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Pabeigta Baltijas ielas 
pārbūve

Intervija ar SIA „Saulkrastu 
komunālserviss” valdes locekli 

Iepazīsti citādu Saulkrastu 
novadu! 2. lpp. 6.–7. lpp. 10. lpp. 

Saulkrastos izveidota unikālākā velotrase Baltijā
Baiba Stjade

Saulkrastu velotrasei ir savs 
unikāls stāsts – tā tapusi, 
pateicoties vietējo jauniešu 
entuziasmam un iniciatīvai. 

Saulkrastu vidusskolas pedagoģe 
Marina Skļara norāda, ka no idejas 
līdz tās realizēšanai bija nepiecie-
šami divi gadi: „Ir liels gandarījums 
par jauniešu iniciatīvu, kas dzi-
ma Saulkrastu vidusskolas uzņē-
mējdarbības pulciņā un īstenojās 
Baltijā vienīgās velotrases izbūvē 
Saulkrastos! Šīs projekts un noti-
kums jauniešiem – idejas autoriem 
ir liels atspēriena punkts turpmāka-
jam un lieliska pieredze, kā idejas, 
sāktas uz papīra, īstenojas un kļūst 
par reālu objektu un vietu, kurā 
jaunatnei, bērniem un ģimenēm 
pulcēties, pavadīt laiku un sportot. 
Paldies Saulkrastu novada domei, 
Saulkrastu uzņēmēju biedrībai! 
Īpašs paldies Artūram Ancānam 
un Normundam Līcim, kā arī Artjo-
mam Smirnovam no SIA „We Build 
Parks” un Gustam Ošmucniekam 
no SIA „Velosolutions” par jauniešu 
uzklausīšanu, iedrošināšanu un at-
balstu! Pateicamies arī vairāk nekā 
600 Saulkrastu iedzīvotājiem, kuru 
pirmā reakcija aptaujas laikā radīja 
jauniešos ticību turpināt attīstīt šo 
ideju. Es esmu priecīga, ka varēju 
būt daļa no šī procesa un redzēt 
galīgo rezultātu, jauniešu degošās 
acis, viņu skatījumu par savām ie-
spējām, paplašināšanos un velo-
trases apmeklējumu katru dienu! 
Šādos mirkļos saproti, ka viss bija 
tā vērts!”

Trases kopējais laukums ir aptu-
veni 600  kvadrātmetri. Velotrases 
dizaina autors ir viens no pieciem 
pasaules dizaineriem, kurš veido 
dizainus šādām trasēm. Gusts Oš-
mucnieks, dizainers, uzsver, ka liela 
nozīme ir veiksmīgai vietas izvēlei: 
„Apskatot izvēlēto vietu, sākumā 
bažījāmies par lielo zemes valni, 
kas mums likās kā izaicinājums, 
taču vēlāk pārtapa ļoti veiksmīgā 
un pilnīgi jaunā dizainiskā risinā-
jumā. Valnis ir liels bonuss, jo uz tā 
izveidojām terasi.”

Trase pielāgota velosipēdistiem, 
skrituļslidotājiem, skeitbordistiem 
un citiem sportistiem, kuri brauc 
ar rotējošiem riteņiem. Trases vei-
dotāji apstiprina: jaunā Saulkrastu 
velotrase vismaz trīs nākamos ga-
dus būs viena no aktuālākajām vie-

tām Latvijas velobraucējiem, kurā 
doties izmēģināt savus spēkus.

Blakus trasei izbūvēts inovatīvs 
un izglītojošs velopiedzīvojumu 
parks „BTA Velozinis”, kurā ir iespē-
jams attīstīt velo pamatprasmes. 
Lai veicinātu apmeklētāju izpratni 
par satiksmes noteikumiem, parkā 
ir asfalta marķējumi un ceļazīmes. 

Laukumā pie trases atrodas arī 
basketbola grozs un 3x3 basket-
bola laukums, kā arī atpūtas plat-
forma-pakāpieni, no kurienes būs 
iespēja vērot braucējus trasē.

Aicinām vecākus 
pārrunāt ar 
bērniem velotrases 
lietošanas 
noteikumus!
� Velotrasē obligāti jāizmanto 

personīgie drošības līdzekļi – 
aizsargķivere un cits 
aizsarginventārs.

� Jāievēro distance un jāplāno 
savs brauciens.

� Nelietot trasi nokrišņu (lietus, 
krusas, miglas, ledus) laikā – 
tas ir bīstami.

� Aizliegts fiziski aizskart vai 
apvainot citus apmeklētājus!

� Aizliegts trasē ievest 
dzīvniekus!

� Aizliegts smēķēt un lietot 
alkoholu!

� Atkritumus izmest tikai tiem 
paredzētajās vietās.

Uzziņai
� Jaunā velotrase atklāta 

3. oktobrī.

� Projektēšanu un izbūvi veica 
SIA „We Build Parks” par 
89 479,50 eiro (ar PVN).

� Būvuzraudzību veica SIA 
„KKM projekts”, līgumcena – 
968,00 eiro (ar PVN).

� Velotrases izbūves izmaksas 
finansēja pašvaldība.

Saulkrastu novada pašvaldības izpilddirektors 
Aleksandrs Inārs Zaharāns norāda: 

šobrīd tiek sagatavots 
apgaismojuma projekts un uzstādītas 

divas novērošanas kameras 
apmeklētāju drošībai. 

Ziemā tiks izstrādāts ietves projekts 
gar Smilšu ielu, no Skolas ielas

 līdz Noliktavas ielai.

Saulkrastu novada domes priekšsēdētājs Normunds Līcis kopā ar Saulkrastu vidusskolas skolotāju Marinu Skļaru un 
jauniešu iniciatīvas grupu, kura pirms diviem gadiem domes vadībai izteica nepieciešamību pēc velotrases Saulkrastos.
Ja pirmās tikšanās notika priekšsēdētāja kabinetā, tad velotrases tapšanas laikā visi rūpīgi sekoja būvniecībai klātienē.
Foto: Pēteris Gertners

Trase pielāgota velosipēdistiem, skrituļslidotājiem, skeitbordistiem un citiem sportistiem, kuri brauc ar rotējošiem riteņiem. 
Foto: Pēteris Gertners
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Septembrī pabeigti 
būvdarbi Baltijas ielā

Novada attīstības nodaļa

Pašvaldība Baltijas ielas pār-
būves projektu 2019. gada bei-
gās iesniedza atklātā projektu 
iesniegumu konkursa Latvijas 
lauku attīstības programmas 
2014.–2020. gadam pasākumā 
„Pamatpakalpojumi un ciema-
tu atjaunošana lauku apvidos” 
un saņēma Lauku atbalsta die-
nesta atbalstu ielas pārbūvei. 

Kopējās projekta izmak-
sas ir 199  045,66  eiro: no tām 
pašvaldības finansējums  – 
51  178,34  eiro, bet ELFLA fi-
nansējums ir 147 867,32 eiro.

Projekta Nr.  19-04-A00702-
000074.

Projekta nosaukums „Saulkras-
tu novada grants ceļu pārbūve”.

Būvdarbi ielā pabeigti septem-
brī. Šobrīd tiek kārtoti dokumenti 
ielas nodošanai ekspluatācijā. 

Ielas pārbūvē veikti nobrauktuvju izbūves darbi uz piegulošajiem īpašumiem, 
uzstādītas ceļazīmes, kā arī izbūvētas caurtekas un jauna apgaismojuma 
līnija. Veikta dubultās virsmas apstrāde. Foto: Pēteris Gertners

Aicinām iedzīvotājus uz tikšanos 
ar domes vadību 

Saulkrastu novada domes priekšsēdētājs 
Normunds Līcis aicina iedzīvotājus 
uz sarunu, lai apspriestu novada 
aktualitātes, plānus un atbildētu 
uz novadnieku jautājumiem par 

ūdenssaimniecību, atkritumu 
apsaimniekošanu un ceļu remontdarbiem.

Kad? 12. novembrī plkst. 18.00.
Kur? Saulkrastu novada domes zālē.

Sarunā piedalīsies: SIA „Saulkrastu komunālserviss” 
un Novada attīstības nodaļas vadītāja.

Šādas tikšanās ar iedzīvotājiem tiek plānotas 
katra mēneša otrajā ceturtdienā.

Atnāc, jautā un uzzini!
Jautājumus ir iespēja iesūtīt jau iepriekš elektroniski 

e-pastā baiba.stjade@saulkrasti.lv.

Informācija 
piekrastes 

zvejniekiem!

Lūdzam fiziskās 
un juridiskās 

personas 
līdz 2020. gada 
3. novembrim 

iesniegt iesniegumus 
par zvejas rīku 

limita piešķiršanu 
2021. gadam 

piekrastes zvejai 
Rīgas jūras līcī, 

Saulkrastu novadā.

NOTIKS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA IZSOLE (ATPŪTAS IELA 1B)

Saulkrastu novada dome paziņo, ka 2020. gada 23. oktobrī plkst. 11.00 Raiņa ielā 8, Saulkrastos, Saulkrastu 
novadā (domes sēžu zāles telpā, 2. stāvā) notiks Saulkrastu novada pašvaldībai piederošā nekustamā 
īpašuma – ēkas ar kadastra apzīmējumu 80330010168127 – Atpūtas ielā 1B, Zvejniekciemā, Saulkrastu pagastā, 
Saulkrastu novadā, kadastra numurs 80335010028, daļas – nedzīvojamās telpas, kas ēkas kadastrālās 
uzmērīšanas lietā apzīmētas ar telpu grupas kadastra apzīmējumu Nr. 80330010168127002 (turpmāk – 002): 
002 – 1 (7,1 m2), 002 – 2 (3,5 m2), 002 – 3 (6,6 m2), 002 – 4 (85,1 m2), 002 – 5 (6,7 m2), 002 – 6 (8,8 m2),  
002 – 7 (10,3 m2), 002 – 8 (3,1 m2), 002 – 9 (1,4 m2) – 132,6 m2 platībā, nomas tiesību mutiska izsole ar 
augšupejošu soli uz 10 (desmit) gadiem saimnieciskās darbības veikšanai.

Pieteikumu par piedalīšanos izsolē lūgums iesniegt Saulkrastu novada domē Raiņa ielā 8, Saulkrastos, 
Saulkrastu novadā: Klientu apkalpošanas centrā, 1. stāvā, 100. kabinetā, sākot no sludinājuma publicēšanas 
dienas Saulkrastu novada domes mājaslapā www.saulkrasti.lv līdz 2020. gada 23. oktobra plkst. 9.45.

Izsoles noteikumi ir pieejami mājaslapā www.saulkrasti.lv.

PAZIŅOJUMS 
PAR DETĀLPLĀNOJUMA APSTIPRINĀŠANU

 
Saulkrastu novada dome 2020. gada 30. septembra 

sēdē ar lēmumu Nr. 1930 „Par detālplānojuma 
teritorijai no Pēterupes „Saules tiltiņa” līdz Ķīšupei 

projekta apstiprināšanu un ieceres veidot mežaparku 
akceptēšanu” apstiprināja detālplānojuma projektu 
un akceptēja ieceri šajā teritorijā veidot mežaparku.

Detālplānojuma paskaidrojuma raksts, grafiskā daļa un teritorijas 
izmantošanas un apbūves noteikumi ir pieejami valsts vienotajā 

ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv un Saulkrastu 
novada būvvaldē, 101. kabinetā, Raiņa ielā 8, Saulkrastos.

Saulkrastu slimnīca informē
No oktobra Saulkrastu slim-
nīcas reģistratūrā ir iespēja 
pieteikties pie sertificētas fizio-
terapeites Zuzannas Runkovs-
kas-Stansofas. 

Fizioterpijas speciāliste palī-
dzēs uzlabot funkcionālo stāvokli 
pēc traumām, operācijām vai sa-
slimšanām un elpošanas sistēmas 
funkcijas, kā arī ārstēt muguras 
sāpes un vispārējo muskuļu sa-
springumu. Pieteikšanās pa tālruni 67952700.

No plkst. 11.30 līdz 13.30 būs 
iespēja klausīties Dr. kardioloģes 
Vitas Vestmanes lekciju par sirds 
un asinsvadu slimībām, diag-
nostiku un ārstēšanas iespējām. 
Izzināsim sirds un asinsvadu 
veselības formulu, diskutēsim 
par veselību veicinošiem para-
dumiem, ieteikumiem, profilaksi.

Pēc lekcijas līdz plkst. 16.30 
uztura zinātnes speciāliste 
Dace Meija veiks mērījumus 
ar bioimpedances svariem, 
kas procentuāli nosaka cil-
vēka ķermeņa svaru, ķerme-
ņa masas indeksu, muskuļu, 
kaulu, tauku masu, ūdens 
daudzumu. Svari aprēķina 

cilvēka metabolo vecumu jeb 
to, cik jauns vai vecs ir cilvē-
ka ķermenis, kā arī enerģijas 
daudzumu kilokalorijās, ko 
nepieciešams uzņemt ar uz-
turu. Būs iespēja saņemt kon-
sultācijas par uzturu un profi-
lakses pasākumiem veselības 
veicināšanai. 
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Ražens septembris „Rūķītī”
Aiga Vilde,   
Saulkrastu PII „Rūķītis” metodiķe

„Rūķītī” grupas individu-
āli sveica tētus Tēva dienā, 
gatavoja kompozīcijas no 
rudens veltēm Miķeļdienai. 
Dabas klase tika iekārtota āra 
nodarbībām.

Septembris „Rūķītī” bija ražens. 
Šogad Tēva diena pirmsskolā gru-
pās tika atzīmēta individuāli. Katra 
grupa bija izdomājusi, kā Tēva die-
nu padarīt īpašu. Bija grupas, kuras 
aicināja, lai bērnus uz pirmsskolu 
un no tās vestu tēvi. Kā arī tēvi tika 
aicināti mājās kopā ar bērniem celt 
torņus un iemūžināt šo notikumu 
bildēs. Bija grupas, kuras bija sa-
gatavojušas tēviem uzdevumus 
risināšanai, kā arī sagatavot foto, 
kurās redzams tēvs ar bērnu. Šogad 

tēvi saņēma zīmētas, līmētas un 
veidotas kaklasaites, tauriņus, ūsas 
un sapņu ķērājus.

Grupa „Pūcīte” un „Spārīte” de-
vās uz Saulkrastu bibliotēku, uzsā-
kot „Mazo pūčulēnu skolu”. 

23. septembrī grupas tika aici-
nātas kopā ar vecākiem izveidot 
kompozīcijas no rudens veltēm 
iestādes teritorijā. Šā gada tema-
tika – „Manas grupas moto!”. Arī 
pirmsskolas darbinieki piedalījās 
radošajā procesā, un katrs sevi 
asociēja ar kādu rudens velti.

30.  septembrī PII ciemojās Mi-
ķelis, Redīss un Gurķis. Bērni tika 
aicināti palielīt savus dārzeņus un 
novērtēt, cik svarīgi ir tos izmantot 
uzturā. Tika dziedātas un vingrots. 
Miķelis katrai grupiņai bija atvedis 
maizes kukulīšus no „Saulkrastu 
gardumiem” un burciņas ar ievā-
rījumiem.

Liels prieks par darbīgām ro-
kām, kas PII atjaunojušas Dabas 
klasi. Septembrī tur varēja iepa-
zīt lauku un meža labumus. Tika 
izveidoti arī uzdevumi visām 
pakāpēm, ar ko iespējams dar-
boties Dabas klasē, āra nodar-
bībās.

Šomēnes „Rūķītī” aktuā-
la bija arī drošība  – septembra 
beigās, kad mazākie „rūķīši” jau 
bija nedaudz apraduši ar pirms-
skolu, jauno ikdienu un skolo-
tājām, sadarbībā ar apsardzes 
firmu SIA „Taipans” visa pirms-
skola apguva evakuācijas prasmes. 

Mācībās kopā piedalījās 133 bērni 
un 33 pieaugušie. Atskanot trauk-
smes zvanam, daļa „rūķīšu” bija 
sabijušies, taču daudzi jau zināja, 
kas darāms. 

Kopējais evakuācijas laiks šo-
gad bija 4 minūtes un 20 sekun-
des.

Foto: no pirmsskolas arhīva

COVID-19 ietekmējis arī slimnīcas darbību
Santa Ancāne,   
PSIA „Saulkrastu slimnīca”     
valdes locekle

2020. gada 25. martā Veselī-
bas ministrija izdeva rīkojumu 
Nr. 59 „Par veselības aprūpes 
pakalpojumu sniegšanas iero-
bežošanu ārkārtējās situācijas 
laikā”. Slimnīcas darbība daļēji 
tika apturēta, kas līdz šā gada 
1. septembrim radīja zaudēju-
mus – 65 740 eiro. 

Likuma „Par pašvaldībām” 
15. panta pirmās daļas 6. punkts, 
2019.  gada 31.  jūlijā Saulkras-
tu domes pieņemtais lēmums 
Nr.  1288 „Par PSIA „Saulkrastu 
slimnīca” vispārējiem stratēģis-
kajiem mērķiem” un 2019.  gada 
25.  septembrī starp domi un 
slimnīcu noslēgtais līgums par 
veselības aprūpes pakalpojuma 
sniegšanu nosaka par pienāku-

mu atbalstīt slimnīcas darbību arī 
pašvaldībai. 

Saskaņā ar iepriekšminēto 
2020.  gada 14. un 25.  septembrī 
Saulkrastu novada domē notika ār-
kārtas sēdes, kurās deputāti nolēma 
piešķirt dotāciju slimnīcas darbības 
stiprināšanai. Pavisam ar 3  lēmu-
miem piešķirti 55 788,93 eiro.

Lai stabilizētu slimnīcas fi-
nanšu plūsmu ārkārtējā situācijā 

un nodrošinātu visus līdzšinējos 
slimnīcas pakalpojumus, drīzu-
mā domē paredzēts skatīt virkni 
būtisku jautājumu par turpmāko 
PSIA „Saulkrastu slimnīca” darbī-
bu. Vēlos uzsvērt būtisko – slimnī-
ca sniedz un arī turpmāk nodro-
šinās visus pakalpojumus pilnā 
apmērā! 

Būtiskākais slimnīcas ieņē-
mumu samazinājuma iemesls ir 
Nacionālā veselības dienesta fi-
nansējuma samazinājums ambu-
latoro pakalpojumu apmaksai, kā 
arī ieņēmumu par aprūpes gultu 
apmaksu samazinājums.

Pašreizējā situācijā slimnīcas 
valde ir optimizējusi darbinieku 
skaitu un darba organizāciju, slim-
nīcā veikts padziļināts audits un 
plānots pārskatīt maksas pakalpo-
jumu un nomas maksas cenrādi. 
Papildus slimnīca uzsākusi inten-
sīvu darbu, lai uzlabotu pakalpoju-
mu kvalitāti. 

Pēdējos gados slimnīcā veikti 
nozīmīgi infrastruktūras un telpu 
tehniskā stāvokļa uzlabošanas dar-
bi (par tiem plašāk „Saulkrastu Do-
mes Ziņu” jūlija numurā). Jau drī-
zumā slimnīcas valde pastiprināti 
pievērsīsies tagadējo pakalpojumu 
popularizēšanai un jaunu klientu 
piesaistei. 

Vēlamies atgādināt, ka slimnīca 
šobrīd nodrošina šādu pakalpoju-
mu saņemšanu: diennakts traum-
punkta (slimnīcā atrodas arī ātrās 
neatliekamās medicīniskās palī-
dzības stacija), dienas stacionāra, 
rentgena kabineta un maksas me-
dicīnas aprūpes gultu pakalpoju-
mus. Slimnīcā ir pieejams ķirurgs, 
internists, pediatrs, endokrinologs, 
kardiologs, fizioterapeits, nei-
rologs, ultrasonogrāfijas speciā-
lists, bērnu un pieaugušo psihi-
atrs, podologs, oftalmologs, LOR 
(otolaringologs), ehokardiogrāfi-
jas kabinets, mājas aprūpes māsas, 

masiere, fizioterapeits un darbojas 
fizioprocedūru kabinets. Slimnīcas 
telpās pakalpojumus sniedz vai-
rāki ģimenes ārsti (Dr.  I.  Zemīte, 
Dr. A. Bērziņš, Dr. V. Bērziņa), zo-
buārsti, zobu higiēnisti un protē-
zisti, NMS laboratorija un osteo-
pāts.

Mūsu nomnieki nodrošina ap-
tiekas, spa un skaistumkopšanas 
procedūras, šūšanas, veļas mazgā-
šanas un kurpnieka pakalpojumus. 
Vairāk par slimnīcas pakalpoju-
miem ir iespējams uzzināt mājas-
lapā www.saulkrastuslimnica.lv 
vai pa tālruņiem 67952700 un 
67952445.

Lai noskaidrotu saulkrastiešu 
viedokli un uzlabotu slimnīcas 
sniegto pakalpojumu kvalitāti, lū-
gums līdz 28.  oktobrim aizpildīt 
šeit publicēto aptaujas anketu, iz-
griezt to un atstāt kādā no anketā 
norādītajām adresēm, kurās pie-
ejamas urnas anketām. Paldies!

Jūsu deklarētās dzīvesvietas adrese:
 Saulkrastu novads
  Pabaži
  Pēterupe
  Centrs
  Zvejniekciems
  vasarnīcu kooperatīvs ___________________________
  cits _____________________________________________
 Cits novads _______________________________________

Jūsu vecums:
  līdz 25 
  26–40 
  41–60
  61–80
  vairāk nekā 80

Cik bieži apmeklējat Saulkrastu slimnīcu?
  biežāk nekā reizi mēnesī
  reizi divos, trijos mēnešos
  reizi pusgadā
  retāk nekā reizi gadā
  Saulkrastu slimnīcu neapmeklēju, jo _____________
______________________________________________________
_____________________________________________________ .

Kā jūs vērtējat Saulkrastu slimnīcas darbību kopumā?
  pozitīvi
  negatīvi
  nav viedokļa

Kādus pakalpojumus, speciālistus apmeklējat 
Saulkrastu slimnīcā? 
(Skat. S. Ancānes rakstu par slimnīcu, kurā norādīti visi tajā 
pieejamie pakalpojumi)
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________.

Vai jūs apmierina konkrēto pakalpojumu kvalitāte, 
ko esat saņēmusi(-usi) slimnīcā?
  esmu apmierināts (-a)
  neesmu apmierināts (-a)
  cits viedoklis ______________________________________.

Vai jūs apmierina slimnīcas personāla darbs?
  esmu apmierināts (-āta)
  neesmu apmierināts (-āta)
  cits viedoklis ______________________________________.

Kā jūs gūstat informāciju par slimnīcas 
pakalpojumiem un slimnīcas jaunumiem?
  slimnīcas reģistratūrā
  zvanot uzziņas tālruņiem
  no ģimenes locekļiem, draugiem vai paziņām
  domes avīzē
  slimnīcas un pašvaldības sociālajos tīklos un  
     mājaslapās (internetā)
  citā veidā _______________________________________
______________________________________________________.

Ar kādām problēmām jūs visbiežāk saskaraties, 
apmeklējot Saulkrastu slimnīcu?
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________.

Kādi ārsti, speciālisti vai pakalpojumi, pēc jūsu domām, 
būtu nepieciešami papildus jau pieejamajiem?
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________.

Jūsu ieteikumi Saulkrastu slimnīcas darbības 
uzlabošanai?
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
_____________________________________________________.

Paldies jums par atsaucību! Vēlam stipru veselību!

APTAUJA PAR 
SLIMNĪCAS DARBU

Lai uzklausītu iedzīvotāju viedokli, izvērtētu un uzlabotu PSIA „Saulkrastu slimnīca” darbu, aicinām iedzīvotājus 
līdz 2020. gada 28. oktobrim aizpildīt šo aptauju, izgriezt anketu un ievietot to aptaujas urnās, kas izvietotas: 
Saulkrastu slimnīcā (Ainažu iela 34), Saulkrastu domē (Raiņa iela 8), Saulkrastu sporta hallē (Smilšu iela 3) 
un Saulkrastu kultūras centrā (Atpūtas iela 1D). Elektroniski anketu iespējams aizpildīt vietnē www.saulkrasti.lv.

Santa Ancāne, PSIA „Saulkrastu 
slimnīca” valdes locekle. 
Foto: Pēteris Gertners
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„Lasītava krustojumā”: tikšanās ar latviešu 
grāmatu autoriem Saulkrastu novada bibliotēkā

Kristīne Saukuma,  
Saulkrastu novada bibliotēkas 
bibliotēku informācijas speciāliste

Saulkrastu novada bibliotēkā 
Valsts kultūrkapitāla fonda 
(VKKF) atbalstītais projekts „La-
sītava krustojumā” ir noslēdzies.

Jau vairākus gadus pēc kārtas 
bibliotēka ir saņēmusi VKKF atbal-
stu literatūras nozarē pieteiktajam 
projektam „Lasītava krustojumā”, 
kas mūsu apmeklētājiem nozīmēja 
lielisku iespēju tikties klātienē ar 
dažādiem Latvijā gan jau labi pazīs-
tamiem, gan jauniem autoriem. 

Šajā septembrī noslēdzās bib-
liotēkas „Lasītava krustojumā” 
3.  kārtas konkursa projekts. Pro-
jekta īstenošanai tika saņemts at-
balsts  – 780  eiro. Tā īstenošanas 
laikā no 2019.  gada novembra līdz 
2020.  gada septembrim interesen-
tiem bija izdevība dzirdēt dzejnieku, 
prozaiķi un tulkotāju Sergeju More-
ino, kurš ir autors grāmatām „Frāze 
un līdzsvars” un „Hypnoses”, bērnu 
grāmatas autoru un mākslinieku 
Mārtiņu Zuti  – grāmatas „Nenoti-
kušais atklājums” radītāju. Klātienē 
varēja satikt arī rakstnieci Māru Ja-

kubovsku, grāmatu („Reno un Java”, 
„Direktoriene”, „Meža detektīvs”, 
„Paņem mani sev līdzi...”) autori, 
tulkotāju un grāmatu autori Inesi 
Pakloni („Okeāns un tuksnesis”, „Es 
picas brālēnu cepu”, „Ziemassvētku 
zāģītis”, „Cīņas olu Lieldienas”). 
Neaizmirsīsim arī jautros dabas 
pētnieka Ingmāra Līdakas, kurš ir 
sarakstījis grāmatu „Zoodārzs manā 
pagalmā”, stāstījumus. Vēl projekta 
laikā Saulkrastu novada bibliotēkā 
ciemojās rakstnieks Aivars Kļavis 
(grāmatas „Melnais akmens”, „Bēg-
šana no čūsku valstības”, „Asinis uz 

dzintara”, „Putna miegā”, „Sapnis 
par Ziemassvētkiem”) un rakstnie-
ce Agnese Aizpuriete („Trakā lap-
sa”, „Trakā lapsa ceļo”). Taču droši 
vien vislabāk atmiņā būs palikušas 
uz šo rudeni pārceltās autoru vie-
sošanās, kad dzirdējām uzstājamies 
aizrautīgo ceļotāju Laini Pērsi, ku-
ras stāstus var lasīt grāmatās „Ar 
stopiem apkārt pasaulei” četrās da-
ļās un „Iegriez pasauli!”, un bērnu 
grāmatu autori Lauru Vinogradovu, 
kura radījusi darbus „Snīpulītis no 
Snīpuļciema”, „Mežpasakas. Par 
Meža Susuri, skudrām, Vilceni un 

Pūces Bērnu”, „Mežpasakas. Par 
Zalktēnu un stirnu meitenēm”. 

Esam patiesi priecīgi par saņem-
to atbalstu un apmeklētāju atsaucī-
bu šajos pasākumos. 

„Lasītava krustojumā” ir lasī-
šanas veicināšanas pasākums ar 
mērķi popularizēt latviešu oriģināl-
literatūru visām vecuma grupām, 
lielātoties bērnu un jauniešu audi-
torijai, lai sekmētu viņu lasītprasmi 
un interesi par iespieddarbiem. Bib-
liotēka arī turpmāk rīkos pasāku-
mus dažādām lasītāju auditorijām. 
Gaidīsim ciemos!

Saulkrastu novada bibliotēkā viesojas ceļotāja un piedzīvojumu stāstu grāmatu autore Laine Pērse ar vīru Arturu Driņinu. 
Foto: no Saulkrastu novada bibliotēkas arhīva

SAULKRASTU NOVADA BIBLIOTĒKĀ
IZSTĀDES
No 1. līdz 31. oktobrim
� Vidzemes jūrmalas Mūzikas 

un mākslas skolas Mākslas 
nodaļas audzēkņu darbu 
izstāde „25/21 jeb VJMMS 
Mākslas nodaļas izlaidums”.

� Novadpētniecības izstāde 
„VJMMS Mākslas nodaļai – 25”. 

� Literatūru popularizējošas 
izstādes:
„Dzejas dienu atskaņās”;
	„Spokaini stāsti tumšiem 

vakariem”;
	„Bērnu, jauniešu un vecāku 

žūrija 2020”.
		Saulkrastu novada 

bibliotēkas jauno grāmatu 
izstāde. 

AKTIVITĀTES
� 15. oktobrī plkst. 11.45 
tikšanās ar bērnu grāmatu autori 
Zani Zustu.

Pasākumā tiks filmēts un 
fotografēts. Bildes un video var tikt 
publicēti bibliotēkas mājaslapā 
saulkrastubiblioteka.lv un 
sociālajos tīklos.

�  13. un 20. oktobrī 
plkst. 10.00 „Mazo pūčulēnu 
skolas” projektā „Grāmatu 
starts” nodarbību cikls. 

�  13., 20., 27. oktobrī 
plkst. 10.00 un 3., 
10. novembrī plkst. 10.00 
datormācību kursi. 

 Grupa ir nokomplektēta.
�  21. oktobrī plkst. 16.00 

Grāmatu lasītāju klubiņš.
�  Lasītveicināšanas 

programma „Bērnu, 
jauniešu un vecāku 
žūrija 2020”.

�  30. oktobrī no 
plkst. 14.00 līdz 15.00 
Helovīna radošā darbnīca.

�  No 9. līdz 15. novembrim 
Ziemeļvalstu literatūras nedēļa 
„Ziemeļvalstis un pasaule”.

�  No 9. līdz 15. novembrim 
radošās darbnīcas.

Radošo darbnīcu tēmas un laiki 
tiks precizēti, sekojiet informācijai 
mājaslapā saulkrastubiblioteka.lv 
un bibliotēkas sociālo tīklu lapām 
Facebook, Instagram, Twitter.

Saulkrastu novada 
bibliotēka aicina piedalīties 
„Bērnu, jauniešu un vecāku 
žūrijas” akcijā. 
Izlasi nepieciešamās grāmatas 
no žūrijas kolekcijas un aizpildi 
elektronisko anketu. Balvu izlozē 
piedalīsies pilnīgi aizpildītas 
anketas. Plašāka informācija
ir pieejama mājaslapā
 lasamkoks.lv, sadaļā „Pieaugušie”. 
Saulkrastu novada bibliotēka 
piedāvā lasītājiem bez maksas 
lasīt latviešu autoru darbus 
e-grāmatās, tiešsaistē, mobilajās 
ierīcēs vai datorā. Par pakalpojumu 
lūdzam jautāt bibliotēkā.
Saulkrastu novada bibliotēka 
ir noslēgusi vienošanos ar 
Latvijas Nacionālo bibliotēku 
(LNB) par starpbibliotēku 
abonementa pakalpojuma 
saņemšanu – ja izdevums 
nebūs pieejams Saulkrastu novada 
bibliotēkas krājumā, to būs iespēja 
pasūtīt no LNB.
29. oktobrī Spodrības diena, 
Saulkrastu novada bibliotēka – 
slēgta.
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Aktīvi uzsākts mācību gads Saulkrastu vidusskolā
Ivonna Ungure,  
Saulkrastu vidusskolas pedagogs

Šis mācību gads sācies ar 
nedaudz citādām sajūtām 
nekā iepriekšējie – lielāks 
atkalredzēšanās prieks ar 
klasesbiedriem, skolēniem un 
pedagogiem, lielāks entuziasms 
par kopā būšanu un praktisku 
lietu kopā darīšanu un pārdo-
mātāki nākotnes plāni, jo uz 
savas ādas piedzīvotas dzīves 
ieviestās korekcijas – attālināta 
dzīve e-vidē online režīmā.

Septembrī viss lielais skolas 
kolektīvs ne tikai atsāka mācības 
klātienē, bet arī koncentrējās uz 
nodarbībām, kurās apguva ko-
lektīvo un āra mācīšanos, ko bija 
grūti īstenot attālināto mācību 
laikā, jo tam nepieciešama atraša-
nās konkrētā vidē, visu iesaistīto 
pušu klātbūtne, savstarpēja sa-
darbība un atbildība. Sākumskolas 
1.  klasēm tās bija iepazīšanās no-
darbības ar skolu, skolas apkārtni, 
bibliotēku un drošību uz ceļa, lai 
sasniegtu konkrētās vietas. Pirm-
klasnieki darbojās gan skolotāju, 
gan pašvaldības policistu vadībā, 
izspēlējot dažādas situācijas atrak-
tīvās spēlēs un rotaļās. Bibliotēkas 
grāmatu plauktos tika meklēts un 
atrasts lasītprieks. 2. un 3.  klašu 
skolēni savas zināšanas par per-
sonīgo drošību padziļināja centrā 
„Dardedze”, tiekoties ar drošuli 
Džimbu. 4.  klašu audzēkņi dabas 
un tehnoloģiju parkā „Urda ” pie-
dalījās nodarbībā „Es vidē – šodien 
un rīt”, kurā daudz uzzināja par 
papīra septiņām dzīvībām, atkritu-
miem, ko „ražojam”, un nepiecie-
šamību tos šķirot, lai nākamās pa-

audzes varētu dzīvot nepiesārņotā 
un drošā ekoloģiskajā vidē. 

Dažām pamatskolas klasēm 
notika īpaši klases saliedēšanas 
pasākumi. 

8.b  klase devās 25  kilometru 
pārgājienā gar jūru, pa maršrutu 
Jelgavkrasti–Laučakmens–Zvej-
niekciems, kurā labāk iepazina 
viens otru neikdienišķās situācijās 

un pārbaudīja savu izturību, spēku 
un spēju dalīties gan ar pārgājiena 
grūtībām, gan ar prieka un ganda-
rījuma mirkļiem. 9.b klase ieguva 
iespēju piedalīties ZZ Čempionāta 
Klašu dienās Vidzemē, pie Vaidavas 
ezera, kur visu dienu kopā ar per-
sonības izaugsmes treneriem veica 
visdažādākos uzdevumus, lai no 
draudzīgas klases kļūtu par saliedē-

tu komandu. Jaunieši gan orientējās 
pilsētvidē, gan veica eksistenciālus 
uzdevumus – filtrēja ūdeni, ieguva 
uguni, cēla mājokli un nesa ievai-
noto klasesbiedru, gan darbojās ar 
rācijām, klinšu kāpšanas inventāru 
un lauku virtuvē. 

Vēl citām pamatskolas klasēm 
bija iespēja piedzīvot skolā mācīto 
reālajā dzīvē. 

8.a klase devās uz Ziedoņa kla-
si Rīgā, kur piedalījās izlaušanās 
spēlē un veiksmīgi izkļuva no 
3 Imanta Ziedoņa pasakām. Lai to 
paveiktu, vajadzēja ne tikai mā-
cēt atrast norādes pasakās, bet arī 
veiksmīgi sadarboties, ieklausīties 
citu viedokļos, meklēt kļūdas un 
citus risinājumus, pieņemt atbil-
dīgus lēmumus. Līdzīgas prasmes 
noderēja arī 9. klasēm, kuras devās 
pārgājienā pa Tīreļpurvu, uz Zie-
massvētku kauju muzeju „Man-
gaļi”. Šeit skolēniem bija iespēja 
atraktīvi un karam līdzīgos aps-
tākļos iejusties strēlnieku ādā un 
cīnīties par savu dzīvību  – savas 
komandas uzvaru, šķērsojot purvu 
un mīnu lauku, dzeloņdrāšu šķēr-
šļu joslu un orientējoties tranšeju 
labirintos. Interesanti pavadīta-
jā dienā audzēkņi gan uzzināja 
daudz ko jaunu, gan paši piedzī-
voja un ar visām maņām sajuta 
vēstures grāmatās aprakstītās ka-
ravīru izjūtas. Abi pasākumi noti-
ka ar programmas „Latvijas skolas 
soma” atbalstu.

Ļoti ceram, ka katrs atsevišķi 
un visi kopā šovasar esam apguvu-
ši veselīga un aktīva dzīvesveida 
pamatprincipus: pastaigas svaigā 
gaisā, veselīgas ēšanas paradu-
mus, pietiekamus atpūtas brīžus 
un veselīgu miegu, kā arī nostip-
rinājuši imunitāti, lai nepadotos 
rudens vīrusiem un slimībām, un 
apzinājušies atbildību par slimību 
neizplatīšanu, jo mums ir plāni 
oktobrim! Oktobrī plānots tuvāk 
izpētīt jūras krastu un slēptās 
meža bagātības un vērtības. Pla-
šāka informācija par notikuša-
jiem un plānotajiem pasākumiem 
mūsu skolas mājaslapā un sociāla-
jā tīklā Facebook. 

Saulkrastu vidusskolas 9.b klase ieguva iespēju piedalīties ZZ Čempionāta Klašu dienās Vidzemē, pie Vaidavas ezera, kur 
jauniešiem visu dienu bija iespēja personības izaugsmes trenera vadībā veikt visdažādākos uzdevumus.
Foto: no Saulkrastu vidusskolas arhīva

Septembris – krāsainu notikumu virpulī 
Valda Tinkusa

Pirmais jaunā mācību gada 
mēnesis Zvejniekciema vidus-
skolā paskrēja nemanot, jo do-
mājām, kā organizēt mācības 
un pasākumus atbilstoši epide-
mioloģiskajiem nosacījumiem. 

Atskatoties uz paveikto, nākas 
secināt: līdzīgi rudenīgi krāsaina-
jām lapām, kas griezās vējā, arī mēs 
dažādos pasākumos priecājāmies 
par atgriešanos skolā un kopā ar 
klasesbiedriem ļāvāmies septem-
bra notikumu virpulim. 7.  klases 
skolniece Zane Babrāne piedalījās 
Skaļās lasīšanas sacensībā; spor-
tojām „Olimpiskajā dienā  2020”, 
atbalstījām akciju „Laimes koki”; 
3. klase ciemojās pie Džimbas Rīgā; 
5. un 6. klase tikās ar jūrniekiem un 
zvejniekiem; pirmsskolas klase svi-
nēja Miķeļdienu, bet 1. līdz 12. klase 
lasīja dzeju un vizualizēja dzejoļus, 
jo šogad Dzejas dienas sagaidījām, 
domājot, vai dzeja dziedē.

„Dzejas dienas  2020” notika pa 
klasēm, bet 25.  septembrī skolēni 
krāsainus plakātus par dzejā uztver-
to un izjusto izvietoja skolā, kur tos 
vērtēja Zvejniekciema vidusskolas 
Jauniešu dome, veiksmīgāko plakā-

tu autoriem piešķirot pateicības par 
radošumu, oriģinalitāti, centību un 
sadarbību. 

Kopā darbojās arī 1. un 12. klases 
audzēkņi, 18.  septembrī pie skolas 
iestādot pīlādzi stādīšanas akcijas 
LAIMES KOKI atbalstam, kas notika 
Pasaules talkas laikā, lai apvienotu 
cilvēkus globālā piesārņojuma un 
klimata pārmaiņu novēršanā.

Mācību gadu uzsākām, aktīvi 
sportojot un priecājoties par to, jo 
īstenojām aicinājumu „Mēs esam 
#SPORTIŅĀ”. Šogad „Olimpiskās 
dienas 2020” vingrojumā piedalījā-
mies 18. septembrī, taču sporta un 
veselību veicinošas aktivitātes noti-
ka visu mēnesi. 

16. un 17.  septembrī projektā 
„Vidzemes zvejnieks”, ko īsteno 
nodibinājums „Jūras Zeme” sa-
darbībā ar biedrību „Jūrkante”, 5. 
un 6.  klašu skolēni tikās ar zvej-
nieku Edgaru Zviedri, tālbraucēju 
kapteini Ingu Siliņu un kapteiņa 
vecāko palīgu Arnoldu Ekmani, 
pasākumus vadīja Dzintris Kolāts. 
Tikšanās izraisīja skolēnu interesi 
un atsaucību, jo, izrādās, ka mēs, 
dzīvojot Rīgas jūras līča piekrastē, 
diezgan maz zinām par zvejnie-
ka arodu un jūrā iešanu. Jācer, ka 
skolēnu interese nezudīs, domājot 

par turpmāko karjeras izvēli, kas, 
iespējams, varētu būt saistīta ar 
jūru.

Toties 3.  klase 28.  septembrī 
devās ciemos pie drošuļa Džimbas 
uz centru „Dardedze”, lai uzzinātu 
par drošām attiecībām ar citiem 
cilvēkiem. 

29. septembrī pirmsskolas klase 
ar dejām, rotaļām, minot mīklas un 
dziedot dziesmas par rudeni, atzī-
mēja Miķeļdienu. 

Īpašs paldies 7. klases skolniecei 
Zanei Babrānei, kura 9.  septembrī 
pārstāvēja Saulkrastu novadu Lat-
vijas Nacionālās bibliotēkas Skaļās 

lasīšanas sacensībā. Zanei izdevās 
izvēlēties piemērotu un interesan-
tu literatūru (Ērina Hantere „Klanu 
kaķi 1. Brīvībā”) skaļai lasīšanai un 
ieinteresēt klausītājus.

Mēs ļoti vēlamies, lai krāsaino 
notikumu virpulis turpinātos visu 
mācību gadu! 

Zvejniekciema vidusskolas 7. klases skolniece Zane Babrāne pārstāvēja Saulkrastu novadu Latvijas Nacionālās 
bibliotēkas Skaļās lasīšanas sacensībā. Foto: Dace Dulpiņa
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Lai Saulkrastos būtu sakārtota 
komunālā saimniecība
Daina Vārpiņa

SIA „Saulkrastu komunālser-
viss” valdes locekle Raimonda 
Kosmane šajā amatā ir kopš 
jūlija, bet viņai jau izdevies 
paveikt pirmos darbus, lai 
Saulkrastu komunālā saim-
niecība būtu sakārtota. Šeit 
viņas lielākais atbalsts ir 
līdzšinējā juristes darbā uz-
ņēmumā trīs gados iepazītais 
kolektīvs – pieredzējusi un 
kvalificēta komanda. 

– Pastāstiet, lūdzu, kā 
jūs izlēmāt pieteikties 
konkursā SIA „Saulkrastu 
komunālserviss” valdes 
locekles amatam, un kādas 
ir atziņas pēc pirmo mēnešu 
darba? 

–  SIA „Saulkrastu komunālser-
viss” galvenā saimniecība ir cen-
tralizētie ūdens apgādes, siltuma 
piegādes pakalpojumi, ceļu uztu-
rēšana un labiekārtošana, kā arī 
daudzdzīvokļu dzīvojamo māju ap-
saimniekošana. Nekad nedomāju, 
ka vadīšu šādu uzņēmumu. Tomēr 
juristes izglītība un līdzšinējais 
darbs, mana pieredze un pieeja 
darbam ir devusi šādu iespēju. Pati 
jokoju, ka esmu izvēlējusies ļoti 
„sievišķīgu” jomu, kurā strādāt! 
Lai arī kāda šī iemesla dēļ dažbrīd 
ir apkārtējo reakcija, tomēr ar savu 
pieeju un paveikto darbu pamazām 
laužu sabiedrības stereotipus. 

2017.  gada decembrī sāku strā-
dāt SIA „Saulkrastu komunālser-
viss” par juristi. Iepriekšējais va-
dītājs Uldis Stunda, uzsākot darbu 
savā amatā, veidoja komandu, un 
es atbildu viņa redzējumam, kā-
dam jābūt juristam šajā uzņēmu-
mā. Ne velti saka, ka labam vadītā-
jam veiksmīgam darbam pie vienas 
rokas vajadzīgs labs grāmatvedis, 
bet pie otras – labs jurists. Tobrīd 
šajā uzņēmumā bija daudzi nesa-
kārtoti jautājumi, un tas strādāja ar 
lieliem zaudējumiem. 

Mums visiem bija liels izaicinā-
jums sakārtot tā brīža haosu. Man 
vienmēr vairāk ir patikuši izaici-
nājumi, nevis rimts darbs mierīgā 
vietā no pulksten 8.00 līdz 17.00. 
Prieks doties uz darbu, apzinoties, 
ka katra diena būs atšķirīga, ar ci-
tādām emocijām. Rūgtā apziņa, ka 
daudz kas ir tik nesakārtots, moti-
vē virzīties uz priekšu! Iepriekšē-
jais valdes loceklis U. Stunda iegul-
dīja ļoti lielu darbu grāmatvedības, 
finanšu, uzņēmuma iekšējās struk-
tūras sakārtošanā. Kad viņš pie-
ņēma izaicinājumu strādāt citviet, 
man piedāvāja turpināt iesākto kā 
pagaidu vadītājai, lai nodrošinātu 
uzņēmuma nepārtrauktību. Tāpēc 
es strādāju ar domu, ka tas būs līdz 
brīdim, kad tiks atrasts cits vadī-
tājs... 

Kad uz šī amata vietu tika izslu-
dināts konkurss, sāku apzināties, 
ka man patīk tas, ko daru, un arī es 
arī varētu būt SIA „Saulkrastu ko-
munālserviss” valdes locekle. 

Līdz šim ar kolēģiem biju strā-

dājusi plecu pie pleca, ir izveidoju-
sies komanda, un es apzinājos, cik 
daudz izaicinājumu būs turpmāk. 
Konkursā bija pieteikušies deviņi 
pretendenti, no tiem ar komisiju 
tikos es un vēl viens pretendents. 
Acīmredzot spēju būt tik pārlieci-
noša, ka amatam izvēlējās mani. 
Šādos konkursos ir būtiskas ne ti-
kai tehniskās zināšanas, bet arī po-
tenciāls vadīt kolektīvu, uzņēmu-
mu. Tā no 2020.  gada jūlija esmu 
SIA „Saulkrastu komunālserviss” 
valdes locekle. 

– Vai jūs sākāt strādāt ar 
domu, ka tagad viss būs 
citādi – tiks veiktas kardinālas 
izmaiņas vai arī mierīgi 
turpinājāt iesākto darbu? 

– Es turpināju mierīgi strādāt, un 
komandai nebija stresa pārmaiņu 
dēļ. Tieši otrādi  – pārmaiņas mūs 
saliedēja vēl vairāk, kas 27  cilvēku 
kolektīvā ir svarīgi. Ikdienā kopā 
strādājam aptuveni 10  darbinieki. 
Daļu kolektīva veido administrā-

cija, ar ko cieši sadarbojos ikdienā, 
tomēr gandrīz katru dienu iznāk 
pārmīt kādu vārdu ar uzņēmuma 
traktoristiem un citiem tehniska-
jiem darbiniekiem. Man ir svarīgi 
zināt, kā jūtas mani cilvēki un vai ar 
viņiem viss ir kārtībā, jo no darbi-
niekiem atkarīgs, cik labi es varēšu 
paveikt savus pienākumus. 

SIA „Saulkrastu komunālserviss” 
jebkuras nodaļas darbs ir vienlīdz 
svarīgs. Līdz šim ceļu un apgaismo-
juma labiekārtošanas iepirkumus 
rīkoja Saulkrastu novada dome, 
uzvarēja dažādi izpildītāji un dar-
bu kvalitātes, izpildes termiņu laiks 
bija atšķirīgs. Bija situācijas, kad 
atbilstoši laikapstākļiem vajadzētu 
greiderēt ceļu, bet vēl nav noslē-
dzies iepirkums. Pēc tam greiderē-
šana vairs nav iespējama... Šogad 
SIA „Saulkrastu komunālserviss” 
ieguva deleģēšanas līgumu, un bei-
dzot esam vienots punkts, no kura 
tiek organizēti darbi. 

Apgaismojuma nodrošināšanai 
vajadzīgos darbus kopš 2020. gada 

janvāra veicam paši; ja nepiecie-
šams, piesaistām ārpakalpojumu. 
Šīs gads ir tāds, ka neesam varējuši 
uzturēt visu, kas pieder Saulkrastu 
novada domei, jo jādzēš iepriek-
šējie „ugunsgrēki”  – jāveic ļoti 
daudzi iepriekš nepadarītie darbi. 
Darām visu, lai no nākamā gada 
varētu sākt pienācīgi nodrošināt 
apgaismojumu  – ja izdeg lampi-
ņa, aizbraukt un nomainīt. Jāsap-
rot, ka varam izdarīt darbus atbil-
stoši pieejamajam finansējumam. 
Bieži vien improvizējam un at-
sevišķus materiālus izmantojam 
otrreiz. Ja ir kaut vai neliela prob-
lēma, visi uzņēmuma vadītāji spēj 
operatīvi lemt par tālāk darāmo, 
neskatoties uz sava amata apraks-
tu. Darbinieki zina manu teicienu: 
„Ja ko dariet, tad dariet tikpat labi 
kā savā pagalmā!”

– Jūs teicāt, ka daudz 
runājat ar darbiniekiem. Kā 
veidojat komunikāciju ar 
iedzīvotājiem?

–  Es saprotu Saulkrastu novada 
cilvēkus: ja tik ilgi uz ceļiem pa-
veikts maz, iedzīvotājiem šobrīd 
ir neticība, ka turpmāk varētu būt 
labāk. Bieži vien tas redzams sociā-
lajos tīklos, kuros cenšos izskaidrot 
pašreizējo problēmu un piedāvāt 
iespējamo risinājumu. Es iesaistos 
šajās sarunās, jo man ir svarīgi, lai 
iedzīvotāji informāciju saņemtu 
no pirmavota. Dažreiz neatbildu 
uz komentāru, bet pārliecinos par 
radušos problēmu un lūdzu darbi-
niekiem to atrisināt, ja tas ir tūlītēji 
izdarāms. 

Saņemam sūdzības arī uzņēmu-
mā. Parasti sūdzības ir par bedrēm 
uz grantētajiem ceļiem. Darām 
visu iespējamo, lai pakāpeniski sa-
kārtotu stūrīti pa stūrītim. Visu ne-
var paveikt uzreiz! Skaidrs, ka paš-
reizējās situācijas uzlabošanai būs 
vajadzīgs laiks un pacietība. Mēs 
visi vēlamies ātru rezultātu, ko var 
saprast, zinot, ka konkrētās vietās 
iedzīvotājiem uz ielas ir tumšs vai 
jābrauc pa bedrainiem ceļiem. 

SIA „Saulkrastu komunālserviss” valdes locekle Raimonda Kosmane apzinās, ka pašreiz daudz ko no iecerētā nav iespējams paveikt ierobežotā finansējuma dēļ, 
bet kopīgi ar komandu dara visu, lai komunālā saimniecība būtu iespējami sakārtota un Saulkrastu iedzīvotāju dzīve – ērtāka.  Foto: Daina Vārpiņa 
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2020. gada oktobris

– Ko varat iedzīvotājiem 
pateikt: cik ilgi vēl vajadzēs 
paciesties, lai konkrētās 
vietas tiktu sakārtotas? 

– Jau iepriekš teicu – tam vaja-
dzīgs laiks. Daudzi ceļi ir tādi, ka tos 
vispirms ir jāizveido no jauna, lai 
pēc tam varētu tos vienkārši grei-
derēt parastā kārtībā. Arī tagadējais 
ielu apgaismojums līdztekus ikdie-
nas uzturēšanai ir jāsaved tehniskā 
kārtībā, lai varētu domāt par attīs-
tību. Un tā varētu teikt par katru 
novada stūrīti – visam ir vajadzīgs 
laiks. Vai būs līdzēts, ja es solīšu ne-
reālus termiņus? Mums ir plāns līdz 
gada beigām izdarīt visu iespējamo 
un paveikt iepriekšējos gados nepa-
darīto ar pašreizējo finansējumu, lai 
nākamgad varētu plānot ar jauniem 
projektiem un idejām, kā turpināt 
novada sakārtošanu. Pacietību un 
vēlreiz pacietību, tajā skaitā arī 
man un jebkuram no Labiekārtoša-
nas nodaļas darbiniekiem, jo gribas 
izdarīt visu, taču pieejamais finan-
sējums ir tik, cik ir. 

Mēs dzirdam un uzklausām ie-
dzīvotājus, daudz skaidrojam un 
izglītojam par ceļu uzturēšanu un 
veidošanu. Uzklausām arī dusmas 
un neizpratni par notiekošo. Cit-
reiz kāds ir dusmīgs, ka tagad par 
ceļiem atbild sieviete, cits pārprot 
situāciju. Jau minēju, ka cilvē-
kiem ļoti daudz jāskaidro un gribu 
paslavēt SIA „Saulkrastu komu-
nālserviss” biroja administratori 
Baibu Gražuli un Labiekārtošanas 
nodaļas vadītāju Aleksandru Zo-
riču par darbu. Viņi abi pacietī-
gi uzklausa iedzīvotāju zvanus, 
sniedz atbildes un rada cilvēcīgo, 
atgriezenisko saiti – mēs dzirdam 
un vēršam visu par labu. Būtiski, 

ka šo zvanu skaits mazinās un arī 
cilvēku attieksme mainās uz labo 
pusi – tas silda sirdi. 

– Vai būs kādi jauninājumi 
ūdenssaimniecībā? 

–  Drīzumā noslēgsies Eiropas 
Savienības Kohēzijas fonda finan-
sētais ūdenssaimniecības pro-
jekts „Ūdenspakalpojumu attīstība 
Saulkrastos, II  kārta”  – 2021.  gadā 
tas pilnībā jāpabeidz. Tas nozīmē 
ūdensvada un kanalizācijas maģis-
trāles izbūvi: uz iedzīvotāju mājām 
tiek izveidoti atzari, un saimnieki 
var pieslēgties kopējai ūdens un 
kanalizācijas tīklu sistēmai. Tās 
būvniecība ir pabeigta, pašreiz tiek 
veikti labiekārtošanas darbi. 

Saulkrastos aizvien ir daudzas 
mājas, kurās ir lokālā ūdensapgā-
de un decentralizētās kanalizācijas 
sistēmas. Ar katras mājas īpašnieku 
sazināmies un runājam individuāli, 
skaidrojam ieguvumu, praktisko 
ceļu, kā šo jautājumu risināt. In-
dividuālā pieslēguma būvniecības 
izmaksas ir dažādas atkarībā no ob-
jekta un tā, kur īpašumam jāierīko 
pieslēgums, kur uz ielas ir centrali-
zēto tīklu atrašanās vieta, kā arī no 
apkārtnes reljefa. Par kanalizāciju – 
darbosies pašteces vai būs jāizbūvē 
spiedvads. Mājas īpašnieks rakšanu 
var veikt patstāvīgi vai piesaistīt 
šāda pakalpojuma sniedzēju, vai uz-
ticēt darbus SIA „Saulkrastu komu-
nālserviss”. Šeit jūtam iedzīvotāju 
uzticību, jo daudzi izvēlas sadar-
boties ar mums. Ūdensapgādes no-
daļas vadītājam Ģirtam Daukštam, 
protams, savā darbā ir daudzi izaici-
nājumi, taču viņam ar savu koman-
du viss ir iespējams. Lielākais izaici-
nājums būs līdz nākamajam gadam 

īstenot ūdenssaimniecības projektā 
noteiktos sasniedzamos rādītājus – 
nodrošināt kanalizācijas pieslē-
gumus vismaz 850  iedzīvotājiem. 
Pretējā gadījumā mums kā projekta 
ieviesējam tiks piemērotas finansiā-
las sankcijas, kas nebūs mazas sum-
mas. Ceru, ka tas tā nenotiks!

– Vai ir kādi izaicinājumi 
siltumapgādes jomā? 

– Izaicinājumi ir vienmēr. Apku-
res tarifi Saulkrastu novadā laikam 
ir problemātiskākais jautājums no-
vadā, jo tarifs ir viens no augstāka-
jiem Latvijā un cilvēki bieži jautā: 
kāpēc tā ir? SIA „Saulkrastu komu-
nālserviss” ražo, sadala un pārdod 
siltumu, kas veido izmaksas. Lai 
samazinātu apkures tarifus, sa-
darbībā ar Saulkrastu novada domi 
sākam attīstīt domu par vienotu 
centra katlu māju ar šķeldas kuri-
nāmo, taču lēmuma pieņemšanai 
mums vēl ir jāveic savs mājasdarbs. 
Esam dzirdējuši, ka drīzumā šādu 
mērķu īstenošanai varētu būt pie-
ejama arī kāda Eiropas Savienības 
programma. 

Pašreiz Saulkrastu centrā kuri-
nām ar kokskaidu granulām, bet ar 
šķeldu – Zvejniekciemā, kur šādam 
kurināmajam piemērotu katlumā-
ju izbūvējām 2018.  gadā. Kurināt 
ar šķeldu noteikti ir lētāk! 

– Kā jums izdodas sagādāt 
kurināmo, jo gan pēc 
kokskaidu granulām, gan 
koksnes šķeldas Latvijā ir 
liels pieprasījums? 

–  Mums ir sadarbības partne-
ris SIA „Latgales granulas”, ar ko 
2019.  gadā noslēdzām līgumu par 
kokskaidu granulu piegādi ar fiksētu 
cenu uz diviem gadiem – tas mums 
ļāva iegūt pārredzamas izmaksas 
šajā laikā un vienlaikus parūpēties 
arī, lai iegādātās granulas neizrai-
sītu tehniskās problēmas apkures 
katliem un nebūtu nepieciešams 

to remonts. Tāpēc tas nerada iz-
maksas, kas būtu attiecināmas uz 
tarifu. Labas kvalitātes koksnes 
šķeldu mums piegādā sadarbības 
partneris SIA „MARKO K”. Šķeldas 
un kokskaidu granulu kvalitāti ir 
iespējams novērtēt, sākot kurinā-
šanu. Ja nekas no sadedzinātā pāri 
nepaliek, tam ir laba kvalitāte, un 
mēs esam ieinteresēti saņemt tikai 
šādu! Diemžēl agrāk bijusi piere-
dze, ka kurināmajā var būt iekšā arī 
skrūves un citi nedegoši materiāli, 
kas bojā katlumājas sistēmu un rada 
papildu izmaksas. SIA „Saulkrastu 
komunālserviss” Apsaimniekošanas 
un siltumapgādes nodaļas vadītājs 
Ģirts Gūtmanis ir profesionālis savā 
jomā, un viņš zina, cik liela nozīme 
ir labam sadarbības partnerim, kurš 
godprātīgi pilda savus pienākumus.

– Cik apzinīgi iedzīvotāji 
norēķinās par SIA 
„Saulkrastu komunālserviss” 
sniegtajiem pakalpojumiem? 

–  Cilvēki ir pietiekami apzi-
nīgi, un maksāšanas disciplīna 
par saņemtajiem pakalpojumiem 
Saulkrastos  – laba. Mūsu grāmat-
vede Lāsma Trezūne klientiem ir 
kā mamma – viņa uzrauga visus un 
arī pati sazinās ar iedzīvotājiem, 
ja maksājumi aizkavējas. Juridis-
ka parāda atgūšana ir beidzamais 
variants, kad cita vairs nav. Martā 
mūs darīja bažīgus COVID-19 ra-
dītā situācija, bet, par pārsteigumu, 
SIA „Saulkrastu komunālserviss” 
ienākumi saglabājās nemainīgi, pat 
nedaudz palielinājās! Daudzi diž-
pilsētā dzīvojošie šajā laikā sāka uz-
turēties savos Saulkrastu īpašumos, 
cilvēki bija mājās, viņiem bija vairāk 
laika nepadarīto darbu pabeigšanai. 

– No kurienes jūs esat un kā 
Saulkrastos pavadāt brīvo 
laiku? Kā uzkrājat spēkus? 

–  Esmu vidzemniece, manas 
saknes ir no Valmieras, taču treš-

daļu dzīves pavadīju Valkā, pēc 
tam Valmierā, visbeidzot Rīgā. Un 
tagad Saulkrastos, lai gan iepriekš 
dzīvot pie jūras un sajust dabu man 
bija tikai sapnis. Jūtu, ka šis ir mans 
laiks, kad varu parūpēties par sevi 
un saviem sapņiem. Esmu izaudzi-
nājusi fantastisku meitu Rebeku, 
kura dzīvo, studē un strādā Rīgā 
un tagad ir pati sava ceļa kalēja, 
bet man atliek tikai vērot viņu no 
malas un kritiena gadījumā iedot 
plāksteri. 

Kad sāku strādāt par juristi SIA 
„Saulkrastu komunālserviss”, uz 
darbu braucu no Rīgas. Pēc tam 
lēnām sāku meklēt vietu, kur es 
varētu apmesties, kad Rebeka izli-
dotu no „ligzdas” savā dzīvē. Bei-
gās sanāca otrādi: mamma izlidoja 
no „ligzdas” tieši uz Saulkrastiem. 
Liktenīgi, ka šeit satiku savu dzī-
vesbiedru Andreju, un jau nepilnu 
gadu Saulkrastos dzīvoju patstāvīgi. 

Dzīvojot šeit, beidzot esmu har-
monijā ar sevi, un spēku man dod 
vide un apkārtējie cilvēki. Ja spār-
niņi pavisam nolaidušies, man pa-
tīk kopā ar ģimeni aizbraukt, kur 
deguns rāda, vai doties ilgos pār-
gājienos, ēst mango pļavas vidū un 
cerēt, ka virs pļavas lidojošais un 
izsalkušais vanags neskatās uz mani. 
Tomēr iekšējās sajūtas darba režīmu 
pilnībā „izslēgt” nespēj – piemēram, 
braucot uz Valmieru pie mammas, 
skatos, kā ielu apgaismojuma sta-
bam piestiprināti puķu podi, vai 
Saulkrastos, vakarā braucot ar auto, 
vēroju, vai visur ir ielu apgaismo-
jums, vai kāds zars nav noliecies 
ceļazīmei priekšā, un tad, ja viss 
nav kārtībā, nodomāju: „Ahā, jāpa-
saka puišiem!” Darbinieki jau smej: 
viņi esot mazliet nelaimīgi, ka es 
tagad dzīvojot Saulkrastos. Dzīvot 
Saulkrastos ir privilēģija, jo es elpoju 
vienā ritmā ar pilsētu. Man patiešām 
patīk vērot, kā Saulkrasti mainās uz 
labo pusi, un man patīk sajūta, ka es 
varu ietekmēt to attīstību! 

Darbinieki zina manu teicienu: „Ja ko dariet, 
tad dariet tikpat labi kā savā pagalmā!”

SIA „Saulkrastu komunālserviss” valdes locekle Raimonda Kosmane labprāt 
atpūšas dabā kopā ar meitu Rebeku, dzīvesbiedru Andreju, kā arī tiekas ar 
draugiem un ceļo. Foto: no Raimondas Kosmanes privātā arhīva
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Publiskā apspriede: DISKUSIJA par izglītības 
reformu Saulkrastu novadā
Ramona Urtāne,  
Saulkrastu novada domes izglītības 
speciāliste

Septembrī notika bērnu, vecā-
ku un pedagogu aptauja, lai 
noskaidrotu apmierinātības 
līmeni par piedāvāto izglītību 

Saulkrastos un dotu iespēju iz-
teikt viedokli par plānoto skolu 
apvienošanu.

Vēlos izteikt pateicību vi-
siem, kuri piedalījās aptaujas 
pildīšanā, jo rezultāti ir iezī-
mējuši ceļa karti gan Saulkrastu 
novada domei, gan skolām par 

to, kādu izglītību vēlas saņemt 
Saulkrastu ģimenes!

Vairāk par aptaujas rezultā-
tiem būs iespēja uzzināt plānota-
jās diskusijās, kurās varēs pieda-
līties gan klātienē, gan attālināti.

Paldies vecākiem, kuri iero-
sināja diskusijas pārraidīt arī 

platformā Zoom, lai tajās varē-
tu piedalīties lielāks dalībnieku 
skaits  – tikai kopā mums izdo-
das paveikt darbu kvalitatīvi un 
vairāk!

Sabiedrībā izplatījies mal-
dīgs priekšstats par konkrētu 
izglītības modeli Saulkrastu 

novadā. Gribam vērst uzmanī-
bu, ka šobrīd nav viena noteikta 
risinājuma par izglītības refor-
mu novadā. Izglītības procesā 
ir iesaistītas visas puses  – gan 
skolu mācībspēki un vecāki, gan 
domes vadība. Meklēsim labāko 
risinājumu visi kopā!

Norises laiks Norises vieta* Dalībnieki**

1. 21. oktobris
no plkst. 18.00 līdz 19.30

„Jauniešu māja”
vai platforma Zoom Abu vidusskolu pedagogi

2. 30. oktobris
no plkst. 18.00 līdz 19.30

„Jauniešu māja”
vai platforma Zoom

Abu vidusskolu un pirmsskolas 
vecāki

3. 4. novembris
no plkst. 18.00 līdz 19.30

„Jauniešu māja”
vai platforma Zoom Abu vidusskolu pedagogi

4. 13. novembris
no plkst. 18.00 līdz 19.30

„Jauniešu māja”
vai platforma Zoom

Abu vidusskolu un pirmsskolas 
vecāki

5. 20. novembris
no plkst. 18.00 līdz 19.30

„Jauniešu māja”
vai platforma Zoom

Abu vidusskolu 7. līdz 12. klašu 
skolēni

Diskusijas darba kārtība: � Atgriezeniskā saite par aptauju rezultātiem (15 minūtes).
� Pārmaiņas tuvākajā trīsgadē (15 minūtes).
� Problēmrisinājumu modelēšana (1 stunda).

* Visās diskusijās plānota iespēja pieslēgties attālināti platformā Zoom. 
** Katrā diskusijā klātienē plānotais dalībnieku skaits – līdz 20. 

Sasniedzot maksimālo dalībnieku skaitu, 
aptauja automātiski tiks slēgta.

Pieteikšanās diskusijām gan 
klātienē, gan attālināti notiks 
elektroniski, aizpildot anketu.

Piekļuve Zoom platformai 
tiks nosūtīta uz diskusijas da-
lībnieka anketā norādīto e-pas-
ta adresi.

Diskusijas vadīs izglītības dar-
ba speciāliste Ramona Urtāne.

Ja ir jautājumi vai priekšliku-
mi, aicinām sazināties ar Ramo-
nu Urtāni pa e-pastu ramona.
urtane@saulkrasti.lv vai tālruni 
29877772.

Pieteikšanās anketas (spiest uz izvēlnes „Klātienē” vai „Attālināti”):
� Pedagogiem KLĀTIENĒ un ATTĀLINĀTI.
� Vecākiem KLĀTIENĒ un ATTĀLINĀTI.
� 7. līdz 12. klašu skolēniem KLĀTIENĒ un ATTĀLINĀTI.

Saulkrastu novada domes 30. septembra sēdes Nr. 30 lēmumi 
Sēdē piedalās deputāti: 
A. Horsts, N. Līcis, O. Vanaga, 
E. Grāvītis, S. Osīte, A. Aparjode, 
S. Ancāne, S. Ozola-Ozoliņa, 
B. Veide, G. Lāčauniece, 
L. Vaidere, I. Veide, A. Deniškāne, 
A. Dulpiņš.

Par detālplānojuma projekta 
apstiprināšanu un ieceres 
veidot mežaparku akceptēšanu
1.  Apstiprināt detālplānojuma te-
ritorijai no „Saules tiltiņa” līdz Ķī-
šupei projektu. Detālplānojuma 
paskaidrojuma raksts, apbūves no-
teikumi un grafiskā daļa ir pieeja-
ma valsts vienotajā ģeotelpiskās 
informācijas portālā www.geolatvija.
lv, pašvaldības tīmekļa vietnē www.
saulkrasti.lv un Saulkrastu novada 
būvvaldē Saulkrastos, Raiņa ielā  8, 
101. kabinetā. 2. Paziņojumu par de-
tālplānojuma apstiprināšanu publi-
cēt Teritorijas attīstības plānošanas 
informācijas sistēmā, oficiālajā izde-
vumā „Latvijas Vēstnesis”, pašvaldī-
bas tīmekļa vietnē un informatīvajā 
izdevumā „Saulkrastu Domes Zi-
ņas”. 3. Detālplānojums stājas spēkā 
nākamajā dienā pēc tam, kad pazi-
ņojums par detālplānojuma apstip-
rināšanu publicēts oficiālajā izdevu-
mā „Latvijas Vēstnesis”. 4. Akceptēt 
ieceri teritorijā no Pēterupes „Saules 
tiltiņa” līdz Ķīšupei veidot meža par-
ku. 5. Šo administratīvo aktu var pār-
sūdzēt viena mēneša laikā no spēkā 
stāšanās brīža Administratīvā proce-
sa likumā noteiktajā kārtībā.

Par izmaiņām pašvaldības 
finansēto Zvejniekciema vidus-
skolas pedagogu darba samak-
sā un papildus finansējumā
1.  No 2020.  gada 1.  septembra iz-
darīt grozījumus Zvejniekciema 
vidusskolas amatu sarakstā: 1.1. 
„Koncertmeistars” – palielināt likmi 
40,00 euro apmērā (sasniedzot dar-
ba samaksu 810,00 euro mēnesī par 
1 (vienu) darba slodzi); 1.2. „Intere-

šu izglītības pedagogs” – palielināt 
likmi 40,00 euro apmērā (sasniedzot 
darba samaksu 810,00  euro mēne-
sī par 1 (vienu) darba slodzi); 1.3. 
„Skolotājs logopēds”  – palielināt 
likmi 76,00 euro apmērā (sasniedzot 
846,00  euro mēnesī par 1 (vienu) 
darba slodzi), nosakot vienlīdzīgu 
izglītības iestādes atbalsta personā-
la atalgojumu; 1.4. Papildināt ama-
tu sarakstu ar amatu „Pagarinātās 
dienas grupas skolotājs”, nosakot 
algas likmi atbilstoši Zvejniekcie-
ma vidusskolas 2019./2020. mācību 
gada pedagogu tarifikācijā noteikta-
jai likmei – 870,00 euro mēnesī par 
1 (vienu) darba slodzi. 2. Apstiprināt 
Zvejniekciema vidusskolas pedago-
gu tarifikācijas sarakstu 2020.  ga-
dam šādā redakcijā: Nr.p.k., amatu 
saime, apakšsaime, amata nosau-
kums, profesijas kods, algas likme 
2020 (euro), amatu skaits, amatam 
nepieciešamais finansējums mēne-
sī. Piezīmes: 1 39. Sociālais darbs, 
skolotājs logopēds 2352 01 846 1 
846 2 39. Sociālais darbs, sociālais 
pedagogs 2359 01 846 1 846 3 39. 
Sociālais darbs, izglītības un skolu 
psihologs 2634 03 846 1 846 4 39. 
Sociālais darbs, pagarinātās dienas 
grupas skolotājs 2359 03 870 0,6 
522 5 33. Radošie darbi: Koncert-
meistars 2652 25 810 0,3 243 6 33. 
Radošie darbi: interešu izglītības 
skolotājs 2359 06 810 0,8 648 7 33. 
Radošie darbi: interešu izglītības 
skolotājs 2359 06 810 0,3 243 8 33. 
Radošie darbi: interešu izglītības 
skolotājs 2359 06 810 0,4 324 9 48. 
Sporta organizēšana un profesionā-
lais sports: bērnu un jauniešu volej-
bola treneris 3422 03 1 250. Piemak-
sa par trenera darbu 6,4 4768.

Par grozījumiem Vidzemes 
jūrmalas Mūzikas un mākslas 
skolas Saulkrastu novada 
pašvaldības profesionālās 
ievirzes izglītības apmaksāto 
pedagogu darba algas likmēs
1. No 2020. gada 1. septembra veikt 
šādus grozījumus Vidzemes jūr-

malas Mūzikas un mākslas skolas 
Saulkrastu novada pašvaldības ap-
maksāto profesionālās ievirzes iz-
glītības pedagogu amatu sarakstā: 
1.1. Palielināt amata vienības „Pro-
fesionālās ievirzes izglītības sko-
lotājs” mēnešalgu no 750,00  euro 
līdz 790,00  euro. 2.  Apstiprināt 
Vidzemes jūrmalas Mūzikas un 
mākslas skolas Saulkrastu novada 
pašvaldības apmaksāto profesio-
nālās ievirzes izglītības pedagogu 
amatu sarakstu 2020. gadam sadaļā 
„Pedagogi” jaunā redakcijā: amata 
nosaukums, profesijas kods, amatu 
skaits (kopā), mēnešalga konkrētam 
amatam par vienu darba slodzi līdz 
01.09.2020. (euro), mēnešalga kon-
krētam amatam par vienu darba 
slodzi no 01.09.2020. (euro) Profe-
sionālās ievirzes izglītības skolotājs 
232002 4,45 740,00 790,00. Profe-
sionālās ievirzes izglītības skolo-
tājs sagatavošanas klasēs 232002 
0,95*** 740,00 790,00 ***. Slodžu 
skaits mēnesī mainās atkarībā no 
sagatavošanas klases audzēkņu ap-
meklēto individuālo stundu skaita 
mēnesī. Alga un nodokļi pilnībā tiek 
segti no sagatavošanas klases au-
dzēkņu vecāku iemaksas. 3. Atbildī-
gais par lēmuma izpildi pašvaldības 
izpilddirektors.

Par Saulkrastu novada 
Vēlēšanu komisijas locekļa 
apstiprināšanu1

1. Apstiprināt par Saulkrastu nova-
da pašvaldības Vēlēšanu komisijas 
locekli Liānu Andreviču. 2. Uzdot 
Administratīvās nodaļas personāla 
speciālistei piecu dienu laikā pazi-
ņot par Saulkrastu novada Vēlēša-
nu komisijas locekļa apstiprināša-
nu Centrālajai vēlēšanu komisijai.

Par papildu finansējuma 
piešķiršanu projekta 
„Saulkrastu novada grants ceļu 
pārbūve” īstenošanai
1. Piešķirt finansējumu no līdzek-
ļiem neparedzētajiem gadīju-

miem – 3360 euro, lai apmaksātu 
papildus veiktos darbus. 2. Palieli-
nāt ELFLA projekta „Saulkrastu no-
vada grants ceļu pārbūve” (P5144. 
V.F. 04.510 budžeta izdevumu 
plānu: EKK 5240 (pamatlīdzekļu un 
ieguldījuma īpašumu izveidošana 
un nepabeigtā būvniecība)) par 
3360 euro 3. Veikt atbilstošus grozī-
jumus 2020. gada 27. janvāra sais-
tošajos noteikumos Nr. SN1/2020 
„Saistošie noteikumi par Saulkras-
tu novada pašvaldības 2020. gada 
budžetu”, iekļaujot tajā skaitā 
2. punktā minētos grozījumus.

Par iestādes „Saulkrastu 
kultūras centrs” vadītāja 
iecelšanu (A. Skudrēna)2

1.  Iecelt ARTU SKUDRĒNU par 
pašvaldības iestādes „Saulkras-
tu kultūras centrs” vadītāju no 
2020.  gada 5.  oktobra. 2. Uzdot 
pašvaldības izpilddirektoram 
Aleksandram Ināram Zaharānam 
noslēgt ar Artu Skudrēnu darba 
līgumu. 3. Administratīvās noda-
ļas personāla speciālistei 15 (piec-
padsmit) dienu laikā no lēmuma 
spēkā stāšanās dienas paziņot 
Valsts ieņēmumu dienestam par 
izmaiņām amatpersonu sarakstā. 
4. Atbildīgais par lēmuma izpildi 
ir pašvaldības izpilddirektors.

Par dzīvokļa īpašuma, Rī-
gas iela 81 – 5, Saulkrasti, 
Saulkrastu novads, atsavinā-
šanu un otrās izsoles organizē-
šanu, nosacītās cenas noteik-
šanu un izsoles noteikumu 
apstiprināšanu
1.  Nodot atsavināšanai Saulkrastu 
novada pašvaldībai piederošo dzī-
vokļa īpašumu  – Rīgas iela 81  –5, 
Saulkrasti, Saulkrastu novads, ka-
dastra Nr.  8013 900 0594, kas sa-
stāv no vienistabas dzīvokļa, platī-
ba – 19,42 m2, pie dzīvokļa īpašuma 
piederošās 1942/17532 kopīpašuma 
domājamās daļas no daudzdzīvok-
ļu mājas un zemesgabala (kadastra 

Nr.  80130030494). 2. Uzdot Īpašu-
mu izsoles komisijai organizēt šī lē-
muma 1. punktā minētā nekustamā 
īpašuma atsavināšanu, pārdodot 
to otrajā mutiskā izsolē ar augšup-
ejošu soli. 3. Apstiprināt Saulkrastu 
novada pašvaldības dzīvokļa, Rīgas 
iela 81  – 5, Saulkrasti, Saulkras-
tu novads, kadastra Nr.  8013 900 
0594, nosacīto cenu, kas vienāda ar 
tirgus vērtību 4400 euro (četri tūk-
stoši četri simti euro ). 4. Apstipri-
nāt Saulkrastu novada pašvaldībai 
piederošā dzīvokļa, Rīgas iela 81 – 
5, Saulkrasti, Saulkrastu novads, 
kadastra Nr. 8013 900 0594, izsoles 
noteikumus (izsoles noteikumi lē-
muma 1. pielikumā). 5. Uzdot Īpa-
šumu izsoles komisijas priekšsēdē-
tājam 20.11.2020. plkst. 10.00 rīkot 
otro nekustamā īpašuma izsoli ar 
augšupejošu soli.

1  „PAR”  – 13 (A.  Aparjode, S.  An-
cāne, G.  Lāčauniece, E.  Grāvītis, 
A.  Horsts, A.  Dulpiņš, O.  Vanaga, 
S.  Osīte, S.  Ozola-Ozoliņa, B. Vei-
de, N.  Līcis, I.  Veide, A.  Deniškā-
ne), „PRET” – nav, „ATTURAS” – 1 
(L. Vaidere)”, „NEPIEDALĀS” – nav.

2 „PAR” – 13 (A. Aparjode, I. Veide, 
O. Vanaga, L. Vaidere, S. Ozola-Ozo-
liņa, S. Ancāne, E. Grāvītis, N. Līcis, 
G.  Lāčauniece, S.  Osīte, B.  Veide, 
A. Dulpiņš, A. Horsts, „PRET” – nav, 
„ATTURAS”  – 1 (A.  Deniškāne), 
„NEPIEDALĀS” – nav.

Pārējos lēmumos balsojums vien-
balsīgs. Viss domes sēdes protokola 
teksts (ievērojot Vispārīgā datu aiz-
sardzības regulā noteikto) un sēdes 
audioieraksts ir pieejams Saulkras-
tu novada pašvaldības mājaslapā 
www.saulkrasti.lv, sadaļā „Domes 
sēdes”. Sēdes videoierakstu ir ie-
spējams noskatīties pašvaldības Fa-
cebook kontā „Saulkrastu dome”. 

Nākamā domes ikmēneša sēde no-
tiks trešdien, 28. oktobrī, plkst. 14.00 
Saulkrastu novada domē Raiņa 
ielā 8.

Saulkrastu Domes Ziņas

2020. gada oktobris
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Saistošie noteikumi par kārtību, kādā Saulkrastu novada pašvaldība sniedz atbalstu 
energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās
Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 43. panta pir-
mās daļas 13. punktu, likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautā-
jumu risināšanā” 27.2 panta piekto daļu.

I.      Vispārīgie jautājumi
1. Saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) no-

saka kārtību, kādā Saulkrastu novada pašvaldība 
(turpmāk – Pašvaldība) atbalsta Saulkrastu novada 
daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes 
pasākumus, līdzfinansējuma apmērus un piešķirša-
nas nosacījumus.

2. Noteikumos lietoti termini:
2.1.  Energoefektivitātes pasākumi – pasākumu 

kopums daudzdzīvokļu dzīvojamo māju 
energoefektivitātes paaugstināšanai, viedas 
energovadības un atjaunojamo resursu iz-
mantošanai, kuru ietvaros veic būvniecību, 
iekārtu iegādi, būvuzraudzību, autoruzrau-
dzību un šo pasākumu vadību;

2.2.  Pašvaldības atbalsts – pašvaldības līdzfi-
nansējums energoefektivitātes pasākumu 
veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās 
Saulkrastu novadā;

2.3.  Pretendents – daudzdzīvokļu dzīvojamās 
mājas īpašnieks (īpašnieki) vai dzīvokļu 
īpašnieki, vai normatīvajos aktos noteiktā 
kārtībā pilnvarotas personas;

2.4.  ES fondu programma – Eiropas Savienī-
bas 2014.–2020. gada plānošanas perioda 
darbības programmas „Izaugsme un nodar-
binātība” 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa 
„Veicināt energoefektivitātes paaugstinā-
šanu valsts un dzīvojamās ēkās” 4.2.1.1. 
specifiskā atbalsta mērķa pasākums „Vei-
cināt energoefektivitātes paaugstināšanu 
dzīvojamās ēkās”.

3. Pašvaldības atbalsts atbilstoši Pašvaldības budže-
tā šim nolūkam paredzēto finanšu līdzekļu apmē-
ram tiek Pretendentiem namu energoefektivitātes 
paaugstināšanas pasākumu veikšanai. 

4. Ja energoefektivitātes uzlabošanas pasākumi tiek 
veikti īpašumā, kurā kāds no dzīvokļu īpašniekiem ir 
saimnieciskās darbības veicējs un konkrēts dzīvokļa 
īpašums tiek izmantots saimnieciskajā darbībā, un 
ja dzīvokļa īpašnieks pretendē uz atbalstu, kas kva-
lificējams kā komercdarbības atbalsts, tad atbalstu 
energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu ietvaros 
sniedz saskaņā ar Eiropas Komisijas 2013. gada 
18. decembra Regulas (ES) Nr. 1407/2013 par Līguma 
par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta 
piemērošanu de minimis atbalstam (turpmāk – Re-
gula Nr. 1407/2013) un normatīvajiem aktiem par de 
minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību.

II.     Pašvaldības atbalsta nosacījumi
5. Pašvaldības atbalsts tiek piešķirts 3000,00 EUR 

(trīs tūkstoši euro) apmērā vienai daudzdzīvokļu 
dzīvojamai mājai. 

6. Uz Pašvaldības atbalstu var pretendēt Pretendents, ja:
6.1.  Dzīvojamā māja atrodas Saulkrastu novada 

teritorijā un ir nodota ekspluatācijā līdz 
2000. gadam;

6.2.  Dzīvojamā māja ir reģistrēta Nekustamā 
īpašuma valsts kadastra informācijas sistē-
mā, tajā ir vismaz piecas dzīvojamo telpu 
grupas, vienam dzīvokļa īpašniekam pieder 
ne vairāk kā 20% no kopējā dzīvokļu īpa-
šumu skaita un nedzīvojamo telpu grupas 
(izņemot neapkurināmas bēniņu un pagraba 
telpu platības) neaizņem vairāk par 25% no 
ēkas kopējās platības;

6.3.  Dzīvokļu īpašnieki, kuri pārstāv 2/3 no 
visiem dzīvokļu īpašumiem, normatīvajos 
aktos noteiktajā kārtībā pieņēmuši dzīvokļu 
īpašnieku kopības lēmumu veikt energoefek-
tivitātes pasākumus dzīvojamā mājā, pieda-
loties „Attīstības finanšu institūcijas ALTUM” 
administrētajā programmā, izstrādāt tehnis-
ko dokumentāciju, apmaksāt ar to saistītos 
izdevumus, kā arī vienojušies par šim mērķim 
nepieciešamo līdzekļu ieguves veidu.

7. Par vienu dzīvojamo māju var iesniegt tikai vienu 
pieteikumu Pašvaldības atbalsta saņemšanai.

III.   Pieteikuma iesniegšanas un izskatīšanas kārtība
8. Lai pretendētu uz Pašvaldības atbalstu, Preten-

dents Pašvaldībā iesniedz pieteikumu (turpmāk – 
Pieteikums), kam pievienoti šādi dokumenti:

8.1.  Noteikumu 6.3. punktā noteikto dzīvokļu 
īpašnieku kopības lēmuma kopija;

8.2.  Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas līguma 
kopija;

8.3.  Atzinums no ALTUM par energoefektivi-
tātes paaugstināšanas pasākumu tehnisko 
dokumentāciju;

8.4.  Būvdarbu veikšanas līguma kopija;
8.5.  Būvuzraudzības līguma kopija;
8.6.  Autoruzraudzības līguma kopija;
8.7.  Projekta vadības līguma kopija;
8.8.  Ja attiecināms, de minimis atbalsta pre-

tendents projekta pieteikumā norāda de 
minimis atbalsta uzskaites sistēmā sagata-
votās veidlapas identifikācijas numuru vai 
iesniedz tās izdruku (.pdf formātā), kā no-
teikts Ministru kabineta 2018. gada 21. no-
vembra noteikumu Nr. 715 „Noteikumi par 
de minimis atbalsta uzskaites un piešķirša-
nas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites 
veidlapu paraugiem” 21. punktā.

8.9.  Informāciju, ja nekustamā īpašuma īpaš-
nieks (de minimis atbalsta pretendents) 
izmantos tiesības, proporcionāli viņa īpašu-
ma vai kopīpašuma daļai daudzīvokļu mājā 
energoefektivitātes uzlabošanas pasākuma 
izmaksas segt no citiem privātiem līdzek-
ļiem bez valsts atbalsta, proporcionāli sama-
zinot pašvaldības atbalsta daļu.

9. Pašvaldība ir tiesīga pieprasīt papildu informāciju 
saistībā ar Pašvaldības atbalsta piešķiršanu. 

10. Pirms atbalsta piešķiršanas Projektu vērtēšanas 
komisijai ir pienākums izvērtēt pretendenta atbil-
stību Regulas Nr. 1407/2013 un Ministru kabineta 
2018. gada 21. novembra noteikumu Nr. 715 „No-
teikumi par de minimis atbalsta uzskaites un pie-
šķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites 
veidlapu paraugiem” prasībām.

11. Pieteikumus izskata to reģistrācijas secībā.
12. Ja attiecīgā kalendārā gada laikā Pašvaldības atbal-

sta saņemšanai iesniegts vairāk Pieteikumu nekā 
Pašvaldības budžetā šim mērķim paredzēti budžeta 
līdzekļi, par Pieteikumiem, kuri atbilst Noteikumu 
prasībām, Pašvaldība pieņem lēmumu par atteikumu 
piešķirt Pašvaldības atbalstu un Pieteikumu iekļau-
šanu izskatīšanai rindas kārtībā uz nākamo gadu.

13. Pašvaldības domes lēmumus var pārsūdzēt Admi-
nistratīvā procesa likuma kārtībā.

IV.    Pašvaldības atbalsta piešķiršanas un pārskaitīšanas  
          kārtība

14. Lēmumu par Pašvaldības atbalsta piešķiršanu pie-
ņem Pašvaldības dome.

15. Pretendents mēneša laikā pēc Pašvaldības domes 
lēmuma par Pašvaldības atbalsta piešķiršanu spē-
kā stāšanās slēdz līgumu ar Pašvaldību. 

16. Pašvaldības atbalsts tiek pārskaitīts uz Pretenden-
ta kontu kredītiestādē desmit darba dienu laikā no 
dienas, kad Pašvaldības atbalsta saņēmējs noslēdz 
15. punktā minēto līgumu.

V.  De minimis atbalsta nosacījumi projektu iesniedzē-
jiem, kas pretendē uz līdzfinansējuma saņemšanu
17. Domes līdzfinansējuma daļa, kas daudzdzīvokļu 

mājas energoefektivitātes projekta ietvaros piešķirta 
dzīvokļu īpašniekiem, kuri dzīvokļus izmanto saim-
nieciskās darbības veikšanai, tiek piešķirta saskaņā 
ar Regulas Nr. 1407/2013 nosacījumiem, Regulas 
Nr. 1407/2013 7. panta 4. punkta un 8. pantā minēto 
termiņu un ievērojot Ministru kabineta 2018. gada 
21. novembra noteikumu Nr. 715 „Noteikumi par de 
minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību 
un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu parau-
giem” noteikto kārtību.

18.  De minimis atbalsts netiek piešķirts Regulas 
Nr. 1407/2013 1. panta 1. un 2. punktā noteiktajām 
nozarēm un darbībām. Projektu iesniedzējs nodro-
šina, ka darbības/izmaksas projekta īstenošanai tiek 
nošķirtas atbilstoši Regulas Nr. 1407/2013 107. un 
108. panta prasībām.

19. Vienam komersantam viena vienota uzņēmuma 
līmenī šī nolikuma ietvaros plānotais de minimis 
atbalsta apmērs kopā ar attiecīgajā fiskālajā gadā 
un iepriekšējos divos fiskālajos gados piešķirto de 
minimis atbalstu nepārsniedz regulas Nr. 1407/2013 
3. panta 2. punktā noteikto maksimālo de minimis 
atbalsta apmēru. Viens vienots uzņēmums ir uz-
ņēmums, kas atbilst regulas Nr. 1407/2013 2. panta 

2. punktā noteiktajai viena vienota uzņēmuma 
definīcijai.

20. Atbalstu attiecībā uz vienām un tām pašām attiecinā-
majām izmaksām, kas piešķirts šī konkursa nolikuma 
ietvaros, nedrīkst kumulēt ar komercdarbības atbalstu 
citu atbalsta programmu vai individuālā atbalsta 
projekta ietvaros, tai skaitā citu de minimis atbalstu 
neatkarīgi no finansējuma avota.

21. Par atbalsta piešķiršanas brīdi tiek uzskatīta diena, 
kad noslēgts līgums ar atbalsta pretendentu. 

22. Pašvaldība nodrošina dokumentācijas uzglabāšanu, 
ievērojot regulas Nr. 1407/2013 6. panta 4. punktā 
minētos nosacījumus, un nodrošina informācijas 
pieejamību vismaz 10 (desmit) gadus no dienas, 
kurā saskaņā ar nolikumu piešķirts pēdējais de mi-
nimis atbalsts.

23.  De minimis atbalsta ieguvējs, kas ir saņēmis paš-
valdības līdzfinansējumu, uzglabā dokumentāciju, 
ievērojot regulas Nr. 1407/2013 6. panta 4. punktā 
minētos nosacījumus, un nodrošina informācijas 
pieejamību vismaz 10 (desmit) gadus no atbalsta 
piešķiršanas dienas.

24. Ja de minimis atbalsta ieguvējs ir pārkāpis Regulas 
Nr. 1407/2013 prasības, komercdarbības atbalsta 
saņēmējam ir pienākums atmaksāt Saulkrastu nova-
da domei visu projekta ietvaros saņemto nelikumīgo 
komercdarbības atbalstu, kas piešķirts saskaņā ar 
konkrēto regulu, kopā ar procentiem, ko publicē 
Eiropas Komisija saskaņā ar Komisijas 2004. gada 
21. aprīļa regulas (EK) Nr. 794/2004, ar ko īsteno 
Padomes Regulu (ES) 2015/1589 10. pantu, tiem 
pieskaitot 100 bāzes punktus, no dienas, kad atbalsts 
tika izmaksāts finansējuma saņēmējam, līdz tā atgū-
šanas dienai, ievērojot Komisijas 2004. gada 21. ap-
rīļa regulas (EK) Nr. 794/2004, ar ko īsteno Padomes 
Regulu (ES) 2015/1589 11. pantā noteikto procentu 
likmes piemērošanas metodi.

VI.   Noslēguma jautājums
25. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē 

Saulkrastu novada domes 2018. gada 28. februāra 
saistošie noteikumi Nr. 3/2018 „Saistošie noteikumi 
par kārtību, kādā Saulkrastu novada pašvaldība 
sniedz atbalstu energoefektivitātes pasākumu veik-
šanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās”.

PASKAIDROJUMA RAKSTS
1.  Projekta nepieciešamības pamatojums. 
 Likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 

(turpmāk – Likums) 27.2 panta otrās daļas 4. punkts nosa-
ka, ka pašvaldība var sniegt palīdzību dzīvojamās mājas 
īpašniekam (īpašniekiem) vai dzīvokļu īpašniekiem, pie-
šķirot finansējumu energoefektivitātes pasākumu veikša-
nai dzīvojamā mājā. Likuma 27.2 panta piektā daļa nosaka, 
ka kārtību, kādā tiek sniegta šā panta otrajā daļā minētā 
palīdzība, un palīdzības apmēru nosaka pašvaldība savos 
saistošajos noteikumos. 

 2018. gada 28. februāra noteikumi ir papildināmi ar de 
minimis atbalsta nosacījumiem. 

 Tā kā 2009. gada 3. februāra Ministru kabineta noteikumu 
Nr. 108 „Normatīvo aktu projektu sagatavošanas noteiku-
mi” 140. punktā noteikts, ka grozījumu noteikumu projektu 
nesagatavo, ja tā normu apjoms pārsniedz pusi no spēkā 
esošo noteikumu normu apjoma, šādā gadījumā sagatavo 
jaunu noteikumu projektu. Pamatojoties uz minēto, notei-
kumi ir apstiprināmi jaunā redakcijā.

2.  Īss projekta satura izklāsts. Saistošie noteikumi nosa-
ka kārtību, kādā Saulkrastu novada pašvaldība atbalsta 
Saulkrastu novada daudzdzīvokļu dzīvojamo māju ener-
goefektivitātes pasākumus, līdzfinansējuma apmērus un 
piešķiršanas nosacījumus.

3.  Informācija par plānoto projekta ietekmi uz paš-
valdības budžetu. Pašvaldības atbalsta kopējo apmēru 
nosaka iedzīvotāju aktivitāte. 

4.  Informācija par plānoto projekta ietekmi uz sociāli 
ekonomisko stāvokli (uzņēmējdarbības vidi) paš-
valdības teritorijā. Projektam nav tiešas ietekmes uz 
sociāli ekonomisko stāvokli.

5.  Informācija par administratīvajām procedūrām. 
Saulkrastu novada domes lēmumus var pārsūdzēt tiesā 
Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām. 
 Konsultācijas ar privātpersonām nav notikušas. Prasī-

bas par de minimis atbalsta nosacījumiem ir saskaņotas 
ar Finanšu ministriju.

N. Līcis, domes priekšsēdētājs 

Pašvaldības policijas paveiktais septembrī
Normunds Alksnis,  
Saulkrastu pašvaldības policija

Septembrī Saulkrastu paš-
valdības policijā ir saņemti 
90 izsaukumi. Par dažādiem 
pārkāpumiem aizturētas 
7 personas: 2 nodotas Valsts 
policijas Rīgas reģiona pārval-
des Saulkrastu iecirkņa darbi-
niekiem turpmākām proce-
suālām darbībām, 5 personas 
nogādātas savā dzīvesvietā. 

Uzrakstīts 41  administra-
tīvā pārkāpuma lēmums par 
soda piemērošanu: 37  lēmumi 
par ceļu satiksmes noteikumu 
neievērošanu, 2 par mehānisko 
transportlīdzekļu pārvietoša-
nās, tajā skaitā stāvēšanas vai 
apstāšanās, noteikumu pār-
kāpšanu Baltijas jūras un Rī-
gas jūras līča piekrastes krasta 
kāpu aizsargjoslā un 2 lēmumi 
par alkoholisko dzērienu vai 
citu apreibinošu vielu lieto-

šanu sabiedriskās vietās vai 
atrašanos sabiedriskās vietās 
reibumā. 

Uzsākti 9 administratīvā pār-
kāpuma procesi: 4 par bērna 
aprūpes pienākumu nepildīša-
nu, 2  par sabiedriskās kārtības 
traucēšanu (sīkais huligānisms), 
2  par dzīvnieku turēšanas, lab-
turības, izmantošanas un pār-
vadāšanas prasību pārkāpšanu 
un 1  process par dabas parka 
„Piejūra” individuālo aizsardzī-

bas un izmantošanas noteikumu 
pārkāpšanu.

Par atkritumu apsaimnie-
košanas Saulkrastu novadā 
noteikto prasību neievērošanu 
izsūtīti 10 paziņojumi.

Par nekustamo īpašumu uz-
turēšanas Saulkrastu novada 
teritorijā noteikto prasību ne-
ievērošanu izsūtīti 14  paziņo-
jumi.

Saulkrastu pašvaldības poli-
cija atgādina: saskaņā ar apstip-

rinātajām izmaiņām Saulkrastu 
novada domes saistošos notei-
kumos Nr.  5 „Par sabiedrisko 
kārtību Saulkrastu novadā” 
visu gadu ir aizliegts dedzināt 
atkritumus, ieskaitot bioloģis-
kos atkritumus. Saulkrastu no-
vada iedzīvotājiem oktobrī un 
novembrī bez maksas ir iespēja 
nodot bioloģiskos atkritumus 
SIA „Saulkrastu komunālser-
viss” organizētajos savākšanas 
punktos.

Saulkrastu Domes Ziņas

2020. gada oktobris
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Iepazīsti citādu Saulkrastu novadu

Elza Antonova,  
Komunikācijas un tūrisma nodaļas 
vecākā tūrisma speciāliste

3. oktobrī notika pirmais 
Saulkrastu tūrisma infor-
mācijas centra (TIC) rīkotais 
pārgājiens-ekspedīcija. 

Pārgājienā devās liels intere-
sentu pulks  – 68  gājēji un suns 
Tors, kurš cītīgi pieskatīja visus 
dalībniekus. Patiess prieks, ka no-
vadu iepazīt bija ieradušies ne tikai 
vietējie iedzīvotāji, bet arī viesi no 
tālākām vietām, piemēram, Lim-
bažiem, Cēsīm, Olaines, Salaspils, 
Ogres un Jūrmalas.

Šajā reizē tika izvēlēts netra-
dicionāls maršruts pa Saulkrastu 
novadu. Tas sākās un noslēdzās 

Lilastes dzelzceļa stacijā, izmetot 
20 kilometru loku, lai varētu labāk 
novērtēt dažādo dabu ap Saulkras-
tiem. 

Sākotnēji ceļš veda caur kād-
reizējo militāro teritoriju Lilastē, 
kur vēl aizvien redzamas militārā 
mantojuma pēdas, kā arī jopro-
jām ir slēgtas privātās teritorijas. 
Aizraujošs bija gājiens pa plud-
mali, kas pēc nesenajām vētrām 
bija noskalota cieta un viegli eja-
ma. Pārgājiena dalībnieki atzina, 
ka pirmo reizi ir nonākuši nūdis-
tu pludmalē. Tā atšķiras no visām 
citām pludmalēm ar netipiskiem 
koka krāvumiem un pašrocīgi vei-
dotām aizvēja vietām, kurās bau-
dīt saules peldes arī vējainā laikā. 

Tālāk pārgājiens turpinājās caur 
mazu priedīšu audzi Piejūras dabas 

parka teritorijā, kas raisīja mazliet 
sirreālas sajūtas. Lielās kāpas šķēr-
sošana patiesi bija izaicinājums. 
Uzslavu pelnījuši kungi, kuri ele-
ganti pasniedza roku dāmām, kāp-
jot lejā pa stāvo nogāzi. 

Pusdienu pikniks notika pie 
Saulkrastu novada neapgūtās pēr-
les – Ķirezera, neliela purva ezeri-
ņa starp Saulkrastu iekšējo šoseju 
un dzelzceļu. Paldies Saulkrastu 
pašvaldības policijas darbiniekiem, 
kuri palīdzēja pārgājiena dalībnie-
kiem droši šķērsot A1 šoseju! 

Tālāk mūsu ceļš veda gar po-
ligona teritorijas robežu. Par 
skaistāko vietu un pārgājiena 
kulmināciju tika atzīts gājiens 
cauri karjeram „Lilaste  2”. Pats 
interesantākais un aizraujošā-
kais bija kāpiens baltajā smilšu 
karjera kāpā. Pārgājiena da-
lībniekus ar savām prasmēm 
priecēja divi nejauši satiktie 
motociklisti, kuri karjera kāpās 
izmēģināja savus braucamos. 

Noslēgumā gājām pa iemītu 
taciņu mežā, gar Lilastes ezeru.

Saulkrastu TIC pārstāvji saka 
sirsnīgu paldies visiem dalībnie-
kiem par izturību un labo gara-
stāvokli, kā arī jaukajiem patei-
cības vārdiem! 

Ceram visus dalībniekus sa-
tikt nākamajā pārgājienā jau 
7.  novembrī, kad dosimies ek-
spedīcijā pa Saulkrastu novada 
Zvejniekciema pusi. Informācija 
par gaidāmo pārgājienu būs pie-
ejama vietnē www.visitsaulkras-
ti.lv un Facebook lapā @Visit-
saulkrasti.

Pašvaldības policija sporto kopā 
ar pirmklasniekiem
Helēna Brūna,  
Saulkrastu pašvaldības policija

Saulkrastu pašvaldības polici-
jas darbinieki arī šogad turpi-
nāja tradīcijas un viesojās pie 
pirmklasniekiem, lai atkārtotu 
drošības jautājumus. Īpaša 
uzmanība tika pievērsta ceļu 
satiksmes noteikumu ievēro-
šanai, gājējiem, uzvedībai uz 
ielas, skolā un transportā, un 
pārrunāts, kā būt redzamam, 
iestājoties diennakts tumša-
jam laikam.

Saulkrastu un Zvejniekciema vi-
dusskolu pirmās klases skolēniem 
sporta mācību stundas pagāja ne-
manot. Skolās ciemojās Saulkrastu 
pašvaldības policijas pārstāvji, kuri 
kopā ar bērniem atkārtoja zinā-
šanas ar spēles „Cirks” motīviem. 
Policisti stāstīja, ko ir svarīgi at-
cerēties, ikdienā dodoties uz skolu 
un braucot transportlīdzeklī, kā arī 
pārrunāja skolas iekšējos noteiku-
mus, kas pirmklasniekam ir būtis-
ki, uzsākot zinību ceļa gaitas. 

Tika apgūtas arī svarīgākās ce-
ļazīmes un norādes. Un, protams, 

izkustēšanās sporta stundās – po-
licijas darbinieki kopā ar pirmklas-
niekiem pildīja sporta uzdevumus.

Sporta stundas noslēgumā katrs 
dalībnieks saņēma sertifikātu par 
zināšanu pārbaudes nokārtošanu, 
un pašvaldības policija katram 
pirmklasniekam dāvināja ūdens 
pudelīti, lai ikdienā mudinātu lie-
tot uzturā ūdeni.

Vairāk par aktivitāti ir iespējams 
uzzināt vietnē www.saulkrasti.lv.

Mainīties uz augšu!

Senioru vasara
Astrida Pantele,  
Saulkrastu pensionāru biedrība

Saulkrastu senioriem šī bijusi 
mazliet atšķirīga vasara, jo 
tradicionālie ceļojumi atsākās 
nedaudz vēlāk nekā parasti.

Saulainā jūlija dienā mēs devā-
mies iepazīt Latgali un nokļuvām 
Viļānu Sv.  Erceņģeļa Miķeļa kato-
ļu baznīcā, klostera brīnišķīgajā 
rožu dārzā. Šis 18. gadsimtā celtais 
ansamblis, savulaik viens no grez-
nākajiem Latgalē, arī šodien ir ļoti 
apmeklēts, jo te atrodas Brīnum-
darītāja krusts, kas saglabājies pēc 
milzīgā ugunsgrēka, kurā sadega 
viss dievnama interjers. 

Tālāk mūsu ceļš veda uz Latgales 
ģeogrāfisko centru – Preiļiem, caur 
Zilo ezeru zemes netipiski līdzena-
jiem laukiem. Preiļos mūs sagai-
dīja dziedošais gids. Klausījāmies 
interesantu stāstu par pilsētu, pils 
parku un baudījām muzikāli izjus-
tu priekšnesumu pils kapelā, kā arī 
vietējo Preiļu čedaras sieru. Iegrie-
zāmies Leļļu galerijā un miniatū-
rajā karaļvalstī. Priecājāmies par 
Latgales slavenā podnieka Poļikar-
pa Čerņevska keramiku meistara 
mājā-darbnīcā. Noslēgumā pabi-
jām mūsdienīgā, unikālā objektā – 
metāla mākslas galerijā, kurā jauns 
cilvēks – baikeris Ņesters no auto 
un moto detaļām rada skulptūras, 
mēbeles un dekorus. 

Vairākas reizes šovasar pabijām 
Zemgalē. Apmeklējām „Latvijas 
valsts mežu” parku Tērvetē, pabi-
jām Rūķīšu mežā, kā arī Annas Bri-

gaderes muzejā „Sprīdīšos”, prie-
cājāmies par zemgaļu koka pili, kur 
seno rotu, eksponātu un tērpu dau-
dzums ir tikpat iespaidīgs kā stāsts 
par Zemgales senvēsturi. 

Noslēgumā devāmies līdz Lietu-
vas robežai, lai iepazītu Blankenfel-
des muižu un tās jaunos saimnie-
kus. Mēģinājām iztēloties, kā šeit 
jutās Francijas karalis Luijs XVIII, 
kurš te, trimdā uzturējās divas rei-
zes, bēgdams no Napoleona. 

Mēs joprojām svinam savas 
valsts pirmo neatkarību un tādēļ 
interesējamies par personībām, 
kuras veidoja šo valsti. Devāmies 
patriotisma braucienā Zemgalē 
pie Kārļa Ulmaņa, Jāņa Čakstes un 
Edvarta Virzas, apmeklējot viņu 
mājas. Priecājamies par K. Ulmaņa 
„Pikšām”, sajutām saimniecisko 
vērienu atjaunotajās ēkās, piedzī-
vojām dzimtas tradīcijas, mate-
riālo pārliecību Čakstes „Aučos” 
jaunuzbūvētajā privātajā muzejā. 
Sajutām nolemtību, apmeklējot 
„Billītes”  – E.  Virzas, latviskās 
identitātes odas „Straumēni” au-
tora, un dzejnieces Elzas Stērstes 
mājas. Enerģētiski uzlādējāmies 
noslēpumainajā Pokaiņu mežā. 

Tradicionālo pirmo rudens 
dienu šogad atzīmējām Bruknas 
muižā, Kalna svētību kopienā, 
atjaunotajā, jaunizveidotajā garī-
gajā vidē, kur mūs laipni sagaidīja 
priesteris Andrejs Mediņš. Saju-
tām patiesu sirds siltumu Bārbe-
les Zēnu skolā „Saknes un spārni” 
un prieku par sakopto, atjauno-
to Kurmenes baznīcu un topošo 
muižas kompleksu. 

Pārgājiena dalībnieki Lilastē, bijušajā armijas slēgtajā teritorijā. Foto: Pēteris Gertners

Pusdienu piknika pauze pie purva ezera – Ķirezera. Foto: Pēteris Gertners

Saulkrastu vidusskolas 1.a klase un Saulkrastu pašvaldības policijas darbinieki.
Foto: no Saulkrastu pašvaldības policijas arhīva
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Vingro seniori!
Bezmaksas vingrošanas 
nodarbības senioriem 
notiks Sporta centrā 

pirmdienās plkst. 11.00 
un kultūras namā 
„Zvejniekciems” 

ceturtdienās plkst. 12.00.
Nodarbības vadīs 
sertificēta trenere 
Aiva Aparjode.

Saulkrastu zoles čempionāts
Jānis Daukša,

biedrība „SK Izaicinājums”.
Septembrī atsākās Saulkrastu 

čempionāts zolē. Otrajā posmā 
labākais bija Juris Vēveris, 
aiz sevis atstājot Jāni Leli. 

Trešā vieta Guntaram 
Johansonam. No dāmām 

vislabāko sniegumu demonstrēja 
Inga Antonova, iegūstot 5. vietu. 
Īpašs paldies veikalam „Birze” un, 

personīgi, Emīlam Birzgalim 
par balvām!

Nodarbības paredzētas bērniem no 6 gadiem. Nodarbībā uzmanība tiek pievērsta gan bērna fiziskajam, 
gan emocionālajam stāvoklim. Caur emocijām tiek uzlabotas visas organisma funkcijas. Nodarbības notiek 
ceturtdien plkst. 18.00. Nodarbības – bez maksas.
Foto: Atis Heinols

Saulkrastu sporta centrā Body art 
nodarbības notiks arī turpmāk! 

Saulkrastu sporta centra aktualitātes
1 Skriešanas un nūjošanas 

seriāls „No kāpām līdz 
jūrai 2020” rezultāti

Skriešanas seriāls veiksmīgi aiz-
vadīts jau trešo sezonu, par spīti 
COVID-19. Šogad maijā paredzētās 
pavasara skriešanas un nūjošanas 
kārtas tika atceltas, bet, spriežot pēc 
rezultātiem un apmeklējuma, jū-
tams progress – vietējie iedzīvotāji 
vēl vairāk novērtē vietējos sporta 
pasākumus. Jau no pirmās sezonas 
aktīvi piedalās Adamsonu ģimene 
no Limbažiem. Šī sportiskā ģimene 
no Limbažiem iesaistīja vēl 7, 8 da-
lībniekus, kas vien rāda, ka šo skrē-
jienu ir jāturpina attīstīt. Paldies 
visiem dalībniekiem  – jūs esat un 
būsiet tie labākie! 

Apbalvošana pēc pirmās velo 
kārtas – 10. oktobrī  plkst. 11.30 
Saules laukumā.

2 Veloseriāls „Dod pa 
pedāļiem 2020!” oktobrī 

paredzēts divos posmos:
� 10. oktobrī;
� 31. oktobrī. 
Starts no plkst. 9.00 līdz 11.00.

Starts un finišs – Saules laukuma 
estrādē. Apļa garums  – 1,3  kilo-
metri pa meža takām. Uzdevums: 
60  minūtēs nobraukt pēc iespējas 
vairāk apļu pieaugušo konkurencē 
un 30  minūtes bērnu sacensībās. 
Aplis visiem dalībniekiem viens. 

Sacensību nolikums ir pieejams 
vietnē www.saulkrasti.lv/sports.

Galvenais tiesnesis – Atis Hei-
nols, tālrunis 26379414, e-pasts 
atis.heinols@saulkrasti.lv. 

3 Saulkrastos aizvadīta 
Olimpiskā diena 2020

Saulkrastos abas skolas pieda-
lījās Olimpiskajā dienā  2020, kas 
šogad notika daudz atšķirīgāk nekā 
iepriekšējos gados: abās Saulkrastu 
skolās notika kopīgais rīta vingro-
jums, bet nebija konkrēta sporta 
veida, tādēļ skolas rīkoja savas spor-
tiskās aktivitātes.

4 Orientēšanās nakts 2020
Šogad pirmo reizi Saulkras-

tos notika Vislatvijas orientēšanās 
nakts. Pasākumā šajā sporta veidā 
piedalījās daudzi jauni sportisti, 
entuziasti, kuri to izmēģināja pir-

mo reizi, kas arī bija šī pasākuma 
mērķis  – iesaistīt jaunus sportot-
gribētājus orientēšanās sportā. 
Dalībnieki bija apmierināti un 
priecīgi tumsā trīs stundas apmek-
lēt Saulkrastos vietas, kurās, iespē-
jams, nav būts nekad vai ikdienā 
tās nav ievērotas. Paldies Latvijas 
Orientēšanās federācijai par lielis-
ko iespēju pievienoties Vislatvijas 
Orientēšanās nakts priekiem! 
Rezultāti 
Ģimeņu grupā:

1. „Saulkrasti Showel 
 racing team”. 
2. „Pūkainie”.
3. „Ceriņi”.

Open atvērtajā grupā:
1.  JAGR (142 punkti; līdz 
 maksimālajam punktu 
 skaitam pietrūka 10 punktu).
2.  „Zvejniekciems”. 
3.  „Green Dragons”.

Sieviešu grupā:
1. „Mazais kolektīvs”   

 (Saulkrastieši).
2. „Tūristes”.
3. „Gandrīz 4 blondīnes”.

Veterānu grupā:
1. „Malači”. 

Aktivitāte bija liela: pavisam projektā notika 24 nodarbības gan bērniem, gan pieaugušajiem un senioriem. Visaktīvākā 
bija senioru grupa! Ļoti priecājamies, ka nodarbības sākuši apmeklēt cilvēki, kuri pirms tam nebija sportojuši! Lieliski, ka 
šī Eiropas Sporta nedēļa rosinājusi cilvēkus pievērsties veselīgam dzīvesveidam un būt aktīviem! Saulkrastos šis projekts 
tiek īstenots jau trešo gadu! Foto: Aiva Aparjode

Noslēdzies Eiropas Sporta nedēļas projekts 
„Nāc un sportot sāc!”, ko vadīja Aiva Aparjode

Saulkrastu šautriņu metējas 
pārved godalgas no Baltijas 
kausa sacensībām

Jānis Daukša,    
SK „Izaicinājums” valdes loceklis

SK „Izaicinājums” sportistes Di-
āna Grabčika un Signe Sinkevi-
ča Rīgā, viesnīcā „Bellevue Park 
Hotel Riga” piedalījās Baltijas 
kausa trīs dienu turnīrā. 

Mūsu dāmas kopā ar Mariju Ru-
žāni (Viļāni) un Zeltīti Stradi (Li-

zums) bija apvienojušās komandā 
„50+1”. 

Vislabāk veicās komandu sa-
censībās – finālā ar rezultātu 8:9 
mūsējās piekāpās Lietuvas izlases 
šautriņu metējām, iegūstot 2. vie-
tu. Kopvērtējumā, pēc individuālā, 
pāru un komandu sacensību vēr-
tējuma – 3. vieta. 

Apsveicam un lepojamies ar 
mūsu sportistēm.

No kreisās: Zeltīte Strade, Signe Sinkeviča, Diāna Grabčika, Marija Ružāne. 
Foto: Laimonis Naglis
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Līdzjūtība
No Tevis tik daudz bija ko gūt.
Tavas pēdas ir dziļas, 
tās nepazūd,
Mums atmiņās vēl ilgi kopā būt.

 (K. Apškrūma)

Saulkrastu novada dome 
izsaka visdziļāko līdzjūtību 

arhitektam 
Gintam Pelčeram, 

mammu mūžībā aizvadot, 
un ainavu arhitektei

 Laurai Didrihsonei, 
vectētiņu mūžībā aizvadot. 
Saulkrastu novada domes 

darbinieki 

Līdzjūtība
Saulkrastu kultūras centrs 
izsaka visdziļāko līdzjūtību 

ģimenes locekļiem 
un tuviniekiem, 

vecmeistaru un klasiskās 
glezniecības stila piekritēju 

Borisu Samusu 
mūžībā aizvadot.

PATEICĪBA
Pateicamies visiem, 

kuri bija kopā ar mūsu ģimeni, 
dzīves pēdējā ceļā pavadot vīru, 

tēvu un skolotāju 
Jevgēniju Grabčiku. 

 
Dzied mana dvēsele, dzied 
caur tūkstoš balsīm klusi, 

Dievs, mana dvēsele dzied, 
kas zvaigznēm piebirusi. 

Raud mana dvēsele, raud 
par Staburaga mēmām sāpēm, 

Raud mana dvēsele, raud, 
tā raud Vidzemē. 

                                                                    
(A. Kārkliņa)

„Saulkrastu Domes Ziņas”
Saulkrastu novada dome: 
Raiņa iela 8, Saulkrasti,

 Saulkrastu novads, LV–2160,
www.saulkrasti.lv.

Sabiedrisko attiecību nodaļa:
Tālr. 67142514.

Redaktore: Baiba Stjade.

Reģistrācijas apliecība Nr. 1633.
Izdevējs: Saulkrastu novada dome.

Sagatavots drukāšanai: 
SIA „Rīgas Apriņķa Avīze”,

Dzelzavas iela 74–315a, Rīga, LV-1082.
PVN reģ. nr. LV40103037514.

Tirāža: 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 oktobrī 
ir nozīmīga dzīves jubileja!

Saulkrastu novada 
Dzimtsarakstu nodaļas ziņas 

par jaundzimušajiem 2020. gada 
septembrī

Reģistrēti 3 bērni:
2 zēni – Leons un Jorens
un 1 meitene – Marta.

NVA konsultācijas
Nodarbinātības valsts aģentūras 
(NVA) darbinieku konsultācijas 

notiks 12. novembrī 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.

Atgādinām, ka plānotie 

kultūras pasākumi COVID-19 

izplatības dēļ var tik atcelti! 

Lūgums sekot informācijai 

vietnē www.saulkrasti.lv.

Saulkrastu novada dome 
izsaka līdzjūtību aizsaulē 

aizgājušo tuviniekiem.
Mūžībā devušies:

Jevgēnijs Grabčiks
(15.02.1944.–01.09.2020.);

Brigita Bukova
(18.09.1933.–04.09.2020.);

Boriss Samuss
(07.07.1925.–08.09.2020.);

Vjačeslavs Sgibovs
(19.01.1953.–12.09.2020.);

Francis Ščučko
(18.10.1935.–13.09.2020.);

Inta Pelčere
(18.12.1933.–13.09.2020.);

Juris Tabaks
(16.08.1955.–23.09.2020.);

Kārlis Frīdenbergs
(20.07.1937.–24.09.2020.);

Mirdza Devjatņikova
(16.08.1931.–25.09.2020.);

Uldis Putniņš
(14.12.1954.–26.09.2020.);

Alfons Ozerskis
(15.08.1941.–30.09.2020.).




