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„Jauniešu mājas” dienas nometne 
bērniem „Visas upes tek uz jūru” 

Izlaidumi Saulkrastu 
novada izglītības iestādēs 

Intervija ar izglītības darba 
speciālisti Ramonu Urtāni 3. lpp. 5. lpp.  6.–7. lpp. 

Zvejniekciema stadionā sportiskā gaisotnē 
atklāts renovētais skeitlaukums

Baiba Stjade 

Lai veicinātu jaunās paaudzes 
pilnvērtīgu brīvā laika pavadī-
šanu, jūlija sākumā Saulkrastu 
novada dome noslēdza līgumu 
ar SIA „City Playground” par 
jaunu skeitlaukuma konstruk-
ciju uzstādīšanu Zvejniekciema 
stadionā.

Zvejniekciema skeitlaukums 
izveidots 2012.  gada rudenī. Ar 
gadiem tas kļuvis par bērnu un 
jauniešu iecienītu aktīvās atpū-
tas vietu, kurā vienkopus pulcējas 
skrituļslidotāji, skrituļdēļu entu-
ziasti un BMX braucēji. Aktivi-
tāšu gaitā iepriekšējā skeitparka 
finiera rampas bija pilnīgi nolie-
tojušās.

Aprīkojuma iegādei un uzstādī-
šanai izlietoti 19  898,45  eiro paš-
valdības finansējuma. Konstrukciju 
ilgmūžībai to virsma tika pārklāta 
ar specifisku uz poliuretāna bāzes 
veidotu skeitlaukuma iesegumu.

Saulkrastu sporta centra vadītā-
ja Aiva Aparjode norāda: „Darba-
dienu pēcpusdienās un brīvdienās 
skeitlaukums ir iecienīta sabied-

riska vieta novada bērniem un jau-
niešiem. Tā kā skeitlaukums ir eks-
trēmā sporta veida cienītājiem, es 
vēlētos atgādināt par skeitlaukuma 
drošības noteikumiem, kas ir izvie-
toti pie laukuma.” Atklājot atjau-
notās rampas, Saulkrastu novada 
domes priekšsēdētājs Normunds 
Līcis pateicās firmai par kvalitatīvo 
darbu un informēja jauniešus, ka 

atjaunotās konstrukcijas ir pārklā-
tas ar speciālām plāksnēm, kā arī 
atgādināja bērniem: drošībai skeit-
laukumā obligāti jālieto ķiveres!

Jauniešus īpaši iepriecināja ziņa, 
ka pēc diviem mēnešiem būs gatavs 
arī skeitlaukums Saulkrastos.

Nāc un izbaudi savu pirmo brau-
cienu jaunajā skeitlaukumā Zvej-
niekciema stadionā!

Paldies par rūpīgu gatavošanos un dalību Svētku ielas svētkos „Saulkrasti iziet ielās”!
Saulkrastu kultūras centrs

2. augustā visu dienu Meža 
parku piepildīja dažādu žanru 
mūzikas skaņas, Cirka skolas 
mākslinieki ļāva svētku ap-
meklētājiem iejusties akrobāta 
lomā, bet atdzīvināt sevī māks-
linieku interesentiem palīdzēja 
Baltijā lielākā ielu mākslas 
zīmējuma autors Dainis Rudens.  

Sportiskas aktivitātes un uz-
mundrinošas melodijas izspēlēja 
dažādi ielu muzikanti. Visu dienu 
bija iespēja apgūt dažādas rokdarbu 
prasmes radošās darbnīcās un vē-
rot novada pašdarbnieku kolektīvu 
priekšnesumus. 

Saulkrastu kultūras centrs izsaka 
pateicību Saulkrastu amatiermāk-
slas kolektīviem par iniciatīvu, rū-
pīgu gatavošanos un dalību Svētku 
ielas svētkos „Saulkrasti iziet ielās”.
Paldies senioru deju kolektīvam 

„Saulgrieži”, jauniešu deju kolektī-
vam „Krustu šķērsu” un Judītei Krū-
miņai, folkloras kopai „Dvīga” un 
Antrai Deniškānei, pulciņa „Adati-
ņa” vadītājai Gunai Lāčauniecei un 
glezniecības un grafikas darbnīcas 
vadītājai Mārai Alenai, audēju kopai 

„Kodaļa” un Asnatei Grēvei, rok-
darbnieku kolektīvam „Krustaines” 
un gleznotāju studijai „Ultrama-
rīns”, kā arī līnijdeju grupai „Sunbe-
ach” un Altai Bringinai! Paldies se-
nioru vokālajam ansamblim „Dzīle” 
un vadītājam Jānim Lucānam!

Pateicība arī „Vidzemes karatē 
klubam” un trenerim Maksimam 
Halatinam, mūsdienu deju grupai 
„Desperado” un tās vadītājai Ingai 
Burkovai, Vidzemes jūrmalas Mū-
zikas un mākslas skolas audzēknēm 
un absolventēm Luīzei Rozentālei, 

Vitorijai Graubiņai, Anetei Gra-
bčikai un jauno mūziķu apvienībai 
„Neibāde”.

Pateicamies par atbalstu plud-
males bāriem „Terase Costa del Sol”, 
„Mare” un kafejnīcai „Saltwater”, kā 
arī apsardzes firmai „Taipans”.

Lai pirmie varētu izmēģināt atjaunotās rampas, skeitlaukuma atklāšanas dienā Zvejniekciema stadionā ar 
skrituļdēļiem, skrejriteņiem un riteņiem bija ieradušies vairāki desmiti bērnu un jauniešu. Zvejniekciema skeitlaukums 
ir populāra bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas vieta.  Foto: Baiba Stjade 

Foto: Pēteris Gertners Foto: Pēteris Gertners

Saulkrastu novada domes priekšsēdētāja Normunda Līča, Saulkrastu sporta 
centra vadītājas Aivas Aparjodes, kā arī jauniešu klātbūtnē svinīgi tika 
atklāts jaunais skeitlaukums. Foto: Baiba Stjade 
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IZSOLE
Saulkrastu novada dome pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli 
Saulkrastu novada pašvaldībai piederošus kokmateriālus krautuvē 
Akācijas ielā 7A, Saulkrastos.

1. Kokmateriālu apjoms krautuvē:
1) Priedes lietkoks – 34,66 m3;
2) Bērza lietkoks – 4,71 m3;
3) Priedes malka – 0,33 m3;
4) Bērza malka – 1,75 m3.

2. Kokmateriāli izsolē tiek pārdoti kopā, nedalot tos sortimentos.

Kokmateriālu nosacītā cena – 2020,92 euro (divi tūkstoši divdesmit euro, 
92 centi). 
Izsoles sākumcena ir 2020,92 euro (divi tūkstoši divdesmit euro, 92 cen-
ti). Norādītajā cenā nav iekļauts pievienotās vērtības nodoklis. Ar 
pievienotās vērtības nodokli neapliekamai personai pie nosolītās cenas 
pieskaita pievienotās vērtības nodokli.
Izsoles dalībnieki, kas vēlas piedalīties izsolē, iemaksā nodrošinājumu 
10% apmērā no nosacītās cenas – 202,09 euro (divi simti divi euro, 
09 centi) apmērā.
Izsole notiks 2020. gada 21. augustā plkst. 10.00 Saulkrastu novada 
pašvaldības ēkā, otrā stāva zālē Raiņa ielā 8, Saulkrastos.
Izsoles dalībnieki reģistrējas izsolei Saulkrastu novada domē, 100. kabi-
netā Raiņa ielā 8, Saulkrastos, ne vēlāk kā līdz 2020. gada 21. augustam 
plkst. 9.45.
Izsoles dalībnieki pirms izsoles iesniedz nodrošinājumu 10% apmērā no 
izsolāmās mantas nosacītās cenas, iemaksājot to Saulkrastu novada 
domes, reģistrācijas Nr. 90000068680, bankas kontā Nr. LV78UN-
LA0050008528948, kas atvērts AS „SEB banka”. Nodrošinājums 
uzskatāms par iesniegtu, ja attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta 
norādītajā bankas kontā.
Izsoles noteikumi ir pieejami vietnē www.saulkrasti.lv un Saulkrastu novada 
domē darba laikā 102. kabinetā Raiņa ielā 8, Saulkrastos, Saulkrastu novadā.
Izsoles dalībniekiem ir tiesības pirms izsoles apskatīt kokmateriālu krau-
tuvi klātienē Akācijas ielā 7A, Saulkrastos, Saulkrastu novadā, saskaņojot 
apskates laiku pa tālruni 67142518.

IZSOLE
Saulkrastu novada dome pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli 
pašvaldībai piederošus nekustamos īpašumus:
1. Neapbūvētu zemesgabalu Akācijas ielā 2A, Saulkrastos, Saulkrastu 

novadā, kadastra Nr. 80130010188, platība – 1155 m2, nosacītā cena – 
11000,00 euro nodrošinājuma nauda – 1100,00 euro.

2. Neapbūvētu zemesgabalu Desmitā ielā 22, VEF-Biķerniekos, 
Saulkrastu pagastā, Saulkrastu novadā, kadastra Nr. 80330032706, 
platība – 516 m2, nosacītā cena – 2500,00 euro, nodrošinājuma 
nauda – 250,00 euro.

3. Neapbūvētu zemesgabalu Devītā ielā 121, VEF-Biķerniekos, 
Saulkrastu pagastā, Saulkrastu novadā, kadastra Nr. 80330031937, 
kadastra apzīmējums Nr. 80330031937, platība – 682 m2, nosacītā 
cena – 3500,00 euro, nodrošinājuma nauda – 350,00 euro.

Izsoles notiks 2020. gada 18. septembrī plkst. 10.00, 10.30, 11.00 Saulkrastu 
novada pašvaldības ēkā, otrā stāva zālē Raiņa ielā 8, Saulkrastos. 
Izsoles dalībnieki reģistrējas izsolei Saulkrastu novada domē, 100. kabinetā 
Raiņa ielā 8, Saulkrastos, ne vēlāk kā līdz 2020. gada 18. septembra 
plkst. 9.45. 
Nodrošinājuma naudu iemaksāt Saulkrastu novada domes, reģ. 
Nr. 90000068680, bankas kontā Nr. LV78UNLA0050008528948, kas atvērts 
AS „SEB banka”, līdz reģistrācijai izsolei. Nodrošinājums uzskatāms par 
iesniegtu, ja konkrētā naudas summa ir ieskaitīta norādītajā bankas kontā.
Izsoles noteikumi ir pieejami pašvaldības interneta vietnē www.saulkrasti.
lv un Saulkrastu novada domē darba laikā, 102. kabinetā Raiņa ielā 8, 
Saulkrastos, Saulkrastu novadā. 

Aicinām novada iedzīvotājus uz tikšanos ar domes vadību 
Saulkrastu novada domes 
priekšsēdētājs Normunds 
Līcis aicina iedzīvotājus 
uz sarunu, lai apspriestu 
novada aktualitātes un 
plānus, kā arī sniegtu 
atbildes uz jautājumiem.

KAD? 10. septembrī plkst. 17.00.
KUR? Saulkrastu novada 
domes zālē.

Iedzīvotājiem būs iespēja 
uzdot jautājumus domes 
priekšsēdētājam Normundam 
Līcim un izpilddirektoram 

Aleksandram Ināram 
Zaharānam!

Šādas tikšanās ar iedzīvotājiem 
ir plānotas katra mēneša otrajā 
ceturtdienā.

Atnāc, jautā un uzzini!

Tiek īstenots projekts 
„Sabiedrībā balstītu sociālo 
pakalpojumu izveide 
Saulkrastu novadā” 
Notiek darbs pie fizioterapijas 
kabineta izveides bērniem ar 
funkcionāliem traucējumiem 
projektā Nr. 9.3.1.1/19/I/028 
„Sabiedrībā balstītu sociālo 
pakalpojumu izveide Saulkras-
tu novadā”. Pēc kabineta at-
jaunošanas izremontētā telpa 
kļuvusi gaišāka un mājīgāka. 
Šobrīd tiek īstenota projekta 
otra daļa – iegādāts nepie-
ciešamais aprīkojums (dažāds 
fizioterapijas inventārs – 
bumbas, hanteles, līdzsvara 
inventārs u.tml.), pārvietošanās 
palīglīdzekļi, slinga iekārta un 
masāžas kušete. 

Projekta mērķis ir sabiedrībā 
balstītu sociālu pakalpojumu in-
frastruktūras izveide un attīstība 
Saulkrastu novadā, nodrošinot 
sociālo pakalpojumu pieejamību 
dzīvesvietā bērniem ar funkcio-
nāliem traucējumiem. 

Plānotās projekta izmak-
sas ir 15  260,43  euro: no tām 
12  971,37  euro ir Eiropas Reģio-
nālās attīstības fonda (ERAF) fi-
nansējums, 457,81  euro  – valsts 
budžeta dotācija pašvaldībām un 
1 831,25 euro ir pašvaldības līdz-
finansējums. Bibliotēkas apmeklētāju 

novērtējums par iestādes darbu
Kristīne Saukuma,  
Saulkrastu novada bibliotēkas 
bibliotēku informācijas speciāliste

Apkopoti bibliotēkas ikgadējās 
aptaujas rezultāti, iedzīvotāju 
sniegtais vērtējums un ierosi-
nājumi darba uzlabošanā.

Saulkrastu novada bibliotēkā ir 
noslēgusies ikgadējā iedzīvotāju 
aptauja, lai noskaidrotu, ko mūsu 
apmeklētāji un pilsētas iedzīvotāji 
domā par bibliotēkas darbu, kā arī 
uzzinātu par nepieciešamajiem uz-
labojumiem.

Priecājamies, ka lielākā daļa 
respondentu bibliotēkas darbu no-
vērtējuši pozitīvi un ne tikai grā-
matu dēļ.

Tā kā esam atvērti apmeklētā-
jiem un jau kādu brīdi apkalpo-
jam lasītājus klātienē, būtiski bija 
uzzināt, kuras aktivitātes cilvēki 
labprātāk apmeklētu (ko arī ņem-
sim vērā), lai pasākumu piedāvā-
jumu veidotu atbilstoši dažādajām 

iedzīvotāju interesēm un vecuma 
grupām. 

Diagrammā redzams, ka iedzī-
votāji ir noilgojušies pēc publiska-
jām lekcijām un radošajām darbnī-
cām, kā arī konkursiem un citiem 
pasākumiem, ko bibliotēka var pie-
dāvāt saviem lasītājiem.

Iesniegtajās anketās tiek ieteikts 
būt videi draudzīgākiem. Šāda 
rekomendācija tika saņemta arī 
iepriekšējā gadā, taču varam atbil-
dēt, ka daļēji jau esam savu darbu 
šajā jomā uzlabojuši, bet, protams, 
vēl ir iespējas turpmākai attīstībai. 
Turklāt plānojam uzlabot informā-
cijas pieejamību par e-iespējām, ko 
mūsu apmeklētāji varēs izmantot. 

Būtiskākais nepieciešamais uz-
labojums, ko norādījusi lielākā daļa 
respondentu, ir piekļuve bibliotē-
kas telpām. Jau esam apzinājuši, ka 
cilvēkiem ar kustību traucējumiem, 
māmiņām ar bērnu ratiem un se-
nioriem tām nav iespējams piekļūt. 
Paldies visiem par viedokļa izteik-
šanu anketā, lai šo problēmu varētu 

atrisināt veiksmīgāk! Bibliotēka ir 
svarīga sabiedrības daļa, kas nodro-
šina piekļuvi visiem interesentiem. 
Turklāt, pēc aptaujas datiem, bib-
liotēkai būtu vairāk apmeklētāju, ja 
tiktu izvietotas pamanāmākas no-
rādes un nebūtu jāiet gar kafejnīcas 
noliktavas telpām un publiskajām 
labierīcībām. 

Visi jūsu sniegtie ieteikumi bib-
liotēkas darba uzlabošanai un piln-
veidei tiks izskatīti un pēc iespējas 
ņemti vērā jau tagad. Pievērsīsim 
uzmanību arī ieteikumiem, kuros 
aprakstīto uzlabojumu īstenošanai 
nepieciešams ilgāks laiks. 

Lai gan iesniegtās atbildes bija 
nozīmīgas bibliotekārā darba uz-
labošanā, aicinām jūs turpmākajās 
aptaujās piedalīties aktīvāk, jo bib-
liotēkai ir svarīgs katra respondenta 
viedoklis. Mēs esam par iedzīvotāju 
aktīvu iesaistīšanos un līdzdarboša-
nos, lai uzlabotu bibliotēkas sniegto 
pakalpojumu kvalitāti. 

Aptaujas laiks: no 2020. gada ap-
rīļa līdz jūnijam.

Pašvaldības policijas paveiktais jūlijā
Normunds Alksnis,  
Saulkrastu pašvaldības policija

Jūlijā Saulkrastu pašvaldības 
policijā saņemti 170 izsaukumi. 
Par dažādiem pārkāpumiem 
aizturētas 3 personas: 2 – nodo-
tas Valsts policijas Rīgas reģiona 
pārvaldes Saulkrastu iecirkņa 
darbiniekiem turpmākām pro-
cesuālām darbībām, 1 persona 
nogādāta Rīgas Psihiatrijas un 
narkoloģijas centrā.

Uzrakstīti 92  administratīvā 
pārkāpuma lēmumi par soda pie-
mērošanu: 91  lēmums par soda 

piemērošanu, par ceļu satiksmes 
noteikumu neievērošanu, 1  lē-
mums par soda piemērošanu, par 
mehānisko transportlīdzekļu pār-
vietošanās, tajā skaitā stāvēšanas 
vai apstāšanās noteikumu, pārkāp-
šanu Baltijas jūras un Rīgas jūras 
līča piekrastes krasta kāpu aiz-
sargjoslā, 5  lēmumi par bērnu ap-
rūpes pienākumu nepildīšanu. Par 
dažādiem pārkāpumiem izteikti 
4 mutiski brīdinājumi. Par dzīvnie-
ku turēšanas, labturības, izman-
tošanas un pārvadāšanas prasību 
pārkāpšanu 1  gadījumā izsaukts 
dzīvnieku patversmes „Mežavairo-
gi” darbinieks.

Uzsākti 3 administratīvā pārkā-
puma procesi: 1 – par sabiedriskās 
kārtības traucēšanu (sīkais huli-
gānisms), 1  – par invazīvo augu 
sugas (Sosnovska latvānis) izpla-
tības pieļaušanu, 1 – par atkritu-
mu apsaimniekošanas Saulkrastu 
novadā noteikto prasību pārkāp-
šanu. 

Par nekustamo īpašumu uzturē-
šanas Saulkrastu novadā noteikto 
prasību neievērošanu izsūtīti 9 pa-
ziņojumi.

Par atkritumu apsaimnieko-
šanas Saulkrastu novadā noteik-
to prasību neievērošanu izsūtīti 
25 paziņojumi.

Aptaujas datu rezultāti
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Noslēgusies „Jauniešu mājas”
dienas nometne bērniem 
„Visas upes tek uz jūru”

Ingūna Feldmane,  
Saulkrastu „Jauniešu mājas” vadītāja

Ar smiekliem, zinātkāri, dažā-
diem aktīviem, izglītojošiem 
un interesantiem uzdevumiem, 
izbraukumiem, sportiskām un 
radošām norisēm, jaunām zinā-
šanām un draugiem noslēgu-
sies ikgadējā „Jauniešu mājas” 
organizētā bērnu vasaras dienas 
nometne. 

Bērnu vasaras dienas nomet-
nes Saulkrastos ar pašvaldības 
atbalstu tiek organizētas jau 
16  gadus. To mērķis ir sniegt 
mūsu pašvaldības bērniem liet-
derīgas un interesantas brīvā 
laika pavadīšanas iespējas, drau-
dzējoties un rūpējoties vienam 
par otru, atklājot sevī jaunus 
talantus un prasmes, apgūstot 
patstāvību, sociālās prasmes un 
stiprinot atbildības sajūtu. No-
metnes pasākumi katru gadu tiek 
rūpīgi plānoti, sekojot aktualitā-
tēm sabiedrībā un bērnu vecuma 
īpatnībām, vēlmēm un intere-
sēm. Šogad, kā zināms, būtiskas 
izmaiņas mūsu ikdienas ritmā 
un virkni ierobežojumu ievie-
sa vīrusa COVID-19 pandēmija, 
tomēr, ievērojot visus valstī no-
teiktos drošības noteikumus, no-
metnes rīkot bija atļauts, par ko 

gan mums, gan bērniem un viņu 
vecākiem bija liels prieks. 

Tā kā dzīvojam ūdeņiem ba-
gātā novadā un varam lepoties 
gan ar Rīgas jūras līča piekrasti, 
gan četrām skaistām upēm, šogad 
nometnē vēlējāmies popularizēt 
mūsu novadu un stiprināt bērnu 
piederības sajūtu gan Saulkrastu 
novadam, gan Latvijai, pievēršot 
viņu uzmanību Latvijas dabas un 
ūdeņu daudzveidībai un to nozī-
mībai, tādēļ nometnei tika izvēlē-
ta tēma „Visas upes tek uz jūru”. 
Nometnes pasākumos iepazinām 
gan Saulkrastu upes – Aģi, Inčupi, 
Ķīšupi un Pēterupi, gan Latvijas 
pērles – Gauju un Daugavu. Bērni 
uzzināja dažādus faktus par upēm 
un kreatīvi darbojās gan dažādās 

radošajās darbnīcās, gan veidojot 
savus stāstus un teikas par upēm. 

Nometnes laikā bērni apmek-
lēja Tērvetes dabas parku, kurā vēl 
plašāk bija iespējams iepazīt, izzi-
nāt un izpētīt Latvijas mežu, dabu 
un tās daudzveidību, kā arī aktīvi 
izkustēties svaigā gaisā. Vērot da-
žādus eksperimentus, saliedēties 
un aktīvi pavadīt dienu bija iespēja 
aktīvās atpūtas parkā „City kids”. 
Saulkrastus un to apkārtni varēja 
izpētīt velobraucienā līdz Zvejniek-
ciemam. 

Nometnes pasākumu veiksmī-
gai norisei par tās gaisotni un kat-
ru dalībnieku rūpējās skolotāja 
Sigita Kliedere, Ingūna Feldmane, 
Saulkrastu „Jauniešu mājas” vadītā-
ja ar savu komandu, kā arī brīvprā-
tīgie jaunieši. Nometnes dalībnieki 
un organizatori vēlas pateikties 
Saulkrastu novada domei par ma-
teriālo atbalstu, kā arī vecākiem, 
kuri uzticējās vadītājiem un saviem 
bērniem. 

Īpašs paldies arī brīvprātīgajai 
jaunatnei par aktīvu iesaistīšanos 
un atbalstu, Saulkrastu sporta cen-
tram, Andrim Dulpiņam, Zvejniek-
ciema vidusskolas direktoram, un 
Saulkrastu pludmales glābējiem par 
atsaucību un veiksmīgu sadarbību! 

Atvaļinājumu laiks „Rūķītī”
Aiga Vilde,   
Saulkrastu PII „Rūķītis” metodiķe

Darbu turpina vairākas 
pirmsskolas grupiņas. PII 
darbinieki, savstarpēji no-
mainot vienam otru, devu-
šies vasaras atvaļinājumā.

Jūlijā PII „Rūķītī” darbojās pie-
cas grupas. 

Šajā laikā daudzi PII darbinie-
ki devās atvaļinājumā, lai uzkrātu 
spēkus nākamajam mācību gadam 
un būtu gatavi augustā iekārtot 
grupas un darboties.

Pirmsskolas pagalms kļuvis ko-
šāks – par to parūpējušās skolotāju 
palīdzes, lai bērniem būtu intere-
santāks pastaigu laiks. Visus priecē 
ziedošie lavandu krūmi un puķu 
dobes pirmsskolā.

„Slēptie sapņi”
Kristīne Bluka,  
māksliniece Saules krastos

Vasaras izskaņā nāc un iepa-
zīsti sajūtu noskaņās tapušu 
gleznu izstādi „Slēptie sapņi” 
Saulkrastu novada bibliotēkā!

Gleznošana mani relaksē, ie-
dvesmo jaunām idejām, līdzsvaro 
un rada pašmieru. Krāsas pavisam 
neuzkrītoši pašas palīdz veidot 
tēlu, kas atainojas uz audekla.

Es neesmu mācījusies gleznot, 
bet jau ilgu laiku jutu vēlmi paņemt 
otu, krāsu, audeklu un mēģināt da-
rīt, veidot, radīt… un tā 2019. gadā 

sāku īstenot savus mazos sapņus.
Gleznošanas sākumā es nekad 

nezinu, kāds būs iznākums, jo 
darbus veidoju domās, sajūtās, un 
tajā brīdī arī viss notiek. Audekls, 
šķiet, paņem īstās un piemērotās 
nokrāsas.

Savu darbu tapšanu es varu pie-
līdzināt meditācijai. Šķiet, krāsas 
dažreiz pašas zina, kā jābūt, – man 
atliek vien izteikt tās.

Iznākumā top priekšmeti, ko daži 
sauc par gleznu, citi par dekoru, bet 
es – par tukšo vietu aizpildīšanu.

Iespējams, arī tev ir kādi slēptie 
ar gleznošanu saistīti sapņi – at-
liek vien sākt tos īstenot! 

Nometnes dalībnieki devās 
ekskursijā uz Carnikavu.

Foto: Pēteris Gertners 

Atrakciju parkā „City kids” Rīgā. Bērni bija devušies vērot eksperimentu šovu, turklāt pašiem bija iespēja 
līdzdarboties dažādās sportiskās aktivitātēs. Foto: Pēteris Gertners 

Atbilstoši nometnes tematikai par 
upēm bērni paši radoši apzīmēja 
T kreklus.  Foto: Pēteris Gertners 
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„Jūras zirgiem” – 20!
Inita Kligina,  
Saulkrastu jātnieku skolas  
„Jūras zirgi” vadītāja

Pirms 21 gada mēs ar vīru Ivaru 
atnācām dzīvot uz Saulkras-
tiem, uz vīra vectēva mājām 
„Caurājiem”. Līdzi atvedām di-
vus zirdziņus, un sākām domāt, 
ar ko Saulkrastos nodarboties. 
Tā kā man ir zootehniķes izglītī-
ba un abi ar vīru bijām kaislīgi 
zirdzinieki, izlēmām apvienot 
patīkamo ar lietderīgo un gadu 
vēlāk izveidojām Saulkrastos 
jātnieku skolu „Jūras zirgi”.

Sākumā saulkrastieši uz 
mums skatījās piesardzīgi un 
teica, ka savas aizraušanās dēļ 
esam savādnieki. Tomēr ar ga-
diem viņi pieņēma mūsu sapņo-
tāju entuziasmu un arvien bie-
žāk iegriezās zirgu stallī. Vecāki 
sāka pie mums vest savus bērnus 
un ar lielu interesi un prieku 
noraudzījās viņu aizrautībā un 
panākumos. Visbeidzot arī paši 
saņēma drosmi un kāpa zirgiem 
mugurā, lai apgūtu jāšanas pras-
mes. Tā mūsu pulciņš kļuva ar-
vien lielāks un lielāks.

Šobrīd vasarā skoliņu apmeklē 
pat vairāk nekā 40 jātgribētāji. Visi 
vēlas iemācīties saprasties ar šo 
brīnišķīgo dzīvnieku – zirgu. 

Ziemā ierodas tikai paši iztu-
rīgākie skolas apmeklētāji, kurus 
nebiedē ne sniegs, ne aukstums, 
ne citas laika apstākļu kaprīzes, 
jo arī jāšanas sportā augstu panā-
kumu sasniegšanai nepieciešama 
pacietība, izturība un regulāri 
treniņi.

Jau daudzus gadus piedalāmies 
sacensībās dažādās Latvijas vie-
tās. Sacenšamies arī ar Lietuvas 
un Igaunijas jātniekiem. Tur ļoti 
labi var redzēt, ka smagais treni-
ņos ieguldītais darbs sniedz arī 
augstus rezultātus.

Arī šajā gadā ar lielu sparu metā-
mies iekšā sacensību virpulī (šogad 
sezona pandēmijas dēļ sākās vēlāk), 
un jau septiņas nedēļas nogales 
piedalāmies lielākās un mazākās 
sacensībās. No visām esam atgrie-
zušies ar godalgām. Tas ir liels pa-
nākums mūsu mazajam stallītim 
(mums ir tikai septiņi zirgi). Ne velti 
lielo staļļu jātnieki pret mums iztu-
ras ar cieņu un brīnās par mūsu spē-
ju regulāri iekļūt godalgotajā seši-
niekā. Latvijā jātnieku konkurence 
ir ļoti liela – maršrutā bieži piedalās 
no 50 līdz pat 100 dalībniekiem.

Augstākie panākumi šajā gadā: 
Latvijas Jātnieku federācijas turnī-
ra 1.  posmā iegūtā 5.  vieta Adelei 
Annijai Vīnertei ar zirgu Deep Pur-
ple un 6. vieta Adrianai Kukelei ar 
zirgu Deep Purple. 3. posmā Adria-

nai – 4., bet Adelei – 6. vieta 2. gru-
pas poniju sacensībās.

Inčukalna turnīrā Laura Zie-
mele ar zirgu Junonu maršrutā ar 
šķēršļu augstumu 80  centimetri 
ieguva 6. vietu, bet 110 centimetru 
maršrutā – 4. vietu.

Vislielākais šī gada izaicinā-
jums vēl tikai priekšā – 8. un 9. au-
gustā Kleistu sporta bāzē notiks 
Latvijas nacionālais čempionāts 
konkūrā, kurā piedalīsies arī „Jū-
ras zirgu” jātnieces. Pagājušogad 
mūsu jātniece Velta Krustiņa ar 

zirgu Deep Purple šajās sacensībās 
ieguva augsto 2.  vietu un Latvijas 
vicečempiones titulu. Novēlēsim 
saulkrastietēm izturību, veiksmi 
un panākumus arī šogad!

Ikdienā mēs, „Jūras zirgu” īpaš-
nieki, esam pavisam parasti cilvē-
ki visnotaļ neparastā vietā. Pirms 
daudziem gadiem izsapņotā vīzija 
ir kļuvusi reāla. Ne velti, ienākot 
mūsu pagalmā, cilvēki saka, ka 
nokļuvuši citā pasaulē. Šī vieta 
tiek saukta par miera ostu pilsē-
tā – kaut kur pazūd ikdienas stei-

ga, un šķiet, ka apstājies laiks. Šeit 
nekad neaprimst bērnu balsu čalas 
un smiekli. Ikviens var parunāt ar 
pļāpīgajām zosīm, apmīļot kaziņas 
vai pabarot trusīšus. Stallī, klusi 
bubinot, cukurgraudus gaida zirgi. 
Pagalmā draiskojas mazais ponij-
kumeļš un lepni pastaigājas stārķi. 
Pie kājām, murrādams pieglaužas 
kaķis, un draudzīgais kucēns Cēzars 
drosmīgi saka:„Vau!”

Te ir manas MĀJAS, un es sevi 
beidzot uzdrīkstos saukt par īstu 
saulkrastieti!

Saulkrastu sporta centra aktivitātes vasarā
Aiva Aparjode,  
Saulkrastu sporta centra vadītāja

Saulkrastu sporta centrs at-
bilstoši valdības noteiktajiem 
ierobežojumiem un drošības 
pasākumiem jau no maija ir 
atsācis pilnvērtīgu darbu, tajā 
skaitā treniņgrupu, kā arī senio-
ru vingrošanas nodarbības. Lai 
novērstu drūzmēšanos, trena-
žieru zālei iespējams pieteikties 
tikai pēc pieraksta. Saskaņā ar 
valstī noteiktajām vadlīnijām 
stingras kontroles sistēmu ievē-
rosim līdz pat rudenim.

Pārskatot 2020.  gada Sporta 
centra pasākumu plānu un izvēr-
tējot, kādus pasākumus ir atļauts 
organizēt, rīkojam tradicionālās 
un iedzīvotāju iecienītās aktivi-
tātes: „Saulkrastu skrējienu”, fut-
bola turnīru, pludmales volejbola 
turnīrus, šaha čempionātu, velo-
sacensības, Saulkrastu rogainingu, 
skriešanas seriālu „No kāpām līdz 
jūrai”, kā arī velokrosa apļus. 

Tāpat kā iepriekšējā vasarā, 
arī šogad rīkojam sporta nometni 
,,Nāc un sportot sāc!” bērniem no 
7 līdz 9 un no 10 līdz 13  gadiem. 
Dienas nometnē bērniem būs ie-
spēja iepazīt visus Saulkrastu spor-
ta centra piedāvātos sporta veidus.

Nometne paredzēta bērnu fi-
ziskajai attīstībai, kā arī sociali-
zēšanās un sadarbošanās prasmju 
attīstīšanai. Šī nometne pagājušajā 
gadā kļuva ļoti populāra, un tā tiek 
rīkota par pašvaldības līdzekļiem 
un vecāku līdzfinansējumu.

Sporta centrs Zvejniekciemā ap-
saimnieko modernu sporta stadio-

nu, kurā notiek dažādu sporta vei-
du treniņi, sniedzot iedzīvotājiem 
daudzveidīgas iespējas iesaistīties 
šajās aktivitātēs. Sporta centra 
sadarbības partneris, basketbola 
biedrība „Dimantu Akadēmija” ar 
pašvaldības atbalstu Zvejniekciema 
skolas sporta zālē uzstādīs jaunus 
un modernus basketbola grozus. 

Līdztekus sportošanai tiek veikti 
saimnieciskie darbi: šobrīd notiek 
ilgi gaidītais remonts dušās un ģēr-
btuvēs, kā arī tiks atjaunots lielās 
zāles grīdas segums. Lai būtu iespē-
jams kvalitatīvāk rīkot dažādas sa-
censības, Sporta centra lielajā zālē 
iepriekšējā vietā ir uzstādīts jauns 
un moderns tablo, bet centra terito-
rijā – jauni elektroniskie vārti.

Vēl viens patīkams jaunums 
Sporta centra ikdienas darbā ir no-
vada domes lēmums nodot centra 

lietošanā bijušās viesnīcas „Baltic 
Inn” ēku. Mēs esam priecīgi un gan-
darīti par to, jo šī ēka nozīmē jaunas 
iespējas pilnveidot sporta aktivitā-
tes novada iedzīvotājiem, kā arī ri-
sinājumu aktuālajai telpu trūkuma 
problēmai, piemēram, nometnēm 
vai arī dažādu cīņas sporta veidu 
treniņiem, kā arī ārstnieciskām pro-
cedūrām un jauniešu darbības sek-
mēšanai. Jaunajām telpām būs ne-
pieciešams kosmētiskais remonts, 
taču atbilstoši budžetam tas tiks 
veikts pakāpeniski. Šīs ēkas, kas bez 
pienācīgas apsaimniekošanas bijusi 
pamesta sešus gadus, sakārtošanas 
rezultātā iedzīvotājiem beidzot būs 
iespēja apmeklēt mazu relaksācijas 
centru ar pirti un baseinu. 

Šobrīd lielākais izaicinājums 
mums ir Saulkrastu sporta centra 
apvienošana ar „Jauniešu māju”, jo 

saskaņā ar domes lēmumu turpmāk 
šo divu iestāžu pienākumus pildīs 
viena struktūra – Saulkrastu spor-
ta un ģimeņu centrs. Apvienošana 
nepieciešama, lai jauniešiem, ģi-
menēm un visai sabiedrībai sniegtu 

kvalitatīvāku pakalpojumu, kā arī 
novērstu administratīvo funkciju 
dublēšanos un samazinātu izdevu-
mus. Mūsu mērķis – strādāt aizvien 
labāk un labāk! Darba daudz, bet 
viss ir paveicams, ja dara! 

Maza daļiņa no jātnieku skolas „Jūras zirgi” audzēkņiem pēc nodarbību treniņa kopā ar saviem vecākiem.  
Foto: Laura Ziemele

Saulkrastu sporta centrā uzstādīti jaunie elektroniskie vārti. Foto: Baiba Stjade

Sporta nometnē ,,Nāc un sportot sāc!” bērniem bija iespēja ne vien iepazīt visus Saulkrastu sporta centra piedāvātos sporta veidus, bet arī piedalīties 
radošajās darbnīcās. Foto: Aiva Aparjode
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Vasara Reiņa Kaudzītes dārza namiņā
Ilva Erkmane,  
Reiņa Kaudzītes dārza mājiņas  
šīs vasaras saimniece 

Saulkrastos, Skolas ielā 19 aiz 
jasmīnu un hortenziju krūma 
un varena kazbārža cera pa-
slēpies mazs namiņš – rakst-
nieka Reiņa Kaudzītes dārza 
mājiņa – muzejs. 

Šovasar namiņā atkal atgrie-
zusies rosība: svētdienās tajā tiek 
uzņemti ekskursanti, bet 10.  jūlijā, 
2. un 7.  augustā te viesojās lielāks 
apmeklētāju skaits, jo namiņa dār-
zā notika literāri muzikālie vakari, 
kuros Reinis Kaudzīte tika atklāts 
kā daudzšķautņaina personība, 

mūsdienīgs savos domu izteiku-
mos, ass vērotājs un raksturu at-
tēlotājs pirmajā latviešu romānā, 
rosīgs sabiedriskais darbinieks un 
ceļotājs. Taču Reiņa dzīvi un darbus 
pieminot, turpat līdzās gājis viņa 
jaunākais brālis Matīss. ,,Tur nevar 
nekā šķirt un dalīt.” Tā uz jautāju-
mu, kurš no viņiem vairāk paveicis, 
rakstot romānu ,,Mērnieku laiki”, 
atbildējuši brāļi Kaudzītes, un to 
varētu teikt par daudziem viņu dar-
biem  – bērnu skološanu daudzus 
gadus, darbošanos Piebalgas un vi-
sas latviešu tautas pašapziņas cel-
šanā un ceļojumu piezīmēm. 

Šīs vasaras darbs namiņā bijis 
aizraujošs un ar daudzām pozitī-
vām emocijām, redzot apmeklētāju 

interesi par R.  Kaudzītes dzīvi un 
Latvijas vēstures posmu, kurā viņš 
atstājis savas pēdas. Prāvs mana 
dzimtas koka zars pleties un sa-
zarojies Piebalgas zemnieku un 
amatnieku sētās. No turienes arī 
aizrautība un zināšanas, stāstot par 
savu senču novadnieku – Kaudzītes 
Reini. Bet šis stāsts nekad nebūtu 
tik krāšņs bez daudziem līdzcil-
vēkiem, kuri šovasar piedalījās 
literāri muzikālo vakaru tapšanā 
un darīja šo stāstu daudzkrāsainu. 
Paldies Valmieras Drāmas teātra 
aktierim Krišjānim Salmiņam, kas 
Matīsa lomā līdzdalīja brāļa Rei-
ņa dzīvesstāstu 10.  jūlija vakarā! 

Zvejniekciema vidusskolā – emocionāli izlaidumi 
Valda Tinkusa,   
Zvejniekciema vidusskolas direktora 
vietniece izglītības jomā 

Lai arī šogad 9. un 12. klases 
izlaidumi Zvejniekciema vidus-
skolā notika saskaņā ar valstī 
noteiktajiem ierobežojumiem, tie 
bija sirsnīgi, ģimeniski un pozitī-
vām emocijām piesātināti. 

12. jūnijā apliecību par pamatiz-
glītības iegūšanu saņēma 27 skolē-
ni (klases audzinātāja Vaira Cīrule). 
Svētku reizē īpašs prieks un pa-
teicība jauniešiem, kuru izglītības 
dokumentā ir tikai labas un teica-
mas atzīmes: Vikorijai Graubiņai, 
Nikolai Jegi, Artūram Kiseļevskim, 
Uģim Rambam, Lindai Elīzai Zaķei 
un Nikitam Laviginam. Priecāja-

mies un lepojamies ar N.  Lavigina 
augstajiem sasniegumiem vairākās 
mācību priekšmetu olimpiādēs un 
konkursos Rīgas reģionā un valstī. 
9.  klases absolventus sveica sko-
las direktors Andris Dulpiņš, vēlot 
turpināt izglītību un īstenot savus 
mērķus. Paldies direktors teica arī 
skolēnu vecākiem. Audzēkņi ar 
krāšņiem ziediem un laba vēlēju-
miem sveica savu klases audzinātā-
ju, pedagogus un vecākus. 

24. jūlijā lielajā dzīves un karjeras 
ceļā tika palaisti 12. klases absolven-
ti. Šogad Zvejniekciema vidusskolā 
notika 53.  izlaidums, kurā atestātu 
par vidējās izglītības iegūšanu sa-
ņēma 15  mērķtiecīgi, neatlaidīgi, 
radoši un dzīvespriecīgi jaunieši 
(klases audzinātāja Sigita Kliedere). 
Skolu absolvēja audzēkņi ar labiem 

sasniegumiem mācībās, izciliem re-
zultātiem skolēnu zinātniskās pēt-
niecības darbā, olimpiāžu laureāti 
un labi sportisti. Jauniešus sveica 
skolas direktors un Saulkrastu nova-
da domes priekšsēdētājs Normunds 
Līcis. Amatpersonas aicināja jaunos 
cilvēkus neapstāties pie sasniegtā 
un rosināja piepildīt sapņus, sākt 
jaunu izaugsmes posmu savā dzīvē 
un personības attīstībā. 

Skolēni bija sagatavojuši sirsnīgu 
ar atmiņu videostāstiem ilustrētu 
stāstījumu par saviem skolas ga-
diem – 12 mācību un piedzīvojumu 
cēlieniem. Absolventi teica paldies 
saviem vecākiem par rūpēm un pa-
domu, skolotājiem – par iecietību, 
mācīšanu un mācīšanos kopā ar 
jauniešiem attālināto mācību laikā, 
direktoram  – par visu labo aizva-
dītajos skolas gados. Savus „lielos 
bērnus” sveica arī klases audzinā-
tāja, atceroties kopīgos pasākumus 
un pasniedzot pašdarinātu dāva-
nu, kurā starp skolēnu rakstītajām 
vēstulēm bija arī skolotājas katram 
jaunietim īpaši rakstītā vēstule. 
Pateicības vārdus absolventiem, 
skolotājiem un skolai veltīja arī 
12.  klases vecāku pārstāves Ilona 
Lece un Ieva Vimbsone. 12.  klases 
vidusskolas ceļa nobeigums un lie-
lās dzīves sākums izvērtās skaistā 
atmiņu ceļojumā, pavadot emocio-
nālus mirkļus kopā ar skolotājiem 
un saviem tuviniekiem. Skola dod 
ceļamaizi, kad jaunieši no tās at-
vadās un dodas tālāk, katrs savā 
dzīves ceļā. Mēs vēlam: lai kurp 
vestu jūsu ceļš, neizmirstiet savu 
dzimteni, dzimto vietu un skolu! 

Sirsnīgs izlaidums Saulkrastu vidusskolā
Oksana Vanaga,  
Saulkrastu vidusskolas  
direktores vietniece

24. jūlijā, dienā, kad visiem 
valsts 12. klašu absolventiem 
bija iespēja uzzināt eksāmenu 
rezultātus, Saulkrastu vidusskolā 
notika izlaidums. 

Skolā tika svinēti svētki – svēt-
ki jaunībai, jaunības priekam, tās 
entuziasmam, enerģijai, jaunības 
vieglumam un pirmajiem sasnie-
gumiem. Jaunība ir pavasaris cilvē-

ka dzīvē, kad tiek sēti graudi nāka-
miem dzīves gadiem.

Jaunības vējš, nerātnības un 
globālās problēmas nav bijuši 
šķēršļi, lai 12.  klases skolēni ap-
gūtu vidusskolas mācību vielu un 
sasniegtu pirmo izglītības mērķi – 
absolvētu Saulkrastu vidusskolu. 
Izlaiduma dienā 13  absolventus 
bija ieradušies sveikt tuvākie cilvē-
ki – ģimene, kura visus šos skolas 
gadus jauniešiem bijusi atbalsts un 
padomdevēja, skolai  – acuraugs. 
Šoreiz nebija draugu apskāvienu, 
garo sveicēju rindu un milzīgo 

ziedu klēpju, taču pasākums bija 
sirsnīgs, jauks un ļoti personisks, 
katrs absolvents par sevi dzirdēja 
daudzus labus vārdus. 

Neviltots bija absolventu prieks 
par eksāmenu rezultātiem. Lai gan 
eksāmenu kārtība un saturs šogad 
tika mainīts, eksāmenu rezultāti 
bija atbilstoši ieguldītajam dar-
bam – teicami. Visaugstākie rezul-
tāti bija angļu valodas eksāmenā. 

No visas sirds vēlam absolven-
tiem saglabāt jaunības entuziasmu 
un enerģiju, kas tik ļoti būs nepie-
ciešama turpmākajā izglītības ceļā. 

24. jūlijā, dienā, kad visiem valsts 12. klašu absolventiem bija iespēja 
uzzināt eksāmenu rezultātus, Saulkrastu vidusskolā notika izlaidums.  
Foto: Gita Memmēna

12. jūnijā apliecību par pamatizglītības iegūšanu saņēma 27 skolēni (klases audzinātāja Vaira Cīrule). Foto: Aiva Bērziņa

Šogad Zvejniekciema vidusskolā notika 53. izlaidums, kurā atestātu 
par vidējās izglītības iegūšanu saņēma 15 mērķtiecīgi, neatlaidīgi, 
radoši un dzīvespriecīgi jaunieši. Foto: Roberts Berkolds

12. lpp.
Reiņa Kaudzītes dārza mājiņa Saulkrastos.
Foto: no Saulkrastu kultūras centra arhīva
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Ramona Urtāne: Nākotnē Saulkrastu 
novada vidusskola būs konkurētspējīga
Daina Vārpiņa

Lai arī turpmāk skolēni 
Saulkrastos iegūtu vispārējo 
izglītību, nākotnē būs jāapvie-
no Saulkrastu vidusskola un 
Zvejniekciema vidusskola, līdz 
2021./2022. mācību gadam 
izveidojot vienu vispārējās izglī-
tības iestādi, paredz Saulkrastu 
novada izglītības darba speciā-
liste Ramona Urtāne.

– Jūsu amata vieta 
Saulkrastu novada domē tika 
izveidota nesen. Iepazīstiniet, 
lūdzu, ar sevi un galvenajiem 
pienākumiem!

– Jā, es sāku strādāt aprīlī. Man 
prieks, ka Saulkrastu novada dome 
ir izveidojusi šādu amata vietu, kas 
dod iespēju izglītības stratēģiju 
labāk integrēt novada attīstībā un 
pašvaldībai kā dibinātājai atbal-
stīt izglītības iestādes. Pašvaldība 
saredzēja, ka tai ir daudz plašākas 
Saulkrastu vispārējās izglītības 
mācību iestāžu dibinātājas funkci-
jas nekā Pierīgas izglītības, kultū-
ras un sporta pārvaldei. Daudzus 
jautājumus par izglītības iestādēm 
vislabāk ir iespējams risināt uz vie-
tas, Saulkrastos. Pašvaldības pārzi-
ņā ir Saulkrastu vidusskola, Zvej-
niekciema vidusskola, pirmsskolas 
izglītības iestāde „Rūķītis” un Vi-
dzemes jūrmalas Mūzikas un māks-
las skola. Mans galvenais uzdevums 
pašreiz ir izvērtēt pašvaldības izglī-
tības iestāžu tīklu, apzināt, piemē-
ram, pedagogu trūkumu un citas 
problēmas un meklēt risinājumus.

 
– Jūs darbu uzsākāt vīrusa 
COVID-19 pandēmijas laikā, 
kā dēļ valstī noteiktajā 
ārkārtas situācijā dažādas 
tikšanās drīkstēja rīkot 
tikai vēlāk. Vai šajos dažos 
mēnešos ir izdevies atrisināt 
kādu praktisku problēmu? 

–  Pirmsskolas izglītības iestādi 
„Rūķītis“ apmeklē 248  bērni (pēc 
31.08.2020. šis skaits mainīsies), bet 
ir zināms, ka vēl aptuveni 25 bērni 
vēlētos to darīt, bet PII nav vietas. 
Zināms, ka Saulkrastu pašvaldība 
piešķir kompensācijas, lai atbilstoši 
Ministru kabineta (MK) noteiku-
miem vecāki varētu atvasēm no 1,5 
līdz 5  gadiem rast iespēju privāto 
bērnudārzu vai sertificētu aukļu 
pakalpojumu izmantošanai. Mani 
pozitīvi pārsteidza, ka pašvaldība 
vecākiem ļauj bērnu uzraudzības 
pakalpojumus izmantot arī citās 
pašvaldībās. Piemēram, vecāki ir 
deklarēti Saulkrastu pašvaldībā, 
bērna vecvecāki dzīvo Siguldā, un 
ģimene drīkst pretendēt uz pašval-
dības atbalstu. Protams, arī vecve-
cākam ir jābūt aukles sertifikātam. 
Līdz šim bija kārtība, ka katru šādu 
vecāku pieteikumu izskatīja ik-
mēneša Saulkrastu novada domes 
sēdē. Šogad vienā no tām domes 
deputāti pieņēma saistošo noteiku-
mu grozījumus, kas turpmāk atļauj 
šo lēmumu pieņemt izglītības darba 
speciālistam. Pirmos iesniegumus 
apstiprināšu augustā, un šis process 
būs daudz ātrāks nekā agrāk. 

– Kā notiek Saulkrastu nova-
da vispārizglītojošo mācību 
iestāžu tīkla vērtēšana? 

– Vispirms es tikos ar izglītības 
iestāžu vadību, lai apzinātu katras 
iestādes stiprās puses un nepie-
ciešamo dibinātāja atbalstu. Vēlāk 
pēc statistikas pārliecinājos, kāda 
ir Saulkrastu un Zvejniekciema 
vidusskolu ilgtspēja. Pirmais se-
cinājums: abas vidusskolas no 10. 
līdz 12. klasei daļēji izpilda vai ne-
izpilda MK noteikumu prasības par 
skolēnu skaitu. Pēc valstī noteik-
tajiem kritērijiem, 10. klasē jāmā-
cās vismaz 18 bērniem vai 48 sko-
lēniem visu vidusskolas laiku no 
10. līdz 12. klasei. 

Redzams, ka 2019./2020. mācību 
gadā Saulkrastu vidusskolas 10. kla-
sē mācījās 27 bērni, kamēr Zvejniek-
ciema vidusskolā 10. klases nebija. 
Zvejniekciema vidusskolas 11. klasē 
mācījās 19 bērni, bet Saulkrastu vi-
dusskolā tās nebija. Abās vidussko-
lās bija izveidotas tikai 12.  klases: 
Saulkrastu vidusskolā – 13 un Zvej-
niekciema vidusskolā  – 15  bērni, 
kas ir pārāk maz pēc MK kritērijiem. 

Pēc kopējā skolēnu skaita no 
10. līdz 12.  klasei un statistikas, 
Saulkrastu vidusskola bija iz-
pildījusi šos noteikumus, mācot 
40 bērnus, bet 11. klases neesamī-
bas dēļ nevar uzskatīt, ka šī skola 

būtu ilgtspējīga vēlamajā kvalitā-
tē. Zvejniekciema vidusskolā no 
10. līdz 12.  klasei mācās 34  sko-
lēni. Abās vidusskolās šajā posmā 
mācījās 74  audzēkņi, kas ir salī-
dzinoši maz. Es esmu uzrunājusi 
arī Saulkrastu novada domes de-
putātus, vēršot uzmanību par MK 
noteikto skolēnu skaita kritēriju 
izpildi. Ja no 7. līdz 9. klasei abās 
vidusskolās kopā mācās 187  bēr-
ni, rodas jautājums: kādēļ vairāk 
nekā puse neturpina mācības vie-
tējās vidusskolās?
– Saulkrastu novada 
dome lēma, ka jaunajā 
2020./2021. mācību gadā 
10. klase tiks atvērta tikai 
Saulkrastu vidusskolā. Šis 
lēmums izraisījis plašas 

diskusijas vietējā sabiedrībā. 
Paskaidrojiet, lūdzu, kāds 
ir plānotais ieguvums un 
turpmākā vīzija par kvali-
tatīvu izglītību Saulkrastu 
pašvaldībā? 

– Tas, ka ik gadu 10. klase tiek 
atvērta tikai vienā vai otrā vietē-
jā vidusskolā, ir radījis konkrē-
tos trūkstošos posmus izglītībā, 
kas nav pareizi. Mans redzējums: 
Saulkrastu novadā 10. līdz 12. kla-
šu skolēni turpmāk mācīsies vienā 
vidusskolā. Šobrīd konkrētajam 
mērķim pēc infrastruktūras pieeja-
mības piemērotākā ir Saulkrastu 

vidusskola. Atverot 10.  klasi tikai 
Saulkrastu vidusskolā, Zvejniek-
ciema vidējās izglītības iestādē 
jaunajā mācību gadā būs tikai 
12.  klase. Skolēni to absolvēs, un 
2021./2022. mācību gadu Zvejniek-
ciema vidusskola varēs turpināt, 
mācot skolēnus no 1. līdz 9. klasei. 
Arī Saulkrastu vidusskola būs iegu-
vēja, jo tajā vairs netrūks klašu. 

Es saprotu vecāku bažas, bet uz-
sveru: nekas netiek likvidēts – tikai 
apvienots! Abas vidusskolas kopā 
turpmāk varētu būt viena vispārējās 
izglītības iestāde ar nosaukumu  – 
Saulkrastu novada vidusskola. 

Zvejniekciema vidusskola. Foto: Pēteris Gertners

Saulkrastu novada izglītības darba speciāliste Ramona Urtāne aicina 
Saulkrastu un Zvejniekciema vidusskolu apvienošanas jautājumā būt 
atsaucīgiem, jo pašreiz lēmumus ir iespēja pieņemt uz vietas, pašvaldībā, bez 
Izglītības un zinātnes ministrijas norādēm, ko un kā labāk veidot.  
Foto: Asnate Rancāne

Uzziņai
�  Mērķis – kvalitatīva, laikmetī-

ga un konkurētspējīga izglītība 
Saulkrastos. 

�  Skolēnu skaits 2020./2021. mā-
cību gadā no 10. līdz 12. klasei: 
Saulkrastu vidusskolā – 47, 
Zvejniekciema vidusskolā – 
17 audzēkņi (tikai 12. klase). 

�  Plānots 2021./2022. gadā izvei-
dot Saulkrastu novada vidus-
skolu, kurā no 10. līdz 12. klasei 
mācās vismaz 67 skolēni. Darbu 
sāk jaunais direktors(-e). 

Saulkrastu vidusskola atrodas pašvaldības centrā, un turpmāk, apvienojoties 
ar Zvejniekciema vidusskolu, tā varētu kļūt par Saulkrastu novada vidusskolu. 
Šoruden notiks arī sabiedriskā apspriešana, kurā aktīvi iesaistīties aicināti 
pedagogi, skolēni, viņu vecāki un citi iedzīvotāji. 
Foto: no Saulkrastu novada domes arhīva
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– Skolu apvienošana nav 
viegla un ātra. Redzama arī 
Izglītības un zinātnes ministri-
jas (IZM) nostāja, kas mudina 
pašvaldības iespējami ātrāk 
sakārtot skolu tīklu, jo arī cit-
viet Latvijā skolas tiek slēgtas. 

– Jā, nav noslēpums, ka IZM nav 
apmierināta ar skolu reorganizā-
cijas gaitu un pašvaldību kūtro ie-
saisti. Ja mēs neko nedarīsim, var 
pienākt brīdis, kad IZM uzņemsies 
sakārtot skolu sistēmu Saulkrastu 
pašvaldībā. Visticamāk, tad pašval-
dības viedoklis būtu mazāk notei-
cošs un pieņemtie lēmumi vietē-
jiem iedzīvotājiem varētu nepatikt 
vēl vairāk. Mums jāizmanto izde-
vība, jo šobrīd mēs esam noteicēji: 
paši varam izlemt, ko un kā labāk 
darīt. Pašvaldība, apkopojot visus 
iespējamos resursus, vēlas nova-
da skolēniem sniegt kvalitatīvu un 
konkurētspējīgu izglītību, kas ir bū-
tiskākais! Abas Saulkrastu novada 
domes pārzinātās vidusskolas ir ļoti 
labas, bet audzēkņu skaits ir mazi-
nājies, situācija ir skarba. Skaidrs, 
ka nākamajos gados atsevišķi ne-
varēs pastāvēt ne Saulkrastu, ne 
Zvejniekciema vidusskolas. Turklāt 
Latvijā jau ir redzami labi piemēri – 
apvienojot divas spēcīgas skolas, 
piemēram, Gulbenē, skolēni ir ļoti 
lieli ieguvēji. 

– Vecākus noteikti uztrauc 
arī praktiski jautājumi, pie-
mēram, nokļūšana mācību 
iestādē. 

– Starp Saulkrastu un Zvejniek-
ciema vidusskolām ir nepilni 7 ki-
lometri, tāpēc nedomāju, ka tas būs 
noteicošais skolas izvēlē,  – izvēli 
nosaka iespēja saņemt konkurēt-
spējīgu, kvalitatīvu izglītību! No-
teikti kursēs skolas autobuss, ar ko 
būs iespējams skolā nokļūt. Skolu 
akreditācijas ekspertes līdzšinējā 
darbā daudzreiz esmu uzklausījusi 
vecākus par mācību iestādes izvē-
li un nekad viņu atbildēs neesmu 
dzirdējusi, ka konkrētā skola iz-
vēlēta tikai dēļ atrašanās tuvumā 
dzīvesvietai. 

Pašreiz mani nodarbina jautā-
jums: kā ieinteresēt skolēnus pēc 
9. klases palikt mācīties Saulkras-
tos? Ja viņi izvēlas tālāk apgūt 
arodu un dodas mācīties citur, tas 
ir saprotams, bet, ja skolēni katru 
dienu dodas uz mācībām vidus-
skolā Ādažos vai Rīgā vai arī ģime-
nei tādēļ papildus nepieciešams 
meklēt mācību nedēļai naktsmītni 
savai atvasei, tas nav normāli, un 
tā nevajadzētu būt. Turklāt ir arī 
otra iespēja: pie mums Saulkras-
tos no tuvējām pašvaldībām vi-
dusskolā varētu mācīties vēl vai-
rāk skolēnu. 

Skolēni abās Saulkrastu nova-
da vidusskolās mācās labi, pieda-
lās dažādos projektos un mācību 
priekšmetu olimpiādēs. Daudzi 
Saulkrastos paliek tieši dēļ piede-
rības sajūtas vietējai sabiedrībai. 
– Kā turpmāk tiks plāno-
ta Saulkrastu vidusskolu 
reorganizācija, lai tā notiktu 
atbilstoši iespējām? 

–  Vispirms no 2020.  gada 
14. septembra līdz 20. novembrim 
notiks sabiedriskā apspriešana. 
Tajā paredzēta sabiedriskās do-
mas aptauja, turklāt es ceru or-
ganizēt klātienes diskusijas, lai 
skaidrotu, cik būtiski nodrošināt 
izglītību kopsolī ar Saulkrastu 
novada attīstības stratēģiju un 
izglītības attīstības turpmākajām 
tendencēm. Es apzinos, ka pie-
dāvātais modelis par Saulkrastu 
novada vidusskolas izveidi visiem 
nebūs pieņemams, bet situācija 
ir jārisina! Nākamajā posmā, līdz 
18.  decembrim tiks apkopoti ap-
tauju un diskusiju rezultāti, veikta 
datu analīze, ko plānots publis-
kot. Mans uzdevums ir 2021. gada 
janvāra Saulkrastu novada do-
mes sēdē piedāvāt datos balstītu 
Saulkrastu vispārizglītojošo mācī-
bu iestāžu reorganizācijas plānu. 
Viss notiks atklāti un caurspīdīgi! 
Tālāk sekos jaunās vidusskolas 
direktora izvēle, kuram būs jāsāk 
strādāt no 2021./2022.  mācību 
gadu sākuma. 
– Jūsu pienākumos ir arī Vi-
dzemes jūrmalas Mūzikas un 
mākslas skola – kāda varētu 
būt tās turpmākā attīstība? 

–  Šobrīd es vēl nevaru sniegt 
konkrētu komentāru, bet šīs 
skolas vājā vieta ir tās izvieto-
jums vairākās ēkās. Turpmākais 
mērķis būtu jēgpilnāk izmantot 
pašvaldības resursus un sniegt 
Saulkrastu novada bērniem kva-
litatīvas kultūrizglītības ieguvi 
vienā vai divās ēkās. 

– Drīz sāksies jaunais 
mācību gads: kāds tas būs 
Saulkrastu vispārizglītojoša-
jās skolās? Kādi sagatavo-
šanās darbi vēl paredzēti? 

– Svarīgs ir jaunais mācību sa-
turs 1., 4., 7. un 10.  klašu skolē-
niem, turklāt tiks mainīta pieeja 
mācībām. Taču es esmu pārlieci-
nāta, ka abās vidusskolās šī pāreja 
notiks plūstoši un skolēniem ar 
pedagogiem kopā tā izdosies labi! 

Protams, ļoti svarīga ir praktis-
ka mācību procesa nodrošināšana, 
jo tiek konstatētas aizvien jaunas 
saslimšanas ar vīrusu COVID-19, 

tādēļ mums jābūt īpaši uzmanī-
giem mācību laikā. Pozitīvi, ka IZM 
izstrādājusi A, B un C plānus, kā to 
būtu iespējams īstenot konkrētajā 
epidemioloģiskajā situācijā valstī. 
Piemēram, pēc plāna A, mācības 
visiem skolēniem notiktu klātienē 
vai arī attālināti mācītos tikai 7. 
līdz 12.  klašu audzēkņi. Augustā 
Saulkrastu novada domē līdzte-
kus šim pārspriedīsim vēl daudzus 
praktiskus jautājumus, lai skolēni 
un pedagogi mācību iestādēs jus-
tos maksimāli droši un, ja tas būs 
nepieciešams, tiktu organizēta 
kvalitatīva attālināta mācīšanās. 

„Starp Saulkrastu 
un Zvejniekciema 

vidusskolām ir nepilni 
7 kilometri, tāpēc 
nedomāju, ka tas 
būs noteicošais 
skolas izvēlē, – 
izvēli nosaka 

iespēja saņemt 
konkurētspējīgu, 

kvalitatīvu izglītību!”

Uzziņai 
�  Ja epidemioloģiskā situācija 

ir līdzīga pašreizējai, izglītī-
bas process no 1. septembra 
tiek organizēts klātienē 
(A modelis). Klātienes 
mācību laikā visā izglītības 
sistēmā ir jāievēro nepie-
ciešamie drošības pasāku-
mi – jānodrošina savlaicīga 
informācija, jāievēro higiē-
na, personiskā veselības 
stāvokļa uzraudzība un 
distancēšanās.

�  Distancēšanās izglītības ies-
tādē nepieciešama koplieto-
šanas telpu aizpildījuma un 
izglītojamo plūsmu koordinē-
šanai, pēc iespējas izslēdzot 
šo plūsmu pārklāšanos 
un drūzmēšanos. Tieši šis 
pasākums ir atstāts izglītības 
iestādes dibinātāja pārziņā, 
jo katras skolas iespējas var 
atšķirties.

�  Ja izglītības iestāde nevar 
nodrošināt distancēšanos, 
kas nozīmē pārāk blīvu kop-
lietošanas telpu aizpildījumu, 
klašu vai grupu pārklāšanos 
starpbrīžos, pasākumos, 
skolai ir jāplāno B modelis. 
Tajā paredzēts, ka 1. līdz 
6. klase mācās klātienē, bet 
7. līdz 12. klasei mācības 
var tikt organizētas klātienē 
(40 līdz 60%) un attālināti. 
Profesionālās izglītības ies-
tādēs – 60 līdz 80% mācību 
izglītības iestādes telpās, 
20 līdz 40% – attālināti. 
Augstskolās šo proporciju 
nosaka studiju programmas 
specifika.

�  C modelī mācības 1. līdz 
12. klasei tiek organizētas ti-
kai attālināti. Modeli piemē-
ro tad, ja skolā ir konstatēta 
inficēšanās vai saslimstība ar 
COVID-19 vai valstī ir noteikti 
pretepidēmijas pasākumi.

 
(No mājaslapas 

https://izm.gov.lv) 

Avots: Izglītības un zinātnes ministrija 
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„Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 
Izdoti saskaņā ar likuma „Par palīdzību dzīvokļu jautājumu 
risināšanā” 6. panta otro daļu, 7. panta sesto daļu, 15. pantu, 
17. pantu, 21.1 panta pirmo un otro daļu, 21.2 panta otro 
daļu, 24. panta pirmo daļu, likuma „Par sociālajiem dzīvok-
ļiem un sociālajām dzīvojamām mājām” 5. panta ceturto 
daļu, 6. pantu, 8. pantu, 9. panta ceturto daļu, 10. panta otro 
daļu, likuma „Par pašvaldībām” 43. panta trešo daļu.

I. Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi nosaka personu kategorijas, kuras 

papildus likumā „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risi-
nāšanā” (turpmāk – Likums) un likumā „Par sociālajiem 
dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām” noteik-
tajam ir tiesīgas saņemt Saulkrastu novada pašvaldības 
palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā (turpmāk – pa-
līdzība), palīdzības reģistrus, tajos reģistrējamās perso-
nas un kārtību, kādā tās reģistrējamas palīdzības reģis-
trā un izslēdzamas no tā, palīdzības sniegšanas kārtību, 
kā arī pašvaldības institūciju, kas sniedz palīdzību un 
pieņem lēmumu par palīdzības sniegšanu dzīvokļa jau-
tājumu risināšanā. 

2. Lēmumu par personas atzīšanu par tiesīgu saņemt šajos 
saistošajos noteikumos paredzēto palīdzību, reģistrē-
šanu attiecīgā palīdzības reģistrā, par atteikumu atzīt 
personu par tiesīgu saņemt palīdzību un par izslēgšanu 
no palīdzības reģistra pieņem Saulkrastu novada paš-
valdības Dzīvokļu un dzīvesvietas deklarācijas komisija 
(turpmāk – Dzīvokļu komisija). 

II. Palīdzības reģistru veidi un personu kategorijas, 
kuras ir tiesīgas saņemt palīdzību

3. Personas palīdzības saņemšanai tiek reģistrētas šādos 
palīdzības reģistros: 
3.1.  Reģistrs „Pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu 

izīrēšana ”.
3.2.  Reģistrs „Sociālo dzīvokļu izīrēšana”.
3.3.  Reģistrs „Palīdzība speciālista nodrošināšanai ar 

dzīvojamo telpu”. 
4. Palīdzības 1. reģistrā „Pašvaldībai piederošo dzīvojamo 

telpu izīrēšana” tiek reģistrētas Likuma 14. panta pir-
majā daļā minētās personas. 

5. Palīdzības 2.  reģistrā „Sociālo dzīvokļu izīrēšana” tiek 
reģistrētas:
5.1.   Likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociāla-

jām dzīvojamajām mājām” 5. panta pirmajā daļā 
minētās personas.

5.2.   Likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociāla-
jām dzīvojamajām mājām” 5. panta pirmajā prim 
daļā minētās personas.

5.3.   Trūcīga persona, kura sasniegusi pensijas vecu-
mu, kurai nav apgādnieku un nepieder nekusta-
mais īpašums.

5.4.   Trūcīgas daudzbērnu ģimenes, kurām nepieder 
nekustamais īpašums. 

6. Palīdzības 3.  reģistrā „Palīdzība speciālista nodrošinā-
šanai ar dzīvojamo telpu” tiek reģistrēti vadības līmeņa 
speciālisti vai kvalificēti speciālisti, kuri ieguvuši izglītību 
vai profesionālo kvalifikāciju, kas nepieciešama konkrētā 
darba vai amata pienākumu veikšanai darbības nozarē 
vai jomā, kura atbilst pašvaldības attīstības programmā 
ietvertai attīstāmajai nozarei, un kas:
6.1. Veic ar valsts vai pašvaldības funkciju nodroši-

nāšanu saistītu pārvaldes uzdevumu, un nepie-
ciešami pašvaldības administratīvajā teritorijā, ja 
saņemts par attiecīgo nozari atbildīgās pārvaldes 
vai institūcijas motivēts iesniegums par speciālis-
ta nepieciešamību.

6.2. Nepieciešami pašvaldības administratīvajā terito-
rijā Saulkrastu novada attīstības plānošanas doku-
mentos minēto nozaru attīstībai, ja saņemts par 
attiecīgo jomu vai nozari atbildīgās pārvaldes vai 
institūcijas motivēts iesniegums par speciālista 
nepieciešamību.

7. Ja Likuma 13., 14. un 15. pantā minētajām personām, 
kuras ir reģistrētas attiecīgā veida palīdzības saņemša-
nai, ir sniegta palīdzība, Dzīvokļu komisija var lemt par 
dzīvojamās telpas kvalificētam speciālistam īres līguma 
izbeigšanu un dzīvojamās telpas īres līguma ar vispārē-
jiem īres līguma noteikumiem noslēgšanu, ja no perso-
nas, kura nostrādājusi valsts iestādē Saulkrastu novada 
administratīvajā teritorijā vai Saulkrastu novada paš-
valdībā, tās iestādē vai kapitālsabiedrībā, ir saņemts 
iesniegums un dzīvojamā telpa, kurai pašvaldības dome 
noteikusi speciālistam izīrējamas dzīvojamās telpas sta-
tusu, ir īrnieka vienīgais mājoklis, un ja minētā persona:
7.1.  Ir pensionējusies vai izmantojusi Latvijas Repub-

likas normatīvajos aktos noteiktā kārtībā nostipri-
nātās tiesības uz priekšlaicīgu pensionēšanos.

7.2.  Pārtraukusi darba tiesiskās attiecības sakarā ar in-
validitātes iestāšanos, kas saistīta ar pilnīgu darb-
spējas zaudēšanu.

7.3.   Pārtraukusi darba tiesiskās attiecības sakarā ar 
iestādes vai amata likvidāciju. 

8. Pašvaldībai piederošas dzīvojamās telpas, kurām 
pašvaldības dome noteikusi speciālistam izīrējamas 
dzīvojamās telpas statusu, izīrē, ievērojot Likuma III¹ 
nodaļas noteikumus.

III. Reģistrācijas un palīdzības sniegšanas kārtība 
palīdzības saņemšanai

9. Personas, kuras vēlas saņemt palīdzību, Saulkrastu no-

vada pašvaldībā iesniedz iesniegumu rakstveidā, elek-
troniski vai mutvārdos (mutvārdos izteiktu iesniegumu, 
ja nepieciešams, personas klātbūtnē noformē rakstiski), 
kurā norāda palīdzības veidu un pievieno saistošo no-
teikumu 10. punktā norādītos dokumentus, kas aplieci-
na, ka šī persona ir tiesīga saņemt palīdzību.

10. Lai apliecinātu tiesības saņemt palīdzību, persona 
Saulkrastu novada pašvaldībā iesniedz šādus dokumentus:
10.1. Likuma 14. panta pirmās daļas 1. punkta „a” un „b” 

apakšpunktos norādītās personas – likumīgā spē-
kā esoša tiesas sprieduma kopiju par izlikšanu no 
dzīvojamās telpas likuma „Par dzīvojamotelpu īri” 
28.2 panta pirmajā daļā, 28.3 panta pirmajā daļā vai 
28.4 panta otrajā daļā paredzētajos gadījumos un 
vienu no šādiem dokumentiem: 

10.2. bāriņtiesas lēmuma par aizbildņa iecelšanu kopiju; 
10.2.1. bāriņtiesas lēmuma par aizgādņa iecelša-

nu kopiju. 
10.3. Likuma 14. panta pirmās daļas 1.1 punktā norādī-

tās personas – politiski represētas personas aplie-
cības kopiju, likumīgā spēkā esoša tiesas spriedu-
ma kopiju par izlikšanu no dzīvojamās telpas li-
kumā „Par dzīvojamo telpu īri”28.2 panta pirmajā 
daļā, 28.3 panta pirmajā daļā vai 28.4 panta otrajā 
daļā paredzētajos gadījumos un rakstisku aplieci-
nājumu, ka personas lietošanā nav citu dzīvošanai 
derīgu dzīvojamo telpu.

10.4. Likuma 14. panta pirmās daļas 2. punktā norādītās 
personas – likumīgā spēkā esoša tiesas sprieduma 
kopiju par izlikšanu no dzīvojamās telpas gadī-
jumos, ja uz dzīvokļa īpašumu ir vērsta piedziņa 
sakarā ar maksājumiem par pakalpojumiem, kas 
saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, mājas uz-
turēšanu, ekspluatāciju vai remonta izdevumiem, 
un vienu no šādiem dokumentiem:
10.4.1. bāriņtiesas lēmuma par aizbildņa iecelša-

nu kopiju; 
10.4.2. bāriņtiesas lēmuma par aizgādņa iecelša-

nu kopiju;
10.4.3. politiski represētās personas apliecības 

kopiju un rakstisku apliecinājumu, ka per-
sonas lietošanā nav citu dzīvošanai derīgu 
dzīvojamo telpu. 

10.5. Likuma 14. panta pirmās daļas 3. punktā norādī-
tās personas – bāriņtiesas lēmuma par aizbildņa 
iecelšanu vai par bērna ievietošanu bērnu aprūpes 
iestādē vai audžuģimenē kopiju un bāriņtiesas lē-
muma par aizbildņa atlaišanu no aizbildņa pienā-
kumu pildīšanas kopiju.

10.6. Likuma 14. panta pirmās daļas 4. punktā norādītās 
personas – repatrianta statusu apliecinošu doku-
mentu un arhīva izziņu par repatrianta, viņa ve-
cāku vai vecvecāku pēdējo pastāvīgo dzīvesvietu 
pirms izceļošanas no Latvijas.

10.7. Likuma 14. panta pirmās daļas 4.1 punktā norādī-
tās personas – politiski represētas personas aplie-
cības kopiju.

10.8. Likuma 14. panta pirmās daļas 5. punktā norādītās 
personas – brīvības atņemšanas vietas izdotu no-
teikta parauga izziņu par atbrīvošanu pēc brīvības 
atņemšanas soda izciešanas. 

10.9. Šo saistošo noteikumu 5.1.  apakšpunktā norādī-
tās personas – bāriņtiesas lēmuma par aizbildņa 
iecelšanu vai par bērna ievietošanu bērnu aprūpes 
iestādē vai audžuģimenē kopiju un bāriņtiesas lē-
muma par aizbildņa atlaišanu no aizbildņa pienā-
kumu pildīšanas kopiju.

10.10. Šo saistošo noteikumu 6. punktā norādītās perso-
nas – darba devēja, kurš noslēdzis darba līgumu 
ar speciālistu vai ir uzaicinājis speciālistu dibināt 
darba tiesiskās attiecības (ja darba līgums vēl nav 
noslēgts), motivētu iesniegumu par nepieciešamī-
bu izīrēt dzīvokli speciālistam un speciālista kva-
lifikāciju apliecinošu dokumentu kopiju.

11. Šo saistošo noteikumu 10.1.1., 10.1.2., 10.3.1., 10.3.2., 
10.4., 10.8.  apakšpunktos norādītie dokumenti ie-
sniedzami, ja tajos ietverto ziņu nav Saulkrastu novada 
pašvaldības rīcībā, bet dokumenti ir palīdzības pieprasī-
tāja rīcībā. Ja palīdzības pieprasītāja rīcībā nav šo sais-
tošo noteikumu 10.1.1., 10.1.2., 10.3.1., 10.3.2., 10.4., 
10.8.  apakšpunktos norādīto dokumentu, Saulkrastu 
novada pašvaldība attiecīgās ziņas iegūst normatīvajos 
aktos noteiktā kārtībā. Iesniedzot 10.  punktā minēto 
dokumentu kopijas, persona uzrāda Saulkrastu novada 
pašvaldībai šo dokumentu oriģinālus klātienes (pārbau-
des) brīdī.

12. Pēc saistošo noteikumu 9. un 10. punktā minēto doku-
mentu saņemšanas Dzīvokļu komisija ne vēlāk kā viena 
mēneša laikā izskata un pieņem lēmumu par personas 
atzīšanu par tiesīgu saņemt palīdzību un iekļaušanu at-
tiecīgajā palīdzības reģistrā.

13. Personas, kuras saskaņā ar normatīvajiem aktiem atzī-
tas par tiesīgām saņemt palīdzību, reģistrē tādā secībā, 
kādā tās Saulkrastu novada pašvaldībā ir iesniegušas ie-
sniegumu un visus dokumentus, kas apliecina personas 
tiesības saņemt attiecīgo palīdzību.

14. Palīdzības reģistrā iekļauto personu pienākums ir kat-
ru gadu līdz 30. decembrim iesniegt Saulkrastu novada 
pašvaldībai apliecinājumu, ka joprojām pastāv apstākļi, 
kas bija pamatā personas atzīšanai par tiesīgu saņemt 
palīdzību un reģistrēšanai attiecīgās palīdzības saņem-

šanai. Ja Saulkrastu novada pašvaldība apliecinājumu 
līdz noteiktajam datumam nav saņēmusi, Dzīvokļu 
komisija pieņem lēmumu izslēgt reģistrēto personu no 
palīdzības reģistra Likuma 10. pantā noteiktajā kārtībā.

15. Katru gadu pēc stāvokļa uz 1. janvāri Dzīvokļu komisija 
pieņem lēmumu par palīdzības reģistrā iekļauto datu 
precizēšanu un personu palīdzības kārtas numuru pār-
reģistrēšanu.

IV. Dzīvojamo telpu piedāvāšanas secība, izīrēšana un 
īres līguma termiņš

16. Dzīvojamās telpas 1. un 3.  reģistrā tiek piedāvātas re-
ģistrācijas secībā. 2. reģistrā vai reģistra grupās dzīvoja-
mās telpas tiek piedāvātas reģistrācijas secībā, izņemot 
likuma „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzī-
vojamajām mājām” 5. panta pirmajā prim daļā minētās 
personas, kuras tiek nodrošinātas ar dzīvojamo telpu to 
reģistrācijas secībā pēc tam, kad nodrošinātas pārējās 
2.  reģistrā reģistrētās personas, papildus ņemot vērā 
personas (ģimenes) nodrošinātību ar dzīvokli, personas 
(ģimenes) materiālos apstākļus u.c.

17. Personu kategorijām, kuras reģistrētas palīdzības sa-
ņemšanai, izvēlei tiek piedāvātas neizīrētās dzīvojamās 
telpas:
17.1.  1. reģistrā reģistrētajām personām:

17.1.1. likuma 14.  panta pirmās daļas 1., 1.¹ un 
2.  punktā minētām personām – dzīvoja-
mās telpas ar lokālo apkuri vai dzīvojamās 
telpas ar centralizēto siltumapgādi un ko-
pējās lietošanas palīgtelpām;

17.1.2. likuma 14.  panta pirmās daļas 5.  punktā 
minētajām personām – dzīvojamās telpas 
ar lokālo apkuri; 

17.1.3. likuma 14.  panta pirmās daļas 3., 4., 4.¹ 
punktā šo saistošo noteikumu 4.2.1., 
4.2.2. un 4.2.3.  apakšpunktos minētajām 
personām  – dzīvojamās telpas ar lokālo 
apkuri vai dzīvojamās telpas ar centralizē-
to siltumapgādi.

17.2.  2. reģistrā reģistrētajām personām – dzīvojamās 
telpas ar lokālo apkuri vai dzīvojamās   telpas ar 
centralizēto siltumapgādi un kopējās lietošanas 
palīgtelpām.

17.3.  3. reģistrā reģistrētajām personām – dzīvojamās 
telpas ar lokālo apkuri un dzīvojamās telpas ar 
centralizēto siltumapgādi.

18. Lēmumu par pašvaldībai piederošas dzīvojamās telpas 
izīrēšanu, sociālā dzīvokļa izīrēšanu, dzīvojamās telpas 
izīrēšanu kvalificētiem speciālistiem un par pašvaldībai 
piederošas īrētās dzīvojamās telpas apmaiņu pret citu 
pašvaldībai piederošu īrējamu dzīvojamo telpu pieņem 
Dzīvokļu komisija.

V. Gadījumi, kuros pašvaldība atsaka atzīt personu par 
tiesīgu saņemt palīdzību

19. Papildus Likuma 7. panta piektajā daļā noteiktajam Dzī-
vokļu komisija pieņem lēmumu atteikt atzīt personu 
par tiesīgu saņemt Likuma 3.  panta 1.  punktā minēto 
palīdzību, ja persona pirms palīdzības lūgšanas apzināti 
ar savu rīcību pasliktinājusi savus dzīvokļa apstākļus:
19.1. Piecus gadus pēc tam, kad personas īrētās dzīvo-

jamās telpas īres līgums tiek izbeigts likuma „Par 
dzīvojamo telpu īri” 28.1 un 28.6 pantā noteiktajos 
gadījumos.

19.2. Ja persona pirms palīdzības lūgšanas labprātīgi at-
brīvojusi dzīvojamo telpu, kurā iemitinājusies uz 
beztermiņa īres līguma pamata, vai labprātīgi at-
sakās no iespējas pagarināt terminēto dzīvojamās 
telpas īres līgumu.

20.  Dzīvokļu komisija pieņem lēmumu atteikt atzīt perso-
nu par tiesīgu saņemt šo saistošo noteikumu 3.3. apakš-
punktā minēto palīdzību, ja saistošo noteikumu 
12. punktā noteiktā lēmuma pieņemšanas brīdī: 

20.1. Speciālista faktiskā vai deklarētā dzīvesvieta 
ir Saulkrastu novada pašvaldības administra-
tīvajā teritorijā.

20.2. Speciālists vairāk nekā divus gadus strādā 
Saulkrastu novada administratīvajā teritorijā 
darbā vai amatā, kā dēļ speciālists lūdzis no-
drošināt viņu ar dzīvojamo telpu.

VI. Noslēguma jautājumi
21. Atzīt par spēku zaudējušiem:

21.1.  Saulkrastu novada domes 2012. gada 28. novem-
bra saistošos noteikumus Nr.  22 „Par Saulkrastu 
novada pašvaldības palīdzību dzīvojamo telpu 
jautājumu risināšanā”.

21.2. Saulkrastu novada domes 2010.  gada 27.  janvāra 
saistošos noteikumus Nr. 2 „Par Sociālo dzīvokļu 
izīrēšanu”.

21.3. Saulkrastu novada domes 2012. gada 28. novem-
bra saistošos noteikumus Nr. 21 „Vienreizēja dzī-
vojamās telpas atbrīvošanas pabalsta piešķiršanas 
kārtība un apmērs”. 

22. Personas, kuras līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai 
ir reģistrētas palīdzības saņemšanai un atbilst šo no-
teikumu nosacījumiem, netiek izslēgtas no palīdzības 
reģistra – tās tiek pārreģistrētas palīdzības reģistros at-
bilstoši šo saistošo noteikumu 3. punktam.

Normunds Līcis,
Saulkrastu domes priekšsēdētājs
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PIELIKUMS 
Saulkrastu novada domes lēmumam Nr. 1795 Saulkrastu novada 
domes 2020. gada 30. jūnija saistošo noteikumu Nr. SN 15/2020 

„Par palīdzību dzīvokļa jautājumu 
risināšanā” paskaidrojuma raksts
1. Īss projekta satura izklāsts. 
Saistošo noteikumu nepiecie-
šamība izriet no likuma „Par 
pašvaldībām” 14.  panta trešās 
daļas un 43.  panta trešās daļas, 
likuma „Par palīdzību dzīvokļa 
jautājumu risināšanā” 6.  panta 
otrās daļas, 7. panta sestās daļas, 
15.  panta, 17.  panta, 19.  panta, 
21.1 panta pirmās un otrās daļas, 
21.² panta otrās daļas, 24. panta 
pirmās daļas, likuma „Par sociā-
lajiem dzīvokļiem un sociālajām 
dzīvojamām mājām” 5.  panta 
ceturtās daļas, 6.  panta, 8.  pan-
ta, 9.  panta ceturtās daļas un 
10. panta otrās daļas.

Līdz šim palīdzības sniegšana 
dzīvokļu jautājumu risināšanā 
tika noteikta Saulkrastu nova-
da domes 2012.  gada 28.  no-
vembra saistošajos noteikumos 
Nr.  22 „Par Saulkrastu novada 
pašvaldības palīdzību dzīvoja-
mo telpu jautājumu risināšanā” 
un Saulkrastu novada domes 
2010.  gada 27.  janvāra saistoša-
jos noteikumos Nr.  2 „Par Soci-
ālo dzīvokļu izīrēšanu”. 

Līdz šim lēmumus par sociālo 
dzīvokļu izīrēšanu atbilsto-
ši Saulkrastu novada domes 
2010.  gada 27.  janvāra saistoša-
jiem noteikumiem Nr. 2 „Par So-
ciālo dzīvokļu izīrēšanu” pieņē-
ma Saulkrastu novada pašvaldī-
bas iestāde „Sociālais dienests.” 
Saskaņā ar Saulkrastu novada 
domes 2019. gada 30. oktobra lē-
mumu Nr.  1476 „Par Saulkrastu 
novada pašvaldības Dzīvokļu un 
deklarētās dzīvesvietas komisi-
jas nolikuma apstiprināšanu”, ar 
ko pašvaldības funkcija – sniegt 
iedzīvotājiem palīdzību dzīvokļu 
jautājumu risināšanā, tajā skaitā 
par sociālo dzīvokļu izīrēšanu, – 
tika nodota Saulkrastu novada 
pašvaldības Dzīvokļu un dek-
larētās dzīvesvietas komisijai, 
saistošajos noteikumos nepie-
ciešams precizēt pašvaldības in-
stitūciju pilnvaras. 

2016.  gada 18.  aprīlī ir stājušies 
spēkā grozījumi likumā „Par pa-
līdzību dzīvokļa jautājumu risi-
nāšanā”, kuros paredzēts jauns 
pašvaldības palīdzības veids  – 
palīdzība speciālista nodrošinā-
šanai ar dzīvojamo telpu. Šajos 
saistošajos noteikumos tiek no-
teikta kārtība, kādā dzīvojamā 
telpa tiek izīrēta vadošajiem spe-
ciālistiem. Tā kā nepieciešamība 
pēc kvalificētiem speciālistiem 
konkrētās nozarēs, jomās un ar 
valsts vai pašvaldības funkciju 
nodrošināšanu saistītos pārval-
des uzdevumos var mainīties da-
žādu faktoru dēļ, saistošajos no-
teikumos tiek noteikts vispārīgs 
regulējums, kas ir vērsts ne tikai 
uz konkrēto, bet arī uz turpmāko 
situāciju, paredzot iespējamās 
pārmaiņas.

2019. gada 1. janvārī stājās spē-
kā grozījumi likumā „Par sociā-
lajiem dzīvokļiem un sociāla-
jām dzīvojamām mājām”, kura 
5.  panta pirmā ievaddaļa papil-
dināta ar to, ka sociālo dzīvok-
li būs tiesīgas īrēt ne tikai trū-
cīgas personas (ģimenes), bet 
arī maznodrošinātas personas. 
Likuma „Par sociālajiem dzīvok-
ļiem un sociālajām dzīvojamām 
mājām” 5. pants papildināts arī 
ar pirmo prim daļu, nosakot, ka 
sociālo dzīvokli ir tiesīga īrēt 
persona ar invaliditāti, kā arī 
persona, kura aprūpē bērnu ar 
invaliditāti vai pilngadīgu per-
sonu ar invaliditāti. Tas ļaus 
būtiski paplašināt personu loku, 
kuras būs tiesīgas īrēt sociālos 

dzīvokļus. Lai pašvaldība spētu 
sniegt palīdzību dzīvokļa jau-
tājumu risināšanā, izīrējot so-
ciālos dzīvokļus personām, kuru 
ienākumu līmenis ir zemāks un 
kam objektīvu iemeslu dēļ nav 
līdzekļu pamatvajadzību, tajā 
skaitā mājokļa, apmierināšanai, 
šajos saistošajos noteikumos 
tiek precizēta secība, kādā tiks 
piedāvātas dzīvojamās telpas. 
Tā kā personas piederība noteik-
tai sociālai grupai, piemēram, 
invalīdam saskaņā ar noteikto 
regulējumu netiek uzskatīta par 
priekšrocību sociālā dzīvokļa 
izīrēšanā, šīm personām dzīvo-
jamās telpas tiks piedāvātas to 
reģistrācijas secībā pēc tam, kad 
nodrošinātas pārējās 2.  reģistrā 
reģistrētās personas (bērni-bā-
reņi, trūcīgas un maznodrošinā-
tas personas (ģimenes)), papil-
dus ņemot vērā personas (ģime-
nes) nodrošinātību ar dzīvokli 
un citus apstākļus.

Saistošie noteikumi nosaka per-
sonu grupas, kuras ir tiesīgas 
saņemt pašvaldības palīdzību 
dzīvokļu jautājumu risināšanā 
papildus likumā „Par palīdzību 
dzīvokļu jautājumu risināša-
nā” un likumā „Par sociālajiem 
dzīvokļiem un sociālajām dzī-
vojamām mājām” noteiktajām 
personu kategorijām, Saulkras-
tu novadā noteiktos palīdzības 
reģistru veidus, iesniedzamos 
dokumentus palīdzības saņem-
šanai, dzīvojamo telpu piedāvā-
šanas secību, izīrēšanu un īres 
līgumu termiņus.

Apkopojot iespējamo grozījumu 
apjomu, secināts, ka tie pār-
sniegtu pusi no saistošo notei-
kumu regulējuma.

2. Projekta nepieciešamības 
pamatojums. Saistošie notei-
kumi nepieciešami vienai no 
pašvaldības autonomām funk-
cijām – sniegt palīdzību novada 
iedzīvotājiem dzīvokļu jautāju-
mu risināšanā.
Ar šo saistošo noteikumu izdo-
šanu tiek noteikta vienota kārtī-
ba par dzīvokļu palīdzības snieg-
šanas un piešķiršanas kārtību 
Saulkrastu novadā. Saistošajos 
noteikumos ir precizēta kārtība, 
kādā tiek izskatīti iesniedzamie 
dokumenti un pieņemti lēmumi 
par dzīvojamās telpas izīrēšanu. 
Noteikumos precizēti pašval-
dības palīdzības reģistri, papil-
dinātas pašvaldības reģistros 
reģistrējamo personu katego-
rijas un noteikti šīm personām 
iesniedzamie dokumenti palī-
dzības saņemšanai, kā arī izīrē-
šanai piedāvāto dzīvojamo telpu 
labiekārtojuma līmenis.

3. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz pašvaldī-
bas budžetu. Nav attiecināma.

4. Informācija par plānoto 
projekta ietekmi uz uzņēmēj-
darbības vidi pašvaldības te-
ritorijā. Uzņēmējdarbības vidi 
saistošie noteikumi ietekmēs 
pozitīvi, jo var tikt veicinā-
ta vadošo speciālistu piesaiste 
Saulkrastu novadam.

5. Informācija par administratī-
vajām procedūrām. Nav attieci-
nāma.

6. Informācija par konsultāci-
jām ar privātpersonām. Nav at-
tiecināma.

Normunds Līcis,
Saulkrastu domes priekšsēdētājs

2020. gada 1. jūlijā SAISTOŠIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. SN 16/2020
Apstiprināti Saulkrastu novada domes 2020. gada 1. jūlija ārkārtas sēdē (prot. Nr. 21/2020§1)
Grozījumi Saulkrastu novada domes 2016. gada 30. novembra saistošajos noteikumos Nr. SN 24/2016 
„Kārtība, kādā Saulkrastu novada pašvaldība piešķir un izmaksā kompensāciju 
par pakalpojumu, kuru bērns saņem pie privātā bērnu uzraudzības 
pakalpojuma sniedzēja vai privātajā pirmsskolas izglītības iestādē”

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 15. panta 
pirmās daļas 4. punktu, 43. panta trešo daļu, Izglītības 
likuma 17. panta 2.4 daļu. 

Izdarīt Saulkrastu novada domes 2016.  gada 30.  no-
vembra saistošajos noteikumos Nr.  SN 24/2016 „Kār-
tība, kādā Saulkrastu novada pašvaldība piešķir un 
izmaksā kompensāciju par pakalpojumu, kuru bērns 
saņem pie privātā bērnu uzraudzības pakalpojuma 
sniedzēja vai privātajā pirmsskolas izglītības iestādē” 
(turpmāk – Noteikumi) šādus grozījumus:

1. Aizstāt 4.3. apakšpunktā skaitli un vārdu „4 (čet-
riem)” ar skaitli un vārdu „5 (pieciem)”.

2. Papildināt ar 11.1 punktu šādā redakcijā:
„11.1 Noteikumu 11. punkta uzraudzības kontroli 
nodrošina Domes izveidotas iestādes „Saulkras-
tu novada dome” (turpmāk – Saulkrastu novada 
dome) izglītības darba speciālists (turpmāk – Iz-
glītības speciālists), kuram ir tiesības apmeklēt 
Pakalpojuma sniedzēju, pārbaudot informāciju 
(dokumentus), kas apliecina pakalpojuma saņē-
mēja attaisnotu prombūtni. Privātas iestādes un 
Uzraudzības pakalpojuma sniedzēja pienākums ir 
uzrādīt Izglītības speciālistam nepieciešamos do-
kumentus, kas attiecas uz pakalpojuma saņēmēja 
apmeklējumiem un attaisnojošu prombūtni.”.

3. Izteikt 12. punktu šādā redakcijā:
„12. Stājoties spēkā izmaiņām kompensācijas ap-
mērā, Saulkrastu novada dome informē par pie-
ņemto lēmumu, nosūtot Domes lēmumu bērna 
likumiskajam pārstāvim un Privātajai iestādei vai 
Uzraudzības pakalpojuma sniedzējam, vai auk-
lei.”.

4. Izteikt 16. punktu šādā redakcijā:
„16. Izglītības speciālists izskata saņemto iesnie-
gumu viena mēneša laikā un pārbauda šo noteiku-

mu 13. punktā un 14. punktā norādītos apstākļus, 
iesniegumam pievienotos dokumentus, un pie-
ņem lēmumu par kompensācijas piešķiršanu un 
līguma noslēgšanu ar Privāto iestādi, Uzraudzības 
pakalpojuma sniedzēju vai aukli vai atteikumu 
piešķirt kompensāciju.”.

5. Papildināt ar 16.1 punktu šādā redakcijā:
„16.1 Izglītības speciālists izveido un uztur vieno-
tu informācijas sistēmu par Pakalpojuma sniedzē-
jiem un pakalpojuma saņēmējiem.”.
Izteikt 18. punktu šādā redakcijā:

6. „Dome, pamatojoties uz Noteikumu 16.  punktā 
minētā lēmuma par kompensācijas piešķiršanu 
pamata, noslēdz līgumu ar Noteikumu 4.1., 4.2. 
vai 4.3.  punktā minēto pakalpojuma sniedzēju 
atbilstoši 2. pielikumā pievienotajam līguma pa-
raugam.”.

7. Svītrot 19. punktā vārdu „Domes”.
8. Aizstāt 20., 22., 24. un 28. punktā vārdu „Dome” ar 

vārdiem „Izglītības speciālists”.
9. Izteikt 25. punktu šādā redakcijā: 

„25. Ja Izglītības speciālists ir pieņēmis lēmumu 
par kompensācijas izmaksas pārtraukšanu saka-
rā ar to, ka ar bāriņtiesas lēmumu ir atņemtas 
bērna aprūpes tiesības vai ar tiesas spriedumu 
ir atņemtas aizgādības tiesības, par pieņemto 
lēmumu informē Privāto iestādi, Uzraudzības 
pakalpojuma sniedzēju vai aukli.”.

10.  Aizstāt 27., 28., 30., 31., punktā un 27.2. apakš-
punktā vārdu „Domes” ar vārdiem „Izglītības spe-
ciālista”.

11. Izteikt 32. punktu šādā redakcijā:
„32. Izglītības speciālista lēmumu var apstrīdēt 
Saulkrastu novada domē viena mēneša laikā no 
lēmuma spēkā stāšanās.”.

PASKAIDROJUMA RAKSTS
1. Projekta nepieciešamības pamatojums. 
Saulkrastu novada domes 2016.  gada 30.  novembra 
saistošajos noteikumos Nr. SN 24/2016 „Kārtība, kādā 
Saulkrastu novada pašvaldība piešķir un izmaksā 
kompensāciju par pakalpojumu, kuru bērns saņem pie 
privātā bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja vai 
privātajā pirmsskolas izglītības iestādē” noteikts, ka 
kompensācijas par pakalpojumu, ko bērns saņem pie 
privātā bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja vai 
privātajā pirmsskolas izglītības iestādē, tiek piešķir-
tas un pārtrauktas, pamatojoties uz domes lēmumu. 
Lai atvieglotu un paātrinātu lēmumu pieņemšanu, ar 
šiem grozījumiem lēmuma pieņemšanas funkcija ir 
nodota domes izveidotas iestādes „Saulkrastu novada 
dome” (turpmāk – Saulkrastu novada dome) izglītības 
darba speciālistam.
2. Īss projekta satura izklāsts. Saistošie noteikumi iz-
strādāti, lai atvieglotu un paātrinātu lēmumu pieņem-
šanu, kā arī nodrošinātu kontroli pār atbalstam pare-
dzēto līdzekļu racionālu un efektīvu izlietošanu.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz paš-
valdības budžetu. Saistošie noteikumi būtiski neie-
tekmē pašvaldības budžetu.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz so-
ciāli ekonomisko stāvokli (uzņēmējdarbības vidi) 
pašvaldības teritorijā. Saistošie noteikumi tieši neie-
tekmē uzņēmējdarbības vidi Saulkrastu novada pašval-
dības teritorijā.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām. 
Institūcija, kurā privātpersona var vērsties Noteikumu 
piemērošanā, ir Saulkrastu novada dome.
Lēmumu par pašvaldības kompensācijas piešķiršanu, 
pārtraukšanu pieņem Izglītības speciālists. Izglītības 
speciālista lēmumu var apstrīdēt Saulkrastu novada 
domē viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās.
6. Informācija par konsultācijām ar privātperso-
nām. Izstrādājot saistošos noteikumus, konsultācijas 
ar privātpersonām nav notikušas.       

Normunds Līcis, 
Saulkrastu domes priekšsēdētājs

2019. gada 27. novembrī SAISTOŠIE NOTEIKUMI Saulkrastos Nr. SN 20/2019
Apstiprināti Saulkrastu novada domes 2019. gada 27. novembra sēdē (prot. Nr. 30/2019§43) 
Grozījumi Saulkrastu novada domes 2013. gada 28. augusta 
saistošajos noteikumos Nr. 14 „Par nekustamo īpašumu uzturēšanu 
Saulkrastu novada teritorijā”
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43. panta 
pirmās daļas 5. un 6. punktu. 

1. Izdarīt šādus grozījumus Saulkrastu novada do-
mes 2013. gada 28. augusta saistošajos noteiku-
mos Nr. 14 „Par nekustamo īpašumu uzturēšanu 
Saulkrastu novada teritorijā” (turpmāk – Notei-
kumi):
1.1. Svītrot 13. punktu.
1.2. Izteikt 14. punktu šādā redakcijā:

„14. Par noteikumu neievērošanu pārkāpē-
jam piemēro brīdinājumu vai naudas sodu: 
fiziskai personai – līdz 100 naudas soda vie-

nībām, juridiskai personai – līdz 300 naudas 
soda vienībām.”.

1.3.  Svītrot 15. punktu.
1.4. Izteikt 16. punktu šādā redakcijā:
„16. Administratīvā pārkāpuma procesu par 
noteikumos minētajiem pārkāpumiem līdz 
administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai 
veic Saulkrastu pašvaldības policijas amat-
personas. Administratīvā pārkāpuma lietu iz-
skata Saulkrastu pašvaldības policijas priekš-
nieks.”.

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā vienlaikus ar 
Administratīvās atbildības likumu.

PASKAIDROJUMA RAKSTS
1. Projekta nepieciešamības pamatojums. 
2020. gada 1. janvārī stājas spēkā Administratīvās at-
bildības likums. Lai nodrošinātu saistošo noteikumu 
atbilstību Administratīvās atbildības likumam, ir ne-
pieciešami saistošo noteikumu grozījumi, kas noteic 
administratīvā pārkāpuma procesu un administratī-
vā pārkāpuma izskatīšanu. 
Saistošie noteikumi stājas spēkā vienlaikus ar Adminis-
tratīvās atbildības likumu.
2. Īss projekta satura izklāsts. Saistošie noteikumi 
izdoti, lai nodrošinātu to atbilstību Administratīvās at-
bildības likumam, kas stājas spēkā 2020. gada 1. janvārī.
Saistošie noteikumi, nosaka:
1) Iestādi, kas veic administratīvā pārkāpuma 

procesu par noteikumos minētajiem pārkāpu-
miem un izskata Administratīvā pārkāpuma 
lietu;

2) Maksimālo piemērojamo naudas sodu, izsakot to 
naudas soda vienībās. 

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz 
pašvaldības budžetu. Saistošie noteikumi neparedz 
ietekmi uz pašvaldības budžetu.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uz-
ņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā.
Nav attiecināma.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām. 
Administratīvā pārkāpuma procesu veic Saulkrastu 
pašvaldības policijas amatpersonas, administratīvā 
pārkāpuma lietu izskata Saulkrastu pašvaldības polici-
jas priekšnieks.
6. Informācija par konsultācijām ar privātperso-
nām. Nav attiecināma.

Normunds Līcis,
Saulkrastu domes priekšsēdētājs
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Saulkrastu novada domes 29. jūlija sēdes Nr. 24 lēmumi
Sēdē piedalās deputāti: N.  Līcis, 
S. Ozola-Ozoliņa, S. Osīte, A. Horsts, 
B.  Veide, L.  Vaidere, G.  Lāčaunie-
ce, E.  Grāvītis, I.  Veide, M.  Kišuro, 
A. Dulpiņš, O. Vanaga, A. Deniškā-
ne, A. Aparjode, S. Ancāne.

Par Saulkrastu novada attīstības 
programmas 2014.–2020. gadam 
uzraudzības ziņojumu 
2019. gadam
1.  Apstiprināt Saulkrastu nova-
da attīstības programmas 2014.–
2020.  gadam uzraudzības ziņo-
jumu par 2019.  gadu. 2.  Publicēt 
Saulkrastu novada attīstības prog-
rammas 2014.–2020.  gadam uz-
raudzības ziņojumu par 2019. gadu 
Saulkrastu novada mājaslapā www.
saulkrasti.lv.

Par publisko apspriešanu un 
vispārējās izglītības iestāžu 
reorganizāciju
1. Publisko apspriešanu, tajā skaitā 
sabiedriskās domas aptauju, disku-
sijas un priekšlikumu sniegšanu, 
organizēt no 2020.  gada 14.  sep-
tembra līdz 20. novembrim. 2. Ap-
spriežamo dokumentu publiska 
pieejamība tiek nodrošināta visu 
publiskās apspriešanas laiku. 3. Da-
lībnieku sarakstu, ja ir saņemta 
rakstiska piekrišana, un kopsavil-
kumu no publiskās apspriešanas 

ievietot Saulkrastu novada domes 
mājaslapas sadaļā „Sabiedrības 
līdzdalība” līdz 2020.  gada 18.  de-
cembrim. 4. Izglītības darba speciā-
listei R. Urtānei sagatavot Saulkras-
tu vidusskolas un Zvejniekciema 
vidusskolas reorganizācijas modeli 
un plānu Saulkrastu novada domei 
lēmuma pieņemšanai 2021.  gada 
janvārī. Noteikt, ka reorganizētā iz-
glītības iestāde uzsāks mācību dar-
bu 2021.  gada 1.  septembrī. 5.  Pa-
matojoties uz plānoto izglītības 
iestāžu reorganizāciju un attiecī-
gajiem ieguldījumiem infrastruktū-
ras pilnveidošanā, izglītības darba 
specialistei R.  Urtānei organizēt 
Zvejniekciema vidusskolas akredi-
tācijas pagarinājumu līdz diviem 
gadiem. 6.  Atbildīgā amatpersona 
par sabiedrības līdzdalību un pub-
lisko apspriešanu ir izglītības darba 
speciāliste Ramona Urtāne.

Par dotācijas piešķiršanu PSIA 
„Saulkrastu slimnīca” medicīnas 
palīgmateriālu iegādei
1.  Piešķirt finansējumu no līdzek-
ļiem neparedzētajiem gadījumiem 
3 844,09 euro, lai kompensētu pa-
pildu medicīnas palīgmateriālu 
iegādi saistībā ar „COVID-19” vīru-
su. 2. Palielināt Saulkrastu novada 
pašvaldības 2020. gada budžeta iz-
devumu pozīcijas PSIA „Saulkras-
tu 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 
3844,00  euro, lai pārskaitītu do-
tāciju par palīgmateriālu iegādi 
no 2020.  gada marta. 3.  Veikt at-
bilstošus grozījumus 2020.  gada 
27. janvāra saistošajos noteikumos 
Nr. SN1/2020 „Saistošie noteikumi 
par Saulkrastu novada pašvaldī-
bas 2020.  gada budžetu”, iekļau-
jot 2. punktā minētos grozījumus. 
4.  Finanšu un grāmatvedības no-
daļai trīs darba dienu laikā no šī 
lēmuma spēkā stāšanās pārskaitīt 
dotāciju PSIA „Saulkrastu slimnī-
ca” 3844,09 euro apmērā.

Par pašvaldības kapitālsabiedrības 
SIA „Saulkrastu komunālserviss” 
pamatkapitāla palielināšanu
1.  Piekrist atsavināt un palielināt 
Sabiedrības pamatkapitālu, izdarot 
mantisku ieguldījumu Sabiedrības 
pamatkapitālā. 2.  Uzdot Admi-
nistratīvai nodaļai vienlaikus ar 
mantiskā novērtējuma atzinuma 
nodošanu Sabiedrībai sagatavot 
šim lēmumam atbilstošu nodoša-
nas–pieņemšanas aktu un nodot 
Sabiedrībai šādu ilgtermiņa ieguldī-
jumu: nosaukums, uzskaites vērtība 
(euro), nolietojums (euro), atlikusī 
vērtība (euro) siltumtrasi no Smilšu 

ielas  3 uz Smilšu ielu  7, Saulkras-
tos 118528,39  3950,98  114577,41. 
3.  Nodošanas–pieņemšanas aktu 
parakstīt Sabiedrības valdes loceklei 
Raimondai Kosmanei un Saulkras-
tu novada domes vārdā Pašvaldī-
bas izpilddirektoram Aleksand-
ram Ināram Zaharānam. 4.  Paš-
valdības kapitāldaļu turētāja pār-
stāvim, Saulkrastu novada domes 
izpilddirektoram Aleksandram Inā-
ram Zaharānam piedalīties Sabied-
rības dalībnieku sapulcē un balsot 
„par” šim lēmumam atbilstošu pa-
matkapitāla palielināšanu, pamat-
kapitāla palielināšanas noteikumu 
un statūtu grozījumu apstiprināša-
nu, kā arī parakstīt šim lēmumam 
atbilstošus dokumentus. 5. Sabied-
rības valdes loceklei Raimondai 
Kosmanei nodrošināt nepieciešamo 
darbību veikšanu, kas saistītas ar 
dokumentu iesniegšanu Latvijas 
Republikas Uzņēmumu reģistrā pēc 
tam, kad veikta daļu apmaksa un 
jaunās daļas ierakstītas dalībnieku 
reģistrā. Iesniegt Saulkrastu novada 
domē Uzņēmuma reģistra lēmumu. 
6. Uzdot Saulkrastu novada domes 
Finanšu un grāmatvedības noda-
ļai izslēgt no ilgtermiņa ieguldīju-
ma sastāva un iekļaut ilgtermiņa 
ieguldījumi atsavināšanai un pēc 
Sabiedrības pamatkapitāla palieli-
nāšanas reģistrācijas komercreģis-
tra iestādē, izslēgt no Saulkrastu 
novada pašvaldības bilances: no-
saukums, uzskaites vērtība (euro), 
nolietojums (euro), atlikusī vēr-
tība (euro) siltumtrasi no Smilšu 
ielas 3 uz Smilšu ielu 7, Saulkras-
tos 118528,39 3950,98 114577,41. 
7. Atbildīgo personu par lēmuma 
projekta izpildi noteikt Saulkrastu 
novada pašvaldības izpilddirektoru.

Par grozījumiem Saulkrastu 
novada domes 2019. gada 
9. augusta saistošajos noteikumos 
Nr. SN 6/2019 „Saulkrastu novada 
pašvaldības nolikums”1

1.  Apstiprināt saistošos noteiku-
mus „Grozījumi Saulkrastu novada 
domes 2019.  gada 9.  augusta sais-
tošajos noteikumos Nr.  SN 6/2019 
„Saulkrastu novada pašvaldības 
nolikums”” (pielikums Nr.  1) un 
Saulkrastu novada pašvaldības iz-
pildvaras struktūrshēmu (pielikums 
Nr. 2). 2. Saistošos noteikumus triju 
dienu laikā pēc parakstīšanas nosū-
tīt Vides aizsardzības un reģionālās 
attīstības ministrijai zināšanai.

Par sociālā dzīvokļa statusa 
noteikšanu dzīvoklim Krasta ielā 
15 – 5, Saulkrastos, Saulkrastu 
nov.2

1.  Noteikt pašvaldības īpašu-
mā esošam dzīvoklim Krasta ielā 
15  – 5, Saulkrastos, Saulkrastu 
novadā, sociālā dzīvokļa statusu. 
2.  Saulkrastu sociālajam dienes-
tam izvērtēt un pieņemt lēmumu 
par Jura Vaivoda, personas kods 
150359-11819, atzīšanu par tiesī-
gu īrēt sociālo dzīvokli vai lēmumu 
par atteikumu izīrēt sociālo dzī-
vokli. 3. Atbildīgais par lēmuma iz-
pildi – pašvaldības izpilddirektors.

Par sociālā dzīvokļa statusa 
noteikšanu dzīvoklim Ostas ielā 
17 – 9, Zvejniekciemā, Saulkrastu 
pag., Saulkrastu nov.
1.  Noteikt pašvaldības īpašumā 
esošam dzīvoklim Ostas ielā 17 – 9, 
Zvejniekciemā, Saulkrastu pagastā, 
Saulkrastu novadā, sociālā dzīvok-
ļa statusu. 2. Saulkrastu sociālajam 
dienestam izvērtēt un pieņemt lē-
mumu par Laimas Višteines, per-
sonas kods 200458-12618, atzīša-
nu par tiesīgu īrēt sociālo dzīvokli 
vai lēmumu par atteikumu izīrēt 
sociālo dzīvokli. 3.  Atbildīgais par 
lēmuma izpildi  – pašvaldības iz-
pilddirektors.

Par kapitālsabiedrības 2019. gada 
pārskata izskatīšanu3

1. Pieņemt zināšanai SIA „ZAAO”, 
vienotais reģistrācijas numurs 
44103015509, 2019. gada pārskatu, 
2019.  gada konsolidēto gada pār-
skatu un SIA „ZAAO ENERĢIJA” 
2019.  gada pārskatu. 2. Adminis-
tratīvās nodaļas sabiedrisko attie-
cību speciālistei 5 darba dienu lai-
kā no lēmuma spēkā stāšanās brīža 
publicēt pašvaldības tīmekļa viet-
nē www.saulkrasti.lv SIA „ZAAO” 
2019. gada pārskatu.

Par nomas līguma slēgšanu ar SIA 
„Kafijas pasaule”4

1. Iznomāt SIA „Kafijas pa-
saule”, reģistrācijas numurs 
40103476661, juridiskā adrese: 
Zeltrītu iela 20  – 32, Mārupe, 
LV-2167, Saulkrastu novada do-
mes mantu  – bruģētu laukumu 
viena kvadrātmetra lielumā pie 
publiskās tualetes Rīgas ielā  9a, 
Saulkrastos, Saulkrastu nova-
dā par nosacīto nomas mak-
su 50,00  euro (piecdesmit eiro, 
00  centi) mēnesī, slēdzot nomas 
līgumu. 2.  Noteikt, ka nomas lī-
gums tiek noslēgts uz vienu gadu 
no līguma parakstīšanas brīža. 
3. Nomas līgumā noteikt nomnie-
ka pienākumu uz sava rēķina no-
drošināt nepieciešamo elektrības 
pieslēgumu. 4. Noteikt, ka Nomas 
līgums noslēdzams trīs mēnešu 
laikā no šī lēmuma spēkā stāšanās 
brīža. 5. Administratīvajai nodaļai 
sagatavot nomas līgumu atbilsto-
ši 2018.  gada 20.  februāra Minis-
tru kabineta noteikumiem Nr.  97 
„Publiskas personas mantas iz-
nomāšanas noteikumi” 5. nodaļai. 
6. Administratīvajai nodaļai des-
mit darba dienu laikā Saulkras-
tu novada domes tīmekļa vietnē 
publicēt informāciju par noslēgto 
līgumu.
1 „PAR” – 10  (L. Vaidere, S.  Ancā-
ne, S.  Ozola-Ozoliņa, O.  Vanaga, 
S. Osīte, N. Līcis, I. Veide, B. Veide, 
A.  Horsts, A.  Aparjode), „PRET” – 
nav, „ATTURAS”  – 5  (A.  Dulpiņš, 
M. Kišuro, E. Grāvītis, A. Deniškā-
ne, G. Lāčauniece).

2  „PAR”  – 10  (I.  Veide, N.  Līcis, 
A.  Dulpiņš, O.  Vanaga, S.  Osīte, 
S.  Ozola-Ozoliņa, G.  Lāčauniece, 
A.  Horsts, B.  Veide, A.  Deniškā-
ne), „PRET”  – nav, „ATTURAS”  – 
5 (S. Ancāne, A. Aparjode, E. Grāvī-
tis, M. Kišuro, L. Vaidere).

3 „PAR” – 13  (N.  Līcis, O. Vanaga, 
I.  Veide, S.  Ozola-Ozoliņa, S.  Osī-
te, E. Grāvītis, B. Veide, M. Kišuro, 
L.  Vaidere, A.  Aparjode, G.  Lā-
čauniece, A.  Dulpiņš, A.  Deniškā-
ne), „PRET” –1 (A. Horsts), „ATTU-
RAS” – 1 (S. Ancāne).

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

Pārējos lēmumos balsojums vien-
balsīgs. Viss domes sēdes protoko-
la teksts (ievērojot Vispārīgā datu 
aizsardzības regulā noteikto) 
un sēdes audioieraksts ir pie-
ejams Saulkrastu novada pašval-
dības mājaslapā www.saulkrasti.
lv, sadaļā „Domes sēdes”. Sēdes 
videoierakstu ir iespējams noska-
tīties pašvaldības Facebook kontā 
„Saulkrastu novada pašvaldība”. 
Nākamā domes ikmēneša sēde 
plānota trešdien, 30.  septembrī, 
plkst.  14 Saulkrastu novada domē 
Raiņa ielā 8.
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Kronēti „Saulkrastu kokteiļa” 
čempioni

Renārs Buivids 

Šogad par leģendārā 
„Saulkrastu kokteiļa” čem-
pioniem pludmales volejbolā 
labāko Baltijas valstu un Somi-
jas spēlētāju sāncensībā kļuva 
Mārtiņš Pļaviņš un Edgars Točs, 
aizraujošā finālā Saulkrastu 
Jūras parkā 2 setos uzveicot 
pagājušā gada uzvarētājus 
Jāni Šmēdiņu un Aleksandru 
Samoilovu. Par Saulkrastu 3x3 
basketbola turnīra uzvarētā-
jiem kļuva Lielvārdes komanda 
„Avotu Reprezent”.

Latvijas čempionātā „Ergo 
Open” no 23. līdz 25.  jūlijam 
„Saulkrastu kokteilis” kļuva par tā 
trešo posmu. Sacensību organiza-
tors Andris Vanags šajos turnīros 
tradicionāli nodrošināja lielāko 
balvu fondu – 5000 eiro. Galvenie 
fonda atbalsītāji – Saulkrastu no-
vada dome un SIA „Uno Group”. 
3  dienās 2  Jūras parka laukumos 
37 spēlētāju pāri no Latvijas, Lietu-
vas, Igaunijas un Somijas sacentās 
par čempionu titulu.

Spēlētāji ar pirmajiem trim nu-
muriem – M. Pļaviņš un E. Točs un 
J. Šmēdiņš un A. Samoilovs, kā arī 
Aleksandrs Solovejs un Mihails 
Samoilovs – savstarpēji sacentās, 
iekļūstot pusfinālā. „Saulkrastu 
kokteiļa” tradicionālajā finālspēļu 
šovā starmešu gaismās piedalījās 
arī kvalifikācijas sacensībās star-
tu uzsākušie spēlētāji no Igauni-
jas – Dmitrijs Korotkovs un Timo 
Lohmuss. 

Ja M. Pļaviņš un E. Točs pārlieci-
noši uzveica ziemeļu kaimiņus, tad 
otrajā pusfināla mačā, kurā viens 
pret otru spēlēja brāļi Samoilovi, 
uzvarai bija nepieciešami trīs seti. 
Galvenajā sacensībā par vietu finālā 
J.  Šmēdiņš un A.  Samoilovs tomēr 
bija pārāki  – rezultāts 15 pret 10. 
A. Solovejs un M. Samoilovs turnīra 
fināldaļā laukumā spēlēja visilgāk, 
jo arī sacensībā par bronzas godalgu 
uzvarētājs tika noskaidrots tikai pēc 
trijiem setiem. Latvijas bīčvolejbo-
listi pēc neveiksmes pirmajā setā 
atspēlējās un uzvarēja. 

Uz lielo finālu, kurā tikās pašreiz 
divi Latvijas labākie spēlētāju pāri, 
Jūras parka tribīnēs atbilstoši iero-
bežojumiem bija ieradies maksimā-
li pieļaujamais līdzjutēju skaits, ka-
mēr pārējie šo pludmales volejbola 
augstākā līmeņa spēli vēroja no kā-
pām un citiem tuvējiem paaugsti-
nājumiem. „Ergo Open” pirmo divu 
posmu uzvarētājiem – J. Šmēdiņam 
un A.  Samoilovam  – neizdevās 
turpināt šīs vasaras panākumu sē-
riju un atkal kļūt par „Saulkrastu 
kokteiļa” čempioniem. Ar rezultā-
tu 21 pret 17 un 21 pret 17 pārāki 
bija M. Pļaviņš un E. Točs, iegūstot 
2500 eiro lielo naudas prēmiju. 

Čempionu naudas prēmija par 
500 eiro pārsniedza iepriekš izziņo-
to – tik lielo naudas balvu uzvarētā-
jiem palīdzēja iegūt aktīvākie līdz-
jutēji, piedaloties servju konkursā 
un „Saulkrastu kokteiļa” īpašo krek-
lu izsolē. Par servju konkursa vienī-
go uzvarētāju kļuva kinorežisors, 
filmas „Dvēseļu puteņa” veidotājs 
Dzintars Dreibergs, kurš raidīja 
meistarīgu bumbas servi tieši aiz 
tīkla novietotajās balvās.

Arī M. Pļaviņš saņēma vērtīgākā 
spēlētāja balvu – turnīra dibinātāja 
Guntara Zonberga „Debesu dāva-
nu” – 500  eiro, ko pasniedza viņa 
dēls Gatis Zonbergs.

„Saulkrastu kokteiļa” organi-
zators Andris Vanags pateicas par 
atbalstu 2020.  gada pludmales vo-

lejbola turnīra rīkošanā: Saulkrastu 
novada domei, SIA „Uno Group”, 
„Buildimpeks”,  „Pafbet.lv”, „ACB”, 
„Ergo”, „Zemgus”, „Terase Costa del 
Sol”, „Krāsu centrs” un „Bemberi”, 
kā arī īpašā dzīvās mūzikas koncer-
ta autoriem „Pludmales puikām” – 
Atim Zviedrim un Robertam Rasam.

Četras „Saulkrastu kokteiļa” fi-
nālspēles bija iespēja vērot LTV7 
tiešraidēs, kam bija lieliski skatī-
juma reitingi, arī turnīra Facebook 
lapā reģistrēts vēl nebijis apmeklē-
juma rekords, taču sacensību rīko-
tāji ļoti vēlētos 2021. gadā organizēt 
vēl krāšņākas spēlētāju sacensības, 
ko visiem līdzjutējiem būtu iespē-
jams skatīt Jūras parkā bez jebkā-
diem ierobežojumiem, jo šis tomēr 
ir pasaules pludmales volejbola 
baudījums klātienē!

2. augustā Saulkrastu Meža par-
kā „Saulkrasti iziet ielās” svētkos, 
sadarbībā ar Saulkrastu kultū-
ras centru notika 3x3 basketbola 
12 komandu turnīrs, kurā uzvarēja 
Lielvārdes komanda „Avotu Re-
prezent” (Artūrs Pokšāns, Tomass 
Sparāns, Toms Ķēdis), apsteidzot 
apvienību „Ādaži” (Klāvs Gailītis, 
Mārcis Osis, Mikus Jačmenkins, 
Uģis Kasparāns) un Carnikavas 
„Bauerfeind” (Jānis Ābols, Ivars 
Lubāns, Jānis Dovgjallo un Zigmārs 
Luns). Balvas no „Gatves bode”, 
„Pafbet.lv”, „Terase Costa del Sol”, 
„Saltwater” un „Mare”.

Ilustratīva karte ar norādi, kur Saulkrastos atrodas nūdistu pludmale. 

Nūdistu pludmale 
Jau gadiem kailsauļošanās 
piekritēji pludmali aiz 
tūrisma objekta „Baltā kāpa” 
dienvidrietumu virzienā 
ir uzskatījuši par nūdistu 
pludmali.

Lai novērstu konfliktsituācijas 
starp nūdistiem un iedzīvotā-
jiem, kuri šādu sauļošanās vei-
du neatzīst, pašvaldība 29.  jūlija 
domes sēdē lēma veikt grozīju-
mus Saulkrastu novada domes 
2015.  gada 29.  aprīļa saistoša-
jos noteikumos Nr.  6/2015 „Par 
Saulkrastu novada pašvaldības 

pludmales un peldvietu lieto-
šanu”. Pludmales izmantošanas 
noteikumos izmaiņas nav pa-
redzētas  – plānots vien izvietot 
informatīvas norādes (zīmes) ar 
uzrakstu „Nūdistu pludmale”. 

Apstiprinātie saistošie notei-
kumi un to paskaidrojuma raksts 
ir nosūtīti Vides aizsardzības un 
reģionālās attīstības ministrijai 
(VARAM) atzinuma sniegšanai. 

Ja VARAM sniegs pozitīvu 
atzinumu, nūdistu pludmales 
informatīvās zīmes tiks izvieto-
tas 1500 metrus no Baltās kāpas, 
Lilastes virzienā. 

Par uzvarētājiem Saulkrastos divu Latvijas grandu cīņā pludmales 
volejbolā kļuva spēlētāji Mārtiņš Pļaviņš un Edgars Točs. 
Foto: no Latvijas Volejbola federācijas arhīva

„Saulkrastu kokteiļa” 2020. gada čempionvienība „Avotu Reprezent” (no kreisās): 
Toms Ķēdis, Tomass Sparāns un Artūrs Pokšāns.  Foto: Renārs Buivids Eiropas Sporta nedēļā 

notiks pasākums 
„Nāc un sportot sāc!”
Aiva Aparjode,   
projekta „Nāc un sportot sāc!” 
koordinatore

Lai ieinteresētu sabiedrību pie-
vērsties aktīvam dzīvesveidam un 
sportam, Eiropas Sporta nedēļā 
tiks rīkoti projekta „Nāc un spor-
tot sāc!” pasākumi. Projekta lai-
kā no šā gada 14.  septembra līdz 
5.  oktobrim visiem iedzīvotājiem 

būs iespēja bez maksas apmeklēt 
dažādas vingrošanas nodarbības 
gan Saulkrastos, gan Mandegās. 
Pavisam 3 nedēļās plānota 21 no-
darbība rītos un vakaros. Nodar-
bības paredzētas gan bērniem un 
pieaugušajiem, gan senioriem 
un sportotiesācējiem. Nodarbību 
saraksts būs pieejams mājaslapā 
www.saulkrasti.lv un Saulkrastu 
sporta centra kontā Facebook. 

PAZIŅOJUMS

Publiskajai apspriešanai tiek nodota detālplānojuma 
pilnveidotā redakcija teritorijai, kas atrodas 
Saulkrastu pilsētas teritorijā, kāpu zonā, posmā 
no „Saules tiltiņa” līdz Ķīšupei, un iecere šajā teritorijā 
izveidot mežaparku.

Publiskās apspriešanas laikā no 2020. gada 15. jūlija līdz 2020. gada 
30. augustam detālplānojuma projekts būs pieejams 
Saulkrastu novada domes 1. stāva vestibilā Raiņa ielā 8, 
Saulkrastos un Saulkrastu pašvaldības mājaslapā www.saulkrasti.lv.

Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus par detālplānojuma 
projektu lūgums iesniegt Saulkrastu novada būvvaldē 
Raiņa ielā 8, Saulkrastos, darba dienās, domes darba laikā 
līdz 2020. gada 30. augustam.

Publiskā apspriešana notiks 24. augustā plkst. 17.00 
Saulkrastu novada domes zālē.
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SLUDINĀJUMS
Amatiermākslas 
kolektīvi no 2020. gada 
1. septembra atsāk 
savu darbību un aicina 
pieteikties jaunus 
dalībniekus. 
Visus dejot, dziedāt, spēlēt 
gribētājus aicinām sekot 
jaunākajai informācijai par 
nodarbību laikiem septembra 
informatīvajā izdevumā 
„Saulkrastu Domes Ziņas”.
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„Saulkrastu Domes Ziņas”
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 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: 4200 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 augustā 
ir nozīmīga dzīves jubileja!

Saulkrastu novada 
Dzimtsarakstu nodaļas ziņas 

par jaundzimušajiem 
2020. gada jūlijā

Reģistrēti 6 bērni:
4 zēni – 

Regnārs, Regnārs Gabriels, 
Vincents un Ādams

un 2 meitenes – 
Elza un Līva.

NVA konsultācijas
Nodarbinātības valsts aģentūras 
(NVA) darbinieku konsultācijas 

notiks 10. septembrī 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.

SIA „Saulkrastu 
komunālserviss” 
aicina pievērst 
uzmanību 
ūdens skaitītāju 
verifikācijas 
termiņiem
SIA „Saulkrastu komunālserviss”

SIA „Saulkrastu komunālserviss” 
klientiem regulāri tiek nosūtīti 
rēķini par konkrētajā mēnesī sa-
ņemto pakalpojumu. Tajos tiek 
norādīta aktuālā informācija ne 
tikai par apmaksājamo summu, 
bet arī, piemēram, par rēķina 
apmaksas termiņu, ūdens patē-
riņa skaitītāju rādījumiem un to 
verifikācijas termiņu.

Tā kā daudziem klientiem 
ūdens skaitītāju verifikācijas ter-
miņš tuvojas beigām vai jau ir bei-
dzies, atgādinām, ka to savlaicīga 
nomaiņa var palīdzēt novērst lie-
kus izdevumus.

Lūgums visiem SIA „Saulkrastu 
komunālserviss” ūdenssaimniecī-
bas klientiem, kuru ūdens patēri-
ņa skaitītāju verifikācijas termiņš 
tuvojas beigām vai ir beidzies, sa-
zināties ar uzņēmuma pārstāvi pa 
tālruni 26568925, lai vienotos par 
skaitītāju nomaiņas laikiem.

Saulkrastu novada dome
izsaka līdzjūtību 

aizsaulē aizgājušo tuviniekiem.
Mūžībā devušies:
Terēze Rancāne

(05.03.1942.–07.07.2020.);
Elga Čapiņa

(01.06.1936.–16.07.2020.);
Ilona Ķirķe

(11.05.1956.–17.07.2020.);
Zigurds Arturs Lūsis

(03.01.1944.–19.07.2020.).

5. lpp.

Paldies mūziķei Līgai Priedei, 
kura, dziesmām skanot, aizveda 
mūs gan Piebalgas ganībās, gan 
sapņu pļavās meklēt zilo ilgu 
puķi! Paldies runasvīram un ak-
tierim Ivaram Pugam, kurš afo-
rismu lasījumos pauda R.  Kau-
dzītes domu izteikumus vai par 
ikkatru dzīves šķautni un parā-
dību! I.  Pugas ierunāto aforismu 
ieraksta atskaņojumi caurvijuši 
visus jau notikušos literāri muzi-
kālajos vakarus. Paldies Valteram 
Krauzem, kurš 2.  augusta vakarā 
ieskicēja R.  Kaudzītes runasvīra 
tēlu un ieveda mūs „mērnieku 
laiku” uzjundītajā Piebalgā! Pal-
dies mūziķim Jānim Lucānam, 
kas kopā ar ansambli „Dzīle” ar 
humoru apdziedāja „mērnieku 
laiku” notikumus, un Saulkrastu 
novada deputātiem par lieliska-
jiem R. Kaudzītes aforismu lasīju-
miem, kā arī Andrim Koemecam 
par tikpat lielisku videomontāžu! 
Paldies Latvijas Nacionālā teātra 

aktierim Mārtiņam Brūverim un 
mūziķim Arnoldam Kārklim, kuri 
7.  augusta vakarā muzeja dārzā 
pārvērta brāļu Kaudzīšu apceļo-
tās vietas dzīvā gleznā ar visām 
to ainavām, skaņām un smaržām, 
kā arī lika pieklust, pieminot Rei-
ni viņa mūža pēdējā rītā, augusta 

saules ausmā noslēdzot savu pē-
dējo ceļojumu. 

Es pateicos Vecpiebalgas mu-
zeja „Kalna Kaibēni” saimniekam 
Aivaram Ošiņam par atsaucību 
un skaistajām fotogrāfijām no 
Reiņa Kaudzītes dzimtās Vecpie-
balgas, Piebalgas muzeju apvienī-

bas „Orisāre” krājuma glabātājai 
Marutai Cīrulei par aizrautīgu da-
līšanos senajos stāstos. Un Kristī-
nei Skunstiņai – par lielisko pla-
kātu, kas saulkrastiešus aicināja 
uz pasākumiem.

Saulkrastu kultūras centrs ir tik 
labi sadarbības partneri šajā darbā: 
administrācija atbalsta idejas, bet 
tehniskie darbinieki sniedz drošī-
bas sajūtu, ka viss izdosies. Paldies 
Ilzei, Beatei, Kristīnei, Ingmāram 
un Andrim, – jūs esat vislabākie!

Nākamajā literāri muzikālajā va-
karā 28. augustā plkst. 19.00 gaidām 
ciemos visus skolēnus – gan pašrei-
zējos un bijušos, gan arī tos, kuri 
vēl tikai gatavojas sēsties skolas 
solā. Jūs taču vēlaties uzzināt, kāda 
bija skola, skolas uzdevumi, skolēni 
un skolotāji, kurus tajā laikā sauca 
par skolmeistariem? Arī skolmeis-
tars Kaudzītes Reinis no „Kalna 
Kaibēnu” skolas pirms vairāk nekā 
150  gadiem. Jūs gaida interesanti 
uzdevumi un aizraujošs, sens stāsts 
par agrākajiem skolas laikiem.

2. augustā Saulkrastos Reiņa Kaudzītes dārza mājiņā izskanēja romāna 
„Mērnieku laiki” tapšanas stāsti un leģendas.  Foto no labās pasākuma vadītājs 
Valters Krauze, Ilva Erkmane, Reiņa Kaudzītes dārza mājiņas šīs vasaras saimniece 
un Ilze Jakuša Kreituse Saulkrastu kultūras centra vadītāja Foto: Normunds Līcis


