavadīju Saulkrastos. 
Tas arī noteikti mani 
mudināja gan savam 

bakalaura, gan 
maģistra darbam 

izvēlēties Saulkrastu 
tēmu, jo ticu, ka, 
prātīgi attīstot šo 
pilsētu un novadu, 
ir iespējams tajā 
saglabāt unikālās 

vērtības, kas 
Saulkrastus dara 

atšķirīgus...”

Arhitekte Ruta Rinkule.
Foto: Andra Marta Babre un 
Lauris Veļičko, Biznesa, mākslas un 
tehnoloģiju augstskola RISEBA


